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KAI ŽMONIŲ

St. Louis, Mo. — Audrai 
prašlavus Arkansas, Mis
sissippi ir kaimyniškas val
stijas užmušta 24 ypatos. 
Iš tų Arkansas' valstijoj už
mušta 13.
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Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašv-
mo, ne nuo Naujų Meth. ir mokas! iškalus.
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DARBAI
IR' DARBININKŲ ŽINIOS

Sustreikavo 5,000. Eli- 
bethton, Tenn. — Savaitė 
laiko praėjo kaip streikuo
ja 5,000 dviejų audinyčių 
darbininkai. Abi pusės -- 
darbdavių ir darbininkų — 
sako kad dalykas toks keb
lus išrišti' jog susitaikymo 
klausimas (yra tolimas.

Valdžios atsiųstas taiky
tojas nemato galimybių ką 
nors atsiekti.

Valdžia turėsi įsimaišyti 
ir užvesti nuodugnius tyri
nėjimus šios keblios padė
ties. Prasti juodi darbinin
kai begėdiškai išnaudoja
mi. Šis streikas iššauktas 

.antrų Jęgrt^^Ąfeudarbda
viai po susitaikymo trum
pas laikąs atgal atsisakė iš
pildyti savo prižadus dar
bininkams.

Gastonia, N. C., eina ki
tas streikas. Ten atsibuna 
ir incidentų. Audėjų, uni
jos raštinė tapo užpulta 
maskuotos gaujos ir viskas 
išnaikinta. Tuos niekšus 
pasamdo dirtbuvių savinin
kai.

Streikeriai buvo surengę 
demonstraciją, juos užpuo
lė policija ir kareiviai ir iš
vaikė.. Keli desėtka’i strci-

49 VALSTYBĖS JAU 
PASIRAŠĖ

Washington. — Francu- 
zija iki šiolei dar buvo ne
pasirašius Kelloggo nuka
riavimo pakto ir buvo ma
nyta kad jai paktą atmetus 
jis liks nereikšmingas. Ta
čiau gauta žinia kad Fran- 
cuzija sutiko pasirašyti.

Dar reikia tik Japonijai 
pasirašyti, ir bus visa 15- 
ka didžiųjų valstybių ku
rios prie svarbiųjų sutarčių 
priklauso ir nuo kurių pri
guli taikos palaikymas.

Su ta sutartimi jungiasi 
64 valstybės. Pasirašyt už
kviesta 49 valstybės. Ma
žųjų nekurios dar nepasi
rašę ir negrąžinę dokumen
tų į Washingtona.

SAULĖ NUSILEIDO
Pietų poliaus srityje, kur 

lankosi Byrd su savo tyri
nėjimų ekspedicija, užėjo 
ilga naktis, kuri tęsis šešis 
mėnesius. Jie turės gyvent 
patamsėję per tą visą lai
ką. Saulei pasislėpus už
ėjo ir didesni šalčiai.

BUČIUOTIS “VOSPREš- 
ČAETSIA”

Jaunų komunistų organi
zacija Maskvoj išleido už-

kerių areštuota, daug su
žeista.

Unijos vadai sako jog'iš
ves į streiką ir kitų miestų 
audinyčių darbininkus.

Taigi pietinių valstijų au
dėjų gyvenimas pradeda 
būti tokis kokis buvo šiau
rinėse valstijose, 'kur dar
bininkai pernešė', didelius 
streikus ir sunkius vargus.

Meksikoje buvo, suruošta 
išvesti į streiką 10,000 au
dėju pietinėje šalies daly
je, bet valdžiai įsimaišius ir 
pažadėjus kaip "nors1 sutai
kyti darbininkai' pasiryžo 
kiek palūkėti'."-'

Kanada 1928 metaiš bu-

draudimą bučiuotis. Tasai 
uždraudimas pasmerkia’ vi
sokias bučiavimosi formas, 
ar tai giminystės, ar myli
mųjų, kaipo “buržujišką 
palikimą, netinkantį susi
pratusioms darbininkams”.

Bet kas gali sakyt kad 
su bučkiais nebus šmuge- 
iysčių kaip yra' Amerikoje 
su degtine, nežiūrint kad ir 
griežčiausią., drąu^tum.

Iš MAŽOS KIBIRKŠTIES
Kairo, Egiptas. — Dvie

jų šeimynų vaikui ir mer
gaitei 'susipešus, už juos 
susivaidijo tėvai ir kaimy
nai, ir kilus muštynėms už
mušta; penkios ypatos, apie

vo žymiausia importuotoja 
Suv. Valstijų produktų ne
gu kokia kita paskira šalis. 
Kanada nupirko įvairių da
lykų už $916,156,000, arba 9 
daugiau negu 1927 metais. 
Ant kiekvieno Kanados gy
ventojo importo išpuola po 
$94.98.

Anglijon ©gabenta Ame
rikos prekių už $874,277:- 
ooo.

Vokietija užima trečią

25 sužeista. Panaudota pei
liai ir šautuvai.

14 UŽMUŠTA
Santiago, Čilį. — Nušo

kus traukiniui nuo bėgių 
14 ypatų užmušta ir 50 su
žeista.

vietą, r Japonija ketvirtą, 'plėšikų bildu.

Tai bus šaudymo! Iš ka
reivinės Chillicothe, O., va
giliai išnešė 62 revolverius. 
Jie įsilaužė į vidų paprastų

NUO ATLANTIKO IKI 
PACIFIKO PER 32 

VALANDAS
Gegužės 1 dieną sueina 

60 metų kaip atidengta pir
ma gelžkelio linija jungian
ti New Yorką su San Fran- 
cisko miestu prie Pacifiko 
okeano. Tada laikas su
sisiekimui sutrumpinta iki 
šešių dienų. Pirma to bu
vo .kelionė dalinai trauki
niais, dalinai arkliais.

Dar vėliau, traukiniams 
pagreitėjus, suvažinėta Į 
keturias dienas.:

Orlaiviams pradėjus, ve
žioti paštą, tas tolumas jau 
persiekiamas Į 32 valandas, 
ir nuo dabai’ Įvedama paš
to orlaivių veikimas dusyk 
Į dieną.’

SUDEGĖ 8 ARKLIAI
Havre De Grace, Md. .. 

Lenktynėms naudojamų ar
klių tvartui užsidegus ir 
sudegus, ugnyje žuvo aš 
tuoni geri išlavinti arkliai 
ir užmuštas vienas prižiū
rėtojas.

NUŠOVĖ POLICIJANTĄ
Erie, Pa. — Netoli čia, 

ant Glevelando-Buffalo • ke
lio, kelių policijantas sulai
kė tris automobiliu važiuo
jančius vyrus už nesilaiky-
mą tvarkos. Važiuojančių 
vienas, pradėjęs ginčus su 
policijantu, išsitraukęs re
volverį policijantą nušovė. 
Neilgai laukęs, jis pats, su
pratęs blogai padaręs, per
sišovė sau per žandą norė
damas nusižudyti. Kiti du 
važiuotojai irgi suimti.

GAUDO BOLŠEVIKUS
Tokio, Japonija. — Nors 

uždrausta apie tai laikraš
čiams skelbti, paaiškėjo jog. 
pereitą savaitę padaryta 
ablavas ant komunistų ir 
suimta apie 300 karštesnių 
agitatorių, labiausia., tarp 
studentų. • •

LAUKIA PASKUTINIO 
MŪŠIO

San Bias, Meksika. — Su
kilėliai tvirtina savo pozici
ją aplink Masiaca ir ruo
šiasi paskutiniam lemian
čiam mušiui su valdžios ka- 
riumene. Valdžios pusėje 
vadovauja buvęs Meksikos 
prezidentas Calles, kuris 
pasitiki kad jam pavyks 
sukilėlius sumušti ir užbai
gti jų priešinimąsi federa- 
lei vyriausybei.

Steubenville, O. — Au
tomobilis išmuštas iš kelio 
kito automobilio, nusirito 
nuo kranto ąnt gelžkelio 
bėgių, tuo tarpu užlėkė lo- 
komotivas ir užmušė sep
tynias ypatas.

Šalip šitų septynių, Ohio 
valstijoj sekmadienį, Bal. 
21 d. užmušta dar 11 ypa
tų įvairiose automobilių 
nelaimėse.

Gastonia, N.- C. — Sek
madienį, Bal. 21, trijose au
tomobilių nelaimėse šioje: 
srityje užmušta 11 ypatų.

San Diego, Gal. — Bal. 
21 d. ore susimušė du lėk
tuvai, vienas kariškas dide
lis ir vienas mažiukas, ir 
toje nelaimėje užsimušė še
ši žmonės. Tragedija įvy
ko 2,000 pėdų aukštumoj, iš 
kur lėktuvai nukrito.

South Bend, į Ind. Su
degus namui ugnyje5 -žuvo 
.penki vaikai ir 78 metų bo
butė.

TROCKIO LIKIMAS 
i LAIKOMAS AKLOJ ’

PASLAPTYJE
Konstantinopolis. — So

vietų ištremto vado Troc
kio čia buvimas yra tikra 
paslaptis.' Turkų valdžia 
užgynus laikraščiams rašy
ti apie jo atvykimą; viskas 
ką laikraščiai paduoda tai 
žinias iš Europos kad ban-, 
doma gauti leidimas Troc
kini įvažiuoti į Vokietiją 
ar kur kitur, bet nieko apie 
jo atkelia vimą į Konstan
tinopolį. - ,

Nesant spaudoje žinių a- 
pie jo buvimą šiame mieste 
daugybė mano kad jis dar 
tebėra Rusijoje, savo poli
tiškų priešų rankose. Tur
kų konsulas nepraneša kad 
jis butų išdavęs vizą kokio 
nors Trockio vaidu į Tur
kiją įvažiuoti. Gal but kad 
jis įvežtas svetimu vardu, 
nes viza buvus išduota tū
lam Sadovui.

MAISTO PRODUKTŲ 
IMPORTAS.4928 M.

Suv, Valstijos' pereitais 
metais importavo iš visų 
šalių Įvairių valgomų; pro
duktų už $231,000,000, eks
portavo tik už $53,000,000 
Tas. parodo kad šioje šalyje 
nėra gana to visko ko nori 
gauti suvalgyti Ameriko. 
gyventojai.

•Iš Hawaii Salų importa
vo už $115,000,000 maisto 
produktų iš viršpaminėtof 
sumos. Tos salos priklauso 
Suv. Valstijoms.

BOLŠEVIKAI VIS NORI 
KITUS NUGINKLUOT 
Geneva. — Tautų Sąjun

gos nusiginklavimo' tarybo
se sovietų delegatas gen. 
A. Longovoj šaukė visas di
džiąsias valstybes visiškai 
apmažinti karo reikalams 
biudžetus, panaikinti puoli
mo įmones, kaip tai tankus, 
sunkiąją artileriją ir or
laivių vežiojimo laivus. Di- 
dėsės valstybės turi dau
giau nusiginkluoti, pasilik
ti tik apsigynimo įmones 
Kariškus laivus apsiriboti 
tik iki tokių kokius paveli
ja aliantai turėti Vokieti
jai-

Japonijos, Vokietijos* Či
li ir Francuzijos delegatai 
tam pasipriešino išrūdyda
mi kad bolševikų siūlymai 
nėra pratkiški. Kiekviena 
šalis randasi skirtingoj ge
ografiškoj padėtyj ir kito
kie yra reikalavimai, neat
saką bendram nusiginkla
vimo planui.

Gražus “April Fool”
Kokie tai Amerikos Lie-įgarsėjusio musų tautiečio 

tuviai štukoriai sumanė pa- boksininko Sharkey-Žukau- 
šijuokti iš Lietuvos ir ne- sko sutikimas leistis šięn 
pagailėdami keliolikos do- rižikingon kelionėn. Nors 
larių pasiuntė į Kauną ap- tikslių žinių šiuo tarpu dar 
gavingą kablegramą. i stinga, bet manoma kad

Kauniečiai Balandžio l’d. Sharkey-Žukauskas nutįa- 
buvo nepaprastai apgauti, ręs tokiu nepaprastu būdų 
nes paskaitę tą pranešimą aplankyti savo tėvų kraštą, 
per dieną ir gal dar ant ry- kurio jis niekada nėra ma
to j aus turbut nieko nedir- tęs.
bo tik laukė kada iš debe- “Pačiu paskutiniu mo
šų tiusileis lakūnas Darius mentu gavome tokį papil- 
ir |Sharkey-Žukauskas.... domą telegramą.: ‘Sharkey

“Liet. Aidas” nr. 72-me vežasi Detroito Lietuvių 
paduoda: Į klubo margutį, kurį įteiks

i Kauno burmistrui. Lėktu-
“LIETUVIŲ LAKŪNAS jvas vardu Old Adam. Nu- 

PER VANDENYNĄ! įtūps Kauno rotušės aikš-
Velykų antrą dieną į Kauną aPie 6 vaL

iš: Detroito atskrenda j v AJE! Taip, anksti! Ir 
kap. Darius. Kauno ponai, panelės ir po- 

Kartu Skrenda boksininkas1 nios turėjo taip anksti at- 
Sharkey. 1 sikelt ir bėgt į Rotušės aik-

AMERIKA “GRYŽTA 
PRIE DIEVO”, AR KĄ?

Krikščioniškųjų tikybų 
žinių laikraštis New Yorkė 
skelbia kad bažnyčioms pa
vyko atsūkti vėjus priėš’bė - 
dievybę, kuri prasidėjus po 
karo. 1928 metais, salto, 
prie įvairių krikščioniškų 
bažnyčių prisidėjo 1*115,000 
naujų parapijonų, beveik 
dusyk daugiau kaip; 1927 
metais.
. Pirmoj vietoj, daugiausia 
laimėjo Baptistai, 375,842 
narius; antroj vietoj' Kata
likai, 360,153 narius. Kitos 
visos tikybos po apie 50,000 
ir žemyn.

Viso 1928 krikščioniškos 
bažnyčios turėjo 49,709,850 
parapijonų.

“Šį rytą gavome iš Ame-įštę kad gauti progą pama- 
rikos tokio turinio telegra- tyti lakūnus!.:..
mą: ‘Kapitonas Darius su-j 
sitarė su Fordu ir Kovo 30 j 
d. rytą išskrenda iš Detroi
to per vandenyną į Kauną 
Kelionė -apskaičiuotą apie 
5’5 valandas. Kartu skreri- 
da boksininkas .Sharkey;’ 
Pasirašė Karvelis.

“Šita sensacinga žinia 
Kaune buvo gauta visiškai 
netikėtai- Tiktai' kėli ats. 
kap. Dailaus draugai buvę 
jau anksčiau painformuoti 
apie jo paruošiamus .dar-! 
bus. Iš jų patiriam 
kap. Darius jau ilgesnį lai-

NUSIŽUDĖ KLASTUO- 
TOJAS

Philadelphia, Pa. — Iš
gėręs nuodų mirė adv. .D. 
Steinhardt, 42 m,, pabėgę- ‘ 
lis iš New Yorko, kur buvo 
jieškomas įtarime stiklas- 
tavimo milijonų dolarių.

Jis tarpininkavo firmų 
bankrutijimuose ir būdavo 
paskiriamas globėju, ir tą 
proga naudodamasi nuklą- 
stuodavo palikusį turtą ir 
pasinaudodavo sau.

LOVOJ PER 17 METŲ
Seattle, Wash. — Dr. F. 

R. Loope guli lovoj jau 17 
metų, ir taip suparaližiuo- 
tas kad negali paspirti gal
vos. Jis vienok užsiima pa 
linksminimu kitų sergan
čių, naudoja, telefonus ir 
radio į ligonines; jį lanko 
daug ligonių galinčių atei
ti, ir jis duoda jiems links
mas kalbas, naudodamas 
veidrodį apžiūrėjimui visų 
kas pas jį kambaryje atsi
lanko. Šitaip jis sako už
miršta ir pats savo vargin
gą padėtį.

Kauniečiai be abejo tam 
pilnai patikėjo, ir patikėjo 
kad lėktuvas gali nusileis
ti Rotušės aikštėj,; kur net 
paikas lakūnas nesikėsintų 
nutūpti....

Geistina butų kad kas ap
rašytų kaip Balandžio 1 
dieną ten lakūnų laukta.

Kaip ten nebuvo, dabar 
kad ir tikrai Darius ir Žu
kauskas skristų niekas ne
tikėtų ir .’Kauno' laikraščiai 
nerašytų., nei gyventojai

kad neitų žiūrėti, ir 'kad ir vi
durdienį nusileidę, Darius

ką taręsis; šti Fordo įmone., ir Sharkey atsidurtų Rotu- 
kuri pagaliau sutikus ko sės aikštėj Vienų vieni.... 
lionę finansuoti ii* suteikti? Tokių telegramų siuntė- 
lionę finansuoti ir suteikus i jai galėjo tuos , pinigus pa- 
lėktuvą. Žinovų nuomone, aukauti šiaurės Lietuvos 
skridimo pasisekimas esąs nukentėjėliams/ 
neabejotinas. Bet jei ke-l Kauniečiai gali atsiker- 
lionėj nebus Sutikta kliu- šyt Amerikiečiams prisiųs- 
citį, netikėto, paukščio nu-į darni kablegramą kad sųb- 
tupimo galima laukti Vely- marinu atplaukia į Chica-
kų antrą dieną (reiškia 1 gą Liet, prezidentas Smeto- 
Balandžio.—-“Dirvos” red.) na ir diktatorius Voldemą-
Labai netikėtas yra pra-.ras!

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(tiesiai į Bicmeną;

i New Yorką palieka gegužės (May) 22 d.
_ Ekskursija, palocium garlaiviu “George Washington”, asme

niškai vedamą W. R. DVCKES, gerai žinomo United States 
Lines atstovo, kuris atliks visą prisiruošimą Tamstos dokumen
tams ir bagažui tiesiai į Tamstos tėvynę.

Plauk šiuo garlaviu ir turėk patogumus, gerą maistą ir ma
lonumą kuo ir visi United States Lines garlaiviai pasauly savo 
puikumu pasižymi.

.Arba Tamsta gali plaukti
S. S. L E V T A T H A N

pasaulio didžiausiu garlaiviu — per Cherbourg
Gegužės (May) 25d.

Pirk laivakortes į abu galu!
Pilnų informacijų ir kainų, klauskite savo paprasto garlainų 

agento arba rašykite tiesiai į

r United States Lines
Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O..
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Korespondencijos SHENANDOAH, PA.

PITTSBURGH, PA.

“Pittsburgh Press” pa
duoda ■sekančias statistikas 
apie nelaimės automobiliais 
Pittsburge metų bėgiu:

Pittsburgo .srityje 1928 
metais automobiliais užmu
šta proporcionaliai mažiau 
negu kituose miestuose.

Nuo 100,000 gyventojų 
čia išpuola 17.9 mirčių; De
troite — 21.7; Buffalo j — 
22.7; Clevelande — 23.5; 
Youngstowne.—- 24.6; Chi-į 
cagoj — 26.9.

To pat laikralščio padavi
mu,; Ęittsburgo miestas, tu
ri investinęs po ’$318 į mo
kyklas, ‘žaismių piečius ir 
kitas mokyklų reikmenis 
ant 'kiekvieno mokinio.

New Yorke ant kiekvie
no mokinio išdėta $309;

Washingtone- — $308;
Clevelande — $274;
Philadelphijoj — $271;
Bostone — $265;
Chicagoj — $264;
Baltimorej — $197.

jokių nepadarys.
Tik darbininkai nuken

čia, vos galėdami pramisti 
iš gaunamų algij. Anglia
kasiai nėra unijos nariai ir 
nieko negali prieš kompa
nijas pasistatyti. Tuomi 
gali laikinai kasyklų savi
ninkai džiaugtis, bet gali 
ateiti diena kada privers 
kompanijas kitaip manyti.

Kuomet angliakasiai tu
rėjo organizaciją, vakarinėj 
Penhsylvanijos dalyj algos 
buvo nustatytos. Ilgų ter-,

Peštynė su kunigu. Ba
landžio 7 d. pobažnytinėje 
salėje sušaukta S.L.R.K.A. 
kuopos susirinkimas. Salė 
■buvo užrakyta, kunigas lai
kė ją savo naudai. Kada 
nariai suėjo, pirmininkas, 
atėjęs salę atrakino ir na
riai suėjo į vidų. Pajutęs 
tą klebonas, ikad be jo ži
nios salę atidarė, atbėgęs 
prie pirmininko, pradėjo rė
kaut. Čia buvo ir vienas 
smarkus Dzūkelis, kuris 
pradėjo ‘kunigui priešintis, 
taigi kunigas 'griebė jam 
už čiuprynos mest laukan.

minų sutartimis su unija < BeCtas žmogelis irgi nesu-
■kompanijos žinojo kas me
tai iškalno kiek turės išmo
kėti algomis. Dabartinėje 
sistemoje' algų klausimas 
težinomaę tik per kelis mė
nesius.

uz 
ka
su

ga-

ŠERNO FONDO KO
MITETO PRANE

ŠIMAS

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas;

Pittsburgo miesto ribose: 
yra 650 mylių asfaltu lietuj 
ir grystų gatvių'.

Allegheny apskrityje, ša
lip miesto grystų gatvių, 
yra 800 mylių lietų kelių.

Nužudė partnerį; Perei
tą savaitę, laikinai pamišęs 
del biznio nepasisekimų, 62 
metų senis, John Schmidt, 
lentų ir medžio pardavėjas, 
savo raštinėj užmušė savo 
pusininką, Nelson Bell, 60 
metų amžiaus.. Po žudys- 
tės Šchmidt pasidavė poli- 
cijantui kuris neužilgo ten 
inėjo. Policijantą pašaukė 
kaimynai kurie girdėjo už
pulto žmogaus riksmą.

Smerkia gubernatorių. 
Pittsburgo srityje, kaip ir 
•kitose Pennsylvanijos da
gyje, rimtesni laikraščiai ir 
Į visuomenės organizacijos ir 
! net bažnyčios, subruzdo 
'prieš gubernatorių Fisher, 
kuris pasirašė silpną ir be- 

| veik bereikšmį bilių klau
sime 'kompanijų privatinės 
policijos, kuri laiks nuo lai
ko pasižymi žvėriškumais, 
o atmetė kitą; bilių, Mus
manno patiektą, kurį val
stijos legislators 'priėmė ir 

■ kurį rėmė bažnyčios, visųo.-\ 
• menės ir darbininkų orga

nizacijos. Šituo bilium, jį 
įvedus įstatymu, butų bų-;

1 vę prašalinta kompanijų 
1 policijos žiaurus1 darbai štf 

nekaltais piliečiais.
Kaip tas naujas bilius ro- 

i do, nebus . veik jokios per 
•' mainos. Privatinė kompa
- nijų policija galės sauva

liauti iki kraštutinumų, į 
vietą kad būti apribota tik

i ant savasties kompanijos 
1 kuriai tarnauja.
-1 Pittsburgiečiai subruzdo
- prieš gubernatorių ir rei- 
Jkalauja kad jis laikytų sa
li vo prižadą kaslink pasira-

Mažina algas. Pittsburgh 
Coal Co. ir Carnegie Coal 
Co. paskelbė kad jos nu
mažina savo kasyklų darbi
ninkams algas. Tai jau ki
tas numažinimas algų, šį. 
sykį nukirsta 7 nuošimčiai, j šymo Musmanno biliaus. Ts

Pittsburgo kompanija sa-jšio miesto specialiu trauki- 
kosi laikiusis tolei kolei ga-1 niu išvyko delegacija pas 
Įėjo, bet priėjo laiko kad gubernatorių su tikslu nu
turi vėl algas mažinti, nesirodyti jo klaidą ir neatsi 
negali išlaikyti kompetici-j žvelgimą į faktus, 
jos su kasyklomis čionai ir j---------------
West Virginijoj.

Darbininkai kurie gavo

puvęs, stvėrė kunigui 
gerklės, ir,-įvyko tikras- 
ras. Abiejų kalnieriai 
marškiniais susprogo į 
balus. Kunigas pasirodė
stipresnis ir sugriebęs tem
pė per salę mest Dzūkelį 
laukan-; tuo tarpu šis pa
griebė kunigėliui už kelnių 
ir negražiai jas sudraskė. 

I taip kad kunigas turėjo pa
leist savo oponentą ir dar 
išklausęs gražių koliojimų 
apleist salę. Kunigo aptą- 
sytas narys nori traukt te-, 
veli , teismo atsakomybėn.

Nušoko 419 pėdų. Bal 
14 d. po pietų, įkaušęs ko
kis tai Lenkas vyrukas, 23 
m. amžiaus, nubėgęs į ąr-d 
tirną kasyklą šoko į nusi
leidimo skylę, 419 pėdų gi-1 
luino, ir užsimušė. Jo iš
imt reikėjo eit per kitą ka
syklos, skylę.1 -Pereitą me
tą-jis norėjo taip nusižudy
ti, bet jo brolis.sulaikė, už 
ką gavo nubaust kalėjimu.’

.Krečia,; ištvirkimo lizdu?. 
Policija padarė kratas nu-1 
žiūrėtose vietose, 'kur rade 
ištvirkėlių lizdus,: rado ke
letą paleistuvių- merginų ii 
porą Lietuvių moterų iš ki
tų miestų. Jos padėta po 
$600 paranka i'ki teismui.

Darbai. Šiuo laiku visos 
kasyklos labai mažai dirba, 
angliakasiai negauna nei 
pragyvenimui užsidirbti.

Nors angliakasių unijos 
viršininkai stengiasi kasyk
lų kompanijas priversti il
giau dirbti, bet1 jš to nesi
mato jokių pasekmių.

J. Basanavičius.

Chicago, Ill. — Pereita
me Šerno Fondo Komiteto 
susirinkime tapo nutarta 
kviesti visas draugystes ir 
kuopas kurios , yra prisidė
jusios su aukomis Šerno pa
minklui, dalyvauti pamink
lo atidengime. ‘

Komitetas prašo draugy
stes ir kuopas tuojau apkal
bėti savo susirinkimuose ir 
išrinkti delegatus, kurie ■ 
galės pasitarti su komitetui 
del viešo apvaikščiojimo ir 
programo kapinėse.

Susirinkimas tam pasita
rimui bus paskelbta Chica- 
gos laikraščiuose.

Komitetas prašo draugy
stes ir kuopas pranešti jo 
raštininkui kurios 
si dalyvauti tame 
kime ir priduoti 
vardus ir adresus.

Komitetas prašo 
rie yra pasiryžę aukauti 
paminklo fondui ir dar ne- 
prisiuntę savo aukų, tuoj 
jas siųsti. O kurie dar nė
ra nutarę, meldžiami nutar
ti ir paaukoti sulyg išgalės. 
Taipgi ir pavienės ypatos 
meldžiamos yra pasisku
binti su aukomis, nes laiko 
beliko visai mažai iki

* fninklas turi būti pilnai 
mokėtas. •■>

Vajus fondo naudai 
romas kiek išgalima ir 
sis iki 'Gegužės 20 d.

“Sandar
' V ori

rengia- 
šusirin- 
atstovu

tuos. ku-

pa- 
ap-

ra” sako: “Mums 
; gaila kad poni Vileišienė, 
atvažiavus iš Vilniaus rin
kti aukų, tuojau šoko į par
tinį ikarą”.

Čia tai “Sandara” pui
kiai .apmelavo visai nekal
tą moterį, norėdama nu
kreipti 'visuomenės akis nuo 
tų kurie pirmi šoko Į tą 
partinį karą. O jais yra 
Sandarietiškai socialistiš- 

l-kas Vilniui Vaduoti Komi- 
'J tetas Chicagoj, į kurio su

sirinkimą atsilankius p. 'Vi
leišienei ir vos spėjus per- 
statyt Vilniaus našlaičių 
padėtį ir paprašyti aukų, 
tuoj susirinkusieji šoko. į 
partinį karą drabstydami 
partinių purvų tiesiog į a- 
■kis ir koliodami ją tai kle
rikalų, tai fašistų atstove. 
Žinoma, p. Vileišienė, taip 
skaudžiai įžeista, turėdama 
ginklą-faktus savo ranko
se, savęs apsigynimui juos 
ir panaudojo, nuo kurių. 
dabar čiaudi ne tik “Nau
jienos” su “Sandara”, bet 
ir “Tėvynė”1.

Tą jūsų ■ p?"tinę demago
giją žinos ne tik nuskriau
sti, Vilniaus našlaičiai bet 
ir ateinanti gentkartė. Me
lais dėmes nuo savęs nenu
imsite.

pradėjo agituoti kad vietoj 
važiuot Į savo gimtinę ša
lį Lietuvą, važiuotų Į Ru
siją. Tačiau savo stambes
nę žuvytę, Šolomską, siun
čia į Lietuvą, žinoma, šni
pinėjimui, o jo misiją pa
naudos savo šmeižimui ir 
purvinimui Lietuvos val
džios ir rinkimui savo al
kanam pilvui dolarių.

Lietuvos valdžia i tokius 
svečius turėtų atkreipti sa
vo atidžią akį.

Kitu kolonijų Lietuviai 
turėtų paimti pavyzdi nuo 
Philadelphijos Lietuvių ir 
j komunistų balius neiti.

“Tarpininkas” aiškiai į- 
rodė savo ‘nepartiviškumą’, 
žodis žodin perspausdinęs 
visus komunistų plepalus 
prieš komitetą šelpimui ba
daujančių šiaurės Lietuvos 
žmonių. Anot tos patarlės, 
vilkas vis į girią žiuri.

THOMAS, W. VA.

Kurie norėtų daugiau su-: 
žinoti apie netoli čia, nusi
žudžiusi senelį, Jurgį Kli
mą, apie kurį buvo perei
tame “Dirvos1
šyta, kreipkitės 
biznierių, Joną 
Thomas, W. Va.

Velionis paėjo 
ko miestelio, Lietuvoje liko
jo moteris, o čia Amerikoj 
suaugę sunąi ir duktė, kur 
jie gyvena nežinia, mano
mą kad Wąterbury, Conn.

PinaVijas.

numeryj ra- 
Į vietos 
Milkintą,

iš Jurbar-

Parsiduoda Farma
Maža farma parsiduoda, 9 akrai 

žemės, visa dirbama, 8 kambarių 
namas, tvartas geroje padėtyje, Di
delė vištinyčia del 1000 vištų) gra
žus jaunąs sodas visokių vaisių, vy
nuogių, žemuogių ir juodųjų uogų. 
Taipgi yra pušynas. Prie ūkės yra 
visos reikmenys. Yra elektros švie
sa ir vanduo. Prie valstijinio vieš
kelio, arti dirbtuvių, stoties, gerų 
mokyklų; yra 5 bažnyčios prie to 
kelio. Verte $5,000, pirksit tiktai 
už' $3,500. Lengvos išlygos.

MRS. WALTER KILINSKI
East Douglas, Mass.

Nusižudė motina. Alleri- 
jtown, Pa. — Ligoninėj iš 

už dienos darbą $5.40 da- L_į0 aukšto per langą iššo-i
bar .‘gaus, $5.04., jr užsimušė Mamie Gib

Pittsburgo dienraščiai tą jpęįf, 50 m., devynių vaikų 
kompanijų darbą nėpagiriaiinį0£įna_ jį turėjo nei-vii 
ir klausia kuomi baigsis suirimą, kas .privedė prie 
teks pasielgimas? Kame^jtokio ga]0 ' " /
čia kompanijų pelnas? Nu-! 
kerta algas, turi mažint ir 
anglies kainą, ir tada lenk-1 
tyniuoja kasyklos pačios 
tarp savęs, taip' kad pelnų Į

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašaipu išmokėta $413,550.15.

SLA, kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašty “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kai Mes.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,008. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.0® savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkiUs kine adresai

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

DETROIT, MICH.
Michigan valstijos legis

lature je Lansinge laukiama 
galutino ^patvirtinimo ar 
atmetimo 'mirties bausmės 
už žmogžudystes, kas jau 
apie’ 100, metų l^aip nebu
vo... Tuo tarpu atstovų bu
te perleista kitas bilius, ku
riuo legalizuojama Įrengi
mas -stulpo plakimui dide
lių prasižengėlių.

Plakimo stulpo įvedimas 
perduota 'valstijos senato 
apsvarstymui. Senatas iš 
savęs mirties bausmės įve
dimą perleido, lieka 'atsto
vų butui jį persvarstyti ii 
gubernatoriui pasirašyti.

33Oti

va- 
tę- 

Chi- 
cagiečiaį < ypatingai ragina- 
mi prisidėti, nes didumą 
aukų kcįlėi kas prisiuntė ry
tinių' valstijų Lietuviai. Už
baigimu . darbo turėtų rū
pintis Chicagos Lietuviai.

Komitete aukų rinkėjai; 
lankysis po Lietuvių na
mus ir biznius sukėlimui 
reikalingo^ .sumos ir Chica- 
giečiai turės progą prisidė
ti su savo auka.

Žinokime kad mes tik 
vieną Šerną teturėjome.

Aukas siųskite šiuo adre
su: S. K. Grišius, 6228 So. 
Sacramento ,ave., Chicago. 
Ill.

šerno Fondo Komitetas.

Lietuviški komunistai su
klaidintus savo pasekėjus

Philadelphijos Lietuviški 
komunistai norėdami pasi
pinigauti surengė vakarie
nę ir balių neva Lietuvos 
bąduolių naudai. Kad Į tą 
balių daugiau publikos pa
traukti, parsikvietė vieną 
išbadėjusi “Laisvės” štabo 
komisarą, kuris ir butų su
rijęs visus pinigus jeigu jų 
butų likę. Ant nelaimės, 
Philadelphijos Lietuviai ge
rai supratę komunistų sky- 
mą i tą balių nėjo ir komu
nistėlių išbadėjęs pilvas ne 
tik: liko tuščias bet ir kiše- 
niai gerokai prakiuro, to gi 
pasekmė tokia kad komu
nistai susipjovė kaip vilkai padargų, upe, miškas, $6,500. 

■prie ndgraužto kaulo.

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,

T. Ė. ANDREKUS <17) 
Pigeon Lofts, ' Pentwater, Mich.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Jurgio Višniaus- 

ko, paeina iš Suvalkų gub., Cirailij 
kaimo, apie 23 metai Amerikoje 
Nesenai gyveno apie Pittsburgą ir 
buvo sugryžęs į Cleveland^. An
tras mėnuo kaip išvažiavo iš namų 
palikęs moterį ir nežinia kur ran
dasi. - Yra apie 6 pėdų aukščio, ne
šioja akinius, vienas stiklas Įduob- 
tąs, kitas prastas.' Vadinasi trimis 
trimis pavardėmis: Čerry, Savič, n 
tikra pavardė Višniauskas. Prašo
ma žinančių pranešti,’ arba lai pats 
atsišaukia šiuo adresu: (J7)

MARĖ ŠPOKIENĖ
8322 Medina avė. Cleveland, O.

They got behind the 
wheel * * got the facts 
* * and bought Buicks!

’’Naujasis Buick viršija
DZIMDZI DRIMDZI 

Maršrutas
Balandžio mėn.:

28 — Brooklyn, N. Y.
Gegužės mėn.:

1 — Bridgeport, Conn.
3 — New Haven, Conn.
5 — New-Britain, Conn.

— Boston, Mass.
— Norwood, Mass.
— Boston, Mass.
— Montello, Mass.
— Lowell, Mass.

(po pietų)
— Lawrence, Mass.

(vakare)
23-25 — Wor ester, Mass.

— Athol, Mass.
— Westfield, Mass.

Birželio men.:
— Hartford, Conn.-
— Newark, N. J.
— Ansonia, Conn.
— Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.

16 — Scranton, Pa.
18 — Mahanoy City, Pa.
14 — Wilkes Barre, Pa.
Susirašinėjimams adr.:

J. Olšauskas
2102 25th St. Detroit, Mich.

9
10
12
15
19

19

26
29

1
2
5
8

12

veikimu visus karus ko
kius aš kada valdžiau”

Mr. W. H., Shorewood, Wis. 
(vardas pagal užprašymo)

series 116
Sedans - - • $1220 to $1320 
Coupes - - -$ 1195 to $1250 
Sport Car - -$1225

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

SERIES 129
Sedans - - - $1875 to $2145 
Coupes - - - $1865 to $1875 
Sport Cars - - $1525 to $1550
These prices f. o. b. Buick Fac
tory, special equipment extra; 
Buick delivered prices include 
only reasonable charges for 
delivery and financing. Con
venient terms can be arranged 
on the liberal G. M. A. C. Time

Payment Plan.

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

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

The

šis entuziastiškas pagyrimas tiktai parodo 
tūkstančių kitų palinkimą prie Buick’ų po 
j ii pačių gero išbandymo.
Būtinai pavžiuokit Buick'u pirm perkant. 
Juo daugiau tyrinėsi tuo labiau gausi pa
linkimo pirkti sau Buick’ą!
Liheralis G. M. A. C. Išsimokėjimo Planas 
palengvina jums įsigyti Buick’ą.

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

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.Broadway Buick Co.
8401 Broadway 

4255 Pearl Road The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit Ave.

KADA GERESNI AUTOMO BILIAI BUS DARQMI, BŲICK. PADARYS JUOS
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Jeigu šitie reikalavimaiGERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO PRO
TESTAS PRIEŠ 

“FAŠISTUS”

Gerb. Spragilas, vyriau
sia galva Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičių, ga
vo nuo Slaptų Spragilaičių 
viršaičio iš Slabados šito
kį virvegramą:

“Gerbiamas gerb. Spra
gile! Šaukiamės tavo visa- 
galingos pagalbos prieš fa
šistus ir turime viltį kad 
pagelbėsi! Kas tai ma
tė !' štai jau dešimts dienų 
kaip esam Kaune ir jokiu 
budu negalim pereit į Sla
badą pas savo šonkaulius. 
Baisus diktatorių apsilei
dimas! Atėjo pavasaris is 
su juo kartu ivisi vargai 
mums Slabadiškiams kurie 
turim slaptus užsiėmimus 
Kaune. Oras> atšilo kelias 
dienas prieš Velykas ir le
do judėjimas buvo numaty
tas apie trečią-ketvirtą die
ną Velykų.- Pirmiau taip ir 
atrodė: saulė savo spindu
liais smarkiai kaitino žemę, 
Sniegas virto vandeniu. 
Vanduo upėse išėjo iš kraš
tų ir potvinio baime buvo 
visi susirūpinę. Musų lai
kinasis tiltas per Nerį (per 
kurį tau pačiam teko va
žiuoti į Slabadą) buvo nu
imtas šeštadienį prieš pat 
Velykas. Susisiekimas tuo 
nutrauktas ir tą pačią die-j 
ną mums Spragilaičiams te
ko iš Slabados bėgti į Kau-

nebus išpildyti, gerb. Spra
gilas įsakys savo Slaptiems 
Spragilaičiams Slabadoje, 
išvalyti ir priruošti Slaba
dos fortus, o gerb. Spragi
las atskris su gerb. Šarkiu 
ir pradės Kauną , bombar- 

| duoti, šitie reikalavimai tu- 
ri būti išpildyti prieš kitų

i metų. Pirmą Apriliaus.
Kada gerb. Spragilas pa

stos Kauno diktatorium, jis 
įves šitokius pagerinimus: 
kad visi Slapti Spraigilai- 
čiai galėtų kas Velykos bei 
potvinių kliudymo išeiti į 
Kauną ir vėl į Slabadą par

leki, iškas po Neriu slaptai 
tunelį Slaptiems Spragilai
čiams vaikščioti, o visi ku
rie atsisakys gerb. Spragi
lo vyriausybę remti turės 
laike potvinių arba plaukti 
arba visai savo šonkaulių 
nesueiti.

Neužtenka kad pereitą 
vasarą nuskriaudė šiaurinę 
Lietuvą, vienpusiškais pa
taikavimais Suvalkijai, bet 
pavasarį vėl tvanus užlei
do!

Pasiralšo:
GERB. SPRAGILAS.

“DIRVOS” AGENTAS 
ANGLIJOJE

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

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

London, England.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai 

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

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

G. P. O. Box 127, New York City

©4
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Naujausi Lietuviški

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

10 Colių 75c.

BROOKLYN© LIETUVIŲ ORKESTRĄ
1C121-F

1G130-F

16129-F

16124-F

Cork, Gerk, Girtuoklei!—Polka Orkestrą su
Senos Mergos—Polka Pripuolamu Dainavimu

Margariti

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
su Orkestros Akompan.

MA HANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas 
Dainuoja A. Šaukevičius

Dainos *
Orkestrą su 

Pripuolamu Dainavimu

JONAS BUTĖNAS, Baritonas

Močiute Širdele 
Ispanė (La Špagnola)

Dukružėle 
Kad Aš Našlaitėlė

M. STRUMSKIS. Soprani 
su Orkestros Akompan.

' Važiuojam! su ■ ■ -ft

“DIRVOS” EKSKURSIJA
LIETUVON

Birželio-June 12d.
• -. ■ i

ną, paliekant Slabadoj savo 
šonkaulius, nes vyriausybė 

’ atsisakė perkelt į Slabadą 
musų slaptas tarnystes.”

Gavęs šitokį skaudų nu
siskundimą Slaptų Spragi
laičių iš Slabados, gerb. 
Spragilas šiuom protestuo
ja prieš, “fašistų” diktatū
rą ir reikalauja kad tuoj 
įsakytų potviniams pasi
liauti, tiltus atgal ant upių 1 
(sudėti, kad Slaptis Spragi- : 
laičiai galėtų netrukdomai 
sugryžti pas savo šonkau
lius į Slabadą.

Cunard Linijos Lietuviškas 
skyrius, kurio vedėju (mana- 
džeriu) yra p. Bukšnaitis, ga
vo per SLA. Sekretorių Lietu
vos Genęralio Konsulo raštišką 
pareiškimą kad Didžioji Vasa
rinė Ekskursija suruošta laivu 
Aquitania Liepos 7 d. po Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
globa ir priežiūra, turės privi
legijas gauti DOVANAI pas- 
portų vizą, duodamą ekskursi
jos dalyviams kolektiviais pa
matais.

Visi norintieji pasinaudoti 
šiuo Lietuvos valdžios maloniai 
teikiamu palengvinimu privalo 
registruotis į tą ekskursiją ne
trukdomai, kad Cunard Linija 
išanksto galėtų surengti ir 
įteikti Konsulatui reikalauja
mus keleivių surašus, idant iš
vengus nesusipratimtr paskuti
nėje valandoje.

Cunard Linijos Generalis Ke-
lei vijos Manadžeris H. P. Borer 
pasakė: “Mes aukštai Įvertina
me Lietuvos valdžios malonę 
davine neapmokamos kolekti- 
vės vizos piliečiams dalyvau
jantiems Lietuvių ekskursijoje 
keliaujančioje j Europą Liepos 
7 d. po Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje globa, ši ekskursi
ja žadasi būti laibai sėkminga, 
nes mes kasdien gauname vis 
naujų užklausimų nuo pasiren
gusių lankytis savo senoje tė
vynėj su šia puikiai sutvarkyta 
ekskursija kokią yra paskelbęs' 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje kooperuojant su musų 
Lietuvišku Skyrium.”

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Lietuviai X
kurie vyksta Lietuvon

K

Birželio-June 12
Keliaus iš

Clevelando Į New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais

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

LIETUVIŲ EKSKURSIJAI IŠ
PLAUKIANČIAI LIEPOS 7 
LAIVU AQUITANIA, VIZA 

TEIKIAMA DOVANAI

16123-F

16122-F

A. VANAGAITIS, K. B. KRAUCIUNAS 
ir M. ŽEMAITE 

su Piano Akompan.
Netur Piečio

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINERIŲ ORKESTRĄ 

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

16191.F I Pa,anB°s Polka 
xoi-A A 5 Tarnaitės Polka

16119-F

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINERIŲ ORKESTRĄ

Fr. Yotko, Vedėjas
Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė—Mazurka

r ANTANAS VANAGAITIS
(Pianu Akompan. M. Yuozavitas)

i. j Nepažintum Tos Vietos
i Du

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertei- 
t gų arba reikalaukite prisiųsti iš artimiausios 

krautuvės ir prašykite pilno katalogo

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

Columbia Records ■
"NEW PROCESS” ’

VjvD' ■ toncl Recording The Records without Scratch

“Magic loittmbiaX Notes

3

Visus šiuos Rekordus galite gauti “Dirvos” 
krautuvėje tiesiog, arba užsisakant per 

paštą C. O. D. Greit prisiunčiama.
6820 Superior Aye. Cleveland, Ohio

Dvi Asmeniškai Lydimos Eskursijos
Į LIETUVĄ ||

Puikiu Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA 
iš New Yorko Į Klaipėdą 
per Southamptoną

Birželio-June 19 d. 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBĖS” vasarinė ekskursija 

Su Prityrusiu Palydovu
ir

Liepos-July 7 dieną 1929
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

PIRMUTINĖ EKSKURSIJA
Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas

p. STASYS GEGUŽIS
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas

■ Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas
p. Pijus Bukšnaitis

Klauskite apie gavimą kolektives vizos Amerikos 
piliečiams dalyvaujantiems S.L.A. Ekskursijoje.

Laivakortes parduoda ir Į kelionę 
išrengia visi

CUNARD LINIJOS Agentai

CUNARD LINE 
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave; Cleveland, Ohio

ELIONĖ LIETUVON su “Dirvos” Ekskursija bus jums tik 
vienas smagumas po kišo. Milžinas laivas “LEVIATHAN”, 
virš 56,000 tonų didumo, yra kaip plukantis viešbutis, kuria
me plaukimas jūra 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; retkarčiąis pasi
tinkamas ar pravejamas laivas; kelionės žuvų šeimynų tik Į joms žinomas 
vietas; viduryje jurų mažyčiai paukštukai, kurie stebina visus matančius 
kaip jie ten gali pyventi — tai tokia kelione per penki as-sesias dienas van
deniu iš New York© į Southamptoną. Žaislai, šokiai laive diena iš dienos.

Laive valgomi kambariai, mandagus patarnavimas; pasažieriai tūri pa
skirus kambarėlius po 2, 4 ir 6 lovas, kur susitaiko draugas su draugu but.

Paskui gražus galas kelio kitu smagių 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.

ffįSjASKUI jau Lietuva! Klaipėdoj patinka Lietuvos viršininkai, pažiu- 
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, neš 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. >

UO dabar prasideda vaišės su saviškiais, važinėjimas kaimas iš kai
mo, miestelis nuo miestelio, į Kauną ir kitur, ir laikas bėga. Lie

tuva pasirodo tokią pat linksma kaip buvo kuomet apleidot 20, 30 mėtų 
atgal, vietos pažystamos, nors daug kas ir pakitęję. CJ 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. 
Iš priežasties Spaudos Atgavimo 25 metų sukaktuvių Lietuvoje šįmet bus 
ir tam tikrų iškilmių, kurias galės matyt kurie lankysis Kaune.

Laivakorte iš New Yorke i Kauna ir atgal
$186.00

SAČIAU skaitymas kas viršuje pasakyta nieko nereiškia: reikia ren
gtis kelionėn, prisidėti prie “Dirvos” Ekskursijos, ir tada svajonės ir 

‘sivaizdinimai bus įkūnyti. Reikia tuojau kreiptis “Dirvos” Agenturon, 
užsirašyti, atsinešti' metrikus (ne-piliečiai), paveikslėlius (visi), ir pradė
ti rūpintis Pasus ir Gryžimo Leidimus, be ko neiškeliausite. Amerikos pi
liečiai ir Lietuvos piliečiai, DABAR jau laikas ateiti ir pradėti ruoštis ke
lionei, nes paskui gali būti pervėlai, galit nespėt gaut kokio nors dokumen- 

Gryžimo Permitai ne-piliečiams yra svarbus dalykas, taigi nelauk- 
iki metrikai ateis (jeigu reikalavot), ateikit del Permit©, o metrikus 
Lietuvos Pasą gausit netrukdomai.

to.
darni
gavę

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



4 DIRVA

Dienos Klausimais
KATALIKAI VADŲ BĖDOS LIETUVOJ

ę------------------------ --------------------------

Taip, piliečiai turi gerbtiKauno karo komendanto 
nutarimu į Varnius išsiųs
tas visam karo stovio lai
kui katalikų Darbo federa
cijos organo “Darbininko” 
redaktorius Jočys.

Kiek pirmiau, ten išsiųs
tas kitas federantų vadas, 
K. Ambrozaitis, 6 mėnesių 
laikui.

Kodėl tai Amerikoje ma
noma kad dabartinė vyriau
sybė yra kunigų. Nuolati
nis krikščionių demokratų 
redaktorių ir vadų uždary
mas Varnių stovykloj ap
siraminti parodo kaip ka
talikų partijų vadai atkak
liai nusistatę prieš šių vy
riausybę.

Bet reikia nesusimaišyti: 
vyriausybė nepersekioja ti
kinčiųjų, neliečia jų religi
jos, tik negalėdama pakelti 
niekinimų iš katalikų vadų 
pusės, kurie mano kad jie 
yra visi Lietuvos ponai ir 
turi šalį vieni valdyti, prisi
dengę tikinčiųjų vardu, ir 
nori i vyriausybę įsiveržti.

Katalikų pusės partijų 
darbai ir pastangos būti ša
lies valdovais toli nesiriša

įstatymus, nes be įstatymų 
jokia šalis negalėtų gyvuo
ti, jokie žmonės negalėtų 
būti užtikrinti savo gyvybe 
ir turtu. Tačiau reikia ko
voti su tokiais žmonėmis 
kaip tie kurie sumanė pro- 
hibicijų ir užvertė ant pilie
čių sprandų, su visomis jos 
žiauriomis pasekmėmis.

Vytauto Minėjimas
1930 metais sueina 500 

metų nuo mirties Didkuni- 
gailįščio Vytauto. Lietuva 
ruošiasi prie didelių iškila 
mių. Tuo tikslu mano iš
leisti pašto ženklelius su 
Vytauto atvaizdu ir pini
gus su jo galva.

Pralotui Maironiui pave
sta suorganizuoti bažnyti
nius Vytauto minėjimo ko
mitetus.

Trys Vietivardės
Suv. Valstijų kongrese 

yra trys atstovės moterys, 
iš plačiai skirtingų sričių, 
bet keistai pasitaikiusios 
vienvardės.

Jos yra:
Ruth McCormick iš Illi

nois,
Ruth Bryan Oven iš Flo

ridos,
Ruth Pratt iš New Yor- 

ko.
Visos trys yra vedusios 

moterys.
Ir tai yra pirmas sykis 

kad moterų daugiau negu 
viena į kongresų pateko.

Tai buvo. Voliojimosi!
Per tris metus, nuo 1926 

pradžios iki 1928 m. pabai
gos, Lietuvoje parduota ak- 
cizuotos degtinės už 119,- 
368,859.

1926 metais parduota už 
37,123,242 lit.,

1927 m. už 30,680,720 lt.,
1928 m. už 41,653,897 lt. 
Tas sumas subudavoti

nemaža prisidėjo ir Ameri
kiečiai. 1928 metais jų lan
kėsi gal daugiau negu ku
riais kitais paskirais me
tais.

O kiek dar išgerta namie 
darytos ir kontrabandinės 
degtinės!

■su katalikų žmonių tikėji
mo interesais.

Tais pačiais žraoneliais 
save išsikelti nori ir kitos 
partijos, ir išsikelia, rinki
mų pasekmėmis, taigi tikė
jimas paprastos Įįajjdies y- 
ra toli nuo to kų katalikų 
partijų vadai žmonėms no
ri įšnekėti.

ATMINIMUI 
(A. a. Petrui Smaldėnui)

Gyvulius Vokietijon
Padarius su Vokietija 

prekybos sutartį, jau lan
kėsi Kaune Vokiečiai gy
vulių ir mėsos kupčiai su
sitarimui su Lietuvos gy
vulių prekiautojais ir sker
dyklomis apie pristatymų 
Vokiečiams galvijų ir mė
sos.

Šis f atkas pastūmės Lie
tuvos ūkininkus prie augi
nimo gyvulių pardavimui, 
ne tiktai sau, ir jiems ateis 
daugiau pinigo.

Lietuvos partijos kurios 
nėra valdžioje šitų sutartį 
su Vokiečiais kritikavo.. .. 
Turbut gaili kad ūkininkai 
negyventų geriau.

Nešiu aš sodinti gražiausių gėlelių,
Tegul jos papuošia4 kapelį,

Ant kapo smėlinio jos liūdnai žaliuos 
Išreiškiant gailesį jaunuolio....

Tegul jį saulutė skaisčioji lankys. 
Primins palaidotojo darbus, ■

Sakys: Tau ramybė,, ilsėkis smėlyj, 
Aukštajam šilelio kalnelyj.

O mano šios gėlės primins man tave,
Dienas mus malonios jaunystės,

Ant kapo lakštutė tau giesmes giedos. 
Šilelis nuo vėjų kapelį užstos....

St. Repšys.

Hoover ir Įstatymai
“Jeigu įstatymų pildymų 

galima turėti tik su pagal
ba tam pastatytų Viršinin
kų, tai musų valdžios siste
ma beveik priėjus galo”,. 
pasakė' prezidentas Hoover 
savo kalboje New Yorke 
Balandžio 22 d. Jis krei
piasi į visus piliečius ra
gindamas atsižvelgti į įs
tatymus ir gerbti juos. Ig
noravimas įstatymų — kas 
tik mažame saike apsireiš
kia reikalavimuose panai
kint prohibicijos įstatymų, 
sako prezidentas, yra pa- 
vyzdis prie ko einama, ir 
šalis susiduria su pirmos 
svarbos klausimu, kas rei
kalauja visuotino atsižiūrė
jimo. Amerika, prezidento 
nuomone, yra . kriminališ- 
kiausia iš visų šalių.

MANO MERGELĖ
Nors viso pasaulio surinkčiau 
Gražiuosius žiedelius gėlelių, > 
Nebūtų jie man tokie gražus 
Kaip mano mieloji mergelė;

Nors viso pasaulio sulėkę
Čiulbėtų gieslięji paukšteliai, 
Jų dainos nebūtų taip mielos 
Kaip josios švelnučiai žodeliai. 

Žvaigždes nors skaisčiausias sudėčiai! 
Kų žiba tamsioje naktelėj, 
Nebūtų jų tokia skaistybė 
Kaip mano mergelės akelės....

* * *
Iš viso, pasaulio surinkčiau 
Gražiausius žiedelius gėlelių, 
Vainikų iš jų tau nupinčiau, 
Uždėčiau ant tavo kaselių, 

Kad dar tu gražesnė pastotum — 
Gražiausia iš žemės mergelių, 
Ir mane mylėt nepaliautum 
Ik pabaigai savo dienelių....

Adonis.

KO SLEPIES, SAULUTE?
Ko saulute vis slepiesi 
Ten tamsiuose debesuos, 
Ar daugiau jau mums nešviesi, 
Neplukdysi spinduliuos?..

Nesenai dar taip malonius
Savo spindulius bėrei, 
Plačias pievas,, lygius klonius 
Tu žiedais gražiais sagstei.

Vėl nušvisk, graži sauluže, 
Mus nuliudusius ramink, 
Tu atneši mums laimužę 
Ir lankydama gaivink.

K. Gulbinas.

“18 Palaimintųjų”
(“PIRMAS DEŠIMTMETIS” — 18 Poetų.

Kaunas, 1929 m.)
Butkų Juzė.

i (Pabaiga)

Juozas Tysliava
Yra tai pasilikėlis, kaip jis pats sako

si, senai išmirusios tautos. Ir užmiršęs tų 
kalbų kuria norėtų rašyti! Vargšelis! Tai 
mėgina Lietuvių kalba eiliuoti. Žinoma, 
išmirusios tautos žmogus, nors ir kreipia
si į Lietuvį, dainuoja taip kad ta jo dai
na kaip Lietuviui taip ir kiekvienam kurs 
nuo tikrojo gyvenimo neatsilikęs, atrodo 
“nei velnias, nei gegutė”.-

Nei iš šio nei iš to jis siūlo Lietuviu1’ 
ir miestų “radio lakštingalas”, ir “ilgų as
faltuotų gatvę”, ir “tramvajų girias” (c 
kur jas dėsi? — Nei malkų, nei gyvuliam? 
kraiko), ir “mašinų ir fabrikų švilpuku' 
koncertų” pasiklausyti, ir orlaiviu lėkt, 
ir per kino radio savo tėvų danguje pama
tyt (ir kuriems biesams tų visų galų rei
kia?), jis ir karvei “pietums apelsinų, o 
vakarienei vyno” duotų, jos ragus nori 
bučiuoti ir išmokyti “šokti ir juokaut”. 
O tas Lietuvis kuriam jis peršasi, atsipra
šant, pasakytų jam: “durnius esi per visų 
pilvų ir tiek.”

Bet kartais Juozas Tysliava turinin
gai ir skambiai rašo:

“žemė ūžia, vėjas lekia, 
žemė — mirštanti plaštakė. 
Vėjas lekia kaip patrakęs, 
Vėjas lupa žemei akj.” 
“Keturi vežimo ratai, 
Juodbėri arkliai. ' 
Viską žino, viską mato 
Kirmėlės keliai.”

Petras Vaičiūnas
Ne vien poetas, bet ir dramos rašyto

jas, jis. Daug ko turi pasirašęs. Jei pil
nai jo kurinius nušviesti daug reikėtų ra
šyti. O aš čia imu tik “Pirmo Dešimtme
čio” eilėraščius.

Poezijoj Petras Vaičiūnas vaikščioja 
“gimtuoju vieškeliu”. Bet, gaila, tas jo 
vieškelis visai į “dievų takus” suka. Pa
prastieji žmonės juo nevaikščioja. Jiems 
jis., neprieinamas, svetimas, nesupranta
mas: Labži gaila kad musų poetai atsito
lino nuo žmonių ir kaž kur į šaltas padan
ges užsirioglino.

Kartais Petras Vaičiūnas artimu kai
mo dvasiai žodžiu dainuoja:

“Vagą, vagą.... juda žemė, ' 
Sunkiai virsta kaip vargai.... 
Ar pečius jau skausmas remia? 
Na; tai tpru jei pavargai....

Arba: '
“Ne, aš niekam nevergausiu, 
Nors tai butų pats dangus! 
Aš visur sau laisvės gausiu, 
Kolei siela kūne bus!....”

Antanas Venclova
Sunku suprasti koks čia poetas. Nau

ju žodžiu . mėgina rašyt. Atseit, jaunas 
yru. Labai graužiasi musų gyvenimo pur
vais. Žiuri kas žemėj dedasi. Gal ir ge
riausias vyras. Tik iš jo eilėraščių “Pir
mame Dešimtmetyje“ negalima pamati
nės jo minties sugaudyti. Šiaip jis raš
tuose, ypač autobiografijoje, įdomus ir 
vertas žmogus.

Juozas Žlabis (Žengė)
Yra tai žmogus kuris “keturvėjinin- 

kų” gaida rašo. O tai yra daug verčiau 
kaip atgyvenusiomis birbynėmis birbti. 
Betrūksta tik tiek kad ta naujoji gaida 
eitų su tikruoju gyvenimu ir rimtu žodžiu 
rodytų žmonėms kaip iš gyvenimo sopulių 
išbristi, o ne “šunims šėkų pjautų”.

Taip i tai, maždaug, atrodo musų ““18 
jaunesniųjų ir jauniausiųjų poetų” (anot 
Liudo Giros 2-oji ir 3-oji grandinės). Kaip 
matote, nėra kuo džiaugtis.

Ek, vyrai, bukime aktyvus ir eikime 
didžių darbų dirbti!

Ir aš, kaipo “jaunesnysis brolis ir 
draugas”, visai 18-kai poetų tariu: “Pa
laiminti ubagai dvasioje, nes jų yra kara
lystė dangaus”. O žemei, jeigu ir toliau, 
išskyrus kai kuriuos, “Pirmo Dešimtme
čio” keliais eisime bus iš musų naudos tiek 
Įdek ‘‘iš žilo ožio: nei vilnos nei pieno”.

čios pastangos, nenešančios naudos nei po
etui nei knygos leidėjui.

Kiek iš* “Pirmo Dešimtmečio” galima 
spręsti, tų knyga skaitys tiktai tie patys 
poetai kurių eilės ten tilpsta. Ir tai kož- 
nas skaitys tiktai savo kelias eiles (jeigu 
jas galima eilėmis ar poezija pavadinti), 
o likusių 17-kos poetų eilės išrodys tiktai 
taip netikusios kaip Butkų Juzei išrodo 
jo draugų-poetų kuriniai.

Liaudis, visuomenė tos, poezijos ne
ima ir neskaito. Niekas, apart pačių poe
tų, tais jų kuriniais nesižingeidauja. Iš 
jų darbo naudos tiek kiek iš seno ožio, 
kaip sako ir pats Butkų Juzė.'

Bet tai ir yra blogiausias darbas ir 
niekingiausias daryt tai iš ko nėra nau
dos, vietoj tų laikų sunaudojus ant gero.

Bet gal but ir geram darbui dirbti jie 
netinka, užtai poezija rašo.

Kas tai yra poezija?
Senovėj tikėta kad tam tikrus žmonių 

reikimus globoja dievai ir prie visko duo 
la įkvėpimų. Poezijai įkvėpti buvo Poe- 

1 ijos Mūza, viena iš devynių Mūzų. Vė
liau, krikščionybei inėjus, Mūzos tapo pa
laiki ntos, bet vistiek poetai neliauja ti
kėję Mūzoms, ypač poezijos Mūzai.

Buvo ir yra poetų kurie turi tikrų 
Įkvėpimų ir pašaukimų savo patėmijamus 
gyvenime ypatingesnius dalykus poezija 
apipiešti. Vieni turi tokį pašaukimų, o 
kiti labai gabiai proza arba šiaip aprašy
mu (ne eiliavimu) apiplėšia. Skaitai ir 
skaityt malonu.

Žiūrint į tų 18-kos poetų poezijų veik 
visose matyt kas tai tokio keisto, sunkaus 
sloginančio. Ir negali nieko išvesti kaip 
tik kad ant jų .-atsiliepus pokarinė atmos 
fera ir kitokie gyvenimu nepasitenkini
mai.

Poetas kuris įsimylėjęs ir jaučia kad 
jį jo mylimoji myli tikrai ir širdingai, ne
dainuos apie niekų kitų kaip tik apie sa
vo meilę ir apie jo mylimosios gražumų.

Kuris ar .kuri apsivylus meilėje nedai 
nuos apie meilės gražybę ir saldumų.

Kuris alkanas vaikščioja nedainuos 
apie pasitenkinusį gyvenimų.

Kuriam stoka draugų, neranda pas 
i niekų užjautimo nedainuos apie gražias 
aplinkybes ir linksmus žmones.

Taip ir šių poetų kuriniuose matosi 
tik šielvarta, nepasitenkinimas ir savyje 
graužimasi. Kuris nesigraužia šiaip tai 
del Stokos minčių1 ir gražių -žodžių lipidą 
“poezijų” del to kad mano jog poetu būti 
yra garbingas darbas. O kaip jis garbin
gas pajunta kuomet išleidžia savo poezijų: 
jį apipuola kritikuoti, niekinti ir smerkti 
kiekvienas kas tik paskaito ir supranta kų 
skaito. Katras nesupranta jis visai tokios 
“poezijos” Į rankas neima.

Tas parodo kad rašo ir rašo ne tik
ras poetas. Buvo ir musų tautoje ir ki
tose tautose eilių rašytojų kuriuos visi se
kė, ir liaudis ir inteligentija, ir juos tin
kamai pagerbė. Bet jų buvo mažai, nes 
ištiesų tikrais poetais tegali būti mažuma 
-iš daugelio norinčiųjų jais būti.

Jeigu šių dienų poetai' pasakys kad 
jie nenori rašyti anų “atgyventų laikų” 
stilium tai ne kų jiems padarysi. Vienas 
dalykas, jie negali, nemoka tuo stilium ra
šyti, jie tokiai kūrybai Įkvėpimo neturi ir 
mano pasitenkinti patys ir kitus tenkinti 
savo sumanyta “poezija”. Bet kad tas 
nėra poezija užtai jie ir sekėjų neranda ir 
neras. Jeigu jie tokia savo “kūryba” už- 
vadintų kokiu nauju vardu, “kliejezija” 
ar tam panašiai, galėtų kliedėti kięk tik 
nori, o poezija savoj vietoj butų gerbiama 
ir neterliojama, kaip buvo ilgus amžius. 
O jeigu nori per prievartų vadintis “poe
tais” tai tos garbės jiems niekas nedavė ir 
neduos ir jų darbas liks be naudos, kaip 
ir Butkų Juzė pripažysta: “nei pieno nei 
vilnos”.

Iš; šitos Butkų Juzės kritkikos išeina 
kad beveik Visiems tiems poetams nerei
kėją poezija užsiimti, nes ji nei šis nei 
tas, o jei kurių eilės ir poetiškos tai visgi 
iš jų naudos niekam nėra. Ir tiesa, iš poe
zijos nėra nieko naudos jeigu joje nėra 
dvasiai peno. Sugraibyt žodžius ir pa
bert be jokios tvarkos, be minties yra tuš-

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

Pral. Olšauskas Laiko
mas Kalėjime

Po pereitos vasaros pa
slaptingos žudystės Biršto
ne, kuomet rasta nužudyta 
moteris ir į žudystę įpai
niota žinomas veikėjas se
nis pralotas Olšauskas, jis 
nors buvo ilgokai laisvas, 
dabar galutinai paimtas ir 
laikomas Kauno 'kalėjime. 
Jį neišleidžia, nei po užsta
tu. Jeigu 'teismas ras jį 
kaltu, pralotui gręsia bent 
astuoni metai kalėjimo. 

_ __<_______

BEDARBĖ IR BIZNIO 
PASEKMES

Jeigu 1929 metai butų 
tokie kaip buvo 1928 metai 
tai biznieriai ir industrijos 
labai džiaugtųsi. Tačiau di
deli skaičiai darbininkų bu
vo be darbo, 14 nuošimčių 
mažiau dirbo negu11923 me
tais, kuomet buvo blogi lai
kai bizniui ir industrijai.

Bet darbininkams šiems 
metams vienas žymus žur
nalas, “The Survey Gra
phic”, pranašauja štai kų:. 
“Tie kurie turi darbus už
dirbs daugiau negu kitados 
kada; bet mažiau bus-šau
kiamų į darbus ir bus dau
giau nedirbančių.”

Tas žurnalas štai kaip 
kalba apie darbų padėtį:

Mašinšapė dabar užlaiko 
30 darbininkų prie 10 nau
jų mašinų, ir atlieka darbų 
kurį atlikdavo 220 vyrų su 
20 senos rūšies mašinų. Ki- 
tie reiškia tapo paleisti.

Gurno kompanija dabar 
padaro 57,000 ratams gu
rnų- (tires) su .'16,500 darbi
ninkų. Astuoni metai at
gal išdirbdavo 32,000 gu
rnus su 24,000' darbininkų.

Visokių smulkių mašini
nių įrankių kompanija pa
daro 40 nuošimčių daugiau 
savo padargų su 280 dargi- 
ninkų negu padarydavo su 
480 darbininkų. i

' Viskas tas reiškia Įvedi
mų naujų mašinų.

Senato komitetas dirba 
■tyrinėdamas bedarbės prie
žastis. Daug kitų įstaigų 
ir žmonių laužo galvas kaip 
daryti kad bedarbiai 'butų 
aprūpinti darbu ir duona.

NJUOLATINIS ryšis su 
senąją gimtiną Lietuva 

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

■

“D I R V A”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Nuo Visokiu Muskulą 
Gėlimų ir Skaudėjimų 

nusipirkite PAIN-EXPELLERIO; 
tačiau persitikrinkite, kad gaunate 
tikrųjį—ant pakelio turi būti INKA
RAS. Nėra nieko geresnio kaip 
PAIN-EX PELLERIS išsitrynimui 
ir apsisaugojimui nuo Influcnzos, 
Galvos ir Krutinės Peršalimų, Kosu
lių, Paprastų Gerklės Skaudėjimų, 
Neuralgijos, Strėndieglio, Reumatiš- 
kų Skausmų ir 1.1. Geriausis taipgi 
nuo Išsinarinimų, Nusimušimų, Su
stingusio Sprando, Galvos Skaudė
jimų ir t. t.

35 ir 70 centų didumo bonkutėse. 
Jei jūsų vaistininkas neužlaiko 

PAIN-EXPELLERIO, 
tai rašykite stačiai mums, į

F. AD. RICHTER



DIRVA

(Tąsa iš pereito num.)
— Ne, sunau, manęs jau nėra.... 

Palik mane čia, o pats imk mano arklį ir 
šalinkis. Numirsiu aš ir be tavęs.... Pa
dariau kiek galėjau.... Žuvo tų plėšikų 
tiek kad mažiau liko toliau į musų žemes 
veržtis.... Klausyk ką aš tau pasaky
siu .... Daug musų čia 'žuvo,, bet daug 
dar tokių auga kaip tu, ir bus kam toliau 
kariauti ir ginti musų žemę ir žmones.... 
Bet jiems reikės vadų.... Gulk skubiai 
šalę manęs, — staiga sukuždėjo tėvas, — 
girdžiu braškėjimą, kad nepažintų ar gy
vas ....

— Lai ateina — aš juos dantimis su
draskysiu! — liepsnojančiom akim, griež
damas dantis kalbėjo vaikas.

Daugiau patyręs, Karnius patraukė 
vaiką prie žemės, ir abu tylėdami valan
dėlę gulėjo. Kada braškėjimas pasiliovė, 
tėvas.tęsė:

— Ne dabar, vaike, tau su jais ka
riauti, dar tu turi užaugti.... ir turi bū
ti tokiu kokiu mes visi 'buvorii iki šiolei. 
Prisiek man jog nepalinksi prie naujo ti
kėjimo kaip padarė daugelis Prūsų, ir kad 
atsikeršysi savo priešams už mane ir už 
kitus musų žmones.... Imk mano didį 
kardą ir bėgk.... kada busi gana tvirtas 
jį valdyti, paimk ir eik atkeršto karan 
musų niekadėjams....

— Tėveli, prisiekiu prieš patį Perkū
ną jog tavo liepimą išpildysiu ir iki pas
kutiniam lašui savo kraujo keršysiu šiems 
kryžiaus žmonėms už jų pražūtingus dar
bus musų žemėse!....

Dangus buvo besiniaukiąs, iš vakarų 
. užėjo juodas debesys,mir pradėjo siausti 

žaibai ir pasigirdo perkūnija....
— Išgirdo dievas Perkūnas tavo žo

džius, padės jis tau priešą nugalėti.... 
Imk mano arklį, mano kardą, ir dkubėk į 
girių gilumas. Slėpkis nuo visokių žmo
nių kad nepatektum nelaisvėn. Prisižiū
rėk kaip gyvena girių žvėrys, išsiaugink 
savyje žvėrių žiaurumą ii* drąsą, nes su 
žvėrimis reikės kariauti.... — ir narsus 
Karnius užmerkė akis.. ?. Žadino, judi
no jį Šeirys, bet jau nieko daugiau iš tė
vo negirdėjo. Apsiverkė, apkabino tėvą 
ir pabučiavęs pakėlė akis rytų pusėn į 
aukštumą — pamatyti kaip jo tėvo siela 
ant balto žirgo į Anapil’ę pas dievus ke
liauja. Toks buvo tų dienų tikėjimas, ir 
kiekvieno narsuolio siela iš mūšio lauko 
buvo pašaukiama Anapilėn. Po to Šeirys 
ruošė tėvo, lavonui laidotuves: sukrovė 
laužą, uždėjo ant jo tėvo lavoną ir rengė
si padegti. Bet besiruošiant, išgirdo ką 
tai kalbantis, ir balsai artėjo, o buvo sve
tima kalba. Nebuvo laiko ugnies įtrinti, 
ir vos spėjęs kardą pasigriebti vaikiščias 
turėjo sprukti į pelkę ir krūmų tankumy- 
nę slėptis, jau arklį užsėsti nebuvo kada, 
ir juo nebūtų buvę galima ton linkmėn jo
ti. Bėgo jis ir bėgo per pelkes tolyn, ir 
vis buvo pelkė, tai iki kelių, tai dar giliau, 
ir, jį apėmė baimė ar išeis kada iš balų ir 
ar ras sausesnę vietą. Bijojo kad nerei
kėtų likti pelkėj nakties laiku'....

Tuo tarpu, išgirdę prunkščiarit du pa
liktu arkliu, trys vyrai prijojo artyn tos 
vietos kur Karniaus ktmas ant laužo guli. 
Tai buvo kryžeiviai. Pamatę arklius ir 
vieną negyvą vyrą, raiteliai suprato kad 
čia turėjo būti vienas gyvas, ir pažinę jog 
ant laužo guli pagonis ir buvo rengiamas 
sudeginti, jie įtūžo kad nuo jų ištruko tas 
antrasis, kuris, matyt, liko sveikas jei lau
žą suruošė, tik nespėjęs' padegti pabėgo. 
Ilgai jieškojo po apielinkes, ir šaudė vily- 
čias į kupstus ir krumus pelkėse, tikėda
mi pataikyt pabėgėliui, bet šūviai, kaip ir 
keiksmai, ėjox niekais.

Pasiryžo dar laukti iki sutemai, ar ne- 
sugryš laužo krovikas darbą baigti ir pa
siimti savo arklius, nes jeigu krovė laužą 
tai savp tėvui ar vadui, ir nenorės jo pa

likti nepadegto. Vienok Šeirys perdaug 
nujautė pavojų kad prie jo atgal gryžti, 
ir temstant pradėjo iš pelkių paregėti kil- 
tesnę vietą, kur ir stengėsi dasigauti, nors 
jau buvo visiškai nuvargęs. Svarbiausia 
jam buvo žiūrėtis kad nepatektų kur tarp 
žmonių, nes nežinojo kas jie tokie ir ką 
jis sutiks, o labiausia kad nebūtų tos vie
tos kryžeivių užimtos, arba Mozūrų už
pultos, nes tada jau pražuvęs. Ką kryžei
viai su lavonu ir laužu padarė Šeirys nie
kados nesužinojo.

Prisiekęs aukštumą ir sausą girią, jis 
pasijuto ramesnis. Čia apsižiūrėjo mais
to, ir naktį pernakvojo apsirinkęs pakran
tėj patogią užveją.

Sekančią dieną vėl keliavo ir priėjo 
Aismarės kampą, prie upės Priegliaus, kur 
už kelių metų po to pačiam Šeiriui prisi
eis sugryžti, o mums palaukti ir pamaty
ti kas čia dėsis.

Jo jauna galva neišnešė kur linkui tu
ri keliauti, ir vaikas apsistojo Priegliaus 
paupyje ilgesniam laikui. Žinojo jau kad 
paklydo, o žmonių jieškoti bijojo, nes ne
buvo gana tvirtas nuo priešų apsiginti ir 
galėjo vergu patekti. Taisėsi sau busty- 
nę pakrantėje ir apsigyveno. Po didelės 
pušies šaknim pakasė tėvo kardą kad ne
prapultų ar kas nepavogtų jei pasitaiky
tų jo bustynę užeiti.

Apsibuvo čia iki ištirs kas toliau da
ryti ir kur eiti. Pats maitinosi, pats ren
gėsi medžiodamas savo darbo įnagiais ar
ba kilpomis gaudydamas girios gyvūnėlius 
ir net didesnius žvėris.

Verkė jo ir jo tėvo likus namie moti-i 
na, verkė, laukė jo Angutė, ir nesulaukė, 
kaip nesulaukė ir savo .’tėvo;- tik ar jos tė
vas žuvęs ar gyvas liko Šeirys dabar dar 
nežinojo. Po tūlo laiko parėjo žinios jog 
visi tame mūšyje buvo išmušti. Žuvo ir 
Šeirys, visi atsidusę sakė, o kaip ištikro 
buvo niekas nežinojo. Jei nežuvo tai pa
teko priešams į nagus, nes negryžta. Vi
sus apėmė liūdnumas, o nabagė Angutė 
taip anksti savo gyvenime turėjo aprau
doti savo jauną bernelį....

Šeirys gi vienas sau svetimame kraš
te gyveno, negirdėjo daugiau savo motu
tės balselio, tik gegutė kukuodama primi
nė jam jo tėviškę, jo namus ir pačią mo
čiutę, kuri jį tankiai iš laukų šaukdavo 
savo skardžiu balsu. Gegutės kukavimas, 
paukštelių čiauškėjimas jį ramino ir guo
dė, norš pagalbos jokios nežadėjo.

Negirdėjo musų vaikinas daugiau tė
vo nei karo vyrų mokinant jį karo darbų, 
tik laukinių žvėrių garsai jį prie ateities 
kovų rengė. Užaugs jis ne į ką kitą kaip 
užkietėjusį keršintoją šiems svetimiems 
užpuolikams,, kurie ramius Prusus išnai
kint užniko ir pasiryžo pereit su kryžiaus 
ženklu visas pagonų žemes iki Dauguvos.

’ Plačiose apielinkėse vaikščiojo ir me
džiojo ii* upėje žuvis gaudė prasimaitini
mui, nes prie to visko buvo gerai pratęs 
savo tėviškėje būdamas, ir taip diena po 
dienos gyvenimą leido. Kiek norėjo nors 
ištolo pamatyti ar ten yra žmonių, bet ne
buvo jokių žymių matyti.

Vienuolis
Tankiai Šeirys apžiūrėdavo tą vietą 

kur buvo paslėpęs kardą, ir saugojo ją kad 
kas netyčia neiškastų ir nepavogtų, nes 
tėvui prisiekė tuo kardu priešams atsiker- 
šyt. Matydamas aplink tą vietą žemę me
keno nejudintą ir tik savo vieno žymes, 
kurias taipgi užslėpė, pėdas užžarstyda- 
mas, jautėsi ramus ir norėjo kuogreičiau- 
sia suaugti į vyrą.

Žuvininkų kaimai buvo labai reti to
je vietoje, ir žmonės gyvendavo daugiau 
miškuose, toliau nuo pavandenio, bijoda
mi būti akivaizdoje užpuolikų iš vandens, 
kurie iš užjūrio seniau užplaukdavo, Vi
kingai žiaurus.

Taip baigė vasarą ir sulaukė žiemos, 
gyvendamas sau vienas, ir toliau ir toliau 
į girias medžioklei nueidamas, nes arti 
jau žvėreliai buvo įgąsdinti ir neateidavo. 
Reikėjo šilto apdaro, todėl vaikas trusėsi 
pasigauti didesnį žvėrį ir nusilupti jo kai
lį, tik kaip tas seksis turėsime pamatyti.

Nutėmijo jis vienoj vietoj lokio-meš 
kos pėdas. Na tai jau ir turiu kailinius, 
manė sau vaikas, nors nežinojo ar lokį 
įveiks ir kaip ta gaudynė seksis. Dirbo, 
smailino ilgus, lengvus jiešmus ir ruošėsi 
meškino kailį atimti. Medžioklėse jisai 
dalyvavo ir žino kad su lokiu kova pavo
jinga, bet tokia buvo tų dienų prigimtis— 
pulti ir baisiausi žvėrį ir jį nudaigoti, ki
taip ir būti negali.

Bejieškant žvėries, vieną dieną meš
kinas pats musų jaunikaitį surado. Šei
rys turbut pataikė arti meškino lizdo, ir 
ir žvėris puolėsi ant jo. Ar dalaikys jo 
ginklai, ar pataikys tuo laiku kada reikia, 
ir kas bus jeigu lokis prasilenks pro smū
gius ir pulsis ant jo?...... Bėgo Šeirys!
tolyn nuo žvėries kada tas riaumodamas 
šoko vytis, ir dabėgęs į tarpą dviejų sykiu 
augančių medžių, kurie į viršų skėtėsi pla
tyn, bet tarpas gana aukštokai buvo siau
ras. Už šakų prisilaikydamas, Sdirys at
sidūrė gana aukštai viename iš tų medžių, 
bet paskui jį leidosi į viršų ir meškinas. 
Šeiriui prisiėjo šakomis pereiti į antrą me
dį, ir tą pamatęs lokis taipgi bandė šokti 
į antrą medį, jau aukštokai palipęs, bet 
čia ir buvo žvėries nelaimė, nes pats pate
ko į spąstus: krito, smuko ir įsmuko į tar

pą medžių per pat vidurius ir jau išsi- 
krapštyt negalėjo. Vaikas nudžiugo pa
matęs tokį prietikį, nes gal tik jam vie
nam išviso tas kada ir pasitaikė, ir vietoj 
baimės vos trumpa valandėlė atgal, dabar 
jis matė kad turi žvėrį net gyvą. Juokė
si jis iš paiko žvėries, ir-ilgiau bandė iš 
jo gyvo tyčiotis, bet dasiprotėjo kad gali 
atsirast daugiau žvėrių į-šito riaumojimą, 
ir ilgiau nelaukęs smailais jiešmais kelis 
sykius vėręs lokiui į krutinę, jį nužudė. 
Turėjo vargo iki ištraukė iš tarpumedžio, 
bet po to jau apsidirbo su kailiu, panaudo
damas savo turimą prie juostos didelį pei- 
lį-deiginą.

Šioje girioje jis praleido visą žiemą 
ir' pavasariui persikėlė gyventi į kitą upės 
pusę. Vaikštinėjo Aismarės- pakraščiais, 
bet pertoli nėjo, kad neužtiktų žmonių.

Vienok čia ką tai nujautė: čia ir pauk
šteliai baukštesni ir žvėrių visai rodos 
nematyt. Pažino: čia esama žmonių, ir 
nusigandęs norėjo šalintis. Daugiau jis 
baiminosi žmonių negu žvėrių, todėl su
manė gryžti, išsikasti kardą ir keliauti to
lyn. Bet dar sumanė, labiau slapstyda
masis, patyrinėti kas čia butų, nes nors 
yra pėdos ir kitos žymės, bet pėdos buvo 
vis tik vieno žmogaus. Pirmą dieną savo 
tėmijimų nieko nematė. Toliau ir toliau 
laukinėje, ir už kelių dienų pradėjo matyt 
žmogų — vyrą vidutinio amžiaus ir ne 
visai menką, bet paprastais ilgais drobi
niais apsivilkusį;. neturėjo jis prie savęs 
jokio ginklo, tik ilgą lazdą nešiojosi.

(Bus daugiau.)

♦A »*, * ♦

Didelė žingeidi senoviška apysaka

Tvirtuose audimo viršeliuose------- --------$1.50

Knyga yra didele, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

T. M. D. REIKAL

KASLINK “HYGIEN 
KAINOS

Tėvynės Mylėtojų E 
gija partraukė savo 
|riams Dr. J. šliupo k: 
“Hygiena” arba sveil 
mokslas. Tai yra dide 
svarbi knyga, ir kadan 
iš Lietuvos partraukti 
Čiai Draugijai atsiėjo, 
pardavimo kaina negali 
ti mažesnė kaip $2. Ki 
yra tvirtuose viršeliuos 
gera ant ilgų laikų, 
f Kurie nėra TMD. n; 
ir norėtų tą knygą įsi 
gali užsisakyti per T.i 
centro valdybą arba pei 
vo kolonijų TMD. ku<

Yra norinčių tą ki 
pirkti, bet nežino kaine 
kuopos nežino už kiel 
atiduoti arba kiek iš pi 
jo paimti. Taigi vadi 
tęs šiuo pranešimu ir 2 
šit.

Butų gerai kad ku 
dar panaujintų para; 
mus savo nariams kurie 
vilko savo mokesnius ii 
rinkę pinigus pasiųstų 
trui. Nuo naujai sure: 
mų pinigų priklausys i 
dimas sekančių knygų.

OPERA PRASIDE
BALANDŽIO 2S

Balsas , ir personališkumas t 
Beniamino Gigli, kurį girdės ( 
landiečiai laike pavasarinės o 
iškilmės atsilankius , Metro p 
Opera Company miesto audit 
Balandžio 29 iki Gegužės 4, it

buna sulyginamas su balsu ir 
sonališkumu mirusio numylėto 
rico Caruso. Lankytojai Met: 
litan Operos New, Yorke, kur 
yra vienas iš pirmaeilių dainin 
ir publika Berline, kur tas tei 
dainavo pora metų atgal, viei 
apie ji sako. Kur tik Gigli da 
ja, tuoj galima girdėti kalbas 
nant jį su garsiu Caruso.

“Nors šis sulyginimas man 
didelė garbė”, sako Gigli, “aš 
tiškai negaliu tikėti kad taip 1

“Kaip bergždžia butų bent kz 
ginti su Caruso arba vadinti jo 
diniu. To negalės būti. Nei 
ma butų jaunam artistui sut 
pasauliui dailą kokią Caruso c

“Žinoma, yra panašumas vis 
Italų balsuose. Nes musų gai 
dainininkai retai pakyla iš ar 
kratų. Jie paeina iš prastų : 
dirbių, žmonės kurie jaunystėj 
Įkvėpti grožybėmis Italijos kli 
kurie kepė po karšta gražia I 
jos saule ir savo sielose atvaiz 
ja Italijos gražų dangų.

.“Kas tai, be ne Adelina F 
pasakė jog gražus balsas yra 
vo dovana.”
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PAKEITIMAS TRAUKINIŲ LAIKO
“THE NUT FARM” 

Ohio Teatre

Balandžio-April 28 d
MicKįL Pate Road

Į Chicago Kasdien
Išv. Euclid Ave.

West 25th St.
Rocky River

A tv. Chicago

11:38 P.M.
12:10 A.M.
12:30 A. M.

7:50 A. M.

8:37 A. M.
9:05 A.M .
9:20 A. M.
4:50 P. M.

12:02 P. M.
12:30 P. M.
12:45 P. M.
9:25 1*. M.

Išv. Rocky 
West 
Euclid

Atv. New

25th

York

I New York Kasdien
4:25 A. M. 

St. 4:50 A.M.
5:06 A. M.
7:30 P. M.

8:05 A.M. 
8:10 A. M. 
9:00 A. M.
6:45 A.M.

6:00 P.M. 
6:17 P. M. 
8:50 A. M.

8:39 P. M.
9:05 P. M.
9:25 P.M.
3:50 P. M.

Į St. Louis Kasdien
Išv. Euclid Ave.

West 25th St.
Rocky River

Atv. St. Louis

5:22 P.M.
6:10 P. M.
6:25 P.M.
7:57 A.M.

Miegami Karai Į Ghieago^fJew York—St.
Parlor Karai—Valgomi Karai ir Kočų Patarnavimas.

City Ticket Office—£02 Chester Avenue 
Telefonas Main 9000

Lankytojai Ohio Teatro nepapras
tai gerėjusi John Henry Mears’o at
vaizdavimu John C. Brownell’o nau
jos komedijos, “The Nut Farm”, 
kur tas veikalas pirmu kartu pasi
rodė pereitą Sekmadieni ir tęsis vi
są šią savaitę.

Pirmas perstatymas buvo nepa
prastai geras ir visi turėjo pilno 
pasitenkinimo, publika ir aktoriai.

Wallace Ford, smarkiai kylantis 
jaunas komedijantas, turi geriausią 
rolę ir vaizdiną ją su ypatingu sti- 
lim, o Helen Lowell, puiki artistė, 
yra to vaikino motinos rolėje.

Kiti vaidintojai taipgi gerai pri
taikyti, kaip tai Natale Schafer, 
Edmund Keane, Louise Huntington, 
•Sam Coit, Graham Velsey ir Mor
timer LePey.

“The Nut Farm” tęsis Ohio Teat
re iki Gegužės 4 d., paskui iške
liaus i Cort Teatrą Chicagoje, kur 
užsilaikys ilgesni laiką.

Akrono Naujienos
Ekstra! Pilka ir Skinderis 

Akrone Subatoj!
Šią subatą, Bal. 27, Ray

mond st. salėj, nuo 6:30 v. 
vakare, dalyvaus artistas 
St. Pilka, J. Skinderis, 105 
metų jaunikaitis, ir Tvari- 
jonas. O iš Clevelando Į 
pagalbą atvyks solistas A. 
Zdanis, pianistė Aldona 
Vilkelienė ir k. Akroniečiai 
turės labai gerą ir linksmą 
vakarą. Dalyvaukit kas 
'gyvas!

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

1
S

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

rmims nutraukti 
vieną dideli pui-

All druggists—35c and 65c jars and tubes. I 
Children's Musterolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

Jaunavedžiai kurie duos 
vestuvių paveikslus gaus 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”
— Telefonas Randolph 3535 — 4

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

Mrs. Winslow*®
Syrup

Iš bolševikų judėjimo
Musų bolševikai vėl ta

riasi išnaudot Lietuvius — 
žada rinkt aukas neva Lie
tuvos nuo nederliaus nu- 
kehtėjusiems. Tikslas pui
kus ir tuo reikalu bus leng
va iš lengvatikių pinigus iš
vilioti, bet yra žinoma kad 
jokio centro Lietuvos varg
stantieji negaus. Bolševi
kai suvalgė aukas surink
tas streikuojantiems ang
liakasiams, suvalgys ir ki- 
as aukas. Jų tikslas yra

Šitais 'budais pagelbėsit 
nukentėjusiems pilnai ir iš- 
liksit nuo bolševikų išnau
dojimo.

SLA. 354 kp. paskyrė or
ganizatorium auksiniam 
konkursui J. Ramošką. Kas 
neprigulit Susivienijime, o 
norit prisirašyti arba Įra
šyti savo vaikus kreipkitės 
Į SLA. 354-tos kuopos or
ganizatorių J. Ramošką ar
ba j kitus tos kuopos na
rius.

Ši nauja kuopa ramiai 
gyvuoja ir gerai auga; ku
rie mėgstat ramumą ir ne
norit 'būti bolševikų išnau
dojami stokite Į SLA. 354 
kiiopą. Keliautojas.

PADĖKA CLEVELAN- 
DIEČIAMS

Šiuomi noriu išreikšti padėką 
nuo SLA. 354-tos kuopos, Cle
velando dainininkams po vado
vyste Antano Zdanio, kurie 13 
d. Balandžio atsilankę puikiai 
padainavo musų kuopos vakar 
rėlyje. .1. Noreika.

* before you būtį igour 
next automobiles^

The COACH

$595
The _____ C
ROADSTER . . . .
The $
PHAETON ....

COUPE . . . 4 . ,$595
SEDAN . . . . . .$675
The Sport C
CABRIOLET.. . .
The Convert- - $'7'7 C 
iblc LANDAU . . «
The
Sedan Delivery . .

.’400 
. .s545

The IJXTon 
Chassis with Cab .

All prices f. o. b. factory. 
•Flint, Mielu

C O M P *A R E 
the delivered price as well as 
the list price in considering 
automobile values. Chev
rolet’s delivered prices include 
only reasonable charges for 
delivery and finaucing.

learn why over 
300,000 
, have already 
chosen the New 
Chevrolet Six

Nuo Sausio pirmo, virš 300,000 žmonių pasirinko sau 
Chevrolet Six. Ir kasdien matome didėjant šitą mil
žinišką visuomenės palinkimą—
Įnse naujas Chevrolet ne tik atnešė smagumo šešių 
cilinderiii veikime ką gali kiekvienas visur pasiekti, 
bet suteikia Chevrolet pirkėjui didesnę dolario ver- 
tbyę negu kitas koks žemos kainos karas.
Tik pasvarštykit ką gaunat pirkdami Chevrolet Six! 
Švelnumą, gerumą ir spėką šešių cilinderiu inžino ku-‘ 
ris daro daugiau negu dvidešimts mylių ant galiono. 
Grąže ir puošnumą -viršų Fisher darbo su nustatoma 
kėir.votojo sėdyne. Lengvą kontrolę didelių, tykių, 
nesusirakinamų 4-ratų krčksų ir ball-bearing styra- 
vimą. Paskui pasvarstykit Chevrolet kainą! Ir pa
tirsi! kad šis puikios rūšies Six galima tiesiog pirkti 
už kainą kokia parsiduoda kit iketurių cilinderiii ka
rai! Ateikit pažiūrėt. Leiskit mums prirodyti jog 
kas tik Įstengia .bent kokį .kitą karą gali įstengti tu
rėti Chevrolet Six! ’ ■

tik išnaudoti visas progas 
kokios tik atsiranda, ir jie 
visada sugeba pririnkti sa
vo . alkaniems agitatoriams.

Kas galit patys siųskit 
savo giminėms, draugams, 
gelbėkit kiek galėdami. Tą 
padaryti galit ir be bolše
vikų tarpininkystės. Vis
kas ką nukentėjusieji gaus 
iš bolševikų fondų Tai kelis 
komunistiškus lapelius, - ir 
turės pasitenkinti.

Pinigus -galit siųst per 
“Dirvos”1 agentūrą arba 
per Lietuvos 'konsulus A- 
meri'koje.

Ž Tel- CHerry. 2370 f
į P. J. KERŠIS |
X baigęs Teisių Mokyklų Cumber- Ž 

land Universitete;' darbuojas bu * 
Teisių Ofisu advokato T

f Anderson & Marriott j 
t 308 Engineers Bldg. | 
❖ kur su visais teisių reikalais ❖ 
*:* Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- $ 
•> rėš teisingą patarnavimą.

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

! kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.

Užlaikyki! grindis ir baldus ži
bančius ir švarius su O-Cedar 
Polish Mop ir O-Cedar Polish.

. Gaukit juos • krautuvėse.WEST PARK CHEVROLET. Inc.
Lorąin 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. 
15311 Kinsman Road 

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
LARICK CHEVROLET 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 Avcjiue

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

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio

I I
I VIETINIAMS |

“Dirvos” krautuvė atdarą I 
vakarais iki 8 vai. Ture- j 
darni kokius reikalus steh- I 
gkites ateiti iki tai valan- j 

dai. |
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| Saugok Savo Sveikatą
f PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIŲ PA- i 

ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS | 
Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais s 

= ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos.
s Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos E 
E Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro- = 
E moję duoda man galimybes išgydyt užsisenėjusias ligas E 
= vyrų ir moterų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga ir S 
E kaip nustoję ūpo butumet nepameskit vilties, ateikit pa- E 
= sitart su manim.
i Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver- | 
| lės X-Ray Egzaminavimą už $1.00. E
E Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimo. =
E Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali- E 
= narna be pjovimo, kraujo bėgimo ai- skausmo. Aš taip- = 
E gi pasekmingau gydaus Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi- E 
= durių uirimą, Dusuli, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In- E 
Ę kstų Udegimo ir visus kitus negerumus. E
E Prailginimui sveikatos EGZAMINUOKIS nors sykį į metus. E 
E Mano patarnavimas prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai. S 

| Dr. BAILEY “Specialistas59 j 
Room 402, -737 Prospect Ave;, Cleveland, O, = E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.' S 

Mes kalbame Lietuviškai. =
fllllllllllllimilll!.1Sfiikirpk šiti* ir laikyk kada bl,s reikaIinKa!IIIIIllllllllllllll5

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžianti ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue " Cleveland, Ohio.

o**

Paklausykit radio programo” 
duoda “Hudson Essex 

kas Penktadienio

šitie svarbus dalykai
iššaukia Taipgi!

vakarą.

LENGVAS PIRKIMAS
PAVEIZDAN, šiame mieste jūsų pirmas 
įmokėjimas, su jūsų dabartiniu karu pri
dėjus, gali būti vos tiktai $268, o mėne
siniai išmokėjimai po <$48.42.

Jūsų dabartinis karas gal padengs ir vi
są reikalingą imokėjimą. The H. M. C. 
Pirkimo Planas suteikia jums žemiausias 
išsimokėjimo sąlygas.

ESSEX iššaukia susily- 
gint veikime, stiliuje, 

patogume didumo vietos 
bent karą bent kaina, tuo- 
mi kad jokis kitas neduo
da jums tiek daug už kiek
vieną užmokamą dolarį. 
Todėl tai pirkimai krypsta 
link Essex. Todėl tai mo
toristai tūkstančiais per
eina nuo pirmiau mėgtų, 
ir keičia savo senus karus

Į dideles vertybes kokias 
teikia Essex the Challen
ger. Essex iššaukia susi- 
lygint:
GREITUME — lai lygina
si kas nori viskame ką ke
lias duoda 70 myliu i va
landą. GREITUME PRA
DĖJIMO važiuoti — kiek
vienas karas nežiūrint kai
nos ir didumo. ATSAKAN- 
TUME — 60 mylių per

LENGVAS IŠLAIKYMAS
Musų miesto gatvėse Essex the Challen
ger, po atidžiais tėmijimais, dare viduti
nei 20.3 mylių j valandą ant galiono. Vi
dutiniškai savininkas šiame mieste gali , 
tikėtis 18 iki 20 • mylių ir daugiau. Ko
merciniai naudotojai: turinti daugybę Es
sex karų sako kad jų užlaikymo ir tar
navimo lėšos, apimant milijonus mylių 
apvažinėjimo, yra žemesnės negu kurių 
kitų kavų Įdek išbandyta.

valandą, valanda iš valan
dos
Essex duoda pilnumą pui
kaus karo įrengimo ką se
niau galima buvo gauti tik 
brangiuose karuose, ir tai' 
už “ekstra”, mokant tiek 
kiek kainuoja Essex. 
Sužiūrėk tuos dalykus kai 
perki —- jie lengvai suda
ro virš $100 daugiau mo
kėjimo perkant kitus..

Didelis Pasirinkimas Spalvų Be Jokio Primokėjimo.
The variety is so great you have almost individual distinction

Standard Equipment Includes: 4 hy
draulic shock absorbers—electric gauge 
for gas and oil—radiator shutters— 
saddle lamps — windshield wiper — 
glare proof rear view mirror—electro
lock— controls on steering wheel — al! 

bright parts chromium'plated.

Coach - - . $695 
2-Pass. Coupe 695 
Phaeton - - 695 
Coupe - - 725
(with rumble seat) 

Standard Sedan 795 
Town Sedan - 850
Roadster . - - 850 
Convertible

Coupe - • 895

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. WAshington 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATlantic 2910

FISHER MOTOR SALES
4374 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 Superior 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
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1 IS LIETUVOS 1

Pečiaus užmauda ir
klaidinga ekonomija

CLEVELAND HEATER COMPANY
1900 West 112th Street BOulevard 1616

50
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Viskas kas yra tai jus išdeginai daugiau anglies. 
Taipgi nedarot gero savo namų vandens paipoms 
su perkaitintu vandeniu kuris garu varomas per vi
sas vandens paipas.

O kuomet furnasas-pečius nekurinama —
. Na, geriau pašaukit mus ir patirkit kaip prieinamai 

galit įsitaisyt savo namuose tikrą vandens šildytoją.

M INTIS ąpie įvedimą “karšto vandens paipą” į 
anglinį pečių įvesti užėjo kam nors kuomet 

pamanė kad gal tas sutaupys lėšų. Bet ne.

bendrovė pra- 
jalvijūg, ekspor- 

' “L. Ž.

išgabenta " 20,86'4 
šviežios 

4,381 kg. dąu-

I IIKMUHIIHHl

PENKIASDESIMTIS-PENKI DOLERIAI

BUICK,

CHRYSLER,

OLDSMOBILE,

OAKLAND,

Coupe ir Sedanai

TheZucker Nash Co.

THE
Vieno šmoto Salon 

fenderiai
Jokių trukdymų 

priešakio matyme

Nash Specialio 
Darbo priešakiniai 
ir upšakaliniai 
bumperiai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

6816 Superior Ave.
atdara vakarais.

Alumino alloy
pistonai
(Invar Struts)

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai 

Visiškai valdomas 
drebėjimas

Ilgesnis ratų
protarpis

Dvi Krautuvės Clėvelande
'725 EUCLID AVENUE 

PROSPECT IR ONTARIO 
Ltdara šeštadieniais iki 6 vakare.

Nieko gražesnio, nieko geresnio 
nieko spartesnio kaip naujas

NASH “400”
Mes turim juos 

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

UŽ Šį NASH "400" sedan

kitas karas visų JU neturi
Lengviausias už 

visus valdymas
7-bearingy

krankshaftas
Trumpas sukimosi

radius
Stiprus Varymas
Lovejoy kratymo

prirakinimą, nieko daugiau nereikia 
dapirkti!
Daugelis -kitų pardavėjų (ne Nash 
pardavėjų) parduoda jums karą, pas
kui parduoda jums priedus už pilną 
ją kainą., Nash prideda viską dirbtu
vėje, be ekstra primokėjimo.

SVARBIOS “400” YPATYBĖS—JOKS

Stipraus veikimo 
motoras

Išlaukinis metalas
x chrome apdirbtas 

ant nikelio 
sulaikytojai

(išimtinai del Nash)
Salon Viršai

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą * 

pas 
...

JOHN A. ZUCKER.

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

NA5H
Bu* LEADS THE WORLD

JWB1 MM grj ■» įĮĮįl in mctobcarvaupe

Lietuvos Gyventojų 
Prieauglis

, Šįmet Sausio 1 dieną Lie
tuvos gyventojų skaičius, 
centralinio statistikų biuro 
daviniais, buvo 2,316,615 
žmonių. 1928 m. 
dieną buvo 2,286,368 žm. 
Taigi per metus gyventojų 
padidėjo 30,247 (15,518 vy
rų ir 14,129 moterų).

Kitaip sakant, ant kiek
vieno 1000 gyventojų pri
augo 13.2 žmonių.

Vyrai tikisi ko nepaprasto iš Richman stilių išdarymo 
ir pagaminimo sugabumų, paremtų ant penkių desėtkų 
metų patyrimo gerų rūbų išdirbimę — vienok šitie nau
ji pavasariniai siutai ir ploščiai turi stilių, gerumą ir 
vertybę didesnę negu kada nors tikėtasi. Ateikit ir pn- 
matykit ką atsakąntumas ir ekonomija Richman’s di
deliu saikų produkcijos ir tiesiog iš dirbtuvės pardavi
mo padarė davimui jums geresnių rūbų už žymiai že
mesnę kainą.

RICHMAN BROTHERS CO

1927 metais ant 1000 gy
ventojų išėjo prieaugliaus 
po 12.1 galvų;

1926 m. — po 13.1 galvų;
1925 m. — po 12.1 galvų. 
Lietuvoje tokiu budu na-

tą pat turalis prieauglis yra di
desnis negu Latvijoje, Vo
kietijoje, ar Estonijoje.

Vokietijoje 1927 m. prie
auglis buvo 6.4 žm. ant 
tūkstančio gyventojų,

Latvijoje — 6.7 žm., 
Estijoje — apie 2 žm.

KLAUSYKIT. Šiluma yra šiluma — kas einą į 

jūsų vandenį jo įkaitinimui, neina į pą'ipas kuriomis 1 

namas šildoma apšildymui kambarių.

Mirimai 1928 m.)
1928 metais Lietuvoj mi

rė 35,698 žm. (18,329 vyrai 
ir 17,369 moterys).

1927 m. mirė 38,897 žm.,
1926 m. mirė 34,380 žm.
1928 m. nuo 1000 gyven

tojų mirčių išpuolė po 15.6 
žm.,

1927 m. — po 17.3 žm.;
1926 m. — po 15.4 žm.
Mirčių skaičiumi Lietu

va irgi viršija kitas šalis 
(imant nuo 1000 gyvento
jų).

Mirimų priežastis Lietu
voje yra stoka įstaigų ku
rios rūpintųsi žmonių svei
kata. Bet didžiausia prie-

žastis gludi tautos tamsoje 
ir skurde, sako “L. Aidas”. 
Ypač stoka paprasčiausių 
žinių apie kūdikių priežiū
rą, nes netoli 10,000 iš visų 
gyvais gimusių kūdikių tu
ri mirti nesulaukę I metų 
amžiaus.

Apskričiais imant, mir
čių skaičius išpuola propor- 
cionaliai daugiau tiems ap- 
skričiams kuriuose dau
giausia gimsta.

Gera Pagalba šiaurės 
Lietuvai

Kovo 14 d. iš Mariampo- 
lės, Kalvarijos, Kazlų Ru
dos, Mauručių stočių buvo 
pasiųsta šiaurės Lietuvai 
11 vagonų javų, daugiau
sia rugių.

Palyginti daugiau auko
jo Liubavo ir Janavo vals
čiai. Pinigais pasiųsta jau 
apie 8,000 litų. Valdininkų 
daugumas apsidėjo per še
šis mėnesius mokėti po du 
nuošimčiu gaunamos algos.

Visi valsčiai aukoja ir 
pinigais. Duosniausi yra 
vidutiniai ūkiai. “L.A.”

PERKA GALVIJUS 
EKSPORTUI

Kaunas. — Per Vasario 
mėnesį “Maisto” bendrovės 
skerdyklose paskersta 1405 
galvijai, 1858 kiaulės ir 
2248 smulkus gyvuliai.

Užsienin išgabenta: be
konų (lašinukų) .^1,444 ki
logramų ir šviežios kiaulie
nos 26,748 kg.

Palyginant su .1928 me
tų daviniais, galvijų pa
pjauta 315 štukų mažiau, 
kiaulių 188 štukų ttiažiau. 
Bekonų 
kg. daugiau ir 
kiaulienos 
giau.

“Maisto” 
dėjo pirkti 
tui.

Naudotų Karų 
Bargenai 

NASH,

DELIVERED 
FULLY EQUIPPED 
NOTHING MORE 

TO BUY!

ŠTAI už $955, 
yra karas !ŠTAI už $955, pristatant j namus, 
yra karas su Nash 7-bearingų 

stipraus spaudimo motoru; torsionaliu 
vibracijos užtvėrėju; invar-strut alu
mino pistonais; pilno spaudimo inžino 
aliejavimu lygiai kaip motoruose pa
eiti brangiausiu karų;, išlenktų dvigu
bo drūtumo rėmais; Lovejoy, stipriais 
hydrauliškais trankymo sulaikytojais; 
didelėmis chrome nikeliuotomis prie
šakinėmis lempomis ir lemputėmis; ir 
gazolino miera ir motometeriu ant in
strumentų lentos.
Ir neužmirškit, $955 apima viską— 
atvežimą ir apžiūrėjimą, chrome ni
keliuotus bamperius, priedinę tire ir



DIRVA

SPORTAS

ATIDA DAINININKAMS |
Šiuomi kviečiu visus Cleve

land© danininikus _įr daininin
kes prie miesto milžiniško cho
ro dalyvauti Dainų šventėje 
(Cleveland Music Festival) ku
ri įvyks Birželio mėnesį mies
to auditorijoj.

Repeticija atsibuna utarnin- 
ke, ketverge nuo 8 vai., ir ne
dėlioj nuo 2 vai. po pietų, au
ditorijos Ball Room.

Įstojimo korteles gali gauti 
pas J. čižauską, 1247 E. 67 st.

■Prisidėjo daug visokių tau
tų muzikos organizacijų bei 
chorų. Nėra abejonės kad ir 
Lietuviai prisidės" prie to kil
naus darbo. Visi ir visos be 
skirtumo stokime į darbą. Y- 
pač pageidaujama. visi bendro 
choro nariai kurie dalyvavo Vi-| 
sų Tautų parodos programe.

Vedėjas bažnytinio ir bendro 
choro J. čižauskas.

Liet. Vyčių 25-tos kuopos 
choras nutarė dalyvauti miesto 
auditorijos Dainų šventėj Bir
želio mėnesį. .Norintieji' prisi
dėti ateikite nedėlioj į Lietuvių 
salę ant 1:30 vai., visi nuvyk
sime į miesto auditoriją repe
ticijai, kuri prasidės nuo 3 vai.

V. Greičius.
Lankėsi svečiai. Pereitą sa

vaitę aplankė “Dirvos” redak
ciją Paulina Kiaušas iš Pitts- 
biirgo su savo drauge, Eliza
beth King. Jodvi aplankė net 
Kanadą ir -per Detroitą ir Cle- 
velandą gryžo. Jos dalyvavo 
Dzimdzių vakare. ■

Lankėsi šios savaitės pra
džioj Juozas Jakubauskas, iš 
Pittsburgo. Perdavė nuo Pitts- 
burgiečių geras dienas.

Iš Detroito lankėsi Valeika, 
buvęs Cleveland© ristikas. Ap
lankė savo draugus ir atsilan
kęs “Dirvoj” nusipirko pustu
zinį gražiu Lietuviškų rekor
dų.-

APIE MOTERŲ PILIEČIU 
KLUBĄ

Clevelande yra kelios motė- 
rų draugijos, kurios tūlos labai 
daug yra nudirbę vietiniame 
judėjime; nekurtais atvejais ii 
vyrus pralenkė.

Todėl jeigu visos moterys ir 
merginos kurios esht Ameri
kos pilietės arba norit pilietė
mis tapti, ateitumei į sekantį 
Moterų Piliečių Klubo susirin
kimą ir prisirašytumet, susior
ganizavę mes į didelę politišką 
organizaciją, ir politikoje galė
tume musų vyrus pralenkti.

žinoma, viena gal pasakysit: 
kam mums čia tos politikos rei
kia. Vienok reikalas yra dide
lis, norėjome būti lygiomis pi
lietėmis, gavome balsavimo tei-i 
sės, taigi reikia jomis naudotis 
siekimui savo ir savo šeimynų 
gerovės.

Kuomet musų moterys su
rengia kokį vakarą, užkviečia 
miesto viršininkus ir jie daly
vauja, žiūrėk su pasididžiavmu 
aprašo Lietuvių laikraščiuose 
apie tokius svečius. Bet daug 
sykių buvom ir apviltos. Pasi
žada užkviestas atsilankyti ir 
neateina. O kodėl? Del to kad 
jie žino jog Lietuvių čia yra 
tūkstančiai, bet kai pažiūri į pi
liečių registravimo knygas jo
se randa Lietuvių užsiregistra
vus kokį šimtelį ar du, kąs ne
labai juos vilioja prie Lietuvių 
ir todėl nieko negalim savo la
bui iš jų išreikalauti. Pasiro
do, kad mums nerupi politika ir 
užtai politikieriai mus aplenkia. 
Savo balsais mes mažai galim 
jiems pagelbėt tai ką jie gali 
į Lietuvius atsižvelgti.

Ir tie kurie užsiregistravę, 
išsiskirstę po vieną, be jokios 
tvirtos organizacijos.

Tam tikslui yra Lietuvių Mo
terų Piliečių klubas, kurin pri
valo rašytis visos pilietės ir 
norinčios pilietėmis tapti Lie
tuvės. šis klubas kad dar ii 
neskaitlingas, bet pereitą rude
nį daug pasidarbavo rinkimuo
se. Šį rudenį bus svarbesni 
rinkimai, nes bus renkama mie
sto valdyba, kas liečiasi mušu 
pačių gyvenimo.

* Kitą savaitę bus pranešta 
šio klubo sekančio susirinkime 
diena ir vieta, ir atminkite vi
sos jog esat kviečiamos ateiti 
ir busit lygios narės visoms.

Klubo pirmininkė yra Ona 
Miheliehienė, žymi veikėja tarp 
Lietuvių ir bendrai miesto ju
dėjime. Prisirašykit visos ' h 
padėkit jai ir kitoms narėms 
dirbti. Klube gali prigulėti mo
terys ir merginos, pilietės ir 
norinčios pilietėmis tapti; joms 
bus suteikiama pagalba prie 
pilietybės. Klubo Narė.

DZIMDZIAI SUDREBINO 
VISUS

Lyg ką nepaprasto jausdami, 
Balandžio 20 d. Clevelandiečiai 
per smarkų lietų, kuris visą 
dieną kaip iš viedro pylė, beg©’ 
į Lietuvių salę. Nes atvažiuo
ja trys vyrai — Dzimdzių trai- 
cė, vienas jų visai naujas, ki
ti du žinomi, ką iš jų perdaug 
tikėtis? Bet matyt nujautė ar- 
suuodė, ir tie kurie dalyvavo 
tą vakarą bėgtų ir kitą sykį tą 
patį programą išgirsti, nors ir 
akmenais lytų.

Komp. Vanagaitis šį sykį už
silaikė labai rimtai ir savo ke
linėse; jis deklamavo, dainavo 
ir šposavo,~ir programą “vado
vavo”. Pirmiausia kalbėjo apie 
keliauninką-poetą pirmą leite- 
lantą Lietuvos generalio štabo, 
4kirą-Biržį. Paskiau perstatė 
patį Akirą-Biržį kalbėti, ir jis 
apsakė kur -buvo ir kur dar 
bus, ir kadangi mano lankytis 
platesniame pasaulyje, parink
ta 'jam aukų. Clevelandiečiai 
nepagailėjo, sudėjo $21.40.

Verta kad ir kiti jį parem
tų, svarbu kad kuodaugiau mu
sų žmonių pasaulį apkeliautų, 
tiek daugiai! žinios musų tau
ta turės.

Pp aukų, Vanagaitis dekla
mavo. J. Olšauskas ir Biržys 
suvaidino išsyk paiką, paskui 
graudų vaizdelį apie vieną Ka
ro Muzejaus invalidą kareivį, 
kokių daug matys Kaune tie 
kurie aplankys Karo Muzejų 
nuvažiavę į Lietuvą, Tas in
validas labai žioplas, sukvai- 
šintas karo lauke. Su savo vir
šininku (Biržių) prikrečia špo
sų. Pabaiga to buvo Olšauskui 
(invalido rolėje) sudainuojant 
kareivio dainą ir kaip po lai
mėjimų kareivis buna pašau; 
as. ši daina ir vaidinimas iš
traukė ašaras iš visų akių.

Antroj dalyj Akiras-Biržys 
zaidino paiką kiaunę, su armo- 
lika ir gitarų, ir čia tai apsi
ėdė ką tas naujas Dzimdzius 
jali. .Užtektų jo vieno visą va
karą šposauti. Kada jis pa
lmė tampyt savo armoniką — 
tai visų klausančių kojos ėmė 
šokinėt. Retai tenka matyt .to
kį gabų armonika grojiką kaip 
-liržvs, o ynač musų scenoj tai 
didelė naujenybė. Lietuviams 
geros armonikos . muzikos klau
santis jaučiasi lyg ant iškišto 
liežuvio medų teptum, o nulai
žęs vėl iškištų — taip mėgsta 
ją. i

Baigiant, jie visi trys dai
navo gražių liaudies > dainų, ir 
užbaigė su nauja Dzimdzių ka- 
rimka. «

Jeigu ne tas baisus lietus, 
tikrai salė butų buvus kimšti- 
nai užkimšta, nes Clevelandie
čiai ką tai iš naujų Dzimdzių 
nujautė.

J. Olšauskas šią vasarą iš- 
važiuoja Lietuvon. Jeigu svei
katėlė velys sako gryš rudenį 
atgal. Akiras-Biržys aplankys 
plačiai šiaurinės Amerikos mie
stus ir vėliau apleis šią šalį. 
Vanagaitis lieka Amerikoje. 
Jeigu jie rudenį visi susieitų 
į krūvą, pirm Biržio apleidimo 
Amerikos, jie vėl butų visų ma
loniai sutikti.

Kituose miestuose kur jie 
dar šį pavasarį lankysis, nei 
vienas nepraleiskit progos ne
matę jų program©. Dzzz.

Kurie rengiatės važiuoti ne
laukit ilgiau, ateikit užsiregis
truoti, Lietuvos ir Amerikos pi
liečiai, kad jūsų kelionei reika
lingi popieriai butų galima pa
ruošti be skubėjimo ir kad tik
rai viską gautumėt anksčiau 

Į prieš laiką.
Ateidami atsineškit fotogra

fijas ir gimimo metrikus (met
rikai reikalingi tiktai Lietuvos 
piliečiams). '

“Dirvos” agentūra atdara ir

j LENKAS KOMARUI NIEKO 
NEPADARĖ

Balandžio 19 d. miesto audi
torijoj įvyko atkakli ir nepa
prasta imtynė Juozo Komaro su 
Lenkų milžinu Stanley Stasiak. 
Tai buvo labai žiauri imtynė, 

I nes Lenkas stengėsi ištraukti 
iš Komaro rankų Cleveland© 
miestą ir pats čia biznį daryti. 
Laikas jiedviem buvo skirta 
valanda ir pusė, bet per tą lai
ką nei vienas nieko negalėjo 
padaryti. Tai Buvo kelintas 
Lenko kibimas Komarui į aki 
ir pasikėsinimas likti, čampio- 
riu. Kiek teko patirti Stasiak 
daugiau į Komarą Clevelande 
nekibs, jei’kada ir turės-imty
nes tai imsis su kuo kitu, čia 
yrą labai didelė Lenkų koloni
ja ir jis .norėjo savo tautie
čiams su savo1 šyla pasirodyt, 
bet nepasisekė, ir Lenkai ne
žada daugiau eit savo tautie- 

Ičio žiūrėt. Stasiak yra dikčiai 
aukštesnis už Komarą, bet pa
baigoj Komaras jį tiek privar
dino ir nukamavo kad išrodė 
jis gatavas pats atsigulti.

Aleliunas Laimėjo
Musų’ antras smarkus imtikas 
K. Aleliunas iš Pittsburgo pa
sirodė gerai' paguldydamas sa
vo priešą, Jacobsoną, į 14 mi- 
nutų smarkių imtynių. Bet šį 
sykį Aleliuno priešas buvo ne
koks ir visi žinojo kad Aleliu
nas laimės, užtai tik laukė pro
gos kada jis ims trankyt jį sa
vo paprastu budu, 'kaip nemo
ka jokis kitas imtikas.

Šis Aleliuno laimėjimas ati
daro jam Clevelandą ant toliau

Amerikonai ir “Amerikonai”, 
i Yra tikrų Amerikonų, protin
gų žmonių, ir pamišėlių, kurie 

į mano kad kitos tautos kilmės 
I žmogus nėra žmogus.

Parodos komisijų vakarie
nėje pereitą ketvirtadienį re- 

I daktorius dienraščio “Cleve- 
[ land Press” (parodos sumany
tojų) pasakė: “Mums Ameri
konams reikia kreiptis į jus, 
ateivius, jei norime įvairumo 
savo gyvenime, spalvos, nauje
nybės. Mes perjauni, mes ne
turim savo kultūros. Viskas
ką aš bučiau galėjęs iš savo' 
ūkės į parodą atvežti tai kašę 
obuolių, mes nieko panašaus 
neturim kaip turit jus, atei
viai”.

Panašiai išsireiškė ir kiti, ir 
visai nesigėdino save pastatyti 
žemiau ateivių, nors visai ne 
gyrimo tikslu taip kalbėjo, bei: 
sakė teisybę. O ką daro kiti 
“Amerikonai”? Visi juos ge
rai žinom.

Tokia milijoninė laikraščių 
organizacija kaip Scripps-Ho
ward, kuri leidžia po visą Ame
riką dienraščius, galėtų be sve
timtaučiui gražiai gyvuoti ir 
jų nepaisydami apsieiti vieni, 
tačiau to nedaro, gauna savo 
pusėn miesto valdybą, gauna 
dykai auditoriją, ir sutuokę vi
sus ateivius duoda jiems pasi
rodyt “Amerikonų” akyse, o 
tie atsilankę į parodą tik akis 
ištempia ir stebisi kad tie at
eiviai nėra tokie laukiniai kaip 

įjuos įsivaizdina.

Tai tau ir bolševizmas! Kar
štų Maskvos patriotų Mažeikų 
šeimynoj atsitiko tokia kome
dija, kaip paduoda Lenkų laik
raštis. Pargabentas iš sovietų 
rojaus Mažeikų sūnūs, 13 metų 
vaikas, pasigrobęs tėvų $210 
pinigų, iškeliavo sau už kelių 
šimtų myliu iš namų. Polici
jai pavyko susekti ir sulaikyti 
kur tai Arizonoj. Bet parga
benti namon dar kainuos apie 
tiek. Taigi Mažeikai turbut 
atsišauks į darbininkus aukų, 
nes motina giriasi kad vaikas 
keliavęs į Meksiką pas kokį 
ten “draugą” pristoti kaipo 
darbininkų agitatorius....

Paikas labai tingėjo mokyk
lon eiti, matyt prisilaikė- tėvų 
mokinimo kad ’darbininkui’ ne: 
reikia mokslo, geriau gyvent 
kitų nauda. Jis ir pradėjo iš 
kitų naudotis, pirmiausia iš tė
vų....

Visi gerai pamena kaip Ma
žeikai į kitus žmones susirin
kimuose purvais drabstė ir iš- 
keldinėjo kitų mažiausius blo
gumus. Dabar lai pasidžiau
gia savo mokinimais. Sk.

A. Žukas, SLA. organizato
rius, Chicagoj gerokai susižei
dė netikėtam paslydime ir par
puolime.

Juzei Miklienei su vyru be- 
verdant naminę, nedėlioj spro 
go viralas ir jie gerai apdegė; 
namas apgadintas. Jie gyve
na 6721 St. Clair avė.

Kurie TMD. nariai nori gau
ti Dr. J. šliupo knygą “Hygie- 
ną” gali užsimokėti savo mo 
kęsti “Dirvoje” ir knygą pasi
imti.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se 

nūs rubus ir išrodys kaip nauji 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprpsyt $1.40 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c
Siutas išprosyt ..................45c
Kelnės išprosyt  ................20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50 
Šilkinė dresė išvalyt ir

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

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

Lietuvos Lietuviai ateina j >
Sanitariškas Lietaus 

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

NAUJAS LIETUVIS SMAR
KUOLIS

' “Vienybė” praneša kad Ta
maqua, Pa., randasi didelis ir 
dar jaunas Lietuvis stipruolis, 
Vincas Bartašius. kuris turėjo 
kumštynes z su Vokiečiu ir jį 
trečiame roųhde sumušė.

Vincas Bartašius yra vos 20 
metų amžiaus, ūkininko sūnūs, 
sveria 2-j0 .svarų, yra 6 pėdų 6 
colių aukščio. Storas geležis 
engvai rankoje lanksto; ką. jis 
viena ran'kay lengvai kėlia to du 
vyrai nepakelia.

Bartašius , tik pirmu sykiu iš
ėjo į kumštynes. Jeigu jis ne
patingės lavintis gali viską at
siekti savo spėka ir didumu.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per- “Dirvą” šios 

ypatos:
Jonas Danilinas ...... Lt. 200 
Barbora šiaudvitienė .........150
Katrė Macejunienė ......206 
Antanina Kundrotienė . .. 300 
'Tamas Kviečinskis ....... 150 
Petras šutris ............415 
Mikolas Žukas 1........... 150 
Juozas Tunkunas ........250 
Ona Kamintauskienė ..... 200 
Vincas Stravinskas .......... 200
Ona Radavičienė .......... 50 
Marė Jusevičienū .........50

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Av. Cleveland, O

RESTAURANTAS
1267 E. 105th St., arti Superior, 

parsiduoda su įrengimu. Neša pel
no $150 į savaitę. Klauskit pas No
tarą Zimerma, 1753 E. 55th St.

Bargenas Bargenas
Išvažiuojant į Lietuvą par

duosiu savo du automobiliu, 
vieną Willys Knight 1928. 
dviejų sėdynių coupe, visai 
mažai įvažiuotas, ir atrodo 

' kaip naujas, o kitas visai 
naujas, tik 4 mėn. kaip pirk
tas, 4 durų, 5 sėdynių, 4 ci- 
linderių Chrysler, tiktai 600 
mylių važiuotas. Abu par
duosiu visai nebrangiai. At
eikit pamatyt.

P. VASILIAUSKAS
6820 Superior Ave.

Randolph 1476
PARDAVIMUI NAMAS

2 šeimynų, po 5 kamb., visi įtai
symai. Su mažu įmokėjimu. Kai
na $8,000. Pirkite nuo savininko, 
sutaupysit daug pinigų.

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

Parsiduoda VALGYKLA
Biznis gerai išdirbtas per daug 

metų. Aplinkui yra daug dirbtuvių, 
daro didelf biznį. Vieta gera.

2345 ST. CLAIR AVE.

Aleliunas Iššaukia Savo 
Svorio Lietuvius

Ristikus
Šią vasarą Clevelande bus. 

daug- imtynių, ir pasinaudoda
mas ta proga musų smarkuolis 
iš Pittsburgo, Kazys Aleliunas, 
išvažiuodamas po šių imtynių 
atgal, prašė “Dirvos” patalpin
ti jo iššaukimą visiems jo' svo
rio Lietuviams imtikams.

Aleliunas sako: “Aš' esu ga
tavas imtis su jais visais, Po
žėla, Šimkum, Brazausku, Ban- 
cevičium ir kitais. Aš galiu 
užtikrint jiems kad turės su 
manim tiek darbo kiek dar sa
vo gyvenime neturėjo, jie nei 
vienas negales sau užsitikrint 
kad mane paris.”

SCHMELING SU PAULINO
Berlinan gryžęs Vokiečių 

kumštininkas Max Schmeling 
per savo manadžerį 'pažadėjo 
stoti į kovą su Ispanu Paulino 
Uzcudun New Yorke- Birželio 
27 d. Schmeling gryžta Ame
rikon ir ruošis' prie darbo.

Sakoma kad vėliau vasarą jis 
bus suporuotas su Lietuviu Žu- 
kausku-Sharkcy.

VINCĄ TURI ‘PIRMAS 
KUMŠTYNES

Šiaulių miesto smarkuolis ir 
Lietuvos bei Pabaltijo valsty
bių čampionas Juozas Vinča su- 
poruotas Brooklyne pirmai sa
vo kovai Amerikoje, su Kir- 
kan, iš St. Louis. Jie eis ke
turis raundus. Kumštynė įvyk
sta šektadisnį, Balandžio 27 d.. 
New Ridgewood Grovė įšalėję. 
Lietuviai ruošiasi dalyvauti ir 
oamatyti savo narsuolį pirmo
je jo tikroje veikmėje;

Vinča smarkiai ruošėsi kaip 
tik atvažiavo Amerikon, daly
vaudamas gerose ■ boksininkų 
lavinimo įstaigose.

Linkėtina Vincai gerų pa
sekmių, ir apsidirbti su savo 
priešu taip kad prasimušus ke
lią i geresnes progas.

Vinca yra 6 pėdų ir 2 colių 
aukščio, taigi vyras milžinas 
jeigu nestokuos vikruimo ir iš
silavinimo jis galės laimėti.

PARSIDUODA NAMAS
Puikūs namas, su dideliu sodu ap

linkui, gera vieta išvažiavimams, 6 
dideli kambariai; yra didėlis kamba- 
ris tinkamas šokiams. Kaina labai, 
pigi greitam pardavimui. (18) 
11403 ENFIELD RD. off-Turney rd

• Garfield Heights.,,

Parsiduoda Pigiai
Rimta gyvenimo vieta, p. P. Ak

lio, daugumai žinomo Clevelandie- 
no. 8 kambarių namas su maudy
ne, furnasu, elektros, šviesa;' žemės 
plotas 200 pėdų ilgio ir 200 pėdų 
pločio, apie 40 vaisinių, užaugusių 
iaunų medžių, daugybė visokios ru
nes krūmelių ir gėlių. Prie namo 
yra garądžius del 3 karų, rištinė, 
r karvutei tvartas. Randasi .ant 
Summit Drive, i žiemius nuo. May- 
field Rd. Pardavimo priežastis vi,- 
^iems žinoma, ir turi būti parduo
ta su {mokėjimu apie $1500, likusie- 
ii ant G nuoš. Platesniam susižino
jimui teiraukitės pas

P. MULIOLIS
1306 East 68th St.

I
Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter |
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — | 
Maliavoja ir Dekoruoja Z 

z namus. |
? Greitas ir geras darbas. * 
I Specializuoju nuėmimu : z 
Inuo sienų senų popierų. f

Turiu' tam moderniškas »■ 
mašinas. z

Padarau apskaičiavimus vi- | 
so darbo. Pašaukit, arba z 

paleiskit atvirlaiškį.

1229 EAST 74th ST. į 
{.„-..„nvzA-A-,-I

KARŠTOS IR ŠALTOS 

SHOWER BATHS 25 c 
sujaudina žmogaus energijų ir su
teikia sveikatą. (52)

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

Imtikas Kazys Aleliunas
l* • •••••••• • • • • • ■ a » ■ ■ ■ * B Į T • • ♦ ♦

JAU GALIMA PIRKTI^ BILIETUS 
, Clevelando šešta Mėtinė Operos Iškilmė*

i PUBLIC HALL—Balandžio ,29 iki Gegužes 4
Po globa Northern Ohio Opera Association

1 METROPOLITAN OPERA COMPANY
Iš New Yorko ' . |

j GIULIO GATTI-CASAZZA - - General Manager 1
j $DWARD ZIEGLER - - - Asst. General Manager |

Pirmad. Balandžio 29
“NORMA”

} Ponselle, Telva, Jagel, Rothier

Penktadienį, 'Gegužės 3 (popietį) !
“AIDĄ” Į

Corona, Telva, Lauri-Volpi i
Dariise, Pinzk

| Antrad. Bal. 30 (Dvi - operos) 
uThe Love of Three

Kings”
1 Bori, Johnson, Tibbeti, Pinza
| “Cavalleria Rusticana”
j Easton, Bourskaya, ’ Tokatyan, 

Basiola /
—---- — ■

Trečiadienį, Gegužės 1
“LA GIOCONDA” 

Pon^ęlle, Claussen, Telva,. 
Laųri-Volpi i Daniše, Pinza;

Penktadienį, Gegužės 3 (vakare) Į
“LOHENGRIN” !

Easton, Claussen. Johnson j
Tibbėtt, Ludikar 1

i
šeštadienį, Gegužės 4 (popieti) }

!-‘LA RONDINE” į
Bori, Gigli, Fleischer, Tokatyan |

šeštadienį, " Gegužės 4 (vakarė) i
' KėtVįrtadieni,; > Gegužės 2 ’ 

.“MANON”
Į Borj,’ Gigliy De Liica, Rothier

“LUCIA DI
L AMMERMOOR” 

Talley; Lauri-V<»P>, Rlnza .
Kainos: $7, $6; S5, $4, $3. Š2, $1—Taksų nėra |

LYON AND HEALEY’S , 
... 1226 Huron Road, Cleveland.

| -Naudojama Knabę Pianai Išimtinai,. . ..,. |
L»w»T-v-r-r-r-«--r-r —’t—-t ■ i ■ ■ ■ ■ - ■   • — — —   — — — — — — — ~ r r g a M . y

’$4.30 one way — CLEVELAND, to BUFFALO $8.50 rd. trip
. Alitos Carried $6.50 and up

$3.00 dnetyay-CLEVELAND to I»T. STANLEY-S5.00 rd. trip
* r t ' Autos Carried $4.50 and up

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

LakeErie. C&B Line Steamers are magnificent floatinghotels with large com
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

Music and Dancing on the great ship “SEEAND6EE”
Autoists, save a day,C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

Cleveland and Buffalo Division Cleveland and Pt Stanley, (hn., Div. 
Each way, every night, leaving at 9:00 Dally Service, leaving Cleveland. 12:00mid- 

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

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

Fares . "
Write for details on dll expense tours to Montreal, Quebec and the 

Saguenay, also the new C&B Triangle Tour
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

SERGANTI ŽMONĖS |
kviečiami Užeiti ras dr. smėdley jo ofisan pasitarti ❖ 

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

su 45 metų pasekmingu meffikalįu -į- 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- T 
pinius' metodus ir vaistus ir atsiekia į 
stebėtinas pasekmes gydyme visokią 'į 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, į! 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii-. 
gu ir kitokių bu tuo bendrų. f £

Egzaminavimas su X-Ray mašina •:• 
ir kitais budais yra beskausmis ir T 
tokis tikras kad '.negalimą, padaryti 
klaidos pažinimui . jūsų ligos. Krau- j* 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi X 
išegzaminuoja. , >’ y

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą X 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- ❖ 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- X 

Dr; C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- X 
sos Ilgos yra išgydomos. ' y

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot X 
būtinai ateitį pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydysi X

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- X 
silpnintus kurio organus. , X

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos, žemos visiems. X
DR. ŠMEDLEY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Ave. Kampu E. 105th St. Cleveland t 
Ofiso valandose Nuo 10 ryte iki 4— nuo fr-'iki 8 vakare. - - i 

Nedeldieniai* nuo 10 ild 1. X


