
pis atletę komisija išfe | 
osprendj kuriuo, uždrail 
’ngti sunkaus svorio 
ntynes. Uždraudimas į#, t 

iki tam tikro laiko. Į

KAISTO PARODA
> auditorijoj Vasario 6 ii 
ii atsibus Maisto Paroda

Reikmenų Ekpozicija, ui 
paįvairinimais ir kepnnL 

is.
• Nichols, vedėjas visos pu . 
raneša kad visų kepimo 
gaminimo kontestų užžiuij.

Miss Eleanor Hose, Nanqf 
kos department© direktorė 
rmick & Co., Inc., Balti 
arodų rengia* Cleveland 
:ers’ Association.
I owe duos sesias paskaita 
rių keiksų kepimą, jrodar 
udus ir naudojant senui 
*ysi dovanos, už geriausi:' 
įgaminimų: .$15, $š0 ir į 
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A RESTAURANTS į 
esi po $800; vislias gel 
irksit už $1,000; reikuj 
likusi išmokėjimui. Če
kiam žmogui France- 
orain avė. (()E

RSIDUODA
nd avė. 14 metu /ste-i’ 
i, cigarų ir delikatesų?’ 
J400 savaitinių ineigų. 
ažųs kambariai gyve- -

už viską $25. Kreip-!
enų pas Zimerman, 
avė.

kMS daržas Į 
štai jums geriau- I 
ams ir išvažiavi- | 
šas — NEUBOS t

I
■

’. Brunswick, 0. F 
į krautuvę) -
MEURA
amilton Av. į 
.. 9709 (7) |
j sūrių krautuvėj [

[uliolis f
irdavimo namu 
irreralis Apdrau- 
nice) Agentas), 
įdarome pasko* 
j mortgečio nfio 
500 j 24 valan- 
kainavimas ne- 
eko. šiais rei- 
me kreiptis
IT 68TH ST.

• - V ® Jpries Sovietus
Įnori badu priver
sti ATIDUOT UKES

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Fordo auto
mobilių išdirbystė didina
ma — iki šiolei gaminta po 
5,500 automobiilų į dieną, 
dabar bus daroma po 6,200 
į dieną. Darbininkų 
čius bus padidintas 
68,000 iki 93,000.

skai- 
nuo

Maskva. — Sovietų val
džia ir “kulakai” (turtingi 
ūkininkai) pradėjo žiaurų 
karą per visą' Rusiją. Ko
munistai, norėdami įgyven
dint žemišką rojų, nori pri-l 
verst ūkininkus pavest sa
vo žemes valdžios kontro
liuojamiems kooperativams 
kad niekas nebūti) savinin-

New Yorke streikuoja ka® ir vi.skas 
apie 25,000 moteriškų ru-!718161118 isvien- Ukininkai 
bų siuvėjų. ( 
ėmėsi taikymo, ] 
laiškus siuvyklų savinin-1 t—------ --------  ------- -
kams ir siuvėjų unijos vir-'ra1’ deginama ūkės ir kito- 
šininkus kviesdamas juos klu ^udu naikinama kac 
į konferenciją sugrąžini-. “6tektl* komunistams. Vai-

foiL-nc Idzia tą sutinka su žiauriu
Unija reikalauja 5 dįenu^ud^u kiekvieno kuris 

darbo ir 40 valandų J'saŲ Jaip dar°’ į 110ri Paversti 
vaitę; įsteigimo bedarbiui kulakus badu nusileisti, 
apdrattdos fondo; suorga- j Kasdien su didesniu užsi- 
nizavimo bešališkos ■ komi-1 sPy^my vaddžla kariauja 
sijos reguliavimui siuvimo |su kulakais , kurie iš sa- 
industrijos ir kad iš. mies-; v.°. PUS6S didina savo opo- 
tp išduodami siuvimo dar-1 zieij4. Maskvai. Sovietų lai-i 
bai į kitus miestus butų|kra^ia^ įvirai rašo kaip 
duodami tik į unijistines kulakai žudo komisarus, 
siuvyklas ■ Sovietų carai sako kad

Gubernatorius I pr!e®. ta! visomis ^alėmis 
pasiuntė pnesinasi- 
snvihin-l pūdoma sovietų komiga-

FILIPINAI SMERKIA 
SUV. VALSTIJAS

Manila. — Filipinai atlair 
kė masini mitingą protes
tui prieš S. Valstijas, ku
riose, Kalifornijoj, atsibū
ta riaušės prieš Filipinų” 
darbininkus. Karštesni kal
bėtojai šaukė kad Filipinai 
sukiltų ir atsikratytų nuo 
Su v. Valstijų priklausomy
bės. Filipinų salas valdo 
Suv. Valstijos.

Kalifornijos, valdžia sako 
kad sutvarkius darbą ir at
siradus daug darbo pasi
liautų vietinių" gyventojų 
persekiojimai Filipinų.

CARISTAI RUOŠIASI SAKO VALIA NAMIE 
VERST SOVIETUS
Berlinas. — Viso pasau

lio caristai Sutarė paskirti 
Amerikos miestą Philadel- 
phįją kaipo centrą iš kurio 

(pradės savo judėjimą išver
sti iš valdžios Rusijos ko
munistus ir pavesti valdžią 
Romanovų giminiečiui, did- 
kunigaikščiui Kirilui. Phi- 
įadelphijoj ‘bus tuo karna vi
si galima surinkti tam tik
slui Amerikos kapitalistų 

'pinigai.
Monarchistai atlaikė sa- 

I vo konferencijas keliose pa
skirose šalyse ir sutarė su- 

us, šaukti kongresą Philadel-
phijoj.

TAKSŲ GAUTA DAUG 
DAUGIAU

Suv. Valstijų valdžia per 
praeitą pusmetį gavo tak
sų nuo ineigų $171,000,000 
daugiau negu tuo pat pus
mečiu 1928 m.

Viso praeitą pusmetį su
ėjo taksų $1,184,602,921 nuo 
korporacijų ir privatinių 
asmenų ineigų.

DARYTIS IR GERT
Washington. — Kongres- 

i manas Fort iš New Jersey 
- iškėlė aikštėn kad prohibi- 
> cijos. įstatymas niekur ne-
■ draudžia daryti naminius
■ gėrimus, vyną ir alų, tik 

reikia pasitenkint ką pats 
pasidarai ir nereikia pirkt 
ar parduot.

Fort yra prohibicijos ša
lininkas ir sako kad prohi
bicijos įstatymas turi pasi
likt.

Kitas, kongresmanas, ir
gi iš tos pat valstijos Lehl- 
bach, nors yra prohibicijos 
priešas, pareiškė kad turi 
būti sodinama kalėjiman ir 
tie kurie geria, ne tik ku
rie parduoda, nes tikrai iš
eina' kad geriantieji kalti.

NAUJAS TILTAS
KAUNE

Pramintas Vytauto Di- j 
džiojo Vardu

Coalinga, Cal. — Eksplo- 
davo gazolino 12,000 galio
nų tankas, ugnies liespnos 
buvo matyt per 20 mylių. 
Užmušta vienas darbinin
kas, keturi kiti dingę.

Minkštos anglies užper- 
eitą savaitę Su v. Valstijo
se iškasta 700,000 tonų dau
giau negu savaitė pirm to, 
viso iškasta 11,420,000 to
nų. ,

Ashland, Ky. — Sprogdi- 
hama žemė gelžkelio tune
liui užbėrė ir užmušė tris 
darbininkus, keturis kitus 
sužeidė.

Vokietijos miestuose, y- 
pač Berline ir Hamburge, 
atsibuvo komunistų sukur
stytų darbininkų riaušės.

Hamburge prie vieno bu- 
dinko įvyko susirėmimas 
kada bedarbiai norėjo pri
versti dirbančius mesti dar
bą ir išeiti į streiką reika
laujant. bedarbiams darbo.

sako kad 
panaikinimas kulakų klesos 
yra paskutinis sprendžian
tis smūgis paliuosavimui 
šalies nuo kapitalistiško o- 
lemento, kuriam neturi bū
ti Rusijoje vietos.

Yra atsitikimų kad net 
komunistai atsisako eiti į 
ūkių kolektivus ir priside
da prie ūkininkų kovoti su 
komisarais.

Miestuose krautuvėms į- 
sakyta neparduot kulakams 
naminių reikmenų.

Sovietų karo ministeris 
paskelbė kad į kaimus bus 
pasiųsta kariumenės slopi
nimui ūkininkų priešinimo
si pasivergti.

Daug tokiu budu bus iš
žudyta žmonių ir išnaikin
ta ūkių, o tas dar daugiau 
prisidės prie apsunkinimo 
miestų darbininkų gyveni
mo ir jie, nenorėdami dau
giau badauti, sukils ir nu
vers savo carus, kuriuos 
patys užsodino.

13 ŽUVO JUROJE
Beaumont, Tex. —Meksi

kos juroje nuskendus pre
kiniam laivui spėjama nu
skendo 13 jūreivių. Kelis 
jų išgelbėjo kitas pro šalį 
plaukęs laivas.

TIES NAUJUS KABE
LIUS EUROPON

Amerikos telefono ir te
legrafo kompanija ruošia 
planus tiesimui naujos rū
šies kabelio per Atlantiką, 
kuriuo galės vaikščioti tiek 
žinių kiek dabar vaikščioja 
visais esamais kabeliais. Jo 
pertiesimas kainuos iki 15 

I milijonų dolarių ir bus ga* 
[tavas 1931 m.

SKRYBĖLIŲ MUITAS
Suv. Valstijų senatas nu

balsavo uždėti muitą ant 
įvežamų iš Europos, ypač DEL POLITIKAVIMŲ 
iš Italijos, pigių vyriškų j.“ Chičago. — Per--didelį _po- 
Skrybėlių. Siuitas už pigias litikayimą Chicaga ir Čook 
uždėta po $4 nuo tuzino; o apskritis turėjo nusmukti 
už brangesnes lygiai tiek Į nuo koto. Skolų turi $280,- 
kiek jos kainuoja impor- 000,000 ir jau užtęsė algų 
tuotojams. Nekurie sena-! $11,273,500 sumoje 40,122 
toriai siūlė sumanymą už-'miesto ir apskrities darbi- 
dėti muito net 88 nuoš. įninku

CHICAGA NUSMUKO

NORI APSUNKINTI 
SLAPTAI ĮVAŽIAVU

SIUS
Washington. — Apsun

kinimui slaptai įvažiavusių 
ateivių norima pravesti įs
tatymą kad butų negalima 
samdyti į darbus tokių ku
rie nelegaliai įvažiavo.

Tas sumanymas, sako jo 
ruošėjai, priverstų nelega
liai įvažiavusius gryžti ir 
paskui atvažiuot. legaliai. 
Pagal dabartinio įstatymo 
jei ateivis deportuojamas 
už nelegalį įvažiavimą jis 
neturi teisės gryžti.| JlllCOLU LI dpolXl LLLU0 UclA 

ninku.
Dalykas ėjo šitaip: neku- 

rie politikieriai, gavimui 
paramos, mažino taksus 

San Francisco, Cal. —'mažų ir vidutinių nejudi- 
Ateinantį pavasarį ruošia- Į namų turtų savininkams, 
masi daryti keturis pasikė-ĮKiti bandė padidint taksus 
sinimus perskristi Pacifi- dideliems savininkams. Ku
ką be sustojimo.
nai rengiasi apskristi visą 
žemę jeigu pasiseks pasek-Į taksus, 
mingai pasieksi Japoniją i 
Chiniją.

Trys lėktuvai išvyks iš'sti finansišką diktatorystę,

BUS DAROMA NAUJI 
ORO REKORDAI

Du laku-irie turėjo santikius su poli
uj tikieriais tie mokėjo mažus

Vasario 4 d. Chicagos 
i miesto taryba sutiko užlei- 

Amerikos, o vienas iš Japo- j piliečių komitetui pareika- 
nijos į rytus.

BANDYS SUTVARKYT
* PILIETYBES

Trumpu laiku Hagoj at
sibus konferencija su at 
stovais iš visų šalių išrišt 
pilietybės klausimą. Svar 
blausia bus bandoma išriš 
ti moterų pilietybę joms iš 
tekėjus' už kitų šalių vyrų

Nekurios šalys jau pri 
pažysta moteriai teisę but 
savo kilmės, piliete nors ji 
ištekėtų už kitataučio.

Kitas klausimas tai vai
kų pilietybė, kurios šalies 
piliečiu turi skaitytis vai
kas jeigu tėvas yra vienos 
šalęs pilietis, motina kitos, 
o kūdikis atsiranda dar ki
toj šalyj.

lavus. 75 kapitalistai su
darę komitetą pažadėjo su
teikti $50,000,000 paskolos 
varymui miesto reikalų, o 
pinigų leidimą žiūrės patys 
komiteto nariai.

NUŽUDĖ PENKIS
Marseilles, Francuzija.— 

Pamišęs darbininkas nužu
dė penkias ypatas, sužeidė 
savo pačią ir ,paskui pats 
pasidarė galą.

ORLAIVININKYSTĖS 
VERTĖ DIDĖJA

Per 1929 metus Suvieny
tose Valstijose' pagaminta 
orlaivių ir jų reikmenų už 
898,000,000, tuo tarpu kai 
1928 m. buvo už $62,000,000.

96 orlaivių išdirbystės 
pagamino 6,034 komerci
nius ir militarius lėktuvus. 
Iš jų 677 kariški, 5,357 ko
merciniai. Komercinių iš
dirbta net 1,815 daugiau 
negu 1928 m.

1929 metų bėgiu Suvie
nytų Valstijų orlaiviai pra- 
skraidė 179,546,590 mylių. 
Iš to komerciniai lėktuvai 
padarė 149,597,451 mylią, 
kariški 47,967,139 mylias.

Pašto pervežta 7,096>930 
svarų ir pasažierių pervež
ta 165,263, arba tris sykius 
daugiau negu 1928 m.

Amerika tokiu budu už
ima pirmą- vietą orlaivinin- 
kystėje.

NUODINGI BUČKIAI
Pietų Afrikoj, West Bar- 

kly distrikte, nuo bučiavi
mų mirė septyni Europie
čiai nuo jų namiškių par
neštų plėgos perų.

MILIJONIERIŲ PA
DAUGĖJO

Iš 1929 metais gautų tak
sų nuo ineigų pasirodo kad 
Suv. Valstijose 1928 metais 
buvo 24 korporacijos kurių 
metinės ineigos buvo penki 
milijonai dolarių arba dau
giau.

496 įstaigos turėjo inei
gų po milijoną dolarių ir 
daugiau. 1927> metais tokių 
buvo 290.

Taigi 1928 metais milijo
nierių skaičius padidėjo..

Areštuoja Rusus komu
nistus. Meksikoj suimta du 
Rusai komunistai ir bus 
deportuoti už skleidimą sa
vo propagandos tarp kar
eivių.

Vaikas su dviem galvom. 
Lodz, Lenkija. — Čia vie
na motina pagimdė kūdiki 
su dviem galvom. Abi tu
ri smegenis ir nei vienų ne
galima atpjauti. Bet gydy
tojai mano kad kūdikis il
gai negyvens.

Po Respublikos Prezi 
i to kalbėjo Kauno mi 

 burmistras J. Vileišis.
Sausio 11 d. buvo iškil- Pad?“į° vyriausybei 

mingai pašventintas naujaiL_aYe eaP 1,311.Pas.a 
pastatytas gelzbet o n i n i s 
tiltas per Nemuną iš Kau
no į priemiestį Aleksotą. 
Tiltas buvo pradėtas staty
ti 1928 metų vasarą. Dar
bai vyko /gana skubiai, to
dėl nestebėtina kad palygi
namai trumpu laiku stačius 

’tiltą viena užsienių firmų 
darbą baigė.

Prieš karą, Rusų laikais, 
tilto iš Kauno į Aleksotą 
nebuvo. Susisiekimas per 
Nemuną vasarą- vyko per 
laikinai nutiesiamą ponto- 
ninį tiltą, kuris žiemą buvo 
nukeliamas. Vokiečių oku
pacijos metu pastatė medi
nį tiltą, kuris nors senutis, 
beklibąs, iki šiolei tarnavo 
Kauniečiams.

Naujai pastatytas tiltas, 
, kaip pasakė vienas buvęs jo 

atidaryme svečias, yra ‘am
žinas’: tvirtas, moderniškai 
įtaisytas, įspūdingas, ir iš- 
tikrųjų sudaro amžino til
to įspūdį. Į jį pažvelgus, 
nenoromis galvoje gimsta 
palyginimas: laikinai valdė 
Lietuvą Rusai — laikiną ir 
tiltą per Nemuną buvo pa
statę, neilgai Vokiečiai Lie
tuvoje viešpatavo — Yieil- 
gas ir jų pastatyto tilto 
amžius; pačių Lietuvių pa
statytas tiltas — amžinas.

Tilto pašventinimas įvy 
ko apie 4 vai. po pietų. 7 
aikštę ties tiltu Kauno pu
sėje dar toli prieš keturias 
suvažiavo didelis buris auk
štosios Kauno visuomenės 
atstovų, kariumenės vado
vybės atstovų ir šiaip sve
čių. Atvyko ministerių, už
sienio diplomatų. Ap'ię -1 
vai., pasitiktas gaisrageriu 
Orkestro grojamu Preziden 
to maršu, generolo Kubiliū
no lydimas, atvyko Respu
blikos Prezidentas Smeto
na. Tuoj po to įvyko tilto 
pašventinimas, kuris, kaip 
jau žinoma, buvo pavadin
tas Vytauto Didžiojo tiltu 
Pašventino tiltą kan. Tu
mas, greta tilto esančios 
Vytauto bažnyčios rekto
rius. .

Po pašventinimo kalbėjo 
Prezidentas Smetona. Pri
minė kad praeitų metų pa
baigoj Kaune pašventintas 
didelis tiltas per Nerį .ži
nomo musų tautos veikėjo 
Petro Vileišio vardu.

Petras Vileišis buvo di
džiausias musų atgimimo 
pionierius. Vytautas — di
džiausias žmogus musų is 
torijoje. Tiltas^ jungdamas 
du upės krantu yra lyg sim
bolis kuris primena kad tu
rės būti sujungtos visos 
Lietuvos žemė.

Taip pat padėkojo visi 
statytojams.

Poniai Tubelienei 
kirpus tam tikrai prati 
skersai tiltą juostą, ti 
buvo atidarytas. Visi 
daryme dalyvavę pe 
juo į kitą pusę. Buvo 
demonstruota iš tilto v 
rio atidarymas garlaivi: 
perplauktu

Pabaigus ceremonijas, 
kilmėje dalyvavusius f 
čius susisiekimo minist 
Vytautas Vileišis pavt 
no arbata, kurioj daly v 
ir Respublikos Preziden

“T

Per visus 1929 m. Lie 
vos “Pieno Centras” išv 
iš Ųietuvos 55,201 statii 
tę sviesto. 1928 metais 
vežta tik 27,063 statinai

“Vilniaus Rytojaus” p 
nešimu, Vilniuje yra ofi< 
liai įregistruota 3,782 
darbiai, jų tarpe 2,924 
rai ir 858 moterys.
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Gražus Nauji

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
vjsai naujos, grasios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams Į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.,

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku ...... 12c
Už visus keturis.... 24c 

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami ' 
2c persiuntimo lėšų užK < 

kožnus du laišku. (
Siųskit pašto ženkleliais , 

ir adresuoki,!:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
©
^©^)©©©_@.©©©@@(
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Korespondencijos DAYTON
KOMUNISTU 

KLASTOS
PITTSBURGH, PA. . valstijos dirtbuvėse, kasyk

lose ir prie šiaip darbų bu
vo 166,669 nelaimės. Iš ši
tų 2,012 darbininkai sutiko 
mirtį. Susižeidimų buvo 
14,171 daugiau negu 1928 
m., bet mirčių nuo to buvo 
53 mažiau-negu -1-928 m.

Kaslink darbuose buvu
sių darbininkų, jų 1929 me
tais buvo daugiau negu 
1928 metais.

Taksi šoferių streikas 
eina visu smarkumu, atsi- 
buna susirėmimų streike- 
rių su užimančiais .jų vie
tas.

Elizabeth, Pa. — Walter 
Grimes, 46 m., tapo užmuš
tas darbe Ėlla kasykloje, 
Sunnyside’

Laukia Vanagaičio. San
daros 134-ta kuopa rengia 
Lietuvos nepriklausomybės 
12 metų paminėjimą, kuris 
įvyks Vasario 15 d. Barney 
Community salėje.

Nors Dayto.niečiai jau ne 
kartą yra apvaikščioję Lie
tuvos nepriklausomybę, ta
čiau šis bus skirtingas, ka
dangi dalyvaus artistai Va
nagaitis ir Olšauskas. Ol
šauskas Daytoniečiams dar 
nėra girdėtas, bet kadangi 
jis yra labai puikus artis
tas ir dainininkas tai ir jis 
visiems taip patiks kaip pa
tinka Vanagaitis. Jiedu su 
Vanagaičiu yra 
miausi iš visų 
grupės. Pirmą 
toniečiai girdės 
viškas kankles,
šauskas skambina.

Jie duos labai puikų nau
ją -programą, pritaikintą 
tautos šventei. Geistina bu
tų kad Daytoniečiai kuo- 
skaitlingiausia atsilankytų, 
prisidės prie vieno iš gra
žiausių musų tautos šven
tės apvaikščiojimų. .Apart 
svečių, prie programo pri
sidės ir vietiniai artistai. 
Po programo bus šokiai.

Aušra.

patys žy- 
Dzimdzių 

sykį Day- 
ir Lietu- 

kurias Gi

Vasario 16-ta. Pittsbur- 
giečiai rengiasi prie Vasa
rio 16-tos ir 500 metų Vy
tauto mirties paminėjimo. 
Sausio 26 d. LMD. salėje 
Įvyko susirinkimas nuo 11 
draugijų atstovų, kurių at
vyko 30 ypatų, ir likos nu
tarta sūrengt - Vasario 16 
d. paminėjimą LMD. salėj. 
Pradžia! bus: 7:30 vai. vaka
re, Surengimo komisija iš-; 
rinkta ši’: J. Virbickas, V. 
Paulekiutė,' B. Lapeika, P. 
Dargis, J. Mileris, J. Jasu
laitis ir J. Valaitis! Jie su-, 
kvies artistus, kalbėtojus ir 
viską kito ir padarys viską! 
kaip gražiausia bus .galima. 
Tai buą 12 metų .sukaktu
vės nud Lietuvos apsišau
kime nepriklausoma.

J. Virbickas. Marysville, Pa. — Loko- 
---- motivo katilui sprogus už- 

180 užmušta. Surinkto.- mušta trys New York Cen- 
mis žiniomis, pereitais me- tral -gelžkelio darbininkai, 
tais Pittsburgo srityje au
tomobilių nelaimėse, suva
žinėta arba užsimušė 180 
ypatų; iš jų suvažinėta 41 
vaikas. Taigi 1929 metais 
tokių nelaimių buvo 28 dau
giau negu 19^8 metais.

Pereitą sekmadienį šioje 
srityje automobilių nelai
mėse sutiko mirtį keturios 
ypatos. ............ »

Rogutėmis važinėjantis,! 
šią žiemą Pittsburge jau. 
užsimušė septyni vĄikąi; ‘ <

Vasario 3 d. Braddočkė 
automobilis suvažinėjo vai
ką, Ambridge kitas auto
mobilis užmušė kitą vaiką. 
Automobilistai sulaikyti.

LONDONAS, Anglija

šlapikas išteisintas. Per
eitos savaitės teisme Fran
kline, trys buvę anglieka- 
syklos kompanijos1' polici- 
jantai, Šlapikas, Lyster ir 
Watts, per naują ištardyti 
už netiesioginą nužudymą 
angliakasio Barkoskio, su
laukė šitokio išsprendimo: 
Pranas Šlapikas išteisintas, 
Lyster ir Watts rasti kal
tais ir jų gynėjai padavė 
apeliaciją bylą persvarsty
ti. Pereitą rudenį jie visi 
trys buvo išteisinti, bet tei
sėjas ant to nesutiko ir ne
paleido jų, reikalaudamas 
naujo teismo.

Neatsisakykit duot pačiai 
rūkyt. Bradford, Pa. — Iš 
piktumo kad jos vyras ne
davė jai cigąreto, Bernice 
Care, 29 m., i griebus peili 
perdūrė savo! .vyrą, ' kuris 
randasi ligoninėj- arti mir 
ties. T

Dirbtuvių nelaimes: Per 
1929 metus Pennsylvąnijos; 
czzxsxxacixxxxSxzixxxxzSxxxiszzxxxxxxx

Sausio 5 d. įvyko .Lietu
vių parapijos bertaininis 
susirinkimas, žmonių prisi
rinko pusėtinas x skaitlius 
pasiklausyti parapijos sto
vio ir 'pasvarstyti naujus 
reikalus. Prieš išduosiant 
parapijos į iždo atskaitą ir 
kitus reikalus klebonas K. 
Matulaitis f išdavė atskaitą 
kiek surinko ’aukų pereitą 
m’ėtą vaikščiodamas po Lie
tuvių namįųs. Surinko apie 
60 svarų sterlingų. Toliau 
klebonas pranešė .kad per
eitą rrfetą iš Lietuvių mirė 
21 ypata, už kuriuos visi 
atsistoję .sukalbėjo po tris

• “Sveika Marija” ir tiek pat
■ “Amžiną Atilsį”. Kelioli- 
' ka parapijom! išvažiavo Į

Lietuvą.
į Toliau raštininkas per-
• skaitė protokolą ir kasinin- 
: kas išdavė atskaitas. Pas- 
> kutini bertainį metų para-
■ pijos iždas turėjo ineigų 
i 205 sv. sterlingų, tą ber-
• tainį atliko apie 18 sv, st, 
i Viso meto ineigos buvo 675
• sv. sterlingų. ' Dabar para-
• pija turi kapitalo 148 sv. 
s sterlingų. Taigi šiems me-

Į tams iždas yra turtingas'ir 
didesnis už kelių pastarų 
metų buvusius iždus. Sulyg 
revizorių. patvirtinimo vis
kas yra geroje tvarkoje-.

Galop buvo;, rinkimai: nau
jo parapijos komiteto, iš-, 
rinktą,beveik;tie patys, ku
rie užtvirtinta net trims 
metams, noršmėžinia ar tai 
ištikrųjų, ries renkant dan- 
gųma įvairiai juokavo.

Kalnavertis.

Atsišaukimas į nekuriuos 
Daytoniečius. Brangus naš
liai ir senberniai, prašom 
atsilankyt jį susirinkimą 7 
d. Vasario, ’8 vai. vak., Jo
no Apšegos salėj, 900 Troy 
st. Į Bus rfenkamU .valdyba 
ir Aptariama paliuosavimas 
vieno ita^lio išv ( belangės.

Taipgi ’ kviečiama našles 
ir senmerges į ši-susirinki
mą. ' • Vald.

YOUNGSTOWN, O

Dzimdzių atsilankymas. 
Vasario 2 d. pas mus lan
kėsi artistai Vanagaitis ir 
Olšauskas. Publikos atsi
lankė gerokai ir visi buvc 
labai patenkinti. Kada tik 
šie artistai, čia atvyksta vi
sada jie palieka publikoje 
puikų įspūdį. Nežinia 
da jie vėl atsilankys, 
jie labai pageidaujami.

Koncerto surengimu 
pinosi naujasis klebonas.

Iš čia išvažiavo į Pitts- 
bjurgo sfrtį.. Buvęs.

ka
bei

THOMAS, W. VA

1XU1T

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija 81,000,000.00.

Nuo stisiorganizavimo ik šiam laikui'išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrafitf ‘'Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos

Pomirtiniai skyriai — $150. 300, 600 ir 1.090. 
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.60 savaitėj.

Del platesniu informacijų kreipkite# fiiu« adrerant

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 301 h Street New York. N. Y.

i

1 - Sausio 23 d. mirė Milkin- 
tięnė. Ji buvo ištekėjus už 
antro vyro ir jau sulaukus 
ilgo amžiaus. Vaikų rodos 
neliko, tik liko vyras naš
lys, Jiedu nesenai nusipir
ko namą kur kada Bačė- 
nas gyveno. Velionė buvo 
geros širdies ir dora mote
ris. Iš Lietuvos paėjo iš 
Žemaitijos, rodos nuo Kal
tinėnų. šiame mieste iš
gyveno ilgus metus ir čia 
mirė. Lai buna jai lengva 
šios svetimos padangės že
melė. Pinavijas.

PARSIDUODA
Dideles vertes 5 chemiški išradi

mai orio automobilių. Išradėjas ser
gantis žmogus ir negali padėti išra
dimų rinkon, del to parduoda pigiai. 
Susirašykit šiuo adresu:

M. IŠRADĖJAS
184 Grand St. Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” 18-me numery- ; 
je, pranešime apie S.L.A. ! 
centro valdybos nominaci- ; 
jose, rėkiama kad nomina- : 
cijos atlikta ne sulyg taisy
klių, kad esą manoma jog 
balsų skaitytojai priskaitė . 
net 2,000 balsų daugiau da
bartinei valdybai ir tt. Ir 
prie pabaigos kviečia visus 
SLA. narius darbininkus 
pranešt “Laisvei” ar “Vil
niai” kur tik buvo neteisin
gai balsavimai atlikta.

Taigi aš turiu pranešti iš 
SLA. 198-tos kuopos, Ak
ron, O., apie musų balsavi
mo pasekmes. Jei kas ne
teisingai elgiasi ir turi to
kią drąsą taip daryti tai tik 
bolševikai. Jokis sąžinin
gas žmogus nedrys daryti 
tokių šiurelysčių kaip bol
ševikai. <»

Aš dalyvavau 198 kuo
pos susirinkime Gruodžio 8 
d., kada buvo SLA. valdy
bos nominacijos. Užbaigus 
kuopos reikalus, pirminin
kas praneša kad bus nomi
nacijos centro valdybos ir 
paskyrė du nariu išdalinti 
nominacijų lakštelius ir su
rinkti juos. Daugelis ne
žino ką nominuoti, bet ko
munistai jau iškalno žino, 
nes per du mėnfesiu prieš 
nominacijos jau buvo jų la
peliai dalinami, pilni šmei
žtų prieš dabartinę valdy
bą. Taigi visi 'Komunistai 
lyderiai išsiėmę lapelius su 
paišeliais dirba išsijuosę. 
Išpildžiau ir aš savo balo
tą ir laukiu kada bus balo
tai surerikžmi. Tuo tarpu

5 žiūriu vienas Hr1 kitas bol
ševikų vadų eina atgal prie 

j stalo, rašo kitus balotus ir 
vėl palieka. Taigi po ma
no akių matėsi kėli balotai 
išpildyta tų pačių asmenų. 
Musų kuopoje tokiu budu 

. komunistų kandidatai ga
vo dviem balsais daugiau

■ už tautiškus kandidatus. 
• Žinoma, tas parodo kad ne 
; iš jų vienų kuopa susideda, 
į. nors jie čia vyrauja.

Metai ir pusė atgal kada 
> iš šios kuopos atsimetė tau-
- tiški nariai ir! susitvėrė 
t 354-tą kuopa, buvo .likę tik

vieni kairieji. Per 1929 m.
- į 354-tą kuopą išsikėlė dar 

13 narių. Dabar 198-ta kp.
- turi suvirš šimtą narių, 
. balsavime dalyvavo 70. na

rių, b komunistai visi atsi
lankė į' balsavimus, ir tai 
tiek balsų savo kandida
tams pašuko, kas parodo 
kad komunistai smunka,

. nežiūrint jų šmųgelysčių.
Matant kas darėsi musu 

kuopoje per nominacijas, ar 
tas negalėjo' būti padaryta 
ir kitose komunistų valdo
mose kuopose?, Ten kur 
jie vieni visą valią turi jie 
galėjo keleriopai daugiau 

; balotų prirašyt, o ir tai rie-l 
dasivijo tautininkų kandi
datų, užtai dabar savo laik
raščiuose kaltina skaityto
jus balsų.

Tie raudoni biurokratai 
negali suprast kodėl jie nie
kaip nedasiveja tautiškų 
kandidatų balsais ir neno
ri dasileisti sau kad darbi- 

! ninkai atsuka jiems pečius.
Visi žino jų Žadėjimus, o 

nieko iki šiolei -darbinin
kams nedavė. Jie tik gerai

8 valandas darbo.
Tą pat jie dabar bando 

padaryt su Illinois valsti
jos maineriais. Ten darbi
ninkai turėjo vienybę tai 
komunistai griebėsi supju
dyti, o kada suardyta vie
nybė ir darbininkai lieka 
silpni ir išnaudojami, tada 
jie žada rojų ir lenda su sa
vo tavoru. Bet darbininkai 
mato jų klastas ir vis šali
nasi nuo jų.

Jie gali prieš kapitalis
tus loti ir liežuvius rodyti, 
bet savo darbais kapitalis
tams tarnauja.

pasinaudojo iš darbininkų. 
Iš L. S. S. turto, $70,000, 
jie vieni f alinas nusipirko 
ir gyvena šiandien buržu
jiškai, kiti kitaip.

Jie organizavo mainerius 
į savo neva uniją, o pasi
rodė kad jie dirbo kaipo 
kompanijų Samdyti agen
tai suardyti tikrąją anglia
kasių uniją, ir šiandien an
gliakasiai gauna $3.75 į 
dieną, kuomet prie tvirtos vamo tarnauja, 

unijos gaudavo po $7.50 už Į Kaip tik komunistai pa-

ėmė į savo rankas A. P. L. 
A. organizaciją ten mariai 
neteko balso ir neturi žo
džio laisvės. ..Visų jų šmu- 
gelysčių nei ant jaučio sku- 
ros nesurašytum. Todėl ai
šku kad jie tain nori užval- 
dyt ir Susivienijimą ir pa
daryti taip pat su darbinin
kais kaip daro visur. Bet 
užtai nariai ir nebalsuoja 
už juos, nes Susivienijime 
dauguma yra apsišvietę ir 
seka kitus laikraščius, ku
rie jiems pasako kas yra 
komunistai ir ko jie nori.

Senas Narys.

“DIRVOS” EKSKURSIJA 
LIETUVON

Gegužio=May 26 d.

Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą

Trečia Metinė “Dirvos” Ekskursija 
Pasitaiko Istoriškame Mete

FJ1AI yra trečia iš eilės metinė “Dirvos” Eks- 
J- kursija Lietuvon. Bet ši Ekskursija, yra 
ypatinga tuomi kad šymet yra 500 metų sukak
tuvės nuo mirties Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto, taigi kurie šią vasarą Lietuvoje lanky
sis gaus progos pamatyti tai ko pirmiau važia
vusieji šiems tikrai užvydi. Važiavo daugybė 
Amerikos Lietuvių per praeitus suvirš dešimts 
metų, ir visi sugryžo pasitenkinę pamatę savo 
brangią Tėvynę-, savo gimtus takelius, savo se
ms tėvelius, brolius, sesutes. Bet nebuvo dar 
neko tokio didaus it iškilmingo visoje Lietuvoje 
įuo Nepriklausomybės atgavimo kaip 
net. .

Prasidėjus 1930-tam metui, Lietuvoje 
tas tapo apšauktas VYTAUTO METU. 
. reiškią? - - - — .
minima ne kurią vieną dieną, bet ištisai per vi
są metą, ypatingai vasaros laiku. Vienokioms 
iškilmlems pasibaigus prasidės kitokios — vis 
gražesnės ir įvairesnės. Ir štai dar kas — ne
reiks iškilmių jieškoti važiuojant į kurį didelį 
miestą — jos atsibus kiekviename mieste, mies
telyje ir bažnytkamyje. Ištiesų, to kas Lietuvo
je šią vasarą įvyksta gal but reikės laukti vėl 
500 metų pamatyti. Todėl tai šis metas yra 
brangus visai Lietuvių Tautai. Todėl tai kiek
vienam Lietuviui privalu vykti į savo Tėvynę ir 
dalyvauti .Didžiausiose Iškilmėse kokias kada Lie
tuvių Tauta rengė.

bus šy-

tas me-
_____  , Ką tas

Tai reiškia kad Vytauto iškilmės bus

Kodėl per Klaipėdą?
įTAIEKVIENO Lietuvio noras yra parvažiuoti 

Į savo Tėvynę tiesiog, ypač kad mums yra 
’aimė turėti savo uostą, Klaipėdą. Ten parva
žiavusius iškilmingai pasitinka Lietuvos kariš
kas orkestras su muzika, priima, vaišina, tiesiog 
sudrebina ir sugraudina širdį toks Tėvynės pa
siekimas, po daug metų nebuvimo.

Pirmesnės “Dirvos” Ekskursijos buvo kitomis 
linijomis ir kitais laivais, bet nepatogumas tas 
kad kitos linijos neveža tiesiog į Klaipėdą — 
reikia išlipti beveik pusiaukejyje ir paskui kitu, 
mažu laivu dar kelias dienas’ plaukti iki Klaipė
dos. Dabar gi kelionė bus tokia — sėsit į laivą 
NEW YORKE išlipsit KLAIPĖDOJ. Nei baga
žo perkėlimas, nei rūpestis del persėdimų — vi
sai be jokio vargo.

Vasaros laiku, kelionė didžiuoju Atlantiku yra 
smagi vanduo ramus, lyg ežere. Po keleto die
nų pasieki Šiaurės Juras, paskui Baltijos Juras 
— taigi kelionę turėsit tais pačiais keliais ku
rie taip puikiai buvo ‘’Dirvoj’’ aprašyti, bet nie
kur nereiks persėsti, nes tik-viena Baltic Ameri
ca Linija veža tiesiog į Klaipėdą.,

Reikalingi Dokumentai
Kurie ne-piliečiai, važiuojanti su Lietuvos pa

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

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

Dainų Šventė
Žemės Ūkio Paroda

pRIE Vytauto iškilmių, šią vasarą Lietuvoje 
dar bus garsi DAINŲ ŠVENTĖ ir ŽEMĖS 

ŪKIO PARODA.
Dainą šventė, yra tai toks didelis dalykas vi

soje Lietuvoje kad tik ten esant galima supras
ti jos iškilmingumą.

Iš visos Lietuvos suvažiuoja- į -Kauną jau ga
tavai susimokinę dideli jaunimo chorai ir ten 
susilieja į vieną — ir sudaro CHORĄ MILŽI
NĄ, ko gal niekas niekad nei Amerikoje nema
tėt. Kaune, ant kalno, Iš, kur matosi visas Kau
nas , su pro šalį tekančiu Nemunu, susirenka ke
li. tūkstančiai dainininkų'-tA'-y^pų 'ir hioterų iš
sirėdžiusių tautiškais. rūbais —- ir visi po vieno 
dirigento, komanda dainuoja. Jų dainos balsas 
lyg apgaubia visą Lietuvą, kyla iki debesų ir su 
vėjais lekia per visą šalį. .Choristams išbudavo- 
ta milžiniškas amfiteatras, kur jie vienas u| kito 
aukštyn eilėmis dainuoja. Dirigento pastovas 
išbudavotas gal kokių dviejų gyvenimų aukščio, 
kad jį visi dainoriai matytų.

Sykiu su Dainų šventė Kaune atsibus ir žemės 
Ūkio Paroda. Ką ta paroda -reiškia gali 'įver
tinti tik tas kuris joje atsilanko. Tiesiog stebė
tina kada per parodą eini ką tenai matai: pui
kiausius Lietuvoje augintus arklius, karves, avis, 
kiaules, naminius paukščius, visokiausius nami
nius padarus, ir stebiesi nejaugi pačioje Lietu
voje tas galėtų būti. Taipgi į tą parodą, atgabe
na savo išdirbinius: visokias mašinas ir kitką 
kaimyniškos valstybės. Paroda tęsiasi' kelias 
dienas, taip kad negali jos nematyti.

Dainų šventės ii- Parodos laiku per visą Lie
tuvą tik skamba kalbos “Kaunas, Kaunas!” ir 
kiekvieną širdis traukia apsilankyti savo Valsty
bės Sostinėje.

Aplankymas Tilžės ir Rambyno
TTŠLIPUS iš laivo Klaipėdoje, norintieji galės 

aplankyt dar ir Tilžę, kuri yra Vokietijos pu
sėje, bet visai arti, nėra trijų valandų kelionė 
traukiniu iš Klaipėdos. Tilžė yrą garsus Lietu-, 
vių gyvenime miestas: daugybė' ten yra buvę, 
Nemunu nuplaukę, daugybė per Tilžę į Ameri
ką bėgo. , Tilžėj bųvė spausdinama; Lietuviškos, 
knygos kada Lietuvių Spauda buvo uždrausta: 
Tilžėj gyvena Lietuvių filosofas Vydūnas, kuris 
1928 metų vasarą, kuomet ‘.‘Dirvos” redaktorius 
ten' atsilankė, prašė kad Ameriiečiąi Lietuviai, 
lankytųsi ‘pas savo brolius Prūsų Lietuvius, pri- 
davimui jiems daugiau ūpo kovoti su Vokiečių 
pastangomis 'ten Lietuvius išnaikinti.

Ten ir dabar išeina Lietuviškas laikraštis, lei
džiamas Lietuvių dvasiai gaivinti. Patyrę apie 
Amerikiečių atsilankymą, Tilžės vientaučiai su 
didžiausiomis iškilmėmis priims.

Netoli Tilžės, bet Lietuvių pusėje, ant stataus 
aukšto Nemuno kranto yra RAMBYNAS, garsi 
senovės Lietuvių pagoniška šventviete, kur ir 
po šiai dienai daroma atminimai anų garsių mu
sų tautos dienų. Rambyne -yra pastatytas au
kuras, kur Joninių naktį atsibuna didėlės iškil
mės: suvažiuoja Lietuviai iš Lietuvos ir iš Til
žės, chorai ir orkestrai. Rambyną sergsti Prū
sų Lietuvių Patriarkas, Martynas Jankus, 72 me
tų senelis. Kas paskirai lankosi jisai kiekvie
ną nulydi į Rambyną, ir viską aprodo, išaiškina.

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

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



inkas A. P. L. 
iją ten -nariai 
ir neturi žo» 
Visų jų šmu- 
nt jaučio sku- 
um. Todėl ai- 
,hi nori užval- 
mijimą ir pa- 
t su darbinin- 
o ristu*. Bet 
ir nebalsuoja 
Susivienijime 
apsišvietę ir 

klasčius, ku- 
ako kas yra 
ko jie nori, 
enas Narys.

L

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

“Naujienos” pastebėju
sios žinią kad Lietuvoj ža
dama išleisti Prezidento A. 
Smetonos' raštus demago
giškai suvaitojo: “Neturi 
kur dėt. pinigų tai leis Sme
tonos raštus”. Mat, jeigu 
“Naujienų” barzdotam pi- 
soriui nepatinka Smetonos 
asmuo tai negeri nei jo 
raštai.

vieni kitiems rankas ir ben
dru frontu eina griauti ir 

[naikinti viską kas tik Lie
tuviams yra brangu ir. ge
ra. Tai dvyni Lietuviu 
tautos išsigimėliai.

O dar yra pas mus tokių 
Lietuvių kurie mėgsta save 
vadintis tautininkais, o ka- 
marotauja su socialistais. 
Gėda tokiems neva tauti
ninkams.
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TMD. REIKALAI

Ar “Naujienoms” patin
ka Smetona ir jo raštai ar 
ne tas Lietuvių visuomenei 
nesvarbu.z Tik aišku kaip 
diena kad “Naujienos” yra 
priešingos Smetonos raš
tams leisti vien todėl .kad 
Smetonos nuveikti darbai 
Lietuvių tautai ir valstybei 
šimteriopai viršija Grigai
čio ir jo visos partijos bo- 
sų darbus 
krūvą.

sudėjus j vieną

frontas.
imantis

Lietu- 
šymet 
minėti 

mirties

Kuomet K. Norkus, pra- 
sišmugeliavęs dingo iš Lie
tuvos nuskriausdamas ne
mažai Lietuvių, “Naujie
nos” nemažai ji papešiojo 
ir. jo šmugelystėmis bandė 
apterliot ir tautininkus.

Tačiau kaip tik' tas pats 
Norkus Argentinoj patapo 
socialistu , iri socialistinio 
laikraščio redaktorium, ne
žiūrint kad jis ir ten bando 
verstis tokiomis pat šmu
gelystėmis, “Naujienoms”’ 
yra geras ir teisingas. Tai 
šlykšti “Naujienų” dvivei- 
dystė.

ada
įsarą Lietuvoje 
m ir ŽEMĖS

jlis dalykas vi- 
galima supras-

Kauną jau ga- 
chorai ir ten

'HORĄ MILŽI- 
nerikoje nema- 
tosį visas Kąuc bI 
susirenka ke- '_F 
ir moterų iš-

■ visi po vieno 
dainos balsas

d debesų ir su 
tains išbūdavo--' 1 
vienas ujį kito ’ | 

tento pastovas 
enimų aukščio,

isibus ir žemės 
škia gali iver- ‘
Tiesiog stebė- 

ai matai: pui- 
s, karves, avis, 
kiaušius nami- 
pačioje Lietu- 
larodą atgabe- 
šinas ir kitką 
tęsiasi kelias 
irti.
per visą Lie- 

, Kaunas!” ir 
i savo Valsty- E

Bendras 
vių tautai 
rengtis iškilmingai 
Vytauto 500 metų 
sukaktuves, tuoj musų nu-
blankę socialistai sudarė 
bendrą frontą su raudonai
siais komunistais ir visi sa
vo spaudoje visu žiaurumu 
dergia garbingą Lietuvos 
vyrą ir tuos kurie rengiasi 
jį pagerbti. ‘

Reiškia, nežiūrint kad 
socialistai kaip kada ir pa
sipeša su komunistais už 
tuščią “darbininkišką” mai
šą, tačiau kur liečiasi Lie
tuvių tautiniai ir valstybi- 
niai reikalai jie pasiduoda, y

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

ambyno
Tintieji galės 
Tbkietijos pii- 
landų kelionė 
garsus Lietu- 
m yra buvę, 
Ižę į Ameri-> 
v Lietuviškos 
-o uždrausta, 
'dunas, kuris ’ 
’ redaktorius • 
iai Lietuviai, 
ietuvius, pri- 
su Vokiečių 

ti. .
likraštis, lėi- ' 
Patyrę apie 

entaučiai su

ant stataus 
TNAS, garsi 
ietė, kur ir 
garsių ne

statytas au- 
lidelės iškil
iu ir iš Til- , 
sergsti Bru
kus, 72 mė
sai kiekvie- 
i, išaiškina. -

etruks
i.

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjirfio, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kfiris tarptautiniai naudo
jamas ir giriajnas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 7t)c.

Palipkite blogiausi iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausitius. ■

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjirno iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo | 
budu sumažinti skausmą.

Jeigu ne šių metų prisi
rengimas minėti Vytauto 
mirties sukaktuves, musų 
socialistai ir jų auklėtiniai 
komunistai nieko nebūtų 
žinoję apie Vytauto nuvei
ktus darbus Lietuvai neigi 
jie butų kada skaitę Lietu
vos istoriją. Šymet tie gai
valai perskaitys netik Dau
kanto, Šliupo, Alseikos is
toriškus raštus, bet ir kitų 
tautų istorijas kad tik ką 
nors daugiau galėjus suži
not apie Vytautą. Tai ir 
gerai.

Nežiūrint kaip socialis
tai ir komunistai neiškrai
pytų Lietuvos istorijos, nie
kinimui ir dergimui gar
bingo Vytauto, jie nesulai
kys Lietuvių tautos nuo 
atidavimo pagarbos Vytau
tui 500 metų sukaktuvėse 
jo mirties, ir nežiūrint tų 
išgamų plūdimų Vytautas 
buvo ir bus Lietuvių tautos 
didvyris ir jj gerbs Lietu
vių ir sekančios gentkartės.

CHICAGO, ILL.
Sausio 19 d., “Sandaros” 

salėj įvyko T. M. D. Vaka
rinių valstijų kuopų kon
ferencija pasitarimui apie 
TMD. seimą ir kitus reika
lus.

Dalyvavo atstovai nuo 
Wisconsino trijų kuopų ir 
nuo Chicagos dviejų kuopų 
sekanti: P. L. Gelažis, M. 
Kasparaitis, V. Stupnickas, 
K. Kaząnauskas, Dr. A. L. I 
Graičunas, K. J. Semaška, 
S. A. Zolp, A. Semaškiutė, 
K. Rugis, F. Pavilaikis, J. 
H. Puida, M, Bekša, A. Bi- 
tautas, J. Stulgis, M. Vai
dila, J. Solis, M. K. šilius,
J. > Vaišvila, S. Semaškienė, 
M. Rugis, B. Simokaitis, G. 
Lukas, F. Platkauskas.

Konferenciją atidarė M.
K. Šilius 2 vai. po pietų.

Išrinkta susirinkimo ve
dėjai: pirmininku M. Kas
paraitis, TMD. Vice Prezi
dentas, raštininku J. H. 
Puida.

Prezidiumui užėmus vie
tą įnešta išrinkti komisiją 
sutvarkymui konferencijos 
dienotvarkės. Ton komisi- 
jon išrinkta sekanti: M. K. 
Šilius, M. Bekša ir J. Vaiš
vila. Dienotvarkę taisant, 
pirmininkas paprašė Dr. 
Graičuną pratarti keletą 
žodžių į susirinkusius at
stovus, ką jis ir padarė, sa
vo kalboje gražiai nupiešė 
TMD. dalykus ir ragino 
imtis į dirbti kultūrinėj or
ganizacijoj.

Dienotvarkę pridavus ir 
ją priėmus, 'M, Bekša davė 
Įnešimą išrinkti rezoliucijų 
komisiją, kurion inėjo: M. 
Bekša, M. K. Šilius ir J. 
Vaišvila.

*konferencija priėmė sekan
čią rezoliuciją tame reika
le:Imant svarstyti organi

zacijos reikalus pagal die
notvarkės, rado reikalingu 
kreiptis į TMD. narius ir 
kuopas bei veikėjus su pa
raginimais bei nurodymais 
kas reikia daryti ir kaip at
bildinti Draugiją. Išrinkta 
propagandos komisija iš 5* 
asmenų: K..J. Semaška, B.1 
Simokaitis, M. Bekša, M. 
K. Šilius ir J. Solis. Rezo
liucijų komisija pateikė re- ganizacijos savistovas vei-

Rezoliucija:
Konferencija randa 

kalingu kreiptis prie cen
tro valdybos kad duotų ga
lę kuopoms bei jų valdy
boms ir veikėjams prira
šant naują narį duoti dova- 

jhų TMD. knygą, kurių ga
na randasi centro knygyne.

Pagaliaus, išsvarsčius jo>- 
gei pastaru laiku musų or-

zoliuciją sekančio turinio:
Rezoliucija

Kadangi pastarus kelis 
metus, o ypatingai per du

rei-

kimas pasirodė nenašus, 
duota pasiūlymas suartin
ti TMD. veikimą su kito
mis tautiškomis organiza-

Iiuvuuo, v j [Jauugai pci uu .
paskutinius metus, Draugi- gijomis, kaip Sandara, ar

kita kuria?
Tapo- išrinkta seimo ren- 

tro valdyba mažai domės įj?imo komisija sekanti: K. 
tai kreipė,' todėl' | Kazanauskas, K. J. Semaš-

Ši konferencija daro nu-1 ^a’ Simokaitis, M. K. Ši- 
tariiną atgaivinti T: M. D. pus» J Solis-* 
kuopas kurios mažai vei- konferenciją nutar- 
kė; taipgi jeigu numatoma ta šaukti, numačius reika- 
koloiiijos kuriose nėra T. 1% Balandžio mėnesį. 
M. D. kuopų ten jas tverti. Konferencijos rašt.

Šitą darbą privalo veik-j 
ti propagandos komisija iš
vien su Centro Valdybą.

Skaityta laiškas nuo cen
tro Prezidento K. S. Kar
pavičiaus, tapo priimtas.

Toliau, kadangi dabar T. 
M. D. knygyne randasi dau
gybė knygų ir jos būtinai 
turėtų būti platinamos, ši

jos veikimas pasirodė silp
nas ir kadangi TMD. cen-

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTA' PADARYTI KE
LIONĖ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IK 

MALONUMŲ TIEMS KURIE JOJE DALYVAUS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
Į KLAIPĖDĄ:

klesa Į vieną pusę __ $107.00 
klesa į abi pusi___ $181.00
3 klesa i vieną pusę

Trečia
Treiča
Turist.
Tur. 3 kl. j abi pusi (min.)
Cabin klesa __________
. Už VAIKUS: Nuo 1 
puse kainos.

UŽ KŪDIKIUS iki 1
Valdžios Revenue ir 

atskyrium. Z
'SMAGIAUSIA

$123,50
$204.00
$142.50 

iki 10 metų

metų $5.50.
Head Tax

Išplaukimai Laivų 
Iš New- Yotko:

ESTONIA .... i Vasario 20

LITUANIA . .... Kovo S

ESTONIA ... Balandžio 3

LITUANIA .. Balandžio 17

POLONIA ... . . Gegužės 1

ESTONIA ... Gegužės 17

, LITUANIA . Gegužės 26

IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del Informacijų ir laivakorčių kreipkitės pas savo vietos Agente 

PASKUTINIŲ' DIENŲ.NELAUKIT

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St..Chicago, III.S Bridge St., New York, N. Y.

Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pu. 61G St. James St., Montreal, Can.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

PERSPĖK
JOS žydėjimas nedingęs"

17^-1878}

Nors komunistai neva ci
tuodami Lietuvos istoriją 
ir labai daug prirašo apie 
Vytautą kaipo didelį mili-, 
taristą ir monarkistą, bet 
niekad neprisimena kad 
Vytautas gindamas Lietu
vą nuo kacapų užpuolimo 
ne tik kad 
pliekė bet 
dar net už 
pagrūmojęs 
puldinėti daugiau Lietuvių 
ii’ būti ramiais kaimynais, 
gryžo su savo narsia ka- 
riumene atgal j Lietuvą, 
visai nemanydamas pasi
laikyti Rusijos dalį, neigi 
sunaikinti Rusų tautą.

Mat, jeigu komunistai 
nors apie šį Vytauto žygį 
prisimintų savo šlamštuo
se tai jie patys sau suduo
tų skaudų antausį ir netu
rėtų pamato zaunyti ant 
Vytauto daugiau.

skaudžiai su- 
palydėjo juos 
Maskvos, kur. 
kacapams ne

DAKTARAI NEVELIJA 
VALGYT TARPAIS

Jei valgot perdaug mais
to (ir ypatingai valgot tar
pais vieno ir kito valgio), 
jus nuvarginat inžiną kuris 
turi veikti> visą amžių. Jis I 
nuvargs ir išsidėvės pirm 
laiko.

Nuosaikumas, mokslinin
kai sako mums, turi būti 

; saugos žodis visiems, nuo
saikumas valgyme, ir dau
giau nuosaikumo fiziškuo
se veiksniuose.

Tiktai kovojant su pa
gunda naudoti visko per
virę, tankiau silsint ir už
tektinai pamiegant atsigai
vinimui, sako mokslininkai.l 
mes tegalime tikėti ilgai j 
gyventi, 
Įima.

Jeigu 
žaisluose 
lygiai esi nusižengęs prieš 
sveikatos taisykles.

Bukit nuosaikus — bukit 
nuosaikus visuose dalykuo
se, net rūkyme. Bet kada 
jūsų akys yra didesnės ne
gu jūsų pilvas, kodėl nepa- 
siimti Lucky j vietą kokio 
valgio, ir išvengti persival
gymo.

kas ištikro

persidirbi 
arba šiaip

ir ga-l 

sporto! 
darbe,

VENGKITE TO
ATEITIES 5E5ELSC*

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos lipšniomis, vyliojaftčio- 
mis pilnumo linijomis—vyrai, kurie 
nori pasilaikyti dailias, tinkamas 
figūras, vaigo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
vengkitc perviršiu. Bukite nuosaikus 
—bukite nuosaikus visuose daly
kuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų 
akys didesnės už jūsų pilvą, vietoj to 
imkite Lucky. Ateities Įvykiai meta 
savo geselius priešakyj. Išvengkite 
te ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanks-

Lucky Strike, puikiausias Cigaretes, 
kuri tik kada žmogus rūke, padirbtas 
iš puikiausio tabako — Tabako Der
liaus Smetona—“IT’S TOASTED.” 
Visi žino, jog karštis apvalo, ir todėl 
“TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet pri
sideda prie kvapsnio ir pagerina 
skonį.

'Ateities įvyk
meta savo 

šešėlius priešakyj1

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko j Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANLA MAURETANIA
Yorko j Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:

o paskui sausžemiu į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva- ■ 
kortos j abudu galu iš New**"

CUNARD LINE 1022 Chester A™« , . „.\ Cleveland, Ohio

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

| “It’s toasted”'
Jūsų Gerklės Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

’“Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno forma jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis dslei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “pries-riccunx • ;
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. e is: i 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Luckv Strike Cigaretų suteiks ną'j.jov.škaa figūras arba suin..z.n- rie^ 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada j;is traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to v.atoj “Imsite Lucky. , avidal
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurio perdaug riebumo ducua, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujoviSKą, .r •

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą,’ 
per. N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito, 1930 The American Tobacco Co.. Afrs.
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ČIČINSKO KALNAS
Padavimai apie Žiaurų Lietuvių Kankintoją nuo Upytos (Panev. ap.) 

Kazys Polileika.

RAŠYTOJO PRA
ŠYMAS

Žinomas ir ‘Dirvos’ skai- 
tutojams, Arėjas (Leonas)

UŽSIMANĖ KRAUJO PRALIEJIMO?

Iš Worester, Mass., pra
nešama special delivery lai
šku kad ten komunistų val
domoj SLA. 57-toj kuoptoj 
raudonieji buvo sumanę 
papildyti kruviną darbą — 
“padaryti paskutinį galą” 
SLA. Generaliniam Orga- 
nizatpriui A. Žukui: komu
nistai sutraukė savo karš
tuolių gaują su Žaldoku 
.priešakyje, ir susirinkime 
pakėlė baisų trukšmą, Žu
ko net gyvasčiai gręsė pa
vojus.

’ Pranešimas siųsta tenai- 
tinių SLA. 318-tos ir 358- 
tos kuopų komitetų vardu.

Tame galima išaiškint 
komunistų kitą šposą: jie 
sukvietė savo tamsiuosius 
gaivalus patrukšmauti, įsa
kydami elgtis taip kad net 
prireiktų šauktis policijos. 
Jeigu pribūtų policija, pa
kelti peštynes, tegul žiop- 
lelių kuris nukentės, tada 
bus proga bliauti prieš Su
sivienijimo valdybą ir pa
rinkti aukų per visą Ame
riką alkaniems darbininkų 
mulkintojams.

Komunistai daugiau nie
ko nenorį kaip tik kad tam
sus sumulkinti jų pasekė
jai patektų į kokią bėdą ar 
ZHelaimę, užtai juos visur ir 
"siundo ant visų, o po visko 
šu tuo žiopleliu velniop, ta
da jie moka iš kitų darbi- 
hinkų naudotis aukomis ir 
kitaip.

Darbininkai, švieskites, 
pažinkit tuos vilkus avies 
kailyje ir parodykit jiems 

.duris iš savo tarpo.
Jus nieko nepralaimėsit, 

tik neteksit būrio išnaudo
tojų.

Lenda į Akis
“Dirvos” redakcija gavo 

nuorašą protesto Angliška 
kalba, siųsto Lietuvos Pa
siuntinybei Washingtone, 
iš kokio ten “Tarptautiško 
Politiškų Kalinių Komite
to”. ■

Tai matyt yra darbas ko
munistų minties žmonių, 
nes lysdamas Lietuvos Pa
siuntinybei į akis tas Komi
tetas proteste mini jog 
jam “aišku kad socialdemo
kratai ir komunistai Lietu
voje persekiojami po prie- 
dąnga jų konspiravimo su 
Lenkija prieš Lietuvą,- kas 
yra be pąmato”.

metų atgal buvo vertas 
$40,000,000,000; dabar ver
tas $400,000,000,000.

Bankai turėjo depozitų 
$2,000,000,000, dabar turi 
virš $50,000,000,000.

Kaip Gyvasties Apdrauda 
Pakilo

Trumpai sakant: 50 me
tų atgal apsidraudusių bu
vo 700,000; dabar turinčių 
po vieną ir po kelias ap- 
draudas yra viso 100,000,- 
000 ant įvairių sumų.

50 metų atgal apdraudų 
bendra suma nešė $2,000,- 
000,000; dabar — virš $100,- 
000,000,000.

Suv. Valstijų turtas 50

Save Plakantis Žmogus
“Tėvynėj”,prąnešama jog 

New Yorke lankėsi “Nau
jienų” redaktorius P. Gri
gaitis tarp kitko ir kaipo 
laivakorčių agentūros at
stovas. Mat, “Naujienos” 
turi laivakorčių agentūrą ir 
daro biznį iš laivakorčių — 
iš žmonių važiuojančių Lie
tuvon.

Bet štai kame komedija: 
nors .Grigaitis nori iš lai
vakorčių biznio ir nori kad 
Lietuviai į Lietuvą važinė
tų — kitaip biznio nebus — 
bet kiek išgalėdamas nie
kina viską kas Lietuvoje 
dedasi ar daroma, gąsdina 
Amerikiečius visokiais bau
bais ir kiek įstengdamas 
atgrąsinėja nuo Lietuvos. 
Šymet rengiant Vytauto 
mirties minėjimą Grigaitis 
ir tą nuotikį smerkia, nors 
del to daug Lietuvių žada 
savo tėvynę aplankyti.

Grigaitį galima vadinti 
ir dviveidžiu ir veidmainiu 
ir be principų žmogum ir 
visaip kitaip. Del idėjos 
jis smerkia Lietuvą ir “fa
šistus”, bet jeigu tie “fa
šistai” pasiūlytų jam dola- 
rįx jis eitų jiems vandeni 
nešti.

Viename puslapyj “Nau
jienose” Grigaitis rėkia: 
Nevažiuokit Lietuvon! ki
tame: Važiuokit Lietuvon!

Grąžina Žydams teises. 
Lenkijos premjeras Bartel 
pasiuntė teisingumo minis
terijai laišką paragindamas 
tuoj peržiūrėti visus įsta
tymus ir panaikinti drau
dimą Žydams turėti Len
kijos pilietybės teises.

Vyriausias Suv. Valstijų 
teisėjas Taft pasitraukė iš 
vietos. Jo vieton preziden
tas paskyrė Hughes. Taft 
tas buvo'Suv. Valstijų pre
zidentu. Dabar yra 72 me
tų amžiaus.

Katalikų organo “Ryto” 
Kaune redaktorius, sąryšyj 
su lašinių bylos sprendimu, 
įdėjęs teismą žeminantį ąp-- 
rašymą, tapo nubaustas už
mokėt 50Q litų pinigais ar
ba dviem savaitėm kalėji
mo. .

Kunigai ii* katalikų kar
šti veikėjai šitą vadina “ti
kėjimo persekiojimu” ir 
“griovimu bažnyčių”. ‘

VARDO DIENOJ
O ką gi aš tamstai linkėčiau? \ , 
O, daug visa gera norėčiau!
Linkėčiau sveikatos ir laimės,
Gyventi be rūpesčio, baimės; /’

. Kad ramus laikai prasidėtų,
Gyvenime meilė žydėtų!
Kad tikrą linksmybę suprastum, 
Ir gera jieškodama rastum!
Aš rožes ir tulpes sodinčiau 
Ir tamstai takus išdabinčiau, 
Nevystančių gėlių priskinčiau 
Ir skaistų vainiką murinčiau.

S. Anibr. ■<

LIAUDIES DAINA
Iš mažų dienelių
Augom pas tėvelius, «
Žaliavom, žydėjom 
Kaip gėlės darželyj.
Dvylikos metelių 
Sueiti pradėjom,

- Penkiolikos metų 
Viens antrą mylėjom. 
Dvidešimts metelių 

z Meilė kuodidžiausia — 
Atskyrė nuo manęs 
Gėlelę brangiausią.... 
Cit, neverk, panele, 
Neliek ašarėlių, 
Kad aš nesugryšiu 
Laiškelį rašysiu.

Prisiuntė J. Šniceris.

LIAUDIES DAINA
Po tėvelio vartais balti dobilėliai,.
Pasileisk, bčrneli, žirgą juodbėrėlį.
Žirgelį paleidau ir pats atsiguliau, ' • 
Girdžiu per miegelį gegutės balselį.
Ne gegutės balsas, verkia mergužėlė: 
Atiduok, berneli, rūtų vainikėlį....
Vainiko neduosiu, nupirksiu žiedelį, 
Nešiok, mergužėle, per visą amželį. 
Man nereikia tavo auksinio žiedelis, 
Mano širdis trokšta rūtų vainikėlio-.

Prisiuntė J. Šnicelis. /

(Tąsa iš pereito num.) .

Diedukas, nusiimdamas savo tarbas 
ir sėsdamas į kėdę, nusišluostęs sau veidą, 
pradėjo:

— Matote, ponuli, tas viskas buvo la- 
I bai senai, dar tada kada mano nabašnin- 
ko senelio tėvo tėvas, duok Dieve dangų, 
gyveno. Tai tuoihet tas viskas atsitiko. 
Ir vis dėl to kad tas taip vadinamas ponas 
Čičinskas buvo begalo ištvirkęs ir piktas. 
Ir be to dar, del to kad jis iš savo tokios 
didelės bagotystės ir neapsakomos raška- 
žės tiesiog nežinojo ką daryti, nes jam, 
kaipo tokiam dideliam magnatui, tuose 
laikuose niekas priešingo negalėdavo pa
sakyti. Tai jis, žinoma, naudodamasis 
tuo, lyg koks nežabotas arklys dukdavo 
iki tol kol bedukdamas tais savo linksmais 
ir piktais šposais neišvarydavo ką į aną 
pasaulį. Nežinau ar taip tikrai buvo ar 
ne, bet kaip pats girdėjau tą ir jums, po
nuli, sakau: Pavyzdžiui, jei tas musų po
nas čičinskis sužinodavo kad kur kokia 
graži mergina, ir vyrukas vienas kitą la
bai myli ir rengiasi vestis, tai jis būtinai 
juos perskirdavo: vieną ir kitą apženy- 
damas su kokiais kitais, visai šlykščiais, 
senais, ligotais, ar nepilno proto asmeni
mis. Arba, jei kokia jauna mergina tekė
davo už vyro, o ji jam patikdavo, tai jis 
būtinai reikalaudavo kad ji pirmą naktį 
po vestuvių ateitų pas jį. O jei ji, gink 
Dieve, neišpildydavo jo to įsakymo, tai iš
ryto jis liepdavo ją nurengti ir nuogą iš
tepus su-medum visą jos kūną pastatyti 
tarp avilių, kur žinoma ji vargšė turėjo 
stovėti iki nelikdavo mirtinai bičių sukan
džiota. Daugiausia šventadieniais, kuo
met jis būdavo namie, pamatęs mažus vai
kučius liepdavo jiems lipti į medžius ir ku
kuoti, o jis1 į juos šaudydavo. Nuo tokio 
jo pašėlimo ne vienas vaikutis .turėdavo 
į aną pasaulį nukeliauti. Be' to, jis tan
kiai kinkydavo vyrus į karietą ir- girtas 
važinėdavosi po Upytos apielinkes. Mo
terims kurios turėjo mažus kūdikius, liep
davo vietoj kūdikių savo krūtimis žindy
ti mažus šuniukus, 'kačiukus ir kitus žvė
ris. Jeigu 'kuomet, atsitikdavo kad nuo 
jo tų žiaurių darbų kas nors, negalėda
mas panešti, atsiskirdavo su šiuo pašau 
liu/ jis laikinai 'biskį lyg aprimdavo. Bei 
neilgam, nes 'ir Vėl greit užmiršęs tęsda
vo tuos savo baisius ir pavojingus žmonių 
gyvybei šposus. Ir taip betrukšmaudamas 
jis gyveno iki tol kol vieną gražų Velykų 
•rytą perkūnas jį nutrenkė.

— Na tai kaip tas atsitiko? — neri
maudamas paklausiau aš.

— O taip, ponuli. Matote, tas taip 
vadinamas musų ponas čičinskis 'buvo ba
joras, \ Juk žinote ir jus* kad visi bajorai 
seiliau buvo labai “unaravi”, nors ir da
bar dar. yra, "bet daug mažiau. Tai ir jis 
iš to didelio savo unaro ne tik norėdavo 
bet ir griežtai reikalaudavo .kad mažiausi 
jo Įsakymą ir -užsimanymą visi pildytų, 
griežtai, sąžiningai ir žinoma be jokių at
sikalbinėjimų ir prieštaravimų. O ypač 
das tada kada jis pats kam nors' įsakyda
vo. O. čia i kaip tik taip ir atsitiko,: Jis 
didžiajį penktadienį iš kažin kur važiuo
damas sutiko patį Upytos kleboną ir-grie
žtai pasakė jam kad kunigas nepradėtų 
Velykų nakties pamaldų iki jis pats, či
činskis, neatvažiuos į bažnyčią. Žinoma, 
klebonas butų tą išpildęs, jei tas ponas 
čičinskis butų laiku atvažiavęs. Bet ka
dangi jis ilgai neatvažiavo, o sulyg baž
nytinių taisyklių kunigas daugiau- neturė
jo tiesos laukti, tai klebonas pamanęs kad 
ponas gal jau visai neatvažiuos, .nes či
činskis dažnai kleboną mėgdavo apgauti, 
kur nors sutikęs kleboną įskydavo jam 
laukti, o pats imdavo ir nepribudavo. Tai 
ir šį kartą klebonas ma'hė kad taip bus, ir 
jis dar biskį palaukęs pradėjo pamaldąs. 
Bet pasirodė kad šį kartą klebonas apsi
riko, del to kad jis vos pradėjo procesiją 
aplink bažnyčią, kaip tuo laiku ponas či
činskis su didžiausia ceremonija ir gra
žiausioj karietoj, su šešetu arklių pakin
ky toj, privažiavo ir sustojo ties švento

riaus vartais. Pamatęs kad pamaldos ei
na jo nelaukiant, baisiai įšėlęs metėsi per 
vertus. Prisiartinęs prie vartų, pamatęs 
ramiai ir nuoširdžiai besimeldžiantį kle
boną, pilnas pykčio ir keršto norėjo šauti. 
Tuo laikų staiga pasislėpė vos užtekėjus 
saulutė, užėjo didelis juodas debesis ir 
smarkiai sužaibavus taip perkūnas tren
kė kad rodos galėjo visus užmušti. Bet 
apsižiūrėję žmonės rado tik vieną poną 
čėčinskį gulintį negyvą.

Bet su tuo dar 'buvo nebaigta, nes tuo 
pat laiku drauge su jo užmušimu nuėjo, 
kiaurai žemėn ir jo tas gražiausias ir ba- 
gočiausias dvaras, palikęs vien tik tuščią 
kalną ir pelkes. Po čečiriskio užmušimo 
debesys tuoj išnyko ir vėl pasirodė dar 
gražesnė ir skaistesnė Velykų ryto saulu
tė. O žmonės nuo to atsitikimo .pilrii įs
pūdžio po pamaldų gryžo namon ir beat
sigavėdami turėjo apie ką kalbėtis.

Rodos kad tai antrą ar trečią dieną 
Velykų iš visų apielinįcių suvažiavo jo gi
minės bei pažystami ir nutarė būtinai jį 
iškilmingai palaidoti į gražiai del jo iš
mūrytą skiepą, nors tada visi suprato kac1 
tai Dievas jį pakorojo, davęs jam tokią 
baisią ir negarbingą smertį. Tik žinome 
laidotuvės turėjo būti be kunigo, nes kle
bonas jau išanksto nuo tų laidotuvių bu
vo atsisakęs. Kuomet jau Čičinską palai
dojo ir pastatė skiepe, skiepą užmūrijo. 
Tai kad žinotumėt, ponuli, ant rytojai!: 
ryto atbėgo pas kleboną senas kapų sar
gas ir vos ištardamas žodžius sako:

— Tėveli dvasiškas,’ eik ir pažiūrėk 
kas ant kap’ų darosi!....

— O kas? — pažiūrėjęs į sargą pa
klausė klebonas.

— Nugi žinai, tėveli: skiepas kaip bu
vo taip ir tebėra užmūrytas; o grabas ko 
del tai su ponu Čičinsku lauke aukštienin 
kas guli ....

Tada klebonas jam visai ramiai at
sakė: ’

— Mario vaike, nejaugi tu negali su 
prast kad čia yra ,vien tik Dievo valia c 
ne kito keiio, tai kaip Jis nori taip ir daro 
O tu vietoj kad čia- stovėti ir stebėtis ge
riau eik ir sužinok ar dar neišvažiavo j t 
giminės, ir jei dar yra tai . pranešk jiem: 
kad kas nors iš jų 'būtinai tuoj pas mane 
ateitų.

— Klausau, — atsakė sargas, ir teki
nas nubėgo pas Čičinsko gimines.

(Bus daugiau)

Vitkauskas, Lietuvoje, no
riu išleisti knygeles iš sa
vo raštų surinktų iš įvai
rių laikraščių, ir* prašau 
man padėti, nes neturiu pi
nigų.

Turiu paruošęs spaus
dinti rinkinį mano eilėraš
čių, apysąkaičių ir kito ko, 
spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams la
bai stoka knygelių, noriu 

'jiems jų išleisti.
Toliau, turiu paruošęs, 

spausdinti rimtų ir juokin
gų apysakaičių, kurių bu
vo spausdinta ir “Dirvoje”. 
Atskilose knygelėse norių 
išleisti.

Prašau padėti man kny
geles išleisti, ir kas nori 
padėti prašau pranešti są
lygas, rašydami: 
Arėjas (Leonas) Vitkaus
kas, Kaunas, Lithuania.

KUR DINGSTA AUKSAS 
%

Senovės karalius Darijus 
buvo surinkęs daugybę auk
so, kurį sulydė į didelius ga
balus. Taip pat Aleksandro 
Makedoniečio ii* Cezario lai
kas buvo apyvartoje tiek 
auksinių pinigų, kad dabar 
visame pasaulyje tiek nėra. 
Musų laikais .retkarčiais pa
sitaiko tų pinigų, ir šiaip 
auksinių daiktų rasti seno
vės kapinėse ir piramydėse. 
Auksas yra tiek minkštas, 
kad pasiduoda trinimusi, ir 
galų gale visai susitrina ir 
pavirsta dulkėmis. Tos dul
kės /patenka i juras, kur'iš 
tų dulkių jurų dugne susi
daro .aukso klodai.
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KALENDORIAI 
KNYGOS FORMOJ 
Su visomis šventėmis 

ir kitais pasiskaitymais 
' 50c.

LAIŠKAI
Du Tuzinai Laiškų — su Konventais — su 

Jusli Vardu, Pavarde ir Adresu už

■$1.40

a
ŽSISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus
tuvėje Du Tuzinu puikiausio laiš
kams rašyti popierių, su 24 vokais 

(konvertais), gražioje dėžėje,' su atspaus
dintu Jūsų vardu, pavarde ir antrašu, kas 

priduos gražumą Jūsų laiškams rašomiems 
į draugus ir gimines čia ir į kitas šalis.

Laiškai su visu atspausdinimu kai
nuoja tik $1.25. Persiuntimui rei
kia pridėti 15c. (Vietiniams, to 
nereikia). Užsisakykit tuojau!

(Kaip užsisakyti: Parašykit aiškiai savo 
pilną vardą ir pavardę ir visą antrašą, ir 
telefoną jeigu yra, ir prisiųskit su money 
orderiu arba čekiu už $1.40. Viską gausit 
savaitės bėgiu.)

‘‘DIRVA”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

SAP.NINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose.
Kaina 75c. Tvirtuose viršuose $1.

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulines sistemos šu paveikslais. Vertimas
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla-
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 .......... 25c

REIKALAUKIT “DIRVOJE” 1

Reikalaukit “Dirvoj” 
Cleveland, O.

6820 Superior* Avė.
S

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liupsą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

—yra tai 
tirlkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE t
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NAUDINGŲ ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

(Tųsa iš pereito num.) keturiolikos valandų per keturiasdešimts

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

[ Paveikslu parodoje
| —Pasakykite, kiek šis pa
veikslas kainuoja?

—Du tūkstančiu litų.
—Hm! Už vienų karvę su 

veršiuku du tikstančiai litų!
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Liuteris Burbank
Burbank buvo. Kalifornijos 

burtininkas. Jis sukurė daugiau naujų 
gėlių ir vaisių negu kuris kitas žmogus.

- Jis buvo daržininkystės karalius.
Jis išmokino radastas augti be dyg

lių,- o vyšnias dėti savo sėklas-kaulukus 
lauko pusėje.,

Jis išauklėjo Šastos marteles į dide
lę, garbingų, tyrų baltų gėlę.

Jis pritaikė moksliška užvaizdų dar
žininkystei, kuri nustebino pasaulį.

Jis apturėjo dešimtis naujų ir geres
nių vaisių, daržovių, krūmų ir medžių ru
sių.

Jis buvo daržo Edisonas, aukščiau
sias pasaulyje žinovas žemės ir jos gami- 

, nių.
Mirdamas septynių dešimtų septynių 

metų amžiaus jis buvo silpnas, laibas, gra
žiai apsiskutęs žmogus, sniego baltumo 
plaukais ir maloniom akim.

Jis, kaip ir daugumas naudingų žmo
nių, gimė biednas. Jo tėvas buvo Angliš
kas Amerikietis, kuris vargingų gyvenimą ' 
vedė mažame, akmeningame ūkyje Nau
jojoj Anglijoj. ? J

Biednas, mažas Liuteriukas neturėjo J 
nei pinigų, nei sveikatos, labai mažų mok
slų ir jokių patogumų.

Jis nemanė esųs koks genijus ir iš 
pradžių plaukė kurtu su srove, bandyda
mas tik taurų gyvenimų pasidaryti.

Jis dirbo prie arklių už 50 centų į die
nų. Paskui jis gavo truputį geresnį dar
bų rakandų dirbtuvėj.

Tačiau jis tuoj patyrė kad jis neturi 
sugabumo nei išdirbinėti, nei pardavinė
ti. Jis nusprendė būti gydytoju ir pra
dėjo mokytis medicinos.

Kuomet jis buvo dvidešimts šešių me-1 tymo būdų, 
tų amžiaus jį ištiko saulės kaitra ir maž T: 
neužmušė jį. ">»!• u.

Sirgdamas, be pinigų ir draugų jis 
nuvyko į Kalifornijų. Amato jokio jis 
nemokėjo. Neturėjo jokio išsilavinimo— 
buvo paprastas darbininkas, niekas dau
giau.

Išpradžių nerado kas jam duotų dar
bų; ir nuo bado save vadavo dirbdamas 
prie valymo vištinių.

Galiaus jam pasitaikė gauti darbas 
gėlių daigyne už pagelbininkų, tačiau jo 
uždarbis buvo toks mažas kad jam teko 
miegoti ten pat po gėlių auginimo stik
lais, kur kampelyje susitraukus.

Nuo to jis susirgo karštine ir vos 
liko gyvas. Jis išgelbėjo savo gyvastį 
ačiū biednai moteriškai, 
nešdavo jam puskvortę 
savaites.

Kaip tik sustiprėjo
darbų. * Jis po truputį sutaupė iš savo už
darbio ir nusipirko nuosavų daigynėlį.

Tuomet atėjo jam pirmutinė proga — 
turtingas vaisių augintojas pasiūlė didelę 
sumų pinigų tam kas į dešimtį, mėnesių, 
pristatys 20,000 jaunų slyvų medelių.

Visi daigytojai pasakė kad tai nėra 
įmanomas “daiktas padaryti . Nei vienas 
neapsiėmė, išskiriant Burbankų.

Jis pristatė 19,025 jaunus medelius j 
šešis mėnesius — padarė tų ko niekas ne
buvo .padaręs. Jis -laimėjo dovanų. Be to 
jis tuojau pragarsėjo kaipo gabiausias 
daigytojas visoj Kalifornijoj.

Jo daigynui sekėsi gerai. .Tuoj tas 
daigynas paliko žinomas visame pasauly
je kaipo “Burbanko Tyrimo Ūkis” Santa 
Rosoj, Kalifornijoj.

Per paskutinę dešimtį ar dvylika jo 
gyvenimo metų turtingi žmonės padėjo 
jam po> truputį; bet jo pirmose dienose 
niekas jam nepadėjo, išskiriant tų vargin
ga moteriška, kuri išgelbėjo jo gyvastį.

Jis visuomet buvo menkos sveikatos.
Dvidešimts penki metai atgal gydytojai 
pasakė jam kad jam beliko gyventi tik aš
tuoniolika mėnesių. Bet Burbankas tik 
nusišypsojo ir išėjo į kalnus.trijų savai-1 
čių atostogoms.

Jis dirbo kasdien nuo dešimties ikil

augalų

iš
tik 
at-kuri kasdien 

pieno per kelias

jis gavo geresnį

metų suviršum. Tai šitaip jis sutapo. 
“Burtininkas”.

Jis niekad netikėjo į aitvarus ar lai
mę. Jis sakė kad jo kloties paslaptis bu
vo daugiausia sunkiame darbe ir ištver-i 
mėj. •

Jis išvystė kelias naujas slyvų rūšis: 
Auksines, Spalines, Artierikos, Viksonines, 
Obuolines, Chalkos, Santa Rosos, Formo- 
zos ir Kulminacines.

Jis sukurė naujas slyvas: Puikiąsias, 
Iždidžiasias, Cukrines, Pavyzdines ir Be
kauks.

Taipgi naujas radastas: Persalyvių 
žiedais, Gausiąsias, Burbankines ir Santa 
Rosines.

Vienų po kitos jis sukurė naujas 
šis obuolių, uogų, riešutų, persalyvių, 
lių, grudų ir daržovių.

Jis išgavo vienų vaisių, kuris yra 
sai naujas: Plumcota.

Vienų kartų jis pats vedė *6,000 tyri
mų. Jis užaugino 1,000,000 augmenų į 
metus tyrimo tikslams.

Nors jis labai mažai lankė mokyklą 
tačiau buvo vienas žymiausių profesorių 
Lelando Stanfordo Universitete, laikan
tis paskaitas apie Išsirituliojimų ir Švieti
mų.

Jis išleido ilgų raštų apie savo budus 
j ir atradimus dvylikoje tomų.

Jis buvo taip atsidavęs savo darbui 
kad apsivedė tik septyniadešimts vienų 
metų- amžiaus būdamas. Jo daigynas bu
vo jo namai ir verslas.

Burbankas buvo sužavėtas augmenų 
ir jų galimybių. ^Tis mėgo paimti žolę ai 
paprastų augalėlį ir jį išauginti Į aukštes
nę formų.

Jis mėgo parodyti gamtai’ trumpesnį 
kelių — greitesnį išsirituliojimo-išsivys-

ru-
ŽO-

šienpiutė
Saulė šviečia kuoaiškiausia, 
Žemė linksminas visa, 
Čiulba, ulba kuo linksmiau

sia
Paukščių kaimenė liuosa.
Dalgiai čerška ir linguoja 
Palei žemę slinkdami. 
Šienpiuviai linksmai dainuo

ja,
Žemę plikų likdami.
O toliau vėl kits judėjims: 
Tarp jaunų, linksmų mergų 
Šnekos, pasakos, erzėjims, 
Bemušant iš pradalgių....

P. Vaičaitis

Kas tai per ypatinga veis
lė?....

Nekenkia
Ponia. Maryt, kaip tu ga

li pirštų į sriubų IdŠti? a?
Tarnaitė.—Tas niekis, 

kenkia, nes sriuba jau 
bekaršta.

Kų išmokai lopšyje, žinosi 
iki mirčiai.

ne-
ne-

KNYGOS KURIŲ JAU 
NĖRA

Šiuomi pranešame kad 
sekančių knygų “Dirvoje” 
visai jau nėra, nes išsibai
gė ir už jas pinigų nesiųs
kite:

“JUODAS KARŽYGIS”,
“'BALTUOS ARAS”,
“VARGŠŲ KARALIE

NĖ”.-
“KRYŽEIVIS”.
“Kryžeivis” išsibaigė an

ksčiau negu tikėjomės, to
dėl tie kurie vis dar žadėjo 
įsigyti negaus niekur. :'--k

Šių knygų nėra niel 
išsiųsta į kitus knygyi 
ir nejieškokite.

Dar galima gauti šių 
dėlę ir svarbių knyga 
$2 (620 puslapių, tvirtu 
viršeliuose): '

“ŽMONIJOS ISTORIJ 
ir nekurtas kitas “Dirv< 
išleistas knygas iš senia 
, “Dirvos” Admi

Mėgstat Sportą? skait 
kit “Dirvą”—telpa p, 
čiausi aprašymai ap 
žymiausius musų spc 
tininkus.

Jis savo daigyną padarė didžiu Darži
ninkystės Universitetu. Jis išsprendė au
galų ir medžių švietimo paslaptį.

Jis atrado kad augalai yra labai pa
našus į žmones. Vienus galima išmokin
ti, kitus ne.

Paveizdan, yra viena paimu rūšis ku
rios negalima nieko išmokinti. Jos yra at
kakliai priešingos visokiam aukštesniam 
gyvenimui.

Burbankas turėjo stiprias pažiūras į 
švietimų. Jis nepritarė kalimui vaiku
čiams knyginių žinių. Pasak jo nei vie
nas vaikas neprivalo būti kvaršinamas 
knygomis iki jis nesulaukia mažiausia de
šimties metų. Iš pirmo reikia jį mokinti 
daigyne, darže, lauke ir žhislaukyj. Gir
di: “Tai yra nuodėmė prieš gamta paimti 
gležnų žmoginį augalų ir mokyklos šilta
daržio atmosferoj versti jo protų vysty
tis prieš laikų.”

Burbankas niekuomet nekeliavo. Jis 
neturėjo tam laiko. Bet išmintingi žmo- 

-nės iš visų pasaulio kraštų keliavo pama
tyti jį Santa Rosoj.

Jis turėjo sekmingiausį gyvenimą. Iš 
skurdo ir ligos, rūsio jis iškilo į aukštų 
garbės, turtų ir visuotino patarnavimo 
viršūnę.

Ir, reikia pasakyti, niekas jam nepa
dėjo, visai niekas, išskyrus vargingų mo
teriškų, kuri suteikė jam kelis stiklus pie- 
,no Kristaus vardu.

Bus: Ričardas Burbidge.

išsi-

atiduok

Sudiev.

suspėjęs 
savo ki-

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
2625H Frontier Bldg.,

FRONTIER ASTHMA CO., 
843-J Frontier Bldg. 
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Klišę dare A. J. NaunčikasV. K. Jonyno piešinys

Visai trumpu laiku “Dirvoj” pasirodys

Vytautas Didysis
RUOŽAI FAKTU, ROMANSAI IR TRAGEDIJOS IŠ

Atsiprašė, 
tamsta man koją nu-

TARPININKAS 332 W. BROADWAY/ienas numeris 10c
SO. BOSTON, MASS.Adresas:

čigono išpažintis
Kartų čigonas nuėjo išpa

žinties ir laike išpažinties, 
pamatė pas kunigų gražų 
laikrodį, kurį užsimanė pa
vogti, tuo imasi už laikro
džio ir sako:

—Vagiu laikrodį.
Kunigas pataisa jo 

reiškimų ir sako:
—Sakyks pavogiau.
—Taip, jau pavogiau, 

tarė čigonas jau 
kunigo laikrodį į 
šenių perkelti.

—Tai atiduok
—Prašau.
—Man nereikia: 

tam iš ko pavogei.
—Daviau—neima!
—Jeigu neima, tai turbut 

ir jis buvo pavogęs.
—Turbut, taip ir bus. A- 

čiu.

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

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

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

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

BUSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKAS”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik 
$1 metam. Kas tuoj užsirašys gaus dovana

EKSTRA

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Šiuose žemlapiuose randasi visi' di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

Pasinnkit ką norit: 1) Gražią fontanmę 
plunksną; 2) paišelį kuris rašo ir užde
ga; 3) 1 sv. saldainių dėžė; 4) trejanka.

Pas mus taipgi galima gaut rašomos mašinėlės su Lietuviškom
raidėm ir kt. naujenybių. Klauskit laišku įdedant 2c štampą.

(Kurie vietiniai 
kės tik

patįs atsiims mo- 
po 25c.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Ar 
mynei ?

Labai gailiuosi, kad ne aš!

Per painoką.
Mokytojas. Mikuti, kiek 

turi ant rankų pirštų?
Mokinys. Dešimts.
Mokytojas. O kiek ant 

kojų?
Mokinys.. Nežinia, nes e- 

su apsiavęs.

Geri liudininkai.
Teisėjas. Ar pilietis Pet

ras Nemokša jums sakė, 
kad visi gydytojai yra be
gėdžiai ir žmonių lupikai.

Liudininkai. Taip, sakė.
Teisėjas. O ar tai patvir

tino kokiu raštu?
Liudininkai. Ne, nes mes 

ir be rašto tikime.

Geri dažai.
—Maryte, kų darai?
—Lėlės vaidelius mėlynai 

varsuoju.
—Mėlynai? Su degtine?
—O taip tėveli. Mamytė 

sakė, kad ir tavo nosis duo 
degtinės mėlyna.

Gerai atrėžė
Raudonplaukis. Pasakyk 

man tamsta, matyti tam
stos nebuvo, kada Dievas 
dalino plaukus?'

Plikis. Būti, tai buvau, 
bet pavėlavau; pas Dievų 
nebebuvo kitokių plaukų, 
kaip tik rhdi, tai aš ir nu
tariau pasilikti plikiu.

Nėra geresnio veidrodžio, 
negu geras draugas.

LIETUVOS ISTORIJOS
Paruošė K. S. Karpavičius.

In eis sekanti Dalykai-
Lietuvos Valdovai-Kunigaikščiai iš ankstyviausių laikų.
Iš gilius senovės į garbės dienas.
Didkunigaikščio Liutavaro valdovų eilė.
Padavimai ir faktai apie Birutę, Vytauto motiną.
Gandai ir padavimai apie Vytautą.
Vytautas ir Lietuvos Didybės Dienos. •
Vytauto sumanymas vainikuotis Lietuvos Karalium.

3)
4)
5)
6)
7> - - .8) Susidėjimas su Lenkais—iki patekimo Rusams.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DIRVA”
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NAUMIESTIS
Dr. V. Kudirkos ir Spaudos 

platinimo punktas.
Naumiestis, . šakių aps

krities (Suvalkijoje) guli 
dviejų upių santakoje •— 
Šešupės ir Širvintos. Iš ry
tų pusės atvingiuoja ta vi
sų apdainuota Šešupė, ku-' 
ri turi apglėbus miestelį iš 
dviejų pusių. Nuo Nau
miesčio upė pasisuka Į šiau
rę. Šešupė sudaro rubežių 
tarp Lietuvos ir Vokietijos. 
Pro kairįjį, miesto šoną te
ka kiek mažesnė upė, Šir
vinta, kuri prie pat Nau
miesčio įteka į Šešupę. Tai
gi Naumiestis turi apie sa- 

•ve iš trijų pusių s upes van
denį ir vds tik iš. pietų pu
sės sausai galima į miestą 
ineiti.

Šiuo laiku Naumiestis at
rodo neblogai, nors negali
ma lygint su kultūringų ša
lių miesteliais. Bet palygi
nus su kitais Lietuvos mie
steliais Naumiestis gana 
gražus ir gerai susitvarkęs. 
O del to taip yra kad Nau
miestis pradėjo kurtis veik 
anksčiau visų kitų tokių 
miestelių. Išskyrus didžiuo
sius Lietuvos miestus, Nau
miesčio pradžia yra nuo 
karalaičio Vladislavo lai
kų. Nors smulkių žinių

nėra apie tai, bet tą liudi
ja graži katalikų bažnyčia 
pastatyta karalaičio Vladi
slavo 1783 metais. Ta baž
nyčia savo išvaizda ir sti
lium skaitosi gražiausia vi- 

Lietuvoj. 
anų laikų 
mūriniai 

Vladislavo

Dar be to, 
yra užsilikę 
namai, taip 
pastatyti.

soj 
nuo 
keli 
pat

Iš tų namų ir bažnyčios 
pastatytų Vladislavo ir ga- 
lama skaityti miesto pra
džią. Kadangi Naumiestis 
buvo pradėtas gražioj vie
toj tai žmonės mėgdami ją 
ėmė vis apsigyventi Nau
miestyje, ir, taip miestas 
augo. iRo keliolikos metų 
nuo Naumiesčio įsikūrimo 
Vokiečių pusėje prieš pat 
Naumiestį • pradėjo kurtis 
kitas miestelis, Širvinta, ir 
tuomet toj vietoj buvo įtai
syta sienos peržengimo 
punktas, nuo ko miestelis 
pradėjo dar labiau augti.

Vėliau, Rusų valdymo 
laikais, Naumiestis buvo 
paskirtas apskrities miestu. 
Tada tapo sudaryta apskri
ties valdyba. Rusų tapo 
pastatytas didelis kardo- 
nas del parubežio kareivių*. 
Ir šiaip Rusų valdininkams 
daug namų pastatyta.

Laikui bėgant Naumies-

A. S. BARTKUS]
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
Geriausia dovana jūsų 

draugui 'ar draugei bus 
Jūsų Fotpgrafija. šiuo lai
ku mes ' turim' ' speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

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

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
* • Dr. Smedley, garsus Specialistai 

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

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma , 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūniškų stovį ir neuž- 

Dr. C. W. Smedley, Specialistas siloiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir-nu
silpnintus kūno organus.

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis tą

X
X

X

tis išaugo iki 12,000 gyven-jgerai pirmyn Vokietijon ir 
tojų. Vokiečiams smarkiai pasi-

Rusų valdymo laikais šis priešinus, Rusai negalėda- 
miestas jokių žymesnių at- nii atsilankyti traukėsi at
sitikimų nematė. Bet dar!gal vėl per Naumiesty 
vėliau, musų spaudos drau
dimo laikais, Naumiestis 
gana daug pasižymėjo Lie
tuvos visuomenei. Tuomet 
Naumiestyje apsig y v e n o 
Dr. V. Kudirka ir pasislė
pęs nuo Rusų žandarų ma
žame mediniame namelyje, 
kurs dar ir dabar apgriu
vęs stovi, rašydavo Įvairius 
Lietuvystę budinančius raš
tus, kuriuos siųsdavo Til
žėn atspausdinti. Iš ten 
grąžindavosi per Vokietiją 
Širyinton, iš kur perimda- 

i vo platinti Lietuvoje. Tada 
Kudirkos raginami Nau- 
miestiečiai be atvangos dir
bo knygų nešimo darbe. 
Žinoma, tame darbe nega- 
liifia pamiršti ir prie pat 
Naumiesčio esančio Kubi
lių kaimo, todėl kad per tą 
kaimą buvo gal dar dau
giau knygų pernešta, nes 
ties Kubiliais Šešupė yra 
gerai pereinama. Prie to, 
čia buvo ir mažiau gaudy
tojų, nors pačiame kaime 
buvo Rusų kardonas. Tai
gi Kubiliai buvo geriau tin
kami tam darbui.

Spaudos draudimo laiku 
Naumiestis ir Kubiliai gy
veno gan sunkų laiką, nes 
Rusų žandarai žinodami 
jog per juos eina smarkus 
knygų nešimas labai smar
kiai j'ieškodavo kontraban
dininkų ir neduodavo žmo
nėms ramybės savo kasdie
ninėmis kratomis. Per die
ną būdavo padaro po 10 ir 
15 kratų. Bet nepaisant to, 
Naumiestiškiai. Dr. Kudir
kos vis naujai kurstomi, 
'■nenuilstamai dirbo visą 
spaudos draudimo laiką, 
kaip tik pradėjo rastis kny
gos.

Didysis Karas
Lietuviams spaudą atga

vus Naumiestis gavo biski 
pasilsėti. Užėjus didžiajam 
karui miestas pergyveno 
savo sunkiausi laiką, ka
dangi iš trijų pusių turi 
didelius kelius, būtent nuo 
Vilkaviškio ir Šakių plen- . 
tas ir pačiu parubežiu nuo ■ 
pat Nemuno eina vieškelis : 
iki Naumiesčiui, 
buvo naudojamas 
pusių 
mams. 
traukiant per Naumiestį Į 
Vokietiją miestelis mažai 
nukentėjo, nes mūšiams, ne- 
atsibunant ir ramiai ka
riuomenei traukiant buvo 
imama tik kas tiko kariu
menei. Bet Rusams nuėjus

todėl ir 
abiejų 
perėji-kariumenių

1914 m. Rusams

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo’iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? 

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokšlišku laboratorijos analizavimu PIR
MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais.

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy
kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

RAUDONGYSLES prašalinama . be Skausmo ar nuslojimo kraujo bei sueaišavimo nuo užsiėmi
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT
EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. 
Ką padariap jiems tų galiu padaryti ir jums.

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate 
nuo to kreipkitės j mane nuoširdžiam pasikalbčjjmui jūsų kalboje apie savo ligų. Viskas užlaiko
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

0 
. Vokiečiams vis smarkiai 
j puolant Rusus, Naumiestis 
. pirmas Lietuvoje pamatė 
į mušius ir smarkiai nuken- 
> tėjo. Vis mūšiams einant, 
. tapo smarkiai, apšaudyta
- katalikiška bažnyčia ir iš- 
, deginta daugybė namų. 
. Užėjus karo audrai gyven- 
s tojai išlakstė, mūšiams pra- 
. ėjus liko tik sudegę ir su-
- griuvę namai. Rusai ne- 
i valiodami atsilaikyti Nau- 
l miestyje, kur buvo sustoję, 
. ėmė vėl trauktis atgal, link 
i Griškabūdžio ir Kauno. Iš-
. eidami jš Naumiesčio su-i 
. sprogdino didelį medinį til- 
, tą per Šešupę. Apleidus 
. Rusams po kelių dienų mie- 
; stas buvo pilnas Vokiečių 
. kariumenės. Vokiečiai pri- 
, eidami Į miestą dar dau- 
. giau apšaudė ir išdegino, 
i kad liko tik keli sušaudyti 
, muro namai. Vokiečiai už

ėję pastatydino naują me
dinį tiltą, kiek menkesnį

: už buvusį, kuris dar ir šiuo 
laiku stovi, pataisomas. 
Vokiečių kariumenei per
ėjus per Naumiestį ir nu
ėjus gerokai pirmyn mies
telis buvo uždarytas ir 
seniau gyvenę žmonės 
buvo leidžiami , miestan 
komandanto leidimo.

Biskį Vokiečiams susi
tvarkius, paėmus stipresnę 
valdžią, tapo atidaryti 'ke
liai ir tuomet pradėjo rin
ktis seniau gyvenę žmonės. 
Gryžę jie rado griuvėsius 
ir degėsius. Bet nenuleidę 
rankų pradėjo vargais ne
galais riaustis išhaujo sau 
gyvenimus, ir dar Vokie
čiams valdant, šiek tiek val
džiai padedant, Naumiestis 
pradėjo atsistatyti.

Vėliau, paėmus Lietu
viams valdžią į savo' ran
kas, Naumiestis “kitų Lietu
vos karų su Lenkais nema
tė, todėl greitai atsistatė. 
Po karui statyti namai dau
giau panašus Vokiečių na
mams. Apšaudyta katali
kų bažnyčia klebono Gri
gaičio surinktomis auko
mis tapo 1928 m. pataisyta 
iš lauko ir iš vidaus.

Žmonės gyvendami, iš- 
naujo sutvarkė ir pagraži
no miestelį kiek galėjo: iš
taisė gatves, išgrindo ak
menimis,. turgavietę taip 
pat pertaisė ir visur išso
dino medeliais. Prie to vi
so, 1928 m. biznierių Žydų 
tapo. pastatyta dirbtuvė li
nų apdirbimo ir saldainių 
išdirbystė. šiuo laiku Nau
miestis turi šiokį tokį kru
tėjimą. Dalis miestų gy
ventojų dirba dirbtuvėse. 
Kiti šiaip užsiima įvairiais 
darbais. Susisiekimą irgi

nelabai blogą, nors gelžke- 
lis neprieina prie miestelio 
ir arčiausia stotis yra Vil
kaviškis, 17 kilometrų at
stu. Miesto valdyba ir tū
li pavieniai asmenys turi 
kelis autobusus, kurių vie
ni kursuoja tiesiog per Vil- 
kaviškj, Mariampolę Kau
nan, kiti Vilkaviškio stotin 
prieš kiekvieno traukinio 
išėjimą. Taip kad reikalui 
esant Naumiestiškiai greit 
gali pasiekti kitus reikalin
gus miestus Lietuvoje.

A. J. Stankevičius.
Pastaba: “Dirvos” kny

gyne yra labai pigių Lietu
vos žemlapių, po 30c. su 
prisiuntimu. Turėdami sa
vo namuose žemlapį ir 
skaitydami šiuos aprašy
mus Lietuvos miestų labai

net
ne
be

Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.
X-RAY EGZAMINAVIMAS S1.00. g

DOCTOR B AILEY‘specialist as’I
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Same Price for Over 
38 Years

25 ounces for
Pure—Economical 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

puikiai susipažinsit su visa 
Lietuva. Žemlapyje yra pa
žymėta keliai, upės, gelžke- 
liai, miesteliai ir miestai, 
apie kuriuos šiuose straips
niuose kalbama.

Kas iš Lietuvoje gyve
nančių arba nesenai iš ten 
atvažiavusių prisius “Dir
vai” aprašymų sau žinomų 
miestų ir miestelių gaus 
dovanų metams “Dirvą”.

RICHMANBROTHERS
725-31 EUCLID. AVĖ.

ONTARIO & PROSPECT
5716 BROADWAY

Feen&'mmt
Liuoauotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 

kaip Gumą
KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. ■ Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 

, Oil Capsules’’ greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- _ aND IMPR0^ 
ir gamta atsilygins.

Pasirinkit
Sau
SIUTĄ ar
OVERKOTĄ 
iš
Naujų Stylių
Naujų Materijų
Naujų Spalvų

vardo dėžutėse. Ne-

lem Oil Capsules’' 
Visose vaistinėse tri
te "Gold Medal" 
imkite kitokių.

Pas Richman’s nėra 
jokių “atpiginimų” 
nei “atlikučių”.

Kas savaite iš mu
sų nuosavų siuvyk
lų privežama nau
jai pagamintų siu
tų ir overkotų par
davimui.

[Puiki Eilių-Dainų Knyga, 144 puslapių, tinka
miausią dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimui 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik Q P 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra..........

Siųskit užmokestį 2c pašto štampais
“DIRVA”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
gllllllllllllllllll|||||||||||||||||IIIII|i!III|||I|||ltlll|llilllllllllllllllllllllillllllllllllIIU>ll ’d!

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenės domę Į jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą j biznius, ų

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
pamatinius faktus apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kompeticija.

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC. 
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Superior Avenue Ineiga)

Tiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiik

Čia jus tikrai rasit 
sau tokius r u b u s 
kurie puikiai tiks 
ant jūsų, visokiau
sių puikių materi
jų ir spalvų. Prie 
to turėsit pilną pa
sitenkinimą žinoji
mu kad Richman 
Brothers garantuo
ja materijų rūšį ir 
pasiuvimo gerumą. 
Niekur už jokią ki
tą kainą negausite 
didesnio užtikrini- 

pasitenkinimu 
perkamais ru-

mo
jūsų 
bais.

Biznio Siuta's,Bent 
Overkotas, Tuxedo 
ir Full Dress Siu
tas visose Richman 
Brothers krautuvė
se per visą Ameri
ką visad parsiduo
da ta pačia kaina.

VISI

THE 
RICHMAN BROTHERS 

CO. 
725-31 Euclid Ave. 
Ontario & Prospect 

5716 Broadway



D I R V A

ŽIEMOS KAIP NĖRA; 
MAISTAS PIGUS
(Laiškas “Dirvai”)

Svarbiausia žinia tai kad 
f šymet Lietuvoje žiemos nė- 
f ra. Štai jau šiandien (laiš-
■ kas rašytas) Sausio 16 d. 
į turime, o dar nei didesnių 
į šalčių, nei sniego nebuvo.

Apie Kalėdas truputį paša- 
t lo, truputį, gal per pirštą, 

storio sniego pabarstė, ir 
L viskas. Dabar nei šilta nei 
r šalta. Nei vienos upės nė- 
I ra užšalusios. Keliai labai 

geri, ypač plentais autobu
■ sai tik dūzgia, skraido. Su- 
I sisiekimas kuogyviausias. 
į, Žiemos ikšiol Lietuvoj šy- 
į " met nebuvo ir kažin ar bus, 
F nes jau Sausio, viduris pra- 
I ėjo.

Pigumas visko šymet čia 
į nesvietiškas. Dabar už 10 
I dolarių, 10fr litų, galima 
į lengvai mėnesį pragyventi, 
į Tik gaila kad tų litų nevi- 
į si turi, o jei kur jų yra tai 
| jie geležiniais nagais laiko- 
Į im. i

Kaune kiekvienoje valgy- 
| kloję trijų valgių pietus du 
| litai. O aš, kaipo tuščiaki- 
I senis ir beturtis, vakar pie- 
E tus pavalgiau už litą. Nu- 
I ėjau į Zitiečių valgyklą, 
į užsimokėjau jų prašomą 1 
į litą ir gavau didoką krūvą 
t suraikytos duonos, vazą 
I skanios sriubos ir saują 
Į keptų bulvių su mėsos kot- 
į lietu. Virinto vandens gerk 
| kiek nori. Užsimokėjau'tik 
I 1 litą, 10 Amerikoniškų , 
| centų. Pažystamulis.. j

sų ir vizų nereikėdavo, pa
kakdavo vidaus pasų.

Iš Tauragės miesto pra
ėjusiais metais per tų agen
tų yra išvažiavusių bent 3 
asmenys. Kiek tas agen-
tas išleido musų tautiečių mišinys.
į užjurį laimės jieškoti ir 
kiek iš jų tos laimės ten ra
do sunku pasakyti, bet tie 
trys išvažiavusieji nori jau 
gryžti į Lietuvą. Giružis.

LIETUVOJ AUGINA SI
DABRINES LAPES

“N. Tilžės Keleivis” -rašo 
kad Bertulaičio sidabrinių 
lapių auginimo ūkyje Smil- 
gynuose, Klaipėdos krašte, 
aplankė iš Vokietijos' spe- 
cialė komisija, kuri renka 
tinkančias veislei sidabri
nes lapes. Komisija pripa
žino visą čia išaugintą si
dabrinių lapių prieauglių 
net labai tinkančiu veislei, 
tuo tarpu kai iš Rytprūsių 
sidabrinių lapių ūkiuose iš
auginto prieaugliaus tinka 
tik apie 30 nuoš. Bertulai
čio pavyzdingo sidabrinių 
lapių (auginimo ūkis įreng
ti atsiėjo apie 60,000 litų. 
Tas ūkis yra vienas iš pir
mųjų įsteigtų Lietuvoje.

Sidabrinės lapės taip va
dinamos iš jų kailio spal
vos ir auginamos tik- Tai-1" 
liams.

TAURAGĖ
Sausio 13 d. vietos poli-' 

| cija sučiupo slaptą emig- 
I rantų agentą, Žydą Benja- 
I miną Ofenbachą, Tauragės 
f gyventoją, kuris jau šešeri . į metai kaip gabendavo slap- 
į ta per sieną emigrantus j Į 
I Urugvajų.

Tą pačią ęlieną taikos tei- j 
r sėjas p. Slėnys, išklausinė- 
I jęs liudininkus — penkis 
t pasiruošusius išvažiuoti į 
I Urugvajų jaunus vyrus iš 
Į Eržvilko ir Skaudvilės val- 
I sčių, priteisė Ofenbachui 1 
k metus paprasto kalėjimo ir 
f 2500 litų pinigąis, duoda- 
į mas teisę už 6000 litų pa- 
I ranką būti išimtu iš kalė- 
I jimo ir padubti apeliaciją 
1 lapigardos teismui penkių 
i savaičių laike.

Iš liudininkų parodymų 
4 matyt kad Ofenbachas pri- 
į kalbindavo, emigrantus ir 
K slapta per sieną (Nemuną 
■.valtėmis) gabendavo į Til- 
I žę. Tilžėj kitas agentas ar- 
| ba agentūra • paruošdavo 
| reikalingus kelionei doku- 
į mentus ir laivakortę, pada- 
| rydama emigrantus Vokie- ■ 
t čių “piliečiais”, paimdavo 
r 1100 litų ir per Hamburgą ' 
L laivais išgabendavo į Uru- j 
i gvajų. Jokių užsienio pa- .

TELŠIŲ-KRETINGOS 
GELEŽINKELIS

.,. Susisiekimo ministeriją 
praneša’kad yra pasirašy
ta sutartis su Danų firma 
Kretingos-Telšių gelžkeliui 
pastatyti. Už darbus fir
mai bus užmokėta 17,684,- 
490 litų. ' Geležinkelis su 
visais įrengimais ir trobe
siais privalo būti pastaty-

Babies Love K
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Rudi- 
aių ir Vaikų LTuosuotojas.

duotas ministerijai iki 1932 
lųetų Spalių 1 dienos.

Ši žinia be abejo sutikta 
|su dideliu pasitenkinimu ne 

'• tik Žemaičiuose bet ir visoj 
Lietuvoj. Kelis metus nu
traukta taip svarbaus gele
žinkelio Statyba vėl atnau
jinama ir bus baigta. ,

Geležinkelių tinklas Lie
tuvoj nėra tobulas. Nepri
klausomos Lietuvos terito
rija neturi organiško gele
žinkelių centro. Tik atga
vus Vilnių ir atvadavus už
imtas sritis, gelžkelių tink
las Lietuvoj įgaus norma- 
liškesnį pobūdį. Iš Vil
niaus išeina svarbiausios 
geležinkelių šakos į visas 
Lietuvos puses, tuo tarpu 
kai Kaunas niekad negali 
tapti geležinkeliij centru. 
Šiauliai šiuo atžvilgiu turi 
daug daugiau galimybės, 
ypač kai prasidėjo tarptau
tinių greitųjų traukinių ju
dėjimas Pagėgių-Tauragės- 
Šiaulių-Radviliškio ir Obe
lių linijoj. Ir naujoji, da
bar baigiama tiesti Amalių- 
Telšių-Kretingos linija yra 
išvesta atsižvelgiant ne i 
Kauno poziciją bet į Vil
niaus. Tačiau del to naujo 
gelžkelio reikšmė Žemaičių 
kraštui ir visai Lietuvai 
nemažėja.. “Tr.”

Mrs. Winslows 
Syrup

kiams į Lietuva “Dirvą”.
Už $3 metuose pralinksminsi t 

j visą kaimą — užrašykit saviš-

VIETOJ AUKSO — 
ŠVINO GABALAS

Vienas Šveicaras pirklis 
pirko Kaune 40 svarų auk
so, suderėjo apie 500,000 li
tų. Pusę pinigų sumokėjo, 
o pusę išdavė vekseliais.

Sugryžęs su pirkiniu na
mon patyrė kad čia ne auk
sas bet alumino ir švino 

. Pasirodo kad tas 
pirklis pateko į rankas iš 
Rygos atvykusių tarptaūti- 

I nių apgavikų.

Italijoj atsibuvo tarptau- 
tiška išdirbinių paroda, ku
rioje buvo išstatyta ir Lie
tuvos produktų. “Rufos” 
iš Šiaulių išdirbti saldainiai 
gavo Grand Prix-ir aukso 
medalio diplomus.

KOMUNISTŲ NUTEI
SIMAS

'Komunistai Konstantas 
ir Kučinskas buvo kariume- 
nės teismo nuteisti mirtim 
už priešvalstybinį veikimą. 
Jie padavė vyriausiam tri
bunolui atsišaukimų. Vyr. 
tribunolas grąžino kariu- 
menės teismui dar sykį per
svarstyti. Kariumenės tei
smas nors ir> kitame sąsta
te paliko prie to pat nuta
rimo. Tą nutarimą ir vyr. 
tribunolas patvirtino. Nu
teistieji ■ ant mirties prašė 
Prezidento malonės.

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA '

IŠ LIETUVOS:
Amerikoje gimusius 

Vaikus, ir mergaites,

Bolševikas liks bolševi
ku. Nesenai artistui J. šeš
tokui vedantis, kadangi jo 
businti žmona buvo Akro- 
nietė, vestuvės atsibuvo čia. 
Po vestuvių, kada šeštokai 
rengėsi važiuot į Clevelan- 
dą, pribuvo pas jį vadina
mas “melagių dėdė” Navic
kas ir užpuolė kad jis jiems 
sutiktų ■padainuoti rengia
mame Vakare, nes šeštoko 
dainos, mandolinų prita
riant, publikai patinka ir 
kada jis dalyvauja vakare 
daug ateina jo paklausyti. 
Mat, dabar bolševikams vi
sai nesiseka ir norėdami 
sukviesti žmonių paprašė 
Šeštoką atvažiuoti prižadė
dami už jo darbą atlygint, 
ir dar Navickas magary
čioms žadėjo šeštokui pri
dėt paršiuką.

Tame parengime šešto
kas dainavo, publikos susi
rinko gan daug: suėjo ka
talikų, tautininkų ir bolše- 
vikėlių. Pasibaigus vaka
rui Navickas pasakė šeš
tokui kad vakaro rengėjai, 
kokia ten moterų ar Aukš
čiausios Prieglaudos drau
gija turės mitingą ir ten 
nutars jam atlyginimą duo
ti. Praėjo jau keli mėne
siai, o jie dar hieko nenu- 
tąrė. Klaušimas, ar drau
gija nemokėjo ar jei mokė- ■ 
jo gal iš jos vadų kas tą at
lyginimą suvalgė. O šeš
tokas nei paršelio nei jokio 
četito negavo.

Visi artistai turėtų būti 
f"’.-, j atsargus' su bolševikais, 

nes jie ir yra tam kad. tik 
išnaudoti visus, o ypač dar
bininkus. Keliautojas.

Sekančiam numeryj tilps 
SLA. 198-tos kuopos valdy
bos atsakymas į korespon
dencijas Seno Nario, tal
pintas “Dirvoje”, su užme
timais kuopos valdybai.

Pagelbėkit! Gerb. Ak- 
roniečiai, broliai ir seserys, 
kreipiamės į jus visus be 
pažiūrų skirtumo, bile tik 
esat Lietuvis, nes žinot kad 
tarp musų randasi viena 
šeimyna labai Sunkioje pa
dėtyje: vyras liko našlys su 
trejetu vaikučių ir pats li
kęs be sveikatos negali .sa
vo vaikučių pramaitint.

Taigi SLRKA. 178-ta ir 
SLA. 354-ta kuopos maty
damos tokį didelį reikalų 
nutarė parengt tam tiks
lui “card party” ir sušelpt

savo vientautį. Tai yra St 
Rutkauskas, kurio likimas 
visiems žinomas.

Tam tikslui bus labai pui
kus programas, dalyvaus J. 
šeštokas su dainomis ir 
bus daugiau kitokių pa- • 
įvairinimų. Tas atsibus 18 
d. Vasario, Šv. Petro para
pijos salėj, 1414 East avė. 
Prasidės nuo 3:30 po pie
tų. Inėjimas pigus.

Prie to, jei kas turite ką' 
paaukoti tiems pavargė
liams galit priduoti ypatiš- 
kai arba per šias ypatos; 
J. Sebestiną, 826 Biruta st, 
ar J. Termeną, 717 Fern st.

Nepagailėkit kokio atlie
kamo daiktelio, arba nepa
tingėkit atsilankyti į tų Va
karėlį, nes ir mus gali su-

sulaikęs gatvėj žmogų, še
rifas valgė reštaiirante kai 
tuo tarpu įbėgo ’ moteris 
sakydama kad ji matė gat
vėj užpuolikų apiplėšiant 
žmogų. Šerifas išbėgo su 
gatavų revolveriu ir pribė- 

Igęs prie užpuoliko paliepė 
iškelti rankas aukštyn. Tas 
Vietoj kelti rankas sukosi 
į šerifų, tada šerifas palei
do šūvius ir plėšikas pabė
gęs keliolika žingsnių kri
to negyvas. Jo rankoj ras
ta revolveris, kitoj pora do
lerių atimtų iš to žmogaus.

Kas Kenčia Užkietėjimą 
Vidurių

Jeigu kieti viduriai, turite gazus, -* 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemigę, 
ir anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, 

,v ; , , ... . . (nepaisant kad nuo senai vartojatetikt tOKS pat likimas, gel- visokias piles ir druskas bei įvairias 
kat-i reikia Komitetas ' ęyd“"les’ Prisi'lskite savo adresą, oDėti reiKia. IVOinrieidS., gauSjt dykai išbandymą ir nurddy-

. * mus kokios iš. to ligos paeina. Ven-
I trela ir dvi kitos gyduolės daugelį 

v i- v tt '■ • pagydė ir gydo. Pamėginkit. Ra-Nuzude užpuoliką. Vasa- Šykit tokiu, adresu): (40)
rio 4 d. Fairlawne šerifas i western chemical co. 
nušovė plėšiką kuris buvo r- °- Box 117 Plainsville, Pa.

New Chevrolet. Sport Model ' ' \
* * Radiates YoiithM Charm

■0 . iHri

The sport roadster, one of three new body types added to the . ___ , _r
destined to become a popular sight at the campuses ahd country chibs ©t the toutltry. 
Features of this model are low rakish lines, rumble seat and forward-folding .WifidshieMi 
Wire wheels finished in Shalimar red, with ą spare wheel mounted on a carrier, in. the rear, 
are standard equipment. The body is finished in attractive black Duco With Ayers ferny 
mouldings, while the folding whipcord top, with detachable -Tear curtain, is browh and 
white inside and gray teal on the outside. ©

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
tėvus, vaikus (iki 21 
metų amžiaus).

Kreipkitės tuojau, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Visad ei
kit į Lietuviškų visuo
meniškų įstaigų.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

-Cleveland, O.

Patented as milk 
itself!

New 
delight in 
Cheese flavor

Still another Kraft-Phenix 
triumph! New digestibility, 
health qualities and delicious 
new flavor added to cheese.

In Velvceta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained.. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every
one, including the children. ,

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound pickage today.

KRAFT

Velveeta
y The Delicious New Cheese Food

Vanagaitis ir Olšauskas 
lankėsi čia su koncertu Va
sario 1 d. Su jais iš Cleve- 
lando atvažiavo ir daininin
kas A. Zdanis ir akompani- 
stė Biruta Vaitkevičiūtė. 
Prie jų dar prisidėjo vieti
niai jaunuoliai smuikinin
kai, K. Praspal ir K. Skur- 
vidas, kurie puikiai pagro
jo kelis šmotelius; pianis
tė A. Rokiute taipgi gražiai 
paskambino pianu.

Visi labai gražiai publi
ka pralinksmino, bet ypač 
Vanagaitis su Olšausku.

Juos iš Clevelando atvežė 
Vaitkevičių ir Vasiliausko 
automobiliai. Iš Akrono 
Vanagaitis ir Olšauskas iš
važiavo į YoUngstownu, Į 
ten juos pavėžėjo savo au
tomobiliu P. Vasiliauskas.

Jaunas Vanagutis.PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas

Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias apie saVo išradi
mą, klauskit patarimų.

' Reikalaukit “Proof of Invęntiąn”, 
knygelė siunčiama dykai.
Registruojam Trade-Marks
Teisingas ypatiškas patarnavimas, 

įsteigta—Su Trisdešimts Metų 
Patyrimu

E. E. VROOMAN & C0’
195 Atlas Bldg.

Washington, D. C.
Paminėkit “DIRVĄ” kada rašot.

I ' GARSINKIS
1 “DIRVOJE”

FEBRUARY

VARDAI musų mėnesių yrą Romė

nų kilmės. “Februa” buVo Komė-.

nu iškilme žmonių apsivalymo nuo nuo*

dėmių ir ji buvo švenčiama šiuo meto

laiku. Šis mėnuo taipgi yta patrio

tiškų paminėjimų menuo šioje šalyje, .

nes jo Šventės pažymi gimtadiehiuš

tautos

kol no.

bui ir

vimui

didvyrių, Washington© ir Lin-

(J Tai yra mėnuo sunkiam dar-

įtemptam taupymui, koncentra- ■

savo pastangų jūsų programui

del I 930 metų.

Incorporated 1849

dėty
in the (fily ūf (flxvclan6

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką
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Kas Girdėt Ctevetonde-Apielinkese Į
_ _________________________ • u

Iš Collinwood nak-
Kar-

buvo

6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

SPORTAS

Vanagaičio ir Olšausko kon
certas labai puikiai pavyko vi
sais atžvilgiais. Nors vakaras 
prieš ytai _ buvo jų koncertas 
Collinwoode," bet Sausio 31 d. 
Lietuvių salė buvo pilnutė, net 
tų pačių Collinwoodiečių dau
giau atsilankė vėl jų paklausy
ti. Su Vanagaičių ir Olšausku 
dar programą pamargino vie
tinis solistas A. z Zdanis, taipgi 
pianu pagelbėjo p-lė B. Vaitke
vičiūtė.

Artistai davė visai naują ir 
maišytą programą, ir publika 
Buvo visiškai patenkinta.

Iš Clevelando jie išvažiavo į 
Akroną, pavėžėjami Vasiliaus
ko Ar (Vaitkevičių automobiliais. 
Akrone .dalyvavo ir Zdanis ir 
p-lė Vaitkevičiūtė.

AL Vanagaitis paliko Cleve
lande savo leidžiamo laikraščio 
“Margučio” atstovus ir platin
tojus: A. S. Kulbicką, F. Bara
nauską, J. šeštoką ir “Dirvą”. 
Kur kam patogiau ten kreip
kitės.

Hopkinso portretas miestui. 
Visų ateivių tautų, veikėjai su
manė padovanoti miestui por
tretą buvusio miesto manadže- 
rio Hopkinso, kurią bus paka
bintas miesto salėj prie portre
tų buvusių majorų.

Pageidaujama kad visos tau
tos prisidėtų su aukomis.

• Padovanojimas 
su iškilmėmis, 
mas ruošiama, 
bes pirmininku ; 
les F. Thwing, 
universiteto pirmininkas.

Norima kad kiekvienas pri
sidėtų, nors portreto lėšas ap
mokėtų ir .keli turtingesni sve
timtaučiai. Kreipiamasi ir į 
ateivių vaikus per mokyklas, 
kad jie ir centais prisidėtų, ta
da kiekvienas jausis - prisidėjęs 
prie pagerbimo to žmogaus ku
ris buvo didžiausias ateivių’, 
draugas kokį kada Clevelandas 
miesto rotušėj turėjo.

; bus atlikta 
kurių progra- 
Komiteto gar- 
yra Dr. Char- 
buvęs vietinio

Lukšio paveikslai^ Pereitą 
savaitę bažnytinėj’ salėj! per du 
vakaru rodė -krutančius pavei
kslus iš (Lietuvos J. Lukšis. Jis 
kas vasara važiuoja į Lietuvą, 
nuima naujų paveikslų ir pa
rodo žiemos sezone.

Šymet jis važiuos į Lietuvą 
~ituo pačiu laivu kuriuo važiuos ai a 1 ' ' ,, , •-1 ‘Dirvos” ekskursija ir sako 

i padarys paveikslus “Lituani- 
jos” keleivių nuo pat' sulipimo 

’> į laivą, atlydėjimio, jki išlipimo 
l ir patikimo Klaipėdoj. Taigi 

Komunistai suorganizavę bu- daugelis Clevelandiečių galės 
rį bedarbių pirmadienio vakare l matyt save kitą žiemą paveik- 
nusivedė į miesto tarybos salę, | sluose. ' 
kur atsibuna posėdžiai, reika-1 
lapti darbo: Tarp jų buvo daug 
komunistų 'rėksnių kurie nėra 
bedarbiai, tik ėjo trukšmo kel
ti.'' Nekurie komunistai inėję 
bandė’ sakyt prakalbas, bet. bu'- 
vo sulaikyti. Taryba posėdį 
greit baigė ir išsiskirstė, ko
munistus policija išvaikė.

TMD. 20-ta kuopa laikys sa
vo metinį susirinkimą penkta
dienio vakare, Vasario 21 d., 
Lietuvių salėj nuo 8 vai. Na-j 
riai pasistengkite dalyvauti Į&mĮ 
artinasi seimas, kuris įvyks šią1,7 
vasarą Chicagoj sykiu su SLA.j 
seimu, reikia ir jnums ruoštis. ■'

A. šmigęlskis. I -

Lukšis žada įvest dar kitą 
naujenybę: išdaryt kalbančias 
filmas, taip kad galės parvežt 
iš Lietuvos ir žmones ir jų kal- 

žymiųjų 
kaimie
tį.

bas Amerikiečiams: 
veikėjų sveikinimus, 
čių dainas ir muziką ir

apskri-Nelaimės. Cuyahoga
I tyje per Gruodžio mėnesį dirb- 

Pereitą sekmadienį miesto I tuvėse nelaimių buvo 4,983, ar 
auditorijos mažajam teatre at-| ba 572 mažiau negu mėnuo pir- 
sibuvo negrų vakaras, vienas iš miau. Iš tų nelailmingų atsiti- 
taūtinių* vakarų ruošiamų po kimų 25 buvo ’ mirtini, 36 su- 
globa • Plain Dealer. Sako tą že'sta netekimais kokių nors 
vakarą buvo labai- daug baltų, •
gal musų komunistėliai ten bu
vo sugužėję.... Jie pradėjo 
labai draųgautis su juodukais.

Lietuvių vakaras bus po Ve
lykų, sekmadienį, Balandžio 27.

sąnarių.
Visoj Ohio valstijoj Gruo

džio' mėnesį, dirbtuvėse ir prie 
darbų lauke užmušta 99 darbi
ninkai.

Jėzuitų universitetui 
vajuje pereitą savaitę 
$2,514,632.

steigti
sukelta

Vytauto jubilejaus komite
tas susirinkime Vasario 4 d. 
nutarė rengti didelį bendrą pik
niką Liepos 4 dieną. Išrinkta 
tam reikalingos komisijos.

viešbu-Vasario 11 d. Statler 
tyje rengiama Amerikos Lygy- 
bęs Lygos balius, kuriame bus 
įvesdinama nauja valdyba. Bus 
ir '/puošni ■ vakarienė. Tikietas 
$2.50 ypatai.' Lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Proga Lietuvą pamatyti, šy
met daug Clevelandiečių vyks 
su “Dirvos” ekskursija .į Lie
tuvą. šie metai 'Lietuvoje bus 
svarbesni iš visų kitų metų, 
nes bus Vytauto mirties 500 
metų sukaktuvių iškilmės: bus 

, rengiama parodos, dainų šven-
oMoterų,Klubo /susirinkimas t§ ir kitokios iškilmės. Gaila 
ateinantį spiiptadienį neįvyks,, kad, visi negalėsim ten būti ir 
atidėtas Vasario 17 dienai. Na- džiaugtis tomis iškilmėmis. Bet' 
res prašomos įsitėmyti. Susi- ir kiti turės progą pamatyt 
rinkimai bus laikomi knygyne' ,iska kas ten dėsiSj kaip mugų 
ant E. 79th st. Apie tai bus | ekskursantus priims ir tt. 
pranešta atvirutėmis. . Sek. I Čia liekantieji turi progą iš

sirašyti Lietuvoj leidžiamą di- 
Jaunų krikščionių konferen- delį iliustruotą žurnalą “Nau- 

cijoję pereitą savaitę išnešta jas Žodis”, kuris ne tik aprašo 
ręzoliucija reikalaujanti bažny- bet ir paveikslus talpina, 
close trumpesnių pamaldų. Da
lyvavo 700 atstovų protestonų šyt pas Joną Armoną, 1782 E. 
bažnyčių Clevelande.

‘Naują žodį” galima išsira-

47th SU, Clevelande.

JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
| Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763
I .6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

4DOEPH

šios srities Lietuviai. Ant 
Tel. ENdicott 4486 ill; iE- 170 st. gyvena pora Lietu- 

_i______ J_________ |vių šeimynų. Pirmiausia, Jo- 
| nas Dierus su savo šeimyna. 
Jis apie 15 metų atgal atvyko 
į Clevelandą su šeimyna ir an- 
gliakasyklų ir apsigyveno Cle
velande. Išsyk gyveno vargin
gai, bet šeimynai suaugus pa-j miesto auditorijoj atsibus 
kilo aukštyn, įsitaisė nuosavus čia metinė Clevelando 1 

nors pradėjo su mažai i Paroda.
;_i Yra sumanyta ir bus vyki- 

Išaugino ke-! narna planas kad tą parodą ga-

Po vakarienės, jau vėlai 
tį, artistus pavėžėjo pas 
pavičius nakvynei.

Ant rytojaus, svečiai
pavaišinti pietumis klebono ir 
p. Navickų. Tą pat vakarą bu
vo jų koncertas Lietuvių salėj.

Nevalgęs.
POVILAS SKUNSKIS

MIRĖ
Vasario 5 d., 4 vai. po 

pietų, mirė žinomas Cleve- 
landietis, Povilas Skunskis. 
Jisai Clevelande ilgus me
tus buvo laidotuvių direk- jnamus, ’ .
torius, bet pastarus kelis Pin^> bet jau šiandien gyve- 
metus buvo paraližiuotas ir na pasiturinčiai. I-?.-.;“ig« k: 
nesveikavo. > I turis gražius sūnūs’ ir dvi dūk- lėtų atlankyti krautuvių, ban-

. .-i . .v . I 4 i i.- ____ ___ ..v Ižu 4i-» įai-nirm i-«n a iiL/in q i
Amerikoj išgyveno apie

40 m.', paėjo iš Pušaloto m., 
Panevėžio apsk, buvo neto
li 70 metų .amžiaus. Cle
velande buvo vienas iš pir
mutinių Lietuvių veikėjų 
ir organizatorių Šv. Jurgio 
parapijos.

GĖLIŲ PARODA 
Kovo 29 iki Balandžio 5 d. 

. tre- 
Gėlių

1 teris, kurių viena ištekėjus už ir šiaip įstaigų tarnautojai 
| Stasio Vasiliausko. už pigesnę kainą, už 50 centų,

I kuomet šiaip publikai kainuos 
75 centai. Prie to, bent 250,000 
nupiginta kaina tikietų bus iš
platinta tarp mokyklų vaikų 
visame apskrityje.

Rengiatės Lietuvon? 
lis Clevelandiečių jau 
“Dirvos” Ekskursijon

Pulke- 
usžirašė 
ir keli 

jau turi net pasus gavę, tiems
nebus jokio rūpesčio prieš laf- 
ką kai reikės išlekiauti.

Laikas ir jums kurie manot 
keliauti apsilankyt savo tėvy
nėje šiais didelių iškilmių me
tais ateiti “Dirvos’’ agenturon 
ir paduoti aplikacijas gryžimo 
permitui ir Lietuvos pasui..

Laikas greit prabėgs, todėl 
negaišuokit. Ekskursija 
plauks Gegužės-May 26 
vu “Lituania” tiesiog į 
dą.

“Dirvos” agentūra 
ir vakarais iki 8 vai.

iš- 
d. lai- 

Klaipė-

atdar

Iš “komisarų” susirinkimo. 
Musų “komisarai” sugalvojo 
kad jie turi “talentingų” ele
mentų savo tarpe, taigi nu
sprendė neduoti jiems rudyti. 
Vyriausias komisaras Bimba
las pradėjo aiškint kad tarp 
jų yra du draugai kuriuos rei
kia padaryti “profesoriais” — 
tai drg. Pepertohį ir draugę 
Možekovinienę; Rataikė išrink
ti' pačius geriausius: drg. Pe- 
pėrtohio nei devyni nepefkal- 
ba, jis labai ekspertas giedoji- 
niė tos pačios giesmės. O drg. 
Možekovinienė tai dar geresnė 
“kalbėtoja” yra: nei tamsiam 
maineriui nevalia jai klausimo 
duoti kuomet ji kalba. -Jei kas 
išsitaria ką jai nepatinkamo iš
girsta ko negirdėjo. Tai susi
laukėm dviejų “profesionalų”.

Susirinkime Buvęs.

Birutės šėrininkų metinis su
sirinkimas įvyks penktadienio 
vakare, Vasario 14 d., Lietuvių 
salėj, nuo 7:30 vai. Bus val
dybos rinkimas, raportai ir ki
ti dalykai apkalbėti. Visi 
rininkai' prašofmi dalyvauti.

še-

ŠTAI KUR GALIT PRISIRUO
ŠTI PILIETYBEI, TIKTAI 

SKYBĖKIT
Sekančiose vietose Lietuviai 

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

Alta House, 12510 Mayfield 
rd., antradienio vakarais.

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

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

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

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

Goodrich House, 1420 E. 31 
st., antradienio vak.

Glenville Library, 660 Park
wood drive, trečiadienio vak.

Memorial School, E. 152 st. 
Luckow av., pirmadienio vak.

Rickoff School, Kinsman
East 146 st., pirmadienio vak.

St. Clair Librory, St. Clair ir 
E. 55 st., ketvirtadienio vak.

Superior Library, 1347 East 
105th St.

South Library, Scranton 
Clark ave., trečiadienio v.

Pamokos buna nuo 7 iki 9
Lankydami tas klesas sutau

pysit vargo, laiko ir išlaidų ga
vimui pilietybės popierių. ,

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

ir

ir

ir

Dierai yra prielankus žmo
nės, geri “Dirvos” rėmėjai ir 
skaitytojai. Jie daug prisidė
jo prie naujai kuriamos para
pijos ne tik darbu bet ir pini
gais. Dieraus darbu ir pastan
gomis tapo įrengta altorius.

Iškilus 'kivirčiams tarp vys
kupo ir parapijos tvėrėjų, J. 
Dierus ,su A. S. Kulbicku pa
sidarbavo ir padarė santaiką) 
ko vaisiai šiandien matomi.

Greta Dierų ant tos pat gat
vės gyvena Gegužių šeimynėlė. 
Gegužiai turi nuosavą ūkę, bet 
ant ūkės negyvena, sako mies
te geriau. Turi du sunu ir vie
ną dukterį. Vienas sūnūs tar
navo S. V. kariškam laivyne. 
“Dirvos” rodos neprenumeruo
ja, bet ją seka, atsilankę pas 
Dierus ją peržiūri lapas nuo 
lapo. Patartina Gegužiams ne
užmiršti jog mes turim savo 
laikraštį Clevelande. > 
(Bus daugiau)

Kolektorių reikale, 
tame “Dirvos” num. 
nutė apie -kokius tai 
rius kurie, naujos

Jovaras.

Užperei- 
tilpo ži- 
kolekto- 

parapijos
vardu aukų rinko, o buvo už
mesta kad nemoka rašyt, 
savęs pasakysiu kad ne aš 
tai rašiau, (nors gal kaip 
norisi ąpię mane,manyti.

A. S. Kulbickas.

Nuo 
apie 
kam

Jiems vakarą surengė

tu-
Su
Šis

bus

Dzimdzių apsilankymas. Sau
sio 30 d. čia apsilankė , artistai 
Vanagaitis ir Olšauskas, kurie 
yra nors liekanos buvusių gar
sių Dzimdzių, bet yra pati jų 
širdis,
nauja parapija, artistai išpildė 
puikų programą, o publika 
re j o gana,pasitenkinimo, 
jais dalyvavo ir A. Zdanis. 
koncertas įiuyo pirmas tų 
tistų musų srityje, ir tai
istorinis koncertas,, šie artistai 
pravedė kelią ir kitiems.

Publikos buvo nedaugiausia, 
dėlto kad tą vakarą buvo net 
trys parengimai.

Po programo kalbėjo Kun. 
Karužiškis, parapijos klebonas, 
kuris dėkojo artistams 
tokį didelį darbą.

Po koncerto artistai 
pakviesti ant vakarienės
rų namus, kur p. Dierienė ir 
p. Navickienė, gražiai pavaiši
no. Su artistais vakarienėje 
dalyvavo Kun. Karužiškis, A. S. 
Kulbickas ir solistas Zdanis.

už jų

buvo
į Die-

*M**MmC<*I* •J**?*!**?

X
4

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

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

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

X 
f

f t

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

ypatos:
Jieva Maurukienė .... Lt. 150 
Ant. Zlatkauskas ............. 50
Uršulė Krunglevičiutė .... 50 
Uršulė Dedulionienė .. ..
Jadviga Paškevičienė ... 
Ona Ruzienė ..........
Jeronimas. ^Liutkevičius .. 250

100
150

50

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

ŠARKIS PIRMOJ VIETOJ
Amerikos kumštininkų drau

gija padarė 1930 metų kumšti
ninkų paskirstymą. Jų sura
šė sunkiųjų kumštininkų pir
moj vietoj stovi Jack Sharkey- 
žukauskas, po jo Vokietis Max 
Schmeling, paskui Tuffy Grif
fith, George Godfrey (negras), 
Tommy Loughran, Stribling. 
Scott, von Porat, ir Campolo.

Clevelandietis Johnny Risko 
visai neįskaitytas, matyt jį nė-1. 
laiko svarbiu, nors jis 
moka garsintis.

i Požėlą. Požėla pralaimėjo.
| Bostone įvyko imtynės Sonr 
i nenbergo su buvusiu čampionn 
Joe Setcher. 'Sonnenberg pa
guldė Stecherį du kartu, nors 
sykį paėmė Sonnenbergą.

Cincinnati, Ohio, nacionalė 
boksininkų draugija suspenda
vo nąapribotam laikui šikatį, 
Sonnenbergą ir kelis kitus im- 
tikus už nesilaikymą draugi
jos patvarkymų.

In thi 
Canad 
įithpi

gerai

MAROTTOS IMTYNĖS
Penktadienio vakare miesto 

auditorijoj įvyksta Marottos 
ruošiamos imtynės, kuriose da
lyvaus Ukrainas Zelezniak su 
Vengru Holuban, Italas Calza 
su Washburn, ir bus kitos po
ros pradinių-.

ORPHEUS VYRŲ CHORO 
, KONCERTAS

Vienas iš žymiausių nuoti- 
kių Vasario mėnesį bus tai 
Orpheus Vyrų Choro koncer
tas Muzikalėj Salėj miesto au
ditorijoj Vasario 26 d. Ne tik 
kad dainuos solistė Claudia 
Muzio ir Chicago Civic Opera 
kompanijos, bet choras dainuos 
kompoziciją kuri laimėjo jam 
pirmą dovaną Royal Welsh»Eis- 
teddfode Vali joj. Tas Choras 
yra Clevelandiečių, bet (apke
liavo platų pasaulį, ir visur bu
vo iškilmingai priimtas. Prie 
savo dainų dar parkviečia dai
nininkus kurie pirmiau nebu
vo Clevelande girdėti.

Chorą suorganizavo Charles 
D. Dawe, Valietis, kuris atvy
ko į Clevelandą 12 metų atgal 
ir suorganizavo mažiuką vyrų 
chorą. Nuo to laiko jo ir to 
choro vardas pradėjo garsėti 
ir šiandien žinomas visame pa
saulyje. Choras apribotas iki 
90 ųarių.

ŠARKIS RUOŠIASI
Miami, Floridoj, musų kum

štininkas Šarkis simlarkiai ruo
šiasi prie kovos su Anglų mil
žinu Scott. Tai bus Vasario 27 
d. Šarkis dabar sveria 201 sv. I

Taipgi treiniruojasi ir Scott, j 
ruošdamasis prie kovos, nes, 
tai bus mušis už pasaulinio ( 
čampiono vardą.

Šiose kumštynėse dalyvaus 
Johnny Risko su Campolo, su 
kuriuo uždrausta muštis New, 
Yorke. Taipgi bus Stribling.! 
Loughran ir kiti žymus vyrai, i

IMTIKŲ TARPE
Vasario 5 d. Baltimorėj ėmė

si šikatis su. Jack Washburn. 
Šikatis laimėjo.

Philadelphijoj Vasario 1 d. I 
įvyko imtynės Jim Londos su

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašyki! saviškiams

ATIDAI
CLEVELANDO, AKRONO YOUNG- 
STOWNO ir apielinkės LIETUVIŲ 
Pranešu, jog užlaikau krautuvę Siu
vamų mašinų Singer, White, Stan
dard, naujas ir mažai pavartotas. 
Kamx reikalinga siuvamos mašinos 
meldžiu kreiptis į mus, užtikrinu 
kad niekur kitur taip pigiai nepirk
sit nežiūrint ar cash ar ant išsimo
kė j imo.

A. J. Stradis
2880 W. 25th St. Cleveland. Ųhio 
Atdara pusdieniais nuo 12 iki 6 va
kare, sekmadieniais 1 iki 4 po pietų.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampinė cash grosemė ir mokyk

los reikmenų krautuvė, savaitinės 
ineigos $500 garantuojama; žema 
renda, nėra kompetieijos. Matykit 
agentą Zimerman, 8401 Denison av. 
Telefonas Garf. 6186. (9)

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės
Siutas
Kelnės

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

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Koatas
šilkinė

išprosyt .............. 1.50
Rudeniniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir_ kitokio turto.,

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų”
£UIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiIIIIIII!l!:ill!lllllllll!llllllllllllllllllllllllĮĮ!

I JOHN J. LAZICKAS, Jeweler I 
I ATWATER KENT IR EARL RADIOS

Su kiekvienu perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą su laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro,

Parduodam laikrodžius, laikrodė
lius, deimantus) taipgi taisom viso
kius laikrodėlius.'

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

’ENdicott 4638
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Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI 

Perkrausime visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiam. 
3400 Št. Clair Ave. Cleveland, O.

Taisau visokį dirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugel; 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:kitur'. Tėmykit
V. D. Staupas, Jeweler

6704 Superior Ave.
FLorida 679LR

Auburn Sport Sedan 
Parsiduoda pigiai, 

lių “ ~
nes 
tės

Tik 9,000 my- 
važiuotas. Pasinaudokit proga, 
išvažiuoju Lietuvon. Kreipki

te) • 
7032 WADE PARK AVE.

PARSIDUODA
Grafofonas, Siuvama Mašina ir kū
dikių vežimukas. Kam 
kreipkitės tuojau. Parduodam 
priežasties važiavimo Lietuvon.

‘ 7617 LOCKYEAR AVE.

reikalinga 
iš

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų, ant 7512 Melrose 

avė. Labai prieinama kaina, Lietu
vių kaimynystėje, parduoda Lietu
viai. . Pardavimo priežastis — mo
teries liga. Kreipkitės

7512 MELROSE AVE.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Mikolo Šnicerio, 

kilęs iš Troškūnų vai., kokie 5 me
tai atgal gyveno Hartford, Conn.

Prašau jo paties atsiliepti arba 
žinančių pranešti, už ką busiu dė
kingas.

J. Schnitzer-Šniceris
Bird River, Man. Canada.

i*

t

O O ROSEDALE of 
įj'Dry ClMning Co.t 
C. F. PETRAITIS, Prop. | 
6702 Superior Ave., |
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PARSIDUODA RESTAURANTAS
Neša i mėnesį po $800; viskas ge

ra; įrengta, pirksit už $1,000; reikia 
imokėt $500, likusį išmokėjimui. Ge? 
ra vieta smarkiam žmogui. Frances 
Link, 9843 Lorain ave. (5)

PARSIDUODA
7003 Linwood ave. 14 metų Įste-i 

gtas saldainių, cigarų ir delikatesij 
biznis, neša $400 savaitinių ineigų. 
Greta yra gražus kambariai gyve
nimui. eRnda už viską $25. Kreip
kitės smulkmenų pas Zimerman, 
8401 Denison ave.

PIKNIKAMS DARŽAS 
Draugijos, štai jums geriau-:' 
sias piknikams ir išvąžiavi- 
mams daržas — NEUROS

farmoje,' N. Brunswick, O. 
Kreipkitės i krautuvę

T. NEURA
2047 Hamilton Av.

Telef. Pros. 9709 (7)
Turim šviežių sūrių krautuvėj

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.
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