
Požėla pralaimėjo, 
ne įvyko imtynės Son- 
o su buvusiu čampiom: 
:cher. 'Sonnenberg pa- 
techerį du kartu, non 
ėmė Sonnenbergą. 
inati, Ohio, nacionalė 
kų draugija suspends- 
iribotam laikui šikatį 
ergą ir kelis kitus im- 
ž nesilaikymą draugi- 
-arkymų.
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LOTTOS IMTYNĖS 
idienio vakare miesto 
oj įvyksta Marotta 
■s imtynės, kuriose da- 
Jkrainas Zelezniak su 
Holuban, Italas Galu 
burn, ii* bus kitos po- 
iniut
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Priešingi Panaiki RUSU ATSTOVAS 
IŠSIKRAUSTĖ

ALIOJIMAI
įgi Lietuvoje pirki- 
ardavimui, valdymui 

ir, kitokio turto.,

5. Karpavičius
struotas Lietuvos 
isolate Notaras.
t laiškais arba atsi- 
kykit ypatiškai. ,

DIRVA”
J Superior Ave. 
eveland, Ohio.

nimui Submarinq
| AMERIKA NORI DI-

DARBAI ) DELIO KARO LAIVO
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Jacoby & Son I 
sods & Furnishings I 
038 Superior Ave. I 
ZĖ DIDELIŲ VERCIf B 

tai tarnavimo jums. I 
ict geriausios prekės I 
mažiausia pinigų” 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįįK

eweler 
IL RADIOS II

Naujų Suv. Valstijų vieš
kelių ir pašto kelių dirbdi- 
nimui šiame kongreso po- 

| sėdyje bus reikalaujama 
j $3,000,000,000. Ta suma 
F padengs kelių budavojimą 
į. per kelis metus.

BERLINE IŠTEISINTI
SOVIETŲ PINIGŲ 

DIRBĖJAI
Berlinųs. — Du Georgijos 

revoliuciniai vadai tapo su
imti už gaminimų sovieto 
pinigų, kurių išleido dide
lėmis sumomis. Jie teisme 
aiškinosi kad jų tikslas bu-

Meksikos valdžiai suar
džius ryšius su sovietų Ru
sija ir atšaukus iš Maskvos 
savo atstovų,. Rusija turėjo 
Įsakyti ir s&vo komisarui 
kraustytis ' iš} Meksikos.

Meksikd parodė Rusijai 
draugingumų, bet sovietu 
atsidėkavojo veidmainingu- 
mu, užtai prisiėjo santikius 
pertraukti.

Maskvos carai jau ne su 
viena valstybe taip pasiel
gė-

IŠ MEKSIKOS 
MEKSIKOS PREZI
DENTĄ PERŠOVĖ

Pereitų savaitę, laike iš
kilmių įvesdinimo naujo 
Meksikos prezidento Rubio, 
vienas piktadaris paleido 
šešis šuvius į važiuojantį 
automobilį ir peršovė pre
zidentui smakrų, sužeidė ir 
tris kitas ypatas.

Sakoma kad ta atkerštą 
surengė pralaimėjusio rin
kimuose kandidato šalinin
kui. Šovikas sugautas.

LENINĄ PAVERS 
GRAFOFONU

Darys Kalbančią Sto- 
vylą Propagandai 

Skleisti

jrkamu pas mus 51 
nų puikų marmu- ū I 
ii u ir dviem elek- : I 
lipgi iš marmuro, |l 
odžius, laikrodė- :| . . . ■ pgi taisom viso- 9

i Youngstown, O. — Sheet 
and' TtWe Co. nutarė padi

dint savo dirbtuves išbuda- 
‘ vojant dar $10,000,000 ver
tės budinkus, kuriuose tu
rės darbo 1,000 naujų dar
bininkų.

Šiais" metais į įvairias
Ohio valstijos dirbtuves ir. nų karo reiškia nenaudoti 
jų padidinimus bus Įęiėta juos prieš pąsažierinius ir 
apie $70,000,000.

Londonas. — Penkių di
džiųjų valstybių karo lai
vynų mažinimo konferenci
jos žinios yra tokios:

Francuzija atsisako pa
naikint submarinus, kų siū
lo Anglijos ir Amerikos de-.vo kovoti prieš sovietus iš- 
legatai.

Japonija irgi laiko Fran- 
cuzų pusę. Nors submari- 
nai yra brangus, nežmoniš 
ki ir nereikalingi jurų ka
ro įrankiai, bet šios dvi ša
lys nors sutinka submari- 
nų karų “sužmoninti”, bet 
nesutinka jų panaikinti.

“Sužmonijimas” submari-

V. prie E. 65 St.

; 4638

i prekinius ; laivus. Anglijos 
delegatai sako' Jsad subma- 

Užmušta 18 angliakasių. rinai nėra Jokis apsigyni- 
Helpęj', Utah. — Angliaka- mo inaSis ir nereikalingas. 

...... Jis yra tik naikinimo įna-
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4AN CO.
TYTOJAI
es šėpas ir kitus
m ir išsiunčiam.

Cleveland, 0.

)A RESTAURANTAS 
nesi po $800; viskas ge- 
pirksit už $1,000; reiki* 
likusį išmokėjimui. Ge. 

rkiam žmogui. Frances 
Lorain avė. (5j

IŠSIDUODA
'od avė. 14 metą jste-jI 
J, cigarą ir delikatesą | 
$400 savaitinių ineigy. 
rąžąs kambariai gyve-1 
i už viską $25. Kreip-I 
ienų pas Zimermag, I
avė.

IMS DARŽAS! 
štai jums geriau-' Į 

kams ir išvažiavi- į 
ržas — NEUE0S I

N. Brunswick, 0. I 
i krautuvę 
NEURA

■lamilton Av. I 
>s. 9709 (7) I
;ių sūrių krautuvėj I

fuliolis
pardavimo namą 
leneralis Apdrau- 
rance) Agentas).

padarome pasko- 
;ro mortgečio nuo 
>1500 į 24 valan- 
įkainavimas ne- 

nieko. šiais rei- 
šome kreiptis
LST 68TH ST. 
nd. 6729.

syklos eksplozijoj netoli čia
Vasario 7 d. užmušta IS,?18-
darbininku. Sprogimo prie- ! Amerika nori kad jai bu- 
žastis nepatirta. pavelyta budavotis dar

Sekančių dienų, gelbstint vienas didysis mūšio laivas 
užgriūtus ir jieškant lavą- į j vieta ji sutinka pa-

i • i v • • i Imrnwici winrrAcmmoz nų, dar įvyko užgriuvimas 
ir užmušė tris kitus darbi
ninkus.

Trys užmušta. Pottsvil
le, Pa. — Kasyklos eksplo
zijoj netoli Pine Grove už
mušta trys darbininkai. 
Sprogimas paėjo nuo 
rinkusių gazų, kurie

. degė nežinia iš ko.

naikinti keturis mažesnius 
kariškus, laivus. Tada Su
vienytų Valstijų laivynas 
susilygintų su Anglijos lai
vynu.

susi- 
užsi-

ĮSILEIS 
FILMAS

Vokietijos 
uždraudimą

M Camden, N. J. — Laivų 
* būdavo j imo kompanija ga
vo užsakymų pabudavot lai
vų už $50,000,000. Darbo 
bus del 2,000 darbininkų. 
Bus budavojama du milži
niški pasažieriniai laivai 
del United States Linijos.

VOKIETIJA 
AMERIKOS 
Bėrimas. — 

valdžia nuėmė
įgabent į Vokietija Ameri
koj gamintas 
krutamu

Karas
Vokiečių 
išradėjų

kalbančias 
paveikslų filmas, 

tarp Amerikos ir 
kalbančių filmų 
dar nepasibaigė

Moundsville, W. Va. — 
Sustreikavo dviejų anglia- 
kasyklų darbininkai, 600 iš
viso. Už darbininkų vado
vystę varžosi komunistų su
daryta unija su senąją an
gliakasių unija.

Detroit. — Fordo 
mobilių išdirbystės pereita 
mėnesį pagamino 98,529 au
tomobilius. Per Vasario 
mėnesį nustatyta pagamin
ti po 7,000 automobilių per 
dienų.

auto-

Illinois valstija pasiren
gus'” šių metų bėgiu išleis
ti $50,000,000 naujų kelių 
budavojimui.

New Yorke buvo sustrei
kavę apie 30,000 siuvėjų. 
Šiose dienose streikas jau 
pasibaigė.

Pirm to pora dienų įvy
ko muštynė prie vienos siu
vyklos, streikeriai užmušė 
siuvyklos savininkų.

Ispanijos pakraštyje au
dros .metu nuskendo 
nis laivas, prigėrė 10 
ninku.

žuvi- 
žuvi-

New Yorke Vasario 
sudegė North German lini
jos pasažierinis laivas, žu
vo dvi ypatos, nuostolių pa
daryta už $3,000,000. Tas 
laivas buvo tiesiai virš tu
nelio po Hudson upe, todėl 
sulaikyta tunelio veikimas 
prisibijant kad laivas stai
ga skęsdamas neįlaužtų tu
nelio ir neužlietų vandeniu.

11 d.

1 mosavimui jų tėvynės iš po 
komunistų jungo. Jų dar
bas buvo “patriotiškas”.

Jie tapo išteisinti. Vie
nok sovietų valdžia tuo ne
pasitenkina ir reikalaus ki
to teisino kaipo kriminalis
tų o ne politiškų pabėgėlių. 
Bet ta vargu atsieks.

ŠALČIAI INDIJOJE
Šiaurinėj dalyje Indijos 

užėjo dideli šalčiai ir snie
gas. Priversta sniego ke
lios pėdos aukščio, kaimai 
atkirsti vieni nuo kitų, su
šalo daug žmonių.

FILIPINŲ PROTESTAI,
Nevy York. —Keturi šinf- 

tai Filipinų salų studentu) 
■surengė demonstraciją už
vedimui kovos už Filipinų 
salų nepriklausomybę Ame
rikai ir užprotestavimui 
prieš Amerikonų žiauru
mus . su Filipinais1 Kalifor
nijoj.

Kalbėtojai šaukėsi į lais
vę mylinčius Amerikonus) 
paremti jų kovų.

ATSIKERŠINO POLI- 
CIJANTUI

Evansville, Ill. — Vienas 
gatvės tvarkos užžiurėjimo 
policijantas matydamas au
tomobili perilgai stovint to
kioj vietoj kur neleidžiama 
ilgai stovėti, pagalvojęs už
kišo kortelę su įsakymu ki 
tą rytų savininkui nueiti į 
teismą užsimokėti bausmę. 
Automobilis prigulėjo tūlai 
panelei, 26 metų amžiaus. 
Radus kortelę, panelė labai 
įširdo ant policijanto ir pa
sižadėjo jam atkeršyt.

Ir štai kas atsitiko: šio
se dienose jiedu apsivedė. 
Laike panelės teismo mat 
buvo ir tas policijantas.

Sudegė Paryžiaus arse- buvo dar jaunikis.. Jis 
nalai. Netoli Paryžiaus šu-!^0^ i ji metė akį į 
degė penkios didelės Fran-pi’ *r vienas kitam pa- 
cuzų kareivinės ir arsena-^iko, susipažino ir.... taip 
lai prie jų. Oksigeno tan- Į baigėsi ta istorija, 
kų sproginėjimas išrodė lyg Į 
kanuolių trenksmai laike, 
karo. Parako magazinai | 
neužsidegė nors ugnis bu
vo arti jų. Nuostolių pa
dalytą už $3,000,000.

ŽUDYSTĖ UŽ ŠUNIES 
UODEGĄ

Mt. Vernon, Wash. — 
Bebaliavojant ir begirtuo
kliaujant vienuose namuo
se iškilo ginčas už šunies 
užriestų uodega ir prieita 
prie to kad viena mergina 
tapo nušauta ir jos brolis 
sužeistas.

KALĖJA UŽ PAKIBINI- 
MĄ MOTERIES

Warren, O. — Čionai vie
nas kraptuvninkas už ne
padorų’ pakibinimų sveti
mos moteries atsidūrė ka
lėjime. Jam buvo ; priteis
ta1 užsimokėt $200'pabau
dos bet jis atsisakė ir už tai 
tapo uždarytas kalėjimam 
Kalėjime jis badauja jau 
apie keturios savaitės, atsi
sakydamas valgyti.

PRIEŠINGI HUGHES 
NOMINACIJAI

Washington. — Apsirgus 
vyriausiam Suv. Valstijų 
teisėjui Taftui, Prezidentas 
Hoover į jo vietų nomina
vo Charles Evans Eughes. 
Jo nominacija pavesta Se
natui užtvirtinti, bet ten iš
kilo daug ginčų už tai. Se
nate jo priešininkai sako 
kad Hughes kaipo advoka
tas tarnavo dideliems trus- 
tams ir aliejaus kompani
joms. Šitas incidentas yra 
pirmas toks Suv. Valstijų 
Aukščiausiame Teisme bė
gyje pastaro šimto metų. 
Kitais atvejais nebuvo- to
kių priešginumų vyriausio 
teisėjo paskyrime.

LINDBERGH SKRAIDO 
BE MOTORŲ

Pasižymėjęs lakūnas pul
kininkas Lindbergh daro 
bandymus Kalifornijoj le- 
kiojimu orlaiviais kurie ne
turi jokios spėkos ir moto
rų. Tie lėktuvai yra leng
vi ir specialiai įrengti. Jais 
pasileidžiama iš aukštesnėm 
vietos su pastumėjimais ir 
lakūnas bando išsilaikyti 
ore kiek ilgiausia galima. 
Vienu tarpu Lindbergh iš
lėkė 15 mylių tolumo.

35 PRIGĖRĖ
Ragusa, Jugoslavija. — 

Netoli Ispanijos nuskendus 
Jugoslavijos laivui prigėrė 
35 ypatos.

VOKIEČIUS UŽPUOLĖ 
TRACHOMA

Berlinas. — Tarp sugry- 
žusių iš Rusijos Vokiečių 
jų stovykloj Hammersteine 
apsireiškė trachomos epide
mija. Virš 800 iš 4600 ap- 
sikrėtę ta. pikta akių liga. 
Gydytojai bando gelbėt nuo 
apakimo.

Šitie iš Rusijos sugryžė- 
liai ruošiasi išvažiuot į Ar
gentiną ir Braziliją ir ap- 
sigyvent ukėse.

Rumanijoj - per rinkimus 
pereitų savaitę užmušta 10 
ypatų.

ŠTAI KUR PLĖŠIKUI 
NEPASISEKĖ

Egipte, kasinėjant seno
vės faraonų kapus, atkas
ta grabas didžiojo kunigo 
Raouero netoli garsaus ak
meninio Sfinkso. Pats at
radimas irgi turi svarbios 
reikšmės, bet ten pat užei
ta kitas ypatingas dalykas: 
tragedy a įvykus prie akme
ninio grabo kuriame buvo 
kunigas paguldytas.

Atidengus sunkų akme
ninį grabo viršų viduje ras
ta skeletas žmogaus rankos 
nukritusios ant. kunigo li
kučių. Gerai apžiurėjus iš
laukė, prie grabo rasta žy
mės žmogaus skeletų ku
riam ta rankų prigulėjo. 
Rankos saujos kaulai, gulė
jo ant krūvelės brangių da
lykų. Matyt tai buvo va
gilis, kuris kaip nors pakė
lė grabo uždangalų ir įki
šęs kokį nors sprausta no
rėjo išsiimti iš grabo nuo 
lavono brangmenas. Tuo 
tarpu spraustas iškrito ir 
akmuo rankų prispaudė ir 
vagilį sulaikė ant visados.

Šis kapas yra toli dides
nis už kitus Egipte iki šio
lei atrastus kapus, išrodo 
lyg koks maldnamis. Turi 
ineiga 93 pėdų ilgio ir su
sideda iš 80 mažų kamba
rių.

Komunistų laikraščiai ra
šo kad Leningrade* sumany
ta padirbdinti, didelę stovy
la Leninui priešais Finlan- 
dijos gelžklio stotį. Vienok 
ši stovyla nebus paprasta 
stovyla, kokių daug mieste 
randasi. Komunistams tas 
neturi reikšmės. Jie nori 
viskų išnaudoti propagan
dai. Taigi stovyloj bus įdė
tas grafofonas, kuris per 
tam tikrai įtaisytų balsų di
dinantį ragų išduos Lenino 
kalbų, kad girdėtų visi iš 
stoties išeinanti svečiai.

Žinoma, ten neįsodys Le
nino dvasios, jis jau miręs, 
bet prieš mirtį buvo pada
ryta į grafofono plokšteles 
daug Lenino kalbų ir jos 
laikomos, iš jų daroma nau
jos plokštelės (rekordai) ir 
jos bus dėliojamos ant gra
fofono stovylos viduje.

Tųi bus Lenino “gyvu žo- 
džį^ kalba į pasaulio pro
letary ošius.

Reikia tik štai kų paša-' 
kyti: trumpu laiku Lenino 
samprotavimai apie komu
nizmų bus išėję iš mados ir 
neatitiks naujiems sovietų, 
carams. Tam grafofonui 
bus padaryta naujų plokš
telių kurių kitų dabar gy
venančių komunistų agita
torių, Įf tų žodžius Leninas 
turės savo lupom proleta
ry ošiams skelbti.

Bet kad tas visas darbas 'i 
yra nereikalingas ir bef*g- 1 
ždžias, o tik dykai mėty- ' 
mas pinigų, paaiškins se- ' 
kantis faktas. Leninų gar- < 
bint ir jam tikėt, ir tikėt 
kad komunizmas yra dar- i 
bininkų išganymas komisą- j 
rai priverčia darbininkus 1 
su nagaika ir durtuvais, j

! Iš Suomijos į Leningrai 
jei kas ir atvažiuoja tai t 
ne proletarijošiai, nes j 
neturi kų Leningrade vei 
ti. Suomių darbininkų t; 
Leninas-grafofonas nep 
sieks. Jeigu įvažiuoja k 
kie pirkliai Žydai tie niek 
dos komunizmu nepers 
ims.

Taigi, Lenino-grafofoi 
balsas bus balsas šaukia: 
čio tyruose.

RAGINA MELSTIS KO 
MUNISTAMS DVASIOS 

ŠVENTOS
Vatikanas. — Popiežii 

išleido paraginimų viso p; 
šaulio krikščionims melst 
kad Dievas suteiktų bolš 
vikams Rusijoje dvas: 
šventų, kad jie paliautų ni< 
kinę religijų ir viską kj 
yra tikybiška.

Popiežius sako kad Rtfs 
joj viešpatauja “baisi niel 
tikystė ir paniekinimas n 
ligijos, Dievo ir sielos”.

Popiežius išmetinėja va 
stybėms už neįdėjimą į ii 
lygas tariantis su Sovietą: 
1922 metais jo pasiulym 
kad sovietų žemėj butų pi 
likta religijos laisvė. Be .t 
raginio nepripažint Rusijoi 
bet niekas jo nepaklausė.

AUTOMOBILIŲ EKS
PORTO PAKILIMAS

Nuo 1921 metų,.automc 
bilių išgabenimas 
šalis padidėjo 588 
čiais. 1921 metais 
ta automobilių už 
247, o 1929 m. — už $563, 
853,995.

Šiais metais automobili) 
išdirbėjai ruošiasi dar dau 
giau pagaminti ir ekspor 
tuoti kitų šalių žmonėm 
geriems laikams turėti.

į kita 
nuoširr 
išgaber 
$81,928.

NIEKAD NE VĖT, A T
Išrašykit “Dirvų” saviškiams dabar, nes neužilgo 
pradės tilpti du ilgi ir labai žingeidus raštai —

VYTAUTAS DIDYSIS
ir

JUROS MERGA

Naudokit apačioje telpantį kuponų:
Kaina metams: Amerikoje $2; Kanadoje $2.50; Kitur visur $3.00 

Pusei metų — pusė kainos.
f Su užsakymu reikia siųsti ir pinigus. šią kortelę galima naudoti 
užrašymui sau ir"kitiems vienu sykiu, pažymint kiek viso siunčiat)

GERB. “DIRVOS’ ADMINISTRACIJA: Siunčiu $...

kaipo prenumeratą už “Dirvą” ant______ metą laiko. Siuntinėk!'

Vardas ... ................................................................... i....................................... .. ......

Adresas

Užrašytojo vardas ir adresas:

i 
B

Septyni užmušta. Jugo
slavijoj, ant vieškelio į Lei- 

ibachų autobuso nelaimėje 
[užmušta 7 keleiviai.

Vardas

Adresas



DIRVA

Korespondencijos DAYTON
G l( JIS AR TA R EILA?

PITTSBURGH, PA. _
Tautos šventė. Atsišau

kus SLA. 3-čiam Apskričiui 
Į Pittsburgo ir apielinkės 
draugijas ir kuopos del ren
gimo 500 metų Vytauto 
mirties sukaktuvių ir 12 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sūkaktųvių visi sur 
judo. Štai ant Vasario 16 
dienos rengiama iškilmin
gas vakaras L. M. D. salėj, 
prasidės nuo 7:30 vai. va
kare. Tai bus vienas iš žy
miausių Pittsburge paren
gimų kokie kada buvo Lie
tuvos nepriklausomybės, su
kaktuvėms paminėti. , , į; ■

Apart vietinių, kalbėt .Di*. 
S. Naikelis iš Chicagos. Mu
zikali Į programą išpildyt 
pasižadėjo visi Pittsburgo 
žymiausi 'artistai: A. Sa-> 
dauskas, M. Grinienė, B. 
Lapeika, K. Savickas, pia
nistės M. Virbickiutė, M. 
Rukiutė, šokikė Plukiutė.

Sandariečių konferencija. 
Vasario 15 d. LMD. salėje 
nuo 8 vai. vakare visi San-j 
dariečiai ir pritarėjai yrajdomę į kitą moterų, 
kviečiami į pasitarimą, nes 
bus svarbių dalykų apkal-

I bėjimui, bus centro valdy
bos narys Dr. S. Naikelis 
iš Chicagos. Visiems- tau
tininkams privalu atsilan
kyti. ' .

SLA. 40-ta kuopa išrin
ko būrį organizatorių, ir 
kad darbas butų pasekmių-, 
gesnis nutarė nusitraukti

1 paveikslą kuopos valdybos- 
ir visų jaunuolių kurie pri-

V sirašė prie 40-tos kuopos «įįx 
kurie dar prisirašys per 
sekančius, pora mėnesių.

Paveikslas bus traukia
mas Balandžio mėnesį prie 
L.M.D. salės laike kuopos

I susirinkimo, galės patekti 
į paveikslą ir nariai kurie 

į mitinge .dalyvaus. Tą su- 
į sirinkimą bus renkami de- 
| legatai į SLA. seimą. 
" Visų narių pareiga lan

kytis susirinkimuose, o y- 
pač atminti tą susirinkimą 
kada bus delegatų rinki
mai. ' ~

Delegatų lėšas į seimą ir 
atgal apmokės ŠLA. 3-čias 
apskritis. SLA. kuopos ku
rios nori daugiau informa
cijų apie tai kreipkitės ypa- 
tiškdi arba laišku pas ko
misijos narį: . F. Pikšris, 
3524 Butler st., Pittsburgh.

j. Virbickas.

tėmytas, sulaikytas ir areš
tuotas. Jis policijai pasa
kojo kad jo motina, 57 m., 
jau serga apie devyni mė
nesiai. ■ _ >;, ■ , į »( <

Kaimynė pasakojo poli
cijai kad tas vaikinąs jau 
trečiu kartu bando nusižu
dyti. į

1929 metų gaisrų nuosto
liai. Pereitais metais Pitts
burgo srityje nuo gaišrų 
bilvo nuostolių už $1,461,334 
arba; $300,000 daugiau ne
gu 1928 metais. Vienok tai 
buvo visu milijonu dolarių 
mažiau negu nuėjo, liepsno
mis 1927 metais? •' a
Į? Gaisruose .pereitą metą 
miestė neteko gyvasčių 21 
4iliėčiai šalip ugniagesių.

Norėjo nūsižųdyt. Susi- 
graužęs del motinos ligos, 
Antanus Wroblewski, 24 
m., nub Mulberry Way, no
rėjo nusižudyti nušokda
mas nuo 31st-st. Tilto į Al
legheny upę. Bet tąpo pa-

Meiliška tragedija. Va
sario 10 d. vedus moteris, 
Jėssie Owens, 44 m., nuo 
Pennsylvania avė., ‘ nušovė 
Bankertą, 48 m., su kuriuo 
ji turėjo meiliškus šauti-, 
kius, bet jie pradėjo irti ir 
Sakoma jis pradėjo kreipti

Ban- 
kert buvo atsilankęs pas 
pažystamus tUose pat na 
muose kur ta moteris gyve
no; ji patykojus kada jis 
išeis, patiko priemenėj su 
revolveriu ir po trumpų 
ginčų paleido į jį šūvį ;ir 
tuOj pati nusišovė. ’ Kaimy
nas atbėgo girdėdamas šu- 
yiųs, bet nespėjo sulaikyt.

- Sužeidė ’mokytoją.; ! Lan
caster, Pa. — Devynių me- 
/tų jnokinis įširdęs ant. » 
vo mokytojos už pamušimą 
už nepaklusnumą, -atsilen
kęs savo peiliuką dūrė jai 
Į petį, perdurdamąs gana 
giliai. Mokytojos su tuo 
yąiku turi nuolat bėdos, jis 
labai nepaklusnus.; Jis ki- 
tiems vaikams rodinėjo ir 
revolver} kitais sykiais. Tai 
labai prastą taką pasiren
ka jau iš pat mažens.

Automobilių hela i m ė s e 
pereitą . sekmadienį Pitts
burgo srityje užmušta du 
žmonės ir keliolika kitų su
žeista.

Nusižudė dėl suriaus pra
sižengimo. Farrel, Pa. — 
Tėvas, Heilnian Cole, 41 m., 
patyręs kad jo sunūs pavo
gė iš pašto $200, nepaneš- 
danias gėdos norėjo nušau
ti savo pačią, savo vieną 
vaiką kuris, namie buvo, ir 
pats; save. Motina negalė
dama jo perkalbėt išspruko 
iš namų ii: beg o pas kaimy
nus pagalbos. Tada likęs 
kambaryje ’ vienas, tėvas 
nusišovė. .. . . .

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitt “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kaiaaa.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,069. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės itae adresai

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

kuriems tikrai rupi SLA. 
gerovė, o ne politikos.

Bostoniečiai SLA. nariai:
S. Mockus,
J. L. Kasmauskas, 
Adv. J. B. Gailius,
J. Lekys,
K. Jurgeliunas.

tiniais įrankiais, bet bukit 
Susivienijimo gerovės bu- 
davotojais ir jo sargais.

Už Tareilą balsuos visi 
SLA. nariai išskiriant ke
lis šimtus politikierių, ir 
Tareila bus išrinktas.

Laimėjimas bus musų pu
sėje, tik atminkit:

Eikit į susirinkimą kada 
bus nominacijos, agituokit 
bus balsavimai, agituokit 
savo draugus eiti,

Aiškinkit jiems už ką tu
ri balsuoti ir kodėl.

Stengkitės išrinkti dele
gatais į seimą tokius narius 1

tro tada bus ir netvarkin
gas reikalų atlikimas ir bol
ševikams bus tinkama pro
ga daryti visokius užmeti
mus ir auklėti savo Įtekmę 
nariuose.

Susivienijimo nariai, jei
gu norit organizžcijoj tin
kamos tvarkos, taupumo ir 
skubaus reikalų atlikimo 
balsuok už Tareilą ir lai jis 
visa dauguma balsų bus iš
rinktas.

Nebūkit keno nors poli-

KODĖL TAREILA TIN
KAMESNIS UŽ GUGI
Jonas Tareila į Susivieni

jimo Iždininkus kandida
tuoja. To reikalauja dau
gelis SLA. kuopų ir veikė
jų. To reikalauja ir pačios 
organizacijos gerovė ir Lie
tuvių tautininkų garbė.

Bostoniečiai tai permaty- 
dami stovi už Tareilą ir 
kasdien gauna laiškų iš tų 
kuopų kurios buvo nomina
vusios Gugį, su pareiškimu 
kad jos balsuos už Tareilą. 
Mat, jau buvo po nomina
cijų kada dažinojo Tareilos 
.kandidatūrą.

Tokis žj^gis parodo’ Susi
vienijimo narių susirūpini
mą savo organizacijos ge
rove. Pažiūrėkime į di
džiąsias Amerikonų ir sve
timtaučių organizacijas ku
rių iždai siekia milijonus 
flolarių. Ar rasime bent 
vieną kurios iždininkas gy
ventų už tūkstančio mylių 
nuo centro. Mat to reika
lauja pati organizacijos ge
rovė ir tvarka tinkamam 
ir skubiam įvairių reikalų 
atlikimui. O tokių reikalų 
labai dažnai pasitaiko.

Gugis kaip tik gyvena 
toli nuo SLA. centro. Dar 
apart to jis yra profesijoje 
advokatas ir turėdamas ke
lis ofisus, apsikrovęs savais 
darbais. Jam būnant iždi
ninku skubiai SLĄ. reikalų 
atlikimas negalimas, arba 
latyąi brangiai Susivieniji
mui kainuoja. Juk iš Chi- 
cagos New Yqrkan atva
žiavimas kainuoja šimtas 
dolarių.

Atsižvelgiant į tai mes ir 
sakom kad susidarę Brook- 
lyne ir kitur neva “Sar
gybos” komitetai labai ne
atsargiai žiuri į SLA. tur
tą ir gerovę rekomenduo
dami Gugi- Jei mes savo 
trusu organizaciją išaukiė- 
jome tai nereiškia kad da
bar del keno politinių ar 
draugiškumo užmačių mes 
turim bereikalingai jos tur
tą mėtyt.

Niekuomet prie to nepri
eisime ! Mes esame ir bu
sime tam priešingi. Mes 
norim kad organizacijoje 
pasilaikytų gera bizniška 
tvarka ir skubus išmokėji
mas ar tai sergantiems pa
šalpų ar našlaičiams po
mirtinių. Be abejo to nori 
ir kiekvienas SLA. narys 
kuriam rupi organizacijos 
gerovė.

■ Užtai mes ir stovime už 
Tareilą, ne tik .kaipo užsi
tarnavusį ir tinkamą tai 
vietai, bet svarbiausia kai
po arti centro gyvenantį. 
Ir neturime jokios abejonės 
kad nežiūrint kas ir kaip ’ 
politikaudamas mėgins kal
bėti, šio fakto S.L.A. na
riams negalės užginčyt ir 
jie stovės už Tareilą ir jį 
išrinks SLA. iždininku.

Kai kurie “Sargybinin- 
kai” ir jų įtikinanti sako 
kad balsuodami už Tareilą 
skaldys balsus ir komunis
tams duos progą laimėti. 
Neteisybė. Kaip tik prie
šingai: balsuodami už Gugį 
duoda komunistams progą 
klebinti SLA. duris ir ren
gtis prie laimėjimo. Kada 
centro valdybą išrinksime 
išsiskirsčiusią toli nuo cen-

mi- 
ap- 
ne- 
su-

Vanagaitis ir Olšauskas. 
Jau pasklido gandai kad 
pas mus žada atsilankyti 
gerbiami artistai Vanagai
tis ir Olšauskas. Bet “Dir
vos” nr. 4-me koresponden
cijoje iš šios kolonijos 
nima kad tą dieną bus 
vaikščiota ir Lietuvos 
priklausomybės 12 metų
kaktuvės, artistams daly
vaujant. Iš to pasirodo kad 
tarp: Daytoniečių nėra vie- 
?nybės ir sutikimo. Mano 
mionione, tautiečiams buvo 
pravartu kreiptis į Katali
kų sąryšį, kuris čia gyvuo
ja, butų padaryta didesnis 
šūjiįdimas i ir apvaikščioji- 
mashbutų’ surengta i išvien. 
Dabar pasirodo kad Dayto- 
ne Lietuvos šventė bus pa
minėta pakrikusiomis spė- 
konįs. Smakas.

NEWARK, N. J.
Iškilmingas apvaikščioji- 

nias' Tautos šventės. Vasa
rio 16 d. čia bus paminėta 
iškilmingiau negu kitados 
kada. Apvaikščiojimas at
sibus Šv. Jurgio Dr-jos sa
lėj, nuo 3 vai. po pietų.

Dąlyvaus Šv. Cecilijos 
■chorąs, bus kvartetai ir so
lo dainos.

Kalbėtojais bus: Lietuvos 
miiĮ^teris ' B. K. Balutis, 
Kunįį Cybelis, V. Venčienė, 
taidfi keli' miesto viršinnf-

1 ’ j va-kai^l Po programo bus 
karięnė pagerbimui B. 
Balinio Elks Salėj.

DETROIT
Baigia statyt turtelį. An

ksti. šį rudenį po Detroito 
upe bus atidaryta tunelis 
automobiliams važinėti iš 
ir į Kanadą. 'Tai bus pože
minis vieškelis virš mylios 
ilgio, kurio pabūdavo jimas 
kainuos $23,000,000. . ,

Tunelis bus gana ypatin
gas ir didelis, nes juo galės 
pervažiuot 2,000 automobi
lių per valandą į abu galu

Tunelis bus taip nušvies
tas kaip dienos šviesa ir 
įvažiuojant į tunelį auto- 
inobįliąi turės užgesint sa
vo šviesas net; naktis laiku.

Kasant tunelį užtiktą tri
jų lavonų kaulai, prie to 
rasta kelios kanuolių kul
kos iŠ- Revoliuciniu karo.,

Detroitas auga. ?jPaskuti- 
niū gyvehtbjų Skaičiaus su
vedimu* pasirodė kad Det- 
fbitas turi jau 1,888,985 gy
ventojus ir stovį ’ ketvirtoj 
eilėj tarp didžiausių Ame
rikos miestų. • ‘

1929 metais Detroito dir
btuvės išdavė produktų už 
$3,500,000,000, algomis dar
bininkams išmokėta $675,- 
000,000. Čia yra 2,043 vi
sokiausios išdirbystės.

Komp. Mikas Petrauskas 
tūlas laikas vieši Detroite 
pas Dr. Jonikaitį. Teko 
patirti kad gerb. Petraus
kas yra kviečiamas Lietu
von į Vytadto iškilmes, ir 
pargryžęs jis mano tenai 
apsilikt ant visados.

Jam ten geriausia ir tik
tų, tiek daug dirbusiam tė
vynes labui. į . ‘ J 'i N.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

“DIRVOS” EKSKURSIJA 
LIETUVON

Gegužio-May 26 d.

Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą

Trečia Metine “Dirvos” Ekskursija 
Pasitaiko Istoriškame Mete

Dainų Šventė 
Žemės Ūkio Paroda

■ _>RIE Vytauto iškilmių, šią vasarą Lietuvoje 
dar bus garsi DAINŲ ŠVENTĖ* ir ŽEMĖS 

ŪKIO PARODA. |
Dainų šventė yra tai toks didelis dalykas vi

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

Iš visos'Lietuvos Suvažiuoja Į Kauną jau ga
tavai susimokinę dideli jaunimo chorai ir ten 
susilieja j vieną —■ ir Sudaro CHORĄ MILŽI
NĄ, ko gal niekas niekad nei Amerikoje nema
tėt. Kaune, ant kalno, iiš kur matosi visas Kau
nas su pro šalį tekančiu Nemunu, susirenka įe
it tūkstančiai dainininkų — vyrų ir moterų iš
sirėdžiusių tautiškais’ rubais — ir visi po vieno 
dirigento komanda dainuoja. Jų dainos balsas 
l.vg apgaubia visą Lietuvą, kyla iki debesų ir su 
vėjais lekia per visą šalį. Choristams išbudavo- 
ta milžiniškas amfiteatras, kur jie vienas už kito 
aukštyn eilėmis dainuoja. Dirigento pastovas 
išbudavotas gal kokių dviejų gyvenimų aukščio, 
kad jį visi daindriai matytų.

Sykiu su Dainų šventė Kaune atsibus ir žemės 
ūkio Paroda. Ką ta paroda reiškia gali įver
tinti tik tas kuris joję 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. Jaipgi į tą parodą atgabe
na savo išdirbinius: visokias mašinas ir kitką 

Paroda tęsiasi kelias

__ _ . , , i Dainų Šventės ir Parodos laiku per visą Lie-
Kodei per Klaipėdą • tuvą tik skamba kalbos “Kaunas, Kaunas!” ir

,_T,TTTr_.T^ ... . . .. ..kiekvieną širdis traukia apsilankyti savo Valsty-TZTEKVIENO Lietuvio noras yra parvažiuoti1-- - ■ -■ 
į savo Tėvynę tiesiog, ypač kad mums yra 

laimė 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 j Klaipėdą — 
reikia išlipti beveik pusiaukelyje 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 nereikš persėsti, nes tik viena Baltic Ameri
ca Linija veža tiesiog į Klaipėdą.

r|lAI yra trečia iš eilės metinė “Dirvos” Eks- 
** kursi ja' Lietuvon. Bėt 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
nus tėvelius, brolius,, .sesutes. Bet nebuvo dar 
nieko tokio didaus ir iškilmingo visoje Lietuvoje 
riuo Nepriklausomybės atgavimo kaip 
met.

Prasidėjus 1930-tam metui,.Lietuvoje 
tas'tapo apšauktas VYTAUTO METU, 
reiškia? Tai reiškia kad Vytauto iškilmės bus 
minima ne kurią vieną dieną, bet ištisai per vi
są metą, ypatingai vasaros laiku. Vienokioms 
iškilmėms 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 irfetas 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 nie
ką tas

kaimyniškos valstybės. Paroda tęs 
dienas, taip kad negali jos nematyti.

I Dainil Čvonfoc i-i» loilzu na

Reikalingi Dokumentai
Kurie ne-piliečįai, 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 putinai imkit jį rūpintis DABAR.

kiekvieną sn___ ______ _.a______v_____  ____„
bes Sostinėje.

Aplankymas Tilžės ir Rambyno
TŠLIPUS 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 yra garsus Lietu
vių gyvenime miestas: daugybė ten yra buvę, 
Nemunu nuplaukę, daugybė per Tilžę į Ameri
ką bėgo. Tilžėj buvo spausdinama Lietuviškos 
knygos kada Lietuvių Spauda buvo uždrausta. 
Tilžėj gyvena Lietuvių filosofas Vydūnas, kuris 
1928 metų vasarą, kuomet “Dirvds” redaktorius 
ten atsilankė, prašė kad Ameriiečiai Lietuviai 
lankytųsi pas savo brolius Prūsų Lietuvius, prk 
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 šventvietė, kur ir 
po šiai dienai daroma atminimai anų garsių mu
sų tautos dienų. Rambyne yra pastatytas au
kuras, kur Joninių naktį atsibuna didelės 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
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Į

įtė
’aroda
į vasarą Lietuvoje | 
.VENTĖ ir ŽEMĖS

didelis dalykas vi- JBI 
lant galima supras-M

ia į Kauną jau. gž-. I 
imo, chorai ir teji I 

■g CHORĄ MILŽI- Į 
i i Amerikoj e nema- I 
mątosi visas Kau- 1 

□nii. siisirenka te- 1 
ryrų ir moterų ft- I 
— ir visi po vieno J

Jų dainos balsas I 
la iki debesų ir su ’ 
oristams išbūdavo- ■ 
r jie vienas už kito 1 
Dirigento pastovas I 
gyvenimų aukščio, 'į

ne atsibus ir žemės I 
i-reiškia gali įver- I 
iko. Tiesiog srėbė- Į 
į tenai matai: pui- I 
rklius, karvės, avis, I 
visokiausius narni- j 

augi pačioje Lietu- I 
į tą parodą atgabe-. I 
s mašinas ir kitką I 
rodą tęsiasi kelias 
tematyti.
laiku per visą Lie- 
aunas, Kaunas!” ir 
ankyti savo Valsty-

ir Rambyno i 
>je, norintieji galės I 
i yra Vokietijos pu- | 
i jų valandų kelionė 1 
ė yra garsus Lietu- <1 
jyhė ten yra buvę, į 
per Tilžę į Ariieri- I 

sdinama Lietuviškos I 
da buvo uždrausta, J 
>fas Vydūnas, kuris t 
‘Dirvds” redaktoriW 1 
.meriiečiai Lietuviai 
’rusų Lietuvius, prjj
kovoti su Vokiečių J 

išnaikinti.
/iškas laikraštis, lėi- 
dvinti. Patyrę apie 
’ilžes vientaučiai su I 
iirriš.
i pusėje, ant stataus 
RAMBYNAS, garsi

. šventvietė, kur ir j 
imai anų garsių inu- 1 
yra pastatytas au- | 

tsibuna didelės iškil- Į 
3 Lietuvos ir iš Til- Į 
uribyną sergsti Pru- I 
ynas Jankus, 72 me- I 
mkosi jisai kiekvie- I 
ką aprodo, išaiškina.- I

Įkas netruks 
patiškai. 

ira j
, Ohio

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

žinąs persipildys ir gali su
gesti; tas pats ir .su jūsų 
skilviu — nevalgykit tar
pais valgių, kuomet nori ko 
nors kodėl nesurukyt vietoj 
to Lucky.

KATALIKŲ SUSIVIENIJIMO VALDYBOS 
NOMINACIJOS

Mažo Vyro Darbus ir pai 
matė: visoje Šalyje prista
tyta daug Tiltų ir iškasinė
ta daug Grėbių, iš Pievų ir 
Laukų nuleista Vanduo ir 
Žmonės gavo daugiau nau
jos Žemės arti, sėti ir akė
ti; ir pasakė sau: Palauk
siu dar vienus Metus. -

Ale vis nesiliovė Balsai j 
Dangų kilę ir Dievulį erzi
nę, ir tie Balsai sakė: Tas 
Mažas Vyras tuoj pasida
rys save Viešpačiu ant Že
mės ir neliks nei vienos 
Bažnyčios, o visi Kunigai 
ir> Bendrovių Vedėjai jau 
susodinti Kalėjime.
tyta daug Tiltukų, iškasinė-

Tadal Dievulis paklausė 
tų} šauksmų ir tarė'. Užlei
siu Lietuvai šaltą Vasarą 
ka<į: niekas .neųždęrėtų, ir 
hubąųsių savpi parinktą! Vy
rą, ba gal jis- ištikro ką blo
go daro. Ir užleido neder
lingą Vasarą ir niekas ne
užderėjo ir Žmonės kentė 
ir aimanavo, kiti- mirė' iš 
Bado. Ale kad tas Mažas 
Vyras nesusiprato ir misli- 
no kad Žmonės kenčia už 
savo Griekus, tai Dievulis 
padarė labai šaltą Žiemą ir 
užšaldė visas Upes ir Eže
rus kad Žmonės nei Žuvų 
negalėtų pasiekti, ir Pauk
ščius ir Žvėris Giriose iš-" 
šaldė kad 'negalėtų medžio
ti ir kentėtų ųž 'Puikybę to 
Mažo .Vyro.

, Tada jis gavo Įkvėpimą 
ir suprato kad jau jam Lai
kąs iš Valdžios išeiti, ir ta
da yel, vjęįas bųvp geyai ir. 
Lietuva gAvo- šiltą Žiemą,

I nei 
Ežerai neužšalo., o kad ga
lėtų Kaunan TSu 'Slabada Ir 
su Aleksotu per Žiemą su- 
sisiekt reikėjo skubiai ati
daryt du dideliu Tiltu, ko 
pereitą Žiemą nereikėjo ba 
buvo Nemunas ir Neris iki 
Dugno užšalę. , '

O dar toliau Laiminda
mas Lietuvos Dievulis pa
darė kad Valdemaro Neli- • 
kimo Metais sueitų Penki i 
Šimtai Metų Vytauto Mir
ties Sukaktuvių, 'kuris pir
mutinis būdavo jo Lietuvoj 
Bažnyčias ir kurio Šventę 
minėdami Lietuviai galės 
apsidžiaugt kad Valdema
ro neliko, o vietoj jo dabar 
visas Kaunas kalba apie sa
vo du dideliu Tiltu, ir dau
gybė Amerikos Lietuvių, be 
baimės patekt į Varnius, 
važiuos tų Tiltų pažiūrėt.

savo Tėvais’ nesusikalbės ii’ 
i pradės jų nekęsti ir gal už1- 
I sinorės žudyti juos, pasi- 
i gerinimui savo “Mokytojų, 
tai Dievulis pakentęs pusę 

Į Metų ėmė ir nusprendė pa
daryt šitaip:

Jis nužiūrėjo ir pamatė 
Lietuvoj vieną Vyrą kuris 
jam patiko, ba jis mokėjo 
čįąug Liežuvių kalbėti ir 
buvo drąsus ir išmintingas. 
Ir pasiuntė jam savo Įkvė- 

I pimą ir pasakė: Gruodžio 
Septynioliktos Naktį tu pa- 

, sidarysi save Valdovu ma
no Žmonių, ba jeigu taip 
bus toliau kaip dabar yra 
tai neliks nei Bažnyčių nei 

! Kliostorių» h ei- sv|ritų Or- 
J ganizacijų kurias,,keli .Me

tai pirmiau sukūrė Kiini-
■■ gąii ii; kiti Tikėjimui atsida- 
■’ vę Žųionės. į į' U Į i p '

Tas naujai parinktas Val- 
! dovas buvo mažas Vyras, 
1 ale jam buvo lemta nešiot 

didelę Skrybėlę 'ir todėl jis 
' tiko būti Valdovu ir gelbėt 

Lietuvą nuo antros Babilo
nijos. Jo Vardas buvo Val
demaras, ba jis turbut pa
ėjo iš tokių Žmonių kurie 
valdė Marias, ba Lietuviai 
pas Marias gyveno jaii nuo 
neatmenamų Amžių.

Kada Valdemaras paėmė 
valdyt ir su savo Draugu 
Smetona panaikino Babilo
niją, Dievulis žiurėjo iš 
Aukštai Į darbuš savo Vai
kų ir džiaugėsi: Tada , Die
vulis sakė sau: Aš laimin
siu tą Žemę j ir '.tuos Žmo
nes,, ba jie man patinka: ii 
■panaikino PolitikieHų' Važi- 
nėjimą po Kdipiūšė ir ,Žmo- tbįiią, jšiįtą kad Upes 
nių gąsdinimą-; sugaudė vi- ”v 
šus Arklą vagius ir įvedė 
tokią Tvarką kad Gatvėse 
galėjo Pinigai voliotis nie
kas jų nedryso imti.

Ale kiti Dievulio Vaikai, 
kurie pastatė Bažnyčias ir 
Klioštorius ir kurie įstgi- 
gė Lašinių Skutimo Ben
droves pradėjo graudžiu 
Balsu šauktis į Dangų ir 
siųst ten savo Skundus sa
kydami kad tas Mažas Vy
ras neįsileidžia jų į Val
džią, ir pradėjo sakyt kad 
jis prasižengė prieš Dievu
lį pasisavindamas perdaug 
Valdžios ir jeigu dar ilgiau 
jis valdys tai jis sugriaus 
Bažnyčias ir kitas šventas 
Vietas. . 1

O jų Balsas pasiekė Die
vulio Ausis ir Jis atkreipė 
savo Akis į Lietuvą, pažiu
rėjo ir matė kad ten viskas 
gerai, ir pasakė: Palauksiu 
dar vienus Metus.

• Ale Tikėjimo palaikytoju 
Balsas vėl kilo į Dangų, vis 
graudesnis ir liūdnesnis ir 
sakė: Mes neturim Val
džios, nors tas Mažas Vy
ras žadėjo mus - priimti; 
jau pusė Bažnyčių ir Klioš- 
toi’ių išgriauta, o Lašinių 
Skutimo ii- kitos Organi
zacijos jau sugriuvo, ba tas 
Mažas Vyras neduoda mu-

GERB. SPRAGILAS APIE
DIEVULIO BAUSMĘ 

IR VALDEMARĄ
Aną pono Dievulio metą 

Lietuvai buvo leista palikt 
b Neprigulminga nuo Rusų ir 
b Lenkų ir Vokiečių ir pasi

daryt Savistove,
K kant sau Valdovą vadina- 
“ mą Prezidentu. Ir Ponas 
Į Dievulis žiurėjo iš Dangaus 
Į į savo Vaikus ir džiaugėsi 
I' kaip jie dirbo ir kunijo Jo 
į Šventą Valią.
B Kad Šalis butų labiau Įai- 
f. minama į Valdžią inėjo Ku- 
I nigai ir Klierikai ir kito- 
I kie1 visokie Tikėjimui atsi- 
| davę Žmonės, ir tada vis- 
r kas -ėjosi gerai: atnaujinta 
s Bažnyčios, "oristatyta nau- 
I jų KlioštOrių, įkurta viso- 
I kity Draugijų ir Organiza- 
>' < ijų ir viskas ėjosi taip kad 

rodėsi Lietuva taps Dan-
| gaus Pašiurę ant žemės..

Ale Žmonės pradėjo iš- 
r jtvirkt ir sakė:’ Kad dabar 
p gavom Litus ir Žemė gerą 
gaišių duoda, tai jeigu pa-

■ Smainysim ' kitus Valdovus 
Įfgal bus dar geriau ir galė- 
|L.sim 'be Darbo gyvent,’ t ir ;sų- 
jį manė ir išrinko į Valdžią 
R tokius ' kurie negarbin'o 
g Sutvertojo, ale Mamoną ir 
I kurie sakė kad Lietuvoje 
t; gali būti Rojus ir nereikia 
j Dangaus. Šitie nauji Val- 
fc-dovai pasakė: Žmonės turi 
j but lygus, ir pradėjo Pie- 
I menis lygint su Ūkininkais, 
E ale Piemenys iškėlė Galvas 
f aukščiau Ūkininkų ir pa- 1
■ sijuto didesni. Ir Valdovai 
f/toliau pasakė: Visų Kalbų 
r Žmonės turi but lygus ir 
I turi turėt savo Mokyklas ■ 
L jr Valstybė turi jas užlai- 
|kyt.

Ir atidarė savo Mokyk- ■ 
E las Lenkai ir atidarė Žydai 
I ii’ atidarė Vokiečiai ir ati- 
R darė kitokie Gaivalai, nors 
| jie Mokinių -neturėjo, ir ' 
b Lietuviai savo Pinigais tu- ! 
K rėjo užlaikyt svetimus Mo- : 
B kytojus kad jie mokintų ! 
J Lietuvių Vaikus svetimų ' 
t Kalbų ir Neapikantos savo 

Tėvų ir Savo Žemės.
Tada Dievulis pažiurėjo 

Riš Dangaus į savo Vaikus 
I ir palingavęs Galvą pasa- 
I kė: Dar mana Kantrybė 
į neišsibaigė; paląuksiu 
I Metus.

Ale jo Vaikų darbai 
I sirodė nepakenčiami ii' 
į dėsi, aiškiai kad Lietuvoj 
| kuriasi antra Babilonija, sų Žmonių sudėtų Pinigų 
i ba Lietuvių Vaikai mokosi I joms palaikyti.
■ svetimų Kalbų ir tuoj su Dievulis vėl pažvelgė į

išsiren-

dar

pa- 
ro-

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas rėguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New I 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų !

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui sausžemiu į Kauną. Yorko j Kauną £203 ir bran- Į
iPamatykit pakeliu Londbną. /0N. ?iau*. Atskiri kambariai, er- ♦
! Taipgi tiesiai į Londoną kas dY1 vieta’ ^eras naminis vai- ,
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi £}s? mandagus patarnavimas. i
laivai. Trečios klesos laiva- P®* informacijų klaus-
Įkortės į abudu galu iš kite bile Cunard Agento, ar-ba pašyki pas:

CUNARD LINE 1022 Chester A™- . , ou.Cleveland, Ohio

“Garsas”, L. R.-K. Susi
vienijimo organas, paduo
da sekančias pasekmes tos 
organizacijos nominacijų į 
Pildomąją Tarybą:

Ant prezidento: 
P. Muliolis gavo b. | 
A. J. Sutkus : 
Ant Vice-Prezidęnto: 
S. Marozas 
J. Purickis 
Ant Sekretoriaus: 
J. B. Šaliunas 
A. Makusevičius 
J. Žvirblis 
Ant Iždininko: 
Jonas Moliušis 
J. Tamošaiti^, 
Ant Daktaro-Kvotėjo: 
Dr. J. C. Ažukas 
Dr. J. J. Ve,beris 
Ant Dvasios Vado: 
Kun. Miliauskas 
Kun. J. Bakšys
Kad ir Katalikų Susivie

nijime yra gana politikos 
ii' šališkumo parodo narių 
žymus palinkimas į vieną 
kurį kandidatą, ir matome 
kad jokie du kandidatai ne
gavo arti vienas kitam bal
sų.

Tautiškam Susivienijime 
du žymiausi kandidatai ga
vo bendrai balsų pervirš 
8,000. Katalikų Susivieni
jime — 6485 balsus (sudė
jus kandidatų ant pirminin
ko).

Ir katalikiškamie Susivie
nijime pirmininko vieta lai
koma svarbiausia, nes nors 
dvasiško vado vardas sto
vėjo balote pirmiiausia, tie
du kandidatai gAVo keliais 
balsais mažiau už pirmi
ninkus, bendrai imant.

Katalikų Susivienijimas 
ir Tautiškas Susivienijimas 
buvo vienas ir tas, su pra
džia 1886 metais.

Susivienijimas skilo 
metais Wilkes Barre, 
16-me seime, ir nuo tada li
ko du Susivienijimai. Tau
tiškas turėjo 616 narių. Tą 
seimą buvo lermo už paša
linimą iš Susivienijimo vei
kėjų Jono Tareilos ir Jono 
Damijonaičio, nes tada pir
mininku buvo Kun. A. Kau
pas.

Jonas Tareila buvo vei
kėjas pirm to ii1 po to, nes 
1903, 1904 ir 1905 metais 
jis buvo išrinktas tautiško 
Susivienijimo’ prezidentu.

Dabar Jonas Tareila kan- 
Neužmirškit saviškių Kanadoj, i didatuoja ant SLA. iždinin- 
Piėtų Amerikoj ir kitur — už-1 j<0- jeį įarp Lietuviu dar 

rašykit jiems “Dirvą”. j „ _ „ ~ x. lyra anos senos, geros tau-

Lietuvą
laiku švęst 

VELYKŲ ŠVENČIŲ

Kovo m ė n
Į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

S- S. George Washington .........Kovo
S. S. America .;........................... Kovo
S. S. President Harding............ Kovo
S. S. Leviathan..............................Kovo
S. S. George Washington............ Kovo

d. 
d. 
d.
d. 
d.

5
12
19
26
29

IŠRINKIT bet kurį garsiųjų United States Lines garlaivių 
ir gėrėkitės jų pasauly pagarsėjusiais parankumais, vir

tuve ir pasilinksminimais.
Pilnų informacijų, kainų ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

4662
1796

4042
2036

4752
904
811

4525
1490

5439
885

5337
915

1901 
Pa.,

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O.

tiškos dvasios ir nori būti 
Lietuviais jis turėtu būti 
išrinktas. Kaip anuose lai
kuose kunigai taip dabar 
socialistai bus mums našta, 
jeigu tik' su jais susidėsim.

NEKASKIT SAU KAPO

. SAVO DANTIMIS!
Šitą pasako žymiausi gy

dytojai matydami kad di
duma Amerikos žmonių tą 
daro.

Progresas kokį mokslas 
padarė per pastarus kelis 
metus prailginimui žmonių 
gyvenimo yra pastebėtinas. 
Per pastarus 20 metų mes 
išmokom daugiau apie šitą 
svarbų dalyką negu žinota 
per kelis šimtmečius pirm 
to.

Bet, nežiūrint ’ šito, pas- 
kutiniausios statistikos pa
rodo kad mirtinumas didė* 
ja-

Kaip ir automobilis, žmo
gaus kūnas taipgi varomas 
inžino, kuris randasi tarp 
šonkaulių. Jis užsitarnau
ja nors inteligentiško pri
žiūrėjimo. Dauguma auto
mobilistų, o visi mokslinin
kai, žino kad automobilis 
važiuojamas vidutiniu gręi- ■ 
tumu, su atsargumu, jeigu 
gauna pasilsėt protarpiais, 
tęsės ilgiau negu tas kuris 
visada pilnu greitumu va
romas. ,

Tiktai .pastarų 20 metų 
bėgiu pradėta plačiai mok
sliškai studijuoti žmogaus" 
inžinas ir kaip jį geriausia 
užlaikyti kad tęsėtų kuoil; 
giausia.

Jeigu 
inžinui 
negu jis

duosi automobilio 
daugiau. gazolino 
gali sudegint, in-

1

LLOYD 
YORK

^NORTH GERMAN LLOYD

■ EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasaulyje Laivu 

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

GEGUŽES 3 D.
PO PRIEŽIŪRA '

■LIETUVIŲ LAIVAKOR- 
ČIŲ AGENTŲ AM. D-JOS

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite’ 500 metų 
Vytauto .Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms Minėti Šventėje 

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO I KLAIPĖDĄ
VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ

NORTH GERMAN 
57 BROADWAY NEW

YPATIŠKAI VEDAMA

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Del Informacijų kreipkitės į

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DRAUGIJA

168 Grand Street'

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y.

“VIENYBĖ"
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct.

A. Į S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. J.

J. -SEKYS
• ,226 Park St., Hartford, Ct.
“NAUJIENOS”

1139 S. Halsted St. Chicago
A. , VELIČKIS

. 502 South Av. Bridgeport, Ct.> .
P,, BALTUTIS ‘ '

- ' 8327 S. Halsted St. : Chicago.
“DIRVA” , . .

6820 Superior aV; Cleveland,O!
K. MAKĄREVIČIUS

95 Liberty St. Ansonia, Ct.
K. VAIŠNORA - -f
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. IJRBŠAS . .

187 Oak St. Lawrence, Mass.
P. MOLIS

1730—24' St. Detroit, Mich.

Brooklyn, N. Y.

J. G. BOGDEN
322 W. Long st. DuBois, Pa.

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St. Chicago 

A. VARAŠIUS
S. 1-2 & Carson st. Pittsbgh, Pa. 

“Tarpininko” Agentūra ■;
A. Kupstas*, 331 W. Broadway

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ
' 50 Sterling st, Worcester, Mass.
N. GĘNDROLIUS

395*Broadway. S. Boston, Mass. 
R. -KkžEMEIiAŠ
. 793-97 Bank St. Waterbury, Ct.
P. BARTKEVICZ

678-N. Main St. Montello, Mass.
K. SIDABRAS

875 Cambrdge St.
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS
•Richmond Trust Co.

2701 E. Allegheny ay. Phila. Pa.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
1930

930

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTA PADARYT KELIONĘ AT
MINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ TIEMS 

KURIE JOJE DALYVAUS

AJjKJAUS 
jt$VįjRSIJA

žemiausios Kainos Tiesiai j Klaipėdą
Trečia klesa i vieną pusę _________ $107.00
Trečia klesa j abi pusi ____________ 181.00
Turistine trečia klesa į vieną pusę___ 123.50
Turistine trečia klesa į abi pusi min.) 204.00 
Cabin klesa ____________________ __ 142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužės 1 
iki Liepos 15 į Lietuvą, o į Ameriką nuo 
Rugpjūčio 1 iki Rugsėjo 30 d. kainos padidi
namos sekamai: $7.50 į vieną pusę, o $12.50 
j abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metų iki 10 metų am
žiaus pusė kainos. >

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
į vieną pusę. J abi pusi $11.00. 
U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreip kites tuojau pas savo vietos agentą.

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST., NEW YORK, N. Y. 315 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.
UNION TRUST BLDG., PITTSBURGH, PA. 616 ST. JAMES ST., MONTREAL, Canada

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 METAIS

Laivo vardas
IŠ 

New Yorko Laivo vardas
Tiesiai iš 

Klaipėdos
ESTONIA .. Vasario 20 ESTONIA .. Balandžio 24
LITUANIA . ........ Kovo S POLONIA .. .. Gegužės 27
ESTONIA .. Balandžio 3 LITUANIA . .. Birželio 1G
LITUANIA . Balandžio 17 LITUANIA . ... Liepos 22
POLONIA .. .. Gegužės 1 ESTONIA .. Rugpjūčio 18
ESTONIA .. . Gegužės 17 LITUANIA . Rugpjūčio 26

LITUANIA . Gegužės 26 POLONIA .. .. Rugsėjo 16
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.Dienos Klausimais
!' ČIČINSKO KALNAS

Padavimai apie Žiaurų Lietuvių Kankintoją nuo Upytos (Panev. ap.)

Kazys Polileika.

VYTAUTO J MIRTIES
PAMINĖJIMUI EILIŲ

KONKURSAS

IŠSISPAVIEDOJO!

Į^AS yra tie socialistai?
Ko jie šioje ašarų pa

kalnėje gyvena ir ko sie
kia?

Į tai atsako pats socializ
mo apaštalas, So. Bostono 
“Keleivio” redaktorius sa
vo kritikoje su komunis
tais. “Keleivis” labai apsi
džiaugia kad “Laisvė” pa
reiškė jog Rusijoje vykina
ma “tokia tvarka kokios 
reikalauja socialistai”.

Komunistų “Laisvė” už
sipuola ant “Keleivio” ši
taip:

“Jei fašistų juodlapio 
redaktorius turėtų bent 
arklio supratimą tai jis 
žinotų kad ‘Vilnis’ ir 
‘Laisvė’ visuomet buvo 
griežti priešai Amerikie
čių vykimo į Sovietų Są
jungą. Mes nurodyda- 
vom kad ten sąlygos kol 
kas nėra lengvos, nes 
Sovietų proletariatas yra 
įsikinkęs į nepaprastai 
sunkų socialistinės kūry
bos darbą.... ”
“Keleivis” prie to paste

bi štai kaip:
“Vadinasi, Sovietuose y- 

ra vykinama tokia tvarka 
kokios reikalauja socialis
tai. Ir tuo pačiu laiku tą 
pati ‘Lkisvė’ kolioja socia
listus ‘socialsvolačiais’ ir 
‘socialfašistais’.

“Jeigu taip tai kodėl jie 
nevykina Rusijoj; tkomu&į?- 
mo? Kam jie tenai vykina 
‘šočialsvolačizmą’ arba ‘so- 
cialfašizmą’?”

Reiškia, “Keleivis” atvi
rai išsispaviedojo kad bol
ševikai Rusijoje vykdo jų, 
socialistų, programą: kapi
talistus pirmiausia išžudė, 
visą seną valdžią panaiki
no, — atsisakė-nuo senojo 
svieto, kaip ta jų dainuška 
skelbė, kurią socialistai per 
kelis desėtkus metų daina
vo, »■—-■ ir Nižsėdo darbinin
kams ant sprandų kad vy
kintų “socializmą”: rojų ir 
lengvą gyvenimą “draugu- 
čiams” komisarams, o pa
tys nieko sau neturėtų. Juk 
iš ūkininkų atimama žemė, 
patys jie verčiami būti ly
giais su visais — vienu žo
džiu, “lyginama” jei ne na- 
gaikos tai šautuvų pagalba 
— visai taip kaip socialis
tai svajojo padaryti kada 
dar Rusijoje viešpatavo ca
ras, o bolševikų nebuvo.

Tarp socialistų ir komu
nistų skirtumo nėra idėjo
se' ir siekiniuose. Yra tik 
tame skirtumas kad komu
nistams pirma'“ užgriebus 
Rusiją socialistai tapo at-l 
stumti į užpakalį: jiems ne
leista Rusijoje nei kiauroj 
pašiūrėj savo komunizmą 
vykinti. Del to jie ir “pasi
metė”, divorsavosi, aiškiau 
sakant.

Jei socialistai butų užėmę 
Rusiją jie butų tą pat darę 
ką per virš 12 metų daro 
bolševikai, — nuo kurių 
kruvinų rankų milijonai 
nekaltų gerų žmonių nete
ko gyvasčių.

Daug nekalbėsim apie tai 
dedasi Rusijoje, visi tą ge
rai žino. Del to bolševikai

nenori kad Amerikos dar
bininkai, komunizmu apsi
krėtė, ten važiuotų ir pa
tirtų baisią tikrenybę.

Svarbu tik ar mums A- 
merikiečiams verta susidė
ti su socialistais, kurių tik
slas pasaulyje tas pats kaip 
ir komunistų ir kurie, kaip 
musų socialistai Baltimorėj 
SLA. seime pasireiškė, ga
tavi kas valanda su komu
nistais susidėti savo tikslų 
pasiekimui?

SLA. seimas netoli. Jei 
mes tikti Lietuviai gerai 
susiorganizuosim ir pasių
sim Į seimą savų delegatų, 
seime atsidengs socialistų 
kaukė: jie su komunistais 
susivienys. Lai vienijasi, tik 
mums reikia būti užsitikri
nusiais savo spėkomis.

Bus ten ir socialistų sald
liežuvių, kurie pakreips Į 
savo pusę -daug mūsiškių, 
jei minkštaširdžiai nuva
žiuotų.

glų skyriaus biblioteką ir 
tam tikslui prašo gerų An
gliškų knygų. Kas iš Lie
tuvių tokių atliekamų turi 
gali padovanoti per Lietu
vos konsulatus.

Knygų leidimas praėjusiais 
metais

Lietuvos bibliografijos 
institutas tuojau paskelbs 
plačiai knygų leidimo sta
tistiką 1929 metais. Iš sta
tistikos matyti, kad pernai 
Lietuvoj knygų ir brošiūrų 
išleista žymiai daugiau, ne
gu 1928 metais. 1928 metais 
bvo išleistos 756 knygos, o 
1929 — bemaž 950 knygų. 
Per vienerius metus pažan
ga.

(Tąsa iš pereito num.)

Reikalinga knygų. Lietu
vos universitetas, Humani
tarinių mokslų fakultetas, 
steigia prie fakulteto An

Nauji Paskyrimai.
Nuo Naujų Metų užsienio 

reikalų ministerijoj įvyko 
kai kurių pasikeitimų. P. 
Jurgis Savickis, kaip jau ra
šėme, paskirtas Lietuvos 
pasiuntiniu į Švediją, Dani
ją ir Norvegiją. Generalinis 
konsulas Londone K. Ginie- 
tis paskirtas ekonominio 
departmento direktorium 
P. V. Račkauskas paskirtas 
pasiuntinybės patarėjų Mas
kvoje.

ŽIEMA
Žiema šalta atėjo,
Apklojo žemę sniegai, 
Nutilo gamta maloni, 
Nubudę baltuoja laukai.

Tik stūkso ištolo miškai, 
Vėjas šiaurys vien tiktai, 
Apsupę palši debesiai, 
Saulutė vaikšto vos žemai.

Nebėga upelis gražus
Papuolęs į rankas ledų, 
Nutilęs lakštutės balsas gražus 
Kur dainavo prie* upių krantų.

Laukai ilsis visi
Apvilkti rubais baltais,
Išnyko takeliai liesi,
Ką ėjo pievojm, žolynais. į ...

Žmogus važiuoja keliu, 
Paniuręs į krūvą traukias, 
Kojom į sniegą trepena, 
Jauną pavasarį šaukia.

Vincas VinsKunas.

MYLIMAI
Mergele meilute, tu mano draugute, 
Man švieti ištolo kaip giedri saulutė; 
Kaip meilus pavasarį pievų gražumas, 
O man daug saldesnis tavasis meilumas. 
Kad butum pievutės gražus žolynėlis, 
Aš bučiau sparnuotas laukų bitinėlis, 
Žieduose, tarp lapų atrasčiau meilumą, 
Iš tavo gražybės daryčiau saldumą. 
Kad butum upelis, aš bučiau žuvelė, 
Ir linksmas plaukiočiau po tavo širdelę, 
O gal ir prie šono žolynu svyruočiau, 
Ir vėjo linguojams į veidą bučiuočiau. 
Kad giria tu butum ar mažas sodelis, 
Aš bučiau lakštingals, mažutis paukštelis, 
Giedočiau, plasnočiau ant tavo šakelių, 
Dienomis, naktimis tarp meilės lapelių. 
Kad butum tu dangum, skaisčiu, nemiglotu 
O aš debesėliu — mane ten myluotum: 
Gražu but plaukioti po erdvės platybes 
Ir meiliai bučiuoti saulytės skaistybę.

.' .. . S. Amb-s.

— Atėjus giminėms, klebonas patarė 
ir vėl jį palaidoti, bet jau be jokių ceremo
nijų ir ne kapuose ar gražioj sausoj vie
toj, kaip prieš tai buvo palaidotas, o tie
siog nunešti ir užkasti į 'balą, neg, girdi, 
jus ir patys matote ir todėl galite supras
ti kad Dievas yra nusistatęs kad jis kaipo 
toks didelis griešninkas negulėtų, kapuose 
arba gražioj, sausoj vietoj, o turi būtinai 
būti palaidotas ten kur jo yra užsitar
nauta. Žinoma, giminės paklausė klebo
no, be to ir patys suprato kad kitos išeities 
nėra. Bet žinote, ponuli, nespėjo - jie dar 
gerai sutvarkyti jo naują kapą kaip ant 
rytojaus ir . vėl rado jį išmestą į viršų. Bet 
tik jau ne su grabu, kaip pirmiau, o gry
nai vieną ir taip sudžiuvusį kad gąilu ir 
baisu buvo žiūrėti. Po to jau ir patys gi
minės atėjo pas kleboną ir pasakė:

— Tėve i dvasiškas, kaip išmanai ii 
kaip nori taip su juo ir daryk, musų gal
vos daugiau neišneša.

— Klebonas palikęs vienas dar ilgai 
galvojo: ką čia reik daryti? Bet galų ga
le nutarė padaryti didelę aržuolinę šėpą 
Kada jau ji buvo gatava jis liepė, atnešus 
Čičinsko lavoną, įdėji į ją ir užrakinus pa
statyti daržinės kampe netoli šventoriaus 
Kaip pačiam klebonui taip ir žmonėms at
rodė kad jau čia tai Čičinskas bus visai 
ramus, nes į tą vietą nei Dievas nei vel-į 
nias dėmesio, nekreips. Bet pasirodė kad 
jie visi apsiriko del to kad tuo laiku tos 
pat bažnyčios zakristijonas buvo didelis 
pijokas. Bet jis' neturėdamas- iš ko pijo- 
kauti sumanė; tam reikalui išnaudoti Či- 
šinską.-į, Taigi] (jis vieną vasaros .vakarą 
kaž' kur, gavęs (tinkamą raktą, atidarė tą 
“šėpą” ir! is*' tėn iššsiėmęs tą supuvusį 
kaip “skripką” Čičinską, nusinešė jį į kar- 
čiamą pas Žydą vadinamą Kaną, pasista 
te priemenėje, ir inėjęs Į vidų sako:

— Klausyk,., Leiba! Nagi iš kur daba’ 
čia pas tave tamponas Čičinskas atsirado.-?

— Ųi, ką tu niekus plepi! Iš kur jis 
čia gali būti?

— Nežinau, bet jei netiki man . tai. eil 
pats į priemenę'1 ir pažiūrėk.

— Ui,, aš vienas bijau! einam abu! — 
jau gerokai persigandęs, sakė Žydas..

— O ką ąš ten palikau kad eisiu! — 
atrėžė zakristijonas.

Nors Žydas dar nevisai tikėjo, -visg 
nerimaudamas, biskį palaukęs, priėjo, pra 
darė duris ir pažiurėjo, bet kaip tik varg 
šas pamatė Čičinską net plaukai ant gal 
vos pasistojo. Puolėsi prie zakristijone 
sakydamas: Klausyk, Jurgiau, buk žmo 
gus, gelbėk mane!

Zakristijonas pamatęs kad bus1 gerai 
kaip šaute iššovė: — Statyk arieklos gor 
čių tai gelbėsiu, o kitaip ne!

Žinomą, Žydas ilgai negalvodama? 
tuojau pastatė jam ne tik arielkos bet ii 
užkandžio tiek kad butų pilnai patenkin
tas. Zakristijonas,-; šypsodamos savo pasi
sekimu, valgė-ir gėrė kiek tik jo dūšia rei
kalavo. Ir taip-tas zakristijonas, kol gy
vas buvo; valkiojo tą vargšą Čičinską po 
įvairias karčiamas, vakaruškas ir vestu
ves. O jei tingėjo pats nešiotis tai jį sko
lindavo kaimo bernams tokiems pat pijo
kams ir šposininkams kaip jis pats, kurie 
išsinešė Čičinską prisigerdavo patys kiek 
norėdami, ir dar zakristijonui atnešdavo. 
Vieną sykį bernai vakaruškose, bekrėsda- 
mi šposus, prinešė vienai merginai iš už
pakalio ir jo rankom apkabino jai kaklą. 
Ta vargšė atsisukus kai pamatė kad Či
činskas ją laiko apkabinęs, iš išgąsčio ant 
vietos mirė. Paskiau jau zakristijonui ne
reikėjo nešiotis lavoną, užteko tik ateiti ir 
pasakyti: Duok arielkos, o ne tai poną 
Čičinską atnešiu! — Tai, žinoma, tuojau 
ir duodavo, o ypač Žydai, kurie gerai ži
nojo kad kitaip nuo zakristijono neatsi
kratys.

Ir taip tas ponas Čičinskas buvo nešio
jamas įvairių pijokų ir šposininkų baidy
mui žmonių po karčiamas, vakaruškas ir 
vestuves iki _toi .kųluiepriėmė jo šventa? že-
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mele. Tas tęsėsi maždaug apie porą šim
tų metų ir vargšas neturėjo ramumo. Bet 
paskui matyt Dievulis jo pasigailėjo ir 
to jau ir jis tapo žmoniškai palaidotas.

— Kažin ar tai tikrai tiesa yra, 
tik taip sau? — paklausiau senio.

— Ištikrųjų, ponuli, ne tip sau. Jei 
nebūtų tiesa tai visa musų apielinkė taip 
apie jį nekalbėtų. Ir be to dar ten taip ne- 
sivaidintų kaip būdavo seniau vaidinosi,— 
lyg užsigavęs teisinosi senukas.

i — O iš kur žinai, dėduk, kad vaidi
nosi, o gal ten visai ir nesivaidino? — 
čiomis paklausiau aš.

— Kaip gi, ponuli, nežinosiu, juk 
pats mačiau savo akim kad vaidinosi,
dar dabar kaip tik atsimenu mane net 
šiurpulis apima....

— Na, na, įdomu, dėduk, papasakok! 
— paprašiau jo, ir senukas vėl lyg pralin
ksmėjęs pradėjo:

— Nors tai. buvo ir labai senai, bet 
kaip atsimenu tai atrodo lyg kad tą tik 
dabar matau. O ištikrųjų kada tas atsi
tiko tai pasakyti negaliu. Žinau tik kac 
tada man buvo nedaugiau kaip penkiolika 
šešiolika metų. Tuomet pas mano tėvu? 
tarnavo už pusmergę tokia iš Molainių 
kaimo labai graži ir begalo cekava mer 
gička, vadinama Jievutė. Tai mes vieną 
dieną susitarėm su ja ir nuėjom prašyt 
mano mamos, Dieve duok jai dangų, kac 

.teistų mus Krekenavon į atlaidus. Žino 
ma, motina, kaip Dievobaiminga moteli., 
greitai sutiko. Ir mes sų didžiausiu džiau 
gsmu, tuoj apsirėdę,i o kamašėlius užsine 
rę ant rankų, pavakarį abu iškeliavom j 
Krekenavą. Pakelyje sutikom .dar dvi 
musų ; amžiaus gerai pažystamas: mergič 
kas ir jau tada keturiese keliavom toliaui 
Priėjus prie, pat Čičinsko kalno,/nutarėm 
SąU pasilsėti1 ir ka turėdami truputį už 
kąsti. Kadangi buvo gražus ir šiltas va-. 
saros vakaras, mes pasirinkę gražią/vietą, į 
susėdom šalį ant pievelės, ir bejuųkaudapi, 
užkandžiavome. Mums bevalgant pasiro
dė kad ant Čičinsko kalno prisirinko dau 
gybė žmonių, kurie vaikščiodami renki 
gėlės. Matydama tai, pražiūrėjus į mu: 
Jievutė sako:

— Žinot ką, •valiai ir mes į kalną' 
prisirinkę gėlių ir nuėję Krekenavon pa 
puošime altorių! Ir be to, sako, dar uogą 
ant kelio prisirinksime.

(Bus daugiau)

$10 Dovanų
Paminėjimui D. L. K. Vy

tauto 500 metų mirties su
kaktuvių, “Dirva” šiuomi 
skelbia EILIŲ Konkursą.

Paskiria $10.00 (100 litu 
Lietuvos pinigais) už ge
riausias eiles aprašančias 
Vytautą kaipo musų tau
tos didvyrį.

Šis yra ankstyvas pra
nešimas, kontesto. pabaiga 
bus paskelbta vėliau, todėl 
visi turi laiko parašyti ir 
nereikią skubėti, .

Eilių susiuntimo laiką? 
bug kana nors. .yėlai, pava
sarį., , , , (|

Dalyvauti gali. Ameriką? 
ir Lietuvos poetai; ir poe
tės.

Pirma dovana bus išmo
kėta $10 (arba 100 litų) pi
nigais. Už kitas geras ei
les bus duodama dovanos 
knygomis.

Iš kur Atsirado Lietuvoj 
Žydai

723 metais, Rytų Romos 
imperatorius Leonas išleido 
Mažosios Azijos ir visos 
Bizantijos valstybės žydams 
įsakymą priimti graikų re
ligiją. Daugybė žydų, neno
rėdami pildyti šio įsakymo 
išsikraustė į šiaurę: Kauka
zą, Krymą ir į .Kijevo apy-; 
linkės. Laikui bėgant iš šių 
kraštų jie paplito po visą 

.Lenkiją ir Lietuvą, , (
Daugelis žmonių pirmąją 

.savo gyvenimo pusę suvar< 
toja kad kitą padary
ti nelaimingu.

1930
KALENDORIAI 
KNYGOS FORMOJ 
Su visomis šventėmis 

ir kitais pasiskaitymais 
50c.

Reikalaukit “Dirvoj’ 
Cleveland, O..

6820 Superior Ave.
Du Tuzinai LAiškų — su Konvertais — su 

Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už
■ $1.00 H'

VjSžjgŽSISAKYKIT sau “Dirvos”- Spaus- 
tuvėje Du Tuzinu puikiausio laiš- 
kams rašyti popierio, su 24 vokais 

(konvertais), gražioje dėžėje, su atspaus
dintu Jūsų vardu, pavarde ir antrašu, kas 
priduos gražumą Jūsų laiškams rašomiems 
i draugus ir. gimines čia ir į kitas šalis.

Laiškai su visu atspausdinimu kai-
, nuoja tik $1.00. Prisiųskit laiške 

$1.00 ir1 aiškų savo vardą, pavar
dę ir adresą, ir viską tuoj gausit 

-- gatavą.- Rašykit tuojau.

“DIRVA’’
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

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

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautus^n, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo.__ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš- 

/ to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst nėr, 
reikia, nes jie negeri.

25^
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube
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PAUTO! MIRTIES 
MINĖJIMUI EILIŲ!

KONKURSAS

$10 Dovanų
ninėjimui D. L. K. Vy. 
500 mėtų mirties su- į 

vių, “Dirva” šiuomi ! 
a EILIŲ Konkursą, I 
kiria $10.00 (100 litą 
ros pinigais) už gc; 
is eiles aprašančiai r 
tą kaipo musų tau. 
ivyrį. i :■ 
yra ankstyvas prj.į 
is, kontesto. pabaigi; 
(.skelbta vėliau, todė 
iri laiko parašyti jį 
ą skubėtų , ,-;

susiuntimo laikai’ 
.na nors, yėlaųpavaĮ'

* h ! ’f - J 
rauti gali. Amerikoj’, 
uvos poetai,- ir poe-

a dovana bus išmo-F 

0 (arba 100 litų) pi- 
Už kitas geras ei- 
duodama dovanos, 

is.

NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

JUOKIS Į 

ir Svietas Juoksis į 
sykiu su Tavimi I

Atsirado Lietuvoj
Žydai

lėtais, Rytų Roinah 
>rius Leonas išleido 
s Azijos ir visoj, 
js valstybės žydais* 
priimti graikų r^j 

augybė žydų, neno-i 
Dildyti šio jsakymi 
tėį šiaurę: Kauka
rą ir i .Kijevo 
aikui įbėgant į§ąr 
ie paplito po vis, 
r Lietuvą, j'a 
s žmonių pirmąjį 
nimo pusę suvaif 
kad kitą p'auaiN 
ngu.

1930
ENDORIA1 
JOS FORMOJ 
imis šventėmis I 
pasiskaitymais į 

50c.
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Ričardas Burbidge
1860 metais ties žemdirbių kaimu 

Viltširėj, Anglijoj, traukinin įsėdo mažas 
vaikutis, trylikos metų amžiaus, nelabai 
stiprus kūne. Jis važiavo trečios klesos 
vagone, kurie anais laikais buvo nedeng
ti. Jis’ turėjo išsipirkęs bilietą iki Lon
dono — už aštuonių dešimtų mylių tolu
mo.

Kelios savaitės pirm to pasimirė jo 
tėvas. Jo motina turėjo dešimtį vaikų 
mažame name. Taigi šitas vaikinėlis bu
vo siunčiamas mokytis į didį Londono mie
stą.

Jo motina užmokėjo $500 valgomų 
daiktų krautuvninkui prie Oksfordo gat
vės už ketveris mokslo metus. Kas link 
algos tai jis negavo jokios. Jis gavo tik 
guolį, maistą ir dvylika centų į savaitę.

Savo pirmą šventadienį vaikinėlis nu
ėjo pamatyti Krišpolo Rūmų. Jis gavo 
neapsakomo įspūdžio. Jis, tapo sužavė
tas. Jis gavo įkvėpimo. Ta diena buvo 
nuostabiausia jo gyvenime.

Po penkių dešimtų dviejų metų vė
liau, kuomet neverta Krišpolo Rūmų gy
ventojų gentkartė rengėsi rumus nugriau
ti, didžiausis Anglų pirklys ramiai atėjo 
tenai ir pasiūlė $160,000 ta sąlyga kad 
Krišpolo Rūmai butų palikta busimoms 
kartoms pasigerėti. Jis dovanojo tą su
mą atminčiai savo pirmos šventės, kuo
met jis buvo biednas pasisiunčiamas vai
kutis.

Jo vardas buvo Sir Richard Burbidge.
Ričardas Burbidžiukas buvo tikras 

Richardas Whitingtonas, tik daug pasek- 
mingesnis. Jis paliko didesnis už Lordą 
Majorą. Jis paliko pirklių lordas, įsteigu- 
sis didžiausią pardavyklą Britiškose Sa
lose. 1 ‘ ’ -

Ričardas Burbidge turėjo labai maža 
mokslo. Pas jį nebuvo turtingų draugų. 
Jis neturėjo tokios laimės kurią kiti žmo
nės turi. Jis niekad nieko negavo veltui. 
Jis niekuomet nieko neprašė išmaldos, ar 
pagalbos.

Išpradžių vienintelis jo turtas buvo 
jis pats; ir vienintelis jo patogumas buvo 
jo begalo ištesinga motina; ji pati kepė 
duoną, darė sviestą, surius ir tiekė laši
nius savo šeimai iš dvylikos žmonių; be to 
ji dar apskalbdavo. Ji savo gyvenime bu
vo taip pilnai ištesinga kaip ir jos akyli 
sunai.

Jaunas Burbidge buvo pirklys iš pri
gimties. Eidamas dvyliktus metus jis bū
davo nupirks penkis pyragaičius už šešis 
centus ir parduoda juos po du centu vieną.

Kaipo mokinys jis buvo sėkmingas. 
Savo darbdavį jis padarė savo draugu vi
sam amžiui. Bet jis niekuomet negaišino 
laiko. Jis tuojau įsisteigė savo nuosavą 
valgomų daiktų krautuvėlę kaip tik sulau
kė aštuoniolikos metų.

Jis laikė šitą krautuvėlę per šešioliką 
metų, tačiau jis visą laiką tyrinėjo kaip 
reikia vesti didelę krautuvę, kuri butų vi
sokių prekių rinka.

1881 metais jis tą krautuvę pardavė 
ir tapo Kariuomenės ir Laivyno krautu
vių eilės vedėju. Netrukus po to jis pri
stojo už vedėją pas Whitley — jis buvo 
parinktas iš 400 atsišaukusių tai vietai už
imti.

Pas Whitley jis išbuvo maž ne devy- 
nerius metus, paskui 1890 metais jis nuėjo 
pas Harrodą ir pradėjo vykinti savo gy
venimo svajonę.

Tuo laiku Harrodo bendrovė buvo ri
bota su $700,000 kapitalu. Burbidge ėmė 
ją didinti ir 1906 metais jo pelnai siekė 
daugiau kaip $700,000 į metus, o 1924 m. 
jie daugiau negu pasidvigubino.

1917 m. jo darbininkai — virš 7000 — 
laikė masinį susirinkimą Alberto salėje 
jam pagerbti. Tai buvo gal linksmiausia 
valanda jo gyvenime.

Kas atsieina būdų kuriais jis pasiekė 
pasisekimo tai jie buvo paprasti, tesėtume 
budai, kurių mokina Taylor ir kiti.

Burbidge mokėjo organizuoti, planuo
ti, pasirinkti kompetentiškus žmones, pa
tarnauti visuomenei.

Jis savo vedėjams davė valią ir laike 
juos atsakomingais už pasėkas. Jis pasi- 
liuosavo nuo čyzmos ir smulkmenų.

Jis turėjo paprotį kelti pusiau šeštą 
valandą ryte, kaip kad buvo pripratęs sa
vo ūkyje. Prieš pusryčius jis eidavo pa
jodinėti. Jo darbas krautuvėje prasidėda
vo apie pusiau devintą valandą ir tęsdavo
si iki pusės septynių. Jis eidavo gulti pu
siau devintą valandą. Jis buvo priešin
gas vėlyvoms valandoms visą savo gyve
nimą.

Būdamas jaunas jis išsirašė sau sep
tynias taisykles:

1. Būti ištvermingu;
2. Neperdėti rūkyme, gėrime, ir tt.;
3. Būti greitu ir punktuališku;
4. Būti mandagiu;
5. Nebėgioti nuo vienos firmos prie 

kitos;
6. Nežiūrėti iš aukšto į nieką;
7. Neįsikyrėti žmonėms siūlymais 

pirkti.
Nors jis pats dirbo po dešimts valan

dų į dieną, jis tikėjo į trumpesnes valan
das; ir jis buvo pirmutinis ką įsteigė pus
dienio pasilsi šeštadieniais.

Jis stengėsi padaryti savo krautuvę 
palinksminimo vieta. Jis visuomet išgal
vodavo naujus potraukius.

Jis kartą sutraukė 12,000 žmonių net 
iš Bournemoutho specialin išpardavimam 
Jis užsisakė traukinius ir pardavinėjo nu
pigintus bilietus.

Jis pirmutinis įvedė slenkamus laip
tus krautuvėje.

Jis pradėjo nemokamai pristatyti pir
kinius Į provinciją.

Jis įvedė pirkinėjimą per telefoną.
Jis įrengė savo pirkėjams valgyklą ir 

skaityklą.
Burbidge taisyklė buvo visuomet tu

rėti ką nors naujo. Jo krautuvė buvo vi
suomet gyva. Jo darbininkai buvo akyli 
ir supratlyvi.

Burbidge visą savo gyvenimą vedė ko
vą prieš šaltumą, nemandagumą, žiauru
mą ir užmaršumą, ir jis laimėjo.

Jis sukurė didžiausią, gražiausią ir 
geriausia žinomą krautuvę visose Brita
nijos salose. .

Jis buvo laimingas moterystėje; jis 
vedė gražią p-lę Woodman, kaip ji dažnai 
buvo vadinama, kuri gyveno netoli jo na
mų Viltširėj.

Karo metu jis persidirbo. Jis buvo 
apkrautas visokeriopiausiomis pareigo
mis ir visas jas priėmė.

Jis pasiuntė į frontą 3,200 jaunuolių. 
Jis išlavino jų vietoms užimti merginas. 
Kaip daugelis kitų, karo metu jis padvi
gubino darbą su puse darbininkų.

Ant galo, 1917 m, jo organizmas su
iro nuo perdidelio įtempimo. “Esu pavar
gęs”, jis guodės savo dukteriai. Atsisėdo 
į kėdę ir už valandėlės ramiai mirė.

Ričardas Burbidge buvo ne tik didelis 
pirklys, bet ir didelis žmogus. Tai buvo 
žmogus kuris niekuomet neužmiršo malo
numo ar seno draugo.

Turtų, pasisekimo ir garbės jam ne
truko, tačiau tas nesugadino jo. Jis dir
bo per 57 metus ir pasimirė pakinkytas. 
Jis paliko savo vaikams ir savo darbinin
kams garbingo gyvenimo pavyzdį.

Bus: Cadbury Broliai.

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.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT "DIRVOJE” • Į

Štai padangių lakunėliai, 
Miklus tamsus debesėliai. 
Saulės; močios mėgiami, 
Rūpestingai šviečiami, 
Galvatrukčiai skrenda, 
Kelio galo nesuranda. 
Atgaivino jie man viltį 
Į padangę su jais kilti, 
Užmiršt žemės sunkumus 
Jos vargus, neramumus, 
Ten aukštybėje skrajoti, 
Džiaugsmo laimės sau ieš

koti.
—J. Sakalas

: Velnių byla.
Vienoje draugijoje buvo 

keletas gydytojų, kunigų ir 
vienas advokatas. Advoka 
tas norėdamas pajuokauti 
kreipiasi į kunigą ir klau
sia:—kunige, jeigu velnias 
turėtų bylą su kunigais, tai 
kas laimėtų ?

—Suprantama velnias,— 
rimtai atsakė paklaustasis, 
—nes velnias visus advoka
tus savo pusėje turi.

Be vargo nėr laimės, be 
ašarų nėra linksmybės.

Daugiau smagumo 'yra 
mylėti, negu būti mylimu.

Aš galvoju
Vienam žydas visuomet: 

vaikščiojo susimąstęs ir 
nuolat ką tai galvojo. Kiti 
žydai manė, kad jis ką nors: 
labai gudraus sugalvos. Ga
lų gale siunčia į jį delega
ciją ir klausia:—Tiek laiko 
galvoji, ką gi sugalvojai? 
Pasakyk mums.

—Aš galvoju, ot ką aš 
galvoju. Aš galvoju, kad 
paimt visus namus, kiek 
tik yra pasoily ir kad su- 
kroit visus į vieną vietą ir 
padaryt a greise namą. Pas
kui aš galvoju, kad surinkt 
visus, kiek tik pasoily yra 
stiklų ir padaryti iš jų vie
ną didelį šibą ir ir įstatyti į 
tą namą. Paskui aš vėl gal
voju, kad surinkt iš visur 
visus akmenus ir iš tų ak
menų padaryti vieną didelį 
akmenį, o paskui su tuo ak
menų duoti į tą šįba; taigi 
mat aš ir galvoju koks tada 
butų “pif”!

Pagelbėjo
Žentas (uošviui): Susi

mildamas, tamsta, suvaldy- 
kite mano žmoną, su ja tie
siog negalima sugyventi,

Uošvis: Tai padla! Na; 
palauk, aš ją nubausiu: jei
gu dar kartą išgirsiu ant 
jos skundą, nė pusės dešim
tinės jai neužrašysiu!—Tai 
pagelbėjo. Uošvis daugiau 
nė vieno skundo neišgirdo.

Teisme.
Teisėjas: (žydui) Josel, 

tu matei kai Mauša korėsi?
Josėlis: Ui, aš per rakto 

skylutę žiurėjau.
Teisėjas: Kaip tat atsiti

ko .?
J o sėlis: Matai, ponas tei

sėjas. Mauša pirma buvo į- 
lindęs šulnin prisigirdyt tai 
aš jį ištraukiau: Jis man 
pasakė : -“Mišiugine, ko tu 
lendi ne į savo gešeftą!” 
Paskui jis nuėjo į stubą, 
paėmė virvę ir... .pasikorė.

Teisėjas: Tai kodėl tu 
negalbėjai? Žinai kad už tą 
tau bus blogai?

Joselis: Niu.... mat, aš 
nemaniau, kad jis kariasi: 
jis buvo šlapias, tai maniau, 
kad jis pasikabino išsidžio- 
yinti.

Nekišk nosies Į tarpdurį 
—gali nuverti.

• «•
Dvyratis pasibaidė

Poviliukas vežė dvyračiu 
pieno puodynę. '< Bevažiuo 
jant dvyratis užkliuvo ak
mens ir pienas išsipylė. Par
važiuoja namo su tuščia 
puodyne.

—Tai žioplys, važiuoja 
pats nežino kaip! reikėjo; i 
kelią žiūrėti, o ne į varnas- 
vėpsoti,—apibarė jį motina.

—Mama, nesibark ant 
manęs, aš nekaltas—dvyra
tis pasibaidė....

Kas valgė, o kam atsinų 
i Važio ja traukiniu du 1 
reiviū, žydas ir šiaip žir 
gus. Žmogus terboje veži 
du suriu. Bevažiuojant žn 
gus ir žydas užmigo. Kar 
viai įsinorėjo valgyti ir s 
valgė žmogaus surius, tr 
pinius gi sukratė žydę bai 
don.

—Dėde, dėde, žiūrėk, ta 
sūrių nebėra,—kelia ' kari 
viai žmogų.

—Po šimts cibukų,; o k 
gi jie?— Pažvelgęs į žyi 
pamatė barzdoje trupini 
ir, nieko nelaukęs i cval 
žydui Į ausį, paskui į kit 
Žydas šoko iš miego, p 
duris ir į stotį. Pąsiroi 
kad čia jam ir išlipti reik 
jo.

■ 4*
Daug reikalaujamą iš t 

kuriam daug duota.

. GYVYBĖ. 
PRIKLAUSO

fiUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ.PŪSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gol 
Medal Haarlem Oil buvo pripa 
žintas gyduole del šių organ 
netvarkos. Lengvas ir malone 
imti. Bandyk šiandie. Trij 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite 
"Gol'd Medai” vardo kiekvienc 
je dėžutėje.

“ŠEŠĖLIAI D'PkSN1
uz daiktus, nuo

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

A

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj1

Vyrai, kurie nori''išlaikyt dailią, 
tinkamą figūrą, moterys, kurios 
brangina naujovišką figūrą su jos 
maloniais, vyliojančiai pilnais išsi- 
lenkimais—valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
vengkite perviršių. Būkite nuosaikūs 
—Būkite nuosaikūs visuose daly
kuose, net rūkyme. Kuomet jus ima 
pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnės už pilvą, to vietoje 
imkite Lucky. Ateities įvykiai meta 
savo šešėlius priešakyje. Vengkite to 
ateities šešėlio vengdami perdėjimų, 
jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, 
jauną figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kurį tik kada žmogus rūkė, 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. i

i

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

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis
juostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis "prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia ’Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. '• Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky", tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs. . . _ J



;PER 2 00 METŲ
ĮVirš du | šimtmečiu A'l TJ' Tfc A O Gold Medal Haarlem 
pil buvo pripažinta VJ 1L I\ /l 0Į gyduolė Inkstu, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem. Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, 'nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 
į^ANDIMPRo^ roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.

p Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse,: 35c, 
’^Haarlem 75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 

Kjąa-feiscsaaa tėse '/Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

KUPIŠKIS

BUSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKAS”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik 

metam. Kas tuoj užsirašys gaus dovaną.si

>rf< *£* *S**I* *1^*3*^^* 4*i?* *S*

A. S. BARTKUS
Vienintelis ? įCIevelande Lietuvis Artistas

F o t o g r a f a s

Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną; 2) paišelį kuris rašo ir užde
ga; 3) 1 sv. saldainių dėže; 4) trejanka.

Vienas numeris 10c TA QDI Ml kllf AQ 332 W. BROADWAY
Adresas: I nUlI Pi I ii KAd SO. BOSTON, MĄSS.

Pate mus taipgi galima gaut rašomos mašinėlės su Lietuviškom.
raidėm įr kt. naujenybių. Klauskit laišku Įdedant 2c štampų.

Mirė. Vasario 4 dieną 
mirė 4 menesių amžiaus 
Antano Oleknavičiaus duk
tė Alena Alicija. Palaido
ta gražiai Vasario 6 d. Tė
vai ir kiti šeimynos nariai 
labai apgailauja savo jau
nos narės kuri juos taip 
skubiai paliko.
" Oleknavičiai yra “Dir
vos” skaitytojai ir rėmėjai.

A. Kairys užsidėjo biz
nį, gazolino stotį. Linkėti
na gero pasisekimo.

Du vaikinukai po 16 m. 
amžiaus bevažiuodami pa
kalnėn rogutėmis pataikė Į 
stulpą ir ant vietos užsimu
šė. Tai tau ir žaislas.

Musų bolševikai ant vis
ko čia nusišpicavo. Vienas 
save labai “susipratusiu” ir 
mandriu vedantis, negauda
mas merginų, apsivedė su 
našle, kuri, sako žinantieji, 
savo amžium gali būti jo 
motina, o ne žmona:. Bol
ševikai viskuo “progresuo
ja”. Keliautojas.

Akrono Naujienos
ir septintas į Pandėlį. Be 
to už kilometro yra Kupiš
kio plačiojo gelžkelio sto
tis. Gelžkelis yra žymus, 
nes juo turi susisiekimą 
Vokietija su Rusija. Jis 
eina iš Dinaburgo iki Lie
pojos uosto.

Kupiškyje yra labai dide
lė, prieš pat karą pastaty
ta, katalikų bažnyčia. -Per 
karą tik viena bažnyčia 
kiek nukentėjo, žinoma iš
skyrus gyventojus. Buvo 
išvežti varpai ir apdaužy
ta sienos ir langai. Bet po 
karo vėl taisoma ir mano
ma įsigyti varpus. Taigi 
karas Kupiškiui daug nuo
stolio nepadavė- Gyvento
jai tai turėjo vargų, nes 
kariumenės per miestą la
bai daug praėjo.

Kupiškio mieste randasi 
valsčiaus valdyba, policijos 
nuovados viršininkas, tai
kos teisėjas, notaras, ir 
smulkaus kredito koperaci- 
jos bankas. Be šių ištaigią 
yra įžymi keturių klasių 
vidurinė mokykla, kurią 
lanko daug mokinių.

Draugijų yra daug susi
tvėrę, pav. Žemės Ūkio dr- 
ja, kuri gerai gyvuoja, tu
ri savo sandėlius ir krautu
vę. Šaulių kuopa pastatė 
kapinėse žuvusiems už lai
svę kariams paminklą. Lie
tuvos Pagražinimo draugi
ja puošia < miestą sodinda- ■ 
ma medelius ir prižiūri pi
liakalnį. Yra Pavasarinin- ; 
kų draugija, Gaisrininkų 
kuopa, Moterų draugija.

Alfonsas Vanagas.
Nuo Redakcijos: Šį ap

rašymą prie visos 
tuvos miestų ir 
aprašymo pridėjo 
nuo laiko atvykęs 
vos, vaikinas. • Daug tokių 
yra atvykusių pamokytų 
vaikinų ir merginų, gyve-' 
nančių čia Amerikoje, Ka
nadoje ir kiW, kurie gali 
aprašyti sau žinomą mies
telį su visomis įdomybėmis 
apie jį ir pridiioti arba pri- 
siųst “Dirvai”, už ką gaus 
dovanai visam metui “Dir
vą”.

Taipgi kviečiama Lietu
vos jaunimas, pasidarbuoti 
ir įsigyti sau dovanai “Dir
vą”. Visi kurie iki šiol at
siuntė ir kurių aprašymai 
tilpo, jau gauna laikraštį ir 
skaito pasidalindami su sa
vo kaimynais.

Aprašymus siųskit “Dir
vai”, 6820 Superior avenue, 
Cleveland, O., nurodydami 
kam laikraštį Išrašyti. Vie
nas gali prisiųsti aprašy
mus kad ir kelių miestelių. 
Ęaktus galima panaudoti ir 
iš knygų, jeigu kuriose pa
davimų apie kokį miesteli 
užrašyta.

Kupiškis randasi Pane
vėžio apskrityje. .Miestas 
guli ant dviejų.: upių kran
tų. Iš žiemių pusės teka 
Levėna, iš pietų kiek ma
žesnė, Kūpa. Tuoj už mie
sto,' Smilgių kaimd laukuo
se1 Kūpa įteka,į Leveną.

Apie' miesto įsikūrimą ti
krų žinių nęra. Iš senovės 
ši vietą matyt žinoma. Tą 
liudija piliakalnis, kuris 
randasi už miestelio, pusės 
kilometro atstu. Piliakal
nis yra labai gražus ir di
delis, užima pora hektarų 
žemės.- Jis-- yra apskritos 
formos.- Iš . visų pusių jis 
apsuptas klampių pievų, 
kurios senovėj matyt - buvo 
neišeinamos balos, tik vie
nas siauras keliukas jungia 
piliakalnį su Kupiškio mie
stu. Senovėj ant. piliakal
nio butą trobesių,- nes' 
dija sudegę bet - tvirti 
žUoliniai angliai, kurie 
susimaišę su žemėmis, 
na gandai kad esąs užgriu
vęs šulinys.

Apie piliakalnio įsikuri- 
■mą yra šioks ' padavimas: 
Toje vietoje senovėj gyve
nę du milžinu. Viens kitą 
jie labai; mylėję. Syki vie
nas paprašęs paskolint ki
to pypkę.. Tuo laiku abu 
gulėję vienas nuo antro ne 
.arti.■;. Tai gi šis. ’ pa tingė j ęs 
keltis' ir ‘iųętęs\ draugui 
pypkę. Bet nelaimė: patai
kęs į "galvą ir užmušęs. La
bai draugo. gailėdamas, ver
kėte ir palaidojęs ji supylė 
jam aukštą kapą.

Dar daug metų prieš di - 
dyjį. karą, kaip pasakoją 
seni žmones, Kupiškio mie
štas ‘ nukėntejęs nuo gais- 
rop- į Beveik -vigas sudegęs. 
Kąž ;koks' dvarininkas nu- 
kentėjusiems š gyventojams 
davęs, žemės ir sudaręs se
kančius artimus kaimus: 
Rąčiųpęntiš, Riragius, Pa- 
keturius, Aukštupėnus ir 
Smilgius..

Kupiškio mieštas nėra 
mažas. Gyventojų priskai- 
toma - virš 2,000. ( Beveik 
pusę sudaro žinomi Lietu
vos atėjūnai, Žydai, 
•turi apgyvenę 
trą ir verčiasi

Susisiekimas 
miesteliais, yrą labai geras. 
Iš Kupiškio išeiną septyni 
vieškeliai. Vienas eina į 

I Skapiškį, antras į Šimonis 
ir. Viešintus, .trečias. į Su- 

| bačių, ketvirtas ; į Palėve
nės bažnytkiemį ir į Sųba- 

I čiaųs stotį, penktas į Sala- 
| miestį ir Vąbalninkus, šeš-i 
♦ tas į Palevenėlę ir Pandėlį

liu- 
ar- 
jau 
Ei-

ir kuopai 
bei tarimų 
daryti.
kuopos val-

ž

s Geriausia i dovana jūsų J1 1 - 4-draugui ar draUgei bus f
Jūsų Fotografija, šiuo lai- 
ku mes turim Speciales 
kainas ant visti fotogra.-: 
fijų. Rėmai puse kainos.,

1197 E. 79th St. Cleveland 
“Studija su dviem parodos langais’’

— Telefonas Randolph 3535 —

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašiną 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. w 
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 siIeiskit> 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 7— nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis tą

♦< 
T

$

eilės Lie- 
miesteliiĮ 
vos mė- 
iš Lietu-

Jie 
miesto cen- 
prekyba. 
su artimais

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

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą H 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- Į 
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- g 
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

S RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsičmi- H 
mio. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIO,S GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama M 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

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

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate H 
nuo to kreipkitės i mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligų. Viskas užlaiko- H 
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slauges prižiūri:

X-RAY EGZAMINAVIMAS S1.00. ,

DOCTOR B AIDE Y ‘specialistas’!
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 K A LBAM LIETUVIŠKAI.
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HĄS 
MADE GOOD with 

millions!

Same Price for Over 
38 Years 

35 ounces for 25X 
Pure—Economical 

Efficient 
i millions of founds 
USED BY OUR GOVERNMENT

ATSAKYMAS “DIRVOS” 
KORESPONDENTUI

Sausio 8 d. laikytame 
SLA. 198-tos kuopos susi
rinkime pakelta klausimas 
kaslink tilpusios “Dirvos” 
nr. 52-me korespondencijos 
su aprašymu šios kuopos 
valdybos.

Korespondentas netiks
liai aprašo susirinkimo ta
rimus ir šmeižia kuopos 
valdybą, taigi susirinkimas 
matė reikalą ir įgaliojo val
dybą pareikalauti per “Dir
vą” kad korespondentas 
Senas Narys Įrodytų ko
kius rauduonosius kuopa 
•išrinko į valdybą ir su ko
kiomis nelabai geromis re
putacijomis; taipgi kada 
kuopa protestavo prieš S. 
L. A. Pild, Tarybą už ne
priėmimą Salaveičiko į iž
dininkes. Visi gerai žino 
kad Salaveičikas ant iždi
ninko pereitais rinkimais 
nekandidatavo 
jokių protestų 
visai nereikėjo

SLA. 198-tos
dybai besirengiant atsaky
ti į tą korespondenciją pa
sirodė “Dirvos” nr. 4-tas, 
kur tas pats Senas Narys 
bando įrodinėti “blogus” 
darbus į valdybą išrinktų
jų. Šiame numeryje norė
damas įrodinėti o negalėda
mas, Senas Narys, pasilie
ka visus šmugelninkus sau. 
Čia, jis tai neklysta, nes tą 
ir pats gerai žino kad ir jis 
šmugelystes pažysta ir nė
ra joms svetimas. ų

Štai kaip ant galo korės-' 
pondentas įrodo naujos val-f 
dybos “netikslumus”: Pir-‘ 
mininkas yra. komunistas, 

• bet jis yra teisingas, žmo
gus. Vice pirmininkas so
cialistas, dirba draugijose 
teisingai. Užrašų raštinin
kas socialistas, dirba Susi
vienijimui teisingai, bet ne
atnešė į susirinkimą. Fi
nansų raštininkas komunis
tas, žmogus rimtas. Iždi
ninkė priguli prie moterų 
kuopos. Iždo globėjas be- 
partivis, bet skaito ‘Laisvę-, 
Antras iždo globėjas buvo < 
areštuotas 1923 m. J. Bra- - 
zas ir A. Bartnikas esą ko
munistai. Taigi reikalau
jame kad korespondentas 
priparodytum prie kokios, 
komunistų organiza c i j o s 
mes priklausom.

Pasakyta kad Beliackic- 
nė sugriovė Teatralį Rate
lį, bandė sugriauti socialis
tų kuopą ir sugriovė SLA. 
jaunuolių kuopą. Beliac- 
kienei rezignavus Ratelis 
dar tūlą laiką gyvavo, bet J 
kad nėjo savo užbrėžtu'ke
liu pats sugriuvo. Socialis
tų kuopos ji negriovė, bet 
pamačius netikslumus re
zignavo. Kaslink griovimo 
SLA. jaunuolių kuopos tai

Kas Kenčia Užkietėjimą 
Vidurių

Jeigu kieti viduriai, turite gazus, 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemigę, 
ir anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, 
nepaisant kad nuo senai vartojate 
visokias piles ir druskas bei įvairias 
gyduoles, prisiųskite savo adresą, o 
gausit dykai išbandymą ir nurody
mus kokios iš to ligos paeina. Ven- 
trola ir dvi kitos gyduolės daugelį 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Ra
šykit tokiu adresu): (40) (

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117 Plainsville, Pa.

pats Senas Narys gerai mo
ki tą darbą varyti, bet vel
tui, nes jaunuolių skyrius 
gyvuoja ir gyvūos.

198-tos kp. Valdyba.
Nuo Redakcijos. Kaslink 

Papeikos, Beliackienės kny
gų netikslumo, kaslink Ka- 
silevičiaus areštų ir kitų 
užmetimų pasakysime tiek: 
nueinama perdaug Į smulk
meniškus užmetimus, todėl 
juos išlenksime šiame atsa
kyme kaip išlenkėme ir ko
respondento užmetimus — 
laikraštin tinka tik visuo
meniški dalykai, o ne siau
ri asmeniniai. Todėl atsa
kymą trumpiname, kaip pa
darėme ir su anuo užmeti
mu.

Geriau butų kad daugiau 
tas nepasikartotų ir nesi- 
ginčytumet apie tai.

»ii

TRIMITAS

Siųskit užmokės tį 2c pašto štampais
“DIRVA 

6820 Superior Ave.

Buvo 50c. Dabar kolei ju yra

•uiki Ediy-Dainu Knyga, 144 njisl: lapių, tinka 
niausią dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimu 
r draugams čia Amerikoje. Kaina tik

Cleveland, Ohio

The Laboratories oZ“
F.Ad. R.E

Jūsų Žvaigždes 
Sporto Pasauly

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

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

Atminkite taipgi,, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiškų. Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando,. Neuralgijos ir _t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusirausimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš
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Rokiškyj Prasidėjo Ūki- Apsunkinimas Mišką 

ninku Sąjungos Byla

DI R V A ;■ — V
peštynė-1 toks, atsitikimas ?

Paskutiniu laiku' jąuriimo 
tarpe, • įtiek pas katalikus, 
tiek pas bolševikus, eina 
kerštavimai^., grumo j i m a i 
Už tneflužės. Iš šalies žiū
rint keista išrodo toks Lie
tuvių gyvenimas. Nors čia 
musų nedaug yra, bet pęr- 

! ankšta, gatvėj vienas del 
kito neišsitenka, ištolo len
kiasi.

Reiktų musų broliams at
sižvelgti ir pažiūrėti kad 
jau tas viskas kuo jiė užsi-

mingais darbais, ] 
mis ir kaziriavimais. Nfe 
tik kad jis taip negražiai 
savo gyvenimą užbaigė, bet 
per tai kalėjim'an pateko 
tos idėjos dvi moteriškos: 
viena vedus moteris, kita 
jauna 16 ar 17 metų mer
gina, abi Lietuvės. Jos įta
riamos turėjusios bendro su 
ta žudyste.. Kiek kalbos ei
na jis buyo sumuštas paeiti 
Lietuvių, o pabaigti paves
tas Rusui.

Ar tai garbė Lietuviams

ŽVĖRIŠKAS DARBAS:
Šėtą; ’ Kėdainių apskr. 

Prieš pačius Naujus Metus 
du jauni vytūkąi, Stankevi
čius ir Kulyta, nugirdę 
smuklėje vieną jauną mer
gaitę, o paskui nusinešė į 
daržinę, begėdiškai 'išžagino 
ir pavogė kai kuriuos jos 

! rūbus. Juodu paliko tą mer
gaitę be sąmonės, primuštą 
ir sukruvintą. Vietos polici
ja netrukus suėmė abu ųe- 
naudėlius ir nugabeno Į 
smo ir bausmes už tą 
vulišką darbą.

Kanados
Naujienos

ima kitų senai pergyventa 
ir numesta, žmonės jau pa
siėmę apšviėtos, skaito lai
kraščius, knygas ir tuomi 
savo liuosą laiką leidžia, ir 
ką nors atsiekė. Ir Lietu
viams vertėtų pasirinkti tą 
kelią ir dirbti kultūros dar- , 
bą, o tuomet bus sutikimas 
ir prakilnumas.

Todėl stokit į darbą, bro
liai jaunuoliai, ir jūsų dar- 
bai bus ^pavyzdžiu kitiems.

šilelio Balsas.

Pirkti
Lietuvos miškų depar- 

Sausio 21 d. PanevėžioT^ameMas išlei,do nauJ> aP’ 
hnkraštlį. Aplinkraštis, be 

I ko kito, paliečia ir ūkinin
kus norinčius nusipirkti! 

'miško. Ankščiau ūkininkai,! 
Kredito ba^o |Pirkdami iš varžytinių dau-1 

. .Igiau kaip už 500, lt. miško,| 
/ galėjo sudaryti su mišku 
, urėdais sutartis, pagal ku-i 
, rias pinigai galima buvo 
■ sumokėti trimis ratomis: 

pirmas trečdalis — sutartį 
sudarant, antras— po poros 
mėnesių, trečias — keliems 

I mėnesiams praslinkus (tas 
I priklausė nuo susitarimo). 
! Ūkininkai, nesumokėję iš 
karto pinigų, galėdavo pri
statyti vietinių bankelių ga
rantijas, ir miškas jiems 
buvo leidžiamas vežti. To
kios sąlygos buvo ypač pa
lankios smulkesniesiems u- 
kininkams. , • J' ,

Nuo 1930 m. pradžios 'tos' 
sąlygos panaikamos. Nauja
sis aplinkraštis draudžia u- 
rėdamas priiminėti iš ūki
ninkų vietinių bankelių ga
rantijas. Urėdams leidžia-' 
ma priimti tik Lietuvos ir’ 

Į Žemės bankų garantijas? 
Kitais atsitikimais -reika
laujama atsiklausti mišku: 
departamento. Suprantariia, t 
kad šitos tvarkos pakeiti
mas ūkininkams yra didėr 
lis) apsunkinimas, ’ nes 
inęš ir Lietuvos- bankų 
rahtijos ūkininkams • 
sunkiai prieinamos yV-,

TORONTO, ONT.

apyg. teismas, išvažiuoja-1 
moj sesijoj Rokišky pradė
jo nagrinėti sensacingą buv. 
Rokiško Ūkininkų s-gos, 
Smulkaus 1
veikėjų byla. Ši byla turi j 
labai didelė visuomeninę ° 
reikšmę, nes buv. Uk. s-gos 
Rokiškio skyriaus, veikimas 
buvo labai plačiai varomas 
ir nuo to“ veikimo” yra la
bai daug skaudžiai nuken
tėjusių ūkininkų.

Vyriausias šitos bylos 
kaltininkas buvęs. Rokiškių 
Uk. S. sin. kred. dir. Jonas 
.Rimša, pasisavinęs keliasi 
dešimts tūkstančių litų, Bra 
zilijon pabėgo.

Dabai’ kaltinamųjų suole 
sėdi 9 žmonės, visi buvę žy
mūs to banko veikėjai: p. 
p. Mačiulis, Trimakas, pra
lotas Labanauskas, Zing- 
bei’gas, Repšys, Raupys, 
Leševičius, Kurkys, ir Ple- 
vokas. I teismą šaukiama 
jį-rš 150 liudiniųkų.

Byla eina Rokišky specia
liai tam tikslui išnuomotoje 
patalpoje p. Ščiukos namuo
se ir, manoma, užsitęs apie 
porą savaičių. Kaltinamuo
sius gins net 7 'advokatai.

Kaltinaimeji — pral. La
banauskas, ^iLesevičius ir; 
Trimakas iki teismo už už.-: 
statą yra;laisvi, o kiti šeši

F ' ^yra kalėjime. - > ; y j
Žmonių - šia b via susieto- 

į, mėjimas labai didelis, . neš 
manomą, kad teisme paĄįš ■ 
kėš daug šfenšaCingų daly
kų. ‘ “L. A.”

F

Žer

buš

Ą.’'

Emigracija iš Lietuvos 1929 |s& kurio rezultatai jau su- 
metais.

Per 1929 metų Gruo
džio mėn. iš Lietuvos emi
gravo 1,612 asmenų

: į gentiną 692, Braziliją 441.
Afriką 144, Urugvajų 134 

.Jungtines Valstybes 123,
Kanadą — 50, Kubą — 10,

# Palestiną — 8, Meksiką — 6 
‘*1 ir į Australiją — 4 žmonės.

Iš viso per 1929 metus iš 
Lietuvos emigravo 16,437 
žmonės. Atskiromis Valsty
bėmis išeiviai skirstomi 
taip Argentiną—6,304, Bra
zilija—4521, Afrika—1,283. 
Kanada—1279, Urugvajų— 
1,355, Palestiną—178, Kubą 
—82, Meksika—48 ir Au
stralija—22 žmonės.

P

Blogi Lietuvių papročiai; 
Lietuviai susispietę ,į kolo
niją stengiasi ką nors- veik
ti, susituokę į draugijas da
ro vakarus, visokias pra-i 
mogas, susirinkimuose , šų-i 
manomą kunyt kokius- nopsi 
naujus dalykus .su naudą 
visuomenei. Tas neša ’.ko-- 
kį nors gerą, nežiūrint ar 
tą1 daro kairieji ar dešinie
ji.1 Bet yra ir kita- pusė 
musų Lietuviui gyvenimo, 
kurie savo darbais daro la
bai blogą įspūdį ir sėjo ne
tikusius vaisius. Štai, nors 
žiemos sezone sti darbais 
suriku, 'bet pažvelgus į pul- 
ruimius dienos ar vakaro 
laiku kiekviename rasi po 
keletą Lietuvių daužant bo
les, ir ne tik boles bet ir 
sau nosis iki kraujų apiplb- 
jusius. Gėda Lietuviams to
kiais darbais žymėtis.

Paskui, labai iriėję ma- 
don kortuoti iš pinigų: kur 
nors tam tikruose namuose 
Susirenka kazirninkų gau
jos ir pliekia per naktis be 
pabaigos ir be, galų, iki ki
šenini išsituština, o kai ap- 
situština tai keikią, kad nė
ra darbo nei ko valgyti — 
tuoj viens lieka komunistas 
ir viso pasaulio priešas, ki
tas kitokiu desperatu virs
ta. Broliai Lietuviai, pa
meskit kaziriavimą, nes tas 
jusri gyv.enimą suardo ir į 
skurdą nustumia. • ., c ■ f “ I ’ •.. ’ ■

Toliai], įsigalėjęs begali
nis girtuokliavimas: mažai 
rasi, tokių kurie butų liuosi 
nuo alkoholizmo, - Dauge
lis vaitoja, bet su Saiku, bet 
daugumas nežino nei pra
džios nei pabaigos. Girtuo- - 
klystė tarp Lietuviu taip 
išiplėtus kad šventadieniais 
slampinėja apibliurę, liežu
vio neapversdami, prieka
bių Su kiekvienu tik įieško.

Prie to visko, tarp Lietu
vių viešpatauja negražus 
dalykas — kerštavimas, pa
vydas, vienas kito šmeiži
mas, pasididžiavimas savi
mi. Kai kurie net kumštis 
sugniaužę prieš vienas ki
tą strakčioja, tai už panas, 
tai už neatidavimą tinka
mos pagarbos, kitas už 
litikas, ir tt. Oi 
negražu ir žema.

Užmušė Lietuvi, 
sitiko ir kruvinas 
mūsų- tarpe, 
d. policija 

I Lietuvį,
Dar nugabenus į ligonbutį 
spėjo ištarti savo vardą ir 
pavardę ir užbaigė savo 
trukšmingą gyvenimą. Ji
sai buvo žinomas savo ler-

tei-
gy-

UŽSIMUŠĖ
Šeduva, Panevėžio 

Sausio 9 d. Baukų kaimo 
ūkininkas E. Steponavičius 
grizo iš Šeduvos miestelio. 
Jis buvo truputį įsigėręs ir 
nebepajėgė suvaldyti gerai 
nušertą kumelę. Kumelė, 
pasibaidžiusi, išvertė jį į 
griovį, kurs buvo 6 pėdų 
gilumo. Saulei nusileidus 
Radondvario ’darbininkai, 
eidami iš darbo., rado Stepo
navičių tame griovyje 
begyvą.

apsk.

ne-

NUŽUDĖ
Gardamas, Tauragės, ap. 

— Šiomis dienomis suimti 
ir padėti kalėjiman Gėčių 
kaimo gyventoj aš Kiminius 
ir du jo vaikai. Jiė kaltina
mi, kad gruodžio 29 d. nu
žudė savo kaimyną Gečą, 
šubadymi peikiais jam pa
šokę, i galvą, ir ir Islkužda- 
rni, vieną koją. Lavoną įmę- 
tėj į upelį.' ' Per tardymus 
paaiškėjo, kad Kiininai se
nai pykosi su Gėčių ir nužu
dę |-jį iš .keršto.

JV
Dovanos už gerus gyvulius;

Žemės ūkio rūmai pernai 
buvo paskelbę vietini^ kar
vių produktingumo konkur-

vesti. Išstačiusieji konktir- 
sari savo karves ūkininkai 
už geriausias gavo ir žemės 

Į ūkio rūmų virš 20,000 litų 
į dovanų.

Kergimo punktų laikyto
jams už tinkamus veislei 
bulius ir kuilius išmokėjo 
apie 27 tūkstančius premijų. 
Tokios pašalpos— premijos 
bus duodamos ir šiemet.

“M. R.”

PARSIDUODA
Didelės vertes 5. chemiški išradi

mai prie automobiliu. Išradėjas ser
gantis žmogus ir negali padėti išra
dimų rinkei), del to parduoda pigiai. 
Susirašyki* žino adresu:

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

VAGIA LINUS
Babtai, Kauno apskr. 

Sausio 7 d. Vilčetavos kai
mo ūkininkas Stanislovaitį 
nugabeno Į jaują linus ir 
ten paliko. Išeidamas jaują 
užrakino. Sekančią; dieną, 
atėjęs linų džiovinti. Stanis- 
lovaitis pastebėjo, kad linai 
išvogti. Kai kurie kaimynai 
buvo matę to paties karino 
gyventoją

Guard against 
SORE THROAT

At the first sigh of 
colds or sore throat, 
gargle with Listerine, 
the safe antiseptic. 
It kills germs in 15 
seconds, yet is safe 
and healing to tissue.

LISTĖRINĖ
KILLS GERMS IN

15 SECONDS

*

i AR MATĖT PIRMUTINĮ KANA- 
I DOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ 
Į “KANADOS LIETUVI”?

Visi Lietuviai remkit naują Lie
tuviškų laikraščių šeimynos narį, 

. “Kanados Lietuvį”! Tai darbo žmo- į 
nių mėnesinis 20 puslapių žurnalas. į

“Kanados Lietuvyj” telpa įvairaus i 
turinio straipsneliai, žinios iš Kana-1 
dos Lietuvių gyvenimo, vaizdelių, 
apsakymėlių; yra ir juokų skyrius,! 
“Juokai ir Gryzbatos”, 6 puslapiai 
su iliustracijomis, feljetonais, dai
nuškomis ir įvairiomis juokingomis 
gryzbatomi-s.
NEATIDĖL1ODAMI UŽSISAKYKIT 

“KANADOS LIETUVI”
“Kanados Lietuvis” metams kai; 

nuoja: Kanadoje, June?. Valstijose 
ir Britanijoje $1.25. Kitur $1.50.
Redakcijos ir Administracijos antr.: 

KANADOS LIETUVIS
12 Givens Street

Toronto, Ont. Canada.

Bačėną bosine- 
šant linus. Padarius jo na
mų kratą krosnyje rastą 
bedžiovinamų linų visai to
kių, koki buvo pavogtieji 
Stanislovaičio linai. Polici
ja surašė protokolą ir trau
kia Bačėną atsakomybėn.

“M. R.”

1

TOlirttŠ 
Night and Morning to keep 
them Clean j Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Cairę’* 
* dr “Eye Bėūuty” Book

Murino Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St., Chicago J

Patented as milk 
itself I

New 
delight iii 
Cheese flavor

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

In Velveeta 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 package today.

KRAFT

kaip
po- 
tas

Štai 
dalykas 

Vasario 2 į 3 
rado užmuštą 

joną Diržauską.

at-

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas

Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias apie -savo Išradi
mą, klauskit patarimų.
Reikalaukit “Proof of Invention”, i 

knygele' siunčiama dykai.
Rcgistruojam. Trade-Marks
Teisingas ypatiškas patarnavimas. 
.- {steigta—Su Trisdešimts Metų 

' Patyrimu

i KRArT Ie. E. VROOMAfi fe co-
| 1,95; Atlas Bldg.

\į C? I VO 8 | ■ Washingtoil, D. C.
y The Delicious New Cheese Food I Paminėkit “DIRV^.” kadai rašot.

This New Essex Challenger Coach, new from radiator to rear bumpers, with distinctive, modernistic lines and 
interior treatment, will carry the banner of the type that Essex pioneered and made popular. Larger and 
roomier, because of increased wheelbase, -this Challenger model has a hew collapsible seat which gives easy 
access to the rear compartment in which three full grown passengers can rest comfortably in the new luxurious 
cushions. New performance is achieved through an entirely .new engine. ' *

New Body, New Beauty, New Motor
In Nfew Essex Challenger Coach

Its ^Mą/or Cha//en^es 

Performance 
Distinction 
and Valtie... 
with a larger, longer, roomier car . . . with 
even faster speed . . . with greater power 
... with quicker get-away . . . also 
challenges in good looks— in real 
values — in reliability and in price . . •

E S SEX Oial/enqer
Naujai nepaprastai nusistebi Kiekvienas kuomet pava
žiuoja nauju Essex the Challenger, sekančiai: “Kaip tas 
galima! Kaip galima gaut didesnę spėką ir greitesnį 
pradėjimą važiuot? Kaip tas greitumas atsiranda?
“Mano Essex the Challenger puikus — bet, vyruti, šis 
yra nuostabūs.”

Tai yra naujas Essex Challenger nuo prieša
kio iki užpakalinio žiburėlio; Yra ilgesnis, di
desnis karas. Super-Six motoras padarytas 
švelnesnis ir su platesniu veikimu apimiu. Mo
toras turi visus patogumus kokius tik jus ži
not ekonomiškume it ilgame išlaikyme. Vis
kas taip aiškiai moderniška kas tik reikalinga 
ir svarbu, kad ir jus turit norėt jį įsigvt.
Šie svarbus iššaukimai yra jums patyrimui vi
sų faktų. Tai yra jums pareiškimas jog yra 
pilnai išvystytas automobilis galimas gauti tiz 
kainą kokią išgalit mokėti.

Coupe $735; su Rumble Seal $7.50
Coach - " . * - 765
Standard Sedan - - 825

Touring Sedan 
Brougham 

Suitsedan
Kairios F. O. B. Detroit, Factory

$575
895
995

Iššaukia
Patogumai Kurie

Važiavimas—

Pradėjimas

i Didesnė Spėka—. 
Greitesnis
—Briedinė Ekonomija.
Spartesnis
Didesnis Pasirinkimas 
ŠpalvU;

Keturi Dvigubi 
Trankymu Sulaikytojau

Turtingesnis Išmušimas, 
. Naujos Rūšies Apdirbimas -

Didesni, Puikesni, 
Ruimingcsni Viršai.

Radiatorio Uždarytojai, 
Ėlcčtrolock, Starteris 
ari t Dash, Elektriškas 
Gazolino ir Aliejaus 
Nurodytojas.

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

Ave. Hand. 9730 2195 
Aye. Hend. 9730

THE K. 
14461 Euclid Avė.

H. C. TRACE (MOTOR CO. 
1366 W. 1.17th Št. L

W. ,O. .WINCE MOTOR SALES
■ Chagrin .Failą,?.O.■ ?. ,, C—=.L. ’

TOLL & HIGGINS, Inc.

3746 Prospect
3737 Carnegie

West Side Sales Branch 
6375 Lorain Ave. HEnd. 973G

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
'12100 Kinsman Rd.......... . W Ashington 3800

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

FISHER MOTOR SAGES
4374 Mayfield ltd. , FAirriiount 8552 V

THE ARMSTRONG MOTOR -SALES CO. 
2050

7107

17601

: Dover Center; O.

GArfield

PEhrisylvania

. . CLeaKvater 
MOTOR SALES ,

Westlake 81 fill 2 _
D. I. STERLING & SON. 

' Berea« O.

E. 105th St.
W. ĘAKER king motor co.

Euclid Ave. .
MERKLE MOTOR SALES, Inc.

Lorain Ave.
SCHNEIDER

East 55th Street Branch 
HEnderson 9735

F. SPIETH CO.
EDdy 2522

BOųlevard 1970 
1 SALES
Chagrin Falls 267

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway Michigan 0033

8930' 1143d Superior Ave.
OLĘN

GArfield 0994 
MOTORS

1042 10548 Št. Clair Ave. GLenvillc '5940
ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.

2920 Bedford, Ohio Bedford 318



DIRVĄ

Į Kas Girdėt Clevetende-Ąpįelinkese H 
j jįį 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 ^į|'Į 
Į&. 1 ----- «-----~ ~

Iš Collinwood SPORTAS

RIAU-

Agota Navickienė, per-l 
skaičius knygą “Kryžeivį” > 
padovanojo pasiuntimui į i 
Alvito Šaulių skaityklą. i

KOMUNISTAI SURUOŠĖ KRUVINAS
ŠES PRIE MIESTO ROTUŠĖS

Antradienį komun i s t a i1 dyba duot darbus _ _ 
suagitavo būrį bedarbių ir nėra? Ar valdyba susidėjus 
savo atkaklių dirbančiųjų, Į skrynią darbus laiko ir 
kurie dirba naktimis, o die- gali išimt kožnam ir duot? 
na nori patrukšmauti, ir , Komunistai irgi tą žino ge- 
nuėjo j miesto rotušę rei-jrai, bet jiems nerupi kad 
kalauti darbo. Komunis-........................... ..
tus nusekė apie 1,500 žmo
nių, ir Į miesto- tarybos sa-

jeigu jų |

darbininkai dirbtų, o tik 
kad slampinėtų, lauktų ža- 

— j ...w__ ___j___________ _ damo rojaus, o besulaukę
lę, kur buvo svarstoma be- keltų trukšmus, tada komu

nistai naudosis.
Per kelias savaites pir

miau jie vedė neva darbi
ninkų vaikus j miesto tary
bos posėdžius reikalauti dy
kai važiavimo tramvajais i 
mokyklas, nors mokyklos 
yra po pat langu ir vaikai 
į tris miliutas nueina Į jas. 
Dabar nori kad kuodaugiau 
darbininkų nuo policiios 
nukentėtų, tada eis pas dir
bančiuosius prašyt aukų 
savo pilvui užkimšti.

Seniau buvo bedarbių ir 
dar daugiau, o jie be ko
munistų apsiėjo. Geras dar-, 
bininkas gauna darbą, jei 
ir tūla laiką pavaikščioja 
be darbo.

Bedarbės kaltė yra didu
moje įvedimas dirbtuvėse 
mašinų kurios'daug darbi
ninkų atleidžia.

Ar vienaip ar kitaip bus, 
komunistai nepagelbės be
darbiui darbą gauti, tik už
trauks blogas: pasekmes.

Po tų muštynių, ant ry
tojaus Komunistai surengė 
miesto aikštėj “protesto 
mitingą” ir rėžė kalbas, rė
kė apie “policijos brutališ- 
kumą”. O ta policija yra 
tik dalis tokių pačių darbi
ninkų, kuriai pavesta da
boti tvarka kad kriminalis-

darbės klausimas, Įleista 
anie 500 ypatų, o kiti ne-| 
tilpo. Bet komunistai kur
stė visus veržtis Į vidų, ta-l 
da policija pastojo kelią iri 
neleido. Keli vaikėzai ii’ 
Žydelkaitės ėmė šaukt kad 
susirinkusieji muštų polici
ja ir veržtųsi į vidų vistiek. 
Policijantai pastatė ant' sa
vo ir vistiek neleido. Buvo 
apie 20 policiįantų, kurie 
“tūkstantines bedarbių ei
les”, kaip komunistai vadi
na. sulaikei.

Ką tas reiškia? Nagi tai 
kad tie keliolika šimtų atė
jusių jieškoti darbo nenori 
muštvnių nei revoliucijų, 
nes jeigu butu norėję tai 
tuos pora desėtkų policijan- 
tų butų Į šmotus sudraskę. 
Bet už bedarbių pečių ko
munistai sumanė pasinau
doti: sukurstys darbininkus 
iki kraujo praliejimo, dar
bininkai nukentės, o tada 
bus naujų dainų apie “kapi
talistų žiaurumus” ir tt.

Karščiavosi ir mušėsi su 
policija apie desėtkas kar 
tagalvių komunistų, kurie 
ir gavo į kaili, keli jų areš
tuoti už kurstymą prie peš
tynių.

Lietuvių toj maišatienėj | 
nedalyvavo, gal buvo koks 
nigerių žentas, tai viskas. I

Darbininke, pamąstyk ir tai, vagys ir komunistai ne
supras^: ar gali miesto vai- ponautų.

Hopkins’o Portreto Pa
dovanojimas

Kovo 23 d. miesto audi
torijoj įvyks graži visų tau
tų iškilmė — padovanoji
mas miestui buvusio mana- 
džerio Hopkins’o portreto 
visų tautų vardu, nes Hop
kins kaipo miesto galva bu
vo ateiviams labai drau
gingas. Kitų miesto majo
rų portretus dovanoja po
litikieriai, bet Hopkins to 
nenorėjo, ir buvo sumanyta 
parinkti aukų iš svetimtau
čių, ir suaugusių ir vaikų, 
kas su kiek išgali prisidėti, 
kad kiekvieno pirštas butų 
prie to darbo prikištas.

Lietuviai; gali >priduot au
kas į “Dirvą”, bet reikia 
pasiskubinti. Vardai bus 
surašyti tam tikroj knygoj 
ir paduoti Hopkins’ui at
minčiai. Už savo auką kož- 
nas gaus dykai tikietą inė- 
jimui į ceremonijas audi
torijoj.

Ceremonijos bus gražios: 
‘visų tautų choras dainuos 
visų himnus, laike kiekvie
nos tautos himno išeis tos 
tautos pora tautiškuose rū
buose vis spiesis apie Lais
vę, sudarant puikią grupę. 
Tada bus portreto atiden
gimas. Po šito, bus įvairių 
tautų liaudies dainos ir ki
tokį pamarginimai.

Kas norės tą matyti ga
li gaut dykai tikietą prisi
dėdami su auka. Priduokit 
į “Dirvos” redakciją.

Klaidos pataisymas. Per-: 
eitame num. buvo pasakė-1 
ta kad Gegužiai “Dirvos”i 
neprenumeruoja, bet ■ jie1 
yra seni “Dirvos” skaity-i 
tojai ir prenumeruoja jau' 
eilė metų.

“Dirvoj” yra puikių nau
jų Vanagaičio rekordų ir 
Mahanojąus Mainerių Or
kestro rekordų.

Grąboriaus Jakubausko 
brolis išlaikė advokato kvo
timus ,ij" užsiims praktika 
Clevelandė. Turėsim dai

Padėka. Šiuomi norime1 
išreikšt padėką visiems ku-| 
.rie kuo nors prisidėjo sun-l 
kiame darbe naujos para
pijos organizavimo East 
Clevelande. Reikia ištarti 
ačiū “Dirvai”,, kuri, nors 
nieko bendro neturi su pa
rapija ir jos organizato
riais, būdama bešališka ti
kybiniuose reikaluose, su
teikė viėtos skelbimams i ir 
žinutėms, kuomet katali
kiški laikraščiai atsisakė ir 
žinučių nepriėmė.

“Dirvos” įvedimas Col- 
linwoodo žinių skyriaus la
bai daug prisidėjo prie su- 
judinimo šios srities Lie
tu vų sekti visą Lietuvių ju
dėjimą.

Ačiū priklauso M. A. Ru- 
seckui, kuris pirmutinius 
plakatus spausdino kuomet 
dar parapija neturėjo pini
gų. Jis pasiaukavo su dar
bu ir pinigu ir visais kitais 
budais1 rėmė.

Ačiū Liet. ‘ Vyčių 25-tos 
kuopos jaunimui kurie pri
sidėjo savo trusu ir darbu 
rengiant parapijos vaka
rus. Ačiū J. šeštokui už 
prisidėjimą < prie programų 
pagražinimo. Taipgi smui
kininkui Jonui Žvairaičiui, 
ii’ visiems tiems ktirie dirbo 
su mumis, "o mes su1 jais..

Parapjos organizavimo 
darbas laimingai užbaigta, 
iš ko darbuotojai yra links
mi ir varys savo darbą to
lyn, A. S. Kulbickaš.

KOMARAS VĖL IMSIS

Juozas Komaras vėl da
lyvauja imtynėse miesto au
ditorijoj šio penktadienio 
vakare. Jo priešas bus S. 
V. kariško laivyno čampio- 
nas Hagen.

Kitoj poroj imsis Italas 
Calza su Rusu Baranovu, ir 
bus trečia pradinių pora.

Marotta bando partrau
kti į Clevelandą Šikatį.

Peritą savaitę, auditori
jos imtvnėse laimėjo Calza 
prieš Wasburni; Holuban 
nugalėjo Zelezniaką.

APIE ŠARKIO KUM
ŠTYNES ,

Vasario 27 d. Miami pa
jūryje, Floridoj, bus Šar
kio kumštynė su Anglijos 
čampionu' Scott.

Argentinos čampionas V. 
Gampolo sprendžia kad lai
mės- Šarkis. Pats. Campo- 
lo tikisi sumušt Risko.

Campolo nesenai sumušė 
Scott ir užtai sako jam at
eis proga susilygint su Šar
kiu.

Jack Dempsey nori su
poruot Miami kumštynių 
laimėtoją šų Smėlingu ir 
sudaryt kumštynes Chica- 
goj.

Stribling, kurį pereitą 
žiemą Šarkis ten, pat Flori
doj sumušė, žadą iššaukt į 
kovą šių kumštynių laimė
toją. Jis pasakė Šarkiui, 
po pasimatymo: “Jeigu mu
du daugiau nesusieisim tai 
aš tave sutiksiu ringėj ir 
mušimes už čąmpionatą, po 
to kai tu Scottą sumuši”.

Šarkis jam atsakėt'“La
bai gerai, nes aš p-ausiu ge
rą progą tau vėl kailį iš
lupti kaip padariau per
nai”.!

Skelbkim Vytauto karą! 
Pažvelgus, istorijon, kiek 
senovėj buvo karų, ir ko
kių! Net šventas karas. Al
ne laikas doriems Lietu
viams šiais Vytauto metais 
paskelbti ' karą Clevelando 
Lietuviams juodukams, ku- 
rie pačias išleidžia ant dar
bininkų burdo į kitus mies
tus, o čia orgijas 'kelią sui 
juodukais ir juodukėmis.

Tie nigerių ir nigerku 
draugučiai maišosi po- Lie
tuvių draugijas, turi savo 
kokias ten draugijas, jų 
vardu rengia balius, stato 
neva opereteš, bet tik pini-, 
gaujasi iš' darbininkų, iš tų 
pinigų užlaiko porą Žydel- 
kų ir kito,kiuS'dykaduonius.

Rimti Lietuviai „.ąpgalvo- 
kit, ar galima juos remti, 
kuomet musų centais Žy
lius Šeria.

Tie musų žmoneliai, ikiirie 
myli i juodukus lai' eina į 
bolševikų vakarus-. ? j;

Vytutis.

GARSINKIS | 
“DIRVOJE” '| 

i________ _ 1 Ž

Padėka. Dėkavojam sh- 
vo sesutei ir švogeriui, M. 
Būdams ir jų draugams už 
surengimą mums “surprize 
party” Vasario 8 d., ir už 
suteiktą brangią dovaną, t 
“living room setą”. Jūsų 
dovana liks musų atminty- 

f ie visados. Taipgi tariame' 
širdingiausi ačiū visiems 
dalyvavusiems.

B. U. Bindokai'

Teatre komisija rengimui Į 
perstatymo Little Teatre 
miesto auditorijoj prašoma 
susirinkti “Dirvon’~ antra
dienio vakare, Vas. 18 d., 
nuo 8 vai.' Kom.

TMD. 20-tos kuopos na
riai ! Atminkit, Susirinki-1 
mas įvvks Liet, salėj kitą: 
penktadienį nuo 8 vai. Bū
tinai daly vaukit. Vald.

VASARIO 16
Šiais metais Vasario 16 

dieną (šį nedėldieni) Lie
tuvių salėj bus didelis pro
gramas. Dalyvaus įžymus 
kalbėtojai: Lietuvos Kon
sulas A. Kalvaitis iš Chica
go?, Kun. Karužiškis, nau- 
ios parapijos klebonas, P. 
J. Žiuris, ir Av. V. P. Čes
niais. Dainuos Lit. Vyčių 
choras, vadovaujant J. Lui- 
zai, solo dainuos S. Greičie- 
nė ir J. Krasnickas. Senai 
Clovelandiečiai matė tokį 
turiningą programą. Butų 
labai malonu kad kuodau,- 
giausia vientaučių atsilan- 
'kytų paminėt Lietuvos ne
priklausomybės 12 metų 
sukaktuves,

Durys atdaros nuo 3:30, 
pradžia 5 vai. vakare.

Kitame “Dirvos” nume
ryje bus paskelbta vardai 
Clevelandiečių kurie užsi
registravo važiuoti į Lietu
vą, Kurie manot važiuoti 
priduokit savo' vardus.

Judami paveikslai iš Lie
tuvos. J. K. Milius atvyko 
su naujais judamais pavei
kslais iš Lietuvos. Rodo 
Lietuvių salėj tris vakarus: 
trečiadienį, ketvirtadienį, ir 
penktadienį yra paskutinis 
rodymas. Pradžia 7:30 v.

vieną Lietuvį advokatą.
z “Jankis iš Lietuvos” — 

xoki*i vardu Žydai turi ko
mediją, kurią statė miesto 
auditorijos muzikalėj salėj 
šios savaitės pradžioj.

Amerikos Lygybės Lyga 
antradienio vakare turėjo 
savo metinį pokilį Statler 
hptolyje. Buvo įvesdinimas 
naujų viršininkų. Finansų 
sekretorium yra Lietuvis. 
Charles J. iBlls.

Didis Liudijimas apie 
Dievo Karaliją
* iš

RADIO
W-H-K 1390 kilocycles 

(216 metrų)
Ned. Feb.-Vasario, 16 

8:50 vai išryto.
Kalbas. Garsus Biblijos studentas 

S. J. Beneckas iš Chicagos

OTIS SKINNER BUS OHIO 
TEATRE / SAVAITĖ SU' VAS. 17

“PAPA JUAN” VEIKALE
Pribuvimas Į Clevelandą garsaus 

Otis Skinner’o. visuomet sutinkama 
su džiaugsmu, nes jis niekad nesu
vilioja publikos. Jo sugryžimas 
bps pažymėtas puikiu veikalu, kurj 
jis suvaidins su kitais žymiais ar-» 
tistais. Jis jiems yra žinomas kai
po Papa Juan, kas yra veikalo už 
vardžiu. Tas reikalas bus pastaty
tas Ohio Teatre kita savaitę, pra
dedant pirmadienio vakaru, Vasario 
17 d., su- matinee trečiadieni ir šeš- 
Padienį.,

Otis Skinner jau vaidino “Papa 
Juąn” Bostone, New Yorke, ir Chi- 
cagoj, kur pereitų, pavasarį tęsėsi 
net dešimts savaičių.

Veikale vaizduojama Ispaniškas 
gyvenimas, nes dalykas paimta iš 
Ispanų.

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA 
IŠ LIETUVOS.:

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

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

už mažiausia pinigų”

JIEŠKOMA
Igno ir Magdalenos Ur

bonų, Marijonos' Brazdžiū
naitės krikšto' tėvų. Gyve
no Detroite apie. 1913, mėti 
Reikalinga del, paliudymo 
Mari j onai - atvažiuot Ame
rikon. Atsišaukit: -

J. VaįzmužiSj ,/ ( , . 
580-5 Dibble av.< iCleVje'lahdjQ.

ANT RENDbS '' ~
1154 Ej 113 iSt., netoli įSupęrior-, 

puikus 4 kaubariad,, maudyne, ’ Vir
šuje; su garadžium, $27. Be vai
kų. Kreipkitės- subatoj ar nedėlioj 
po pietų. Viršuje paduotu adresu.

PARSIDUODA SMUIKĄ
Puik' ".nurh. tinkama vaikui' ar 

mergaitei pradėti mokdtis.
visai prieinama. Labai geras in
strumentas. Parduoda Lietuviai.’ 
986 E. 79 ST. iš šono ineiga viršuj.,

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampinė cash grosemė ir mokyk

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

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNĖS. - 25c. 
921 St. Glair arti E. 9th St.

Tėl- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

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

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atši-i 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avę. 

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

------------ i --------------
Lietuvių Darželio komi-' Mikas Petrauskas kvie- 

teto susirinkimas įvyks šį čiamas Lietuvon į Vytau- 
penktadienį Lietuvių .salėj, to iškilmes. Išleistuvėms jo 
nuo 7:30 vai. Visi veik pa-1 ir Clevelandiečiai draugai 
kviesti atvirutėmis, kiti gi'sudėjo kelis desėtkus dola- 
nepridavę antrašų. Kom.Irių dovanų.______

r

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas) •

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.'

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763
> P2J Edna Avenue Cleveland, Ohio

EKSTRA
Nedėlioj, Vas. 16 
Pradžia 2:30 vai. po pietų 

ABELIO SALĖJ • 
7017% Superior Ave.

Kalbės S. J. Beneckas.
Gerb. Lietuviai ir Lietu

ves: Kadangi Dievo Kara
lystė yra svarbiausias žmo
gaus gyvenime dalykas, to
dėl yra svarbu girdėt kiek
vienam tikrą apie ją liudi
jimą, nes tame yra žmoni
jos laisvė, laimė, sveikata, 
ramybė ir amžinas gyveni
mas Kviečiame visus nusi
statyti savo radio ant 8:50 
išryto ant WHK, o kurie 
neturit’ savo Radio ir visus 
užprašome į salę po .pietų 
nuo 2:30 vai. 7017% Supe
rior avė.

Kolektų ir įžangos nie
kad nebus.
— - Kviečia T;-B. S. S1.-

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

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

Kreipkitės tuojau, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Visad ei
kit į Lietuvišką visuo
menišką įstaigą."DIRVA”

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

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

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50 
Šilkinė dresė išvalyt ir

išprosyt .............. 1.50

kiams j Lietuvą “Dirva”.
Už $3 metuose pralinksminsil 
visą1 kaimą — užrašykit saviš

Rudeniniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penu.- -1099M-

Su kiekvienu perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro, setą su. laikrodžių ir. dvi,em, elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro,

Parduodam laikrodžius,
liūs,
kius

, laikrodė- 
deimąiitus, taipgi taisom visS? 
laikrodėlius. r ” 11!

6407 SUPERIOR AV. prie E, 65 St =
1 ENdicott 4638' ‘ :
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I
 Prospect 2420. f

THE Fu W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkrąustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
j. sunkius daiktus. Rakandus supakuojami ii- išsiunčiam. 
i 3400 St, Clair Ave. Cleveland, O.

Taisau visokio išdirbimp laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo prak- 
tikoje per daugelį 
metų.. Ųž savo 
darbų pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 

v**—• padarau negu kur 
kitur. Tėmykit antrašų:
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave. 
FLorida 6791-R

Auburn Sport Sedan
Parsiduoda pigiai. Tik 9,000 my

lių važiuotas. Pasinaudokit proga, 
nes išvažiuoju Lietuvon. Kreipki- 
tfes (5)

7032 WADE PARK AVE.

PARSIDUODA RESTAURANTAŠ
Neša į mėnesį po $800; viskas ge

rai įrengta, pirksit už $1,000.; reikš 
įmokėt $500; likusį' išmokėjimui. Ge
ra vietą smarkiam žmogui. Francu 
Link, 9843 Lorain avė. (5) !---------------------------------------------- |

PARSIDUODA'
7003 Linwood avė. ’,14 mėtų įste-i 

fftas saldainių, cigarų' ir delikateū 
biznis, neša $400 savaitinių ineigil- 
Greta yra gražus kambariai gyve- 

■ nimui. eRnda už viskį $25. Kreif- 
I kites smulkmenų pas. ZimermaD, 
i 8401 Denison avė.

PIKNIKAMS DARŽAS
Draugijos,! štai jums geriau
sias piknikams ir, išyažiąvį 
rhams daržas — NĖUR0S

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

7617 LOCKYEAR AVĖ. farmoje, N. Brunswick, 0. 
Kreipkitės į krautuvę

T. NEURAPARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų, ant 7512 Melrosė 

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

7512 MELROSE AVE.

2047 Hamilton Av.
Telef. Pros. 9709 (7)

Turim šviežių sūrių krautuvėj

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Mikoio Šnicerio, 

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

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

J. Schnitzer-šųiceris
Bird Rivėr, Man. Canada.

********
1 ra O ROSEOALE

IWi'Dry Cleaning Co.t
C. F. PETRAITIS, Prop.. J

♦ 6702 Superior Ave., į

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namą 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas),
Taip pat padarome paško- 
las ant antro mortgeeio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das -laiko; įkainavimas ne- : 
kainuoją nieko. Šiais rei- Į 
kaliais prašome kreiptis t

1306 EAST 68TH ST. I
Rand. 6729.


