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IR DARBININKŲ ŽINIOS

į Ohio valstijos angliaka- 
■sykių industrija,’ po dvieju 
metų nešimo streiko ir jo 
pasekmių (streikas apšauk
ta Bal. 1 d., 1927 m.), palen
gva ima atsipeikėti. Taip 
skelbia tyrinėtojai trijų di- 

įsių Ohio valstijos an- 
distriktų. Per pasta-1 

lis kelis mėnesius iškasi- 
nas didėjo ir darbininkų 

jlirba tūkstančiais daugiau 
I legu dirbo prieš streiką.

i®

$2.00
2.50
3.00
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BET TAI TIK FEDE- 
RALIŲ AGENTŲ

Washington. — Iždo de- 
partmentb prohibicijos sky- 
Įriaus surinktomis žiniomis, 
nuo 1920 metų, kada visoje 
šalyje inėjo prohibicijos įs
tatymas, nužudyta 189 ypa
tos laike prohibicijos įsta
tymo vykinimo, kratų ir 
kitų tokių pastangų pada
ryti šią šalį “sausa”.

Nušovimai ir kitoki

HOOVER NENORI 
FANATIŠKO ĮSTATŲ 

VYKINIMO

NAUJI IŠRADIMAI IŠ
STUMIA DARBI- 

NINKUS

Kaip Gyvena Garsus 
Chicagos Butlegeris

| Budavojimo darbai didė
le Pavasariui ateinant, vi
lose Suv. Valstijose žymiai 
■adidės budavojimo darbai, 
šįmet bendrai budavojimo. 
Barb a i viršija 1928 metų1 
laibus. Per pirmus tris 
■ų metų mėnesius išduota: 
Budavojimo kontraktų už 
■1,122,000,000, kuomet per
nai tuo pat laiku tebuvo už 

■790,800,000.
■ Dideliuose miestuose dik- 
■ai statoma didžiųjų bu- 
'finkų, dirbtuvių ir gyvena- 
mų namų.

UZ- 
mušimai buvo abiejose pu
sėse, ir valdžios pusėje ir 
piliečių pusėje.

Bėgyje praėjusių 15 mė
nesių nužudyta 25 ypatos, 
iš jų 16 civilių ir 9 valdžios į 
agentai. Laike užpuolimų j 
namų kratai daryti užmuš
ta 11 civilių ir 7 agentai 
Kiti nužudyti yra šmugel- 
ninkai arba šmugelninkų 
nušauti sargybiniai.

Šitos skaitlinės yra tiktai 
federąlių agentų prieti- ■ 
kiuose; kiek nužudyta val
stijų ir miestų policijos su- 1 
sikirtimuose darant kratas 1 
federalė valdžia rekordų Į 
nelaiko.

ios 
įmos.
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Washington. — Prezi
dentas Hoover neturi min
ties leisti prohibicijos val
dininkams fanatiškai ir ak-j 
kakliai vykinti, prohibicijos 
Įstatymus.

Užėmęs vietą, preziden
tas išleido Įsakymus prieš 
peržengimą piliečio konsti
tucinių teisių vykinant ko- 

. Valdi
ninkai turi atsižvelgti ir 
gerbti piliečių teises ir tur
tą ir nenaikintr nieko sie
kiant prie Įstatymų vykini- 
mo.

Aukšti prohibicijos virši
ninkai pasmerkia liuosą pa
naudojimą ginklų, kaip pa
sitaiko net nušovimai žmo
nių laike kratos.

MEKSIKOS SUKILĖ
LIAMS NESISEKA

Sonoros valstijoj Meksi-.kį nors Įstatymą, 
kos valdžios kariumenė už- ‘ ’ ’ ' ’ '
klupo ir suvarė sukilėlius Į 
maišą, taip sakant, kur jie 
turės kovoti arba pasiduo
ti. Suv. Valstijų orlaiviai 
saugoja rubežių ir žiuri 
kad maištininkai nebėgtų j 
šią pusę.

Naco miestan, Arizonoj, 
atbėgo buris Meksikos fe
derates valdžios kareivių ir 
tapo sulaikyti. Jie siunčia
mi atgal. Sukilėliams for
maliai pranešta kad 
jų orlaiviai bandytų 
lėkti ir bombarduoti 

Ijie bus šaudomi.

jeigu
per-

Naco

Baltijos juroj užėjus vėt
rai prigeijė keturi, žuvinin
kai. Adriatiko juroj prigė
rė trys žmonės tos pat die
nos bėgių.

Riaušės. Gastonia, N. C. 
lAudinyčiose tęsiasi streikas 
ir atsibuna riaušės. Strei
kuoja juodieji darbininkai. 
Policijai neapsidirbant su 
streikeriais pašaukta 
tijos milicija.

Pietinėse valstijose 
bininkams į pagalbą 
Amerikos Darbo Federaci
ja, kuri nori kad darbinin
kams butų patrumpinta va
landos ir pakelta mokestis. 
Streikai jau eina trijose 
valstijose, kur audinyčios 
nori pasinaudoti pigiu juo
dųjų darbu. Tos audiny- 
čios yra iš šiaurinių vals
tijų. Čia uždarė ir persikė
lė tenai.

South Carolina ir North 
Carolina valstijų audiny- 
čiose streikuoja apie 7,000 
darbininkų ir streikas ple
čiasi labyn.

Audinyčių savininkai at
kakliai kovoja su darbinin
kų organizatoriais. Eliza- 
bethtone, Tenn., kur buvo 
rayon šilko audėjų strei
kas, fabrikantų pasamdyti 
žmonės kur tai pradangino 
kelis darbininkų organiza
torius. Darbo Federacija 
ir policija jieško ir areštuo
ja nužiūrimus tų organiza
torių pradanginimo kalti
ninkus.

vals-

dar- 
stoja

CARISTAMS REIKIA TIK 
PINIGŲ

Paryžius. — Tiktai pini
gų stoka neleidžia Rusijos 
monarchistams organizuoti 
baltąją armiją prie Rusijos 
rubežių ir pulti bolševikus. 
Monarchistai turi caro sos
to įpėdinį, kurį apšauktų 
valdovu,- turi generolus, ne- 
išmirušius dar iš praėjusių 
dienų, turi viską kitą, tik 
pinigų neturi.

Vienok sako kad prie ga
lo šių metų jie turės pini
gų ir 100,000 armija bus ga
tavo atakuoti komunistus.

RADO MERGAITĖS LA
VONĄ

Terre Haute, Ind. — Po 
astuonių savaičių, atrasta 
upėje lavonas 12 metų mer
gaitės, mokinės, laikraščių 
pardavėjos, 
šio 27 d. ir 
ja atsitiko, 
dens iškilo
kos ir kojos buvo vielomis 
surištos. Kam reikėjo ją 
taip žiauriai nužudyti ne
žinoma.

Ji dingo Sau- 
nežinia kas su 
Dabar iš van- 

lavonas. Ran

Chinijoje, sudegus Poo- 
tung kaimui, 3,0Q0 baku
žių, pasigendama 300 žmo
nių. Gaisras kilo nakties 
laiku. ...............

40 SUŽEISTA RIAUŠĖSE
Temesvar, Rumanijoj, su

sirėmime tarp demonstran
tų komunistų su policija 
sužeista apie 40 žmonių.

Policija areštavo 250 de
monstrantų. Abiejose pu
sėse panaudota revolveriai.

SENBERNIO MEILĖS 
TRAGEDIJA

So. Norwalk, Conn. — 
James Melhuish, 49 metų 
amžiaus, Įsimylėjo Į 18 me
tų studentę, kurią kartais 
su jos draugu studentu pa
vėžėdavo Į mokyklą. Bet 
Balandžio 4 dieną jis važia
vo su ja viena, ir turbut 
pradėjo mergaitę kibint, 
nes kaip matė juos jos mcr 
kinis važiuojant, mergaitė 
automobilyje blaškėsi. Nuo 
to automobilis apvirto ir jie 
abu iškrito. Studentas be 
go artyn, bet senis išsitrau
kęs revolverį šovė nubai 
dymui jaunojo, paskui nu
šovė merginą ir sau galą 
pasidarė.

Gelžkelių kompanijos po' 
valiai įveda naujai išrastus) 
mechaniškus pečių kūrėjus, 

j kurie aprūpina lokomotivą j 
anglimi be darbininko. Tail 
paliuosavimas darbininko 
nuo tokio sunkaus darbo, 
bet sykiu ir iš vietos.

Visokiais patobulinimais 
savo linijose Pennsylvania 
gelžkelis skelbia pereitais 
metais sutaupęs $23,000,000 
algomis.

Gelžkelių pečkurių uni
jos viišininkas sako jogei 
gelžkeliams įvedant auto- 
matonus prie daugelio dar
bų, 1927 metais 300,000 dar
bininkų mažiau dirbo prie 
gelžkelių negu dirbo 1920 
metais. Reiškia tik iš gelž
kelių industrijos išmetama 
kas metai po 50,000 darbi
ninkų.

Pataisymui tokios padė
ties gelžkeliečiai nori pra
dėti kovą įvedimui šešių 
valandų darbo Į 'dieną.

ŽMONĖS BUVO ARTIS
TAIS 50,000* M. ATGAL 
Pyrėnų kalnuose Francu- 

zijoj tyrinėjama urvai 
riuose 
iki 50

gyveno žmonės 
tūkstančių metų

ku- 
30 

at-.

Yorko Gamtos Mu-

BOLŠEVIKIŠKA KOLUM
BO STOVYLA

Ispanija žada skirti do
vaną už padirbimą atsa
kančio paminklo Amerikas 
atradėjui Kristoforui Ko
lumbui. Paminklas turi bū
ti 1,000 pėdų aukščio, jurų 
žibintuvo pavidalo, ir ant 
San Domingo salos, kurioj 
Kolumbas pirmiausia sten
gėsi apgyvendinti Europos 
žmonės.

Pirmutinis tam pamink
lui pavyzdį išdirbti ir net 
darbą atlikti pasisiūlė 
sas, garsus skulptorius 
nas Ščrad iš Maskvos, 
tiki kad jo vaizduotė
sutvėrė kokis paminklas tu
rėtų būti paminėjimui to 
atradėjo ir visko kas prie 
to jungiasi.

Nėra abejonės kad Ispa
nijos diktatorius bolševikų 
skulptoriaus pasiūlymą at
mesi Ščrado paminklas Ko
lumbui reikštų daugiau ne
gu penkių metų darbas ko
munistų spaustuvėse ruo
šiant raudoną literatūrą.

Ščrado padirbtas milži
niškas Lenino paminklas 
tyruose Kaukazo kalnuose 
vadinama dvidešimto šimt
mečio stebuklu.

Ru- 
Iva- 
Jis 
jau

NUOSTOLIAI GYVAS
TIMIS

Dr. Klein, direktorius ko
mercijos biuro Washingto
ne, skelbia jog susigrūdi
mas keliuose ir gatvėse ir 
nuo to nelaimės, kaip tai 
automobiliais užmušimai ii 
sužeidimai žmonių kas me
tai atsieina Amerikai po 
$2,000,000,000.

Pereitais metais, del to
kio susigrūdimo keliuose ir 
gatvėse Suv. Valstijose už
mušta bent 25,000 žmonių 
ir 700,000 sužeista. Su di
dėjančiu automobilių skai
čium proporcionaliai didėja 
ir mirtys nuo jų. 1922 me
tais automobilių buvo sure
gistruota 12,238,000 ir bu
vo 12,000 užmušimų. 1928 
metais automobilių skaičius 
siekė 24,496,000 ir užmu
šimų buvo apie 25,000.

New 
zejaus tyrinėtojai tenai ka
sinėjas! jau penki metai ir 
randa žingeidžių dalykų. 
Randa piešinių ant sienų 
labai gražių, gyvulių ir pa
čių žmonių, randa skulptū
ros darbų ir dirbinių iš mo
lio.

Tų laikų žmonės buvo ga
na aukštai paikilę. Jie taip
gi buvo gražus, aukšti ir 
protingi, sako tyrinėtojai.

24 UŽMUŠTA AUDROJE
Pavasarinė audra Minne

sota ir Wisconsin valstijose 
Balandžio 6 d. pridarė ne
maža blėdies, sunaikino už 
milijonus dolarių nejudina
mos nuosavybės, užmušta 
24 ypatos ir virfš 100 sužei
sta.

Minneapolis valstijoj vė
tra pagriebus tris arklius 
nunešė apie mylią tolumo.

j Chicagoj yra garsus deg-l 
įtinęs šmugelninkas vadina-’ 
j mas “Scarface” (subraižy- [ 
taveidis) Al Capone, Italas. | 
Jis su savo gauja veda mir
tiną kovą su kitomis gau
jomis už rinką savo svai
galams platinti. Per pas
tarus penkis metus padary: 
ta keturi dideli pasikėsini
mai ji nužudyti, bet jis vis 
išliko gyvas.

1925 metais Capone no
rėjų patirti kas yra jo prie
šai ir šarvuotu automobiliu 
išvažiavo iš namų. Jį ap
spito šaudyti, bet nepaken
kė. Antru sykiu jo auto
mobilį užpuolant jisai au
tomobilyje nevažiavo ir li
ko nušautas jo šoferis.

1926 metais jie padarė 
taiką, bet prie taikos pri
versti jo priešai vėl kėsino
si nužudyti.

Ketvirtas užpuolimas bu
vo padaryta iš pačių jo pa- 
gelbininkų pusės, apkalti
nant vadą sunaudojime pi
nigų, o jiems nieko nedavii- 
me. Bet suokalbis tapo iš
duotas ir jis išliko gyvas./

Štai kaip jis dabar saugoj 
jąsi nuo atakų. Jis miega 
kambaryje kurio langai ir 
durys užtaisyti gėležiriemil 
uždangomis. Prie jo kam
bario durų stovi du sargai 
gretimuose kambariuose ir
gi yra po du sargu. Pas 
Capone irgi turi po pagal
ve du revolveriu.

Visą jo maistą atsargia: 
apragauja jo ištikimas bro-| 
lis, kad nebūtų užnuodin-1 
tas, ir niekas nepasiekia jo 
lupų pirm negu buna brolio Į 
išragauta. Capone nuodu 
bijo taip kaip kulkų. Į UŽMUŠTA SUKILĖLIAI

Kada jis išvažiuoja au-l Afrikoj, Kenya kolonijo- 
tomobiliu, jis sėdi priešakyj i je, Anglų kariumenė susi- 
didelio limozino turinčio dūrė su 300 Abisinų riauši- 
sargus ir šautuvus ir apšar- ninku, kurių daug nužudė 
vuoto kad neperšautų. Sv. [šaudant arba suvarė į upę 
juo važiuoja dar du auto- ir prigirdė.

[mobiliai, vienas iš priešais, 
kitas iš užpakalio, su sar
gais gatavais šaudyt.

Jis retai kur buna publi
koje ir niekad neina vaikš- 
l čiot.

Jo gauja yra nužudžius 
[keliolika kiti] gaujų vyrų ir 
vadų, todėl priešai visada 
įieško jam atsikeršyt.

VALDŽIOS PAŠALI
NĖS IŠLAIDOS

Federalė Suv. Valstijoj 
valdžia per fiskalį metą iš
laidų turės sekančiai:

$50,000,000 palaikymui ir 
vykinimui prohibicijos;

$14,000,000 užrubežių rei
kalams ir apsaugai Ameri
konų interesų svetur;

$28,000,000 pastumėjimui 
ir reguliavimui komercijos 
ir industrijos;

$42,000,000 abelnam įsta
tymų užžiurėjimui ir jų vy
kinimui ;

$40,000,000 pastumėjimui 
ii'' reguliavimui žemdirbys
tės;

$5,750,000 užžiurėjimui ir 
pastumėjimui darbininkų 
reikalų;

$19,000,000 prižiūrėjimui 
visuomenės sveikatos;

$12,500,000 viešiems mo
kymo reikalams;

$31,000.000 moksliškiems 
tyrinėjimams.

| Nežiūrint kad prohibici- 
jai paskirta $50,000,000, jos 
'apaštalai sako kad to tol: 
(neužteka ir dėlto negalima 
to įstatymo pilnai Įvykyti.

Vasaros 
Ekskursijos

Nelaimės Anglijoj. Kas
dien Anglijoj automobiliais 
gatvėse užmušama po 17 
ypatų ir po 450 sužeidžia
ma.

20 UŽMUŠTA
Rumanijoj gęlžkelio 

laimėj netoli Buzeno 
mušta 20 žmonių ir 60 
žeista.

ne-
už- 
su-

ATKAKLI VAGYSTĖ 
BAŽNYČIOJE

Chicago. — Penki mas
kuoti plėšikai inėjo į Ru- 
manų bažnyčios salę, kur 
buvo laikoma mitingas, ir 
revolverių pagalba apiplė
šė 85 dalyvius, atimdami 
pinigų ir brangmenų už 
$75,000. Banditai apvogę 
dalyvius įsakė jiems sugul
ti ant grindų ir nesikelti 
per 20 minutų. Drąsesnieji 
vienok tuoj bėgo prie tele
fonų, bet pasirodė kad vie
los buvo iškalno nutrauky
tos.

LIETUVĄ
S. S. GEORGE WASHINGTON 

(tfesiai j
New Yorką palieka gegužės (May) 22 d.

Ekskursija, palocium garlaiviu “George Washington 
niškai vedama W. R. DYCKES, gėriai žinomo lir.iter

Plauk šiuo gar'aviu ir turėk patogumus, gerą maistą ir ma
lonumą kuo ir visi United Statds Lines garlaiviai pasauly savo 
puikumu pasižymi.

Arba Tamsta gali plaukti
S. S. L-E V T f' T H A N

pasaulio didžiausiu garlai’du — nėr Cherbourg
Gegužės (May) 25d.

Pirk laivakortes i abu galu!
Pilnų informacijų ir kainu, klauskite savo paprasto garlaivių 

agento arba rašykite tiesiai j

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O..
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PITTSBURGH, PA. muštis, už ką policijantas 
jį peršovė.

KASDIENINĖS KASYK
LŲ NELAIMĖS

Kasyklų nelaimės kuriose 
vienu sykiu žūsta daug dar
bininkų, kaip pav. užperei- 
tą savaitę Kilnoch kasyklo
je, sukelia visuomenėje su
judimą. Vienok niekas ne
kalba nieko apie kasdieni
nes nelaimes Pennsylvani- 
jos anglies industrijoje.

Surinktos žinios parodo 
jog Vasario mėnesį kasyk
lose užmušta 75 darbinin
kai, kas reiškia daugiau ne
gu po du į dieną.

Viso per Vasario mėnesi 
Pennsylvanijos valstijos in
dustrijose žuvo 13$ darbi-’ 
ninkai, o daugiau pusė jų, 
75, užmušta kasyklose.

Žiūrint i anglį prie dirb
tuvių ir musų skiepuose rei
kia prisiminti kad su juo 
jungiasi kokia nors darbi
ninkų tragedija. Diena iš 
dienos kasyklose užmuša
ma vienas, du, trys darbi 
ninkai tai akmens nupuoli 
mais, tai susisiekus su elek
tros vielomis, tai tarp vago? 
nu, tai didesniuose prieti
kiuose, sprogimuose.

Apsinuodino del meilės. 
Sylvia Sydkowska, 22 me
tų, nuo 1130 Allegheny av., 
rasta gatvėj pusgyvė, šalę 
jos bonkutė pusiau tuščia 
nuodų. Policijantui kuris 
ją gatvėj rado ji pasakojo 
kad norėjo nušinuodint del 
nepasekmingos meilės. ’

Žudystė tarp draugų. Iš
važiavę į laukus, du jauni 
vyrai įklimpo ’su troku' ir. 
negalėjo i^važįu.oti. Nuėjo 
pas ūkininką paprašyt ark
lių troką išteihpti. Ten už
simanė gerti, ir draugiškai 
pradėjo tąsytis’ už puodu
ką. Iš to priėjo* prie apsi- 

I stumdymo ir vienas .rėžė 
kitam ,’smarkiai kumsčia, 
ir užgautasis parkritęs ne
kėlė. Pašaukus gydytoją 
patirta kad jis mirė. Mu
šėjas suimtas ir laukia tar
dymo. .. ;

YOUNGSTOWN, O.

Reikalauja $60,000 atly 
ginimo., Jonas Usnikas iš 
■kėlė bylą prieš Pittsburgl 

, Terminal Coal Cdfp. rei
kalaudamas su savo žmonų 
$60,000 atlyginimo už tai 
kad laike angliakasių strei 
ko namui kuriame' Ušnika 
gyveno, (narnas ;bųyo< t^ęm 
panijos, Coverdale) nuver
sta stogas-ir nuo to-motė1 
ris nukentėjo. Usnikamf 
atsisakius iš namo išeiti., 
nuversta stogas ir lubose 
išmušta skylės. Moteris 
da sirgo, ir darbininkai 
ardydami lubas numetė 
jos tinką ir ją sužeidė.

* Šis miestas ir Niles bend
rai susidėję rengiasi būda
vot! $9,000,000 vertės van
dens rezervuarą, iš kurio 
bus ‘gaunama - tyras vanduo 
jėrimui.f Vanduo bus. už
tvenktas Meander klonyje 
arpri 'Austintown ir- Niles. 
! Bet, tvankinio išstątymųi 
reikalinga sugriauti kai
mas Ohltown, kuris rarida- 
?i reikalingoj tvenkiniui 

i vietoj. Tas kaimas yra 113 
metų senumo.

Tvenkinis apims 2,010 ak- 
žemės ir talpins apie 10,- 

300,000,000 galionų vande
nio.

ta- 
be- 
ant BAYONNE, N. J

Nušovė negrą. Policijan- 
tas Shaw dviem šūviais 
mirtinai sužeidė negrą, ku 
ris ligoninėje mirė. Poli 
ci j antas užėjo būrelį negrt 
lauke lošiant kailiukais, ki 
ti pamatę policijantą leido 
si bėgti, bet šis pasiliko ii 
pakėlė ergelį, net puoli

Parsiduoda Farma
Maža farma parsiduoda, 9 akra 

žemes, visa dirbama, 8 kambarii 
namas, tvartas geroje padėtyje, Di 
dele vištinyčia _ del 1000 vištų; gra 
žus jaunas sodas visokių vaisių, vy 
nuogių, žemuogių ir juodųjų uogų 
Taipgi yra pušynas. Prie ūkės yr? 
visos reikmenys. Yra elektros švie
sa ir vanduo. Prie valstijinio vieš 
kelio, arti dirbtuvių, stoties, geri 
mokyklų; yra 5 bažnyčios prie t( 
kelio. Vertė $5,000, pirksit tikta 
už $3,500. Lengvos išlygos.

MRS. WALTER KILINSKI
East Douglas, Mass.

Labai geram Lietuviui, 
K; Koncevičiui, įvyko ne
laimė: einant gelžkeliu už
bėgo traukinis ir ant vietos 
ižmušė. Koncevičius dai 
iuvo stiprus žmogus, turė- 
:o 52 mėfii amžiaus?

Bayonnėj darbininkams 
iko gan blogai: dauguma 
neteko darbo. Didelė šil
kų išdirbystė ir katilų dirb- 
;uvė išsikėlė iš šio miesto. 
Kurie dirbo tose dirbtuvė
je liko nusiminę kur gaus 
larbus. Nukentės nemažai! 
r namų savininkai, nes nu- 

buls namų vertė.- Daugu- 
na ir Lietuvių turėjo įsi- 
aisę gan gražius brangius 

namus.
Ištikro, darbo žmogeliui

lepasekmės atsiranda, viso- P. Baltučio kontoros orga- 
nis pusėmis. Piriavijaš.

Kovo 24 d. vietinio "Lie
tuvių Pašalpinio Klubo bu
vo. surengta paminėjimas 
Lietuvos 
11 metų 
tai vėlai, 
paranku.
Kun. Jonas Bakšys iš Hart- , 
ford, Conn. Kadangi mu
sų kolonijos spėkos menkos ; 
tai ir programas buvo silp
nas, tik gera, patriotinga 
kunigo kalba.

Programas prasidėjo v 3 
v. 30 min. po pietų, ..grie
žiant p-lės S. Varneliutės 
orkestrui: Lietuvos s Himną 
Po, to .deklamavo 1, Aldona 
Kiveiįutę Jį ■ Sy jaunėlio ■ ei-

H^jje lMc^sl|)1”| j' | |
Kun. Baksys trumpai ap- 

są^sė„ .Ųiętųyos istoriją nuo
■ Jogailos iki šių ląjkų. Ap

sakei ‘Lenkų amžiipą neino- 
kėjimą valdytis, y kaip juos 
turėjo valdyt- Lietuviai, ir 
net dabartinis prezidentas 

'■ Pilsudskis, nors “glupas” iš 
apsvaigimo Lenkų dvasia, 
yra Lietuvis..

Dabartinę Lietuvos val
džią kalbėtojas randa esant 
gera ir atsakančia, nes kad 
ne Smetona ir Voldemaras 
tai bolševikai butų Lietuvą 
užęmę.;

Apsakė apie spaudos ne- 
turėjiirio laikus ir kaip už 
spaudą*- kovota?.1 Minęjri Dr. 
Kudirką, ir., Dr. Basanavi
čių bei jų ' atliktus1 didelius 
darbus, ' ragindamas visus 

:sjek,tij jų .pėdomis. - Ragino 
jaunuolius mylėti savo kal
bą ‘ir būti' Lietuviais, nese
kioti paskui t svetimtautes,, 
q rinktis iš .šaiyo .tarpo. Mo
tinas' * ragino’ kalbint • savo 
dukreles, tekėti tik už- Lie- 
vįu.

Apkalbėjo ’ blogumą svai
ginančių ' 'gėrimų< ir ragino- 
yjsųs mesti naudojus tuos 
nuodus.

Por prakalbų buvo užduo
dama'. kalbėtojuii klausimai.

Smagu matyti tokį pat- 
riotingą if prakilnų Lietu
vį kunigą. Geistina kad vi
si musų dvasiški, tėvai to
kie butų. Meridenietis.

nepriklausomybės 
sukaktuvių. ‘Nors 
bet kitaip nebuvo

Kalbėtoju buvo

VISUOMIS GRYŽTA
LIETUVON

KanadosKAUNO PANELĖS AR- Į 
GENTINOJ

Buenos Aires. — Teko 
matyt dvi Lietuvaites bu
vusias Šančių “paneles”, 
kurios matyt nepatenkin
tos- Kauno “uždarbiu” at
vyko Argentinon jieškoti 
geresnio apmokėjimo savo 
“amatui”. Bet buvo labai 
apviltos, nes “uždirbti” pi
nigai lieka šeimininkui, ir 
todėl jos, iš ten pabėgo ir j aprašyta ir kas-nors neap- 
skundėsi kad per prievar- šmeižta, 
tą jos buvo paimtos. Išaiš
kinus dalyką', pasirodė kas ■ 
kita.

Argentinoje, ypač Bue
nos Aireą mieste, yrą .toks kuopelės skaityklos ir kny- 
pat pavojus kaip Paryžių- gyno prisiųsdama knygų,1 
je, Berline arba net ir Kau- bet tbs knygos esą Toronto 
ne. Nenorinti, “lengvo a- pašte užlaikytos ir ■ rieiš- 
mato ’ ir nekvaila mergai- duotos1 kaipo neleistinos, 
tė, nors ir nemokanti kal-|rpaį yra grynas Velėnos 

melas; jis pečkelioja neat- 
sižiurėdamas Į teisybę.

“Dirvos” siųstos knygos 
gautos iš Toronto pašto , be 
jokio kliudymo ir jau kny
gos skaitomos kuopelės na
rių. . •.

Tiesa, paštas užlaikė ke- 
?:'.s kuepelei siųstas- liny- 
"?s. bet no “Dirvos”, o tik 
na.~’;?.-o asmens, Latvio, ir 
jų kuopelė neišgavo, kadan
gi pašto valdininkai paste
bėjo ar kaip kad tos knyi 
gos, yra ‘priešingos vyriau
sybei, todėl jiį neišd'avė iki 
neištirš jų turinio. Jeigu

na y • • i meiuvoje,Naujienos Į skaityt, bet

TORONTO, ONT
Nežino, ir Rašinėja.

Iš Toronto Lietuvių gy-

tinos tai grąžins siuntėjui. 
Tas parodo kad komunisti
škų knygų saugojasi ne tik 
Lietuvoje, kur jas moka

; ir Kanadoje su
uodžia, nors Lietuviškos 
rašybos nemoka.

Tokie komunistų kores
pondentų biuro rašinėjimai 
parodo kaip jie savo laik-

venimo labai pradėję bolše- raščius remia: kuo tik ga- 
Įvikų korespondentai raši-Į^’ me^u> šmeižtu, ką tik nu-

i da pasirodo kas teisingai
nėti, tik gaila kad retai ka-! girs<3ami-

Štai pavyzdžiui viename 
raudonųjų organo numery
je rašo Velėna kad “Dir
va” prisidėjo prie jaunimo

bos, niekuomet nepapuls 
Argentinoje į paleistuvy- 
bės namus. Todėl rašyti 
gad Argentinoje jaunos 
mergaitės yra verčiamos 
paleistuvauti su policijos 
pagalba yra grynas melas.

P. Paliukas.

ir turi 
reikalin-

galės ta teise naudotis.
Iki šiol, tūkstančiai dar

bininkų kasdien pereidavo 
Į Detroitą, Niagara Falls, 
Buffalo ir kitus ^uv. Val
stijų miestus dirbti, turė
dami tam tikras korteles.

Patartina Toronto bolše
vikų korespondentų biurui 
rimčiau pagalvoti, ištirti, ir 
tik tada rašyti, o ne taip 
kaip iki šiolei darė. “Dir
vos” leidinių niekur niekas 
už nieką nesulaikys, tik čia 
ar nebus komunistų gudrus 
,budąs demoralizuoti siuntė
jas knygų musų Rateliui. 
Mat, geras knygas gali visi 
siųsti ir jas Rąteliečiai ims 
skaityt, o komunistiškų ne, 
tai reikia paleist paskalą 

[buk anų knygų į Kanadą 
neleidžia ir Suv. Valstijų 
Lietuviai nustos siuntę, o 
tada žmonės neturėdami 
ką skaityt bus tamsesni ir 
geriau seksis juos išnaudo
ti. J. Liberalas.

Tik Kanados piliečiai bus 
įleidžiami. Suv. Valstijų 
vyriausybė iššprendė jog iš 
Kanados per ru-bežių į dar
bus tegrili pereiti tiktai tie 
kurie yra gimę Kapądoj iri 
yra Kanados- ^piliečiai. Ki
ti visi,, kad ir .ateiviai pata- 

ne-jos ’ pasirodys. yįšrii: fnėgeis-J pę; -Kanados piliečiais,

Išbuvęs Suv. Valstijose 
pusantrų, metų iri susipaži
nęs su didžiausiomis Lietu
vių kolonijomis kaipo sve
čias, ■ rašytojas, JVįsuomis- 
D. šidlauskis gryžta Euro- ■ 
įion. New Yorką jis apleis’ 
Gegužės 1 . d., - iškeįiauda,-, 
mas U. ,S. Lines garlaiviu 
“Amerika” f Bremeną;’' iš 
ten į Kauną. Jis vadovaus

REIKALINGA VISOS 
AMERIKOS LIETU

VIŲ ąUSIVIENI-
JIMAS

Bent kultūriniam darbui 
dirbti yra reikalingas visos 
Amerikos Lietuvių susivie
nijimas. Tokiam darbui 
pradžią privalo duoti Šiau
rės Amerikbą Lietuviai, ku
rie yra išauginę milžiniš
kas organizacijas 
visus tam darbui 
gus privalomus.

Tokios Šiaurės Amerikos 
Lietuvių organizacijos kaip
S. L. A., L. S. S., A. L. T. S.,
T. M. D. — turi 'savo sky
rius ir kuopas net tolimoje 
Kalifornijoje; tat kodėl gi 
jos negali pagelbėti mums 
sutverti jiį skyrius Buenos 
Aires, Rosario, Cordova, 
Sao Pauhį Montevideo, ir 
tt.

Atminkite Lietuvių kul
tūros saugotojai, Šiaurinės 
Amerikos Lietuviai, kad 
Argentinos Lietuvių tarpe 
suka sau lizdus-skyrius ir 
visai ne Lietuviškų organi
zacijų centrai, bet Romą ir 
Maskva veisia savo kuopas 
Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus Lietuviuose.

Kuogreičiausia reikalin
gas kultūrinis visos Ameri
kos Lietuvių susiartinimas!

“Balsas”.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ = _____________________________________________ J 
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 5 

organizacija Suvienytose Valstijose, * 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.__ 5

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 ? 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. K

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- k 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraltf <4T^- r 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus® kainea. £

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

Del platesnių informacijų kreipkitės iiue adrese!

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

nizuojairiai ekskursijai III 
klesoje ir garlaivyje Lietu
viams laikys prakalbas apie 
Lietuvos ukininkaviįną, su- 
feisiekimą, pramonę ir pre
kybą, atsakinės Į paklausi
mus.

Visuomis šiuo tarpu 
vena Chicagoje.

gy-

JIEŠKO PARTNERIO
Visuomis’ jieško kompa- 

nijono arba kompanijonės 
bent su $10,000 pelningam 
bizniui varyti tarp Lietu
vos ir Amerikos. Kreipki-
tės: 3145 So. Normal str., 
Chicago, Ill.

THOMAS, W. VA.
Kovo 24-d. tapo palaido- 

da jauna, 20 metų Lietuvai
tė, A. Repečkaitė, iš .Hen
ry, W. Va., Ji mirė po sun- 
gaus sirgimo. Liko nubu
dę jos tėvai, broliai ir se
serys. Palaidota iškilmin
gai šio miesto katalikiško
se kapinėse, palydint dide
liam burini giminių ii: pa
žystamų.

Thomas priemiesčio Da-
vis gyventojų upas labai 
nupuolęs iš priežasties be
darbės. Būriais darbinin
kai bėga iš jo palikdami 
tuščius savo namus, o li
kusieji tuos tuščius namus 
griauna, langus išima bei
sienų lentas lupa. Tikri
Indijonai. Pinavijąs.

DZIMDZI DRIMDZI 
Maršrutas

Balandžio men.:
17 — Detroit, Mičh.
20 — Cleveland, O.
21 — Rochester, N. Y.
26 — Amsterdam, N. Y.
28 — Brooklyn, N. Y.

Gegužės mėn.:
— Bridgeport, CbnnJ
— New Haven, Conn.
— New Britain, Coring
— Boston, Mass. H
— Norwood, Mass.

12 — Boston, Mass.
— Montello, Mass.
— Lowell, Mass.

(po pietų)
— Lawrence, Mass. I 

(vakare)
23-25 — Worester, Mass I

— Athol, Mass.

1
3

9
10

15
19

19

26 — Athol, Mass.
29 — Westfield, Mass.

Birželio mėn.:
— Hartford, Conn,

2 — Newark, N. J.
5 — Ansonia, Conn.
8 — Philadelphia, Pa.

12 — Baltimore, Md. ,
16 — Scranton, Pa.
18 —„Mahanoy City, Pa.
14 — Wilkes Barre, Pa. 1

Susirašinėjimams adr.: I 
J. Olšauskas

2102 25th St. Detroit, Mich.

1

’’Nebuvo karo kupssulyg1
tu su šiuo nauju Buick’i
spėkoje, ir švelnume ir
atsakantume Mr. J. M., San Angelo, Texas 

(vardas pagal užprašymo)

Šis savininko laiškas—ir tūkstančiai kitų taip pat entuzias
tiškų—išaiškina kodėl virš 130,000 motoristų pirko naujus 
Buick’us po pasėdėjimo patys prie rato, pavažinėjimo, ir 
gavimo faktų!
Pavažiuok Buick’u! Sulygink jį su bent kuriuo-kitu karu! 
Tada žinosi kodėl tas yra kaip tik automobilis del jūsų!

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

JIE ATSISĖDO PRIE RATO - GAVO FAKTUS - 
BUICK’USIR NUSIPIRKO SAU

SERIES 116
Sedans - - -$ 1220 to $ 1320 
Coupes - - - š 1195 to $1250 
Sport Car - -$1225

SERIES 121
Sedans - - -$ 1450 to $1520 
Coupes - - - $1395 to $1450 
Sport Car - - $1325

SERIES 129
Sedans - - -$1375 to $2,145 
Coupes - - -$1865 to $1875 
Sport Cars - - $1525 to $1550 
These prices f. o. b. Buick Factory, 
special equipment extra. Buick de
livered prices include only reasonable 
charges for delivery and financing. Con- 
ven tent terms can be arranged on the 
liberal G.M.A.G Time Payment Plan.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

pi®

•'..j IMI

Consider the' delivered price 
as well as the list price when 
comparing automobile values.

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

The Bailey Buick Co. 
144H0 Detroit Ave. _ , „ . , ri The Broadway Buick Co.

8401 Broad wav-
4255 Pearl Road

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS



DIRVA

Apysaka 
iš 

13-to 
šimtmečio Kryžeivis!

4 K. S. Karpius}*-,Karpius}

dė-

(Tąsa iš pereito num.)
II.

Kokie Buvo tie Laikai
Aiškesniam supratimui kodėl taip

sis kaip toliau čia bus apsakoma, reikalin
ga apsipažinti su tų dienų istorija.

Tai buvo tryliktas šimtmetis. Prūsų 
gyvenime tas šimtmetis buvo laikai vienos 
be pertraukos kovos už savo nepriklauso
mybės palaikymą, tikėjimą ir dievus. Ne
laiminga gentė turėjo visomis jiegomis 
laikytis prieš nesuskaitomas minias krik
ščionių, iš kurių vieni užpuolė geisdami 
kraujo ir grobių, kiti išplėšimui iš po jų 
kojų žemės ir liuosybės. Vienas po kitam 
Prūsų didžiūnai pamesdami savo dievus 
perėjo į krikščionių tikėjimą ir tuomi silp
nino savo jiegas. Pati pradžia to buvo kai 
Bernardinų vienuolis iš Olyvds vienuoly
no,’vardu Kristijonas, žmogus gudrus ir 
garbės ir turtų godus, nuvyko į Prūsų že
mę platinti krikščionybės. Jis tinklus sta
tė ant didžiūnų, sakydamas kad bitės (liau
dis) seks paskui savo bitinus, ir prikalbino 
keletą Prūsų žiponų krikštytis.' Jie, tapę 
krikščionimis, prašė popiežiaus paskirti 
Kristijoną vyskupu Prūsų žemei, kas bu- 

! »& ir padaryta. Kai Kristijonas apsilankė 
'Romoj, popiežius liepė jam užkariauti ne
tikėlių žemes^ar aštriais kardais ar glot
niais liežuviais?' Bet kai Kristijonas gry- 
žo iš Romos, rado jau dalykus pakitėjus: 
stabmeldžiai užpuldinėjo ant naujai apsi
krikštijusių ir juos persekiojo, dėlei ko 
Kristijonas prašė popiežiaus apšaukti Eu
ropoje kryžeivystę ant Prūsų ir raginti 
visus Europos krikščionis pulti ant šių pa
gonų, kaip kiti kryžeiviai daro Palestino- 

. ,je. -.1217,., metais. popiežius Honorius III 
pavelijo apšaukti kryžeivystę ant Prūsų, 
žadėdamas atleidimą nuodėmių visiems ku
rie paims kardą prieiš pagonis, ir tą darbą 

‘ lygino su darbu keleivių vaduoti Šventą
ją Žemę.

Daug pirma to Prusus puldinėjo Mo
zūrai, kurie jau daugiau pora šimtų metų 
kaip buvo krikščionys. Nepakęsdami to, 
Prusai rengdavo dideles .atmušas ir net 
užpuolimus ir teriodavo Mozūrų žemes. 
Susidrutinę Prusai buvo sumanę nuvalyti 

, nuo krikščionystės ne tik Prūsų Kelinių 
žemę bet ir visą Mozuriją paversti į stab
meldžių šalį. Per vieną metą jie sugrio
vė suvirš 300 bažnyčių ir koplyčių, o ku
nigus išmušė ar išvaikė. Taip Prusai at
siliepė į krikščionių pastangas juos terio- 

' ti. Po šito, popiežius išleido raginimą da
ryti didelę kryžeivystę ant Prūsų, ir 1222 
metais padaryta bendras puolimas iš Len
kijos ir iš kitų Europos šalių.' Plėšė, žudė 
Prusus, užkariautus vertė krikštytis, ir 
iš jų viską atėmę nešėsi sau.

Už meto laiko, patylomis visos Lietu- 
- vių gentys rengė krikščionims atkerštą: 

į priešų žemes įsiveržė dideli pulkai Lietu
vių, Jatvių, Kuršių ir Žemaičių. Sugrio
vė visas krikščionių pilis Kelmijoj ir ugnia 
ir kardu teriojo Mozuriją, sudegino jų sos- 
stinę Plocką.

Prūsų malšinimui, Kristijonas įsteigė 
tam tikrą ritierių broliją, kokią turėjo Vo
kiečiai Lyvžemėje, vardu Broliai Kardinin
kai. Kristijono ritieriai pasivadino “Dob- 
riniaus Broliais” ir jų tikslas virto į užka
riavimą pagonį} žemių. Bet Prusai juos 
beveik visus išnaikino užpuldami Dobri- 
niaus pilį. Tada Kristijonas ir Mozūrai 
kvietė ant Prūsų drąsų kryžeivį Von Bal
zą, mistrą Teutonų Ordeno iš Palestinos, 
kur jie buvo susidarę iš Vokiečių ritierių 
Šventojoj Žemėj. Popiežius siuntinėjo lai
škus į visas Europos šalis ragindamas sių
sti ritierius Į karą prieš Prusus. Prusai 
pervėlai apsižiūrėjo kad kryžeiviai jau įsi
viešpatavę kitoj Vyslos pusėj. (Vienas Mo
zūras, pagautas gyvas ir skirtas dievams 
auka, išdavė Prūsams paslaptis Mozūrų i 
su kryžeiviais. Mozūras išpasakojo krivių

Iš
Lietuvių 

Krikštijimo 
Dienų

Už ką Trockis Išvytas 
iš Rusijos 

(Pabaiga)

krivaičiui apie Vokiškus ritierius su bal
tais ploščiais ir juodais kryžiais, pasiruo
šusius juos pulti, už ką jam gyvastis buvo 
dovanota.

Šitie baltais ploščiais ir juodais kry
žiais ritieriai buvo paskiras Teutonų Or- 
denas, vėliausia įsisteigęs Palestinoje, iv 
dalis jų, bei nekurie vadai, kuriems nusi
bodo nepasekmingos kovos Palestinoje su 
Turkais, persikėlė Į Europą ir jieškojo pa
sitarnauti savo Dievui lengvesniu budu. 
Teutonų Ordenas gabaus nustelbė Dobri- 
niaus Brolius ir taip įsigalėjo kad net pra
dėjo varžytines su vyskupu Kristijonu už 
pagonų grobius. Tik 1410 metais jų galy
bė sunaikinta ant visados mūšyje po Žal
giriu. Kovoms su Prūsais į šį ordeną sto
jo didžiausi nusidėjėliai, kurie geisdavo 
apturėti nuodėmių atleidimą žudymais pa
gonų.

Von Salzai įvykstant į pagonišką Prū
siją, popiežius jo ritieriams ir jam pado
vanojo tas pagonų žemes kurias jie dar už
kariaus, o Mozūrai dovanojo pilis ir daug 
skarbo sudėjo, nes matė sau naudą iš tų 
narsių kryžeivių. Kada jie išnaikins Pru
sus ir užims jų žemes sau, Mozūrams jų 
padovanotas-pilis turės grąžinti.

1231 metais kryžeiviai persikėlė į de
šinę Vyslos pusę, į Prūsų žemes, ir pasi
statė sau pilį Thorną. Prusai tą pamatę 
pasistatė arti kelias savo pilis. Bet kry
žeiviai staiga puolę Prūsų pilis apėmė ir 
teriojo žmones vietoj skelbti tikėjimą.

1233 metais kryžeiviams į pagalbą su
plaukė bent 40,000 ritierių iš visos Euro
pos. Prusai to persigandę siūlė taiką ir 
žadėjo apsikrikštyti. Bet popiežius (Gre
gorius IX) ragino kryžeivius pulti neklau
sant ji} prižado krikštytis, nesą jie tik lai
ką tęsia iki susidrutinsią.

Šitaip tai gilyn ir gilyn į Lietuvių že
mes veržėsi kryžeiviai, ką matydamas nar
sus Prūsų vadas Šventapelkis, išsyk talka- 
vęs su kryžeiviais, nes jo tėvas buvo pri
ėmęs krikštą ir pastatęs Olyvos vienuoly
ną, pagaliau manė suvienyt Prusus ir pa
ėmęs juos po savo globa išreikalaut kry
žeivių teisingumo savo žmonėms, bet nie
ko negelbėjo, po ko sukilo visi Prusai ir 
žiauriai krikščionis naikino. Roma sudre
bėjo. Vokietijoj ir Lenkijoj apšaukta kry- 
žeivystės prieš “laukinius Prusus”. Tas 
buvo 1242 metais. Visoj Europoj paleista 
gandai eiti prieš Šventapelkį ir išnaikinti 
Prusus kad jų nei žymių neliktų, o jų že
mės bus atiduotos užkariautojams. Nega
lėdamas kariauti‘prieš dideles spėkas, 1244 
metais Šventapelkis padarė taiką su kry
žeiviais, o jog jų daugiau nepuls turėjo 
paduot užstato jiems savo sūnų ir kitus 
didžiūnus.

Bet Šventapelkis tą pat metą vėl išsi
ruošė ant kryžeivių, jam atvyko į- pagalbą 
Tranaitis iš Žemaitijos su 30,000 Lietuvių, 
ir jie keršijo savo priešams.

Taip Šventapelkis tąsėsi su kryžeiviais 
iki 1253 metų, kuomet buvo priverstas nu
sileisti, ir nuo tb laiko jis daugiau prieš 
juos ranką nekėlė. Visur laimėję, kry
žeiviai stropiai užsiėmė vertimu likusių 
Prūsų į Vokiečius.

‘(Bus kitame num.)

Kaip Stalinas Įsispraudė
Stalinas tapo išrinktas partijos 

neraliu sekretorium 1921 metais, dar prie 
Lenino. Ta vieta buvo tik daugiau iš var
do, bet ir tai Leninas priešinosi Stalino 
kandidatūrai. Bet • Leninas nusileido ki
tiems ir pasakė, “Na tiek to, išbandykim 
jį ir pamatysim.”

■Lenino susirgimas viską pakeitė. Iki 
tolei Leninas buvo pirmininkas politbiuro 
(politiško biuro bolševikų centralinio ko
miteto) ir generalis partijos direktorius.

Stalinas kaipo sekretorius atliko tik 
kas jam būdavo įsakyta.

Lenino liga tiesioginai pavedė Stalinui 
centralinę tvarką, nors tikėta taip bus lai
kinai, todėl nesiruošta nieko daryti, vis ti
kėtasi kad Leninas pasveiks.

Tuo tarpu Stalinas dirbo kuogreičiau- 
šia įstatydamas į svarbias partijos ir val
džios vietas savo draugus. Kada Leninas 
pasveiko po pirmos ligos jau rado Staliną 
įgijusi didelę įtekmę tarp masės narių.

Leninas spyrėsi kad aš užimčiau jo 
vietą Liaudies Komisarų Taryboje ir dis- 
kusavo su manim budus kaip kovoti su] 

■ Stalino biurokratizmu. Norėjom tai at
siekti be didelių varžytinių. Tačiau Leni
nas vėl apsirgo. Savo testamente Sausio 
4, 1923 m., Leninas vėl griežtai sakė kad 
Stalinas reikia prašalint iš partijos tvar
kymo delei jo stokos rimtumo ir palinkime 
panaudoti savo galybę blogiems tikslams. 
Bet Stalinas toj vietoj sėdėjo ir kaip tik 
Leninas susirgo, Stalinas vėl komandavo. 
Kas bus vadu nebuvo žinia, bet Zinovjevas 
ir Stalinas skelbė, “Nedaleiskim Trockio 
prie vadovybės.”

Kada vėliau Zinovjevas ir Kamenevas 
susipešė su Stalinu jie patys iškėlė aikštėn 
savo darbą. Jie turėjo savo slaptą biurą, 
kuriame iškalno nuspręsta ką darys ir to 
laikydavosi^ Jie sutarė nesivaidinti tarp 
savęs ir visais budais atakuoti mane. Jie 
stengėsi žiūrėti kad visi skiriami į vietas 
partijos nariai butų Trockio priešininkai.

Lenino sirgimo laiku tas buvo varoma 
įtemptai bet atsargiai ir slaptai, kad atsi-

ge-

tikime jo pasveikimo jų darbai neišeitų ai
kštėn. Lenino mirtis davė valią jų kon
spiracijai ir jie pradėjo veikti atvirai.

Kurie partijos nariai protestavo prieš 
tokį elgėsi būdavo užpuolami visokiais iš
galvotais šmeižtais. Dabar pasinaudojo ir 
tie kurie iš pirmiau turėjo kokias prieka
bes prieš Trockį, bet bijojo ką nors šakyti 
kad netaptų išmesti.

Viršininkai pradėta pakeisti, vis pa
rinkti kurie priešinosi Trockiui. Kada jau 
trys ketvirtdaliai svarbiausių partijos va
dų taip buvo išrinkti, kova perėjo į pačias 
partijos narių eiles. Laukta tik signalo 
pradėti ataką prieš mane. Išrado ir mano 
senesnius nesusipratimus su Leninu dar 
prieš revoliuciją, ir viską kitą, ir vertė ant 
manęs.

Kada tą išgirdo masės nusistebėjo ir 
akis ištempę žiurėjo kas dedasi. Pradėta 
siti dar toliau: nebuvo galima gauti vie
tos dirbtuvės užvaizdos, dirbtuvių komi
tetų sekretoriaus, kaimų’ komunų pirmi
ninko, knygvedžio ar tam panašių jeigu 
nerodei kokių nors ženklų priešingų Troc
kiui. Ąš vengiau su jais kovoti kiek tik 
buvo galima, ypač kad tai buvo ne princi
po dalykas, o, mano ypata. Aš supratau 
kad prasidėjus kova prieitų griežtų susi
rėmimų ir privestų proletariato diktatū
rą prie pavojingų pasekmių.

Kada aš pasirinkau laikytis ramiai, iš 
kitos pusės Kamenevas, Zinovjevas ir Sta
linas varė prieš mane kovą visu smarkumu. 
Kada Stalinas susipyko su Kamenevu ir 
Zinovjevu jis panaudojo tą pat būdą prieš 
juos kaip jie trys naudojo prieš mane.

Kaslink Stalino pažiūrų tiek galima 
pasakyti: jis yra daug toliau nuo komu
nizmo negu mes opozicijos grupė, jo lai
mėjimas yra laimėjimas daugiau konser- 
vativių, biurokratų ir su tautinėmis ten
dencijomis, šalininkų privatinės nuosavy- 

ant pasaulinės revoliucijos ir Marksiz- 
tradicijų.

Apsirgus
Naktį

TĖVAS, MOTINA 
KŪDIKIS!

Jeigu turit savo t< 
foną, daktaras ran 
si tik minuta ats 

. jeigu ne — negalit • 
sakyt kaip ilgai rei 
laukti iki 'prisišauk 
Tai yra vienas iš a 
tikimų kur telefo: 
sutaupys daug nerii 
sties.

3072.

vės 
mo

Tą pasakęs, Trockis išsireiškia turys 
viltį dar sugryžti į savo sukurtą imperiją 
kada opozicija išvers Staliną, nors pats ne
žino į kurią pusę dalykai nukryps. .

Gali išeiti taip kad tas pats Trockis: 
jei bus gyvas, kada nors sugryš versti sa
vo sukurtą revoliuciję valstybę, kuri iš jo 
rankų išsprūdo.

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

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

SliiPgR

Birželi©-June 12
Keliaus iš

Clevelando Į New Yorką
Erie Railread

Traukiniais

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

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Šankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915. pusi. 95 .............. 1................?.... 35c (

REIKALAUKIT “DIRVOJE” |

A. S. BARTKUS I
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas T

F.otografas ❖
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES * 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. I

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti j; 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- .;. 
ką spalvuotą paveikslą dovaną nuo tuzi- j- 

no paprastai traukiamą fotografiją. £
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 4.
Musą darbas garantuojamas. Taipgi pa- ❖ 

? darome puikius rūmus visokiems paveiks- T 
lams ir padidiname arba sumažiname to- 

tografijas visokią kitą traukimą. j*
Y 1197 E. 79th St. Cleveland Ž 

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

Jus galit turėt savo 
lefoną pigiai, tiktai 
$2.75 į mėnesį — i 
ko daugiau, nereil 
Leiskit mums įvesti 
sų telefoną šiandien 
pašaukit MAin 9900

The Ohio Bell 
Telephone Compai

DIDELE PAVASARIO EKSKURSIJA
- Į LIETUVĄ

Greičiausiu Pasaulyje Laivu

MAURETANIA
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko Į Klaipėdą 
per Southampton^

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytoja 

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

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

Musų 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

Prospect 2420

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

kuojom, išleidžiam ir sukraunami
3400 St. Claįr Avenue Cleveland, Oi



NAUJA ŽVAIGŽDĖ PRISIDĖJO PRIE “OUR GANG”

O ' ■ ■
Garsiausia pasaulyje grupė vaikų aktorių kaip viršuje parodyta matyt turi nepaprasto 

smagumo su nauju Chevrolet atidengiamu landau, kuris yra būtina reikmenis prie Hal Roach 
studijų. Atverčiamu viršum' landau yra vienas iš populiariškiausių modelių Chevrolet nau
joj linijoj šešių cilinderių karų.

CHEVROLET DIDELI 
LAIMĖJIMAI

Pagal ’šįmet pradėto veiki
mo rodosi užtikrinimai kad ir 
vėl Chevrolet pasieks savo tik
slo kaipo “didžiausia pasaulinė 
automobilių išdirbystė”, nes iš 
skaitlinių matyti kad per. pir
mas 45 dienas išdirbimo šešių 
cilinderių pasažierinių automo
bilių ir trokų pagaminta net 
106,914. Tas rekordas ne tik 
užtemdo visus pirmutinius šešių 
cilinderių išdirbimo rekordus,

laiku, ir galima sakyt kad nuo 
to prasidėjęs kilimas kils dar 
aukščiau, šitas vienos dienos 
rekordas šešių cilinderių išdir
bimo netoli atsilikęs nuo kito 
šios kompanijos vienos dienos 
rekordo, kuris padaryta Gegu
žės 28, 1928, kuomet išdirbta 
7,075 keturių cilinderių karai.

Tolimesnis sulyginimas su 
pereitais metais parodo kad 
Sausio mėnesį šįmet išdirbta 
tik 5,406 karų mažiau negu 
Sausio mėn. 1928, nežiūrint di
delių keblumų kokie paėjo del

rodo, sako Mr. Knudsen, štai 
dar ką: Flint Motor išdirbys- 
tėje padaryta 12,000 motorų, 
arba po virš 1,000 į dieną, nuo 
Lapkričio 15, kada pradėta še
šių cilindęrių motorus gaminti, 
iki Gruodžio 1 d. Per Gruo
džio mėnesį, jis sako, padaryta 
60,000 motorų, arba daugiau 
negu po 2,000 per darbo dieną.

Viskas tas pardo kad Chev
rolet buvo gerai pasiruošus kai 
žadėjo pristatyti Sausio 1 die
nai naujus karus, šešios savai-

DIRVA

Akrono Naujienos
Ruošiasi prie didelio va

karo. SLA. 354-ta kuopa 
turės didelį, gražų vakarą 
šį šeštadienį, Balandžio 13 
d., 772 Raymond si. salėj. 
Vakaras bus su dainomis, 
juokais, klasiškais šokiais, 
ir po programo bus balius. 
Programo didelę dalį išpil
dys Clevelando artistai, S. 
L. A. 14-tos kuopos nariai. 
Pradžia 1:30 vai. vakare.

tės prieš jų paskelbimą.
šiais metais nusistatyta pa

gaminti 1,250,000 karų. Kele
tas dirbtuvių padidinimų, at
liktų pereitų 12 mėnesių bė
giu, .padidino kompanijos me
tinę išdirbystę 250,000 karais. 
Pereitą metą Chevrolet nusi
statė pagaminti 1,000,000 ka
rų, ir tą kvotą viršijo 200,000
karais į mažiau negu 10 mėne
sių laiko.

1,500 Karvelių, Kralikų
Lietuviški Verstiniai, Juodgalviai, 

pora po $2.75.
Taipgi parduosiu šitas ukes labai 

pigiai, išmokėjimu:
40 akrų su gyvuliais, padargais, 

geri budinkai, $2,500.
80 akrų, geros trobos, gyvuliai, 

padargai, viskas $4,000.
200 akrų, geros trobos, ir gyvulių, 

padargų, upė, miškas, $6,500.
T. E. ANDREKUS (17) 

Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

bet tiesiog viršija kitų išdirbė- 
jų visų .pirmų pradedamų metų 
rekordus.

Skaitlinės, kaip skelbia W. S. 
Knudsen, kompanijos preziden
tas, yra nuo Gruodžio 15 iki Va
sario 1. Sausio produkcija bu
vo 86,178, reiškia kad 20,736 
pagaminta paskutines dvi sa
vaites Gruodžio .'mėnesį.

Aukštas ’pasižymėjimas be
giu tų 45 dienų produkcijos bu
vo tai- išdiiribimas, Sausio 31 d., 
6,729 karų. Tai buvo čiuku
ras vienos dienos rekordo tuo

pertvarkymo Chevrolet dirb- 
vių pereitą rudenį. Ir tai yra 
12,502 karai daugiau negu pa
gaminta Sausio, 1927, kuomet 
išleista 73,6.76 keturių cilinde
rių karai. Pereito rudenio per
versmas įvyko 20 plačiai išsi
mėčiusiose dirbtuvėse, ir rei
kalavo. visai naujų mašinų ir 
įrankių. Permainos pradėta 
kuomet kompanija varė visų 
smarkumu darbą keturių cilin- 

i.dėrių automobilių.
Nekurtos žingeidžios statis

tikos to perkeitimo darbų pą-

Įsteigta 1879

Richman’s Drapanos prirodyt ko 
nesitikit tie vyrai kurie visada tu
rit išsidirbę nuomonę jog geru
mas priklauso nuo mokamos kai
nos — nės jos turi styliaus atsa- 
kantumą7 materijos gerumą ir 
adatos darbą kokį retai matote ir 
mokėdami $50 už kitus.

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 great 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. 12:00 mid- 

p. m., arriving 7:30a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 16th. June 29th to September 7th.

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.
'$4.50 one way - CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 

Autos Carried $6.50 and up
$3.00 oneway—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. 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

New Low * 
Fares

iki Odą 
Pradės Raudonuoti!

Du ar trys išsitrynimai su PAIN- 
EXPELLERIU savaitėje — ypatingai 
blogam orui siaučiant — stačiai stebė
tinus dalykus jums atliks. Šitas pa
prastas, lengvas apsisaugojimo būdas 
pagelbės jums išsisaugoti pavojaus In- 
fluenzos, Kosulių ir Peršalimų.

INFLUENZA Nekibs Prie Jus
jei jus palaikysite savo kraują tinkamai cirkuliuojančiu. Tačiau saugo
kitės sušlapinto kojų. Nestovėkite oratraukyje. Kuomet jaučiatės 
pailsusiu, peršalusiu, geliančiais sąnariais, tai išsitrinkite su PAIN- 
EXPELLERIU. Trinkite iki oda pradės raudonuoti. Jokiu kitu budu 
negalite pilnai atgauti palengvinančio ir malonaus jausmo.

Tas gal išrodys kaip perdėjimas 
faktų, jeigu neturėsit mintyj kad 
męs tas drapanas išdirbame — 
kad mes : pasiuvame daug tūks
tančių siutų ir ploščių kas savai
tė musų nuosavose nesulyginamo
se siuvyklose — kad mes parduo
dame jas tiesiog jums, per ką vi
suomet susitaupo tarpininko pel
nas.

Nauji pavasariniai siūtai ir ploš- 
čiai, laukianti jūsų pasirinkimo 
Richman’s krautuvėse, demons
truoja, geriau negu žodžiais gali
ma išreikšti, patogumus perkant 
tiesiog iš didžiausių pasaulyje iš- 
dirbėjų tiesioginiam pardavimui 
vyriškų drapanų.

PAIN-EXPELLERIS yra tokiu vaistu, kuriuo 
galite pasitikėti kaipo apsauga prieš Influenzą, 
Galvos ir Krutinės Peršalimus, Kosulius, Papras
tus Gerklės Skaudėjimus ir Muskulų Skaudėjimus. 
Taipgi nėra jam lygaus vaisto nuo Stfėndieglio, 
Reumatiškų Skausmų, Neuralgijos, Galvos Skau
dėjimų, Išsinarinimų ir Nusimušimų, Sustingusio 
Sprando ir t. t.
Dvejopo Populiarių Kainų Didumo Bonkutese: 

35 ir 70 centų.
Parsiduoda visose Vaistinėse, 

arba jei norite rašykite stačiai j

Nepraleiskit šio vakaro, tu
rėsit gerus laikus visi.

Ne-piliečiams. Kas ne
turit pilietiškų pirmų arba 
antrų popierų skubėkit iš
siimti šį mėnesį. Per šį mė
nesį už pirmas popieras te- 
mokėsit $1, o už antras $4. 
Po pirmos dienos Gegužės 
bus daug brangesnė mo
kestis ir sunkiau jas bus 
galima gauti.

Valdžioje svarstoma vi
sokie apsunkinimai atei
viams ne-piliečiams, o pa
tapti piliečiu kolei kas yra 
visai lengva. Valdžia įve
da apsunkinimus todėl kad 
ateiviai perdaug užsileidę 
ir Amerikoj būdami visai
ignoruoja šios šalies reika
lus. Prie to galės atsiras
ti kitokių apsunkinimų jei 
vis atidėliosit pilietybę.

Imkit pilietybės popieras 
ne tik vyrai bet ir moterys. 
Moterys šioje šalyje turi 
lygias teises su vyrais, ly
giai turi mokėti mokesnius.

Visokie patogumai iš pi

lietybės. Ir į Lietuvą va-| 
žiuojant ir čia gyvenant tu
ri geresnes progas. Yra 
tamsių žmonių kurie tiki 
kokių ten propagandistų 
pasakoms buk nereikia pa
sidaryti piliečiu, nes busią

niais apdėti, o su piliečiais 
elgsis taip kaip su pačiais 
čia gimusiais.

Į Akrono premiestį Bar
berton atkėlė didelę gele
žies išdirbystę iš Bayonne, 
N. J. ši apygarda didėja

blogai. O ištikro esti ge-j išdirbystėmis, tokiu budu 
•rai. Ne-pilietį gali ir išva-1 daugiau darbininkų gauna 
ryti iš Amerikos ir mokes- Į darbus. Keliautojas.
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Saugok Savo Sveikatą | 
1= PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIŲ PA- I 
|| ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS Ę
= Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais = 
= ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos. = 
= • Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos =
= Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro- E 
E mojė duoda man galimybes išgydyt užsisenėjusias ligas E 
= vyrų ir moterų. Jeigu šergat, nežiūrint kokia liga ir E 
E kaip nustoję ūpo butumet nepameskit vilties, ateikit pa- = 
E sitart su manim. į
= Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver- = 

|= tės X-Ray Egzaminavimą už $1.00. ~
E Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimo. E
= Patrūkimas išgydoma be peilio. • Raudongyslės prašali- E 
E narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš, taip- E 
= gi pasekmingau gydąus 'Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi- E 
E durių uirimą, Dusulį, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In- Ę 
E kstų Udegimo ir visus kitus negerumus! . S
s Prailginimui sveikatos EGZAMINUOKIS nors1 sykj į metus. S 
E Mano patarnavimas prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai. S

| Dr. BAILEY “Specialistas” j
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O, | 

E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:Q0 iki 1. E 
E Mes kalbame Lietuviškai. E

iŠiiiiiiiimiiiniiii.IšsikirPk Sit!‘ir laik>'k kada blls reikalinsaiiiiiiiiiiiiiiiiiniS

Suits 
Topcoats

Tuxedo
Suits

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės

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

gerb.
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BROLIS MARTYNAS 
RUOŠIASI Į 
BRAZILIJĄ

— Sveikas, gyvas, Mar
tynai, ką tu čia “Dirvos” 
agentūroj veiki ?

— A, labas, gerb. Spra
gile, senai matėmės.

— Ištikro senai matė
mės. Pasakyk ką čia vei
ki?

— Žinai, pasakysiu tikrą 
tiesą: klausinėju informa- 
jų apie kelionę į Braziliją.

— Na, na, o ką tokio su
galvojai, Martynai?

— Ką sugalvojau? Mau 
užėjo svarbi mintis: juk 
tenai, Pietų Amerikoj, yra 
didelė dirva švento rašto 
tiesoms platinti.

— Tai reiškia sugalvojai 
važiuoti tenai ir pradėti 
skelbti savo jau numirusią 
pasaką kad “Milijonai žmo
nių dabar gyvenančių ne- 
bemirs”? į '

— Broli, nesijuok iš ma
nęs, nes juokiesi iš švento 
rašto, kurio nesupranti.

— Kurie supranta šven
tą raštą, kaip jus biblistai 
vadinat,, arba, .bibliją,. .tie? 
joje tokių stebuklingų pra-

Brolis Martynas
gą sapną tai išsiaiškina jog 
bus gerai; jeigu gerą sap
ną sapnavo tai aiškina jog 

Ibus blogai.
— Tiesa, aš girdžiu tan

kiai bobas taip sakant, bet 
ką tas turi su biblistais ir 
biblija?

— Tas reiškia kad tam
sių žmonių papratimas yra 
viską aiškinti atbulai. Net 
yra tokių tamsuolių kurie 
mano kad Lietuviai biznie
riai ir įstaigos jeigu kokį 
patarnavimą visuom e n e i 
uždeda tai uždeda ne del

gero, bet kad žmones ap
gaudinėti. Tas pats ir su 
biblijos fanatikų išsiaiški
nimais biblijos žodžių: vis
ką išverčiat atbulai ir tu
rit sau temas pamokslams.

— Broli, tai yra Įžeidi
mas švento rašto ir manęs.

— Ką padarysi, bet tai
j teisybė. Kur ten kokiam 
pranašui tyruose, ilgai ne
valgiusiam, ar gal apsival
giusiam kokių svaiginančių 
šaknelių, pradėjo akyse ro
dytis baidyklės. Jisai tą 
įrašė į bibliją, o jus išsiaiš- 
kinot kad tas pranašo pri- 
sivaizdinimas buvo išpra- > T f”1 O 14- 
našavimas pasaulinio karo, | iJ • If. 1 OI LCT 
kuris turėjo prasidėti 1914 j 
•metais. Rinkot, darinkot i 
skaitlines ir pasakėt kad Į 
tą biblija parodo. .

— O ar ne taip buvo?
— Butų taip jeigu jusiĮ 

biblijoje imti išskaitliavi- 
imai butų buvę padaryti 
įprieš karą. Bet tą padarėt 
laike karo, reiškia, kada 
karas prasidėjo ir yra, ga- ; 
Įima jam visokias prana- : 
šystes padaryti. Nelygi- :

tamsesnius žmonelius tikė
ti savo žodžiams. Jeigu sa
kytumėt: šventame rašte 
yra pasakyta: Nojaus bar
zdoje buvo tiek ir tiek plau
kų, o tas reiškia kad 1929 
metais bus išrasta automo
biliai kurie galės važinėti 
su vandeniu tai butų visai 
nereikšminga pranašystė, ... 
ir nereikalinga. Vienok jei gal.

jimas ir New Yorkas j ke
lias minutas nuskęstų po 
vandeniu 
galėtumėt 
paskaityt 
džiaugiasi

našysčių neranda, neranda 
nei gyvulių su Išimtais gal
vų, nei kitų baisybių.

— Tie švento rašto ne
žino ir negali patirti jo gi
lių paslapčių. Užtai jie ne
žino tikros tiesos.

— Nežinai ką kalbi, Mar
tynai. Ypač apie bibliją 
šitaip negalima sakyt. Jei
gu sakytum apie kokią fi
losofiją tai kas kita.

— Biblija yra gilesnė ihž 
visas filosofijas, ji yra pa
slaptis kuri atsiveria tiktai 
biblijos studentams.

— Tau biblijai yra visas 
mokslas, Mohametonui ko- 
ranas, bolševikėliui komu
nizmo principai. Apart to 
jus daugiau nieko žinot ne
norit. Jeigu filosofijos ne-
suprastum tai sakyčiau kad 
ne visi gali ją suprasti, nes 
filosofišką raštą ar knygą 
gali skaityti ir turėti nau
dą tik gerai pamokytas ir 
mokantis protauti žmogus. 
Paprastam žmogui iš filo
sofiškos knygos nėra jokios 
naudos.

— Tas pats ir su šventu 
raštu, broli, užtai ir tu jo 
paslapčių nežinai.

— Bereikalo didžiuojie
si, Martynai, biblijbs pa
slapčių žinojimu, nes jos 
yra tik tokios kaip bobų 
išsiaiškinimas savo sapno 
be sapnininko pagalbos.

— Ką čia, broli, kalbi, ir 
pats nežinai. Ką bobų sap
nai turi su biblija?

— Nieko bendro neturi, 
tiesa, bet aš noriu sulygint 
biblijos fanatikų išsiaiški
nimą biblijos žodžių, žinai 
pats, jeigu boba (arba ir 
bobj&ki vyrai) sapnavo blo-

noriu apie bibliją disku- 
suot.

— Gerai kad ir nedisku- 
suotum, ir ne tik su manim 
bet ir Į Pietų Ameriką ne
važiuotum, nes iš biblijos 
pranašysčių, nežiūrint ko
kios jos butų, niekam nau
dos nėra, žmonės tik dykai 
laiką leis tavęs klausydami 
vietoj pasiskaityt laikrašti

nant kaip tas “mokslinčius” 
kuris imtų aiškint, po kū
dikio užgimimo, jeigu gimė 
vaikas, kad jo visais išskai
čiavimais ta ir ta jaunave
džių pora turėjo sulaukt 
vaiko.

— Broli, tai yra bliuzni- 
jimas prieš šventą raštą.

— Visai ne, Martynai. Aš 
tik noriu privest kaip, ir
mažų daiktų biblijoje už-'šįmet įvyktų žemės drebė-j — Broli, aš su tavim ne-j ar naudingą knygą, 
tinkamų biblistai išaiškina I 
didelius dalykus, po jų at-i 
sitikimo, tuomi suviliodami!

ant visados, jus 
atsiverst bibliją, 
kur Saliamonas 
su savo 700 pa

čių, ir pasakyt tokią prh-
našystę: Štai šventas raš
tas šitą baisią katastrofą 
išpranašavo 3000 metų at-

Phone Penn. 2533-M Važiuojam! SU

f

Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.

Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
J 229 EAST 74th ST.

BIG JUHIG/r*
IE S S IE M

Hear the radio program of the 
* * Hudson - Essex, Challengers' *

- every Friday evening.

Jis Iššaukia Jūsų Atidą į

Lengva Pirkti
Paveizdan, Coach’ui $268 įmokėt, 

ir išsimokėti kas mėnuo 
po $48.42

Jūsų dabartinis karas gal but uždengs 
visą pirmą Įmokėjimą. ■

The H. M. C. Pirkimo Planas Duoda 
; lengviausias galimas finansines 

išlygas ant likusios dalies.

Sekančius Svarbius Dalykus

Į Lengva Užlaikyti
• •' ■ -■ ■ ■■ ■

j Musų gatvėse Essex the Challenger, 
1 po gerais tėmijimais darė 20.3 mylių 
t ant galiono. Kiekvienas savininkas 
! šiame mieste gali tikėtis 18 iki 20 my- 
t lių ir daugiau. Šimtai rekordų' visoje 
! šalyje bėgyje “Challenger Savaitės” 
j prirodė Essex’o ekonomiją. Komerci- 
j niai naudotojai turinti didelius pulkus 
j Essex karų savo kad jų užlaikymo lė- 
j šos, pervažinėjant milijonus mylių ke- 
j lių, yra žemesnės negu kitų karų kiek 
! jie išbandė.

Essex the Challenger nušluoja šalin kainų klesos barjerus. Jis 
iššaukia kitus susilygint veikime, stiliuje, patogume vidaus ne
žiūrint kokios kainos karas butų, tuo pamatu kad jokis kitas 
neduoda jums tiek už jūsų pinigus. Todėl tai didelis pirkimas 
palinko prie Essex. Todėl tai motoristai tūkstančiais krypsta 
nuo pirmiau pamėgtų, ir keičia savo dabartinius karus į dides
nę vertybę kokią Essex the Challenger duoda.

695
AND (JP-//r FACTORY
Standard equipment in
cludes: 4 hydraulic shock a b- 
s or bers—electric gauge for 
gas and oil—radiator shut
ters— saddle lamps, wind
shield wiper — glare - proof 
rear - view mirror — electro
lock — controls on steering 
wheel—all bright parts chro- 

mium-plated.

Coach • - $695 
2-Pass. Coupe 695 
Phaeton - - 695
Coupe - - 725 

(with rumble feat) '
Standard

Sedan - - 795 
Town Sedan - 850 
Roadster - • 350 
Convertible

- Coupe • • 895

Didelis Pasirinkimas Spalvų be Primokčjimo
Didelis, pilnos mieros “Six”. 
Gražus pažiūrėti. Daug vie
tos ir patogus viduje. Gražiai 
ištaisytas. SUPER-SIX mo
toras — 70 mylių į valandą— 
G0 mylių į valandą per visą 
dieną. Smarkumu į kalnus 
važiuojant lenkia visus kitus.
Hydrauliški trankymų sulai
kytojai, 4 ratų breiksai, ra- 
diatorio uždarytojas ir oriniai

valytojai duodasi sykiu. Jie 
nekainuoja nei cento daugiau. 
Tas pats su naujo tipo VEID- 
rodžiu parodančiu užpakalyje, 
saugos užraktu, starteriu ir 
elektriška rodykle gazolinui 
ir aliejus and dash-lentos. Ži
bančios dalys yra nudirbtos 
chronium metalu.
Prašykit pavažinėt ir TĖMY- 
KIT THE ESSEX.

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS

West Side Sales Branch 3746 Prospect Ave. Rand. 6030 2195 East 55th Street Branch 
6375 Lorain Ave. Rand. 4227 3737 Carnegie Ave. Rand. 6030 Randolph 4332

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Ad. W Ashing ton 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATIanlic 2910 '

FISHER MOTOR SALES
4371 Mayfield Rd. FAirmount 8552

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.
2050 E. 105th St. GArfield 8930

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107 Euclid Ave. PEnnsylvania 1042

Merkle motor sales, inc.
17601 Lorain Ave. CLearwater 2920

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 81

THE K. F. SPIETH CO.
14461 Euclid Ave. EDdy 2522

ROY TURNER MOTOR SALES CO.
13908 St. Clair Ave. GLenville 2552

H. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOulevard 1970

W. O. WINCE MOTOR SALES
Chagrin Falls, O. Chagrin Falls 267

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Suoerior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.
Bedford, Ohio Bedford 318

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway BRoadway 0038

SOLON GARAGE 
Solon, Ohio

D. I. STERLING & SON
Berea, O. Berea 171 W

“DIRVOS" EKSKURSIJA
LIETUVON

Birželio-June 12d
ELIONĖ LIETUVON su “Dirvos” Ekskursija bus jums tik 
vienas smagumas po kito. Milžinas laivas “LEVIATHAN”, 
virš 56,000 tonų didumo, yra kaip plukantis viešbutis, kuria
me plaukimas jura yra vienas malonumas. Prie to, parinkta 
labai patogus laikas — kada baigiasi Pavasaris ir prasideda 
Vasara. Tada jau nebūna jurose vėtrų, pradeda šilti pietų vė
jai lankytis šiauriniame Atlantike. Skaistus, mėlynas Birže
lio mėnesio dangus dieną, mėlynos-juodos žvaigždėmis nubar-“Po Amerikos

Vėliava”

stytos erdvės naktį; žalias-mėlynas vanduo be jokio judėjimo; žavėtini to
lybių reginiai vienodo tolumo ratu aplinkui iš visų' pusių'; retkarčiais paei
tinkamas ar pravejamas laivas; kelionės žuvų šeimynų tik į joms žinomas 
vietas; viduryje jurų mažyčiai paukštukai, kurie stebina visus matančius 
kaip jie ten gali gyventi — tai tokia kelionė per penkias-šešias dienas van
deniu iš New Yorko į Southamptoną. Žaislai, šokiai laive diena iš dienos. 
<JLaive valgomi kambariai, mandagus patarnavimas; pasažieriai turi pa
skirus kambarėlius po 2, 4 ir 6 lovas, kur,susitaiko draugas su draugu but. 
®J Paskui gražus galas kelio kitu smagiu laivu iki Klaipėdai per Šiaurės Ju
ras ir Baltijos Juras — tas juras prie kurių Lietuviai per amžius gyvena ir 
gintarą renka ir prie kurių stovi garsus Birutos Kalnas.

ii ASKUI jau Lietuva! Klaipėdoj patinka Lietuvos viršininkai, pažiu- 
2 Ho ri kiek ar nepažiūri į bagažą ką vežiesi, ir iš čia, po pasivaišinimo su 
Klaipėdiečiais veikėjais, kožnas skubinasi į savo tėviškes. Nuo čia ir bai
giasi bendra kelionė, nes vieni gyvena Žemaitijoj ir tuoj pasiekia savo na
mus, kiti turi dar dieną sugaišti iki parvažiuos. Gryžta kas kada nori ir 
kokiu laivu nori (tos pačios linijos) ir per kur nori.

HUO dabar prasideda vaišės su saviškiais, važinėjimas kaimas iš kai
mo, miestelis nuo miestelio, į Kauną ir kitur, ir laikas bėga. Lie
tuva pasirodo tokia pat linksma kaip buvo kuomet apleidot 20, 30 metų 

atgal, vietos pažystamos, nors daug kas ir pakitėję. Važiuoji kur nori— 
yra traukiniai, busai ir automobiliai, ar važiuoji arkliu ar pora kaip anuo
se laikuose, ir niekas nieko neklausia, nieko nesako, nes ištikro esi tik savo 
namie, savo šalyje. Prasideda naujos pažintys, ir atsiranda nauji draugai. 
Is priežasties Spaudos Atgavimo 25 metų sukaktuvių Lietuvoje šįmet bus 
ir tam tikrų iškilmių, kurias galės matyt kurie lankysis Kaune.

Laivakorte iš New Yorko j Kauna ir atgal 
$186.00 |

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

Dienos Klausimais
iSjmVOKIETIJOS ATLYGINIMAI

JAU gerokas laikas kaip 
Paryžiuje vedama alian- 

tų derybos su Vokietija nu
statymui atlyginimų sumos 
už karo nuostolius.

Vokietijos atstovas galu
tinai siūlo pradėti mokėti 
su $300,000,000 metine su
ma. Mokestį tęsti per 37 
metus, nuolat didinant kad 
į pabaigą butų mokama po 
$500,000,000 į metus ir tuo 
užbaigti karo nuostolių at
lyginimą.

Prancūzijos ir Italijos 
delegatai tokį Vokiečių siū
lymą atmeta ir' reikalauja 
pradėti mokėti su 
000,000 ir baigti su 
000,000 gale 37 metų.

Belgijos delegatai
dėjo prie Italų ir Prancūzų.

Iš kitos pusės, Vokieti
jos, Amerikos, Anglijos ir 
Japonijos atstovai stengia
si perkalbėt anuos nusilei
sti ir sutikti ant taikinges
nių išlygų.

Kelių dienų bėgiu tikima 
prieiti prie tinkamos išva
dos. Vokiečių pusę palai
kančios valstybės atsižvel
gia ir į politišką gyvenimo 
pusę,'ne tik į finansišką, ir 
sutinka elgtis su Vokietija 
švelniau.

Mat, nori atbaidyt 
sesnius Lietuvius nuo 
mosi prie savųjų.

tam- 
dėji-

POETŲ KONKURSAS

$450.-
$625,-

prisi-

Lenkai ir Nemunas
“Lietuvos Keleivis’ 

pėdoje rašo:
“Užrubežių ministerijos 

generalis sekretorius Dr. 
Zaunius per pasikalbėjimą 
su ‘Ostpreussische Zeitung’ 
atstovu pareiškė kad gal 
netrukus Lietuvos vyriau
sybė duosianti per Lietuvos 
Pasiuntinį Berline naujų 
pasiūlymų kaslink sudava- 
dijimo susisiekimo tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

“Pasiūlyme bus svarbiau
sia nurodoma į tai kad Lie
tuvos vyriausybė sutiksian
ti ir Lenkiškų prekių į Lie
tuvą įsileisti jei Lenkai ne
darys trukdymų del medžių 
plukdymo Nemunu. Lietu
va jau beveik sutiktų ir 
Lenkiškus troptų palydo
vus įsileisti, bet dabar yra 
Nemuno vaga žymiai pasi
keitus todėl medžių pluk
dymui yra daugiau reika
lingi vietos padėjimą žiną 
žmonės.” " ■

Klai

Jau gauname eilių iš ne
kuriu poetų “Dirvos” kon
kursui paminėjimui spau
dos atgavimo 25 metų su
kaktuvių.

Siųskit kurie turit para
šę vienas ar dvejas, o galit 
toliau rašyti ir vėl siųsti 
kitas. Iš geriausių bus pa
rinkta laimėtojai.

Kurie dar tik rašot ne
manykit kad jus neturit 
progos laimėti del to kad 
kiti jau atsiuntė. Ne iš pir
miau atsiųstų bet iš geriau
sių bus renkama laimėto-

Prisilaikykit pirmiau pa
skelbtų taisyklių, siųskit 

adresuokit “Dirvai”, 
Superior avė., Cleve- 
O.

tuoj, 
6820 
land,

Su v. Valstijoms pasauli
nis karas atsiėjo $37,000,- 
000,000. Dar ir dabar at
sieina po $1,200,000,000 į 
metus, po 12 metų Ameri
kos įstojimo į karą.

Tas apima nuošimčius už 
visuomenės paskolą, karo 
veteranų globojimą ir at
lyginimą už nuostolius lai
ke karo.

“18 Palaimintųjų”
NUO REDAKCIJOS: Besiruošiant prie ra

šymo kritikos apie pereitame numeryje minėtus 
“Pirmo Dešimtmečio” 18 Poetų (tokiu vardu iš
leista Lietuvos jaunų poetų raštų peržvalginė 
knyga, supažindinimui jų su visuomene), atėjo 
“Lietuvos žinios”, kuriose ir telpa nuodugni tos 
knygos (tų 18-kos poetų) peržvalga. Tų per
žvalgą arba kritiką rašo Butkų Juzė (vyriškas, 
irgi poetas, tik su moterišku vardu). Kadangi 
mes sutinkame su Butkų Juzės nuomone, per
spausdiname “Dirvos” skaitytojams tą kritiką, 
tik tiek pasakome kad mes gal butume nemokė
ję taip šiurkščiai akėti tuos “18-ka Palaimintų
jų” kaip sugeba Butkų Juzė. Bet jo kritika pa
remta ir rimtais argumentais, ką skaitytojas 
lengvai galės matyti.

Kas svarbu tai kad toje knygoje yra ir pats 
Butkų Juzė patalpintas, apie kurio poeziją pa
minėsime mes patys, nes jis atsisako. (Delei 
šitos priežasties jam nei netiko kritika rašyti.)

(“PIRMAS DEŠIMTMETIS” — 18 Poetų. 
Kaunas, 1929 m.)

Butkų Juzė.

UŽ KĄ TROCKIS IŠVYTAS 
Iš RUSIJOS?”

Pabaiga ant 5-to puslapio.

J. Augustaitytė-Vaičiunienė
Mažiausios jaunatvės ji nežada. Nė

ra ištisos eilelės kuria galima butų džiaug
tis, jaunėti, ar bent spėkų kovai su sun
kiu gyvenimu pasigaut. Pas ją

“Neliko nieko mano sieloje nuo vakar — 
Nei žemės, nei dangaus....
Tiktai tuščia kertė užklystantiems verpetams, 
Be reikalo užgesusių žvaigždžių žvalgaus.... 
Neliko nieko! Aš likau kaip stiebas, 
Be lapų, be žiedų”.... ir tt. ir tt.

Sunku, žinoma, tokiam žmogui gyventi, 
jaunu būti ir rašyt. Geriau visai nieko ne
rašyt. “Kantičkose” pasitaiko geresnių 
dalykų.

Musų poezijai ir visuomenei tokie raš
tai visvien kaip ir ta penkta koja....

Bern. Brazdžionis
Tai jaunas ir mielas žmogus! Jis daug 

žada, “nori dar nors kita tiek pagyventi”. 
Jis eina ir ugnies parnešti. O ir dainuoti 
naujesniu žodžiui) mėgina: 

“Žemė—žemė amžiais. 
Ji ir dangų remia. 
Ji ir žmogų glaudžia, 
Kas pamilo žemę.... ”

stengiasi geru žmogumi išaugti:
“Jie kito širdis kuopė 
Savas suteršdami;
O aš valau tik savo — 
Ir sąžinė rami”..

Matysime kaip išaugs-;)

‘Vargšu Karalienės’
PRENUMERATORIAI

JAU GATAVA!
Apysaka “Vargšų Kara

lienė” jau gatava ir siun
tinėjama užsisakiusiems.

Bėgyje savaitės laiko po 
.šito praųešimo visi privalės 
gauti. Negavusieji nera
šykit paklausimų, nes laiš
kas apsilenks su 
pasidarys mums 
lingo rašinėjimo.

Jeigu 
savaičių 
šykit.

Kurie
už “Vargšų KaraĮie- 
knygą netrukdomai

knyga ir 
bereika-

po porosnegausit 
laiko tada tik ra-

nuo dabar siųs pi-

kad neliktumet be

“Amerikos Lietuvis” 
vėl Eina

Su Balandžio 4 diena vėl 
pradėta leisti Worcestferyje 
Paltanavičiaus leistas laik
raštis “Amerikos Lietuvis”.

Laikraštis yra mažo for
mato, pusiau toks kaip bu
vo, ir išsyk eina kas dvi sa
vaitės. Vėliau leidėjai 
da leisti kas savaitė.

Kas- yra leidėjai ir 
daktorius nepažymėta.

Nors ėjo gandai kad
Lietuvį” pagrobs bolševi
kai, bet iš pirmo numerio 
turinio matyt laikraštis yra 
toks pat bešališkas kaip bu
vo Paltanavičiui leidžiant.

ža-

re-

“A.

Vilniečių Judėjimas
Vilniuje, Šv. Mikalojaus 

bažnyčios salėje, rašo “Lie
tuvos Aidas”, įvyko visuo
tinis Šv. Kazimiero drau
gijos susirinkimas. Pirmi
ninkas Kun. Viskantas pra
nešė kad pernai padaugėjo 
50 draugijos skyrių ir pri
augo apie 1,000 narių. Sky
riai išmėtyti po visą oku
puotą Lietuvą.

Šios draugijos veikimas 
yra daugiau katalikiškas, 
bet šiuose prispaudimo lai
kuose gerai kad 
galima Lietuvius 
palaikyti.

Manoma kurti 
mus rimtesnius 
liūs ir teatrą. .

Lenkų kunigai,
Varšavos komanda, 
kia Šv. Kazimiero draugi
ją. “L. Aidas” paduoda at
sitikimą Rodunėje, kur ku
nigas Ščemirskis per pa
mokslą rėkė: “Vigonyse y- 
ra draugija Šv^Kazimiero 
vardu, kurios visi nariai y- 
ra vagys, banditai, komu
nistai, bolševikai, latrai.” 

■

PAVASAĘIOP
Jau šiaurys vėjas aptyko, 
Saulė auksu sužėrėjo, 
Vėl pavasaris atvyko, 
Paukščiai linksmai sučiulbėjo.

Pietų vėjas švelniai pučia, 
Saulė spinduliais kutena, 

. Žemė puošias žalumynais,
Arėjai dirvas purena.

Baltos žąsys su žąsyčiais 
Gaga, klega paupyje, 
Ir avelės su ėryčiais 
Jau pievutėj gruzinėja.

O ta upė teka srauniai, 
Nusikračius ledo rūbą, 
Žvejas tinklą skubiai neria, 
Karklyne strazdelis ulba.

Sode gegutė kukuoja,
Vaikinas tveria darželį, 
Mergytė linksmai dainuoja 
Ir vilioja sau bernelį.

Pavasarį visiems linksma, 
Kas tik gyvas jojo laukia, 
Smagu kai gamta atgimsta 
Ir prie darbo laukan traukia.

Laputė.

Kaž koks “didelis“ dalykas”. Augo, 
kaž kur palėpėse skurdo vos girdėtų 18-ka 
Lietuvos poetų “nykštukų”. Vieną gra- 

' žią dieną p. Petras Kubilevičius surinko 
1 juos visus. . Jų “vyresnysis brolis ir drau- 
• gas” (taip save poetas Liudas Gira pasi

vadino) atėjo ir palaimino. Ir dabar iš 
tų atsiprašant švilpukų pasidarė tikriausi, 
“apkarunavoti”, gryno kraujo poetai!

Jau ,ir anksčiau (1921 metais) poeto 
K. Binkio pastangomis ir “Švyturiui” pa
dedant tapo “apvainikuota” 14 “štarkių” 
vyrų (“Vainikai”, išleista 1921). Kaip p. 

: Liudas Gira aiškina, į “Vainikus” riteris 
p. Binkis įspraudė ir vieną, atleiskite, 
“žinduką”. Tai buvus Tyrų Duktė — Bui- 
vydaitė. .

O tas ganėtinos “Vainikams” jaunys- 
1 tės vyras p. Adomas Juodasis—Lastas taip 
ir liko užmirštas. Bloga bus Tau, bra, be 
palaiminimo!

Be patepimo liko dar ir kiti “jaunes
nieji” (ok jus “palaidūnai”!) — K. Boru
ta, Rimvydis ir Tilvytis. O kitus žemės! __ _
vabalus, kaip Vincą Stonį, J. Graičiuną, ^giant iš jo poezijos toje knygoje ir iš jo

Dicpetrį, St. Anghcką, J-į šios kritikos straipsnio matyt kad jis yra 
^tamsauską,^ P^ Kapsamį,^ Kl.^ Dulkę,> daug geresnis praktiškas rašytojas, negu 

svajotojas poetas. Poezijoje sakyt:
“Šiam pasauliui ant blakstieno ,v;. 

kabo skausmas juodas”
tik del to kad sueiliuot su “Sielos plieno” 
yra aiškus pasirodymas jog ne tik geros, 
gražios minties ■_ stoka, bet net ir žodžių 
neturi tikrai, teisingai poezijai kurti.

Butkų Juzė jau gerai inėjęs į senber
nių amžių (gimė 1893 m.), o kergiamas 
prie jaunųjų poetų. Jeigu prie “naujos Į 

I dvasios” (ne jaunos, kaip jis viršuje mi
ni apie kitus kalbėdamas), tai tiek to, nes 
ir pasenęs žmogus, su “bziku galvoje”, ga
li nurašyti tokią “poeziją”, kaip daugumoj 
čia aprašomi “poetai” rašo.

Butkų Juzei duok temą, jis gali rašy
ti, tik, žinoma, ne poeziją, kuri išeina, jei 
ir rašys, tik tokia kaip ir visų kitų “pa
šaukimo” jieškančiųjų, iš kurių eilių nė
ra naudos nei dvasiai peno.

Butkų Juzė (gal ir kiti tie poetai) jei
gu butų agronomai, inžinieriai, daktarai, 
ar kitokie, galėtų gal but labai daug nau
dingo parašyti visuomenei, nes tada turė
tų apie KĄ rašyt.

Tikrai, tyrai, gražiai poezijai rašyti 
“dovaną” gauna tik keli, ir iš visos Lietu
vos niekaip nesurinktum pusės tuzino (ne
skaitant mirusiųjų), o ką jau kalbėti apie 

poetų “Vainikuose” sužymėtų ir dabar 
poetų “Pirmame Dešimtmetyje”!

(Bus daugiau)

Sidabraitę, P.. Orintaitę, Gr. Tulauskaitę, 
D. Miekaitę (o ypač tas mergaites!) ir gal 
dar vieną kitą jau bile vienas iš musų, kad- 
ir pats “jauniausias”, galėsime “palaimin
ti”.

Taip tai gimsta patentuoti Lietuvos 
poetai!

Jis

nigus 
nę”, 
gaus.

Bet 
šios įdomios apysakos rei
kalaukit tuojau.

Jos išleista nedaugiau- 
sia, tik tikrai norintiems, 
ir keletas pervirš, nes lai
kyti knygų neapsimoka su
krovus lentynose. Taigi iš
sibaigus perviršiui neliks 
vėluojantiems progos ‘Var
gšų Karalienę” įsigyti.

nors taip 
Lietuviais

skrajoja- 
knygynė-

matyt po 
smer-

JEIGU....
Jeigu paliautų akelės tavo
Žiūrėt į mane taip kaip žiūrėję,
Užgestų saulė linksmybės mano, 
Jausčiaus kaip laimės kurs neregėjęs.

Jeigu nutiltų lupelės tavo
Žodelį meilų manin kalbėję, 
Paliktų ausys kurčios prieš visą — 
Kaip tos ką niekad nei negirdėjo.

Jei nematyčiau tavo veidelio,
Kurio taip grožė mane kerėja,
Akys paliktų bukos, išbalę,
Kaip tos ką šviesą nėra regėję.

Širdis suvystų, sudžiūtų kūnas,
Dvasia jieškoti tavęs išeitų, 
Viskas sustotų, ir dvasia mano 
Daugiau į mane jau nepareitų....

.Kas davė meilę tokią man didžią, 
Ir tokią jautrią širdį turėti? • • • • 
Kas leido tave į kelią mano 
Ir liepė šitaip šventai mylėti ?....

* Adonis.

* * »
Pažiūrėkime ką musų literatūrai ir 

skaitančiai visuomenei davė “Pirmas De
šimtmečio” 18-ka poetų.

Kartkartėmis nusiskundžiama kad 
Lietuvos, knygos mažai skaitomos, kad jos 
lentynose nenaudojamos pelėja. Tiesa. 
Bet kas čia kaltas?

Knygos yra musų dvasios penas. Jei 
kas maistinga ir skanu tą mes godžiai val
gome. Taip ir knygos. Jei jos neteikia 
dvasiai peno, jos bereikalingai ir guli. Ir 
ne visuomenė kalta kad mažai skaito, bet 
kalti kurie dvasiai nemaistingas knygas 
leidžia.

Tokia nemaistinga yra ir “Pirmas De
šimtmetis” (18-ka poetų). Knyga labai 
graži ir puošni. Bet kas iš to kad nemais
tinga. Sunku bus ją įpiršti musų visuo
menei ir mokyklai. Jeigu norėta 18-kos 
poetų snukius parodyt tai nebuvo reikalo 
tokias prabangos knygas leisti. Juk bile 
karčiamoje, ar kokiame šuntakyje, ar pa- 
daubyje, kur lakštutės'čiauška, sutiksi tas 
musų “retenybes”. Pasakysiu, “auksas ir 
pelenuose žiba, o ne viskas auksas kas ži- 

I ha”. Jei jau sykį knygos leidžiama tai 
reikia į jas tikro dvasios peno įdėti. O 
čia kaip tik to ir trūksta.

Visa kas geresnio yra “Pirmame De
šimtmetyje” pilnai tilptų mažutėje brošiū
rėlėje. Butų pigu ir naudinga.

Aš pats jaučiuosi paklydęs “Pirmame 
Dešimtmetyje”. Maniau kad ten sueis vi
si poetai (nors ir “seniai” butų), arba bent 
tie kurie jauni dvasia. Bet čia visai kas 
kita išėjo. Poetai ne visi. O tie kurie pa
vadinti “jaunesnieji ir jauniausieji” yra 
ne. jauni dvasia, bet tik tokie kurie daž
niausia nemoka rašyt, kurie tik pradeda 
rašyt, kurie pasirado kaip nereikia rašyt, 
kurie tik šventvagiškai jaunais vadinasi, 
o yra tikriausi seniau.

' “Pirmame Dešimtmetyje” vos tik keli 
,protai man savo jauna dvasia patiko. Tik, 

V žinoma,. sunku iš tų knygų aiškiai apie 
poetus spręsti, nes, kaip supratau, dauge
lio jaunųjų eilėraščių įdėta ne tokių kurie 
kiekvieno poeto jaunatvės dvasią apreikš
tų. Atskiruose poetų .leidinėliuose yra 
vertesnių dalykėlių.

Trumpai peržvelgsime 18-ka “Pirmo 
Dešimtmečio” poetų.

4

Butkų Juzė
Nuo “Dirvos” Redakcijos: Kadangi 

pats šios kritikos autorius yra Butkų Ju
zė, jis po savo vardu deda: “Apie tą su
tvėrimą nieko aš negaliu sakyt”Ą. !

Apačioje šios kolumnos prie numerio 
3 išnašos telpa pastabos apie ji pačios “L. 
Ž.” redakcijos, kaip ir prie kitų išnašų yra 
redakcijos pastabos padarytą.

Mes tiek apie jį pasakysime: Spren-

14
18

1) Naujumas tas ne visai naujas — panėši 
Į “Keturių Vėjų”.

2) Vis del to nereiktų taip nosies riesti, nes 
tam dar nėra priežasties.

3) Pasakysim. Butkų Juzė nebijo savo “ko
legoms” tarti atvirą žodį. Jis nei “panašus į 
Baironą”, “nei audringą naktį gimė”, nei, kaip 
kiti, “saulės palaiminti, patepti, žvaigždžių nu
mylėti, pranašais pagarbinti”. Priešingai-: “O 
aš ne!” — sako jis. Ir vis del to Butkų Juzė 
aiškiai mato kad

“Šiam pasauliui ant blakstieno 
kabo skausmas juodas.

Širdys — lodo. Sielos plieno. ' 
žemė kraujo gruodas.”

Žiaurus vaizdas ne nusiminti bei kaž kur j 
padanges nuo jo lėkti, bet jiegas mobilizuoti 
skatina poetą:

“Ok, kad saulės kuiną šivą,
žaibo dar botagą

aš turėčiau — tuoj Į dirvą
šokčiau plėšti vagą!”

Butku Juzė kviečia talkon visus aštuonioli
ka:

Dainiau žemes, kalvi plieno, 
kelkite plaktuką,

nes pasauliui ant blakstienos 
skausmas guštą suka!”

Šie nauji užsisakė:
J. A. Urbonas iš Dayton, 

O., rašo: Užrašau “Varg- 
L_ šų Karalienę” knygą į Lie- 
i-1 tuvą P. Kriukeliui, Lietu

vos liaudies ir jaunimo 
švietėjui Rokiškio srityje. 
Siunčiu $1.

Marcelė Blumeraitienė iš 
Vandergrift, Pa., rašo: Ir 
aš ateinu su pagalba išleis
ti tą žingeidžią apysaką 
“Vargšų Karalienė” ir pri- 
siunčiu $1.

Kaz. Blažaitis, New Ha
ven, Conn., rašo-/ Siunčiu 
$1.50 už “Vargšų Karalie
nę” audimo apdarais.

Pr. Vasiliauskas, Chica
go, Ill., rašo: Prisiunčiu $3, 
iš jų $1 už “Vargšų Kara- • 

| lienę” ir $2 už “Dirvą”.
Juzė Tupčiauskienė, Ro

chester, N. Y., rašo: Pri
sidedu prie “Vargšų Kara
lienės” išleidimo, siunčiu 
$L

Ignas Janušauskas, Det
roit, Mich., rašo: Prašau 
prisiųsti “Vargšų Karalie
nę” tvirtuose apdaruose, už 
ką siunčiu $1.50.

L. Katilus, vietinis, užsi
mokėjo $1 už “Vargšų Ka
ralienę”.

Ona Rusteikienė, vietinė, 
užsimokėjo $1 už “Vargšų 
Karalienę”.

S. Kasparas, Brooklyn, 
N. Y., rašo: Siunčiu $3, už 
kuriuos prašau prisiųsti 
“Baltijos Arą” ir ‘Vargšų 
Karalienę” audimo , virše
liuose.

NJUOLATINIS ryšis su 
senąją gimtiną Lietuva 

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

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

C820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkas

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City
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GATAVA!
“Vargšų Kara- 
gatava ir siun- 

ižsisakiusiems. 
savaitės laiko po* 
Simo visi privalės 
^gavusieji nera- 
lusimų, nes laiš- 
iks su knyga ir 
mums bereika- 
ėjimo, 
gausit po poros 
iko tada tik ra-

io dabar siųs pis. 
Vargšų Karalie- 
:ą netrukdomai

neliktumet be 
is apysakos rei- 
ojau.
sta nedaugiau- 
:rai- norintiems, 
įervirš, nes lai- 
neapsimoka su
mose. Taigi iš- 
rviršiui neliks 
.s progos Var
lę” įsigyti. <

užsisakė:

»rias iš Dayton, 
žrašau “Varg- 
’’ knygų i Lie- 
ikeliui, Lietū- 

ir jaunimo 
dškio srityje.

Iš LIETUVOS DARBI
NINKŲ GYVENIMO 
Kovo 1 d. Rokiškio vir- 

||- vių fabrike buvo rasta pri

mėtyta daug komunistinės 
literatūros. Vėlai vakare 
gatvėj tapo suimti keturi 
to fabriko darbininkai. Iš 
jų vienas jau buvo teistas 
už politinį nusikaltimą.

j| Kaip jie patys sakosi ir 
■ kaip kiti žmonės sako, jie 
į į buk ėję iš karčiamos, nes 

gerai uždirba, tai kiek
io vi nas vakaras girtuokliau- 
E

A Ne mano dalykas spręst'; 
h 'apie nusikaltimą; bet žodį 

tarsiu kaslink darbininkų!
Bgjno susipratimo. Jeigu Į 
|L«rbininkas per dieną už- 
; dirba 15 litų tai jis gali gy- 
į raiti poniškai, todėl jam

■nėra reikalo geresnio bu-
[ jieškoti. Vienok taip
ra. Daug uždirba, .bet
buliškos gerklės viską ir 
Įdaka, Tokių darbininkų 

Inos badauja, jie patys 
Įplyšę, ir keikia gyveni- 
, keikia valdžią kad jų 

B gwenimas sunkus. Bet pa- 
" " kvailoj

kurios buvo taip pat suba
dytos ir sutinę. Bet dabar 
tas barbaras pakliuvo į tei
smą. P. Kriukelis.

į W AT C H M A K E R 
j Taisome laikrodžius,' laikrodėlius ir Visokius ~ 
į graždaikčius kokius kiti nesutaiso. I Atneškit 
!' pas savo seną pažystamą — Mr. GOLDBERG, 

per 37 metus patyrusį laikrodininką, kuris jus
Į pilnai užganėdins savo užtikrintu darbu. (17 
J 5812 St. Clair Ave. arti E. 55th St.

Įįj,
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lėtinis, užsi-
Vargšų Ka-

>nė, vietinė, 
iž “Vargšu

Brooklyn, 
įčiu ?3, už 

prisiųsti
• “Vargšų 
10 , virše-

ryšis su 
a Lietuva 

žurnalų 
Išsirašy- 
laikraštį 

ius Lietu- 
10 paveik- 
Naujo io
ns tik ?2. 
lis”, Kau-

Valdyba
Pirmininkas 

Jleveland, 0. 

■Pirmininkai 
lacine, Wis.

Sekretoriui
>klyn, N. Y.

Iždininkai 
r York City

PRANEŠU
Savo kostumeriams kurie 
pas mane kreipdavosi po- 
pieriavimo darbams, ir vi
siems kitiems kad mano 
telefono naujas numeris 

yra EDDY 4243-W.
F. Samuolis

618 E. 107th St. (16)

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teišių Mokyklų Cumber
land -Universitętd,- darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato 
Anderson & Marriott 
B08 Engineers Bldg, 

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

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

• Jeigu jusų ligą neišgydoma jis- tą 
paęakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 

, " j '. .......... ' '“t ’vi
sos ligos yra išgydomdsl.................■ . .

: Jeigu jus ,turite, sifili, ikraujo>.,ąr kitokią .užkreyiamą)Jigą-,privalot, 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.^ ■ , ' p <

Dr. Smedlėy taipgi turi ,speeialkis! vaistys dei, gydymų gilių'ir nu
silpnintus kūno .organus. . ; . , , ,

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

«........ ......— 1 "" sybę apie savo kūnišką stoyį ir nė
■ Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes muš^ laikais beveik

J. Olšauskas ir A. Vanagaitis (prieš programą) 
(Neužmirškit pažiūrėt į š į paveikslą kitame num.) 
' if f ' ja* ?. i k -J.į ė t' '. i -. ,

t

AT VYKSTA J.
■ Su panaujintomis‘ spėkomis, šviežia dvasia ir naujais instrumentais: armoni

ka, kanklėmis, gitara, atvyksta , -

AKIRAS-BIRŽYS - A. VANAGAITIS -
poetas, literatas, Lietuvos karinin- komikas, kompozitorius, redaktorius, 

kas pilnoje uniformoje; nežinia keno uniformoj (ar kelnėse).
J. OLŠAUSKAS -

artistas, dzimdzius, kanklininkas,

’’m nemato\"šaYo 
aivos. Jie trokšta komu- 

HBmo ir visur mėto šlykš- 
' iii komunistinę literatūrą 
IOgi jie -tikisi prie komu- 
fj«tų sulaukti geresnio už- 
i ii’bio ? Ne: Jie ?• trokšti

/anmnizmo cĮel 
įliailą supra^niąį 

H jokio darbo 
nti, plėšti i iš, 'riėkriftij';
|n, girtuok}ihM$' ir palžiš- 
■įvauti. •• nisĄjį- 
H Jyvenimo ’ laihle tai dar- 
11 ir pasig^uninimaš' įsaų 

ii kitiems. .4 į - •
I ei darbininkas už Ąarb.ą 
pina gerą atlyginimą ' tai 

H įpratęs darbininkas tos 
tJ rkos negriaus. O Lietu
vi e tokių dar yra.

, P. Kriukelis.

M Vietoj šeško Žmogus 
■1 tokiškis. - —■■ -Kurklių' kai- 
Hb vienas ūkininkas' pa- 
HHle geležinius slastus pa-' 
Hgijimui šeško. To paties 
Hįliio kitas pilietis įsigei
dė* pasinaudoti svetimu ge

ni ir nakties laiku nuėjo 
pas tuos slastus. Jam pa
sirodė kad slastuose kas 
tai juda ir kišęs ranką pa
spaudė. .. * •

Išaušus, žmogelis buvo 
rastas sušalęs ir pusgyvis. 
Padaryta pagalba koki rei
kalinga prie sušalusio, ir 
žmogus atgaivintas.

P. Kriukelis.

LAUKINIS BUDAS <
Rokiškio apielįnkėse yra 

tokių vertelgų kurie kiau
les prieš pjausiant snikig- 
čiomis lazdomis sumuša; 
ypač nugaras, ir po to tik 
pjauna. Nuo to, mat', kiau
lės nugara sutinsta ir gau
nama stori lašiniai, kurie 
parduodant yra brangesni. 
Tokie 
siškai

Yra 
budu
“riebius”, 
pilietis pardavė kurkęs. Po 
nupirkimo Žydai aptiko 
kad kurkęs buvo subadytos 
ir sutinę. Tas pats pilie-1 
tis vėl atvežė į rinką ančių, Į

lašiniai virdami vi- 
suplonėja.
tokių kurie panašiu
ir paukščius daro

Nesenai vienas

o

Pradžia 7:30 vai. vakare.

įmo-

<3

jums

The Electrical League
Prosepct 3466—HOTEL STATLER—y14-tas Aukštas

. 3 r-b

koks skir- 
o. b) kai
tas kainos

Vieno šmoto Salon 
fenderiai

Jokių trukdymų 
priešakio matyme

Nash Speciali© 
Darbo priešakiniai 
ir upšakaliniai 
bum peria i

Alumino alloy
pistonai
(Invar Struts)

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai 

Visiškai valdomas 
drebėjimas

Ilgesnis ratų
protarpis

Stipraus veikimo 
motoras

Išlaukinis metalas
, chrome apdirbtas 

ant nikelio 
sulaikytojai

(išimtinai del Nash)
Salon Viršai

Lengviausias už 
vishs valdymas

7-bearingų 
krankshaftas

Trumpas sukimosi 
radius

Stiprus Varymas
Lovejoy kratymo

'orltl in .riotor Car Value
KITAS KARAS VISŲ JŲ NETURI

Susirinkit visi ir visos pasimatyti, pasikalbėti, išgir
sti juokų, gražių dainų, pamatyti Žydų, karininkų, ka
reivių ir paprastų žmonių kurie pėkšti važiuoja apie pa
saulį. Gal tai bus paskutinis pasimatymas su šiais my
limais artistais Dzimdzininkais.

MĮT*. Lietuvių Salėj “WJ

ni E ^ il ECOR S> BREAKING: e?*
, “400” Standard Six 4-Door Sedan

x $1025

1V EW. 1VA S M “4OO”

Valykit i Lengvu;
Elektrišku Budu

ĮJŽLAIKYMUI namų visiškai švariai jums būtinai
kia turėti Elektriškas Vacuum Valytojas su visais' 

priedais. Elektriškas vacuum valytojas neplėšia ir ne-> 
trina kąrpetų, patiesalų, užtiesalų ir apmušalų ant sėdy
nių — ir užlaiko juos nuolat švarius ir gražius lyg bu
tų nauji.

rei-i

Lengvas yria darbas ivAlYti’, ele^ktrdš ‘pagalba. Vį- 
są namų apvalymo daVbą atliekat ’ be jokio sunkumo ir 
nuovargio.

PIRKIT VALYTOJĄ LENGVOJ 

IŠMOKĖJIMU?

Kiekvienas elektriškų daiktų pardavėjas parduos 
Elektrišką Vacuum Valytoją (Cleaner) už mažą 
kėjimą. Pasirinkit sau valytoją koks patiks atsilanky
dama Į Parodą Visko Elektriško del Namų, 14-tas auk: 
tas, Hotel Statler. Pirkit kur jums patogiausia.

. FUJLI.Y EQUIPPED

Paklausk Pardavėjo Sekančįo
Kožnas jieškantis pirkti motori

ni karą žmogus turėtų pardavėjui 
išstatyt šį klausimą: “Kiek kainuo
ja šis karas, pristatytas į namus, 
su visais reikmenimis?”
Jtįs taipgi tiirit paklausti 

j jtumąs -tarp dirbtuvės (f.
nos—ir tada paklaust ką

'• Škirturtaš 'perka.
ilki siolejriinjw ; paprasta dirbtuvės 
kaina .padengt tik gryną karą/ Tas 
dubfla’ pafdavėjui parduot jums ki

etas reikmenis krautuvės kaina.
Nash, įvedant naują “400” Series,

4 įvedė ir naują pratkiką, dadedant

10 Sedaną nuo S955 iki 52080, su pristatymu. 8 Coupes, Cabriolets, Victorias nuo 
$955 iki $1865 su pristatymu.

< A Leads Ute World in .flotor Car Value
SVARBIOS “400” YPATYBĖS—JOKS

tuos ekstra reikmenis dirbtuvėj, be 
ekstra lėšų jums. ■ t

Kuomet paklausi paminėto klausimo 
patirsi kad dauguma pardavėjų (ne 
Nash pardavėjų) nenori atsakyti. 
Jie nenori aiškint kiek daugiau rei
kės primokėt, arba ką tie ekstra pi
nigai perka.

.Ir jus patiksit kad tokiu nauju pa
tvarkymu, Nash “400” pilnai įren
gtas kainuoja tiek ir žemiau negu 
kiti karai kurie parduoda skaityda
mi tą pačią dirbtuvės (f. o. b.) kai
ną, ir pigiau negu tūli karai dar su 
žemesne dirbtuvės (f. o. b.) kaina.

THE REEKE-NASH MOTORS CO.
6607-15 Euclid Ave. Distributors RAndoloh 5311



8 DIRVA
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Kas Girdėt CleveLande-Apielirtkese j
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 l|j

i
*

. PADĖKA |!
Gėriai vėliau negu niekad.
Turiu už garbę padėkuoti di- | 

džio bendro choro nariams ku
rie taip skaitlingai lankėsi į 
pamokas ir darbavosi . išvien' 
kada musų tautai buvo svarbu; 
prieš kitas tautas pasirodyti' 
programe Kovo 21 d. Visų Tau
tų Parodoj didžioj miesto, audi
torijoj.

Malonu buvo pažvelgus Į bu-, 
r-Į -Lietuvių moterų kurios taip | 
sunkiai Tr sutartinai darbavosi i 
įrengimui “Bakūžės’, kurioje 
atvaizduota Lietuvių rankdar■ 1 
ibiai.

Dar kartą tariu širdingą ačiū1 
■bendradarbiams, kaip tai cho
rui, šokėjams,, orkestrui, komi-l 
sijos narėms ir visiems su ku
riais teko darbuotis pakėlimui | 
Lietuvių vardo per Visų Tautų 
Parodą.

Jonas V. čižauskas, 
Muzikos programo vedėjas.

ŽYMUS SVEČIAS IŠ LIETU- Į 
VOS LANKYSIS PAS MUS 

SUBATOJ, BAL. 20 D.

Darbai Clevelande Kovo mė
nesi stovėjo geriau negu Kovo 
mėnesį 1928 nietaiš. šymet dir- 

14.5 nuošimčių daugiau ne- 
pernai. Skaitlinės imamos 

100 didžiųjų dirbtuvių. Ko- 
mėnesio pabaigoj paminčta- 

skaičiuje dirbo

SPORTAI
ba

Artistė M. čižauskienė prieš 
kelias savaites dainavo (akom
panuojant Onai Mušinskaitei) 
Lakewood Moterų Klube, kur 
dalyvavo virš 300 moterų, ir 
taip patiko kad buris tų pačių 
moterų vėl pakvietė p. Čižaus- 
kienę dainuoti “arbatėlei” Ba
landžio 24 d.

Moterų Sąjungos 26-tos kuo
pos gražus programas įvyks šį 
sekmadienį Lietuvių salėj. Bus 
atvaizdinta trijų atidengimų 
veikalas vardu “Šv. Akvilinos 
Mirtis”. Dainuos Mot. S-gos 
charos vedamas M. Čižauskie- 
nės, bus solo, duetų, ir tt. Pra-

^Mžia lygiai 6. vai. vakare, 
programo šokiai.

Po

Vasara vėl pabėgo. Balan- 
| džio 5, 6 ir 7 dienomis Cleve- 
l'andą aplankė tikra 
temperatūra 
84 laipsnių, 
joje net iki 
stijoje nuo 
žmonės.

vasara, 
buvo pakilus 

kitur Ohio t_
87 laipsnių: 1 
karščio apalpo

VO 
.ne dirbtuvių 
85,040 ypatų.

NORI GABENT SUARKI VO
KIETIJON MUŠTIS SU 

SCHMELINGU
New Yorke eina ganaai kad 

vykstantis į Paryžių promote- 
ris Billy McCamey vadovauti

. Kunigėliai, pasitaisykit! 
nieir.s klebonams nereikėtų 
baį smarkauti.' Pereitą savai
tę įšventinta' 21 naujas kuni-j 
gas, 
Jeigu senieji nebus 'įeri para- 
pijonąi galės .gauti naują ku- 
nigą. Tik iš Lietuvių nei vie
no neįšventinta.

Akiras-Biržys, vienas iš tri
jų Dzimdzininkų, kuris daly
vaus Clevelande su komp. A. 
Vanagaičiu ir J. Olšausku Lie
tuvių salėje subatos vakare, 
Balandžio-April 20 d.

Akiras yra gabus vaidinto
jas, buvo Kaune Vilkolakinin- 
kas. .Gražiai groja/armonika. 
Programas bus tikrai gražus 
įvairus.

(Žiūrėkit ant 7-to pusi.).,

ir

va-
Ra-

ju Draakui parodė ką gali ir 
paguldė jį ant pečių kaip rei
kia.

Andy Ladyga, jaunas Lietu
vis imtikas, vietinis, irgi gerai 
atsižymėjo paguldydamas savo 
priešą, Italą. Ladyga dar jau
nas ir vos pradedantis, bet ga
lės išsivystyti į gerą 
nes yra gana aukštas, 
pečių vyras.

tikas iš Pittsburgo, kuris gerai 
Clevelande pasižymėjo. Jisai 
suporuotas su Aismanu Noe- 
wer, kuriam musų tautietis ža
da iškelt pirties.

imtiką, 
apie .6

kuris. | Lankėsi butlegerių priešas.
3 ik’i Antradienį Clevelande kalbėjo 
valsti- Senatorius Jones, kuris prave-l, . , . -

VaI- dė bilių nustatantį 5 metų ka-1 k’’™tynes Frankio Genaro su 
” 5 Įėjimo ir $10,000 pinigine bau_' Sp!der Plander Paryžiuje, tu-, 

nrnhihiriihs istatvmo lau-lrl lr klt^ tiks1^ “ su’I
rengti kumštynes tarp Vokie
tijos čampiono Max S'chmeling 
ir Lietuvio Jack Sharkio Ber- 
line.

Viskas kas reikalinga pada
ryti tai gauti Vokietijoje ga
na žmonių kurie stotų paremti 
tą sumanymą pinigais. .Reika
linga garantuoti' Shąrkiųi apie 
$200,000 ir jis' siitrkš važiuot! 
Jeigu iš kumštynių bus' gana 
pinigo tai rėmė jam's nereikėtų 
nieko pridėti. ' - ■ .-J-;

Jeigu šis sumanymas: įsikū
nytų nėra abejonės įcad daug 
iš Lietuvos vyktų Į Berliną pa
matyti Shark}. Gal ir pats jis 
apsilankytų Lietuvoje..- Lietu
vai smagu butų jį pamatyti.

Sc-

Įėjimo ir $10,000 piniginę bau-; 
smę prohibicijbs įstatymo lau-l 
žytojams. Jį čia parsikvietė 
Ohio valstijos “sausųjų” orga
nizacija.

. . Herrick parvežamas į Cleve-
'’š. 'V' ..14 ^Clevelandiečių. į |an(ją> Paryžiuje miręs Ameri

kos ambasadorius Herrick' par
vežamas laidotuvėms į CĮevę- 
landąi ‘’.Nuo Frtuicuzij įįaiyo' pa
ėmę, garbės sargai paslydės* jį 
į Clevelandą pirm'ądienį, Balan
džio 15 3.
voną iš .vagono, bus saliutuo
jamas 19 kanuolių šūviais. Ka- 
nuolės pastatytos netoli ežero 
prie gelžkelio stoties.

Clevelande ruošiama pradė
ti. išdirbti 10 pasažierių gryno 
metalo orlaivius. Jie parsiduos 
po $10,000

Orlaivių stoties aįšktėje pra
dėta budavoti $45,000 vertės 
hangarą sudėti orlaiviams, ku
rie vežios pasažierius tarp 
velando ir kitų miestų.

Stotyje išėmus la-

Cle-

KOMARAS SU STASIAKU
Balandžio 19 d. Marotta vėl 

parkviečia į Clevelandą Lenką 
milžiną, Stanley Stasiak, norė- 

I darnas galutinai išrišti
jų, Komaras- ar Stasiak, turės 
.pirmenybes dalyvauti tolesnė
se Marottos imtynėse vasarą. 
Marotta žada vasarą partraukt 
geriausius Amerikos imtikus.

Šios Komaro imtynės su Sta- 
siaku bus iki galutinos perga

ilės, Tai bus kitą penktadienį, 
Ine šitą. Atminkit dieną. Ti- 

Kazys Aleliunas, smarkus im-1 kietus galėsit gauti “Dirvoje”.,

MALCEWICZ SU GRAIKU
Ši penktadienį, (Balandžio 12 

d,, Marotta parkviečia imty
nėms Joe Malcevičių, kuris im
sis su Graiku, George Vąšeli, 
per kelias imtynes Clevelande 
gerai pasižymėjusiu.

šiose imtynėse dalyvaus ir

CHEVROLET,

sun-
bet

Genera) Manager
Asst. General Manager

Antrad. Bal. 30 (Dvi operos) 
“The Love of Three 

Kings”
Bori, Johnson, Tibbett, Pinza 
‘Cavalleria Rusticana” 
Easton, Bourskaya, Tokatyan, 

Basiola

fbt Economical Transportation

vie- 
sugrie;

Pirmad. Balandžio 29
“NORMA”

Ponselle, Telya, Jagęl, Rothier

Iš New
GIULIO GATTI-CASAZZA
SDWARD ZIEGLER

šeštadienį. Gegužės 4 (popietį)' 
“LA RONDINE” 

Bori, Gigli, Fleischer, Tokatyan
Trečiadienį,, Gegužės 1

“LA GIOCONDA” 
Ponselle, Claussen, >Telva, 
Lauri-Volpi Danise, Pinza \

Ketvirtadieni, Gegužės 2
“M ANON”

Bori, Gigli, Dė Lųcą, Rothier /
Kainos: S7, $6, S5, $4,

JAU GALIMA PIRKTIS BILIETUS 
Clevelando šešta Metinė Operos Iškilme 

PUBLIC HALL—Balandžio 29 iki Gegužės 4 
Po «Jobd Northern Ohio Opera Association 

METROPOLITAN OPERA COMPANY
Yorkd

Pcnktadienj, Gegužes 3 (popieti) 
“AIDA” 

Corona. Telva, Lauri-Volpi 
Danise, PinzaREIKALAUJA SIUVĖJŲ

Mcrginų-moterų vyrų ant maši
nų, siuvimui šilkinių dresių 
Pastovus darbas ir geros mokes- 
tys. Kreipkitės tik mokančios 
tą darbą pas:

J. Pečiulį
1248 E. 79th St. arti Superior

Penktadienį. Gegužės 3
“LOHENGRIN” 

Easton. Claussen. Johnson 
Tibbett, Ludikar

KOMARAS LAIMĖJO
Balandžio 5 d. miesto audi

torijoj prie skaitlingos publi
kos Komaras turėjo imtynes su 
garsiu Holandiečiu drutuoliu, 
Tom Draak. Kova buvo 
ki ir laimėjimas sunkus, 
Komaras vistiek laimėjo.

Komarui prisiėjo riestai 
nu atveju kada Draat
bė jo kojas ir vieną primynęs, 
o kitą abiem rankom . laužda
mas į viršų, kortik,nejšnarįijo 
ir Komaras rįtUrėjd' pasiduoti.

Bet už' tdi Komaras du dtvei-

Padėkos vakarienė. “Cleve
land Press”, kuris sumanė ir 
Įkūnijo milžinišką 31 tautos 
Dirbinių Parodą Kovo mėn. pa
baigoje, padėkavojilmui dalyva
vusių tautų darbuotojams su
rengė iškilmingą vakarienę Ba
landžio 11 d., Hollenden vieš
butyje. ’ Užkviesta kitų tautų 
konsulai ir atstovai kūne Cle
velands randasi/' Nuo Lietuvių 
dąlyvavo: Ona Mihelichienė, O. 
Stapųlioniėnė,, P. Šukys, pp. či- 
žšuskai ir Kai-pavičiai.

KARŠTOS IR ŠALTOS

SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia siveikaT^ f « (52)

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

šeštadieių, Gegužės 4 (vakare}
“LUCIA DI

LAMMERMOOR
Talley, Lauri-Volpi, Pinza

$3, $2, §1—Taksu nėra
LXON AND HEALEY’S

i f 1226 .Huron Road, Cleveland <
/Nąudcjanfa Knabę Pianai IšimtinaiLietuviška Valgykla

6824 Superior Ave.
Kviečiame Lietuvius ‘ atsilankyti 
j šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnaVimas.

CHAS. STONIS

Moterų Ratelio “Velykų 
kerelis”. Lietuvių Moterų, 
telis, nors vėlai (nes anksčiau 
aplinkybės neleido) rengia sa
vo šeimyninį .“Velykų vakarė
lį” Onos ir Jono Myhlingų na
muose šeštadienio vakare. Da
lyvaus ir narių, vyrai (kurios 

jau turi).

Lietuvių Moterų -Klubas 
rėjoYsayp, susirinkimą O,<Mi- 
heliehienės "imamuose pirmadlę> 

jlį. -pį° vak#n*>’ Kitas mitingas btis 
Ss**i&IKužės įž>- d. Visas g Lietuves 

mote-ng kviečitune prisidėti.
šis klubai pagelbsti mot'^ 

rims pataptPAmerikos pilietė
mis. Kurios piliet/f^prisidčkit 
tolimesniam 
kos politikoj.
iš Amerikoniškų 
atvyksta kalbėti mitinguose a- 
pie moterims svarbius klausi
mus.

Mokestis į klubą labai maža. 
Kurios nori gali ateiti į mitin
ga pasiklausyti. . —

Nesenai buvo skelbta kad va jau išskrido, 
įvedama pilietybės suvaržymai kas Sabanskis. 
taigi nelaukit iki bus paršunku I 
gauti pilietiškas popieras. Da
bar ruošiama grupė moterų iš
ėmimui pirmų popierų ir 
Mihelichienė, klubo į* 
kė padės joms išgauti. Kurios į 
norit taipgi prisidėkit.

Klubo mitingai laikomi an-l 
trą pirmadienį mėnesio, 1200 
Addison road.

O. Karpavičienė.

tu

rus

Vėl 
rastis

veikimui "Ameri- 
žymios moterį 

organizacijų

Lietuvial dainuos. Dien- 
“Cląveland Press’’ ruo

šia Birželio mėnesi Visų Tautu 
Dainų pškilį ir užkviefeyp. J. 
Cižauską su Lietuvių choru dai
nuoti” Tas irgi atsibus miesto 
nudi tori j oj ; S. '■

Dominikas Sabanskis jau i& 
važiavo. Pirmas šio pavašartoj 
paukštis iš, Clevelando į Lietu- 

Tai Domini ■ i 
Jis apleido 

Clevelandą pirmadienį ir sėdo į 
laivą “Leviathan” trečiadieni.

’i- Ona tėviškė yra Kurmėnai, Nau- 
pii-minin- jamiesčio par.

DIDELE BUNGALOW 
Wade Allotment

Lotas 50x187
6 kambariai ir maudyne anač!oj, 

didelis kambaris . antrame.’ ^aukšte.
Su manteVu, 2 china kabinetai, 

viekas?. ibūdavota. Medžiai', aplink 
narna, krūmai "ir gėlynai. Namas 
visiškai geroje padėtyje.

Wade Park, Superior ir 
:...E. 1 05th kąru linijos

- '■'10813 Orville Ave.
Dupkit savo pasiūlymą.KV -

BARGENAS
l&JJhrsiduoda 7 kambariu modern'š- 
ka*' namas; sietais anvestas porčius; 
0‘aiiuižius. Gera kaimynystė. Pir- 

’ kit jiuo savininko ir sutaupykit a- 
1 genio komišina.

1569 EAST 84 ST.

Visus dokumentus jam išsto
rėjo “Dirvos” agentūra ir lai
vakortę į abu galu nupiginta 
kaina. New Yorkan važiavo. 
Erie gelžkeliu.

PARSIDUODA 
VISAI NEBRANGIAI

Frontruimio setas, davenport ir 
supama kėdė, minkšti tapestry iš
mušti ir' visai mažai vartoti, atrodo 
kaip nauji; Taipgi Victrola su apie 
40 rekordų Lietuviškų ir Angliškų; 
ir mažas oda apmuštas couch.

7302 DULUTH AVE.

John Jacoby &. Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai < tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

Naudotų Karų
Bangeliai

NASH,

BUICK,

CHRYSLER,

OLDSMOBILE,

OAKLAND,

karas kurio jus norit
Svarbi Prakalba 

tema 
“BAŽNYČIA KURIOS PEK

LOS VARTAI NEPERGALĖS’
Kalbės

Kviečiame 
o išgirsite 
negirdėję.
Nedėlioj, Balandžio 14, 3

ABEL SALĖJE
7017% SUPERIOR AVE. 

Rengia T. B. S. S. 
Sėdynės veltui visiems.

J. MASLOVĘCKAS.
visus į šias prakalbas, 
tą ko dar niekad nesat 
Prakalba atsibus

vai.

GAVO

100
200
100

tus per “Dirvą” šios
ypatos:

Juozas Šležas .............. Lt.
Ona Gavėnienė ..................
Antanina Labąkienė . .. ..
Domicėlė Svirkevičienė . . 2500 
Jonas Taujanskas ......
Zosė Ilguvienė .........
Antanas Dambrauskas ..
Vincas Rakauskas .........
Mikalina Liutkienė ..........

P. Akšys išvažiuoja, pas 
vo seseris ir kitas gimines 
link Philadelphiją. Ten maho 
paviešėt apie pora savaičių lai
ko ir paskui vėl gryš į Cieve- 
landą.

Šia proga nori išreikšti savo 
padėką savo draugams kurie 
prisiuntė gėlių laike jo mote
ries laidotuvių, šiems: Virbic
kams, Mihelichiams, šarkaus- 
kams, Danieiams, Sadauskams, 
pp. F. J. Barmess, Zubinams, 
'Stapulioniams, Praškevičiams, 
Mačioniams, Kaičianfs, Tuma- 
soniams, ir Moterų Ratelio na
rėms.

sa- 
ap-

PARSIDUODA^,’
y- 8 kambarių namas su- maudyne, 
raradžius del dviejų automob'i’u. 
Viskas gerame stovyje. Arti St 
Thomas bažnyčios, prie Superior.

1355 E. 93RD ST.

RESTAURANTAS
;; 1267, E., 105th. St., arti Superior, 
parsiduoda su įrengimu. Neša Del
hi $150 į savaitę! Klauskit pas No
tarę Zimerma, 1753 E. 55th St.

PARSIDUODA
12428 Arlington avė., prie Sun?- 

rior Through karo, pelninga taba
ko, saldainių ir mokyklos reikmenų 
krautuvė, garantuojama $400 Savai
tinių ineigų. Nėra kompeticijos. Pi
giai parsiduoda, arba mainys ant 
namo. Matykit Notarų Zimerman, 
1753 E. 55th St. (16)

ANT RENDOS
5103 Storer avė., moderniška deš- 

ru išdirbyste, su visais įrengimais, 
žema renda, gera vieta.

Taipgi gerą pelną nešanti delika- 
tessen krautuvė*- parsiduoda arba 
mainais. Matykit Notarą Zimer
man, 12404 St. Clair avė. (15)

Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas
žemas kainas.

The Zucker Nash Co.
6816 Superior Ave,

atdara vakarais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.

P. Muliolis
K. E. YOCHUS

Naujoje Vietoje

Kreipkitės vėl:
“DirVos” Agentūra

6820. Superior Ay. Cleveland, O.l

250
150
100
300
200 nūs rubus ir išrodys kaip nauji 

Pasinaudokit musų žema kaina:

Duokit išvalyt ir išprosyt se-

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

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

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

f

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.

— už kainą kokia Jums
Štai jūsų proga gauti gerą 
bąrgenąl Ir galit turėt pil
ną i pasitikėjimą šiais ką ■ 
rais kurie turi raudoną iš
kabą “O'. K. that Counts”# 
—' nes jie bitvo atsargiai1 

' peržiūrėti gabių inspekto 
rių,, ir perstato tikrą,, žino
mą vertybę kuria, galima.

. remtis.'

Ateikit ir pasirinkit sau 
karą dabai* — kolei dar tu
rim didelį pasirinkimą ir 
rasit kdkio tik norit!

Geriausia Prieinama
- Nežiūrint kiek norit mokė

ti už naudotą karą—mes 
mes galim parūpinti jums 
geresnį automobilį negu ti- 

. kėtumetes už tiek pinigu 
įsigyti!
Mes turim daug naudotų 
karų kad negalima atskirt 
nuo naujų. Motorai pilnai 
pertaisyti musų ekspertų 
•mechanikų — vidus ir iš
taisymai visi puikiame sto
vyje — ir nekurie tapo at
naujinti gražiomis Duco 
spalvomis!

USEKCARS
. V V.; > ■■ ■ ■ •• • ’-v ».-♦

WEST PARK CHEVROLET, Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road 

THE FRANKEL CHEVROLET CO. 
1258 East 105th Street at Superior

WEST 25TH CHEVROLET ALES CO. 
3140 West 25th Street

SHAKER CHEVROLET CO. 
f 15311 Kinsman Road 

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 ’Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO.
3330 Broadview Road 

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO.
-------------- ^“LAKtCK’ CHEVROEET *CO.” ' 

870 East 152nd Street
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO. 
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

Truck Department, East 9th and Woodland
CENTRAL CHEVROLET SALES, Inc. 

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio' "
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio


