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Prohibicijos Priešai”“ “L
PRANCŪZŲ KABINĘ-1 

TAS VĖL SUIRO Laiškas iš Lietuvos

[ES ČAMPIONM 
^tvarkymo pašau- 
oionato kumštynių 
anti buvo sunkaus, 
npionai: 
ulliivan, j 
)7—Corbett, 
)2—Fitzsimons, I 
16—Jeffriest 
►8—Burris, ' 
.5—Johnson, 
9—Willard, 
6—Dempsey, I 
8—Tunney. 
llivan ir Fitzsi- 
1928 pi., kiti vis 

a. Seniausia jii, 
ra 64 metų.
HAS I LIETUVOS | 
o tėvo Vinco Žilinsh 
merikoj, dabar gyvent 
•iau kad jis mane mrj 
i tėvas gyvas maloni 
nan pagelbėti. Girdi- 
’levelande, Ohio. , į. 
•skau krikšto omtinnį 
gevičienėš, taipgi pn t 
A.S ŽILINSKAS ' I 
, . Liudvinavo p. B 
p. Lithuir

Organizuojasi
RUOŠIAMASI 1932 M.

RINKIMAMS
IB DARBININKŲ ŽINIOS

Keturi užmušta. Potts
ville, Pa. — Netoli čionai 
kasyklos eksplozijoj užmuš
ta keturi darbininkai, trys 
sužeista. Sprogimas įvyko 
nuo gazo užsidegimo.

Iš LONDONO KONFE
RENCIJOS NIEKO 

NEIŠEINA
Londonas. — Kariškų lai

vų mažinimo konferencija 
matyt visiškai bus be nau-

TIDAI
KITES PROGA 
kėliau siuvamų roti- 

naują vietą tai šį’ 
iu mašinos bus piį 
i nužeminta brį - 
ai pavartotos, Snų ’ 
ekvieną garantuoja 
m į kitus miestus k 
Lreipkitėš 
. Stradis 
ddison' rd.
) Wade Park avė.) B 
'eland, O.

Tikisi susitaikyt. Scran
ton, Pa. — Čia kalbėdamas, 
angliakasių unijos prezi
dentas Lewis pasakė jog 
trumpu laiku tikima priei
ti su kasyklų kompanijo
mis prie susitarimo ir bus 
pasirašyta ilgalaikinė su
tartis unijos su kietosios 
anglies kasyklomis.

coby & Son [
> & Furnishings j 
Superior Ave. |
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Masvka. — Sovietų Be
dievių Organizacija paskel
bė lenktynės miestų kurie 
pirmiausia pasidarys “be
dieviškiausi": kuriuose bus 
uždaryta daugiau cerkvių 
ir bažnyčių; Miestuose ei
na didelis bruzdėjimas tarp 
sukurstyto jaunimo, dva
siškiui jau nebuvo galima 
pasirodyt gatvėj ir taip, o 
dabar net puldinėjama na
mai kur jie gyvena.

Netoli Leningrado sena
me monastiriuje suimta 22 
vienuoliai ir kunigai ir už
daryta kalėjime.

Tarp darbininkų varoma 
agitacija “apvalyti carizmo 
sąšlavas iš Kremlino, sutam
pyti garsius Kremlino var
pus”. , '

Per visą Rusiją uždari-i 
nėjama cerkvės ir bažny
čios, iš namų ir bažnyčių 
atimama ikonai ir viešai de
ginama.

Pastarose dienose popie
žius ir kitų šalių valdžios 
pradėjo leisti atsišaukimus 
atkreipiančių^ pasaulio do- 
mę Į s&"/ietų4y.xsekiojimus 
dvasiškuos Rusijoje, naiki
nimą religijos, į ką komu
nistų valdžia oficialiai pa
reiškė kad tai yra neteisy
bė. Tuo tarpu komunistų 
šunes per visą Rusiją pra
dėjo skalyti darbininkams 
buk kapitalistai,ruošiasi už
pulti- sovietus po tikėjimo 
priedanga. Kiti gi ėmėsi 
dar labiau tikėjimą perse
kioti.

Maskvos agentai per vi- ■ 
są pasaulį, ypač Amerikoj, 1 
pradėjo ruošti “protesto” 

i mitingus, rėkaudami buk j 
kapitalistai “meluoja” ir 1 
“šmeižia” sovietus. Į

Per visą Rusiją komunis- ! 
tai šaukia gyventojus būti 
prisiruošusiais karui, nesą 1 
“kapitalistai rengiasi už- . 
pulti”. Be abejo didelė da- 1 
lis Rusijos gyventojų lau- 1 
kia kad tik kapitalistai už
pultų ir paliuosuotų juos iš ‘ 
komunistų vergijos. Apie 5 
milijonas komunistų laiko ' 
pavergę 150,000,000 gyven
tojų. 1

Rašo A. Argus.Paryžius. — Kelias die
nas egzistavęs, Francuzijos 
ministerių kabinetas, vado
vaujamas radikalo-socialis- 
to Chautemps turėjo baigti 
gyvenimą, nes seime nega
vo reikalingo balsų skai
čiaus parėmimui jo politi
kos.

Aplink seimo rumus bu
vus publika pradėjo šūkau
ti vardą nesenai atsistaty
dinusio premjero Tardieu, 
reikalaudami kad jis vėl su
darytų kabinetą ir vestų 
toliau Londono konferen
cijos tarybas.

Iš

tarnautojai, 
Darbininkai 

vai. Po to, 
Kaunietis

Kauno padangės. 
Lietuvos Eksportas.

Kaunas. — Kaune ir ben
drai Lietuvoje buvo didelis 
susirūpinimas del žiemos. 
Nes Sausio mėnuo praėjo 
visai be šalčio, ir daug kas 
pranašavo kad siemos visai 
nebus. Vienas ūkininkas 
juokaudamas išsitarė:

— Apie Sausio pabaigą 
sėsiu kviečius jei oras ne
pasikeis.

Bet visų pranašavimai 
buvo klaidingi. Vasario mė
nesiui užstojus žiema pa
budo, pradėjo kaustyti sa
vo šalčio pančiais Lietuvos 
žemelę. Supančiojo 
Lietuvos' upes storu bliz
gančiu ledu, apklojo žemę 
baltu sniego patalu....

Nepripratę prie šalčio 
Kauniečiai slankioja susi
kūprinę gatvėmis, kenčia I 
15 ir net 20 laipsnių C.

Gamta nepaklysta.
Įdek pavėlavus, žiema ne
užmiršo Lietuvos, apgaubė 
jos laukus, laikiną sostinę 
Kauną.

Ką veikia dabar Kaunie
čiai? Amerikoje, tai bok
sas, tai rungtynės, ar teat- 
ran gali eiti pasiklausyti 
garsenybių. Bet pas mus 
to nėra. Sportu mažai kas 
įdomaujasi. Jei į bokso 
rungtynes bilietas 2 litai 
tai visi šaukia: “Perbran- 
gu!” O Amerikoje, kaip 
skaitome iš laikraščių, už 
bilietą į. bokso rungtynes 
moka 25 dolarius! Pas mus, 
mieli Amerikiečiai, už tuos 
pinigus galima karvę nusi
pirkti !

Bet gryžkim prie temos. 
Pirmą dalį dienos susirūpi
nęs Kauno pilietis leidžia 
įstaigoje. Darbas praside
da 8 vai. ryto ir baigiasi 2 
vai. po pietų. Tiek dirba

k 
e

valstybės 
dininkai. 
ba iki 4 
pailsėjęs, 
taip sakant po Kauną “j
smaguriauti”. Dažniau 
eina į kiną, kurių Kai 
yra arti 15, arba užsuki 
valstybės teatrą, pasikl; 
syti dainuojant Kipro P 
rausk'o, Butėno ar kitų.

Bet Kaunas turi 100,( 
gyventojų. Tat likusi 
kurie išeina pasmagurij 
ti dažniausia užsuka į l 
vines. Aišku, musų ka 
nės ne perpuikiausios, t 
mus pilnai patenkina. K 
vinėje linksmai nusiteik 
Kaunietis prie svaiginant 
džiaso muzikos garsų pi 
leidžia likusią dienos da 
užmiršdamas dienos rupt 
čius.

Prie moderniškos mm 
kos garsų, prie alaus sti 
lo, ar kavos stiklo, Kauni 
tis linksminasi, su drauga 
kalbasi, iki 12 vai. naktie 
O kai laikrodis rodo lygi 
12 vai. jau laikas eiti n 
mon; nes už valandos pr. 
sideda karo stovis. Ki 
vaikščioja po pirmos valai 
dos, pagaunamas ir nubai 
džiamas 25 litais pinigai 

Ir taip, sugryžęs namo 
Kaunietis vėl gula, vėl ti 
šia užburtą gyvenimo r; 
tą....

Washington. — Atstovų 
Buto teisių komiteto posė
dyje dalyvavo vyriausias 
komandierius naujai orga- dos. Apie tuščias pasekmes 
hizuojamų “Kryžeivių” ko- kalba Anglijos laikraščiai, 
vai prieš prohibiciją. Jisai “Konferencija jau 
pareiškė kad tos organiza
cijos tikslas yra sutraukti į 
savo eiles 10,000,000 narių 
iki 1932 metų prezidento ir 
senatorių rinkimų ir remti 
tik tokius kandidatus ku
rie viešai ir be baimės pa
sireikš jog priešingi ir ban
dys panaikint dabartinį ne
vykusį prohibicijos įstaty
mą.

Ta organizacija jau turi 
į 50,000 narių nors dar 
ra dvįęjįĮ mėnesių nuo 
steigimo. Nauji nariai 
šeši po 1,000 į dieną.

Organinei j a bandys 
gauti į jaunųjų eiles, Į mo
kyklų lankytojus ir finan- 
sierius, ir kovą ves rimtu 
budu, prirengdama nauju i 
piliečius prie balsavimų ka
da jų balsai turės reikšti

nė- 
isi- 
ra-

isi-

mirus. 
.'Nėra ko tą faktą slėpti. 

Viskas gą galima daryti tai 
ją palaidoti ir ant kapo pa
statyti paminklą.” šitaip 
išsirciškia vienas Londono 
laikraštis, kuris mato kon
ferencijos eigą ir kad joje 
nors norima, bet nieko ge
ro nedaroma. Nei viena iš 
penkių didžiųjų valstybių 
nieko nenori daryti iš savo 
pusės, tik trokšta kad kitos 
ką nors darytų.

Jeigu prie nieko nebus 
prieita, tai Anglijos prem
jero socialisto MacDonaldo 
važinėjimas į Washington^ 
ir Prezidento Hoovero gra
žus žadėjimai bus buvęs tik 
tuščias pasikalbėjimas.

11 UŽMUŠTA
Kenosha, Wis. — Vienuo

lika ypatų užmušta ii- 95 
sužeista gelžkelių kryžke- 
lyjė susimušus prekiniam 
traukiniui su elektrišku 
traukiniu. Nelaimės kal
tė buvo automobilisto, ku
ris norėjo pralenkti trau
kinį ties skerskelių, vienok 
traukinis ant jo užlėkė ir 
užmušė.
prekinis traukinis, į kurį 
elektriškas tą automobilį 
metė. Prekinis traukinis 
nušoko nuo bėgių ir atsi
mušė j penkių vagonų pa- 
sažierinį traukinį, jį nuver
sdamas nuo kranto.

Tuo tarpu užėjo

visas

Gal

30 darbininkų liks * akli. 
Elizabeth, N. J. — Po per
eitos savaitės eksplozijos, 
kurioj užmuštą 11 darbi
ninkų, 60 sužeistų guli 11- 
gonbutyje, iš jų 30 turės 
likti akli. Kitiems darbi
ninkams išgelbėti gyvastį 
nekurie duoda savo kraujo.

Trys užmušta. Woodland,
Wash. — Parako dirbtuvėj prohibicijai galą, 
sprogime užmušta trys dar-Į Organizacija nori grąžin- 
bininkai ir penki sužeista, ti svaiginančius gėrimus, 

bet juos kontroliuoti paves- 
Wallace, tų 1 valstijoms kaip kuriai 

patinka, kamanių kaip se
niau buvo neleisti, kas no
ri turėt gėrimo gali parsi
nešti namon. Slapta šmu-

' gelystė ir žmonių nuodiji- 
Teismas atnaujinta. Pen

ki Gastonijos darbininkai 
patraukta teisman sąryšy
je su pereitos vasaros nu
žudymu moteries kuri su 
■komunistais važiavo į jų 
prakalbas. Šis teismas ti
kima bus paskutinis. Su
imtieji nėra unijistai.

Du užmušta.
Idaho. — Leidžiantis kasy- 
klon viedre, nutrukus vie
lų virvei du darbininkai nu
krito į ,dugną ir užsimušė.

Plieno industrija paleng
va kyla geryn, rašo 
ir geležies žurnalas, 
rinėjęs dalykų stovį 
rio mėnesio bėgiu.

Pranešama apie 
industrijos plėtimąsi, 
roite American 
Mill Co. ruošiasi budavoti 
plieno išdirbystę gamini
mui automobiliams reik
menų.

Kituose miestuose esan
čios plieno išdirbystės irgi 
didinasi ir gerinasi.

plieno 
paty- 
Vasa-

plieno 
Det- 

Rolling

Anglijos valdžia paskyrė 
$16,000,000 budavojimui ir 
gerinimui uostų. Dar ža
da paskirti $20,000,000 tam 
tikslui.

masi turi būti sulaikyta.
Tuo tarpu Amerikos gar

sus savaitraštis “Literary 
Digest” varo balsavimą ar 
žmonės pritaria prohibici- 
jos įstatymui ar nori jo pa
keitimo.

RASTA NUŽUDYTA 
MOTERIS

Columbus, O. — Parėjęs 
ryte iš darbo vyras rado 
savo moterį, 19 m. amžiaus, 
užmuštą, su sudaužyta gal
va ir supjaustyta gerkle. 
Vyras buvo išklausinėtas, 
bet paaiškėjo kad negalėjo 
būti kaltininku tos žudys- 
tės.

Keturi užmušta. New 
Castle, Pa. — Apleistoj ge
ležinkelio stotyj Edinburg, 
Pa., ištikus gazolino spro
gimui užmušta keturios y- 
patos, taip apdegintos kad 
ir pažint negalima.

San Domingo saloj, Mek
sikos užlajoj, prasidėjo su
kilimai. Du žmones užmuš
ta.

RADO SUPJAUSTYTĄ 
MOTERĮ

Wilkes Barre, Pa. — Ne-i 
toli čia atsitiko toks daly
kas. Viena 15 metų mer-. 
gaitė norėjo apsilankyt na-j 
muose kaimynės, Castner, j 
28 m., bet jos vyras atsisa-i 
kė Įsileisti. Pirm to buvo 
girdėti tuose namuose bar
niai. Kada pašaukta poli-1 
cija teiravosi dalyko, vyras | 
sakė kad jo žmona išėjus. 
Pradėta namas apžiurinėti 
ir skiepe rasta supjausty
tas moteries lavonas, šuka
vo tas skylėse sienoje. Vy
ras suimtas.

KOMUNISTŲ PROPA
GANDA MOKYKLOSE 
Washington. — Susekta 

kad pačioj sostinėj komu
nistai veikia su savo propa
ganda tarp mokyklų vaikų 
organizuodami juos i Jau
nus Pionierius, po to jau jie 
gali patapti nariais Jaunų 
Komunistų klubo.

Valdžia pradėjo rinkti ži
nias apie komunistų veiki
mų tarp vaikų.

Mokytojai reikalauja sa
vo departmento. Atlantic 
City, N. J. — Čia atsibuvu
siame Amerikos mokytojų 
suvažiavime vėl panaujin
ta reikalavimas kad prezi
dento kabinete butų įsteig
ta mokyklų departmentas 
ar ministerija. Konvencijoj 
dalyvavo 15,000 delegatų.

TAI TAU IR “PASIČES- 
TAVOJO”

Lyons, Neb. —Šokių va
kare jaunimas sumanė pa
sivaišinti. Kas tai iš jų at
sinešė pasivogtą iš vieno 
žmogaus skiepo neva galio
ną vyno. Nuo to “vyno” 
penki tuoj mirė, o keli sun
kiai apsirgę. Vagišius per 
klaidą pasiėmė ne vyną, bet 
tam tikrą chemišką skysti
mą naudojamą apsaugoji
mui automobilių nuo suša
limo. Dagirdęs apie nelai
mę su jo skystimu savinin
kas labai nusiminė.
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams ‘‘Dirvą”

PAKARTA ŽMOGŽUDĖ
Florence, Ariz. — Vals

tijos kalėjime tapo pakarta 
Eva Dugan, 52 metų mote
ris žmogžudė, motina dvie
jų vaikų. Ji atrasta kalta 
nužudyme seno ūkininko 
trys metai atgal. Einant į 
kartuves, ji laikėsi ramiai, 
ir šypsojosi net kada mau
ta ant galvos juodas mai
šas. Ji ko tik neišvengė 
kartuvių, nes prie jos rasta 
nuodų.

Paleidus po jos kojom du
ris, kada ji krito galva ta
po nutraukta nuo kūno.

Ji buvo 27-ta moteris nu
žudyta Suv. Valstijose už 
žmogžudystę. Korimą ma
tė kitos šešios moterys.

NORI APVALYT CHICA- 
GĄ NUO NIEKŠŲ

Chicago. — Pulk. Ran
dolph pradėjo mobilizuoti 
visas galimas spėkas kovo
ti prieš kriminalistus ir iš
naikinti juos. Tam dalykui 
bus paskirta milijonai do- 
larių ir miestas turės būti 
į pusę metų apvalytas, visi 
niekšai išvaikyti arba su - 
gaudyti.

Bus užvesta smarki kova 
ir prieš degtinės platinto
jus.

Penki užmušta su orlai
viu. Miami, Fla. — Jūrinis 
lėktuvas nukrito su 
kiais žmonėmis ir jie 
užsimušė. Jie nematys 
kio-Scotto kumštyniė.

pen- 
visi 
Šar-

1

Lietuvos eksportas. Lit 
tuvos eksportą sudaro įva 
ri žaliava, kurią gamin 
žemės ūkis ir jo šakos gj 
vulininkystė ir pienininkys 
tė. Mažesnė dalis ekspoi 
to tenka miškų pramone 
Bet dabar, kąda ukinink 
susipratimas žymiai paki 
lęs, pažvelgę į eksportą ma 
tom kad daugiausia iš Lie 
tuvos eksportuojami apdir 
bti produktai. Ir daug da:

(Tąsa ant 6-to pusi.)

NIEKAD NEVĖLAI
Srašvkit. “Dirva” saviškiams dabar nss nonš.ilrrnIšrašykit “Dirvą” saviškiams dabar, nes neužilgo 

pradės tilpti du ilgi ir labai žingeidus raštai —

VYTAUTAS DIDYSIS
ir

JUROS MERGA

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

Pusei met4 — pusė kainos.
GSu 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______metų laiko. Siuntinėkit:

Vardas ....................:..............................................................................................

A dresas

Užrašytojo vardas ir adresas:

Vardas

Adresas
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. .
Tautos diena. Vasario 16" 

d. buvo surengta paminėji
mas Lietuvos 12 metų ne
priklausomybės ir 500 me
tų Vytauto mirties sukak
tuvių. Paminėjimą surengė 
SLA. 3-čias Apskritis, San
daros Kuopų Sąryšis; Liet. 
Mokslo Dr-ja ir kitos astuo
nios mažesnės draugijos.

Vakarą pradedant, Šv. 
Jurgio parapijos choras P. 
Giliaus vedamas, sudaina
vo Lietuvos himną ir pora 
kitų dainų. Po to kalbėjo 
P. Dargis, apibudindamas Į 
Lietuvos istoriją.

Antras kalbėtojas buvo 
Dr. S. Naikelis iš Chicagos, 
kurs savo ilgokoje kalboje 
nupiešė Lenkų apaštalavi
mą Lietuvoje ir Įdek Len- 1ILI 
kai pridirbo blėdies musų lenos- 
tautai. Taipgi paminėjo ko
dėl Lietuvių maža tautelė, 
vos pustrečio milijono žmo
nių, šiandien yra laisva, o 
Gudų ir Ukrainų tautos, su 
po 40 milijonų gyventojų, 
dar ir šiandien neša sveti
mą jungą. Užtai, sako, taip 
stojosi kad Lietuviai buvo 
prisirengę ir Lietuviai pa
tys pasiėmė sau nepriklau
somybę, kurią atgauti, ži
noma, ir Amerikiečiai Lie
tuviai žymiai pagelbėjo sa
vo dolariais.

Pittsburgiečiai ilgai ne
užmirš tokios puikios ir pa
triotiškos daktaro kalbos. I

Pianu solo skambind Mil-., 
da; Virbickiutė, smuiką so
lo grojo K. Savickutis, dai
navo M. Grinienė, akompa
navo Virbickiutė. A. Ša-į 
dauskas dainavo paskuti-; 
nis, jis sudainavo porą liau
dies dainelių, akompanuo
jant p. Sadauskienei.

Publikos buvo pilnutė sa
lė, aukų Lietuvos našlai
čiams surinkta $36.84. Au
kos padalinta Vilniaus ir 
Kauno našlaičiams, po $14 
ir 42c. (iš aukų buvo atim
ta $8 už spaudą).

Sandariečių konferencija.
Vasario 15 d. L. M. D. salėj 
įvyko Sandariečių konfe
rencija; dalyvavo trijų kuo
jų 14 atstovų. Sąryšio pir
mininkas P. Dargis atida
rė posėdį pakviesdamas Dr. 
Naikelį paaiškinti “Sanda
ros” stovį Chicagoj. Gerb. 
svečias aiškino kad pirmi 
“Sandaros” metai Chicagoj 
buvo gana sunkus, vieniems 
Chicagiečiams buvo, per
sunkti laikraštį sustiprinti, 
reikėjo visoms kolonijoms 
prisidėt su kapitaįu panai
kinimui skolų, nes jos visą 
pelną suėda.

dimų pereitą savaitę atsi
buvo ir žmogžudystė: nu
šauta vienas žmogus. Poli-

Taigi Pittsburgiečiai čia 
pat paėmė daugiau “Sanda
ros” šėrų, viso labo už $230. 
Kiti žadėjo vėliau prisidėti.

Taipgi apkalbėta apie ki
tus tautiškus laikraščius, 
kaip “Vienybę” ir “Dirvą” 
ir prieita prie išvados kad 
reikia remt ir tuos, bet vi
sų Sandariečių priderystė 

[pirmiausia remt savo orga
ną.

Nutarta remt dabartini 
“Sandaros” kontestą ir iš
rinkta komisiją darbuotis. 
Nutarta parengt vakaras] 
po Velykų “Sandaros” nau
dai.

Petrausko koncertas ne
įvyks. Pasitarus su Dr. S. 
Naikeliu nutarta atidėti M. 
Petrausko koncerto rengi- 

I mą nuo pirmiau skelbtos 
____ Chicagiečiai žada 
pirmiau gerb. Petrauską į, 
savo koloniją kviesti, o tik 
kuomet jis gryš i New Yor- 
ką pataria rengti koncertą.

J. Virbickas.

ci j an tas jj nušovė 
riaušių prie stoties.

laike

Lietu-Neapsimoka vogt.
vių salėj anfr Orr st. tūlas 
Thompson, 46 m., pavogė 
moterišką mašnelę vertes 
15c ir joje buvusių 10c. Jis 
teismo tapo atrastas kaltu. 
Jis sako tą mašnelę tik pa
siėmė nuo grindų. Jo gy
nėjas prašo naujo teismo.

Orlaiviais šeria laukinius 
gyvulius. Cumberland ap
skrities kalnuose laukiniai 
indikai, briedžiai ir kitokie 
gyvūnai del gilaus sniege 
neturi maisto, todėl orlai
viais jiems davežama mais
to ir išmetama.

Nelaimės ant gelžkelių 
1929 m. buvo mažos. Penn- 
sylvanijos valstijoj bėgyje 
1929 metų gelžjeeliais pra
vežta šimtai tūkstančių pa- 
sažierių, iš jų tik 5 užmuš
ta ir 251 sužeista.

1928 m. buvo užmušta 8 
ir 285 sužeista.

Iš pereitų metų užmuštų 
keturi sutiko mirtą stotyse 
pasipainioję traukiniui at
einant, vienas užsimušė nu- 
puldamas iš vagono.

Sužeista daugiausia iššo
kant iš traukinio dar nesu
stojus.

Ant gelžkelių dirbančių 
darbininkų užmušta 169 ir 
8,500 sužeista.

Elektriški tramvajai vi
soj valstijoj pernai užmušė 
146 ypatas ir 4,465 sužeidė.

Autobusų ir taksių nelai
mėse 29 ypatos užmušta ir 
9,279 sužeista. Iš sužeistų 
vėliau mirė 859 ypatos.

Ilgas gaisras. Pennsylva- 
nijoj, kietos anglies distrik- 
te, jau nuo 1858 metų degą 
viena anglies gysla, kurios 
jokiu 'bųdu negalima užge
sinti.

šaudymaisi šoferių strei
ke. Taksių šoferių streikui 
tęsiantis, šalip daug sužei-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,090,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniy. 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 pusę kalnas.

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

Del platesnių informacijų kreipki tie iiae adrean:

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

DETROIT

be jokio varžymosi suskai
tė nužudęs aštuonis žmo
nes. Aš juos nužudžiau, sa-
kė jis, norėdamas patirti 
kaip nuodai veikia. Jis yra 
25 hietų amžiaus. Pasakoja 
kad jis neturėjo jokio noro 
žudyti ką nors ypatingai, 
tik kada užeidavo toks no
ras jis užtaisydavo nuodus 
kam tik gaudavo progą. Jis 
visados mėgdavo nuodų su 
savim turėti.

BALTIMORE, MD.
Lietuviai išgamos komu- 

Inistai įdūko šmeižti Vytau- 
| tą ne tik per savo raudon- 
j hipius, bet ir atskirais la
peliais, kuriuos tie gaivalai 
brukte bruka kiekvienam j 

[rankas. Baltimorės Lietu-

Vasario 16-ta. Amerikos 
Lietuviai turėjo progą šy
met Vasario 16 dieną švęs
ti sekmadienį, taipgi ir čia 
tautos šventės paminėjimas į taryba, stovėdama sar- 
buvo surengta sekmadienį, j 
Bet šymet Detroitiečių iš
kilmės viršijo visus praėju
sius apvaikščiojimus. Pa
minėjimas buvo surengta 
Lietuvių salėje. Programų 
vedėju buvo Šv. Antano pa
rapijos1 klebonas Kun. Bo- 
reišis. Per trumpas per
traukas jis savo maloniu 
budu ir gražiais žodžiais 
išreiškė ir įkvėpė daug tė- 
vynainiškų jausmų kiekvie
nam dalyvaujančiam.

Liet. Vyčių choras po va
dovyste varg. J. Olšausko 
atidarė vakarą su Lietuvos 
ir Amerikos himnais?

Pirmutinis kalbėtojas bu
vo advokatas J. Uvickas.

Po jo kalbėjo nesenai čia 
apsigyvenęs Dr. J. Siurbis. 
■Jo pareiškimą^ buvo': Len
kai, atiduokit mums Vilnių: 
Mes esam lengvai užganė
dinami žmonės, nenorim 
kas ne musų, bet už savo 
nuosavybę kovosim iki pas
kutinio kraujo lašo.”

Vėliau kompozitorius A. 
Vanagaitis ir artistas Ol
šauskas sudžiazavo savo 
vėliausias dainas. Apie ši
tuos du pagarsėjus Lietu
vių linksmintojus ir žadin
tojus daug nereikia nei mi
nėt, nes be išimties visi vi
sur žino kad jiems pasiro
džius scenoje dingsta nusi
minimas ir žmogus užmir
šti kad gyvenime yra ne
smagumų.
- Dar buvo ir kitų 
ginimų, ir viskuo 
buvo patenkinta, 
buvo salė užkimšta.

Baigiant vakarą, 
je pasirodė artistiškas ir 
nepaprastas plėšinis dabar
tinės jaunutės Lietuvos pa
dėties. Uždangalą povaliai 
nūleido chorui giedant Lie
tuvos himną.

Pertraukoje buvo renka
ma aukos del sušelpimo Vil
niaus našlaičių, ir stebėti
na kad tokioj bedarbėj pu
blika taip puikiai atsižymė
jo. Vakaras užsibaigė šo
kiais. Mauda.

pamar- 
publika 
Žmonių.

sceno-

Tai bus rotušė. Detroite 
ruošiama planai pradėti bu- 
davoti 45 aukštų rotušę. 
Išsyk budavos 20 ar 25 auk
štus, bet pamatai bus pada
ryti tokie kad galėtų laikyt 
45 aukštus, kurie su laiku 
bus dabudavota.

|Ig----■ x.-----ML ■
® pilnapfočių, kuris ramiai ir

Užnuodijo 8 ypątas. Su
laikytas tūlas James Baker, 
vienas iš pavojingiausių ne-

gyboj tautos reikalų, nega
lėjo pakęsti tų niekšų ko
munistų bjauraus lindimo 
prie Lietuvių su visokiais 
šlamštais, išleido atsišau
kimą arba įspėjimą, nepai
syti komunistų zaunų ir ig
noruoti jų, nes tie nusmu- 
kėliai neturi kur griebtis ir 
kaip darbininkų pritraukti 
prie savęs, mano šmeižimu 
atšalinti nuo tautos reika
lų, kad paskui galėtų melž
ti sau darbininkų dolarius.

P. P. Jaras.

Ketvirtas kalbėjo Adv. T. 
Kubilius. Kaipo mažai mo
kantis Lietuvišką kalbą jis 
pridarė publikai juoko.

Penktas kalbėjo seniau
sias iš dalyvių, Kun. Sau- 
rusaitis. Jis prikrėtę daug 
juokų kalbėdamas apie al
koholinius gėrimus, ragin
damas prisilaikyti- ’ blaivy
bės.

šeštas kalbėjo Lietuvos 
Generalis Konsulas P. Ža- 
deikis. Jisai ilgokoj kalboj 
apibrėžė kaip Lietuva žen
gia pirmyn ekonomijos ir 
kitais atžvilgiais. Dešimts 
metų atgal, sakė Žadeikis, 
aš šioje pat salėje su Vilei- 
čiu siūliau jums pirkti Lie
tuvos Laisvės Paskolos bo
nus, bet šiandien jau nesiū
lau, nes Lietuvai pinigų ne
reikia, už penkių metų ji 
jums tuos bonus atmokės.

Žadeikis pripažino kad I 
tie Amerikiečių pirkti bo- 
nai bus atmokėti.

Toliau kalbėjo dar du vie
tiniai kalbėtojai, bet jų ne
apsimoka minėti.

Po kalbų buvo dainų pro
gramas, dainavo S. Matu- 
liutė, V. Sintautas ir poni 
Sintautienė, A. Petrauskas 
ir p. Petrauskienė; Dekla
mavo jaunas vaikutis, ne

senai iš Lietuvos atvykęs 
gimnazistas, J. Poškutis, 
atliko puikiai tris deklama
cijas, kas parodė kaip Lie
tuvoje gražiai išmokinamą.

Aukų Vilniaus atvadavi
mui-surinkta $30.73. Taip
ogi išnešta rezoliucija, kurią 
■perskaitė tas iš Lietuvos 
atvykęs vaikutis. Ji nutar
ta patalpinti spaudoj ir pa
siųsti Lietuvos valdžiai.

J. J. M.

BEDFORD, OHIO
Šis miestelis randasi tarp 

Akrono ir Cleveland©. Čia 
[buvo toks atsitikimas. Pas 
j gerus žmonės, Vincą Am- 
brozevičių, atsilankė gra
žiai apsirengęs vyras, kuris 
pasisakė esąs Kazys Pet
kus. Sakėsi pirmiau gyve
nęs Pittsburge, o paskiau 
Clevelandę. Gražiai kalbė
damas sakėsi norys su Lie
tuviais susipažint, gyrėsi 
turys kokį biznį. Ambro- 
zevičius nieko blogo nema
nydamas svečią pavalgydi
no ir gražiai priėmė. Na
muose būdamas, svečias ap
sidairė po vidų, ir šeiminin
kui iš kambario prasišali
nus puolėsi skrynion, pasi

ėmė $840 ir išdūmė savo 
keliais.

Ambrozevičius tą dieną 
buvo iš-banko išsiėmęs $800 
ir rengėsi pirkt namą, tuos 
pinigus'žadėjo įmokėt. Ma
tyt svečias kur tai suuodė 
kad Ambrozevičius tą die
ną turės parsinešęs pinigų, 
ir prisitaikęs pasivogė.

Sako vagilis Petkus yra 
vidutinio Ūgio vyras, gra
žios išžiuros ir puikios kal
bos.

Gaila Ambrozevičių šei
mynos; jie yra teisingi 
žmonės ir gėri Lietuviai, 
skaito laikraščius.

Pasarga Lietuviams kad 
niekad iš banko nereikia 

liinti daug pinigų, geriausia 
(prašyt čekio.

jeigu pasirodytų kur to- 
kis vyrąs apsisaugokit jo ir 
skubiai praneškit policijai.

Pinavijas.

JIEŠKOMA
Igno ir Magdalenos Ur

bonų, Marijonos Brazdžiū
naitės krikšto tėvų. Gyve
no Detroite apie 1913 met. 
Reikalinga del paliudymo 
Marijonai atvažiuot Ame
rikon. Atsišaukit:

J. Vaizmužis 
5806 Dibble av. Cleveland,O.

NEW BRITAIN, Conn.
Nepriklausomybės diena. 

Vasario 16 d. musų koloni
joj buvo surengta dvylikos 
motų nepriklausomybės pa
minėjimas. ^rai reikšminga 
šventė, nes 12 metų atgal 
musų tautos drąsuoliai pa
reiškė pasauliui jog nenori 
daugiau svetimo jungo ne
šti ir patys pasiima save 
valdyti, ką ir atliko pride
ramai ir išlaikė tautą savi
stoviai.

Šymet New Britainiečiai 
tą šventę apvaikščiojo labai 
iškilmingai. Kalbėtojai bu
vo keli. Vakarą vadovavo 
J. Mikalauskas. Pirmiau
sia sudainuota “My Coun
try” ir Lietuvos himnas. Po 
to kalbėjo Adv. Tamulionis. 
Jis nors yra čia gimęs ir 
augęs, bet gražiai Lietuviš
kai kalba. Pasakė kaip A- 
merikos pradžia buvo sun
ki, šalis buvo maža, taip ir 
Lietuva dabar, jaunutė, sil
pna, bet laikui bėgant Lie 
tu va išaugs, išbujos į ga
lingą valstybę.

Antras kalbėjo mieste 
prosekutorius J. Woods, jis 
pasidžiaugė kad jam yra 
proga sykiu su Lietuviais 
apvaikščioti 12 metų Lietu
vos nepriklausomybės su
kaktuves. Jis pasakė kad 
Linkolnas, kuris Amerikoj 
panaikino vergiją, prisidė- 
dėjo prie visų tautų paliuo- 
savimo, nes jis paliko tą 
idėją kad niekas neturi bū
ti kito vergu.

Trečias kalbėjo vietinis 
klebonas Kun. E. Grikis, 
kviesdamas visus laikytis 
vienybės; ragino vengti iš
kraipyti savo gražias Lie
tuviškas pavardes. Dr. J. 
Basanavičių pavadino Lie
tuvos Washihgtonu, kuris 
visą savo amžių dirbo Lie
tuvai. Susirinkusių 
atsistojimu pagerbti 
navičių, kas ir buvo 
ryti.

prašė
Basa- 
pada-

Turit Pavažinėti Jame
TADA MENKESNIS KARAS JUS NEPATENKINS

Turit pa važinėt Nauju Essex Challenger, 
patyrimui ką už tą kainą perkat. 'Kiek
vieną minutą jus patirsit kiek daugiau jis 
duoda — daugiau spėkoje — greitesniame 
pradėjime važiuoti—daugiau didume, tal
pume ir ypatiškame patogume—daugiau 
visapusiame pilnume, gražioje išžiuroje ir 
visame apdirbime;
Tas reiškia jog jokiu kitu menkesniu ka
ru nepasitėnkinsit. Jis žymiai skiriasi 
nuo kitų žemesnės kainos karų.
Todėl tai apie jį taip 
giausia skirią iš visų

Pergalingas buvo pirmutinis 
Challenger. Staigus buvo pa
sisekimas Naujo Essex Chal
lenger.
Visais atžvilgiais kurie turi 
reikšmės — Veikime, išžiuroj, 
vertybėj, kainoje-
Su visiškai naujomis linijomis 
nuo radiatoriaus ir fenderių 
iki užpakalinės šviesos ir nuo 
apačios iki pažeminto viršaus, 
jis sukėlė žingeidumą. Jo vi
siškas skirtirigumas išvaizdoje 
paima viršenybę.
Pilnume įrengimo ir puikumo 
visose smulkmenose iš vidaus

plačiai kalba—dau- 
kitų.

ir lauko—didžiausioje atidoje 
pritaikymo ir gražumo, jis ly
ginasi prie brangiausiųjų.
Veikime Naujas Essex Chal
lenger taipgi yra pažingejęs. 
Daug daugiau turi spėkos. Jis 
turi visko daugiau kas tik lie
čiasi veikimo. Tie ekstra prie
dai sutaupo bent kokias pas
tangas, reiškia ilgesnį laiky
mą.
Jo iššaukimas skamba prieš 
visus atkreipti atidą. Naujas 
Essex Challenger yrą tai “pa
rodyk man karas“, kuris gali 
prirodyt savo gerumus. Kai
na yra kiekvienam pritinama.

Increased Power 
Greater Speed 

Faster Get-away 
Increased Economy 

Longer, Wider, 
Roomier Bodies

Lower roof lines—with Increased 
road clearance and head room 
New artistic hardware, rich up
holstery and appointment. All 

controls easy to reach 
and operate.

Choice of Colors at NoE-xtraCost

Coupe $735 {with Rumble Seal 
$750)—Coach $765—Standard 
Sedan $825 — Touring Sedan 

$875—Brougham $895- 
Sunsedan $995.

Prices f. o. b. Detroit, Factory 

r f i

Included in Standard Equipment: 
Four two-way shock absorbers 
—starter on dash—radiator shut
ters — electrolock — electric fuel 

and oil gauge on dash.

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

West Side Sales Branch 3746 Prospect Ave. Hend. 9730 2195 East 55th Street Branch 
6375 Lorain Avė. HEnd. 9736 3737 Carnegie Ave. Hend. 9730 HEnderson 9735

BLAUSHILD MOTOR CAR CO - ----------------
12100 Kinsman Rd........... W A shing ton 3800 

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

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

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

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

MERKLE MOTOR SALĖS, Ine.
17601 Lorain Ave. CLearwater 2920

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake SI

D. I. STERI
Berea. O.

***** n.. r. 31'jr.in LU.
14461 Euclid Avė. EDdy 2522

H C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St-. BOuleva'rd 1970

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

TOLL & HIGGINS; Inc.
11434 Superior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 fat. Clair Ave. GLenville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO;
5411 Broadway Michigan 0038
NG & SON

Berea 171 W
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Šocialįstuojantis Sanda- 
rietis Pčža “Sandaroj” dū
sauja kad “Vienybė” kadai
se jam pastojo kelią ben
dram su socialistais aukų 
rinkimui del kiršinimo Lie
tuvių vienų prieš kitus.

Bet reikėjo pažiūrėti j 
“Vienybę” pereitų metų 
Lapkričio ir Gruodžio mė
nesiais, butum pamatęs kad 
ji jau atitaiso savo padary
tas klaidas ir agitavo už 
socialistų pastatytą kandi
datą Gugi Į SLA. iždinin
kus, paneigdama tautieti, 
daug veikusį Susivienijimui 
ir pačios “Vienybes” rėmė
ją Tareilą.

“Naujienos” polęmizuo- 
damos su savo kaimynu 
“Draugu” pajuokiančiai ra
šo kad į to Marijonų kuni
gėlio smegenis turbut kas 
nors įdėjo rekordą su šliu
po ir Grigaičio vardais ir 
dabar nežiūrint apie ką jis 
pradeda kalbėti visuomet 
turi tą rekordą išgrajyt iki 
galo.

Ponas Grigaitis, besiklau
sydamas Marijonų kunigė
lio rekordo pamiršo kad ir 
jo paties smegenyse dieną 
ir naktį girgžda rekordas 
apie “baisų” Valdemarą, 
diktatūrą, Smetoną, “smur
tą”, “fašistus”, teisėtą ir 
neteisktą valdžią. Iš šalies 
tas atrodo kad Grigaitis; iš 
to savo smegenyse girgžt 
dančio rekordo Tik .te-; 
turi medegos 
rašyti.

Vaba-
paga- 

iš siu-

Komunistų papa 
las-Pruseika-Dėdele 
liaus jau pasitraukė 
vėjų unijos organo “Darbo” 
redaktoriaus kėdės, 
sėdėdamas per 5-kis 
nuodijo darbininkus 
nistiniais nuodais ir

kurioj 
metus 
komu- 
dergė 

viską kas tik Lietuviška ir
kas Lietuviams yra brangu 
ir garbintina. Kas dabar 
redaguos “Darbą” kol kas 
nežinia, veikiausia kad Vąl 
balas bandė o gal ir įpiršo 
kitą kokį akiplėšą raudonį 
komunistėlį, kuris taip pat 
nuodins siuvėjus savo nuo
dais kaip darė Pruseika.

Kuomet pirmiau keletas 
Lietuvos išdavikų komunis
tų atsisveikino su šiuo pa
sauliu, Amerikos Lietuviš
ki Maskvos buza lakinami 
komunistai juos garbinda
vo kaipo didvyrius ir saky
davo kad komunistui kaipo 
kovotojui už darbininkų 
teises atsisakyti nuo mir
ties ir prašyti prezidento 
susimylėjimo yra didžiau
sias prasikaltimas darbi-

GYDUOLE, KURI 
VISAD GELBSTI 
iTos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-. 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”! 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

SfflSg

I pasigailėjimo butų darbi
ninkų klesos išdavikas.

Nedaug laiko prabėgo 
. nuo tokio komunistų kvailo 
. pasididžiavimo ir štai laik- 
. raščiuose pasirodė žinia 
i kad du Lietuvos išdavikai 

komunistai, pasmerkti mir
ti, puolėsi ant kelių ir ran
kas susiėmę meldė Lietuvos 
prezidento pasigailėjimo, 
prisipažindami prie savo 
klaidų ir prižadėdami 
savo 
gyvi pakutavoti.

Paskaitę tokią žinią mu
sų komunistėliai iškarto 
buvo netekę žado ir nežino
jo ką Į tai sakyt: apskelbti 
pasauliui tuos du komunis
tu darbininkų klesos išda
vikais, ar tą žinią pavadin
ti “fašistų” prasimanymu.

Pagaliau išgalvojo ir pa
skelbė : “Masinis darbinin
kų spaudimas privertė Lie
tuvos ‘fašistus’ panaikinti 
mirties bausmę dviem ko
munistam.”

Šis metas ypatingai yra 
geras aplankyti Lietuvą, 
nes šalip pasimatymo su 
savo giminėmis dar proga 
pamatyti daugeli įvairių iš
kilmių kokios Lietuvoje at
sibus.

Per pastarus du ar tris 
metus tapo sutriuškinta pa
sakos apie blogumus kokius 

ž į Amerikietis Lietuvoje su- 
išdavikiškus darbus I tinka. Seniau tas gal ir bu

vo, bet dabar tokie atsiti
kimai yfa retenybė. Visur 
ir visada sutinkama svetin
gumas, priimnumas, gražus 
pasitikimas ir pagarba, o 
tik retkarčiais koks nema
lonumas, ko1 niekur negali
ma išvengti.

Šymet Į’Lietuvą vyks'net 
kelios ekskursijos. Visos 
jos bus pasitiktos ir svečiai 
gražiai priimami.

Oficialė ir didžiausia eks
kursija bus Gegužės 26 d., 
laivu “Lituania”, tiesiog į 
Klaipėdą. Su ta ekskursi
ja keliaus Amerikos Lietu
vių delegacija į Vytauto iš
kilmes. Tuo laivu keliaus

Jeigu Lietuvos Preziden
tas susimylėjo ir tiem ko
munistėliam pakeitė mir
ties bausmę amžinu kalėji
mu tai jis padarė tik atsi
žvelgdamas Į tų vyrukų 
nuoširdų prisipažinimą sa
vo klaidų, prie kurių jiedu 
buvo pritraukti kruviniems 
Rusijos komisarams parsi
davėlių Lietuvqs išgamų.

Kuomet pirmiau komu
nistai rašydavo korespon
dencijas iš sayo jom arkų, 
pasididžiavimui ir' pasigy- 
,^jpiĮįi,:^ad^ juos ,visuomenė 
remia, sakydavo: “publikos 
buvo daug”. Dabar, kuo
met susigiminiavo su nige- 
riais ir Lietuviai nuo jų už
sisuko, tai lyg proto nete
kę komunistai džiaugiasi 
kad dalyvavo daug nigerių. 
Taip rašo “Laisvėj” Vinco 
Duktė korespondencijoje iš 
Baltimorės. Tai reiškia ko
munistų progresas.

DAYTON
Staigi mirtis. Vasario 16 

d. staiga mirė Lietuvis biz
nierius Stasys Dambraus
kas. Jis buvo 55 metų am
žiaus. Liko palaidotas Me
morial Park kapinėse kai
po laisvų pažiūrų žmogus. 
Graborius A. J. Keydoszius 
puikiai atliko apeigas su
teikdamas paskutinį patar
navimą.

Velionis paliko žmoną, 
tris dukteris ir vieną sūnų. 
Taip pat liko dvi seserys, 
trys broliai, kurių vienas 
yra daktaras, Adomas, gy
vena Philadelphijoj.

Velionis šiaip buvo geras 
žmogus, bet nesiskaitė su 
Lietuvyste ir neigė tą kas 
kitiems buvo brangintina. 
Prie Lietuviškų organizaci
jų neprigulėjo už tai kad 
jos buvo Lietuviškos.

Tiek to, tai buvo jo 
tiškos pažiūros. Lai
dabar sau ramiai amžinai.

A. U

ypa- 
ilsis

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

dir-keli judomų paveikslų 
, bėjai, kurie nufotografuos 

visą kelionę, pasitikimą ir 
daug vaizdų Lietuvoje, o 

■sekančią žiemą patiems A- 
merikiečiams parodys.

Ši ekskursija, Gegužės 26 
dieną, bus tik vienų Lietu
vių: tame laive nebus jokių 
kitų tautų keleivių, 
ekskursijos veš visokių 
tų pasažierius.

Taigi, rengkitės ir 
žiuokit laivu kuriame 
vien Lietuviai, vien Lietu
vių kalba girdėsis, skambės 
Lietuviškos dainos ir vieš
pataus, Lietuviška atmosfe
ra. Laivą atvyks pasitikti 
Lietuvos valdininkai. , Bus 
tai retas atsitikimas, kokis 
pasitaiko tokiose iškilmėse 
kaip Vytauto, kuri pasitai
kė pirmą sykį 500 metų nuo 
Vytauto mirties.

Kas galihia parsivežt — 
ar krečia?

Daugelis manančių Lietu
von važiuoti nieko taip ne
bijo kaip tik ar juos krės

DIDELĖ EKSKURSIJA

Kitos 
tau-

va- 
bus

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 

500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė 
sutvarkymus švęsti ši didelį įvykį iškilmingai,' spektak
liais, parodomis visuose kaimuose ir miestuose.

štai nepaprasta proga yra ne tik daly'vaut ir matyt 
tą viską, bet ir pasisvečiuot su savo giminėm ir draugais

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

parvažiavusius, lyg mano 
ką nors baisaus vežtis, ši
tas klausimas yra toks be
reikšmis ir menkas, o dau-

■ gelis tik apie jį vieną gal- 
s voja.
■ Krėtimas Lietuvoje išėjo 
i iš mados. Po karo, tiesa,

pakrėsdavo, bet dabar tai 
tik del formos valdininkai 
paprašo atidaryti valizas ir 
iš viršaus pažiūrėję užlipi
ną muitinės ženklą ir eina 
toliau. Nei kyšių nereika
lauja ir nevalia duoti. Jei
gu kas siūlytų kyšį tik pa
siliktų ant juoko, nes žiuri 
ne vienas, o keli viršinin
kai, ir mato visi kiti kelei
viai. Visi manytų kad tas 
kuris valdininkui duoda pi
nigų nori ką nors pavojin
go ar uždrausto įsišmuge- 
liuot, o tada tikrai privers
tų valdininkus jo bagažą 
krėsti.

Lietuva žino ko Lietuviai j 
parvažiuoja, žino kad veža
si sau rubus ir dovanų sa
viškiams, o tas valia vežtis 
ir už tai neima muito. Ima 
buitą tik už automobilius, 
motorciklius, mašinerijas, 
jei kas kokias veža, bet ne 
už savo gyvenimo reikme- j 
nis.

Daugiau pakrečia važiuo- | 
čius per kitas šalis, bet ku- į 
rie išlipa Klaipėdoj tie nie- Į 
ko kito 
gražų, 
išgirsta 
muziką 
pasiekus krašto, pamato į 
laivą sulipant Lietuvos val-| 
dininkus ir Lietuviškai už-j 
kalbinant ir nepajunta kaip I

Į Jieškau savo tėvo Vinco Žilinsko. | 
Aš gimiau Amerikoj, dabar gyvenų 
Lietuvoj, norėčiau kdd jis manė par
sitrauktų. Jei tėvas gyvas malonės Į 
atsišaukti ir man pagelbėti. Girdė
jau gyveno Clevelande, Ohio.

Taipgi pajieškau krikšto omtinoš, 
Magdės Valangevičienės, taipgi pra
šau atsišaukti.

ANTANAS ŽILINSKAS 
Pašešupiai, Liudvinavo p. i 

Mariampolės ap. ' Lithuania •

nepatiria kaip tik 
svetingų patikimą, 
Lietuvos kareivių 

sveikinant dar ne-

iš aidų ima riedėt džiaugs-J dos mieste, lydėjimas i Kai 
mo ašaros kad savo tėvynę ną tų kurie ten nori v: 
pasiekė, po daugelio metų žiuot, priėmimas Kaune s 
nebuvimo. muzika ir vaišėmis, ir tt.

Po to seka vaišės Klaipė- Lietuvi

YPATIŠKAI VEDAMA

DIDELE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Greičiausiu Pasaulyje Laivu 
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

GEGUŽĖS 3 D.
• PO PRIEŽIŪRA 
LIETUVIŲ LAIVAKOR
ČIŲ AGENTŲ AM. D-JOS

NORTH GERMAN LLOYD
EKSPRESINIU LAIVUBREMEN

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

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO Į KLAIPĖDĄ
VEDĖJAMSVADOVAUJANT PRITYRUSIEMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS

NORTH
57 BROADWAY

GERMAN
NEW

Į LIETUVĄ

LLOYD
YORK

Del Informacijų

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
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. 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
3327 S. Halsted St. Chicago. 

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O, <

K. MAKAREVIČIUS
95 Liberty St. Ansonia, Ct. 

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS

187 Oak St. Lawrence, Mass
P. MOLIS
‘ 1730—24 St. Detroit, Mich.

kreipkitės i

AGENTŲ DRAUGIJA
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. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa. 

“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstas, 331 W. Broadway

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS
793-97 Bank St. Waterbury, Ct.

> p. ‘IIartkevicz
678 N. Main St. Montello, Mass.

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

- G

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

KURIE JOJE DALYVAUS

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. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa..

“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstas, 331 W. Broadway

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
,N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS
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 av. Phila. Pa.

ARBA Į

HAMBURG-AMERICAN LINE

* 1930 
LIETUVIU

- nil\\
13 ii

26. 1930

S. S. “CLEVELAND”
KURIS IŠPLAUKS Iš NEW YORKO BIRŽELIO 7, 1930 

IŠ BOSTONO BIRŽELIO 8, 1930
Oficiališka eksursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos

Inofrmaeijų kreipkitės į
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. S. TREČIOKAS

197 Adams St. Newark, N. J.
J. SEKYS

226 Park St., Hartford, Ct.
“NAUJIENOS” j

1139 S. Halsted St. Chicago
A. VELIČKIS

502 South A v. Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St. Chicago.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,©.
K. MAKAREVIČIUS

05 L'bertv St. Ansonia, Ct.
K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS

187 Oak St. Jjawrence, Mass.
P. MOLIS

1730—2-1 St.' Detroit, Mich.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

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

į CUNARD LINE 1022 chtet“ A^„la„d, ohi.

Į o paskui sausžemiu į Kauną. 
iPamatykit pakeliu Londoną. fląTV
♦ Taipgi tiesiai į Londoną kas jjfcjįįįjj
ĮPetnyčia nauji, aliejų varomi
♦ laivai. Trečios klesos laiva-

Žemiausios Kainos Tiesiai į 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 j abi pusi min.) 204.00 
Cabin klesa ________________________142.50

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

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

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
i vieną pusę. I abi pusi $11.00.
U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyriuni.

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

NELAUKIT PASKUTINIU DIENU

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

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 METAIS

Laivo vardas
K 1

New Yorko Laivo vardas
• Tiesiai iš 

Klaipėdos
ESTONIA .. Balandžio 24

LITUANIA . ..... Kovo S POLONIA .. .. Gegužės 27
ESTONIA .. Balandžio 3 LITUANIA . Birželio 16
LITUANIA . Balandžio 17 LITUANIA ... Liepos 22
POLONIA .. .. Gegužės 1 ESTONIA .. Rugpjūčio 18
ESTONIA .. . Gegužės 17 LITUANIA . . Rugpjūčio 26
LITUANIA . . Gegužės 26 POLONIA . . Rugsėjo 16



DIRVA

GUGIS AR
Į^OVO ir Balandžio mė-' 

■ nesiais įvyksta Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos rinki
mai ir delegatų rinkimai į 
seimų, kuris įvyks Birželio 
mėnesį Chicagoje.

Nepervėlu ruoštis S.L.A. 
nariams prie rinkimų. Šie 
rinkimai, kaip jau keletas 
per kelioliką praeitų metų, 
bus taipgi kova tautininkų 
su komunistais. Komunis
tų mieriai žinomi — užval
dyti Susivienijimą, kad ir 
per kraują.. Bet taipgi ži
noma kad jie to neįstengs 
padaryt. Jų spėkas paro
dė nominacijos: jų kandi
datai stovi pusiau užpaka
lyje. Jų kandidatai gaus 
gal visus tuos balsus kiek 
nominacijose gavo, o mū
siškiai gaus daug daugiau, 
nes susigraibys palaidi ir 
smulkiems kandidatams iš
mėtyti balsai.

Dar yra galimybių, gerai 
pasistengus, atimti iš ko-.

TAREILA?
Baltimorės seime Gegu

žiui, Jurgeliutei, Vitaičiui 
ir dar vienam kitam Gri
gaitis ir dar vienas kitas 
socialistų vadų parodė bau
bą: “Jei jus neremsit mu
sų kandidatų mes susidėsim 
su komunistais.”

Nuo tos dienos ir stojosi 
taip: Gugis turi likti Susi
vienijimo iždininku. Musų 
pusės keli tam pritarė, tas 
patiko Gegužiui ir Jurge
liutei, ir mes visi tautinin
kai pajutom kad kitaip jau 
protauti negalima: Gugis, 
kuris turėdavo vos po 600 
savo pasekėjų, turi gauti 
visų tautininkų balsus ir 
giesmė užbaigta.

Tam darbui varyti įsi
kinkė geriausios musų jie- 
gos, daugelis tų pačių “ne- 
pajudinamiausių” vyrų.

Įsitėmykit gerai šitą: jei
gu balsavimuose gaus dau
giau balsų komunistų kan
didatas negu kuris iš dvie

jų — Gugis ar Tareila — 
susiskaldę tarp savęs bal
sus tai bus kaltė ne tų ku
rie remia Tereilą, nes jie 
turi savo principą ir atsi
sako jį suminti (nes iš ko
munistų Susivienijimui pa
vojaus nėra), bet tie kurie 
iš savo didelio proto nuėjo 
socialistus iš nu m i r u s i ų 
kelti, del to kad jiems “ma
sinis protavimas” taip dik
tuoja.

Dalykas gabaus virsta 
taip kad tie kurie nusista
tė remti Gugį mano kad ki
tiems nei protaųt kitaip ne
valia.

“M asiniu protavimu” 
įvairiais laikais įvairių ge
rų ir blogų dalykų pasau
lyje papildyta. Nejaugi ir 
Susivienijime ta epidemija 
įsisiautė?

Račkauskas Afrikoj. Iš 
konsulato patarėjo Mask
von, V. K. Račkauskas ta
po pakeistas ir perkeltas 
Lietuvos konsulu pietų Af
rikoj.

munistų daugiau balsų ir 
visai išmušti iš jų kontro
lės keletą kuopų delegatų 
klausime.

Svarbiausia visko reikia

V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

PIRMA DALIS

Iš GILIOS SENOVĖS Į GARBĖS
DIENAS

SKAITYKIT APIE 
VYTAUTĄ

Šiame numeryje pradeda
me spausdinti bruožus iš 
Lietuvos Istorijos, užvar- 
džiu “VYTAUTAS DIDY-

atminti kad neužsileisti ko
munistams jokių “pusė ant 
pusės” delegatų. Yra kuo
pų kur taip daroma: tauti
ninkai sutinka ant tiek sa
vo delegatų ir tiek iš ko
munistų pusės delegatų. To 
neprivalo būti.

Penki delegatai tautinin
kai ir penki komunistai pa
naikina ir didžiausios kuo
pos reikšmę seime, nes bal
savimuose penki prieš pen
kis vieni kitus sunaikina. 
Neįleisti nei vieno komunis
to į delegatus, nes kiekvie
nas jų pusės balsas panai
kina vertę vieno musų bal-

LIAUDIES DAINA
Du broliukai kunigai,
Du broliukai urėdai, 
Tik aš viena vargo diena 
Grėbiu lankoj šienelį.

Man šienelį begrėbiant,- * « 
Plekelį beplėkuojant, 
Ir nulužo grėblužėlis, 
Naujo grėblio kotelis.

Mesk, broleli, rašyti, 
Imk grėblelį taisyti — 
Užein’ juodas debesėlis, 
Sulis lankoj šienelį.

Nei aš mesiu rašyti,
Nei grėblelį taisysiu, 
Tekyl’ juodas debesėlis, 
Telyj’ lankoj šienelį.

so.

Bet su tuo dar neužsibai
gia dalykas. Dar stovi tas 
didelis neišrišamas mazgas 
“GUGIS AR TAREILA”, ir 
čia turės būti nemažai spe
kuliacijos kad pataikius į 
seimą vieno ar kito tų kan
didatų šalininkus.

Ant kiek bus stipri įtek
mė Tareilos rėmėjų ir ant / 
kiek jie spėjo praplėst savo 
obalsius prieš rinkimus bal
suoti už Tareilą pasirodys 
balsavimų pasekmėse, nes 
Tareila tikrai kandidatuo
ja. Jo kandidatūros rėmi
mui argumentų yra daugiau 
negu Gugio kandidatūrai.

* * *
Čia norime išreikšti ke

liais žodžiais apie “masinį 
protavimą” ir kaip lengvai 
jį gali kas nor nustatyt. Šį 
dalyką reikia gerai įsitėmy- 
ti vadinamiems “teisybės 
jieškotojams” ir tada pa
žins jog teisybės ištikrųjų 
negalima rasti.

- Mes kurie esam tautinin
kai ir rimtais save vadiną 
žmonės, ramiai atsisėdę pa
svarstykim kaip musų sa
vistovumas, nusistatymai ii’ 
ritamas tapo sulaužyta ir 
mes likom tik įnagiais ma-l 
šituo, protavimo dalies. I

LIAUDIES DAINA
Oi gėriau, gėriau, gerdamas galvojau 

Kur reiks gauti nakvynėlę, 
Kur aš pernakvosiu.

Jaučiu dvarelį šalę vieškelėlio, 
Jaučiu savo panai telę 
Po sodną vaikščiojant.

Panelė mano, balta lelijėle,
Aš atjojau tavęs klausti 
Ar tu moki austi.

Berneli mano, baltas dobilėli, 
Vargiai augau be močiutės, 
Kas man mokins austi.

Panele mano, balta lelijėle;
Kas išmokė gegutėlę 
Girelėj kukuoti?

Berneli mano, baltas dobilėli, 
Jinai išmoko kukuoti 
Nuo kitų gegučių.

Panele mano, balta lelijėle, 
Reikėjo ir tau išmokti 
Nuo kitų sesučių.

MOTINĖLĖ LIETUVA
Mus mieloji Motinėlė Lietuva
Jau dvylika metelių kai laisva!

Nusikračius vergės jungą pakilo
Ir į savo narsius sūnūs prabilo:

Kelkitės, mieli vaikeliai, iš miegų,
Štai teka laisvės saulė, reiks jiegų

Stot į darbą, sukti ratą ateities, 
Tikri bukit kad ištversit, yr’ vilties!

Tad petys petin surėmę ir tvirtai
Žengė per pavojus, kliūtis jie drąsiai, 

Kad tik išlaikyti laisvę atgautą 
Ir pakelti savo tautą nuskriaustą.

Ir taip metai iš metelių vis greityn
Žengia link užbrėžto tikslo jie artyn.

Lai gyvuoja pirmtakunai mus tautos 
Kurie grūmėsi už laisvę Lietuvos!

Laputė.

Garbinga ir Liūdna Pusės

HEBUVO toje gadynėje nei karinges
nės, nei stipresnės, nei garsesnės 
už Lietuvių tautą; taigi ne veltui 

ciesorius, iškeliaudamas į Bažnyčios susi
rinkimą į Konstanciją, Vytautą paliko 
saugoti krikščionybę visame pasaulyje nuo 
antpuolių netikėlių, — taip apie Vytautą 
ir sykiu apie Lietuvių tautą kalba istori
kas Simanas Daukantas. Tie nauji neti
kėliai buvo Totoriai, kurie Vytauto lai
kais ant Europos plaukė. .Vytautas jau 
buvo apsikrikštijęs, ir Lietuviai oficialiai 
skaitėsi krikščionimis, nors širdyje užlai
kė senuosius dievus. Yra žinių kad net 
iki vidurio septyniolikto šimtmečio girių 
gilumose Lietuviai slaptai degino ugnis ir 
garbino savo bočių dievus.

Tai buvo apie 500 metų atgal, keliais 
metais prieš Vytauto mirti. Tai buvo Lie
tuvių tautos didybės dienos.

Laikas bėgo, keitėsi, ir turbut už tri
jų šimtų metų po Vytauto štai kas iš Lie
tuvių liko, kaip paduoda pasaka iš “Mitų, 
Pasakų ir Legendų Žemaičių”. Šitos pa
sakos yra surinktos Lietuvoj e-Žemaiti j oje 
Dr. Edm. Veckenstedto. Šis padavimas 
perstata skurdžią-liudną Lietuvių dalį ir 
kalba šitaip:

“Karalius Žemaičių buna su savais va
dais viename kalne pas Kretingą. Jis sė
di su taisiais aplink stalą, visi geria vyną; 
merga jiems patarnauja. Pro kalną teka 
upelis. Kada upelis bus išdžiuvęs baisus 
karas pakilę; mūšyje tiek kraujo bus pra- 

! lieta jog visas upelis papluks kraujais. 
I Žemaičiai šitame mūšyje pateks į aršiau
sią suspaudimą. Bet kada jų bėda bus 
didžių didžiausia, kalnas atsidarys, Žemai
čių karalius iš jo išeis laukan, pagelbės 
su Savais vadais prispaustiems ii1 ves Že
maičių kariumenę į pergalę.”

Ši pasaka nors kalba apie Žemaičius 
bet apibudina visą Lietuvių tautą nuo jos 
praradimo savo nepriklausomybės po su
sivienijimo su Lenkais, ko pasekmė buvo 
Lietuvos patekimas Rusijos vergijon.

Nors Vytautas buvo Žemaitijos val
dovas ir per Žemaičius tiktai pakilo atgal 
į galybę, kada Jogaila pasmaugė Vytauto 
tėvą Keistutį ir patį Vytautą rengėsi nu
žudyti, bet ši pasaka ne apie Vytautą kal
ba, o tik apie bendrą Lietuvių-Žemaičių 
valstybės likimą, kuomet Lietuvių tauta 
neteko paskutinio savo valdovo ir atsidū
rė svetimųjų globoje.

Ta pasaka radosi neanksčiau trijų 
šimtų metų nuo Vytauto laikų, jau gerai 
Lietuvoje įsišaknėjus krikščionybei, nors 
tose visose pasakose dar maišosi senieji 
Lietuvių dievai prie naujųjų, tarp ku
rių net maišoma Mykolas Arkaniuolas — 
tas aiškiai parodo kad “Mytai, Pasakos ir 
Legendos Žemaičių” tvėrėsi krikščionybei 
įsigalėjus, bet jau po to kai Lietuvoje iš
nyko tikrieji Lietuvos valdovai.

Tą pasakišką padavimą išsvarsčius 
matome kaip jis išsipildė: Lietuvoje-Že- 
maitijoje krauju buvo užsipildę upeliai ir 
upės, ir Lietuviai vėl atsiliuosavo nuo sve
timųjų: pačiame didžiausiame suspaudi
me, kada Lietuvius smaugė Rusai, Lenkai 
ir Vokiečiai, Lietuviai pakilo, susidarė sa
vo valdžią, ir šiandien gyvuoja.

Lietuviams, kaip ir kitoms garsioms 
pasaulyje gyvenusioms tautoms, reikėjo 
pereiti viską kas reikalinga iš mažos, be
reikšmės gentės iki susibudavojimo galin
ga, prieš kurią per tam tikrą laiką dreba 
dalis pasaulio, bet paskui baigtis nuslū
gimu, kartais visai išnaikinimu. Nekurtos 
senovės garsos tautos tapo visiškai sunai
kintos, kitų liko tik tiek kiek turim liku
sios musų Lietuvos.

VYTAUTAS

Padavimai apie Lietuvių Atėjimą 
iš Azijos į Pabaltiją

Lietuvių tautos kilmė nueina į gilią 
praeitį, dar į laikus pirm Kristaus gimi
mo. Supažindinimui skaitytojų su pada
vimais apie musų tautos paėjimą panau
dosime Prano “Lietuvos Istorijos” rank- 
vedį, kuris trumpai bet aiškiai tą apsa
ko. Lietuvių paėjimas atsekama iš Azijos:

Iš Azijos yra kilę ir musų protėviai 
Nors Lietuvių tauta yra labai sena, bei 
kada ji iš Azijos Europon persikėlė ir kur 
išpradžios apsistojo nėra žinios. Spėjam: 
buk Lietuviai dar pirai 2000 metų prieš 
Kristaus gimimą Europon atėję ir ilgą 
laiką gyvenę arti Juodųjų jurų, tose vie
tose kur dabar gyvena Balkanų tautos 
kur teka upė Dunojus, bet ar tikrai tai}: 
yra buvę iki šiol aiškiai nesusekta. Ly 
eftai nesusekta ir tas kuriuo laiku muši, 
tauta atsikėlė pas Baltijos jurą, Nemune 
sritin. Žinoma tik tiek kad nuo labai se
nai Lietuviai gyveno toje srityje, tik daug 
didesnį plotą žemės kitados buvo apsėdę.

Senovėje Lietuvių tauta dalijosi į sep 
tynias šakas arba gentis.. Nors tos gen 
tys mažai viena nuo kitos tesiskyrė, be 
kiekviena turėjo sau atskirą vardą, bū
tent : Aukštaičiai, Žemaičiai, Lietgaliai 
Žemgaliai, Kuršiai, Getai arba Getvingiai. 
ir Prusai.

Tose vietose kur teka Nemunas, Ne 
ris, Venta, Šešupė, Priegelė ir Sargu te, ik 
Dauguvos arba Dunos upės, gyveno Lietu
vių tautos branduolis — Aukštaičiai ir 
Žemaičiai. Aukštaičiai gyveno arčiau ti, 
vietų kur minėtos upės prasideda, o Že
maičiai buvo apgyveną visą plotą tarj 
Nevėžio, Nemuno, ir Juros upių.

Lietgaliai, Žemgaliai ir Kuršiai gyve
no Į šiaurę nuo Aukštaičių ir Žemaičių, da
bartiniame Latvių krašte.- Šitų trijų gi
minių ainiai dabar vadinami vienu vardu, 
Latviai.

Į pietus nuo Lietuvos vidurio gyveno 
Getviai. Per jų kraštą tekėjo Bugas, Nar
va, Pripetis ir kitos mažesnės upės. Tenai 
ir Nemunas prasideda.

Tarp Juros, Vyslos ir Narvos upių 
buvo kraštas vadinamas Prūsija. Tenai 
gyveno septinta Lietuvių gentis — Prusai.

SIS”. Tai bus ilgokas vei
kalas, populiariška, lengva 
kalba parašytas kad kiek
vienas Lietuvis darbininkas 
galėtų suprasti ką skaito ir 
lengvu budu, be įtempto 
studijavimo, susipažintų su 
musų tautos istorija.

Visi kiti Lietuvos valdo
vai iš seniausių laikų kiek 
jie istorijai yra žinomi, bus 
suminėti trumpai, o ilgiau 
apsistota ant Vytauto. Tam 
tikslui surinkta visa mede- 
ga kokia tuo tarpu galima 
rasti, gauta daug naujos 
medegos iš Lietuvos, kas 
viskas bus sunaudota, ge
riausiam skaitytojo pasi
naudojimui, šiame veikale.

Vieną naują dalyką skai
tytojai patirs tai kokios iš- 
tikro tautos buvo Jadvyga, 
Jogailos žmona, nors mes 
papratę ją vadint Lenke.

Vytauto gyveninio apra
šyme bus įkergta ne tik is
torija, bet ir visos dainos, 
apysakos ir visa kitokia 
.nedega, taip kad išeis dau
giau lengvas skaitymas, o 
ne vien sausi istorijos fak
tai.

Šio veikalo į knygą nesi
rengiam leisti, todėl patar
tina skaitytojams sekti jį 
iš “Dirvos”. Jeigu pasiro- 
iytų didelis skaitytojų pa
geidavimas veikalą “Vutau- 
tas Didysis” gauti knygoje 
tada' gal ii- bus išleistas.

Sovietų rojuje įvedė nau
ją kalendorių, kurio mėne
siai turi 30, 31 ir 32 dienas,' 
a savaitės po penkias die
nas. Tam tikra komisija 
svarsto apie įvedimą to ka- 
'.endoriaus į galę.

Tėvą, motiną mylėki, 
Bet labiau dar savo tautą: 
Tėvas mirė, numirs motutė, 
Liks tauta tavo globėja.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row. New York Cits’

Lietuvos Atstovybės Antrašas; 
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.

Kas Kenčia Užkietėjimą 
Vidurių

(Bus daugiau)

LAIŠKAI
Du Tuzinai Laiškų — su Konvertais — su 

Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už

$1.00

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 dykąją išbandymą ir nurodyt 
mus kokios iš to ligos paeina. Veu- 
trola ir dvi kitos gyduoles daugelį 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Ra
šykit tokiu adresu): (40)

WESTERN CHEMICAL CO. ) 
P. O. Box 117 Plainsvillę, Pa~

ŽSISAKYKIT 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 
į draugus ir gimines čia ir į kitas šalis.

Laiškai su visu atspausdinimu kai
nuoja tik <$1.00. Prisiųskit laiške 
$1.00 ir aiškų savo vardą, pavar
dę ir adresą, ir viską tuoj gausit 
gatavą. Rašykit tuojau.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio'

'i®3 'wi

I Rašant “Dirvai” vi- 
I šokiuose reikaluose 
f .prašome įdėti 2c paš

to ženklelį jeigu no- 
j rit gauti-greitą.atsa- 
j kymą. Ženklelį nę- 
I klijuokit laiške, įdė- 
j kit liuesą. Iš kitų šą- 
I lių ženklelių siųst ne- 
j reikią, nes jie negeri. 
!—------- .—-------- -
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(Tąsa iš pereito num.)
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Būdamas 31 metų amžiaus jis nuva
žiavo į Angliją ir Derbyje pamatė plieno 
bėgius gelžkeliams. Sheffielde jis pirmą 
kartą pamatė Bessemero tarpyklą, ir jis 
tapo jos sužavėtas.

Jis parsiskubino atgal į Ameriką ir 
pastatė Bessemer plieno gamyklą. Skoli
no .pinigus tam tikslui pas ką tik galėjo. 
Viską ką jis turėjo išdėjo ant plieno.

1881 m. jis tapo garsiausias plieno iš- 
dirbėjas pasaulyje. Jis turėjo 45,000 dar
bininkų.

1889 m. jis užsimanė parduoti ir pa
siūlė savo bendrovę savo paties partne
riams už $155,000,000. Jie nepasiskubino 
pirkti ir Carnegie pasiūlė, ją Rockefelle- 
riui už $250,000,000.

Rockefelleris pasakė kad perdaug: 
tada Carnegie pradėjo pardavimo vajų. 
Jo obalsiu vėl buvo “daugiau”.

Jis kėlė karą savo konkurentams tol 
kol tie nusprendė išpirkti jį nežiūrint ko
kia kaina nebūtų. Jie užmokėjo jam net 
$450,000,000 bonais ir akcijomis.

Kaip bematant jis tapo turtingiausias 
žmogus pasaulyje. Jis gavo pensijos pen
kiolika milijonų dolarių į metus. “Valio, 
aš išėjau iš biznio!” sakė jis.

Savo labdarybėje Carnegie taipgi tu
rėjo vienodą nusistatymą — gelbėti tam 
kas pats bando gelbėti sau. Jis niekuomet 
negelbėjo paskendusių skurde. Jis nepri
pažino labdarybės tikroj jos prasmėj.

Jis pastatydino 3,000 knygynų kad 
žmonės galėtų, skaityti knygas taip kaip 
jis ir tuomi pagerintų save. Šitiems kny
gynams jis išleido $60,000,000.

Išmintingesnio ir kilnesnio dalyko ne
gali būti kaip atidarymas žinojimo durų 
milijonams žmonių visose Angliškai kal
bančiose šalyse.

Jis dovanojo $50,000,000 mokslo tyri
mams ir $25,000,000 technikos mokykloms 
ir $10,000,000 Škotų universitetams.

Hagoje jis pastatydino Taikos Rumus 
— sniego baltumo budinką, kurio pasaulis 
neužsipelnė.

Vienintelis jo perdėjimas buvo kelia
vimuose. Ir į keliavimą jis visuomet žiu
rėjo kaipo į verslo būtinumą.

Jis turėjo paprasčiausius skonius. Jis 
buvo menkas žmogutis 1 — buvo penkių

D I K V 'A ~

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

Geras krikščionis
Milijonierius:—Jeigu leisi 

save apkrikštyti—kalba mi- 
sijonierius į vadą laukinės 
tautelės Afrikoje,—tai gau
si nuo manęs puikų karabi
ną/ Bet atsimink, būdamas 
krikščioniu, negalėsi dau
giau turėti moterų, kaip tik 
vieną.

Po kelių savaičių laukinis 
atėjo pas misijonierių rei
kalaudamas prižadėto ka
rabino ir krikšto.

—O kur tavo moters?— 
užklausė kunigas misijonie- 
rius.

Suvalgiau visas,— atsilie
pė laukinis glostydamas sa
vo nuogą pilvą.

Kirpykloje.
Įėjęs žmogus:— Barzda

skuty, ar tu skutai kada 
nors paršą?

Barzdaskutys:—Aš neži
nau, gal skutau?.... — Na 
tai sėskis iš eilės!
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Andrius Carnegie
Jei kas paklaustų, “Kas buvo kompe- 

tentiškiausias, duosniausias, originališ- 
kiausias ir nepriklausomiausias žmogus 

• pasaulyje?” tai reiktų pasakyti kad juomi 
buvo Andrius Carnegie.

Jis taipgi butų buvęs turtingiausias 
jei nebūtų išdalinėjęs $300,000,000 įvairių 
įvairiausiems tikslams.

Per visą jo ilgą gyvenimą Carnegio 
obalsiu įbuvo — daugiau. Jis padarė dau
giau, išdalino daugiau ir nuveikė daugiau 
negu kas nors kitas, išskiriant gal Rocke- 
fellerį.

Carnegie gimė Dunfermline, Škotijoj, 
mažoj trobelėj, 1835 metais. Jo tėvas bu
vo audėjas, vargingas ir nepatenkintas, 
savos rūšies vietinis darbininkų vadas.

Būdamas dešimties metų amžiaus An
drius susitaupė pinigų tiek kad užteko nu
sipirkti pusę dėžės apelsinų, kuriuos jis 
pelningai pardavinėjo eidamas nuo vienų 
durų prie kitų.

Jarti būnant trylikos metų, nedarbas 
privertė visą šeimą keltis į Ameriką. Jie 
išplaukė mažu buriniu laivu ir per vande
nyną važiavo 49 dienas.

Andriukas tuojau gavo 
špūlių už $1.25 į Savaitę. Jo 
dirbti į medvilnės gamyklą, o 
skalbinius. Jie gyveno prie
gatvikės vadinamos Barefoot Square (Ba
siokų piečius).

Už kelių savaičių Andriukas gavo ge
resnį darbą už $1.75 į savaitę. Po metų 
laiko jis gavo telegramų išnešiotojo dar
bą už $3.00 į savaitę.

Jis buvo mažai mokytas ar visai ne
mokytas, tačiau jis mėgo skaityti. Tą pa
stebėjo geros širdies žmogus pulkininkas! 
Anderson ir jaunam vaikiščiui pasiūlei 
naudotis savo knygynu.

Tas knygynas padarė Andrių Carne- pėdų ir keturių colių aukščio, 
gie žmogum. Iš pasisiunčiamo vaiko jis iš-' 
vystė jį į žmonių vadą.

Būdamas septyniolikos metų jis pats 
išsimokino telegrafystės. Vieną dieną ne
atėjus operatoriui, atėjo svarbi žinia, jis 
sėdo prie instrumento ir priėmą ją. Tai 
buvo priešinga taisyklėms tai daryti, ta
čiau jį tuojau pakėlė į operatorius su al
ga po $6.00 į savaitę.

Po dviejų metų jis vėl šoko ir prasi
mušė sau kelią./ Tas taipgi buvo priešin
ga taisyklėms, tačiau jis tapo pakeltas į 
geležinkelio vedėjo sekretorius.

Jis taupė savo pinigus ir pirkinėjo 
akcijas visokių bendrovių kokios tik jam 
pasipynė. Per dešimtį metų jis raštinin
kavo kaipo geležinkelio užvaizdos padė
jėjas.

Jis buvo pilnas gudrybių. Kuomet ki
ti svarstė, jis veikė. Paveizdan, Valijos 
kunigaikščiui apsilankius Pittsburge, jau
nas Carnegie šoko pirmyn ir paklausė ku
nigaikščio, “Ar jūsų didenybė nenorėtum 
pavažinėti garvežiu?” Tokiu budu busi
masis Anglijos, karalius ir busimasis plie
no karalius linksmai pasivažinėjo kartu 
lokomotivo mašinisto bute.

Sulaukęs dvidešimts septynių metų 
Carnegie padarė pirmutinį tūkstantį do
larių iš savo rizikuotos su aliejum. Jis 
daugiau padarė paremdamas Pullmano 
bendrovę įvedusią miegamus vagonus ant 
geležinkelių.

Paskui, būdamas dvidešimts devynių 
metų, jis nupirko šeštą dalį mažos geležies 
bendrovės akcijų už $9000.

.Tai buvo suskurdus maža geležies iš- 
dirbystė nemokanti dividendų. Ji šiaip 
taip laikėsi nuo subankrutijimo.

Kiti dalininkai nustojo vilties ir tokiu 
budu Carnegie juos išpirko. Jis laikėsi 
sakydamas, “Viskas ko mums reikia tai 
daugiau apivartos’.’ Taip jis metė gele
žinkelio tarnybą ir nuėjo geležies gami
nius pardavinėti.

Jis gavo didesnius užsakymus geres
nėmis kainomis. Jis įdėjo geresnes maši
nas. Jis dirbo kaip aitvaras. Netrukus! 
jis paliko turtingas. Bet jis nebuvo paten
kintas. Jis norėjo daugiau. I

Nuo pat pradžios jis žiurėjo į verslą 
kaipo į žaismę. Jis niekuomet neleido pi
nigams užvaldyti save, kaip tas atsitinka 
su daugeliu žmonių.

Jis buvo vaikiškos širdies žmogus, vi
suomet akylas, užsidegantis ir greitas vei
kimui. Jo smegenys visuomet buvo kupi
nos naujų idėjų žmonijos pagerinimui.

Išdidumo jis turėjo mažiau ir už vidu
tinį raštininkėlį. Jis nieko nedarė del pa
sirodymo. Jam norėjosi žaisti ir laimėti.

Jo numylėti daiktai buvo plienas, kny
gynai, taika, demokratybė ir tam tikro 
laipsnio mokslas ir muzika.

Jis labai mylėjo knygas. Kartą jis 
pasakė: “Jei aš pradėčiau gyventi išnau- 
jo tai norėčiau būti knygium.”

Jis nekentė krakmolintų marškinių ir 
puoširaosi, nemėgo ir diduomenės. Jis 
vengė susiėjimu su turtingais. Žmoną jis 
vedė būdamas 52 metų amžiaus; ji pasi
šventė namų užlaikymui. Jie turėjo vie
ną dukterį, silpnos sveikatos, kuri ištekė
jo už jauno Amerikiečio, gelžkelio užvai- 
zdos, būdama 22 metų amžiaus. Carne- 
giui butų labai nepatikę jei ji butų ištekė
jus už didžiūno.

Jis buvo geras darbdavis — visuomet 
pirmutinis algas pakeldavo. Už Home- 
steado streiką jo dirbtuvėse ne jis buvo 
kaltas. Jis taupė ne algų mušimu darbi
ninkams, o pagerintomis mašinomis.

Jis padarė tonus pinigų, bet tie pini
gai visi buvo švarus. Jis nepedarė nei 
vieno biednesniu. Kuomet jis gimė, plie
nas parsidavinėjo po 25c. svaras. Jis su
mažino šitą kainą iki cento ir pusės svarui.

Jis buvo kapitalistas ir jo karjera yra 
pilna atsakymų bolševizmui. Jis neapiplė
šė, neišnaudojo nei vieno. Jis pakėlė al
gas. Jis palengvino darbą. iJs padarė 
daugiau d^rbų. Jis sukurė didelę preky
bą viso pasaulio naudai.

Bus: Cyrus H. Curtis.

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 kraututr&n, pas daktarą, j^as barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo. 35,c (

REIKALAUKIT “DIRVOJE” i

Metas gult.
Katriutė sėdi su savo my

limuoju Pauliuku priebuty
je: abu paskendo meilės sva
jonėse.

Staiga iš kambario pasi
girdo motinos balsas:

—Katriute,;ką tu ten vei
ki!

— J mėnulį šiuriu!
—Pasakyk menuliui, kad 

jis eitu gult, o tu eik kam
barin, nes jau dvilikta va
landa;

Pereitame “Dirvos” num. 
žiniose iš Lietuvos buvo 
pranešta kad Lietuvos ka
lėjime kerpa kaliniams il
gus plaukus. Laimingas tas 
kuris plikas, — rašo . 
Juška iš Detroito.

Traukinyje.
Važiuoja traukiniu 

ninkas iš T.... kaimo ir 
“šlėkta” Pstrozimszcewski.

—Kaip že ten pas jus šne
ka,—klausia šlėkta ūkinin
ko,—ar litevskai ar lenkiš
kai?

—Ačiū Dievui pas mus 
visi lietuviškai kalba: kul- 
vartų nėra.

—O durnių ar daug yra?
—Atvažiuok tamsta, tai 

busi pirmas.

Jonas

uki-

Neranda namo.
Naktį, prie vienų narni j 

durų krapštosi kažin koks 
žmogus, norėdamas įeiti vi
dun.

Ne, raktą tai aš turiu, 
tiktai nerandu namo, kuris 
pritiktų prie rakto. i

Kelnių istorija
Vienam mokslininkui Ka

lėdoms žmona nupirko kel
nes. Bet pasirodė, kad jos 
perilgos.

! —Nukirpk, dūšia, galus 
■ per kokius penkis pirštus ir 
• atsiulėk,—prašo jis žmonos.

’ — Neturiu laiko, einu baž
nyčion.—Eina mokslininkas 
pas dukterį.

’ —Dovanok, tėte, gal tik
po pietų; labai neturiu laiko 
jau reikia eiti o aš dar ne- 
susiruošus. — Eina vargšas 

' pas tarnaitę, bet toji irgi 
atsisako, nes reikia pietus 
ruošti. Supykęs sviedė kel
nes ant lovos ir užsidaręs 
savo kambary įsigilino į 
knygas.

Sugrįžusi žmona iš baž
nyčios tuojau griebėsi kel
nes trumpinti. Sutrumpinu
si padėjo ant lovos. Duktė 
nerami, kad nepaklausė tė
vo ir įbėgusi, pagriebė kel
nes, atkirpo penkių pirštų 
pločio juostas, atsiulėjo ir 
vėl padėjo ant lovos. Tar
naitė išvirusi pietus irgi 
atkirpo kiek buvo sakyta ir 
padėjo. Prie pietus žmona 
prašo vyrą užsimauti nau
jomis kelnėmis. Užsimauna, 
o gi........pusėn- blauzdų!
Taip ir liko, vargšas, per 
šventes su senomis, supli- 
šusiomis kelnėmis.

Nuoširdus žodis geresnis 
už ilgą bylą. Dickens.

Turi pasisekimo
Pas jauną advokatą ai 

lankė senesnis jo kole 
Pastebėjęs, kad pas jį da 
interesantų, sako:

—Pas tave labai da 
žmonių. Sakyk, kaip tu < 
sirnuši tokio didelio pasi 
kimo?

—Labai paprastai! Aš 
jų visų prisiskolinau pinų 
tai jie dabar kasdien ir k 
kosi pas manę, kada aš 1 
nu namie.

Teisingumas—tai gyve: 
mas, o artimo meilė taip p 
gyvenimas, bet daug ma 
nesnis ir gausingesnis.

Lamei

K. E. YOCHU!
Duokit išvalyt ir išprosyt s 

nūs rubus ir išrodys kaip nau 
Pasinaudokit musų žema kain

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1< 

išvalyt ir išprosyt____ E
išprosyt __ __ 4

išprosyt ________ .___  2

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukšt

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės jsig;

Naują Siutą pasinaudokit mūs 
žemomis kainomis. Niekad d; 
taip pigiai nebuvo siuvimą!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

Kelnes
Siutas
Kelnės

ITs toasted

Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą 
su jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo 
linijomis—vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite 
perviršiu. Bukite nuosaikus—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities Įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

$ a' * K MADA- 
A/e dalykai pasiliks

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda' 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

“It’s toasted
Jusu Gerklės Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą , kuriuos Pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi artėtų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažin_ 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.



KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
4Į|^_ W JF ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ‘rH&£n BĮMB HWi W I bandyk šiandie. Tri 

■lengvai vartojamo- BskH H™* B jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša- SISHl M Se 35c, 75c ir $ 1.50
lins skausmą. Po antspauda SSK 83 jNB B B B 
jūsų sveikatą apsaugos.

HAARLEM OIL

ARGENTINA
Į

LAIŠKAS IŠ LIETU- I 
VOS

NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje. '

332 W. BROADWAYTARP N NKASVienas numeris 10c
SO. BOSTON. MASS.Adresas:

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

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

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

I 
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A. S. BARTKUS
Vienintelis

F o
Geriausia dovana jūsų 

draugui ar draugei bus 
Jųsų Fotografija, šiuo lai
kų mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

Clevelande Lietuvis Artistas

tografas

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

— Telefonas Randolph 3535 —-

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

Kaip Argentina išrodo 
Geografiškai.

Argentinos respu b 1 i k a 
užima pietinę dalį Pietų 
Amerikos kontinento ir ga
lima sakyt yra geriausia 
šalis pietinės Amerikos. Ji 
guli tarp* 20° ir 26° platu
mo ir 52°—74°. rytų ilgu
mo, Šiaurėj ji sueina su 
Bolivija ir Urugvajum. Va
karų siena tarp Argentinos 
ir Čile yra Kordiljerai ar
ba Andų kalnynai. Iš rytų, 
ir pietų pusės Argentiną 
apima Atlantiko vandeny
nas, kuris tęsiasi apie 2600 
kilometrų.

Argentina yra didelė, už
ima žemės plotą apie 2,152,- 
500 ketvirtainių kilometrų. 
Tai maždaug apie 15 kartų 
didesnė už Lietuvą.

Sulyg geografiško padė
jimo, Argentinoj yra ne vi
sur vienodas klimatas. Su
lyg klimato visą respubliką 
galima padalinti j tris ruoš
tus. Vidurinis ruožtas, pa
ti didžiausia Argentinos da
lis, guli viduriniame klima
te, o' i šiaurę gulinčios pro
vincijos tropiškame ir pus- 
tropiškame klimate. Pietų 
dalis Argentinos galima sa
kyt ineina į šaltąjį klima
tą, todėl šioje šalyje delei 
klimato nevienodumo auga 
visokios rūšies augalai, nes 
kokie nors gamtos apsireiš
kimai pasėlius bei augalus 
gali sunaikinti tik kurioj’ 
nors provincijoj, bet ne vi
soj respublikoj.

Saulė čionai šviečia iš ki
to galo: šešėlis visados guli 
į pietus, kaip pas jus į šiau
rę.

Svarbiausiu šaltiniu Ar-

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

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

už mažiausia pinigų”

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

♦

ž T T ž

Krau- 
taipgi

jis tą

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

i

į

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

' kalais prašome kreiptis 
j 1306 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.

gentinos turtų yra ukinin- 
kystė ir gyvulių auginimas, 
todėl galima sakyti didžiau
sia pramonė yra mėsos ir 
pieno produktų apdirbimas. 
Taip pat dar daug sėj’ama 
javų, daugiausia kviečių ir 
kukuruzų, kaip čia vadina 
“maiz”.

Mėsos produktams apdir
bti yra įrengta moderniški 
šaldytuvai, ir sušaldyti mė
sos produktai siunčiami 
daugiausia Europon, kurių 
bene didesnė dalis tenka 
Anglijai, nes ir pačios pjo- 
vyklos priklauso Anglams, 
kurių yra visoj Argentinoj 
apie desėtkas. Dauguma ir 
musų tautiečių tose pjovy- 
klose uždarbiauja.

Iš pramonės taip pat dar 
pažymėtina cukraus ir vy
no gamyba, tik deja vyno 
eksportui rodos netenka, 
nes ir čia daug yra vyno 
mėgėjų.

Kalnų kasimas rodos tik 
pradėtas, o jei ir buvo kas 
veikama pirmiau tai prie 
dabartinės vyriausybės yra 
sulaikyta, nes visos dides
nės pramonės įmonės yra 
žymiai svetimšalių kapita- 
talistų rankose. Dabartinė 
valdžia nenori duoti Įsiga
lėti svetimiems kapitalis
tams ir proteguoja savo. 
Tačiau kiek matyt, Ispanų 
kilmės žmonės nelabai ko 
imasi, verčiau miega langi
nes užsidarinėję, nors gana’ 
kapitalistų yra. Todėl šy- 
met čia yra j didelis bedar
bės krizis, ir šių metų be
tvarkė atsiliepė net į finan
sus — reikėjo net šauktis 
Anglų piniguočių pagalbos 
pesui stabilizuoti, kurs jau 
buvo nukritęs.

J. S. Kalnėnas.
Buenos Aires.

Nuo Redakcijos: Gerb. 
Kalnėnas pasižadėjo para
šyti straipsnių apie tą mu
sų gerai žinomą, bet mažai 
pažystamą tolimą respubli
ką Argentiną, kur Lietuvos 
žmonės tūkstančiais vyksta 
laimės jieškoti.

Šis p. Kalnėno straipsnis 
jau yra antras.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų* 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais Įdėję žiedą jau
nystės Į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus-

KODĖL JUMS SIRGTI?
— Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? ■ 
jjgj Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■ 
M supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- M
■ MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. Mj 
lj Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- ■
■ kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę ’patogumų gydyme vi- ĮH 
BĮ su keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.
f RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo r.uo užsiėmi- jB
Hl mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama IBI 

, be skausmo nauju gydymo Metodu.
Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- M 

įgį EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. |a 
šga Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.

Užsisenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s G06 ir 914. Jeigu kenčiate Si 
nuo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- Hį| 

Bs ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri-.
■ ( X-RAY EGZAMINAVIMAS S1.00.

■ DOCTOR B AIDE Y‘specialistas!|
M Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.
IS I Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
ĘĮ ĄjB^aT J Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In- 
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yrą naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A I

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

milijonų litų Lietuva su-l 
taupytų jei neišvežiotų už
sienin miško, linų, šerių ir 
kitokios neapdirbtos mede- 
gos. Už smulkius medžio, 
linų ir šerių išdirbinius mo
kame aukštas kainas, tuo 
tarpu žaliavą parduodame 
pusdykiai.

Žymią dalį musų ekspor
to užima linai. 1926 m. Lie
tuvoje buvo 25 linų apdir
bimo įmonės su 150 darbi
ninkų. Dabar Lietuvon ga
benama naujos konstrukci
jos moderniškos linams ap
dirbti mašinos ir musų linų 
markė užsienyje žymiai pa
kils.

Svarbią vietą eksporte 
užima šeriai. Dabar Lietu
voje yra net 25 šerių apdir
bimo įmonės su 250 darbi
ninkų. Be to iš Lietuvos 
eksportuojama žarnos; žar
nų apdirbimo Įmonių yra 8 
su 70 darbininkų.

Sąryšyje su gyvulininky
ste smarkiai išaugo kon
servų išdirbimas. Dabar 
Lietuvoje yra 210 konservų 
fabrikų, su 700 darbininkų. 
Didžiausi konservų fabri
kai Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose. Musų konser
vai yra plačiai paplitę An
glijos ir Vokietijos rinko
se.

Labai svarbią vietą mu
sų eksporte užima pieno 
produktai. 1929 m. ypa
tingai padidėjo pieno pro
duktų gamyba, kartu ir 
eksportas. Per 1929 m. iš
vežta net už 38,070,000 litų. 
Daugiausia išvežta sviesto
— už 31,376,000 lt. Toks 
staigus pieno produktų ek
sporto padidėjimas įvyko 
todėl kad į šią Lietuvai 
naudingą šaką įtraukta 
plati ukininkija. Daugiau
sia eksportuota Vokietijon
— 70 nuošimčių viso, eks
porto, toliau Anglijon — 
26 nuoš., Danijon — 2.5 n., 
ir Šveicarijon 1 nuoš.

Labiau sustiprinti šią u- 
kio šaką, žemės ūkio minis
terija paruošė naują atatin
kamą įstatymą, kuriuo ei
nant bus griežčiau kontro
liuojama pieno produktų 
pardavimas rinkose ir krau
tuvėse.

Nesenai, kiek aktyviau 
pasireiškė ir Lietuvos sal
dainių eksportas. Tuo ypa
tingai pasižymi “Birutė”. 
Šis saldainių fabrikas yra 
gavęs iš Amerikos, o dabar 
gavo net iš Italijos stambių 
užsakymų;

Baigiant, tenka pažymėti 
kad Lietuvos eksportas, va-' 
lyti linai, rūšiuotas svies
tas, kondensuotas pienas, 
konservuoti mėsos produk
tai, apdirbti šeriai, apdirb
ta miško žaliava, iš dalies 
kartonas — jau pramušė 
sau kelią ne tik į Latviją, 
Vokietiją, bet ir į Angliją. 
Belgiją, Francuziją, Čeko
slovakiją, Italiją. Ir tie 
glaudus ryšiai su užsienio 
rinka liudija apie Lietuvos 
pramonės pažangą ir jos 
reikšmę gyventojų gamy
bos jiegų eksploatacijai.

Neužmirškit saviškiu Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

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”.
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6407 SUPERIOR A V. prie E. 65 St. |
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Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKIPERKRAUSTYTOJAI I

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus I 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojami ir išsiunčiant.
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O. į

RICHMAN
BROTHERS

725-31 EUCLID AVE. 
ONTARIO & PROSPECT

5716 BROADWAY

Established
-1879

Jeigu jus galėtumėt praleist dieną ciugl 
milžiniškose dirbtuvėse ... ir sekti, žin
gsnis po žingsnio gaminimą Richman 
Brothers siutų, jus nereikalaulumet ki
tokio prirodymo jų tikro gerumo.

Jus matytumėt puikiausias materijas 
siuvamas stebinančiu gabumu organiza
cijos kuriai nėra kitos panašios pasau
lyje . . . 3800 adatos amatninkų kurie 
visi yra savininkai šios kompanijos ak
cijų . . . darbininkai kurių ištikimumą 
mes įvertiname kaipo musų didžiausi 
turtą.

Todėl tai mes galime duoti jums dau
giausia už jūsų pinigus negu kur kitur 
pirkote . . . todėl tai mes mielai garan
tuojame grąžinti jums pinigus jeigu jus 
nebūtumėt pilnai patenkinti.

Bent Siutas, Overkotas, Viršutinis 
Ploščius arba Išeiginis Siutas Visose 
Richman Brothers Krautuvėse S. V. 
Visuomet Parsiduoda Viena Kaina.

THE RICHMAN BROTHERS CO.
THE RICHMAN BROTHERS CO.

TRYS CLEVELANDO KRAUTUVĖS:

725 EUCLID AVENUE 
PROSPECT & ONTARIO
5 7 16 BROADWAY

Broadway Krautuve atdara kas Vakaras iki 9 vai.
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Nuo Astronomijos prie 
Samagonkės

buk nekaltas. Ant rytojaus 
anksti atėjo j Zapyškio po
licijos punktą pasiteisinti, 
kaip nieko nežinąs ir mėgi
no nurodyti kaltininką. Bet 
policiją uždarė j j į daboklę '

“L. A.”

[AN CO.
YTOJAI

šėpas ir kitus 
. ir išsiunčiam.

Cleveland, 0.

Established 
-1879

ą BKI.1L 
kti, žin- 
’ichman 
met ki-

1924 m. parceliuojant 
Zamkaus dvarą, esantį Rau
donės vai., Raseinių apskr. 
to dvaro bokštų pilimi (buv. 
kadaise Lietuvos didiko 
Gelgudo) nupirko Amerikoj 
gyvenantis kun. Petraitis, 
kuris žadėjo pilies bokštuo
se įrengti (savo lėšomis) 
astronomijos observatori
ją. Plačiai buvo kalbama 
ir laikraščiuose buvo rašy
ta kad kun. Petraitis yra 
didelis astronomijos žino
vas, turįs tam reikalui vi
sus astronomijos įrankius, 
o teleskopą turys II ar III 
vietos savo didžiu tarpe vi
sų pasaulyje esamų teles
kopų.

Vietiniai žmonės laukė 
kada tas Lietuvos “Koper
nikas” parveš žiūroną ir 
parodys iš aukštų bokštų 
dangų.

Centras buvo pavesta 
valdyti giminaičiui Z. Pet
raičiui;

Praslinko penki metai, o 
pilies bokštuose jokių per
mainų nesimatė. Garniai 
kas vasara, kaip ir prieš 
tai, vesdavo vaikus, o apie 
astronomiją, kun. Petraitį 
ir dangaus žiūroną žmonės 
pradėjo užmiršti.

Šį pavasarį pasirodė gy- 
vyinas: buvo1 kęli muro tro
besiai, plytos' parduodamos 
vietos* gyvento jams, it iš 
kaž kur parkviest! ineištrai : 
pastatė gyvenamą dviejų 
aukštų namą. Kalbėjo buk ; 
buvę pertaisyti pilies ru- i 
šiai iš vidau’s. Po to pilis ] 
pradėjo vaistais kvepėt na
ktimis, paskiau ir dienomis.

Gruodžio 19 d. pilies rū
sius aplankė policija, kur 
rado moderniškai įrengtą 
“samogonkos” bravorą su 
keletu atskirų kambarių, ir piktadariai 
Z. Petraitį su visais moder-1 apiplėšti. Vienas Įtariamas 

•xi_ cc_ x____________

Di- 

išlei-

Žiauri Žmogžudystė
Zabičiunai, j 

vai., Zarasų ap. Sausio 29 
d. čia įvyko baisi piktada
rybė, kuri labai sujaudino 
didelės aplinkybės žmonės. 
Buvo taip.

Zabičiunų kaime gyveno 
Kanepeckų šeima—Augus
tinas Kanapeckas 60 metų 
ir dvi jo seserys labai die
vobaimingos davatkos Emi
lija ir Teresė (po 50 metų). 
Augustino brolis Pranas 
(46 m.), buv. mokytojas, 
gyveno skyrium pirktame 
Špuliavietės vienkiemy, 
Daugailių vai.

Žmonės pasakoj a, kad da
vatkos seserys neapkentu- 
sios laisvų pažiūrų savo 
brolio Augustino.

Sausio 28 d. į Zabičiunus

A"t“ept'Qs' Akrono NaujienosSausio 29 J

Smulkios Žinios
Lietuvoje, Vytauto 

džiojo paminėjimui 
džiama tam tikri pašto žen
kleliai. Ant centinių ženk
lų bus Vytauto Didžiojo pa
veikslas. Ant ženklelių nuo 
1 iki 25 litų bus Žalgirio 
mūšio paveikslas..

Lietuvos Kanklininkų D-
ja su švietimo ministerijos atvažiavęs su sunum (17 
leidimu įsteigė Kaune mo-įmetu) Pranas Kanapeckas, 
kyklą. Kanklės buvo Lie- o sekančią dieną Augistinas 
tuvių mėgiamiausia muzi- norėjęs važiuoti Dusetų tur-
ka, bet jau beveik išnykus. 
Dabar kanklės vėl galės 
plačiau skambėti.

Lietuvoje gyvenanti To
toriai, kurie į Lietuvą atga
benti Vytauto valdymo lai
kais, turėjo Kaune savo su
važiavimą ir nutarė prisi
dėti prie Vytauto sukaktu-! 
vių minėjimo. Tarp kitko 
nutarė budayoti Kaune ša
bo bažnyčią-mėčetę.

Grynų Lietuvių kartais 
matyti labai panašių į. Azi
jatus, 
nio 
siu

Jie paeind iš »įriiši- 
tų Lietuvoj apsibuvu- 

Totorių su Lietuviais.

Nužudė Senelius
Žiniomis iš Kretingos, 

naktį į sausio 31 d. Genčių 
dvare, netoli Darbėnų, ne
žinomi piktadariai plėšikai 
sukapojo kirviais ūkininką 

I Lankutį ir jo žmoną (Lan
kutis 64, žmona 70 metų), 
Lankučiai gyveno nuošaliai, 
todėl niekas negirdėjo to 
užpuolimo. Jie abu buvo at
rasti tik daug vėliau. Iš ap
žiūrėjimo vietoj, matyti, kad 

turėjo tikslo

ATSAKYMAS SLA. 198
KUOPOS VALDYBAI

iterijas 
g'aniza- 
pasau- 
kurie

oš at
mainą 
Ižiausį

s dau-
* kitur 
garan
tu jąs

niškos “astronomijos” pa
būklais nugabeno Jurbar
ko policijos nuovadom

“L. Ž.”

asmuo jau suimtas. Policij; 
toliau tarymą tęsia.

“L. Ž.

gun.
Kilęs, artyčia buvęs su

keltas (dar neaišku) ginčas 
dėl pūdo sėmenų ar linų. 
Kaip žmonės pasakoja, kai 
Augustinas norėjęs išeiti 
pro duris; Pranas jį pačiu
pęs už rankų iš užpakalio, 

Į jo sūnūs nusitvėręs už kojų, 
sesuo Teresė užmetusi ant 
galvos maišą. Ir 
to parvertę žemėn 
baisiausiai mušti, 
mušęs kūle, sesuo 

ipetilninku, kiti kitais įna
giais. >

Kokiu budu nežinia Au- 
[gustinui pasisekė pasprukti 
I laukan ir. pradėjo bėgti pas 
kaimyną,, bet, brolis pasivijo 
ir vėl parvertė ant žemės. 
Augustinas pradėjęs rėkti. 
Pranas pabijojęs ir palikęs.

Augustinas ■ sumuštas, 
vienmarškinis dasikasė iki 
kaimyno Masiulio, kuris, 
matydamas baisią žmogaus 
išvaizda, tuojau atvežė gy
dytoją ir pranešė policijai. 
Gydytojas rado, kad Augus
tinas Kanapeckas nepagy
domas ir mirs. Tada jis pa
prašė policijos surašyti tes
tamentą,- pagal kurį nejudo- 
mą turtą paskyrė dviems : 
kaimynams, pinigus atiduo- . 
tus pagal vekselius, 2200 lt.-i 
sumoj paskirstė: 900 lt. ]

tuoj po 
pradėję 
Pranas 
Emilija

tinis 
įsose
J. V.
liną.

5 CO.
CO.

JUE
RIO
A Y

9 vai.

Nušovė iš Meiles
Zapyškis, Kauno apskr. 

Š. m. sausio 20 d. Mitkunų 
k. Pijušas, kuris save va
dina Poderys, nuėjo į Ta- 
bariškę pas “gerą” pil. S. 
M., gavo pusbonkį .degtinės 
ir įsigėrę.

Atėjęs pas Stasių Mitkų, 
to pat kaimo, apie 8 vai. va
kare per langą nušovė savo 
mylimą 19—20 metų Oną 
Mitkaitę. Minėtas Poderys 
velionę Mitkaitę mylėjęs 3 
metus ir norėjęs apsivesti, 
nešęs magaryčias, vaišinęs 
tėvus ir Onlytę, o tėvai duk
ters vis nenorėjo leisti. Ne
pageidaujamas žentas ban
dė varu įsisiulyt, Oną ap
mušė, grasino ją ir tėvus 
nušauti, namus sudeginti ir 
pats nusišauti. Sausio 20 d 
savo grasinimus išpildė. Už-1 
taisė šautuvą aštriais kan
tais kulipka ir šratais ir 
pro langą paleido verpusiai 
Mitkaitei šūvį. Mitkaitę bu
vo sunkiai sužeista ir po 20 
valandų mirė. Patsai Pode
rys savęs šauti nedrįso, o 
tik po kaimą metė pėdas,

Iš didelio stropumo peršovė 
žmogų.

Sausio 22 dieną Kretingos 
valščiaus Kurmaičių kaimo 
gyventojas Kazys Bučkus 
nuėjo į greta esantį Senkų 
kaimo mišką pasikirsti ka
dagių. Tuo laiku Senkų kai
mo ūkininkas Grinius me
džiodamas pamate beker
tanti kadagius, priėjęs lie
pė jam sustoti, bet šis ėmė 
bėgti. Grinius, būdamas 15 
žingsnių nuo bėgančio, pa
leido šūvį iš medžioklinio 
šautuvo. Kazys Bučkus per
šautas į šlaunį. Ūkininkas 
Grinius policijos suareštuo
tas, o nukentėjęs Kazys 
Bučkus nugabentas į Kre
tingos. apskrities ligonine.

“L. A.” j

“Liet. Ūkininko” redakc. 
švietimo reikalams, dalį lai
dotuvėms, o kita dovanojo 
neturtingiems.

Kaimyno nuvežtas Ute
nos ligoninėn, sausio 30 d. 

' mirė.
Skrodimas' lavono parodė, 

Augustinui' ' sulaužyta 11 
šonkaulių ir krutinės kau
las atkrėsta, lyties organai 
sumaigdyti.

Sumuštojo seserys davat
kos suimtos, apie brolį dar 
žinių nėr. Eina tardymas, 
kas teisingai visą išaiškins. 
Tokio žiauraus darbo musų 
apylinkėj "dar nesigirdėjo.

“L. Ž.”

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki t saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

VISOS KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS Į
“LIETUVOS” KNYGYNE |

Didžiausias Amerikoj Lietuvių knygynas “Lietuva” parduoda I
visas knygas kurios 'ik randasi kataloge už pusę kainos. Kai ku- | 
rios knygos gaunamos ,už dar pigiau negu pusę kainos, šitas š
knygų nupiginamas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30. Geriausia i
proga Amerikos ir Kanados Lietuviams-, dabar pirktis knygas- To- Į 
kio knygų nupiginimo dar nėra buvę. Reikalaukite’- tuojau naujo Į 
“Lietuvos” katalogo, tuoj prisiusime. '..'Sykiu prisiusime ir kai ku- i 
riuos kitus paaiškinimus. Kataloge yra apie 1500 skirtingų; knv- s
gų t rasite didesni knygų pasirinkimų negu kitur! Reikalaukit :
katalogo rašydami šiuo adresu: (12) |

Knygynas “Lietuva”
3210 ISo. Halsted St. Chicago, Ill. _ _________________ _______ 07 s

miesto viršininkai turėjo 
mitingą, svarstė kaip pa
gelbėt bedarbiams. Dirb
tuvių atstovai pasakė kad 
mažiausia be dviejų mėne
sių darbas dirbtuvėse ne
pasigerins ir jie bedarbių, 
negali aprūpint darbu. Ta
da miesto viršininkai ap
svarstė ir pasiryžo pradėt Į 
nekuriuos viešus darbus ir 
duot nors po, tris dienas į 
savaitę dirbti. Tas daugi 
pagelbės biedniems darbi1 
ninkams. Daugeliui netu
rinčiųjų dabar miestas duo
da kad ir menką valgį.

Bedarbiai labai nusimi- Į j 
nę, sako Hoovero tokie ge
ri laikai kad reikia alkt.

Keliautojas..

pasiskaityt 
aiškiai

nepro- 
centro

Kuopos valdyba reikalau
ja “.Dirvoje” kad Senas Na
rys įrodytų kokie raudonie
ji išrinkta kuopos valdy
bom Patariu
“Dirvos” nr. 4, ten 
pasakyta;

Toliau, sakote kad 
testavot prieš SLA. 
valdybą. Tai kam Sausio 8
d. laikytame susirinkime 
kryžiavo j otės kad jus rašėt 
rezoliucijas prieš Pild. Ta
rybą, tik jų “Tėvynės” po-] dalyką.

nai netalpino?
Toliau klausiate parodyt 

prie kokios komunistų kuo
pos ar organizacijos pri
klausote. Tai gal nežinote 
ką reiškia A. L. D. L. D. 59 
kuopa? juk tai yra gryna 
komunistinė organizacija. 
Beleckienė priguli prie mo
terų A. L. D. S. 41 kuopos.

Turiu pasakyti kad jus, 
draugučiai, visuomet slaps- 
totės nuo žmonių ir kai ku
riuos tuo budu pasiseka ap
gauti.

Šiuomi užbaigiu su jumis 
Senas Narys.

ELIZABETH FLOWER SHOPPE
PLANTS and CUT FLOWERS. 

Floral Designs A Specialty.
1383 East 55th St. HEnderson 6471

Viskas atlikta gra- 
Ačiu tėvams kad taip

Rutkausko pašalpai susi
darė $95.75. Vasario 16 d. 
buvo surengta “card party” 
sušelpimui S. Rutkausko ir 
jo vaikučių. Parengimas 
buvo su gražiu programų 
dainų, muzikos ir deklama
cijų, kas publikai labai pa
tiko. Dalyvavo Clevelan- 
dietis J. šeštokas su dukte- 
re ir savo balalaika. Daly
vavo ir vietinių jaunuolių: 
brolis ir sesuo Glinskučiai 
atliko duetą ant piano; E. 
Kazlauskutė su broliu gro
jo pianą ir smuiką ir dek
lamavo ; K. Praspel ir K. 
Skurvidas grojo solo smui- 
'kom; Gen. Serepiniutė pui
kiai padeklamavo; F. Ro
kas ir A. Rokiutė grojo 
smuiką ir pianu ir daina
vo; M. Baliavičiutė- dekla
mavo, 
žiai.
puikiai savo vaikelius auk
lėja. Akroniečiai turi kuo 
pasigerėti. Balevičius ir 
Kavaliauskas pagrojo smui- 
kom senoviškus Lietuviškus 
šokius kokių negirdėjom 50 
metų. J. Žemaitis pasakė 
puikų monologą, A. Alisie- 
nė su sunum padainavo se
novinę dainelę., Programo 
vedėjas buvo P. Alisis.

Po programo sekė užkan
džiai ir paskui kas mėgo 
pakortuoti sėdo prie kor
tų. Tai buvo pirmas toks 
vakaras Akronet

Vakaro visas y pelnas pa
skirta sergančiam ’ našliui 
Stasiui Rutkauskui su vai
kais.

Trejetas moterų ėjo po 
namus rinkdamos aukas ir 
gavo iš šių: po $1 aukavo: 
J. Grigas, M. Jonickis, A. 
Oleknavičia, O. Rokienė, O. 
Darulienė, K. Vaiveckienė, 
O. Santackienė, E. Norei- 
kienė; po 50c: B. Galdikie
nė, J. Štokas, V. Darulis, 
M. Kremer, L. Puišienė; V. 
Vasiliauskienė; M. Sketrie- 
nė; J. Žemaitis, J. Brazas, 
J. Skodols, B. Rumbutienė, 
B. Silas, M. Ramoškienė; 
po 25c.: p. Miliauskienė, J.

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

JULIA’S FLOWER SHOPPE
61 20 St. Clair Avenue

Didelė krautuvė visokių gėlių del poki- 
lių, vestuvių, laidotuvių ir kitų prietikių, 

■o’ Kainos žemos. Greitas patarnavimas. 
Reikale kreipkitės arba telefonuokit:

PENNSYLVANIA 1741.

Kaip senovėj žmonės įsivaizdino

Rusnokas. Viso pinigais su
rinkta $15.

Daiktus laimėjimui au
kavo šios ypatos: P. Alisis 
$2.50 auksinį; A. Alisįenė 
senvičių $2 vertės; B. Pa
lomenė antiną; M. Sebesti- 
nienė gėlę; K. Balčiūnas 4 
"tuzinus bouts; M. Termi- 
nienė kašę vaisių ; P. Mar- 
tinkienė laikrodėlį; V. Sle- 
soraitis saldainių dėžę. Ši
tie suaukauti dalykai atne
šė gražaus pelno. Bendrai 
susidarė $95.75, ką komite
to nariai) Ig. Terminas ir 
J. Sebestinas atidavė Sta
siui Rutkauskui, už ką jis 
visiems aukautojams ir rė
mėjams taria širdingą ačiū 
savo sunkioje valandoje.

Ignas Terminas. 
J. Sebestinas.

Stasys Sarafinas iš Mi- 
chigano farmų S. Rutkaus
kui atsiuntė keltą svarų 
sviesto; *

Išvaikė demonstraciją. 18 
d. Vasario bedarbiai norė
jo: surengt demonstraciją, 
bet policija neleido demon-; 
struoti. Ant rytojaus di
džiųjų gūnių išdirbysčių ir

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra-_- 
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, .suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didele 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina, tolda menkute kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sail tokios puikios knygos.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal, lie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko- proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų;

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4,00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą į kur tik kas norės.

Įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money Orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

/D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Kas Girdėt Ctevelande-Aplelinkese
------------------------------------------------------------ -——— J i

Tel. ENdicott 4486 j|j j6820 Superior Ave, Atdara vakarais.

nJ Is Collinwood ji SPORTAS j

Lietuvių Darželio atidą-' I” 
rymas bus greičiausia šią Clevelandą plakatų ‘ 
yasarą, nes kaip matyt dą-Į Vytautas”" ar tam panašiai.

----------  y Užmuštas dirbtuvėje. S.'
Sirialiunas, nuo 963 Wal-[

^===.-1;=^.^===^=^ do rd., 36 metų amžiaus, Ji-1 
' į ko sutrintas dirbtuvėje —j 

Komunistai paskleidė po ant jo užgriuvo didelė kru- 
“Šalin va blekiu apie 4 tonu sun- i,--------------------------------- lVd UitJnlŲ ctpiU 4: LUI1U bdil- 

. , ____  .... __  x.______ kūmo ia mirtinai suspaudė,
lykas eina geron pusėn kas- Jie barasi ant Vytauto kam Jis dirbo Murray, O. Pali-

The <
Put

raundus.
Šarkis stengiasi apma- 

žint savo svori ir kumšty
nių vakare bus apie 198 sv. 
Scott sveria apie 207 sva
rus.

Kumštynių refery bus ži
nomas Lou Magnolia,’-kuris 
jau kelis sykius referavo 
Šarkio kumštynėse. Nuo jo 
priklausys sprendimas.

Tą vakarą kumštynėse 
i o << 'i ’ bus penkios poros beveikkm-Scott kumštynių, nesį geriaįsių vyrį net penkil}

DIDELIS SUJUDIMAS 
FLORIDOJ

Gaila kad “Dirva” nega-į 
lės skaitytojams pranešti i

.na metą gyvendamas ant ko didžiausiame nubudime savaitę pasekmių Šar-
- - -■ ‘ i kio-Scott kumštynių, r""1

I tik reikia priduot planą ko-1 sumušt. Kaip imsi vis mu- i vo vedęs tik 7 menesiai at- ■' kiirva paduodama spau- įauįu Tikietai narsi duoda 
palaidotas su bažny-!.don ketvirtadienio rytėjo, 'j349 įki

ketVir1 Kumštynė paskirta 15 
raundų, bet visi spėja kad 
Scott iki galo netesės. Net 
prieš pat pabaigą treinira- 
vimosi sporto žinovai sako 
kad Scott yra prastoe pa
dėtyje. | <

dien. Jau‘vieta paskirta ir ai 
komitetas apžiurėjo, dabar j žemės ėjo j Rusiją carus jo jauna moteris, kurią bu

kia darželio bus išvaizda ir' Sų komunistams negerai,1 gal. 
kaip jį išrengti, kaip takais j jei dolariai ne į jų kišenių nemis 
išvedžioti, kokie medžiai I skiriami. J..' Į___
Lietuvoje auga ir kokios į mušimas Rusu caru page]-į 
gėlės. --jjJ

Pinigų tam tikslui turim 
dar mažai, bet kada mieste 
atsibus vakaras Balandžio

___c _______ ___ s apeigomis Vasario J - - -
Juk Vytauto su- 22 d. Kalvarijos kapinėse.; tadienio vakare.

į Nuliudus našlė ištaria; Kas.iki šiol, ypač pasku- 
....s i-'ačiū Lietuviams kurie at-,tinėse dienose prieš’kumš- 
kitaipįsilankė ir dalyvavo laido-1 tynęs _ dėjosi maždaug su- 

ytuvėse. Coilinwoodietis. minėsime.

Mirė Ona Debesienė. Va
sario 20 d. ligonbutyje mi
rė seno Clevelandiečio Vin
co Debesio moteris. Jiedu 
išgyveno visą laiką CIeve
lande, apie 30 metų, Vedė 
27 metai atgal. Velionė bu
vo 55 metų amžiaus, paėjo 
iš Sudargu, šakių apsk.

Palaidota Vasario 22 d. 
su bažnytinėmis apeigomis.

Liko nusiminęs vyras ir 
vaikai. Vienas sūnūs lan
ko inžinerijos mokyklą, ki
tas Cathedral Latin moky
klą, viena duktė yra- vienuo- 27 d., to pelnas bus atiduo- 
lė, viena lanko parapijinę tas Darželiui.
mokyklą, o trečią nesenai Lietuvius norėjo sudėti Į 
pati motina palaidojo. eilę su Slavais, bet musų at- 

-- ' stovai pasipriešino, ir ga-
Lankėsi svečiai. “Dirvo-,vo™ Prie Vokiečių.

je,; lankėsi Ona Balčiunię-1 .Toliau bus pranešta dali
nė' iš Detroito ir jos brolis, £iau- 
Fr. Raževičius iš Racine,'
Wis. Jie dalyvavo savo gi-į D. L. K. Vytauto pami- 
minietės Onos Debesienės nėjimui ruošiama šią vasa- 
laidotuvėse, viešėjo pas sa-. ra didelis apvaikščiojimas 
vo seserį M. Dagilaitienę. [Liepos 4 dieną. Jau paim-

Atsilankę “Dirvoj” prisi- ta puikus daržas piknikui, 
pirko knygų, žemlapių, re- kur atsibus įvairus progra- 
kordų, gaidų; p. Balčiunię-'mas. Tą paskelbs komisija 
nė išrašė “Dirvą” dovanų 
savo draugei Detroite.

bėjo dabai' komunistams į- 
vesti Rusijoje rojų. 1 
gal carai butų Įsigalėję ant 
visos Europos ir šiandien 
komunistų nebūtų buvę' nei 
dūko. Publikus.

TMD. 20-ta kuopa laikė 
savo susirinkimą Vasario 
21 d. Nekurie užsimokėjo 
mokesčius. Tapo išrinkta 
nauja valdyba: Pirm. J. V. 
Mitchell, ižd. J. Miščikas, 
finansų sekr. V. P. Banio
nis, ižd. A. M. Šmigelskis. 
Nutarta į sekantį susirin
kimą kviest daugiau senes
nių. ir naujų narių.

Collinwoodo Lietuviai.
Ant Rudyard rd. gyvėna'ti "kumštynes. vmrxao'tTiia _ • 1_____ JI_

LIETUVAITĖ STIPRUO- 
LĖ ŽADA LANKYTIS 

CLEVELANDE
Gal -neužilgo teks matyti 

CIevelande tai ko dar. ne
teko matyti iki šiolei: Chi- 
cagoj yra stipri mergina 
Lietuvaitė sunkumų kilno
toja, kuri parita net kaię 
kuriuos vyrus. Ji nori pa
sirodyt CIevelande. Sykiu 
žada atvažiuot ir Jonas Ro
dis, žinomas sunkumų kil
notojas ir imtikas.

Jei pasitaikys proga jie 
parodys Clevelandiečiams 
gražių stiprumo triksų.

Apie tai bus pranešta vė
liau daugiau.

Olų

lh th 
Ctnač 
Uthu

Lyriėčiams išėjo prastai. 
Nedykai komunistai dūks
ta ant tautininkų, nes tie 
“fašistai” turi su savim vi
są publiką parengimuose, o 
kai jie surengia tai niekas 
neateina.' Šį sekmadieni Ly
ros choras turėjo vakarą, 
bet ant programo atėjo tik 
apie 40 žmonių, į šokius at
ėjo keli desėtkai jaunimo, 
ir taip komunistai. sulindo 
į didelę skylę.

Antradienio vakare Bim
balas kvietė Į- Lietuvių sa
lę darbininkus kad atneštų 
jam duonos, bet ir čia ma
žai kas atsilankę ir vos su
dėjo užmokėt už salę, o na
bagui alkanam Bimbalui 
neteko nieko.

Nedykai vargšas eina su 
nigeriais nakvot ir vienoj 
lovoj guli. Rep.

vėliau.
Prie apvaikščiojimo pri

sidėjo visų draugijų atsto
vai, išskyrus kairiųjų, ku
rie -nenori Vyatuto gerbti.

Vytauto sukaktuvių ko
mitetas yra šis:

A. S. Kulbickas, «pirmin., 
11708 Thornwood av.,

M. j I
7416

a.
A. Ruseckas, raštin., 
Cornelia avė.,
M. Praškevičius, fin.
970 Wheelock rd.,

Jonas Botirius, ižd., 6802 
Zoeter avė.

Išrinkta ir komisijos fi
nansams ir programui.

Kviečiama aplinkinių ko 
lonijų Lietuviai prisidėti, o 
galėsim padaryti didelę iš
kilmę, kuri pasitaiko syki Į 
500 metų. Šekr.

Kova del tilto. Ohio val
stijos Darbo Federacijos 
pirmininkas McLaughlin iš
leido tokį ultimatumą kas- 
link naujai ruošiamo staty
ti Lorain-Central tilto: Bu- 
davojimas neprivalo būti 
pavesta Walsh kompanijai, 
nes ji nemoka unijinių al
gų ir jokie unijistai nedirbs 
ant to tilto.

Mat, duodant apkainavi- 
mą Walsh kompanija pri
davė žemiausią kainą, bet 
ta kompanija nenaudoja 
unįjistų darbininkų.

Walsh kompaniją paža
dėjo prie darbo "imti tiktai 
vietinius darbininkus.

Lietuvis per radio. Vasa
rio 24 d., 4 v., Vincas Grei
čius jaunasis išpildė smui
ką tris klasiškus veikalus 
per radio stotį WTAM.

Kovo 9 d. jis gros Ame
rikonų turtuolių moterų 
draugystei 1927 E. 93 st.

r*------ ——“**“* ' i Vas; 21 d., penktadienį,
■stead prohibicijos įstatymo, | atsibuvo V. Greičiaus pia- 
ar pritaria dabartiniam is-|n0 mokinių koncertas E. 55 
tatyinui ir griežtam jo vy- st. .'knygyne. Susirinko a- 
kiniinui,. ar nori kad prohi- pĮs pora. šimtų publikos, 
bicijos įstatymas visai bu-1 Mokiniai atliko savo užduo
tų panaikintas. | įjs puikiai. R. Greičiūtė iš-

Patartina balsuoti tiktai i pildė''Liszto 6-tą Rapsodi- 
toKiani kas turi teisę bal- Kor.
suoti ir kurio balsas turėtų 
reikšmę tikruose balsavi
muose. Vardo pasirašymui 
vietos nėra, taigi nereikia 
nieko bijosi. Reikia pažy- 
mėt tik valstiją. Paskui 
kortelę Įmesti i laiškų dėžu
tę. Štampo lipyt nereikia.

Daug Lietuviu gaus “Li
terary Digest” ' balsavimo 
lapelius su užklausimais ar 
pritaria sušvelninimui Vol-

Kas sovietus giria. Cle
velando kapitalistinė fir
ma Austin Co. giria sovie
tų valdžios palinkimą pra- 
monėn. Mat, ta firma ga
vo darbą savo inžinieriams 
statyti Rusijoje miestą.

Iš šito pasigyrimo komu
nistai turėtų pasididžiuoti 
jei tai nebūtų sovietų iš
naudojimas, nes iš to dar
bo Austin firma laimės gal 
Šimtus tūkstančių dolarių.

B

Budavojimo amatų unijos 
ir jų darbdaviai priėjo prie 
susitarimo ir nustatė algas 
sekantiems trims metams. 
Dabartinė sutartis baigiasi 
Kovo 1 d.

Ruošia Lietuvišką radio 
programą. Pradėta darbuo
tis sudarymui Lietuviško 
radio programo tam tikrą 
valandą iš kurios nors sto
ties. Tame bus reikalinga 
visų vietinių pagalba, todėl 
tėmykit ir kada reiks pri
sidėkit. Kurie turėsit sa
vo namuose radio aparatus 
galėsit girdėt. Jovaras.

Skolos. Clevelando mies
tas turi Įvairių viešų skolų 
sumoje $116,400,000.

Cuyahoga apskritis 
skolų $272,000,000.

Ar neatsitiks tik 
kaip su Chicaga.

CIevelande lankėsi buvęs 
Airijos prezidentas ir kovo- 
toas už laisvę, De Valera;. 
Jis renka auku leidimui 
tautiško dienraščio.

turi

taip
šį pirmadieni miestas da

vė 250 darbininkams darbų. 
Pradeda pavasarinius dar
bus.

“Surprize party”. Kost. 
Lesnikauskas su J. Mikala
jūnais Vasario 22 d. suren
gė savo kaimynams Onai ir 
Juozui Diliams pokilį pami
nėjimui jį gimtadienio. Sve
čių buvo daug, visi, gražiai 
linksminosi. Ant galo Di
liams suteikta gražių dova
nų. Diliai yra seni “Dir
vos” skaitytojai ir rėmėjai 
ir prakilnus Lietuviai. R.

Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak 
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašų:
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave. 
FLorida 6791-R

GAVO
YBOEPH C. JAKUBS

(Adolfas C. Jakubauskas)
Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 

Balzamuoto jas.
Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
1 Edna Avėnuė Cleveland, Ohio

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
Stasys Bučys ......... Lt. 50
Uršulė Zelenekiutė ...... 50
Agota Bičkauskienė .. 150 
A. Narkevičius ....... 40 į Jonas Valiušis ....... 300 
Pr. Trečiokas ........... 150
Antanina Levulienė- .. 200 

“Dirvos” Agentūra16820 Superior avė.

Jackai, turį nuosavus dvie
jų šeimynų namus, gražiai 
gyvena, priklauso prie or
ganizacijų.

Priešais Jackus ant tos 
pat gatvės gyvena J. Kar- 
sokas, turi nuosavą namą. 
Seniau Karsokas turėjo 
bučernę, bet ją pardavė.

J. Petraičiai turi nuosa
vus namus, gyvena gražiai, 
ro'dos priklauso prie drau
gijų, bet tikrai pasakyt ne
galiu.

J. Tamošiūnai ir daugiau 
šeimynų šalę jų. Tamošiū
nai turi nuosavus namus ir 
pasiturinčiai gyvena:

Juozas Černiauskas su 
savo šeimynėle. Černiaus
kai yra prielankus žmonės, 
rodos priguli prie draugi
jų. Nuosavo namo dar ne
turi, bet žada pirkti.

Tiek turiu pasakyti apie 
šiuos Lietuvius. Nuosta
bu kad ant1 Rudyard gatvės 
kur tik pamatysi ties namu 
du meduku tai žinok kad 
ten Lietuviai 'gyvena, ir iš- 
tikrd taip yra,' ties kiekvie
nų Lietuvių namu prieša
kyje yra po du medeliu:

Čia nekurie skaito “Dir
vą”, kitiems yra įsiūlyti ko
munistiški laikraščiai. Ki
ti sako jiems kas tai tuos 
laikraščius1 dykai atsiunčia.

Jovaras.

Dr. F. M. Spondeller
PRACTIKA APRIBOTA ANT 

ŽARNŲ IR RRKTRINIU 
LIGŲ

Ofiso valandos 1—4 po pietų.
805 Elyria Savings & Trust Bld; 

Phene 3214
ELYRIA, OHIO

PARSIDUODA SMUIKĄ
Puiki smuiką, tinkama x vaikui ar 

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

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampine cash grosernė ir mokyk

los reikmenų krautuve, savaitine? 
ineigos $500 garantuojama; žema 
renda, nėra kompeticijos. Matyki! 
agentą Zimerman, 8401 Denison av. 
Telefonas Garf. 6186. (9)

DELICATESSEN IR LUNCH 
KRAUTUVĖ PARSIDUODA

Gyvuoja 8 metai, savaitinės inei
gos $500, daro didelį biznį. Savi
ninkas apleidžia miestą. Daug vi
sokiu prekių, už $5000. Kreipkitės' 
WINDERMERE DELICATESSEN 
14252 Euclid av. Eddy 0377 (10

PARSIDUODA MĖSINĖ
Parduosiu mėsinyčią, įsteigtą 35 

metai atgal, yra geras šaldytuvas, 
kainuoja $1,200 ir $250 safe, viskas 
už $800. (10)

BEDARFS MEAT MARKET 
2327 St. Clair Ave. Cleveland

Parsiduoda Ūkė
Labai pigiai. Priežastis — senat

vė. 80 akrų farma su įtaisymais ?r 
gyvuliais.

200 akrų su įtaisymais ir gyvu-
liais.

Platesnių žinių rašykite Lietuviš
kai (agentai nesikreipkit)

R. FRANSZKIEWICZ
CARNEY, MICH.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosernė ir mėsinyčią, labai geroj 

vietoj, parsiduos visai pigiai. Tu
riu kitų bizni. Atsišaukit tuoj

PROSPOCT 9714
Arba kreipkitės 8401 Denison Ave.

RESTAURANTAS
Dieninės ineigos $60, nauji ireu- 

gimai, ’verti’ $1500, yislcas už '$2000. 
Duodama išmokeščiui. Randasi vi- 
'durmiestyj. Kreipkitės prie
--------------------- T 1411 East 12 st.

™ i J uuriuiesvyj.
Cleveland, O. I hans HANSEN

Miami mieste 'j susituokė 
bent 25,000 daugiau žmo- 
niė, kurie suvažiavo maty- 

. Šį sykį žin
geidumas daug'didesnis ne
gu buvo pernai kada Šarkis 
mušėsi su Striblirigu. __ _ ________ __

Išviso kumštynėse publi- ja visai naujas imtikas, ži- 
kos tikima Į 50,000.

Johnny Risko, Clevelan- luose, Bull Montana su ir 
dietis boksininkas, kuris a- gi nauju, Young Gotch. 
na žiemą gavo decision antį Jack Rogers su Clar

Jack Gansonas nuvažiavo 
į Floridą, randasi Miami 
mieste, bet nuvyko ten ne 
matyt Šarkio kumštynes, o 
pats paprakaituoti, nes ten 
suruošta imtynių eilė. i ’ 

Be abejo dalyvaus ir Šar
kio kumštynėse.

Gansonas rašo kad Bir- 
BM ____o ____ želio mpnesĮ vyksta Lietu-
Jack Rogers su Clancy, von pavasaroti.

Šarkio, sako kad Šarkis už-j Eustace su Hill ir viena po-Į Sveikina Clevelandiečius 
baigs su Scottu į du ai- tris''ra vietinių. draugus.

MAROTTOS IMTYNĖS
Šio ketvirtadienio < vakare 

miesto 'auditorijoj Marotta 
surošė imtynes. Dalyvau-

nomas krutumuose paveiks-

6820

No.

“DIRVOS” EKSKURSUI
" ! i ■ •' < t

LIETUVON
SĄRYŠYJE SU

AMERIKOS BIETUVĮT VYTAUTO 
JUBIEEJAUS' EKSKURSIJA

PUIKIU BALTIC AMERICA LINE LAIVU ’’LITUANIA” TIESIOG Į 
KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO - KUR VISI LIETUVIAI VAŽIUOJA 

Laivakorte it New Yorko i Klaipėdą 
ir atgal $181.00

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

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą
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