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Kaip Sovietai
Meluojąs! Pasauliui

REIKALAUJA AREŠ- GYVENTOJU CENZĄ 
TUOT PIRKĖJUS PRADĖS BAL. 1 D.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

TIKRI JUOKAI IŠ KO
MUNISTU ELGESIŲ
Maskva. — Komunistų 

partijos centro komitetas 
išleido griežtus įsakymus 
prieš prievarta uždarinėji
mą visų tikybų maldnamių, 
be visuomenės sutikimo ir 
be centralinės valdžios pa
tvirtinimo. Miestelių vei
kėjai komunistai kurie bus 
susekti persekiojime žmo
nių už jų religiškus įsitiki
nimus bus sunkiai nubaus
ti.

Nekurtose vietose bažny
čių uždarymą viršininkai 
pateisino prirūdydami kad 
tai buvę padaryta bendru 
visų sutikimu.

Taipgi pradėta uždraus
ti versti ūkininkus atiduoti 
savo ūkius į bendrą komu
nistų ūkių sistemą. Kurie 
komisarai taip darysią bu
sią atleisti iš vietų.

Sovietų Bedievių Draugi
ja savu keliu veikia kiek 
išgalėdama: ruošiasi Vely
kų laiku pavaryti smarkią 
propagandą prieš tikėjimą.

Ta organizacija sako no
ri įsteigt “bedievių semina
riją”, mokinimui bedievy
bės. Svarbiausia mokinsią 
moteris atmesti tikybą, ka
dangi moterys esančios di
džiausias tikėjimo ramstis.

* * *
Maskva. — Kovo 18 die

ną, sovietų vyriausybė nu
balsavo uždaryt dar 56 baž
nyčias Maskvoj ir apielin- 
kėje. Uždarymas esą įvy
kinta išpildant gyventoji] 
reikalavimus. Bažnyčios ir 
cerkvės bus paverstos Į mo
kyklas, klubus, skaityklas, 
valgyklas ir laboratorijas.

Trylika Liuteronų pasto
lių areštuota ir du ištrem
ta į Sibirą. 

Sf. ¥

Suvedus į krūvą žinias 
apie “uždraudimą” bažny
čias uždarinėti ir ūkinin
kus “neversti” užleisti savo 
ukius, ir vėl naujas žinias 
apie uždarinėjimus bažny
čių, išeina kad del darb;- 
ninkų mulkinimo kitose ša
lyse, valdžia neva nutaria 
“uždrausti” gyventojų te
rorizavimą, o tie patys ko
munistai susiėję savo par
tijos susirinkime nutaria 
dar/ labiau persekioti tiky
bą, uždarinėti bažnyčias ir 
atiminėti ukius, skelbdami 
kad to reikalauja “visuo
menė” arba “diduma”, o di
dumos “reikalavimą” jie iš- 
pildydami yra “teisingi”.

Angliakasių “sukilėliai” 
bus teisiami. United Mine 
Workers unijos konferenci
joj Indianapolis, Ind., nu
tarta patraukti unijos teis
man “sukilėlius” Illinois 
vadus, kurie tuo pat laiku' 
turėjo savo konferencijai 
Springfield, Ilk, ir išnešė i 
reikalavimus kad atsistaty
dintų United Mine Workers 
prezidentas Lewis ir visi 
kiti viršininkai. Konvenci
ja anų reikalavimus atme
tė, užgyrė Lewis ir padarė 
nutarimą anuos teisti.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green, da
lyvavęs angliakasių kon
vencijoj, pareiškė 'kad Uni
ted Mine Workers yra vie-i 
natinė autorizuota unijistų 
angliakasių organiz a c i j a 
Šiaurinėj Amerikoj.

New York. — Dvylika 
tarė pašalinti iš darbų ko
munistų agitatorius, orga- 
nizuotojus ir šiaip veikėjus 
kurių vardus policijos vir
šininkas priduos.

Ta idėja prasiplatins po 
visus miestus, ir'komunis
tai virs tikrais bedarbiais. 
Tada jeigu girs sovietų ro
jų tai bus gabenami tenai I 
dykai.

Bedarbė bėgyje Vasario 
mėnesio buvo didelė, sako į 
S. V. Darbo Departmentas.

12,568 Įvairios išdirbys- 
tės turėjo darbuose suvirs 
3,000,000 darbininkų, kas 
reiškia 90 nuošimčių pagal’ 
1926 metų darbingumo. Va
sario mėn. 1.929 m. tas pa
lyginimas buvo , 97 nuoš.

Septyniose didžiosiose in
dustrijose darbininkų skai
čius sumažėjo .01 nuoš. Va
sario mėnesį negu buvo per, 
Sausio mėnesį.

Darbai kiek padidėjo ka
syklose, akmenų skaldymo 
darbuose, koteliuose.

Argentinoj tapo sudemo- 
ralizuota gelžkelių judėji
mas iš priežasties darbinin
kų nepasitenkinimų ir strei
kų.

Chinija yra labai didelė 
valstybė, apima 4,000,000 
ketvirtainių mylių plotą, o 
automobilių turi tik 80,000.

Benton, III. — Valier kasyk
loj ištikus gazo eksplozijai už
mušta du darbininkai. Kasyk
loj tuo tarpu buvo 400 darbi
ninkų, bef toj vietoj radosi tik 
vienuolika.

SUKILIMAS ANT SO
VIETŲ LAIVO

Odesoj, Juodose jurose, 
ant sovietų kariško laivo 
įvyko sukilimas jūreivių 
prieš komisarus. Keliolika 
vyrų sušaudyta.

Tas pats pasikartoja kas 
būdavo prie caro: jūreiviai 
kyla, o viršininkai juos šau
do. Reiškia komunistai ne
padarė nieko geresnio jū
reiviams.

ŽUDO PASEKĖJUS
Teheran, Persija. — Af

ganistane suimta ir nužu
dyta 57 pasekėjai buvusio 
uzurpatoriaus Bacho Sa- 
koa, kurį pernai metą nu
žudė dabartinis valdovas, 
Nadir Šah. ,. - .—A -— — —

LAIVYNU KONFEREN
CIJA DAR TĘSIASI

Londonas. — Penkių val
stybių kariškų laivynų ma
žinimo konferencija vos tik 
gyva, bet dar palaikoma 
nuo iširimo. Italija nesusi
taiko su Francuzija, bet 
bandoma jas sutaikyti. Su-, 
vienytos Valstijos, Japoni-I 
ja ir Anglija maždaug su
sitaria.

MIRĖ DE RIVERA
, Paryžius. — Čionai pasi

mirė nuo širdies ligos bu
vęs Ispanijos diktatorius 
Generolas De Rivera, kuris 
dar visai nesenai atsistaty
dino iš premjerystės. Jis 
valdė Ispaniją per septynis 
metus. Buvo 60 metų am
žiaus ir paėjo iš aukštos 
kilmės.

SUOMIJAI PASKOLA
Amerikos bankieriai ruo

šia Suomijos sostinei Hel- 
singforsui $10,000,000 pa
skolą. Pinigai bus naudo
jami miesto pagerinimams.

Naujas Vokietijos greitlaivis 
“Europa”, tos pačios kompani
jos ką nesenai paleido greičiau
si laivą “Bremen”, atplaukia Į 
Ameriką. Jis yra 45,000 tonų 
sunkumo. “Europa” mano pa
daryt rekordus lygius “Breme
nui”;

72 sudegė teatre. Mandžu- 
rijoj, Kirin miestelyje, užside
gus judamų paveikslų teatrui 
sudegė 76 ypatos. ~

Mirė Balfour. Kovo 19 d. 
mirė Anglijos diplomatas Lor
das 'Balfour. Jis buvo 81 me
tu amžiaus.

Chinai banditai išžudė 2,000. 
Iš Kiangsi provincijos atėjo ži
nios kad Chinai banditai išžudė 
apie 2,000 žmonių.

Washington. — Pereitą 
savaitę buvo suvažiavusios 
delegatės moterys, atsto
vaujančios 12,000,000 šios 
šalies organizuotų moterų, 
reikalauti kad (valdžia ne
keistų prohibicįjos Įstaty
mo. Priešingai, jos sako 
kad turi būti areštuojama
ir degtinės pirkėjai lygiai 
taip kaip pardavėjai, ir tiu 
ri būti taip pat baudžiami.

PAKORĖ 4 POLITI
KIERIUS

Meksikoj, netoli sostinės 
rasta pakarti keturi politi
kieriai kurie ( pereituose 
prezidento linkimuose agi
tavo už Vasconcelosto pra
laimėjusį kandidatą.

VOKIEČIAI SUPYKO 
ANT HINDENBURGO 
Berlinas. — Prezidentas 

von Hindenburg pasirašė 
Young planą, nustatantį 
V okietijai karo nuostolių, 
atlyginimą kitoms valsty
bėms ir sykiu atsišaukė į 
savo žmones paliauti zurzė
jus prieš tai. ’Bet Vokie
čiai ir savo garsaus Hin- 
denburgo nepaklausė ir rė
kauja prieštaraudami mo
kesčių mokėjimui.

60 UŽGRIUVO ŽEME
Odesa. — Mažojoj Azi 

joj netoli Trebizondo nu 
griuvus nuo kalno žemei 
užgriūta pakalnėj buvę gy
venimai ii' užmušta 60 gy
ventojų, vyrų moterų ir

I vaikų, 
i -----------------------

Granata užmušė 4. Ser- 
Ibijoj keturi piemenukai ra- 
I do karo laikų likusią gra
natą. Susikūrė netoli jos 
ugnį, ir kada granata įkai
tus sprogo juos visus už
mušė.

Ne visada laimė! Mem
phis, Tenn. — Vienas vy
ras gynėsi kad jis gali nu
ryti čielą nekramtytą pusę
steiko. Jis taip padarė, bet 

Ijau daugiau nebandys, nes 
užspringo ir mirė.

Tai laimikis! Lima, O.— 
Išparduodant vienų namų 
senas liekanas, vienas žmo
gus nusipirko pundą kny
gų už 35c. Dabar paaiškė
jo kad viena tų knygų ver
ta $10,000. Ji yra apie 600 
metų senumo, atvežta iš 
Anglijos, ir gal but bus vie
na iš seniausių knygų pa
saulyje kurią dar galima 
skaityti. •

Turėjo $40,000, mirė ba
du. Ottawa, Ill. — Čia mi
rė badu senis, 75 m. Poli
cijai darant jo namuose ap- 
jieškojimą stalčiuose rasta 
$20,000 popierinių, o kitus 
$20,000 rado po lentomis, 
pelių sukapotus.

Suv. Valstijų gyventojų 
surašąs turi prasidėti Ba
landžio 1 dieną, bet kadan
gi ta diena yra “prigavys- 
čių” ir šposų diena tai val
džia įsakė visiems cenzo 
darbininkams pradėti dirb
ti Balandžio 2 d.

SULAIKĖ KOMUNISTU 
AGENTUS

New York. — Pereitą sa
vaitę atvyko 20 naujų’so
vietų Rusijos pasiuntinių į 
šik šalį neva studijuoti in
dustrijas ir kitokius daly
kus. Sovietai mat siunčia 
į Ameriką visokius save 
agentus. Kaip tik jie išli
po iš laivo, Amerikos val
džia juos tykiai suėmė ir 
nusigabeno tyrinėjimui.

Parvažiavo ir Foster, ko
munistų veikėjas, kuris pir
miau gyveno Amerikoj. Jis 
po ištardymų išleistas po 
dideliu užstatu.

SUIRO LENKŲ KABI
NETAS

Varšava. — Premjeras 
Bartel atsistatydino su sa
vo ministel’ių kabinetu. So
cialistai neparėmė darbo 
ministerio. politikos.

ATRASTA NAUJA 
PLANETA

Iki šiol manyta kad sau
linė sistema turi tik aštuo- 
nias planetas, ir Neptūnas 
skaityta paskutine planeta. 
Šiose dienose tečiau paskel
bta atradimas devintos pla
netos, kuri dar neturi var
do ir astronomai ruošiasi 
prie iškilmingų krikštynų 
Dar nežinia ar ta naujai at
siradus planeta yra “vyriš
kos” ar “moteriškos” kil
mės ir koks jai vardas bus 
parinktas. Planetų šeimy
noj yra tik viena “mergai
tė”, vardu Venus, antra iš- 
eilės nuo saulės ir arčiausi 
prie žemės planeta. Ji aiš
kiausia matoma kada suei
na su žeme tinkamose pozi
cijose.

Neptūnas buvo atrastas 
1846 metais ir buvo manyta 
kad daugiau planetų aplink 
saulę nėra. (

Naujoji planeta nuoga a- 
kia nematoma, ir susekta 
tik fotografavimais, nes y- 
ra labai toli nuo žemės. Ji 
yra 45 sykius toliau nuo že
mės negu saulė nuo žemės. 
Sakoma kad nauja planeta 
gali but didesnė už Jupite
rį, didžiausią iš visų plane
tų, o Jupiteris yra 1,200 sy
kių didesnis už žemę.

Prie šios planetos atradi
mo prisidėjo keli astrono
mai. O astronomas Lowell, 
miręs 1915 metais, pranaša
vo kad dar yra viena planę- 
ta ir reikia jos jieškoti. Ki
ti siūlo planetai duoti to as
tronomo vardą.

Kaip balsuoti S.L.A. Valdybos rinkimuose
x Į St. Gegužis — Prezidentu______________
x | A. Mikalauskas — Vice-Prezidentu
x I P- Jurgeliutė — Sekretore____________
x I JONAS TAREILA Iždininku
x Raginskas — Iždo Globėju (balsuokit
x į Januškevičius_— Iždo Globėu__ už du)
x | Dr. E. G. Klimas — Daktaru-Kvotėju

(Nusineškit šitą išsikirpę j kuopos susirin
kimą ir parodykit kitiems kaip balsuoti.)

VISUOMENE NORI 
TAREILOS

Ko mus mokina Bostoniečių pavyzdis.

So. Boston, Mass., SLA. 
43-čia kuopa Kovo 11 d. bal
savimuose už SLA. Pildo
mąją Tarybą parodė kad 
nei “sargybų” gąsdinimai 
nei socialistų grasinimai ne
turi reiškmės. Balsavimuo
se dalyvavo 110 narių — 
reiškia gana daug, o socia
listas Gugis ant iždininko 
gavo 18 balsų, komunistas 
Salaveičikas 15 balsų, reiš
kia 33 balsus išviso, gi tau
tininkas Tareila gavo 75 
balsus, reiškia daugiau ne
gu dvigubai už anuos du.

Ką tas parodo? Pasvar 
stykit, Susivienijimo nariai, 
ir tada imkitės patys savo 
protu veikti.

Štai kokia komedija išei
na: Kada Waterburyje ai 
So. Bostone ar kitose kolo 
nijose yra keturi ar penk 
tautininkai veikėjai kuri 
atsisako būti socialistų ber 
nais ir pastumdėliais “sar 
gybininkų”, pavirtusių so
cialistų čebatlaižiais, tai to
se kolonijose tikri Lietuviai 
mato ir protauja tautiškai 
savaip, ir jie balsuoja už 
Tareila, o kur veikėjai įkal
bėjo Gugį, ten nariai bijo 
apie Tareila ir pamislyt.

Tas parodo kad Gugio 
reikalas būti SLA. idžinin- 
ku yra interesas tik kelių 
asmenų. Jiems pavyko tą 
“reikalą” įtikint kolonijų 
veikėjams, ir kurie iš tų pa
sidavė hipnotizmui, jiems 
matosi ir komunistų “pa
vojai”, ir Gugis vienatinis 
SLA. “išgelbėtojas”, o visi 
kurie agituoja už Tareila 
jiems paliko niekas kitas 
kaip tik “bolševikai”, “ko
munistų talkininkai” ir tt.

Gaila kad visuomenė ne
moka pati protatui, o klau
so “dirigentų”, kurie moka 
gražiai priversti šokti pa
gal jų dūdelės: pirmiausia 
ima šokti kolonijų veikėjai, 
jie priverčia šokti visuome
nę, ir paskui dar išdrysta 
dergti tuos kurie nenori su 
jais šokti.

Kada Gugis savo didžiau
sio užtarėjo “Keleivio” ko
lonijoj gauna tik 18 balsų, 
tas parodo kad kitose kolo
nijose jis nei tiek negautų 
jeigu kolonijų veikėjai ne

būtų užhipnotizuoti ir ne
šoktų pagal socialistų dū
delės.

“Dirva” už šituos pareiš
kimus gal nepatiks koloni
jų veikėjams kurie virto so
cialistų bernais, bet Bosto
no SLA. kuopos pavyzdis 
yra geriausias liudymas jog 
“Dirva” stovi kelyje kuriuo 
nori eiti tautiška diduma.

Nominacijos aiškiausia 
parodė komunistų “pavo
jų”, ir mums nebuvo ko pa
sivergti socialistams, nes 
Socialistų ir komunistų bal
sai į krūvą sudėti neturėtų 
jokios reikšmės delegatų į 
seimą rinkimuose, ir' męs 
butume buvę vyrai stipriais 
nugarkauliais, o ne lepšiui, 
prašanti socialistų kad “iš
gelbėtų” nuo komunistų.’..

SLA. centro valdybos da
bartinių narių dauguma pa
tys buvo kalti išsiauginime 
sau antyje gyvatės-komu- 
nistų, nes vis skelbė “bepah- 
tiviškumą”. Bet iš to ne
pasimokina, ir dabar noriai 
priima į savo globą antrą 
gyvatukę, socialistus, kuri 
biskį paūgėjus irgi įgils.

Geras išradimas. Pary
žiuje, ant vienos skersgat- 
vės, kur yra raudoni ir žali 
žiburiai kontroliavimui au
tomobilių važinėjimo, įtai
syta taip kad žmogus norė
damas pereit per gatvę ga
li paspaust sagutę prie stul
po ir važiuojantiems pasi
rodo raudona šviesa, ir ta
da gali pereit gatvę sau
giai. Perėjimui gatvės bu
na raudona šviesa per 15 
sekundų, paskui per 45 se
kundas daugiau negali pa
keisti, taip kad automobi
liai irgi turi kada važiuoti.

Lupas reik nusišluostyti. 
Houston, Tex. — Parėjęs 
namon girtas, vienas vyras 
pateko po savo žmonos aš
triom akim: ji pamatė kad 
ant jo lupų yra moteriškų 
lupų raudono tepalo, ir pa
ėmus revolverį jį peršovė. 
Jis pasveiks, ir turbut nuo 
dabar eidamas namon at
simins kad reikia lupas nu- 
sišluostyt po bučiavimo ki
tos panelės.
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PITTSBURGH
Tariasi balsuot už Tarei

lą. Daugelis Pittsburgiečių 
tikrų Lietuvių labai nepa
tenkinti kad jiems įkalbi
nėjama balsuoti už Gugį į 
SLA. iždininkus. Pittsbur- 
giečiai pritaria Tareilai ir 
labai norėtų kad Tareila 
butų išrinktas S.L.A. iždi
ninku. Tareila yra žmogus, 
užsitarnavęs savo darbais 
Susivienijime garbingesnės 
vietos, o Gugis buvo ar , ir 
dabar- yra leidėjas net Ru
siškų komunistiškų ar so- 
ciilistiškų .laikraščių. :

Kurios kuopos dar nebal- 
savot, atminkit savo balsa
vimuose paagituoti už Ta
reilą. SLA. Narys.

apkrovus. Daugelis taip ti
ki ir įgąsdina kitus, patys 
nieko neišmanydami.

Tik vietiniai turi dirbti. 
Vietos pramoninkų klubas 
savo susirinkime išnešė re
zoliuciją reikalaujančią kad 
šios apskrities ir miesto 
viešuose darbuose, kaip bu- 
davonėse tiltų ir budinki] 
butų samdoma tik vietiniai 
darbininkai, o ne iš kitur 
atgabenami.

Keturi užmušti automo
bilių nelaimėse. Kovo 15 d. 
automobilis užmušti Joną 
Likpetrį, 65 m., iš Harmar- 
ville, ir Joną Barną, iš New 
Kensington. Ant jų užlė
kė vienas vaikinas savo ne
senai pirktu automobiliu.

Kitoj vietoj mergina au
tomobiliste suvažinėjo 72 
m. senutę, taipgi užmušta 
17 metų vaikinas kitam au
tomobiliui užlėkus ant jo.

Sekmadienį, Kovo 16 d., 
automobilių nelaimėse už
mušta dar du žmonės, iš jų 
vėl vienas Lietuvis, Mikas 
Grecius, 34 m., iš Duques
ne. Antras, John Latinsky, 
iš Canonsburg.

• Sužeista 14 asmenų, tarp 
jų yra tokių pavardžių: 
Stella Krasausky ir du jos 
vaikučiai, Marė Lubovicki, 
nuo 12 Moutrie št.

Areštuoti važiuotojai J. 
Cudowski ir Chester Dum- 
browski sąryšyje su tais 
užmušimais.

Del šunų į kalėjimą. Tu 
las Roland Clayton, 35 m.. 
iš McDonald, nuteistas 11 
mėnesių kalėjimo už tai kad 
jis kreipė daugiau domės į 
auginimą šunų negu savo 
šeimynos, septynių vaikų.

Jis norėjo padaryt biznį 
iš šunų ir mažai paisė apie 
susiradimą darbo, taigi jo 
žmonai •prisiėjo net 
skųsti valdžiai.

S.L.A. 105 kuopos svar
bus susirinkimas. Baland. 
2 d. įvyks svarbus S. L. A. 
105-tos kuopos susirinki
mas, nes jame bus balsavi
mai SLA. Pild. Tarybos ir 
rinkimas delegdtų į seimą.

Visi nariai balsuokit už 
tikrus, ištikimus kandida
tus, senus SLA. veteranus, 
kurie yra laimėję nomina- 
cijas; Nepadarykit klaidų, 
nebalsuokit už Maskvos a- 
gentus bolševikėlius, kurių 
tikslas yra sunaikinti mu
gu organizaciją.

Delegatais į seimą ge
riausia numatomi yra tai 
ponios M. Mockevičienė ir 
Joanna Varašienė. Jos yra 
geros tautietės ir tinkamos 
būti delegatėmis.

Aktivas Narys.

pasi-

Alle-

kauskai išgarsino Lietuvius 
Daytone ir apielinkėj, nes 
jie skelbiasi Lietuviais, ir 
per radio buvo perstatomi 
kaipo. Lietuviai. Juozas net 
ir dainavo Lietuviškai per 
radio, “Noriu miego, sal
daus miego”. Tiesa, jam ir 
buvo miegas saldus.

SLA. REIKALUOSE
Rašo JONAS TAREILA.

SO. BOSTON, MASS.

TrysBankai susijungė.
didžiausi bankai susijungė 
į vieną, po vardu Union 
Trust Co. Kombinacijon 
inėjo Third National, City 
National, ir Dayton Sav
ings and Trust Co.

Seimui įnešimai
Svarbus klausimai ku

riuos kuopos savo susirin
kimuose gali apsvarstyti ir 
pripažint naudingais tai se
kanti pasiūlymai įnešimams 
SLA. seimui:

Pirmas: Reikia daryti 
įnešimas kad seimas nutar
tų mokėti nariams ligo
niams pašalpą nuo dienos 
jų susirgimo. Dabar gi už 
pirmą savaitę^ ligoniai nie
ko negauna. Tinkamiau su- 

• tvarkant pašalpos skyrių,

Šis pasiūlymas padarys 
organizacijai daug naudos. 
Visi apie tai gerai pasvar
stykime.

Apie kitus reikalus kurie 
mano manymu yra svarbus 
ir reikalingi Susivienijimui 
parašysiu vėliau.

Statys naują tiltą.
gheny apskrities valdyba 
su valstijos kelių depart- 
mentu tuoj pradės statyti 
George Westinghouse tiltą 
per Turtle Creek klonį. Til
tas bus 200 pėdų aukščiu 
virš to klonio, bus 2.4 my
lių ilgio ir turės 30 pėdų 
pločio kelią. Kainuos apie 
$3,500,000. Šio tilto pabu 
davojimas sutrumpins Lin
coln vieškelį ant 20 minutų 
automobilių, važiavimo lai
ko. ' ‘U1 '

kp.
už

pa
pa-

Prasidės gyventojų sura
šąs. Tūkstantis surašinėto
jų stos j darbą nuo Balan
džio 1 d. surinkimui Alle
gheny apskrityje gyvento
jų ir jų užsiėmimų bei įmo
nių statistikos. Tai yra 
federates valdžios statisti
kos rinkimas, kas daroma 
kas dešimts metų. Lietu
viai privalo užsirašyti Lie
tuviais. Daugeliui teks net 
susibarti su statistikos rin
kėjais, nes jie tankiai užra
šo Lietuvius Rusais.

Ant klausimo iš kokios 
šalies paeini atsakykit iš 
Lietuvos (Lithuania). Ne
reikia bijoti atsakinėt į vis
ką ko klaus, nes tai reika
linga surinkimui pilnų ži
nių apie šios šalies gyven
tojus, o ne ištyrimui ką jus 
turit kad paskui mokesniais

Dar vis gyvas! Williams
port, Pa. — Tūlas Fred J. 
Bechį 69 m. amžiaus, gy
venantis netoli čia, šeštu 
kartu išeina iš ligonbučio 
ir vis dar tikisi gyvent. Jis 
neturi abiejų kojų ir vie
nos rankos, ko neteko įvai
riais nupuolimais ir 
dimais iš priežasties 
pimų laike darbo.

susi- 
apal-

Monessen, Pa. — Pradėjo 
dirbt geležies liejykla No. 1, 
Pittsburgh Steel kompani
jos. Buvo sulaikyta per 5 
mėnesius pataisymams. Su- 
gryžo i darbą apie 100 dar
bininkų.

BAYONNE, N. J.
Perlojoje sumanyta sta

tyti Laisvės paminklas ko
votojams už Lietuvos ne
priklausomybę. Amerikie
čiai paeinanti iš tos srities, 
gali prisidėti su aukomis. 
Įz. Kalanta, 491 Avenue A, 
šioje kolonijoje, įgaliotas 
rinkti aukas. Kor.

Prie Tylos pastabų. Ko
respondentas Tyla ‘Dirvos’’ 
nr. 11 aprašo SLA. 105-tos 
kuopos susirinkimo nutari
mus ir išvadina 105-tos 
narius “atžagareiviais” 
atmetimą tūlų kuopai 
siūlymų. Pirmas, rengti
skaitąs Dr. F. Matulaičiui, 
kurs po paskaitų priedanga 
nori paagituoti už Gugi ant 
SLA. iždininko. Paskaitų 
rengimo klausimas buvo 
apkalbėtas plačiai ir pripa
žintas negalimu, nes artina
si SLA. seimas ir kuopa no
rės pasiųst bent du delega
tu į seimą, taigi gali neiš
tekti lėšų.

Rengti prakalbas S.L.A. 
organizatoriui Žukui • irgi 
atmesta, nes Daytone yra 
mažas skaičius Lietuvių tai 
ir vietiniam organizatoriui 
nėra kas veikti. Tyla ma
tyt turėjo kitokį tikslą: ži
noma yra kad p. Žukas va
žinėdamas po kolonijas agi
tuoja kad nariai balsuotų 
už Gugį į SLA. iždininkus. 
Gal norėta kad atvažiavęs 
ir čia paagituotų, nes 105- 
ta kuopa yra nusistačius 
prieš Gugi ir visus kitus so
cialistus ir balsuos už tik
rą tautietį, Joną Tareilą, 
kurį ir nominacijose rėmė.

Artistams Vanagaičiui ir 
Olšauskui koncertas rengti 
rasta nepatogu del to kad 
pati SLA. kuopa rengiasi 
po Velykų statyt veikalą 
“Piršlybos”, taigi kuopa tu
rės užtektinai darbo.

Kuopa nutarė paaukauti 
$10 sergantiems SLA. na
riams Stasevičiams 
burn, Ill., bet Tyla 
pažymėjo.

iš Au
to ne- 
Aidas.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraitį ‘*T4- 
vytlę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainas.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės adrewu

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Stre«l New York. N. Y.’’

Lietuviai laimėjo 
kontestą. Vietos Eagle kuo
pa surengė šokėjų kontes
tą. Prasidėjo Gruodžio 26 
d. su 34 poromis, o pasi
baigė Kovo 11, su dviem po- 
,rom, išėjo lygiomis. Tai 
yra Lietuviai, brolis ir se
suo, Juozas ir Marė Rock 
(Rakauskai) ir kita pora, 
Amerikonai. Bet Lietuviai 
įgijo daugiau garbės, kaipo 
populiariškiausia pora ta- 
nie sporte.

Šokių maratono tvarka 
sekanti: Šoka 45 minutas, 
ilsisi 15 minutų. Kokį ilgą 
laiką turėjo vargti abi pas
kutinės poros, valandomis 
išeina 1,776 valandos.

O šiedu musų šokėjai Ra-

šokiu

Koncertas. N. C. R. mo- i išmokant ligoniams pašai- agitativiškų 
kyklos name Kovo 23 d. | pą už visą sirgimo laiką 
įvyks koncertas. Pradžiai butų galima daug Lietuvių 
3 vai. po pietų. Inėjimas narių prie Susivienijimo 
nemokamas. Programą iš-1 prirašyti.
pildys benas iš Sidney. Lie-į Nariai sumoka užtekti- 
tuviai pasinaudokit proga. ;naj pinigų kad galėtų gau- 

---- įti pilną 'pašalpą be jokio 
nutraukimo.

Ligonių pašalpos skyriu
je jau susidarė užtektina 
suma pinigų, kurie sudėti 
bankuose neša ■ mažą nuo
šimtį arba esti pas iždinin
ką visai be nuošimčių. Pas
kutinė atskaita parodo kad 
pas iždininką buvo net 73 
tūkstančiai dolarių. Tokia 
suma pinigų gulėdama pas 
iždininką juk niekam jokio 
gero nedaro.

Žinoma, kaip kurie sakys 
ir griežtai mėgins ginčyti 
kad už dabartinę narių mo
kamą mokestį į pašalpos 
skyrių nebus galima ligo
niams pašalpos išmokėti už 
visą sirgimo laiką.

Pravartu į tai gerai pa
žiūrėti ir nuodugniai per
svarstyti. Jeigu narių su
mokėjimai į pašalpos sky
rių nesidaugintų taip spar
čiai tada butų galima iš lė
šų fondo pašalpos fondą pa
pildyk Reikėtų taipgi per
tvarkyti narių mokestį kad 
butų mokama į lėšų fondą 
mažiau, o į pašalpos fondą 
daugiau. Nariai mokėtų tą 
patį mokestį kokią ir dabai’ 
moka, bet nariai laike sir
gimo gautų pilną atlygini
mą.

Taip ligonių pašalpos sky
rių sutvarkius butų nors 
kartą SLA. gyvenime pada
ryta ir nariams šioks-toks 
geras.

Iš lėšų fondo tankiai iš
leidžiama nemažos sumos 
pinigų visai mažos reikš
mės dalykams, taigi reikė
tų tuos pinigus paversti na
rių pašalpoms.

Šitą svarbų klausimą bū
tinai kuopos turi sekančia
me seime iškelti, nes nėra 
reikalo kad SLA. nariams 
laike ligos butų atitraukia
ma pašalpa už pirmą savai 
tę ligos.

Kada nariai sulauks sau 
kokio nors pagerinimo iš 
organizacijos tada daugia i 
įvertins ir ją pačią ir su no
ru jos labui dirbs.

Iki šol mes tiktai apie sa-i--------v—. . buvo Calumet,vo viršininkus rūpinomės,! žiavo į Detroit 
jų algas didinome, atosto- j kuriu8 dčkinga"'

Lietuvis avalinių 
vėjas A. J. Fretic sulaukė 
Velykoms naujų puikių a- 
valinių. Jis yra geras Lie
tuvis patriotas ir kultūros 
rėmėjas, skaito pusę tuzino 
Lietuviškų laikraščių, tarp 
jų ir “Dirvą”. Visi Lietu
viai kreipkitės pas jį avali
nių reikale.

parda-

J. A. U.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Komunistų raudoni a p i s 
“Laisvė” graudžiai sudeja
vo: “Sujudo visos tamsy
bės”, ir po to1tęsia savo vai
tojimą: “Štai turime po 
ranka lapelį, kurį išleido 
Baltimorės Lietuvių Tary
ba prieš komunistus”.

Matomai Baltimoriečiai 
yra geri boksininkai ir mo
ka užduoti komunistams į 
pačią skaudžiausią vietą, 
taip kaip Šarkis savo prie
šui.

Dabartinė SLA. Piki. Ta
ryba ir visi “sargybų bokš
tai--, nujausdami sau liep
to galą, pradeda leisti gan
dus, “Išrinkit mus ir musų 
mylimą Gugi šį metą, o po 
dviejų metų mes daugiau 
nekandidatuosim”.

Tas jau aišku kad bičiu
liaudami su socialistais ne
toli mano nueiti.

Naujas siuvėjų unijos 
organo “Darbo” redakto
rius Jankauskas, apart sve
timtaučių komunistų ir 
Brooklyno Lietuviškų aki
plėšų, atsispausdino pasvei
kinimą ir nuo Bostoniškio 
neva Sandariečio, J. Lėkio. 
Puiki kombinacija, ar ne?

“PENKI BOSTONIE
ČIAI” IR MIKOLAINIS

Dabar kada eina rinki
mai SLA. Pild. Tarybos vi
si musų laikraščiai pilni

į raštų. Vieni | 
rėkia už socialistų kandida
tą, kiti už bolševikų, o tik 
mažai kas, už tautininkų.

Bosfb’nę SLA. 43-čia kuo
pa :ir kitų ktiopų nariai tik
ri patriotai ir ištikimi Su
sivienijimo sargai drąsiai 
išėjo už tautišką žmogų ir 
tikrą SLA. veikėją, Joną 
Tareilą į SLA. iždininkus.

Senas tautiečių ,veikėjas 
P. Mikolainis socialistiškoje 
spaudoje išėjo prieš tuos 
kurie remia Tareilą. Jisai 
šmeižia Tareilą ir Bostonie
čius, o iš jo viso rašto ma
tosi kad jis yra po įtekme 
kokių nors svaigalų, kitaip 
tyro proto žmogus nedrys- 
tų tokių nešvarių raštų į 
spaudą leisti. Nešvarių lai
kraščių yra kurie tokių ra
štų laukia, tą visi žinom.

Jeigu Mikolainis išdryso 
įtarti penkis Bostono tau
tininkus veikėjus komunis
tais ir niekina už rėmimą 
Tareilos, aišku kad jo sąži-' 
nė nešvari ir jis labai pur
vinas žmogus, lygus tam 
laikraščiui kuris jo raštus 
priima.

Mikolainis už tų užmeti
mų paskleidimą, jeigu ne
atšauks viešai, pasirodys 
tikras socialistų čebatlai- 
žis ir Lietuvių tarpe bus 
skaitomas kaipo purvinos 
sąžinės žmogus.

Tamista gerai atsimeni 
kada So. Bostone soiialis- 
tai — tie patys kuriems da
bar nusilenkei čebatus lai
žyti, — areštavo Susivieni
jimo prezidentą Živatą už 
tvėrimą Susivienijimo kuo
pų. O šiandien pats gul- 

i dai galvą už socialistus, ku
rie tie patys, dar gyvi ir 

I sveiki, privertė musų neva 
“sargybas” ir pačią Pild 
Tarybą pasiimti ant savęs 
socialistus prikelti iš numi
rusių.

Mes tautiečiai niekados 
negalim skaityt Lietuviais 
ir tautiečiais tokius savo 
atsimetėlius kaip Mikolai
nis ir kitus, kurie nusilen
kė internacionalistams ir 
dirba labui tų kurie spjau
do ant Lietuvos vėliavos.

Bostonietis.

Tareila gavo 75 balsus, 
Gugis 18.

Kovo 9 d. vietos Sanda
ros 7-ta kuopa laikė susi
rinkimą. Tarp kito ko bu
vo skaityta buvusių Sanda
ros centro narių Laiškas-at- 
sišaukhnas, kuriame ragi
nama Sandariečiai palaiky
ti Tareilos kandidatūrą S. 
L. A. balsavimuose. Laiš
kas tapo vienbalsiai užgir- 
tas.

Bostono Sandariečiai sa
ko kad Sandariečiai šian
dien kaip tik privalo būti 
Sandariečiais, o ne interna
cionalistų agentais, nuo ku
rių ir Sandara ir visos mu
sų tautinės organizacijos 
daug yra nukentėjusios ir 
dar nukentės, jei tik socia
listinis gaivalas per Sanda- 
riečių neapsižiūrėjimą ar 
apsileidimą į jas bus įleis
tas. Socialistų brukimasis 
į SLA. centrą, ir jei San- 
dariečiai-tautiečiai juos ten. 
suleis, organizacijai prana
šauja daug blėdies.

SLA. kuopos balsavimai. 
Kovo 11 d. vietinė SLA. 43 
kuopa balsavo Pild. Tary
bos rinkimuose. Balsavi
mų pasekmės tokios:

Ant prezidento:
Gegužis gavo balsų 84
Bacevičius (kom.) 16
Graičunas 10
Ant vice-prezidento:

Mikalauskas 86
Petronis (kom.) 17

Ant sekretorės:
Jurgeliutė 96
Jeskevičiutė 14

) Ant riždininkd:
Gugis (soc.) 18
Salaveičikas (kom.) 15
Jonas Tareila 75

Ant iždo globėjų:
Raginskas 86
Januškevičius 77
Jusius (kom.) 21
Joneikis (kom.) 15
Ant daktaro-kvotėjo:

Dr. Klimas 91
Dr. Palevičius 15
Reiškia, Bostoniečiai iš-

balsuodami visa diduma Ge
gužį, Jnrgeliutę, Mikalaus
ką, Tareilą ii- kitus parodė' 
kad jie nesutiko internacio
nalistus raudonus liežuvių 
muzikantus įleisti į tauti
nių organizacijų centrus.

Kitos SLA. kuopos priva
lo atmesti “sargybų” pirš
lybas ir laikytis savo kan
didato, ir SLA. bus apsau
gotas ir ųžtirkinta šviesi 
ateitis.

Korespondentas.

1
R

ap- 
akis 
ati-

Brooklyno Sargybos bok
što stulpai, norėdami 
dumti SLA. nariams 
ir suklaidinant juos 
traukti jų balsus nuo
reilos, sugalvojo naują bau
bą, ant kurio užrašė: “Jei
gu Tareila tyus išrinktas S. 
L. A. iždininku tai Jurge- 
liutės ir Žuko vietą tuoj už
ims kiti, ir abudu Bostoniš- 
kiai”.

Lyg mums tautininkams 
ne vistiek, bile tik geri Lie
tuviai, o ne internacionalis
tai.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Jono Joskos ar 

Juškos, paiina iš Paluobių kaimo, 
Griškabūdžio parapijos. 1922 metais 

, Mich., paskui išva- 
į Detroit, Mich. Prašau jo 

j paties arba žinančių pranešti, už ką 
..... ■ (12) 

gas daveme, į o eilinius na-: august joska
nūs mažai domes kreipe-i_______________________
me. Tas negerai.

~ . .. . , . . Jieškau savo tėvo Vinco Žilinsko.OrganiZaClJOS turtiį visi, Aš gimiau Amerikoj, dabar gyvenu 
sudėjome ir ji išauginome.,
Tas turtas Šiandien jau ne- I atsišaukti ir man pagelbėti. Girde- 

jau gyveno Clevelande, Ohio.
Taipgi pajieškau krikšto omtinos, 

Magdės Valangevičienės, taipgi pra
šau atsišaukti.

ANTANAS ŽILINSKAS 
Pašešupiai, Liudvinavo p. 

Mariampolės ap. Lithuania

Gražiausia Lietuvaite
Ją pamatysit skaitydami daugiau

sia išsiplatinusį paveiksluotą 
la

“NAUJAS ŽODIS”
Be “Naujo žodžio” šiais 

nebūna nei viena šviesesnė 
Neatsilikit ir jus.

“Naujas Žodis” duoda pas mus 
negirdėtai turtingus priedus, 12 kny
gų. Žymiausių pasaulinių rašytojų 
kuriniai (kiekvienoje knygoje po 200 
iki 300 puslapių).

“Naujas Žodis” metams $1.20, 
metų 60c. Su 6 knygomis me- 
$1.80. pusei metų 90c.

Rašykit tuojau:
“NAUJAS ŽODIS”

Kaunas Laisvės Alėja 70.

žurna-

metais 
šeima.

pusei
tams

ša tūkstančius dolarių nuo
šimčių. todėl laikas ir Su
sivienijimo nariams nors 
ką geresnio duoti.

JIEŠKOJIMAS Iš LIETUVOS
Pajieškau savo dėdes, Nikitos 

Traškino. Rodos 1907-8 metais iš
vyko Amerikon. Rašydavo laiškus 
mano tėvui, rodos iš kasyklų, buvo 
Osceola Mills, Pa. Laike karo laiš
kai žuvo, nuo to su dėde jokių su
sinėsimų neturim. Nikita Trūkti
nas dabar yra apie 50 metų amt, 
stačiatikis, Trakų apsk., Kruonio v., 
Mankaviškių k. gyventojas. Kas iš 
Lietuvių jį žino arba pažysta jo vai
kus lai suteikia mano antrašą.

JURGIS TRUKŠINAS 
Kalvarija, Mariampolės apsk. 
Valst. Psichiatrinė Ligoninė.
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AMERIKOS LIETU
VIU JAUNIMUI 

Lietuvos Respublikos Gene
ralinio Konsulato 

Prašymas • i 
Lietuvos jaunuomenė Lie

tuvos mokyklose, kaip yra 
žinoma, daro pastangų pas-j 
tarų laiku Anglų kalbos • 
pramokti ir labai interesuo-j 
jasi Amerikos literatūra ir j 
moderniniais Amerikos ra-j 
šytojais. Bet Lietuvoje An
gliškos literatūros veik vi*' 
siškai nėra. Ten jiems y- 
pač yra reikalinga Ameri
kos autorių originalus 
tai knygos:

romanai (novels), 
poezija (poetry), 
drama, 
knygų recenzija ir 1 

ka.
Čia yra graži proga A- 

merikos Lietuvių jaunuo
menei susiartinti su Lietu
vos jaunuomene. Jei Ame
rikos Lietuvių jaunuomenė 
malonėtų šią progą išnau
doti atsiunčiant perskaity
tą knygą Lietuvos Genera- 
liam Konsulatui (15 Park

ras-

kriti'

Row, New York) aukščiau 
minėtam tikslui tai iš per
skaitytų knygų į' trumpą I 
laiką susidarytų gerokas; —jeį j§ nosies ima smar- 
siuntinis besimokinančiam kiai tekėt kraujas, tai ant 
Lietuvos jaunimui. spraudo reikia dėti šaltus

Tiesa, ar tai Amerikos ar: kompresus. Jei dar kraujas 
tai Lietuvos jaunimas netu- nesustos tekėjęs, tai gult 
ri pinigų knygoms, bet ka- i aukštielninkam ir po viršu
me yra noras ten suranda-įtinę lupa pakišti šmotą po- 
ma ir kelias tą norą įvyk- pieros ir tą lupą spausti. Jei 
dyti. ’ dar nenustos, tai labai su-

Kiekvienam kas teiktųsi Į raus vandens įpilti į šnervę, 
atsiųsti šiam tikslui bent'Jei ir tas negelbės tai reik 
vieną Anglišką knygą ši įs- prikimšti šnerves vata ir 

įtaiga stengsis sulyg parei
kalavimo atsilyginti pasių- 

| sdama ar tai Lietuvišką 
j knygelę, ar tai Lietuvos 
! žemlapį.

Pradžia jau padaryta: 
I New York Public Library 
jau 
100

teikėsi mums dovanot 
naujų knygų.

PRANEMAS*

SVEIKATOS
PATARIMAI

KLAUSIMAS

kuogreičiau vežt j ligoninę.
—Jei žmogus susmunka 

nuo patrūkimo (kylos), tai 
reik Įdėt visą Į
po to paguldyt Į šiltus pa
talus, pririesti kojas ir lauk
ti iki daktaras atvažiuos.

šiltą vaną,

BALTIC AMERICA
LINIJOS LAIVAI 

PERĖJO Į LENKU 
RANKAS

Trys žinomos Baltic A- 
merica Linijos garlaiviai, 
“Lituania”, “Estonia” ir 
“Polonia” nuo dabar tam
pa Lenkų savastimi. Vaik
ščios iš New Yorko ir Ka
nados iki Danzigo.

Baltic America Linija iki Į 
šiolei patarnavo šalip Da- į 

I nijos ir Skandinavijos, dar 
į ir Lenkijai, Lietuvai ir Lat
vijai. Tie laivai daveždavo 
pasažierius iki Klaipėdos, j

Dabar, Lietuviams esant' 
karo stovyje su Lenkija, tie 
laivai Į Klaipėdą greičiau
sia nevažiuos. Taigi Lie-

tuviams tiesiogino parva
žiavimo nebus į Klaipėdą 
juromis, jei nenorės persės
ti Anglijoje.

Blogiau iš to bus patiems 
Lenkams. Nes kiek biznio 
tie laivai iš Lietuvių turėjo 
dabar neturės. Lietuviai turi didelius laivus: jeigu 
tikrai Lenkų laivais neva- nuo tokių linijų Lietuviai ir 
žinės, o kadangi kitokių pa-; atsimestų jos musų visai 
sažierių į jų vietą Lenkai nepasigestų.

vistiek negaus, taigi tie lai
vai turės eiti pustuščiai.

Lenkai greičiausia pakeis 
ir “Lituanijos” vardą Į ki
tokį.

Kas kita linijoms kurios 
veikia tarp visos Europos ir

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “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.

Lietuvių išradėjų ir 
dirbinėtojų sąjunga perkė- j 
lė savo išdirbystę į didesnei 
ir patogesnę vietą, 1830 So. 
Canalport avenue, Chicago, i 
Ill. Toje vietoje, patobu-Į 
lintomis mašinomis, bus ga-! 

j Įima pigiau, geriau ir grei
čiau išpildyti užsakymus.

Visi' išradėjai, pasitari
mui pasaulinės parodos rei
kale, kuri įvyks Chicagoje 

j 1933 metais, kreipkitės au- 
jkščiau nurodytu antrašu, 
j Kurie nepriklausot prie 
| išradėjų organizacijos o no- 
I rėtumet kai ka sužinot del 
i tos parodos, arba patentų 
reikale, rašykite, o mes ma
loniai atsakysim į paklau
simus. St. Gasparaitif;,

is-

LIGŲ NUOSTOLIAI
Amerikoje nuostoliai del 

ligų šaliai atsieina per me
tus net $10,000,000,000, ar
ba apie dešimtą dali visų 
ineigų. Šinios paremta ant 
nuostolių darbe ligoms iš
tinkant.

Nekurios ligos yra labai 
senos, bet daugelis yra nau- 

jjų, kurių priežastį galima 
susekt nuo mašinų arba 

j rnedegų prie kurių darbi- 
_: ninkai dirba. Tai yra plau- 

: čių ligos gaunamos nuo an
glies, plieno arba granito 
dulkių. Kitos paeina nuo 
apsinuodinimo švinu, gyv
sidabriu, ar fosforu.

RUNGTYNIŲ BULIAI
Meksikoj, Toluca klony

je, 40 mylių nuo sostinės, 
yra ūkė kur auginama bu
liai del žaįslų-rųngtynių.

Šalies Nokinimas, Kad Menutukti

Klausimas: Kazys Bal
čius gimė Amerikoje 1910 
metais. Lietuvoje jis yra 
skaitomas svetimšaliu ' ii* 
moka, svetimšalio mokestį 
50 litų į mėnesį. Tėvas žu
vo kare, motina Lietuvos 
pilietė. K. B. turi 20 me
tų, yra sveikas. Ar jis ga
li įvažiuoti į Ameriką be 
laukimo eilės? Jis nori pa
siduoti Amerikos kariume- 
nėn, bet už tai jis nori kad 
valdžia jį kaipo savo pilie
tį išsivežtų į Ameriką.

P. Kriukelis.
Atsakymas: Kazys Bal

čius skaitosi Su v. Valstijų 
piliečiu ir turi teisę sugryž- 
ti į Ameriką kaipo šios ša
lies žmogus.

Bet sugryžimui reikalin
ga sekančių dokumentų: jo 
gimimo metrikų iš valdiš
ko metrikų biuro. Jeigu į 
laike jo gimimo nebuvo re
gistruotas, o tik bažnyčioj 
pakrikštytas, tada reikia 
bažnytinių metrikų, dviejų 
piliečių, kurie pažino jo tė
vus Amerikoje laike jo gi
mimo ir atmena gimimą, 
liudymų, taipgi reikia tėvų 
vedybų metrikų ir parody
mo kad tėvai buvo Ameri
koje tuo laiku kada jis gi
mė.

Jam be tų dokumentų no
rėti pasiduoti į Amerikos 
kariumenę ir norėti kad A- 
merika pati parsivežtų nė
ra galima. Prie to, Ameri
ka tokiu budu nepraktikuo
ja savo piliečius parsitrauk
ei =ar kareivius rekrutuoti.

Jeigu Amerikos konsulas 
ame ką gali ir turi teisę, Neuraiti 

priklauso nuo jo.
Geriausia tai greituoju 

kreiptis į Amerikoje esan
čias gimines ar draugus ir 
jie pagelbės. Jie gali, tame 
nieste kur jis gimė gyven
dami, išimti visus reikalin
gus metrikus, rasti žmones 
kurie gali liudyt apie jo gi
mimą, ir parūpinti laiva
kortę, o atvažiavęs atidirbs, 
kaip darydavo seniau kurie 
pas draugus atvažiuodavo.

Tie draugai arba giminės 
lai kreipiasi į sau artimą 
Lietuvišką laivakorčių a- 
genturą.

“Dirvos” Redakcija.

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

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

MALONUMŲ TIEMS KURIE JOJE DALYVAUS.

LIETUVIUJį'yYTAVT-0

Už. $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

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

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visų seną 
i skausmą — Reumatizmą, arba 

į, Neuralgiją, Mėšlungį, 
| Galvos Skaudėjimą, Pantų Gėli

mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą—- 
tik pavaktuokite kaip kelių miliu
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.'i. ,'N I

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per- 

| sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

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

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
Į KLAIPĖDĄ:

Trečia klesa j vieną pusę_ $107.00
Treiča klesa į abi pusi___ $181.00
Turist. 3 klesa Į vieną pusę $123.50 
Tur. 3 kl. į abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa _____________ $142.50

iki 10 metųLTŽ VAIKUS: Nuo 
pusė kainos.

UŽ KŪDIKIUS iki
Valdžios Revenue 

atskyrium.

i

1 
ir

metų $5.59.
Head Tax

Išplaukimai Laivų
Iš New Yorko:

ESTONIA ... Balandžio 3
LITUANIA .. Balandžio 17
POLONIA ........ Gegužes 1
ESTONIA .... Gegužės 17
LITUANIA .. Gegužės 26

IR PATOGIAUSIA KELIONĖSMAGIAUSIA
Del Informacijų ir laivakorčių kreipkitės pas savo vietos Agentą 

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St.,Chicago. Ill.
616 St. James St., Montreal, Can.

S Bridge St,, New York, N. Y. 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.

YPATIŠKAI VEDAMA

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

NORTH GERMAN LLOYD

EKSPRESINIU LAIVU ■
SS

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariška ____ _  x______ _____ ___ ___ ______

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

!BERENGARIA

s-Jaivų patarnavimas. Išplaukimai iš New

Greičiausiu Pasaulyje Laivu 
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

GEGUŽES 3 D.

ŠA S

•>

AQUITANIA MAURETANIA | 
o paskui sausžemiu į Kauną. .XI Yorko j Kauną ..203 ir bran- I 
Pamatykit pakeliu Londoną. Ųau'. Ątsklri kambariai, er- Į
Paipgi tiesiai i Londoną kas dY‘ vieta- geras namlnls. val- J
Utnyčia nauji,' aliejų varomi ?ls; ™anda»j)s patarnavimas,
aivai. Trečios klesos laiva- TŲ kitų informacijų klaus- •
,-ortės į abudu galu iš klte b.’Ų Cunard AKent0> ar' j•* — ' i)a rašykit pas: ;

CUNARD LINE 1022 chester A're; , . n, - IClex eland, Ohio i

PO PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ LAIVAKOR
ČIŲ AGENTŲ AM. D-JOS

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

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO I KLAIPĖDĄ
VADOVAUJANT PRITARUSIEMS VEDĖJAMS

Chinai turi patarlę, kad vienas 
paveikslas pasako daugiau, ne
kaip tūkstantis žodžių. Puikus 
pavyzdys to supratimo yra ste
bėtinas ir visiškai naujas vaiz
davimas, kuris yra rodomas 
50.000 cigarų krautuvių visose 
jungtinėse Valstijose, nuo da
bar iki kovo pabaigai.

Jis suteikia tiesioginį ir asme
ninį atsiliepimą apie tikrą svarbą 
kiekvienam vyrui ir moteriai, 
kurie tik,yra susidomėję savo 
sveikata. Atvaizduojama skais
čiomis spalvomis, todėl daug 
dramatiškiau ir - labiau' įtinki- 
nančiai, negu visi daugžodžiau- 
ian'ti straipsniai laikraščiuose ir 
žurnaluose apie tą dalyką.

Tčmykite tą naują ir įspū
dingą Lucky Strike parodėlę, su 
jos švytruruojančia elektros 
šviesa. Būtinai stcngkitėf 
pa: myli! Neapleiskit!

ta.QOO tų parodėlių at 
< :r- ; not.'/i-k“ ic.iič

aiz

ne i

kuri tai suspindi, tai užgęsta 
kas kelios sekundos. Kada už- 
šviečia, tai parodo veidrodyj 
juodą pavidalą, į ką veikiausiai 
pavirs to jauna moteriškė, jeigu 
nebus nuosaiki valgyme.

25,000 kitų parodėliij atvaiz
duoja jauną vyrą, besitaisantį 
sau kaklaraišj prieš veidrodį, o 
juodas pavidalas veidrodyje 
parodo, kas galėti! jam atsitikti, 
jeigu jis neapsižūrės.

Tai iš fiziškos pusės dabartinė 
gentkartė taip daug prisideda 
prie švietimo 120,000,000 ameri
kiečių. Tikslas yra padaryt juos 
mitresniais protiškai, su geriau 
subudavotais ir geriau maitina
mais kūnais—žodžiu sakant, 
sveikiausiais žmonėmis, su geri
ausiomis figūromis pasaulyje.

Jokioj kitoj šalyj pasaulyje 
nėra galima paimti kokią idėją, 
kaip kad Lucky Strike Cigaretų 
gamintojai daro šiame atsiti
kime, ir perstatyti ją šitokiu

u 120i: .lior.u žmonių

suteikiantis patryrimas, kas yra 
galima pasiekti tokiose demo
kratinėse sąlygose, kaip kad 
Jungtinėse Valstijose, kad tokia 
organizacija, kaip The Ameri
can Tobacco Company, daro 
veiklių žingsnių, idant kelti 
visuomenės sveikatą, kaip gerą 
biznį. Jinai laikosi tos plačios 
pažiūros, jog kas yra gera 
josios kostumeriams, tai bus 
gera ir jai pačiai. Per kelis pas
kutinius metus mes sužinojome 
apie vitaminus, kurie maitina 
kūną. Tai yra kas tai visiškai 
nauja. Mes dabar žinome, kokie 
maisto dalykai reikia valgyti, , 
kad kūnas pasidarytų stiprus, 
sveikas, ir kodėl.

O dabar štai ateina ta didžioji 
kampanija už nuosaikumą— 
nuosaikumą valgyme, gėrime ir 
rūkyme. Lucky Strike Cigaretų 
gamintojai paima tą idėją ir 
perstato žmonėms paprastu, 
dramatišku ir įtikinančiu būdu.

Tčmykite tą Lucky Strike 
parodėlę Įčovo mėnesį, ir pama
tykite ją viename iš 50.000

D. L. K. Vytauto Jubilejinės

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ

liautis ir įkvėpimo jinai bus rodoma.

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

Apleidžia Clevelandą 3:49 po pietų 
iš Erie Station, E. 55th Street 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

Cleveland

Del InfornTacijų kreipkitės į

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DRAUGIJA

et

NORTH GERMAN
982 Union Trust Bldg.

Co.
Pa.

J.‘

2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyz, 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. Chicajo 

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,

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust

Pittsburgh,
J. URBŠAS

187 Oak St. Lawrence, Mass.
. P. MOLIS

1730—24 St. Detroit, Mich.

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.
VITKAUSKAS

Richmond Trust Co.
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KĄ MES VERČIAMI LAIKYT DRAUGAIS

MUSŲ daugelis net pa-
1 čių geriausiu tautinin

kų, nesuprantama kokių su
metimų delei, persimetė j
socialistų abazą, susidrau
gavo su jais, ir staiga pa
plito nuomonė kad mes be 
socialistų prapuolę. Tą pa
kartojo ir kolonijų veikė
jai, ir tą skiepija visuome
nei, savo rėmėjams.

Jeigu tas susidraugavi
mas butų iš geros valios, 
na tegul butų sau. Bet ši
syki mes esam verčiami tą 
daryti prievarta, o kur yra 
prievarta ten kyla ir pasi
priešinimas.

Socialistai užsikorė tau
tiečiams ant sprandų ir su 
musų pagalba nori prikelt 
iš numirusių savo partiją. 
Partijos, tiesą sakant, ne
prikels, bet Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje taip Į- 
kibs i gerklę kad tada ar-

Kas socialistai Susivieni
jimui :

Jie Susivienijimą ardė ir 
varė dezorganizacijos dar
bą visu įnirtimu;

Kada socialistų vienas- 
kitas įsileista į SLA. komi
sijas, jie kliudė daugelį da
lykų kad nebūtų įvykinti 
taip kaip tautininkai nori;

Socialistai neprileido tau
tininkams apsirubež i u o t i 
Susivienijime nuo komunis
tų. Socialistas įstatų ko
misijos narys tam visados 
stovėjo kelyje.

Aišku kad socialistai jau 
keli metai atgal nutarė ir 
palengva rengėsi įsikibti 
tautininkams į gerklę, leis
dami komunistams įsigalė
ti.

Gaila sakyti kad socialis
tai mus tautininkus nugąs
dino ir įsigriebė į gerklę,

lyg vilkas arkliui, tada ka
da tautininkai sujudę, pasi- 
purtę parodė jog komunis
tai jiems yra niekas. Dar 
gi dabar yra laikas komu
nistų smukimo Lietuvių 
tarpe.

Ar socialistai, dirbdami 
po savo vėliava, butų šy- 
met nominacijose Susivie
nijime atėmę pusę tautiško 
kandidato ant iždininko 
balsų? Niekados ne!

Taigi, jeigu norim būti 
asilais tai socialistai ant 
musų nuo dabar jos.

Ką musų Socialistai sakytų 
jeigu Jie butų Korėjiečiai

Korėja, Azijos pusiausa- 
lis greta Sibiro, 1929 metais 
eksportų turėjo už $17,500,- 
000, o importuota įvairiu 
reikmenų už trissyk tiek. 
Korėja turi 20,000,000 gy
ventojų ir yra po Japonijos 
globa.

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

(Tąsa iš pereito num.)

ba socialistai vadai turės “ 
gauti Susivienijime vietas 
kokios tik jiems patiks, ar
ba mums amžinai bus grą- 
sinama jų susidėjimu su ko
munistais.

* ❖

Tarp musų tautiečių vi
sas ermyderis kilo del Gu- 
gio įsodinimo į SLA. iždi
ninko vietą ir pagaliaus nu- 
lėmimo kad dabar, naujuo
se rinkimuose, mes priva
lom be išsiteisinimo Gugio 
kandidatūrą palaikyti, i» 
dar kaip. Kas atsisakom 
esam apšaukiami bolševi- 

, kais! Tai sulaukėm laikų, 
tie kurie Lietuvystei dir
bom! Jeigu socialistai lai
mės ir pervarys savo, mums 
tautininkams su savo nuo
mone jau nebus valia pasi
rodyti nei draugijose nei 
spaudoje.

Jeigu advokatas K. Gu- 
gis norėjo S.L.A. iždininke 
vietos galėjo kandidatuoti 
kaipo paskiras SLA. narys, 
o ne socialistų šulas. Ka
da per Gugį socialistai no
ri užimti tautininkams ger 
klės mes neprivalom užsi
leisti.

Mes ilgai neužsileidome 
pirmiau, ir nors Gugis kan
didatavo į iždininkus ar pir
mininkus vis nieko nepešė

* * *
Kada socialistai Baltinio- 

res seime gudriai pagrasi
no nekuriems mūsiškiams 
neva diplomatams,- tie ne 
sigriebė toliau naikinti ko
munistišką pavojų, bet pri
siglaudė prie socialistų, kad 
tie “išgelbėtų”. 

* * <c
Kas tie socialistai?
Socialistams Lietuva nei 

Lietuvių tauta nereikalinga 
jeigu ne jų partija valdo; .

Socialistų vėliava yra 
raudona ir Marksas yra jų 
dievas; Lietuvos vėliava 
jiems skarmalas;

Tautiškos iškilmės jiems 
niekas ir Vytauto paminė
jimas išjuokimo ir panieki
nimo tema;

Jie agitavo prieš Lietu
vos paskolą ir dabar naudo
ja visas žemiausias įmones 
Lietuvos padėtį išrodinėti 
.silpna ir beviltė.

LIAUDIES DAINA
Kaip pavasarėlį paukšteliai giedojo 
Tada mus broleliai linksmi sau giedojo, 
O ant rudenėlio nustojo giedoti, 
Pradėjo broliukai balseliu raudoti.
Ateis Visų Šventė, reiks mums išvažiuoti, 
Nustosim, broliukai, daineles dainuoti. 
Nedėlios ryteli žiuriu pro langelį 
Balnoja man brolis juodbėrį žirgeli. 
Verkia motinėlė sūnų išleisdama, 
Baltomis rankelėm galvelę spausdama. 
Veža brolis brolį šalę pasodinęs, 
O tėvas sūnelį verkia apkabinęs.
Neverk, motinėle, neliek ašarėlių, 
Švieč’ skaisti saulutė ir del kareivėlių.

MANO MERGELĖ
šią dienelę vėl mergelę trokštu pamatyti, 
Ją pasveikinti, žodelį gražų pasakyti, 
Ir išgirsti jos žodelį švelnų ir meilingą, 
Išgirst dainą jos malonią, jautrią ir 

širdingą.
Kai ji žiuri, rodos saulė man akis vilioja, 
Kai ji kalba, rodos deivė lupom jos 

dainuoja....
Širdis dreba prie jos esant, akys man 

liepsnoja,
Taip ji mane, mergužėlė, prie savęs 

vilioja.
Jai nuskynęs kuopuikiausias gėles 

atiduosiu,
Jai dainas meilias, jautringas skirsiu, 

paaukuosiu;
’Kokia skirta, laimė mano su ja dalinuosi, 
Ir kad ją mylėti tenka aš labai džiaugiuosi.

- Tuščias liko man pasaulis jąją pažinojus, 
Dar tuštesnis jis paliktų man josios 

nustojus.
Už ją gyvastį padėčiau, vargą iškentėčiau, 
Del jos viską ką tik lieptų padaryt 

galėčiau.
Bet man laimė gera buvo, ji ne tokia yra, 
Ji nenori vargo mano, tiktai meilę tyrą; 
Ji neliepia pas’aukauti, nei už ją kentėti, 
Tiktai nori tyrai, skaisčiai vieną ją mylėti. 
Nei ji turtų, nei ji truso iš manęs tykoja, 
Tiktai savo didžią meilę pati man aukoja; 
Ji netrokšta šilkų, aukso iš manęs, 

bernelio,-
Maloniausia dovanėlė jai rožės žiedelis.
Vargiai yra šiam pasaulyj dar tokia 

mergaitė,
Kuri butų dora, skaisti kaip tikra dievaitė.

Adonis.

Maža to. Stipresniems Lietuvos kai
mynams Galičo, Lenkijos ir Mozurijos ku
nigaikščiams, kryžeiviams ir kardinin
kams labai netiko tvirtos Lietuvių valsty
bės įsikūrimas. Kiekvienam buvo pagei
daujamas silpnas, ne tvirtas kaimynas. 
Todėl jie stengėsi Mindaugą silpninti.

Sunkus buvo Lietuvos valstybės pa
dėjimas kuomet sukilusiems Mindaugo gi
minaičiams Smolensko, Vitebsko ir Poloc
ko kunigaikščiams, atėjo pagalbon Galičo 
kunigaikštis, o su juo susitarę kryžeiviai 
tuo pat laiku užpuolė Lietuvą iš vakarų 
pusės. Prie to dar, kryžeivių sukurstyti 
sukilo prieš Mindaugą Žemaičių ir Jot
vingių kunigaikščiai.

Galičo kunigaikštį Mindaugas nura
mino kuomet pavedė jam laikinai dalį Lie
tuvai priklausančios Gudų žemės su Sla- 
nimo ir Drohičino miestais.

Daug sunkiau buvo nuramdyti kryžei
vius, kuriems pagalbon iš Europos plaukė 
vis nauji karžygių būriai. Kad sulaikius 
jų užpuolimus ant Lietuvos, Mindaugas 
nerado kitokio išėjimo kaip tik priimti ka
talikų tikybą.

Susitaręs su Rygos kardininkų ma
gistru, Mindaugas priėmė (1251 metais) 
iš jų krikštą su savo šeimyna ir 600 iški
lesnių Lietuvių bajorų. Po to nurašė po
piežiui laišką, kuriuo pavedė popiežiaus 
globai naujai apkrikštytą šalį ir prašė pa
skirti Lietuvai vyskupą. Popiežius ne tik 
noriai paskyrė vyskupą, bet dar atsiuntė 
Mindaugui karaliaus vainiką.

1253 metais Mindaugas kardininkams 
ir dvasiškijai tarpininkaujant tapo apvai
nikuotas ir pradėjo vadintis Lietuvos ka
ralium.

Apsikrikštijęs, Mindaugas prašė po
piežiaus kad vyresniam jo sunui Vaisti
ninkui (po krikštu Vosyliui) suteiktų titu
lą Rusijos karaliaus, kurio titulo buvo ne
tekęs Danyla, pertraukdamas ryšius su. 
Roma. Mat, Mindaugui rūpėjo atgauti tū
las Rusijos sritis iš jo atimtas. Tą prašy
mą popiežius išpildė. Mindaugas pasodi
no savo sumj karalium Novgorodke, o pats 
apėmė šalį tarp Bugo ir Nemuno.

Vienok krikštas pa.gelbėjo tik tiek kad 
Vokiečiai paliovė atvirai Lietuvą puolę 
Užtai jie stengėsi gudrumu ir klastomis 
paimti Lietuvių žemes į savo rankas. Vo
kiečiai atsidėję dabojo Lietuvos padėjimą. 
Naudojosi kiekviena proga, kiekviena jos 
nelaime,^kad palengva, gudrybėmis įgijus 
vis didesnę jiegą ir įtekmę Lietuvoje. Vie
šai nuduodami draugus, jie slapta rėmė 
Mindaugo priešus, kurstė prieš jį Gudus 
ir mažuosius Lietuvos kunigaikščius, kad 
tik labiau nusilpninus Lietuvą, kad tik la
biau ją į savo įtaką gavus.

Jų darbas davė gerus vaisius. 1257 
metais Mindaugas, nesusitaikydamas su 
Žemaičių kunigaikščiu, užrašė Žemaitiją 
kryžeiviams, kurie pasižadėjo jo priešus 
numalšinti. Kryžeiviai jau matė ateityje 
visišką Lietuvos užgrobimą, ne kardu bet 
gudrybe. Kryžeivių užrašuose yra pasa
kyta kad Mindaugas dovanojęs kardinin
kams įvairius Lietuvos plotus.

Prie to, sakoma kad Vokiečiai prikal
bino Mindaugą užrašyti jiems visą Lietu
vą atsitikime jeigu mirtų Mindaugas ne
palikdamas vyriškų įpėdinių. Nekurie is
torikai tvirtina kad šį raštą patys Vokie
čiai be Mindaugo žinios klastingai padirb
dinę.

Kuomet Rygos kardininkai taip gud
riai tiesė savo tildą ant Mindaugo ir Lie
tuvos, kita Vokiečių brolija, Prūsų kryžei
viai, suskato išnaudoti Mindaugo krikštą, 
kad pamušus dar neužkariautas Prūsų lie
kanas. Mat, tapęs krikščioniu, Mindau
gas neturėjo teisės duoti stabmeldžiams 
Prūsams pagalbos prieš krikščionis, kas 
didžiai palengvino Vokiečiams Prusus už
kariauti.

1254 metais kryžeiviai susikvietė dau

gybę karžygių iš Europos ir su jų pagal
ba užpuolė Sambiją. Kryžeiviams į pa
galbą atvyko Brandenburgo margrojas Ot- 
tonas ir Čekų karalius Ottokaras. Sam
bija neužilgo tapo užkariauta. Prie upės 
Prieglės Ottokaras įsteigė pili, kurią pa
vadino Koenigsberg, arba Karaliaučium.

Užvaldę Klaipėdos kaimą įsteigė kita 
pilį ir pavadino Memelsburgu.

Žemaičiai, nepanešdami Vokiečių jun 
g®, sukilo ir pakėlė karą. Pas Durbės eže
rą 1261 metais jie Vokiečius skaudžiai su
mušė. Sakoma kad ir Mindaugas prie ši
to mūšio prisidėjo. Tačiau jis nenorėję 
visiškai išnaikinti Vokiečių ordeno ir no 
rėjo taikytis su jais, nes Vokiečiai pradėj 
skleisti po visą Europą negirdėtas, žinia; 
apie karalių.'

Vėliau Tranaitis atvyko pas karalių si 
kitais Lietuvių ir Žemaičių pasiuntiniai 
prašyti kad išvytų Vokiečius iš Vidžemic 
ir suvienytų visas Lietuviškas gentes sa 
vo globoje ir grąžintų atgal senąją religij: 
ir tvarką. Mindaugas paklausęs jų pra 
šyrno, pasodino krikščionių dvasiškius p? 
sargyba, o vyskupą Kristijoną išsiuntė 
Rygą; Lietuviams kurie norėjo garbint 
senus dievus buvo pavelyta. Tačiau, ka 
ralienei Mortai rugojant, ir nepatikus ki 
tiems su kuriais karalius turėjo reikalų 
Mindaugas persimainė, net paskui perser 
gėjo Vidžemio Vokiečius jog Žemaičia 
ruošiasi juos užpulti.

Ir ištiesų, Tranaitis suvienijo save 
Žemaičius su Vitebsko valdovo Tautvib 
kariumene, ir pribuvo jam į pagalbą Nov 
gorodėnai Rusai. Visi jie apgulė Terbatą 
miestą paėmė ir apgrobę nudegino. Kry 
žeivių kariumenei prisiartinant po Verne 
rio vadovyste, Rusai sugryžo namon, t 
Tranaitis patraukė ant Pernavos, ir .rnies . 
tą iš pamatų išdeginęs, traukė namon 
Vokiečiai pastojo kelią pas Daugugryvą i) 
nors Lietuvius ant ledo mėnesienoje įvei 
kė, bet patys netekę daug kareivių nega 
Įėjo toliau gryžtančių Žemaičių pulti.

Atkerštui, Vokiečiai iš Kuldingos ap 
gulė pilį Lašeną, varu paėmę visus buvu 
sius joje" žmones išpjovė, o pilį su žem 
sulygino. Po to nudegino Merkės ir Gro 
binės pilis Žemaitijoje. Tos mat pilys sto 
vėjo kelyje Rygos Vokiečiams sausuma su 
sinešti su Memeliu ir Kuldinga. Liko da: 
Kretinga, kurią Vokiečiai užpuldami susi 
tiko su Tranaičio kariumene ir tapo pa 
veikti, tačiau netrukus jie pilį pasalomi 
paėmė. Memelyje sugrudę didelę kariu 
mene, iš jos Vokiečiai teriojo artimas apie 
linkės Kurše ir Žemaitijoje.

(Bus daugiau)

t A I Š K A T
Du Tuzinai Laiškų — su Konventais — su 

Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už

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

(konvertais), gražioje dėžėje, su atspaus
dintu Jusų vardu, pavarde ir antrašu, kas 
priduos gražumą Jusų 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 j

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 kui 
nors, nuėjus krautuwtn, pas daktarų, pas barzda, 
skutį, pas siuvėją, ir tt. , Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo.—35c

KOLUMBAS BUVO 
ŽYDAS?

Kolumbas, kuris atrado 
Ameriką, gimė ir augo Ita
lijoj, bet naują pasaulį at
rado Ispanijos vardan, nes 
Ispanijos karalius ir kara
lienė davė jam pagalbą ke
lionei į Indiją į vakarus va
žiuojant.

Nors Ispanai paskui pa
sisavino Ameriką, bet Ita
lai pasisavino Kolumbą, ir 
jis buvo žinomas kaipo Ita
las iki šių dienų.

Bet štai šiose dienose vie
nas Vokietis rašytojas, Ja
cob Wassermann, gyvenan
tis Bostone, paskelbė kad 
iš visų jo ypatybių darosi 
aišku kad Kolumbas buvo 
Žydas.

Komunistai giriasi
Po “bedarbių demonstra

cijų” dienos, Rusijoj komu
nistų spauda savo vergams 
rašo džiaugsmingiausias ži
nias: esą Suv. Valstijos su
siduria su ekonominiu kri
zių, darbininkai per visą 
pasaulį ruošiasi išverst ka
pitalizmą. Tuo pat sykių 
giriasi kaip viskas sovietuo
se gerai, pramonė kylanti, 
ndustrija plečiasi, ir tt.

Gerai girtis ir kitus peik- 
:i kada nėra leista priešin
gą nuomonę pareikšti.

Knygų Cenzūra Palikta
Suv. Valstijų senatas, po 

12 valandų debatų, nutarė ( 
palikti federalę Europiškų 
knygų cenzūrą. Bus sulai
komos knygos nemorališko 
au’inio ir komunistiškos.

MOTERYS VISADA 
BUS MOTERIMIS

Alabama valstijoje, Suv. 
7alst., atkasta senoviški in- 
lijonų kapai, kur rasta 600 
skeletų. Vyrų skeletai ras
ti su sukąstais dantimis, o 
moteriškos burnos išsižio- 
usios.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City

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

Washington. D. C.

Visi džiaugiasi kas tik skaito

“TARPININKAS”
Vieninteli Lietuvių visuomenišką 
mokslo, dailės ir vaizbos mėnesi
nį žurnalą. Tai didelis, puikus, 
turiningas, su spalvuotom ilius
tracijom mėnraštis. Daug nau
dingų, svarbių raštų, eilių, juokų, 
patarimų.

Kaina metams tik $1.00. 
Vienas numeris 10c.

Pas mus taipgi galima gauti 
drukuojamas mašinėles su Lietu
viškom raidėm.

“TARPININKAS”
332 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

2c
Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša- 

; lių ženklelių siųst ne- 
] reikia, nes jie negeri.



NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

(Tąsa iš pereito num.)

Mikas Faraday
1796 metais Londonas nebuvo kaž

koks miestas. Bermondsey nebuvo kažko
kia vieta Londone tuo laiku. Ir Jokūbo 
gatvė nebuvo kažkokia gatvė Bermondsey, 
tuom labiau nebuvo kažkokia vieta arkly- 
dė Jokūbo gatvėje.

Šitos arklydės viršuje buvo išduoda
ma nuomon keli kambariai ir juos paėmė 
Jorkširo kalvis, kuris turėjo ketvertą vai
kučių.

Vienas šitų vaikučių buvo tylus ber
niukas penkių metų amžiaus, vardu Mi
kas. Tėvo pavardė buvo Faraday.

Ne kokia gyvenimo pradžia. Tačiau 
šitas Mikutis išaugo Į elektros mokslo įkū
rėją.

Jis tapo vienas giliausių galvotoji} pa
saulyje, daugelyje atžvilgių jis buvo di
džiausias savo laikų mokslininkas.

Ir tenka pasakyti net daugiau kaip 
tiek — jis buvo vienas kukliausių, malo
niausių, kilniausių ir mylimiausių žmonių 
kurie kada išnoko žmonijoje.

Gal kuriame nors nuošaliniame dan
gaus kampelyje vienminčių dvasių būrelis 
kalba apie visatos dėsnius — Newtonas, 
Franklinas, Darwinas, Wallace, Huxley ir 
Pasteuras, o jų viduryje Faraday nušvi
tusiu veidu pasakoja kaip išaiškinti moks
lo dalykus mažiems vaikams.

Jaunas Mikas negimė su auksiniu šau
kštu burnoje. Daug kartų del aukštų mai
sto kainų ir kalvių mažo uždarbio jis vi- 
•sai šaukšto neturėjo. Jo motina duodavo 
jam kepalėli duonos visai savaitei — tai 
buvo viskas ką jis gaudavo.

Kai del mokslo, tai jis gavo jo mažai, 
ar visai negavo. Kaip tik jis pradėjo vai
kščioti, turėjo jieškoti centų.

Reikia pasakyti kad Faraday, kuriam 
buvo laimė tapt vienu kultūringiausių An
glijos žmonių, niekuomet nelankė Oxfordo 
universiteto, iki jis pats nepradėjo to uni
versiteto profesorius mokyti.

Trylikos metų Mikutį patiko laimė. 
Jis gavo darbą už pasisiunčiamą vaikutį 
knygų krautuvėje. Čia jis pirmą kartą 
turėjo laikraščių ir knygų. *

Vieną laimingą dieną, būdamas ketu
riolikos metų, jis užtiko chemijos knygelę. 
Nuo to laiko prasidėjo jo karjera.

Vakarais jis pradėjo daryti bandymus. 
Jis gyveno mažame miegamame kambarė
lyje knygų pardavėjo name; ir ten buvo 
geros širdies virėja, kuri davinėjo jam 
medegas šitiems bandymams iš savo vir
tuvės.

Dvidešimties vienų metų sulaukęs jis 
gavo dovaną, kuri buvo jam brangesnė ūž 
Anglijos Banko auksą. Vienas jo pirkėjų 
davė jam bilietą Į paskaitas, kurias laikė 
didžiausias to laiko chemikas Sir Humph
ry Davy.

Žmonės pastebėjo jį paskaitose: tai 
buvo laibas, išblyškęs vaikinas didelėm 
smalsiom akim. Jis buvo jauniausias as
muo iš visų susirinkusių. Jis užsirašinė- 
jo ir darė paveiksluotą knygą iš užrašų.

Toliau jis numetė laimę į šalį ir nu
sprendė veikti pats. Parašė pats Į Sir 
Humphry Davy, pasiuntė jam savo užra
šų knygą ir prašėsi pas jį už mokinį.

Sir Humphry atsikvietė jį, pamėgo ji 
ir davė jam darbą Karališko Instituto La
boratorijoje. Jis pradėjo dirbti nuo $6 i 
savaitę.

Jis dabar atrado sau kopėčias į garbę 
lipti ir jis lipo aukštyn be sustojimo.

Pirmiausia jo pareiga buvo būti ke
lionės bendru kito mokslininko, Sir Mur
phy, su kuriuo per du metu važinėjo po 
Europą. Tokiu budu jis susitiko su Pa
ryžiaus, Genuos, Florencijos, Romos, Nea
polio ir Genevos mokslininkais. Dvide
šimts devynių metų sulaukęs jis padare 
didelį atradimą, kad magnasas be susto
jimo sukasi aplink magnesinę srovę. Tai 
buvo elektriško motoro gimtuvės. Fara
day padarė šitą atradimą visu šimtu metų 
pirmiau negu tokie motorai pradėta nau
doti.

Būdamas trijų dešimtų metų jis įsi
mylėjo j paprastą merginą, kuri sėdėdavo 
antrame suole mažoj bažnytėlėj, kur jis 
eidavo melstis kas sekmadienis, ir apsive
dė. Ji vadinosi Sara Barnard.

Jie gyveno laimingai per keturiasde- 
šimts šešis metus, bet neturėjo vaikų.

Trisdešimts dviejų metų amžiaus jis 
buvo vienas pasaulio žymiausių moksli
ninkų. Jis buvo Karališkos Draugijos na
rys ir Karališko Instituto vedėjas — tos 
pačios įstaigos kur jis pradėjo dirbti su 
$6 alga į savaitę.

Jis dabar turėjo progą praturtėti; 
Jam buvo siūloma didelės sumos pinigą 
kad būti jo pagelbininku kaipo chemik); 
Tačiau jis ir žmona, pasikalbėję, nuspren
dė kad jam nėra laiko būti turtingu.

Jis pradėjo dvidešimts trijų metų 
darbą prie rašymo savo didžiosios knygos 
apie “Bandomuosius tyrimus elektroje”. 
Šita -knyga pakeitė elektros mokslą iš auš
ros i dieną. Ji buvo parašyta pilnai sep- 
tyniasdešimts penki metai atgal ir dauge
liu atžvilgių ji iki šiol nėra pasenus.

Faraday buvo ne tik mokslininkas bet 
ir filosofas. Jo gyvenimo geismu buvo 
įrodyti kad visata susideda ne iš septynių 
ar astuonių dešimtų elementų, bet iš vienų 
vienos energijos.

Jo protas siekė pilno teisybės rato. 
Jis ėjo nuo davinių link pradų ir nuo pra
dų link sąjausmo. Jis jautė kad visas pa
saulis giminiuojasi — augmenys, elemen
tai, gyvuliai, žmonės ir visa. '

Jis buvo žmogus toks malonus kad 
vaikai susirinkdavo aplink jį kur tik jis 
nueidavo; ir buvo toks stiprus kad priver
tė atsiprašyti asilą lordą Melbourne, ku
riam teko būti ministeriu pirmininku.

Savo paskutinius gyvenimo metus Fa
raday su savo žmona praleido namelyje 
arti Hampton Court, kurį jam buvo pa
vedus Karalienė Viktorija. Čia jis sekė 
mokslo pasakas vaikams, kurie sėdėjo pas 
jį ant kelių, ir išmintingiausiems moksli
ninkams, kurie atvykdavo pas jį iš visų 
pasaulio kraštų mokytoją pamatyti.

Jis turėjo laimingą gyvenimą. Jis da
rė tą ką jis norėjo daryti. Jam klojosi 
geriau negu jis tikėjosi. Jis gyveno ilgai 
ir gyveno kilniai.

Bus: J uozas Felis.

DIRVA

ŠIUPINYS
(Gromata arba laiškas Ku

piškėnams)
Brongųs jus mona 
Na Kupiškia šoną, 
Iš Subočiaus pošta, 
Na Rakiškia krošta, 
Iš Pondelių koima ir vols- 

čiaus,
Nuo Juza Smolsčiaus.
Rošau jums tų gromatali 
Apie orklį ir kumalį, 
Kadangi mus Petras 
Pasdoria didelis lotras, 
Prodeja lobai ulevoti 
Ir pos mergiotis bėgioti, 
Dėlto taip blogai ir ištika, 
Kad viskas pos Berki lika. [ 
O būva pos daly: korva, 

ovala,
Kiaula, ožka ir kumela; 
Nors ir senas bet geras 

orklys,
Veislingos vištos ir 

neprostas gaidys.
Bet kaip tik korčemon 

nuoja
Tai be orklia ir kumelas 

atoja;
Už tai kad sėdint už žolia 

stoluka
Ir gerint už pusbuteluka, 
Visas dienas ir noktis 

dainova,
Valgė ir trankus ragova,

“Karaliau, žmones neturi duonos!” — 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė Į tokį šauksmą.

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo. <

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

Žmonijos Istorija
Apdaryta audimo viršeliais, $2.
REIKALAUKIT “DIRVOJE” i

Ir tos jam unt tiek potika 
Kad net visai nuogas lika. 
O pirmiau Gluodenis 
Neblogai sau buvo gyvenis, 
Bet toks gyvenims jom

potika,
Užtat viskas taip ir nutika. 
Sveikinu teveli ir motinelį 
Rašydamas tų gromatelį, 
Ir lenkiu visiems sveikotas, 
Nebloga gyvenimą ir geros 

i akvotas
i Visuose tomstų reikalas! 
Ir spokainuma namuosi.
Po mus gi nieką bloga nėra, 
Tik užpuola kolėra,
Užtat duok Dieve ir jums 
Gyvint taip kaip mums.
Labu dianu na Jurgia, Joną 
Ir na gerbimą kleboną, 
O kol kas posilieku gyvas 
ir sveikas
Tomstu geriausis vaikas, 
Sunanas Juzas Smolsčius.

Kazys Polileika.

Komunistai pradėjo ruoš- 
į ti bedarbių demonstracijas 
manydami kad darbininkai 
neduoda jiems aukų del to 
kad nedirba ir neturi pini
gų. Nabagai, išnaudojo vi
sus budus darbininkų kai
lių Įlipimui, dabar nori su
rast darbininkams darbus, 
manydami rasti naujas ei
les mulkių, kurie duosis sa-
ve melžti. O patys komu
nistai vistiek nori dykaduo- 
niaut ir neina darbo j ieš
kot.

KAIMO DAINA
Kaimo vyrai susitarę 
Pagiryje šnapsą varė.

Kol šnapselis išvarvėjo
Visos gyslos išdrebėjo. 

Kaimo šunės pradėj’ loti, 
Bobos burzgia, bėg’ kavoti.

Milicija jodo raita,
Šnapsą slėpti reikia

greitai. .. -
Sėdi broliai palei krosnį 
Laukia išvarvančio,

O seselės už stalelio
Laukia atnešančio.

Geras šnapsas padarytas, 
Ant panelių užsveikintas.

j Kujokas.

Ar ne stebuklas: Kada 
liovėsi kunigai Lietuvą val
dyt negirdim daugiau apie 
kunigus pametant bažny
čias, apsivelkant trumpus 
švarkus, atsukant atgal kal- 
nierius ir paliekant “svie
tiškais” diplomatais, kas 
buvo beveik kasdieniniu at
sitikimu laike Krikščionių- 
demokratų valdymo.

Pruseikh pramintas ko
munistų “papas” dėlto kad 
jis peni mulkius komunis
tišku “mokslu”, o pats nu
sipenėjęs kai degloji Mas-į 
kvos jovalu.

Kas gi tame varde? Jei 
vyrą pavadinsi liutu ar tau
ru tai jis nusišypsos ir bus 
didžiai patenkintas.

Bet pavadink jį asilu, ar-’

ba jaučiu, tai brolyti pama
tysi kad jis toks ir yra — 
kai ims tave spardyt.

Ir moterys taip pat keis
tos. Vadink jas balndyte, 
pupute, paukštyte tai nie
ko nesakys ir dar ■ meiliai 
įpąžįurės, bet pavadink šir
šė, ar kate — ir pamatysi 
kad jos tokiomis virs!

Kuris vertas daugiau pa
gyrimo?

“Žinai ką, pereit^ metą 
aš tris savo draugūs Lie
tuvius ant kojų pastačiau!” 

“Tai menkniekis, brač. 
Aš vakar naktį tavo brolį 
po baliaus net penkiolika 
sykių ant kojų pastačiau!”

Jurgio Durnelio išradi
mas. Jurgis Durnelis rado 
būdą kaip galima praturtė
ti — tai apsivesti su milijo
nieriaus dukteria.

______ _____

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

, K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atai- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

kuom

VENGKITE TO
ATEITIES SESELIO

IXmJLYS PAMĄSČIUS
u- pasidaB.ytjūsų figūra j

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

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

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
figūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais—valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet 
jus ima pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnės u2 pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities Įvykiai meta savo šešėlius 
priešakyje. Vengkite to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jauną figūrą.

“It’s toasted”
Jusu Gerkles 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 ant tų 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. ”
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j: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

SURDEGIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

JULIA’S FLOWER SHOPPĖ
6120 St. Clair Avenue

if’ Didelė krautuvė visokiu gėlių del poki- 
lių, vestuvių, laidotuvių ir kitų prietikių. 
Kainos - žemos. Greitas patarnavimas.

Reikale kreipkitės arba telefonuokit:
ENDICOTT 1741.

riTAQ Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl MjLVzO jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 
"VT TY Ą netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.

I IV fl Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 
PAT TV gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
\JVjL/L/ goniams gelbėjo, padaryta ma- 

medal
*•«*• X n'imkiKniFNOS - ■ kitų. . Vaistinėse tnjųLr v/kj

įdydžių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.
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i JOHN J. LAZICKAS, Jeweler
I ATWATER KENT IR EARL RADIOS , j

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

• Parduodam laikrodžius, laikrodė- : 
liūs, deimantus, taipgi taisom viso- : 
kius laikrodėlius.

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. į

ENdicott 4638 ■
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senelis pa
tuos bau- 

Jis pasako-

A. S. BARTKUS
Vienintelis

F o
Clevelande Lietuvis Artistas

tografas
Geriausia dovana jūsų 

draugui ar draugei bus 
Jūsų Fotografija. Šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

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

— Telefonas Randolph 35S5 —

1

SERGANTI ŽMONĖS
UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokių užkreyiamą 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 Avė. Kampais E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedčldieniais nue 10 iki 1.

Buvus Rusų popų našlių 
vieta

Surdegis yra Panevėžio 
apskrities miestelis. Labai 
senai, kada dar buvo bau
džiava, čia gyveno dvarpo
nis Stackis. Tada Surde
gyje nebuvo tiek gyvento
jų kaip dabar. Namų tik 
tiek: dvaras, prie dvaro ke
li vergų-nuomininkų name
liai; Rusų vienuolynas il
game mūriniame name; dvi 
mokyklos ir cerkvės.

Dvaro gyvenamas rūmas 
medinis, didelis, apskritas. 
Dideliame aukšta tvora ap
tvertame sodne vaikščiojo 
sargas ir saugojo dieną ir 
naktį kad vergai nelystų 
obuolių vogti.

Vienas senas 
sakoja atminęs 
džiavos laikus,
jo: Seniau žmonės kad ir 
prispausti sunkaus darbo 
bet buvo linksmi. Per visą 
dieną dirbdavom sušilę. Ša
lę stovėdavo urėdas lazda 
masuodamas ir ragindavo 
greičiau dirbti. Gryžtam 
vakare namon, nors ir nu
vargę, bet visi linksmi ka
da jau liuosi. O kad uždai
nuodavom “Jojau dieną, jo
jau naktį”, balsas per miš
kus nueidavo. Valgydavom 
prasčiau. Ruginės duonos 
negaudavom, o tik vikinę 
Dirbamos žemės buvo ma
žai, visur tik miškai. Varg
šams žmoneliams ką ponas 
duodavo tas turėjč but ge
rai.

Moterys eidamos į dvarą 
dirbti atsinešdavo kartu ir 
vaikus. Pasodinti vaikai 
dirvoje voliodavosi, rėkda
vo, neprisišaukę motinoš ir 
vėl nustodavo.

Pranyko baudžiavos lai
kai, pasibaigė plakimas ry
kštėmis. Surdegio dvarpo
nis Stackis pardavė dvarą 
Komarui. Komaras kiek 
laiko gyveno nėra tikrų ži
nių, tik 1894 m. pardavė 
jau ne vienam ponui bet

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 j 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

dvidešimčiai. Su matinin
ku visą dvaro žemę persky
rė į tris laukus. Kiekvieną 
lauką į daugelį laukelių. 
Dvaro trobas nupirko ke
turi ūkininkai. Sodną iš
draskė, išnešiojo medžius 
kožnas į savo sodybą. Ant 
savo sodybų kiekvienas pa
sistatė trobas. Per keletą 
metų pasidarė nemažas kai
mas. Per dvi vietas yra 
kryžkelės. Keliai veda į 
Kupiškį, į Troškunus-Any- 
kščius, į Panevėžį, ir į ar
timą miestelį, Subačių, už 
8 kilometrų.

Surdegį puošia gražios 
trobos Rusų vienuolyno. 
Prieš karą, apielinkės Ru
sų popams jei numirdavo 
žmonos, juos atsiųsdavo i 
Surdegio vyrų vienuolyną.

Buvo net keturios Rusų 
cerkvės, dvi murinės ir dvi 
medinės. Didesnę murinę 
cerkvę vadindavo vasarine. 
Priešais vasarinės cerkvės 
stovi mūrinis namas. Kairę 
pusę namo užimdavo žiemi
nė cerkvė, o dešinę pusę na
mo užimdavo valdininkas. 
Pakalnėje gale didžiosios 
cerkvės stovi nedidelė ap
vali medinė cerkvelė, ku
rios viduje buvo šulinys. 
Ten Rusai vaikus krikšty
davę. O ketvirta mažiausi 
cerkvė stovėjo visai kitoj 
pusėj. Joje buvo sudėti se
ni daiktai.

Po didžiule cerkve yra 
skiepas. Jame yra šulinys 
su mineraliniu vandeniu. 
Lietuviai ir Rusai nešdavo 
iš to šulinio vandenį, maz
gojo akis jei nesveikos, ii 
visokias žaizdas, ir sako pa
gydavo. Ir dabar tą vande
nį vartoja gydymams ir sa
ko gelbsti. Sako tai ste
buklingas vanduo.

Gražus medinis mėlynas 
namas tai buvo Rusų mo
kykla. Jei Lietuviai vaikai 
eidavo ton mokyklon būti
nai turėdavo mokytis Rusų 
tikybos ir kalbos. Rusų vir
šininkai eidavo po kiemais 
ir ragindavo tėvus eit į tą 
pačią cerkvę, sakydavo jog 
Dievas tas pats, Rusų ai 
Lietuvių. Vaikus reikalau
davo leisti į mokyklą, kada 
jie užaugsią 
tuvių tikybą 
Rusai.

Vienuolių
mūrinis, išdalintas į 
liūs”. Kiekvienas Rusas vie
nuolis turėjo po gražiai iš
puoštą kambarį. Buvo ir 
atskirų namų, kuriuose gy
veno vienuolyno tarnai.

Per Rugpjūčio 15 d. bū
davo labai didelis Rusų jo- 
markas. Rusų Rygiečių y- 
ra pastatyta dviejų aukštų 
namas. Jie atvažiavę į jo- 
marką turėjo kur pagyvent 
tuo laiku. Vėliau tame na
me apačioj įsteigė nebūti
nai tikybos reikalaujančią 
mokyklą.

Prieš kelias dienas pir
miau, žmonės pradėdavo ei
ti j jomarką iš visų aplin
kinių ir tolimų miestų: Ry
gos, Maskvos ir kitų. Eida
vo, važiuodavo ligoniai, nes 
didžiulėj cerkvėj buvo Šv. 
Motina stebuklinga. Ligo-

užmiršią 
ir busią

namas

gllIlIilIlIlIlIiliilBIlil
KODĖL JUMS SIRGTI?

Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? 
Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikra Ligos priežastį. Kuomet ligą 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomoksli.šku laboratorijos analizavimu PIR
MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais.

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

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

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate 
nuo tp kreipkitės j mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo liga. Viskas užlaiko
ma

Įsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. 
kreipkitės j mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo liga. 

Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.
X-RAY EGZAMINAVIMAS 81.00.

DOCTOR B AIDE Y specialistas |
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

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

Lie
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niai prie jos melsdavosi ir 
prašydavo sveikatos. Y ra 
dar dabar senų žmonių ku
rie prie jos nesveiki atėję, 
melsdavęsi ir sako nuo to 
pasveikę.

Dar tokie padavimai ei
na kad ūkininko darže ne- 
pertoli nuo cerkvės, stovė
jus Lietuvių medinė koply
čia. Būdavo taip kad Šv. 
Motinos stovylą Lietuviai 
rasdavę koplyčioj; sakyda
vo kad ji pati ateidavus. 
Rusai ją nunešdavę į cerk
vę, bet ji kaip kada ir vėl 
atsirasdavus koplyčioje:

Prie vienuolyno Rusai tu
rėjo 70 margų žemės, ku
rios dalį užėmė miškas ir 
pievos.

(Pabaiga bus.)

Kanados
Naujienos

PRIE KO BEDARBĖ 
PRIVEDA

Bird River, Man., Kana
da. — Vieno Angliško laik
raščio padavimu, Lietuvis 
Vladas Žukauskas ir jo žmo
na Veronika nubausti ke
turiais mėnesiais -kalėjimo, 
o pasibaigus kalėjimo lai
kui bus deportuojami atgal 
Į Lietuvą, už palikimą trau
kinyje savo kūdikio.

Žukauskai atkeliavo Ka- 
nadon praeitų metų Liepos 
mėnesi ir jiems kūdikis gi
mė praeitą rudeni. Nega
lėdami gauti darbo Winni- 
pege, jie važiavo i rytinę 
Kanadą, ir pakeliui tarpe 
Winnipeg-Kenora Sausio 1 
dieną paliko savo kūdiki 
C. P. R. gelžkelio vagone.

Žukauskai buvo areštuo
ti Toronto, Ont., ir grąžin
ti i Winnipeg Vasario 24 

Teismas Žužauskus už
šitokį nežmonišką pasielgi
mą nubaudė viršminėta 
bausme, pabrėžiant kad jus 
nesat tos klesos žmonės ko
kių mes Kanadoje pagei
daujam. J. šniceris.

d.

CLEVELANDO GĖLIŲ 
PARODA

Clevelande ruošiama Trečia Geliu 
Paroda miesto auditorijoj nuo Ko
vo 29 iki Balandžio 5 d. Gėlių ir 
>ėklų pardavėjai iškalno turi parda
vimui įžangos tikietų, kurie parsi
duoda už nupiginta kainų. Juos ga
lima pirkti ir Fisher Bros, krautu
vėse ir visose Marshall ir Standard 
vaistinėse. Daugelis firmų kuriose 
dirba po virš 100 darbininkų paėmė 
tu tikietų išplatinimui tarp savo 
darbininkų.

Perkant iškalno galima gauti 25 
centais pigiau.

1927 metais tikietų išparduota net 
38,000. šymet Gėlių Parodos ren
gėjai išleido net 60,000 tokių tikie
tų pardavimui nupiginta kaina pc 
50 centų, vietoje 75 centų, kuri biu 
rcguliarė Įžangos kaina. Tris die
nas pirm parodos prasidėjimo šitie 
tikietai bus sulaikyti pardavinėti.

Ohio Gėlynu Klubai užims paro
doje užims didesnę dalį apačioje, 
jie bus išdalinti į 18 klesų, į septy
nias dalis.

Bus visokiausi išdabinimai, išrėdy- 
mai nuo pačių daržų iki papuošimo 
gėlėmis stalu.

Šioje Gėlių Parodoje žingeidumo 
bus kiekvienam, moterims, vyrams 
ir vaikams, todėl ruošk’tes atsilan
kyti ir pamatyti kaip miesto audito
rija viršus ir apačia bus paversta Į 
vieną gėlyną.

© ROSEDALE Of
"Dry Cleaning Co.t

❖ C. F. PETRAITIS, Prop. |
| 6702 Superior Ave., |

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

KRAUTUVĖ DIDELIU VERČIU 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų”

ROSA PONSELLE — METROPOLITAN ŽVAIGŽDĖ
Metropolitan Opera Cc. 

vėl Lankysis
Clevelande, nuo Gegužės 5 

iki 1CF, vėl bus didžiosios operos 
sezonas, atsilankymu Metropo
litan Opera Company iš New 
Yorko.

Tai bus septintas išeilės me
tinis atsilankymas pasaulyje 
garsiausios operos organizaci
jos.

Dalyvaus žymiausios operos i 
žvaigždės astuoniose operose 
bėgyje šešių dienų sezono. Bus 
jau žinomi artistai, tarp jų ir 
keli nauji paskiausiu laiku pa
sižymėję.

Operų repertuarą parinks ko
mitetas pasitarus su operos di
rektoriais, bet bus taikoma pa
statyti tokias kurių reikalauja 
patys muzikos mylėtojai šiau
rinėj Ohio dalyje. Manoma 
parodyti nekurias ir naujesnes} 
operas prie kitų labiausia pra-1 
garsėjusių.

Clevelande miesto auditorijo
je Operų statymas buvo artis-' 
tiškai ir finansiškai pasekmin- j 
gas per pastarus tris metus. Į 
Ne tik nereikėjo prašyti iš 400 j 
garantorių kurie pasižadėjo ir Į 
užtikrino $200,000 sumą atsiti
kime nedateklių kožnam sezo-j 
nui, bet dar nuo kožno persta
tymo atliko šiek tiek ir pelno. 1 
Pelnas laikomas tokiems atsi
tikimams jeigu kada butų ne-

VELYKOMS

dateklius, nors kaip matyt ne- 
dateklių jau Clevelande opera 
neturės, delei didelio populia- 
riškumo, ir kas sezonas jos ap
silankymas apsimokės.

Clevelandas gali pasididžiuo
ti kad kas metai pasiekia nau
ją pasaulinį rekordą operos lan
kytojų skaičiumi ir ineigomis.

Šį sezoną bus šeši vakariniai 
perstatymai ir du popiečiais, 
penktadienį ir šeštadienį, ši
tokia tvarka išdirbta del to kad 
galėtų pasinaudoti operos mė
gėjai iš kitų miestų ir trum
piausiu galimu laiku matytų 
kuodaugiausia operų.

Metropolitan Opera turi su
tartį su Ohio valstijos operos 
rėmėjais tokią kad negali sta
tyti operų jokiame mieste 400 
mylių apielinkėse,- tokius bil
du užtikrinama Clevelandui ir 
pasisekimas ir didesnė garbė 
kaipo operos centrui.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS
Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

DOVANOS
ELYKOS bus Balandžio-April 20 d. Da- 
bar jau laikas rūpintis apie pasiuntimą sa
viškiams Į Lietuvą keleto desėtkų Litų. Ve

lykos yra linksma šventė, ir padarysit jas links
momis apdovanodami savo tėvelius, brolius, sesu
tes. Pinigus siųskit per “Dirvos” Agentūrą, pa
tarnavimas greitas ir geras ir kursas pigus.

Kreipkitės ypatiškai, arba siųskit paštu, parašant 
priėmėjo ir savo aiškius adresus.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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6916-6918 Superior Ave. v, i
štai proga Lietuvėms moterims, pasinaudokit šiuo n-«i 

$10.00 vertes Nestle Circuline permanent wave arba kokį nors kitą 
vėliausi metodą už specialę kainą tiktai $8.00.

ŠIS PASIŪLYMAS TIK PER BALANDŽIO MĖNESI.

= “FINGER WAVE” with Shampoo ............................................ $1.00 =
3 “.MARCEL” — mornings .......... 75c. Afternoons .......... $1.00 E
= LADIES HAIR CUT ........................................................................ 60c =
F<1IIIIIIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|£
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S> IŠ LIETUVOS e
ŽIAURUS TRIJŲ 
MERGINU KER

ŠTAS

pasižadėdamas po trijų die
nų ateiti; o trečią naktį bū
davo jau su kita, su tais 
pačiais prižadais išeidamas.

pagiriojo, ėmė rėkt, šauk 
ti; subėgo kaimynai, bet 

Ijau po laiko: ko neteko ne
sugrąžins niekas, ir gyvas
tis atsidūrė pavojuje.

Vyriokas ligoninėje bai
siuose skausmuose pasimi
rė, o merginos, kaip greitai

įj Cl A C.I 10 ĮSI V4C11 AlCtO. ... v. .

Ir taip be galo. Jis nakvo- jPMicija gavo žinoti, atsidu- 
Amerika visokių damas su jomis elgdavosi ikalėjime.

taip kaip vyras su žmona, j. J°s. *r ^aukia teismo 
be jokių ceremonijų. Taip J1' krikštynų....

jį J Vasario 24 d. visą Lietu
vą padengė gilus gedulas: 
Vasario 23 d. Kaune pasi
mirė musų rašomos kalbos 
tėvas, Jonas Jablonskis. Vi
si miestai ir miesteliai reik
šdami gedulą iškėlė juo
dais raiščiais perrištas tau- 

I tines vėliavas. Tai vertas 
didelės pagarbos žmogus.

Jablonskis jau senai buvo 
Prieš Kalėdas

(Laiškas “Dirvai”)
Sako, 

prašmatnybių šalis. Bet pi 
sirodo kad kartais Lietuv 
pralenkia prašmatnybėmis tęsėsi keletą mėnesių, 
ir Ameriką. Pavyzdžiu, š o- su jomis gyveno kaip Ado- 
mis dienomis Lietuvos laik- mas su Jievutėmis: skynė 
naščiuose išspausdinta štai 
kokia žinutė:

“Žiauri ‘operacija’. Tau
ragės apsk., Skaudvilės v.. 
Pagluonio kaimo gyvento
jas L. santikiavo su trimis 
gretimų kaimų merginomis 
ir kiekvieną jų žadėjo ves
ti. To draugavimo pasek
mėse visos trys merginos 
pastojo nėščiomis ir pareiš
kė pil. L. pretenzijų. Pa
aiškėjus kad L. davė visoms 
vienodus pažadus, jos nu
tarė atkeršyti neištikimam 
meilužiui. Pasikvietusius jį 
į svečius, nugirdė ir išska- 
pijo. Atvežtas į Tauragės 
ligoninę pil. L. pasimirė. 
Merginos areštuotos ir su
kištos į kalėjimą.”

Žinutė trumputė ir labai 
siaurai apibudinanti daly-i 
ką. Aš kaip tik šiomis die
nomis buvau tame krašte, 
studijavau tą baisų įvyki, 
mačiau tas merginas, kurių 
pavardes tik ,po teismo 
dytojas prašė spaudoj 
skelbti.

Mergaitės yra trys 
nos kaimo gražuolės: 
riutė, Katriutė ir, Nastutę, 
jos žaibo akim ir degančiais 
jausmais, viena kitos n ji

“rojaus” obuolius, jis valgė 
minkštimus, o Jievoms ati
duodavo

Laikui
pasijuto
visiems

sėklas.
bėgant, mergaitės 
bėdoje. Pasidarė 
“strokas”: viskasi 

išėjo aikštėn ir merginos 
viena po kitai pareikalavę 
jas vesti. _ D_______
visas tris vesti, atsisakė ,man R atlankant radau ji 
nuo visų. Merginos labai i kambaryje sėdint sustingu- 
susisielojo. Visos susipaži-! s^om’s galūnėmis. Jau ma
no, susiėjo, susitarė ir nu-l^ buvo kad į° gyvenimo 
tarė jam už suviliojimą at-1 Mburis baigiasi. Ir pasi-

Viska gerai apgal- baigė. Nei a Jono Jablon- 
skio. Liko tik jo dideli dar- 

I bai.

Jis, negalėdamas apmiręs.
. . -i .. ' won ii a fin

tar
pa

jau- 
Ma-

keršyti, 
vojusios ir aptarusios, vie
ną gražią dieną gerumu vy
ruką pasikvietė į svečius.

Kadangi, sako, jau tiek Man kaipo senam laikraš- 
daug prisimeilavome, tiek I tininkui jūsų ten Ameri- 
prisibučiavome, tai dabar j koje laikraštinės kautynės 
ant paskutines visi susieisi
me, pasimyluosime ir pas
kutinį sykį duosime po buč
ių, o tada vėl galėsime lyg 
nepažystami būti.

Vyrukas iš tokio kvieti
mo labai apsidžiaugė. Jam 
atėjus į nurodytą vietą jos 
visos jau buvo susirinku
sios. Padėjo ant stalo di
delę bonką 
ir užkandžiaudami visi ke
turi išgėrė, užsikando, ir 
merginos bekalb £ d a m o s

nelabai patinka, ypač kai 
puolama vieno ar kito laik
raščio redaktoriai. Šiaip ai 
taip, kas, kas, o jau redak
toriai turėtų stovėti tam 
tinkamoje virš puolimo au
kštumoje. Puolimai ir nie
kinimai redaktorių bendrai 
žemino laikraštiją. Aš čia 
sakau tik savo asmenišką 

samagonkės” nuomonę. Jeigu jau pas 
jus išsidirbus tokia laikraš
tinė etika tai mat ten jus 
— pešiokitės ir kėpščioki-

Pataisymas. “Dirvos” nr. 
10-me įvyko zeceriška klai
da: buvo pasakyta kad gi
mė Lipskam duktė, o turi 
būti Lipinskam.

Jurgio Roko sūnūs Pra
nas labai gerai mokinasi 
vietos universitete inžinie- 
rystės, mano būti mekani- 
ku inžinierium. Yra labai 
gabus vaikinas; mokykloje 
yra pirmos rūšies mokiniu. 
Jis parėjęs iš mokyklos ne 
mėto laiką niekais bet stu
dijuoja prie knygų. -

Akrono universitetas yra 
vienas iš daugelio geriau
sių universitetų, nes apart 
teorijos mokslo čia duoda
ma ir praktika didžiulėse 
gumų ir zepelinų dirbtuvė
se. Tokį mokslą baigęs iš
syk gali užimti vietą.

Roko duktė irgi gabiai 
mokinasi piano muzikos. 
Tėvai tinkamai prižiūri sa
vo vaikus ir ragina kalbėt 
ir mokytis Lietuviškai. Tė
vai partraukė iš “Dirvos” 
Lietuviškų gaidų ir duktė 
noriai jomis naudojasi.

Ponios Sketrienės sūnūs 
lanko Carnegie universite
tą Pittsburge, mokosi inži- 
nierystės.

Taigi iš Akrono Lietuvių 
vos pora vaikinų siekia au-1 
kštesnius mokslus. Gal ir! 
kiti juos paseks.

Keliautojas.

Pruseikos misija. Kovo 
16 d. Akrone lankėsi bolše
vikų “papas” Pruseika, pa-

sakė nieko sau meliodiją: 
paepikė kunigus, kapitalis
tus, ir nepamiršo nuo varg
šų darbininkų pakaulyt au
kų. Pats nusišėręs kai mei
tėlis dykas važinėja ir tiek.

Pruseika mėgsta gerai 
išsigert, taigi su draugu-

čiais pagurkšniavo, paple
pėjo, pamokino kaip rinkti 
SLA. valdybą ir delegatus į 
seimą, ir išdūmė į Clcvelan- 
dą. Keliautojas.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausiu Sportininką-

Interior New Essex Challenger Touring Sedan

Increased leg-room, wider, deeper seats, jnodernistically designed instrument panel and fittings, new unique 
three-spoke steering control wheel, hardware of design to conform to the decorative motif, disappearing rear 
window curtain, and extra wide doors which allow easy and graceful entrance or exit are among the many 
features which Essex engineers have built into the New Essex Challenger Touring Sedan to increase riding ease 
and comfort.

SLA. 198-toS' kuopos mė
nesinis susirinkimas atsi
bus Balandžio 13 d,, nuo 1

ictoriously Proved
. .. in performance, ėcdn^tfa'hgf value"

nepažinodamos, suža v ė j o 
jauną, dailų vaikiną. Jam 
prasidėjo tikras “Adomr> 
rojuje” gyvenimas. Ką sa
kau Adomo: Adomas turė
jo tik vieną Jievą, kuri pa
ti jieškojo svetimų vaisių, 
o čia bracia trys raudom 
veidėlės kaip obuolėliai, o 
jų širdelės kaip negelkė- 
lės....

Tas vyrukas visai namie 
nenąkvodavo ir nevalgyda
vo. Jis panakčiui: vieną 
naktį pas vieną nakvodavo 
ir maitindavosi, pasižadė
damas po trijų dienų ateiti, 
kitą naktį pas kitą, taip pat

K. E.YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnes išvalyt ir išprosyt------- 50c
Siutas išprosyt ----------------------- 45c
Kelnės išprosyt ------ 20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar

pradėjo nusirengt, kviesda
mos ir jį nusirengt rubus 
ir rengtis prie paskutinio 
meilės veiksmo. Jis pama- 

' tęs merginas pusnuoges ir- 
. gi “sutirpo” ir išsirengė 
Jos įpylė jam dar gerą por- 

1 ciją “samagonkės”, vis la- 
j biau jį nugirdydamos, ir ta
da ėmėsi darbo. Viena mer- 

;ginų užvertė vyruką ant lo- 
(vos, užvertė jo marškinius 
ant galvos ir marškinių a- 
pačią suėmus užsuko kad 
tas nei rankų negalėtų pa
judint. Antra išžarginus 
jo kojas ant jų užsisėdo. 
Ir taip trys sužvėrėjusioš 
merginos, už jų nekaltybės 
atėmimą, įvedimą jas į gė
dą ir bėdą, visiškai nupjo
vė jo lyties organus ir pa
likusios jį skausmuose iš
ėjo. Jis didžiausiuose skaus
muose pasijutęs greit išsi-

tes.
▼ ▼ ▼

TMD. reikalais aš esu y- 
patingai susidomėjęs. Kur 
tik randu kokiame Ameri
kos laikraštyje TMD. lie 
čiantį straipsnelį visą per
skaitau ir kiekvieną minti 
bei sumanymą giliai pana- 
grinėju. Atgaivinkite ir pa
gyvinkite greičiau Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją. Tai la
bai ir labai svarbus daly
kas.

Kiek matau iš “Dirvos” 
nr. 6-to tai dar Amerikoje 
yra žmonių kurie dar daug 
gali padirbti Lietuvos i>‘ 
jos labui.

Įdomu kokių knygų T. M. 
D. knygyne randasi. Gal 
jų reikėtų paplatinti Lie
tuvoje, ypač Vytauto Di
džiojo 500 metų sukaktuvė
se. Pažystamulis.

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJ AI '

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiam. 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

taip pigiai nebuvo siuvama!
1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

ELIZABETH FLOWER SHOPPE
PLANTS and CUT FLOWERS.

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

t Tel- CHerry 2370 Ž
•t P. J. KERŠIS
T t*:* baigęs Teisių Mokyklų Cumber-
$ land Universitete, ,darbuojas su 4.

Teisių Ofisu advokato
j Anderson & Marriott *
$ 308 Engineers Bldg. į 

kur su visais teisių reikalais
*•’ Lietuviai, Slavai, Lenk hi. ir \
4. Rusai drauęai kreipdamiesi tu- X
* rėš teisingą patarnavimu.
<4-4*4,<*’F<’v,>,i**i,*>,i**J'4**J**’r<*><**H‘’***F,i**? I

VISOS KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS
“LIETUVOS” KNYGYNE

Didžiausias Amerikoj Lietuvių knygynas “Lietuva” parduoda s 
visas knygas kurios *ik randasi kataloge už pusę kainos. Kai ku- : 
rios knygos gaunamos už dar pigiau negu pusę kainos. Šitas 
knygų nupiyinimas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30. Geriausia 
proga Amerikos ir Kanados Lietuviams dabar pirktis knygas. To
kio knygų niipigininio dar nėra buvę. Reikalaukite tuojau naujo 
“Lietuvos” katalogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime >r kai ku
riuos kitus paaiškinimus. Kataloge yra apie 1500 skirtingų kny
gų t rasite didesni knygų pasirinkimą negu kitur. Reikalaukit 
katalogo .rašydami šiuo adresu: (12)

Knygynas “Lietuva”
3210 So. Halsted St. Chicago, Ill.

---- ----------------------- -- --------------------- -

vai. po pietų. Nariai pri
valo dalyvauti šiame svar 
biame susirinkime, nes bus 
balsavimai Centro Valdy
bos. Dalyvauki! kuodaii- 
giausia ir pasistengkit ati
duoti savo balsus už tikrus 
Lietuvius kandidatus, o ne 
už komunistus svieto lygin
tojus, visokių meklerysčių 
mechanikus. Šioje kuopo
je raudonieji taip įsiviešpa
tavo kad išrodo jog visa 
kuopa yra iš jų vienų. Ta
čiau taip nėra, ir jeigu vi
si nariai sueitų į susirinki
mą bolševikėliai pasijustų 
užpakalyje esą.

Saugokitės nuo jų mekle
rysčių. Jeigu nebus raštiš
kai visi nariai į sekantį su
sirinkimą šaukiami susirin
kimas ir balsavimai nebus 
legališki. Raudonukai gali 
savo narius užkviest, o ki
tus ignoruok Bet reikia 
saugot kad jie taip neap
gautų. Senas Narys.

Didžiulė Firestone gumų 
išdirbystė nutarė savo įs
taigą padidint ir pagerint. 
Tam tikslui paskirta milijo
nas dolarių. Bus daugiau 
ir darbo darbininkams.

Nelaimė. Beniui ir Jonui 
Verseckams įvyko nepasi
sekimai: kiti įvažiavo į jų 
važiuojančiu^' automobilius. 
Benio moterį kiek sužeidė. 
Gydosi namuose.

Protestonų Jaunų krikš
čionių draugija nutarė Ak
rone statyt už milijoną do
larių budinką. Darbas prie 
jo prasidės šį pavasarį.

during ESSEX Challenger week
• Vietiniai Rekordai

GREITUMAS—72 mylios į valandą. IŠNAŠUMAS—Virš 130(1 mylių bė
gyje 24 valandų. SPARTUMAS—nuo 5 mylių j valandą iki 25 mylių 
mylių. EKONOMIŠKUMAS—21mylių ant galiono atviruose keliuose ir 
po 20 3-10 mylių ant galiono važinėjant mieste.

PRIPARODYMAS KĄ KOŽNAS ESSEX GALI PADARYT
Ateikit, pavažinėkit patys. Ypatiškai pa- 
tirkit ką šis puikui Naujas Essex Challen
ger gali padaryt. Challenger Savaitės ban
dymai nustebino visą šalį. Essex savinin
kai vadovavo demonstraciją. Juos taip la
bai publika parėmė dalyvumu kad mes tę
stam toliau kvietimą Važiuokit—Važiuokit! 
Kožna sritis dabar žino Essex pagal jo at- 
siekimų kokio nors pasižymėjimo. Kalnus 
ką retai kiti karai bandė užvažiuot Essex

užlipo aukštoj gyroj. i-Padaryta pažymus 
ekonomiški prirodymai. Nauji spartumu 
patyrimai padaryta.
Svarbiausia visko—Challenger Savaitė per
tikrino motoristus visur, kad Essex repre
zentuoja didžiausią dolaris už dolarį ver
tybę karu pirkime ką ta industrija gali su
teikti. Mes noriai suteiksim jums .apatiš
ką demonstraciją priparodymui bent vieno 
šią Essex laimėjimų.

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 Ave. HEnd. 9736 3737 Carnegie Ave. Hend. 9730 HEnderson 9735

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Rd........................... WAshington 3800

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

FISHER MOTOR SALES
1371 Mayfield Rd. FAirniount 8552

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

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107 Euclid Ave. PEnnsyhtania 1012

MERKLE MOTOR SALES, Inc.
17601 Lorain Ave. CLearWater 2920

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake <

D. L STER
Berea, O. ___ _

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

IL C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOulcvard 1970

W. O. WINCE MOTUR SALES
Chagrin Falls. O. Chagrin Falls 267

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Superior Ave. GArfięJd 0991

OLEN MOTQRS
10548 St. Clair Ave. GLenvillc 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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Kas Girdai Cteveliandie-Apiielinkese i
j 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 It

Šikatis laimėjo. Philadelphi- 
joj Kovo 14 d. ėmėsi Ričardas! 
Šhikat su Jim Clinstock. 
katis laimėjo po 43 miliutu.

Darželio susirinkime pereitą 
penktadienį priduota aukų Dar
želiui iš Lietuvių Moterų Klubo 
$25. Apsvarstyta bėganti Dar
želio reikalai ir paaiškėjo nauji 
dalykai kaslink Darželio.

“Rutvilės” perstatymas atsi
bus Balandžio 27 d. miesto au
ditorijos mažajam teatre. Iš
reikšta pageidavimai padaryt 
įžangą $1 ir $1.50.

Pranešta kad Gegužės 21 d. 
miesto auditorijoj ruošiama vi
sų tautų kostiumų balius su do- 

Pelnas eis tautoms.

UŽ KĄ BALSUOTI
Ir vietinės. SLA. kuopos su

siduria su klausimu už ką bal
suoti ant Susivienijimo Iždinin
ko: už Gugį ar Tareilą. Bol- 
ševikėliai turi savo kandidatą 
vieną ir jie jam savo balsus ati
duos.

Visi SLA. nariai eikit įx su
sirinkimus ir balsuokit už Ta
reilą ant iždininko. Clevelande 
socialistų nėra, nejaugi mes tu
rim pasirodyt kad mes nulen
ktam sprandą jų kandidatui, o „ .
savo žmogų, Tareilą, užsitarna-Į , 
vusĮ Susivienijime nuo kelių 
d.esėtkų metų, atstumiame? i

Ghicagos socialistai nori už-1 skaitas'.
liptj tautininkams ant sprandų ^., trečiadienio vakare, nuo 

~ 4 ” " va] Skaitys vietinis Dr. J.
Vitkus, temoje “Ligos ir 
priežastys”.

Iš Collinwood
Raudonukai susirūpinę spar

dosi, strakčioja ir mėtir viso
kius lapelius prieš Vytautą ir 
Lietuvą, manydami pasižvejoti 
tarp tų kurie dar nežino jų dar
belių. Darbininkai Lietuviai, 
neapsivilkite. 1’ 
kuris dergia savo lozd; 
kit į jų “prakalbas”, 
tik dolariųs iš jūsų 
traukia.

ir visi sulysti į centro valdybą, 
kaip daro ka.r.unistai. šį sykį 
ihe.is Gugįs, kitą sykį busim 
priversti balsuot už Grigaitį, o 
jie mus ir viską kas Lietuviams 
brangu kaip dergė taip dergs.

Gugio kelionėms iš Chicagos 
j New Yorką kas sykis išeina 
š’irtas kitas dolarių, o Tareilai 
iš Waterburio į New Yorką at
sieis nedaugiau dešimts dola
rių. Tegul tie pinigai lieka iž
de, nes mes mokam ne keno 
nors kelionėms, o tik savo ap
saugai ir pašalpai.

K. S. Karpavičius.

SLA. 14-ta kuopa rengia pa-
1 skaitąs. Atsibus Balandžio 9

8

Po Velykų “Dirva” ruošia 
delį “grinoriška vakarą”, 
tik su grynais įjetuviškais 
kiais. Bus taipgi trumpas 
niškas veikalas. Tas bus 
gūžės 4 d. Lietuvių salėj.

jų

di- 
vėl 
šo- 

sce- 
Ge-

dar-

NEVĖLUOKIT SU DO
KUMENTAIS KURIE 
VYKSIT LIETUVON

2 000 darbininkų gaus 
bus. Chase Brass and Copper 
Co., iš Waterbury, Conn., kuri 
čia įsteigė savo dirbtuvę, pra
dės dirbti Balandžio 1 dieną ir 
paims j darbą apie 200' darbi
ninkų išsykio, paskiau gi toje 
dirbtuvėje dirbs apie 2,000. ši 
dirbtuvė randasi Euclid Village.

Cleveland? lankosi 11 sovie
tu industrialių inžinierių ir val
džios atstovu tyrinėjimams šio 
miesto industrijų ir turėjo pa
sitarimą su McGee and Co. vir
šininkais apie planus steigimo 
Rusijoj plieno išdirbystės ku
ri viršytų net U. S. plieno kor
poraciją. Jie čia apsibus il
gesnį laiką, nes čia mano su
ruošti savo dirbtuvėms reika
lingus planus, žinoma, ne jie 
suruoš, be kapitalistų pagal
bos neapsieina. Kažin ar mu
sų bolševikėliams teks nors pa
matyti kaip tie rojaus atstovai 
išrodo....

Jack-

Kurie skubinasi ir iškalno 
apsirūpina su kelionės doku
mentais tiems atėjus laikus iš
važiuoti nebus jokio rupesnio. 
Ateikit ir jus kiti visi kurie ža
dat važiuot ir manot kad dar 
yra gana laiko prisirengti.

Šalip pirmiau pagarsintų ke
leivių kurie įsirašė į “Dirvos” 
Ekskursiją šią savaitę prane
šame visą eilę naujų keleivių:

Ona Ceslauskiutė,
Jieva Ceslauskiutė, 
Lilija Banioniutė, 
Antanina Gudinienė, 
Morta Jurčikoniene, 
Jonas Dagilis, 
Kazys Nekrošius, 
Jonas Vasiliauskas, iš 

sort,; Mich.
į'tj. Vasiliauskas atsilankė pas 
šavO draugą, Petrą Smalevičių, 
susitarti apie kelionę į Lietu
vą, ir atėjęs įsirašė j “Dirvos” 
pjtąkursiją,. jis jau turi gata
vus pasportus. Jisai sako ten 
jo mieste yra Lenkų agentų, 
bėt pe;r juos nenori laivakortės 
pirkti.

NEBŪKIT PASKUTINIAI
Lietuviai vis nori būti pasku

tiniai visur. Blogiausia tai ant 
laivo, kada kiti užima geres
nius kambarius, mūsiškiai lau
kia paskutinės dienos, o paskui 
matydami kad kiti gavo geres
nius kambarius kaltina agentus 
kad jiems tyčia davė prastus.

Kiti skubina užsisakyt laive 
vietas pora mėnesių iškalno, ta
da gauna geriausias, o kurie 
laukią paskutinės dienos tie tu
ri lysti kur juos kiša.

Nebūkit paskutiniai! Jau lai
kas dabar užsirašyt ir duoti pi
nigus užsakymui vietų.

Ateikit “Dirvos” agenturon 
kasdien arba vakarais iki 8 v., 
išskyrus seredas.

Cuyahoga apskrityje šią va
sarą bus pradėta budavoji 
mas $3,590,000 naujų vieškeliu 
’šeinančir iš Clevelando. Val
stija mokės $1,589,000, o liku
sius apmokės apskritis. Vieš
keliai nekurie bus 40 pėdų plo
čio.

Parkų sistemos praplėtimui 
ir išdidinimui bei pagražinimui 
dabartinių 
šymet bus

Bendrai 
apskrities 
nėms tiltų, 
lykų numatoma išleisti 
$13,580,000. Daugelis tų 
bu bus pradėta šią vasarą.

parkų Cleveland? 
praleista $870,000. 
įvairiems įmesto ii 
darbams, budavo- 
budinkų ir kitų <la- 

numatoma apie 
dar-

Councilmanas Kennedy patie
kė miesto tarybai rezoliuciją 
reikalaujančią kad iš miesto ii 
apskrities darbų butu atleiste 
visi kurie nėra šios šalies pi
liečiai, o į jų vietas įstatyta 
piliečiai. Nepiliečių viešuose 
darbuose esama apie 500.

Komunistų “papas” Pruseik.i 
atlaikė Clevelande net dvi “mi
sijas”, tik nei vienose nepasi- 
gyrė ar su nigerkomis nakvo
jo. šis “misijonierius” yra 
gudresnis už Bimbalą. Prusei- 
kos ‘‘pamokslas” buvo apie Vy
tautą ir koks jis buvo krauge- 
ris, kiek darbininkų kraujo iš
gėrė, už tai prašė klausytojų 
duoti jam pinigų ant alaus.

Pruseika sakė: Neduokit Vy
tauto fašistams nei cento, ver
čiau atiduokit man. Fašistai 
Vytautui aukų neatiduos, o aš 
va netekau vietos Brooklyne. 
važiuoju į Chicagą, bet gal ir 
ten niekas neduos dykai duo
nos, gal reiks į stokjardus eiti 
darbo jieškoti.

Po prakalbų turėjo slaptą 
konferenciją, norėjo' sutaikyt 
kairiuosius su dešiniaisiais ko
munistais, kad ir tie su niger- 
koms sėbrautųsi, bet iš to nie
kas neišėjo.

Publikos tose prakalbose at
silankė nekiek. Komunistų 
kas dąugiau neklauso.

“Literary Digest” žurnalo 
balsavimuose už prohibiciją ai 
prieš, pasekmės rodosi tokios: 
ant 14 asmenų priešingų pro- 
hibicijai tik

Bet kada 
vimai ar ir 
mes butų?

3 stovi už., 
ateitu tikri balsa- 
tada tokios pasek

Už 35 metu nuo dabar Cleve
lande gyventojų bus apie du 
milijonai ir nusė ir Clevelandąs 
apims plotą iki Painesville. Ak- 
rono. Chardon, Medina, Elyria 
ir Lorain, sako vienas Ohio 
Bell telefono kompanijos virši
ninkas pasiremdamas dabarti
niu miesto augimu.

nie-

— -40- suvažinėta. -Nuo 
džios metų iki Kovo 19 d. 
velando gatvėse automobilių 
nelaimėse užmušta 40 ypatų, j

pra- 
Cle-

NORWICH
TAILORING CO.
LIETUVIAI SIUVĖJAI

atidarė Vyriškų Rūbų siu
vyklą ir parduotuvę. Siu- 
vam SIUTUS ant užsaky
mo nuo $23.50 aukštyn. 
Daugelis Lietuvių mane 
žino kaipo yerą siuvėją ir 
dabar, esu gatavas jums 
patarnauti.

Adomas Norwich 
7800 Superior prie 79

Lietuvos Pasiuntinybe Lon-ltis užrašė kaip jam geriausia 
done ėmėsi žygių pataisyti An- '

Ši- glų spaudoje neteisingą vadini- į 
mą Jack Sharkio kokiu tai Coc-i 

Coskey vardu. Pareiškia kad' -------
i tokios pavardės Lietuviškai vi-'Ball tymas pereitą sekmadienį 
sai negali būti ir Šarkio tikra j turėjo rungtynes pebažnytinėj 
Lietuviška pavardė yra Žukaii-. salėj su Du Bois, Pa., Lietuviu 

Iskąs. Į tymu. Laimėjo Clevslandiškiai.
Atstovybė pareiškia: “Nėr:i'Tajsau visokio'išdirbinio laikrodėlius, 

pateisinimo laikytis tokio ne-j 
į gražaus iškraipymo, ir tarp
tautinio mandagumo principas, 
mikalauja kreipti atidos į šitą j 
pastangą pataisyti erzinančią!

i klaidą.” |. ----- ---I kitur. Temykit antrasai 

tuSLiYA. i v. d. siaUpM, jewd«
rauti. Paklausė įsirašančio pa-| 6704 Superior Ave. 
vardės ir jam pasakius, rašan-i FLorida 6791-R

išėjo, nepakįausdamas kaip ją 
“spelina”.

Clevelando Lietuvių Basket
Kur randasi Sarpalius? Dau

gelis teiraujasi kur dingo Ka
rolis Sarpalius. Jis niekur ne
dingo. Jis randasi toli prie 
Pacifiko okeano, Seattle mies
te. Kovo 18 dieną jisai ėmėsi 
su Charlie Hansen ir j j nuga- 
Ižjo. Ėmėsi Australišku budu, 
pagal roundų. Sarpalius lai
mėjo pirmus penkis raundus, o

VISI. EIKIT PAMA
TYT DRUTUOLIUS
Šios subatos vakare,

22 d., Lietuvių salėje turėsit 
progą pamatyti tris

I musų tautiečius stipruolius iš .
| Chicagos: P. Norkų, V. Yurčiu-, Hansen laimėjo tris pas'kuti- 
Į tę ir J. Kcdį, kurie visi savo1 nius raundus.
i sakose yra geriausia atsižymė-; Sarpalius ten imdamasis są-

... , 'kosi kad jis paeina iš Clevelan-Visi jie parodys nepaprastų:c]0

stebins kiekvieną atsilankiusį, i 
Drutuoliai atvažiuoja į Cle- 

veląndą subatos ryte ir prisi
ruoš tinkamai vakarui.

Jonas Kodis iššaukia visus 
Clevęlandiečiuš drutuolius tą 
vakarą, kas tik nori lai pribu- 
na kas gali jį praviršyt sunkių 

ivogų kilnojime, o tas gaus jo 
garbę kaipo to svorio pasauli
nis čampionas.

Clevelando Panelės 
šiaušiasi

Kada p-lė Yurčiutė pasiskel
bė kad ji iššaukia persitikrini
mui spėkomis visas Clevelan- 
dietes, nemanykit kad Cleve- 
landietės nusigando: “Dirvos” 
sporto redaktorius gavo atsilie
pimų kad jos gatavos stoti ir 
išbandyt savo viešnią iš Chica
gos, ir visai nebijo kad ji jas 
nugalėtų.

Nemanykit, Clevelande irgi 
yra stiprių Lietuvaičių ir jos 
gatavos apgint savo garbę.

Ypač ruošiasi atsilankyt di
delis buris čia augusių Lietu
vaičių pažiūrėt tos savo vieš
nios smarkuolės ir ar ištikro 
ji tokia galinga kaip apie ją sa
koma.

Jeigu katra norėtų stoti su 
p-le Yurčiutė persitikrint savo 
spėkomis bus pilnai pavelytina, 
tik. žinoma, ne už plaukų.

Programas prasidės 8 valan
dą vakare. Tikietus bandykit 
gauti “Dirvoje” iškalno, nes 
daugybė rengiasi dalyvauti ir 
gali pritrukti geresnių vietų.

Tikietai po 50c., 75c., ir ke
letas vietų -po $1. Vaikams 
bus 25c. -

Kovo

garsius

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 

F metų. Už savo
*larbą pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 

1 padarau negu kur

i i i-4 v įsi jie? paiociys nepapiasuii 
^ekoks paukštis gun^jos atletikos dalyku kurie 

avo lozdą. Nei- cfoWllt, i
nes jose 

kišenių

M. M. N. Pagalbos 
puikiau auga.
šo susirinkimo kur bus aptarta 
vieta. Visų abelna nuomonė 
yra kad išrinkti švarią ir pato
gią vietą kur butų galima aug
ti ir plėtotis Lietuviams.

parapija 
Visi laukia vie

L. V. 25-ta kuopa rengiasi 
gavėnioj pastatyt “Liurdo Ste
buklai”.

Gegužės 3 d. Mot. Sąj. 36-ta 
kuopa turės balių.

Gegužės 10 d. bus jaunimo 
pasilinksminimo vakaras.

Birželio 18 d. L. V. 25-ta 
kuopa statyt Shakespearo ko
mediją. Viskas atsibus Lietu
vių salėj. Pelnas skiriamas nau
jai parapijai.

Naujas Collinwood’o bažny
tinis choras smarkiai darbuoja
si. Jau turi apie penkiasde
šimts giedorių. Visi pasiryžę 
iki Velykų sutraukti iki šimto 
narių. Dabar jie/gieda gavėm- 
nes giesmes, o Prisikėlimo šven- 
ei V. Greičius mokina mišias 

Pamokos atsibuna 15232 St- 
Hair avė., prie Collinwood ir.o 

’tykios. Rep.

GAVO
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
.1. Narkevičius ........
Anelė Kulbickienė .
Juze Klapatauskienė 
Uršulė Kerševičienė 
Rožė Pangonienė ..
Klemensas Valavičius . .. 
Marė Zigmantienė ...........
Antanina Labokienė ....

Pocius
švainberienė

. . Lt. 40 

.... 100 

.... 200 
. . . 1000 

100 
50 
50 
59 

200 
'.nclč švamberiehė .......... 200
i’etronėiė Petravičaitė .. . 100

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland. O

DIXIE LAND MATTRESS Co.
6607 St. Clair Avenue

Senus lovų matrasus sutaisome ir 
padarom kaip naujus. Pagalves ir 
plunksnas taip pat atnaujiname. Se 
nas plunksnas parduodame speca- 
lėmis kainomis. (12)

PARSIDUODA LAMAS
2 šeimynų, 5 kambariai žemai i:

4 viršuj. Visais įregimais. Pars: 
duoda pigiai. Norim išvažiuot Lie 
tuvo. Kreipkitės (12

8103 CORY AVĖ.

VEDUS PORA AR BE VAIKŲ.
kurie norėtų ateiti gyventi sykiu 

šeimynoje, yra daug vietos visame 
name, bet turi būti be vaikų. ALs:- 
-reipkit greitu laiku. Galit parašyt 
aiškų arb-.i atvažiuot ypatiškai p.v. 

M. ŽIURIENĖ . (13)
5466 Turney Rd. Garfield Height!.

KRAUTUVĖ PARSIDUODA
1892 W. 45th st., cash groserne 

r saldainių krautuve su ar be bu
liuko. Nėra kompeticijos. Parsi
duoda pigiai. Bent kokių biznių 
norėdami matykit agentą Zimerman, 
8401 Denison Ave. Č12)

GANSONUI SEKASI
Holyoke, Mass., Kovo 14 d. 

Gansonas turėjo imtynes su 
Sailor Arnold, kurį Gansonas 
nugalėjo dviem atvejais pagre- 
tu. Gansonas ruošiasi prie im
tynių su čampionu Sonnenber- 
gu.

Savaitė pirm šitų imtynių 
Gansonas ten pat nugalėjo Cy- 
close Rees.

.MEŠKAI; DARBO NAMUOS 
Prie prižiursimo vaikų arba 
ynos, kad butų vieta gyven

1785 EAST 31 ST.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
8909 Garfield Blvd., kampinė c as1’, 

groserne, delicatessen ir keptų daly 
kų krautuve, $600 savaitinio biznio, 
trumpos valandos, uždaryta 
dieniais. Parsiduos pigiai, 
kit agentą Zimerman.

8401 DENISON AVE.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
su visomis prekėmis, yra ir 5 kam 
bariai gyvenimui; renda tik $35 
lystas ant kiek tik norit. Puiki vie 
ta bizniui ir gyvent. Kreipkitės pas 
Mrs. Stankūnas 

1497 EAST 71 ST.

$

Į
t

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

- POPIERIUOTOJAS 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.

O

P. NORKUS
Maty

Plačiai atsižymėjęs stipruolis P. Norkus

Kitame “Dirvos” numeryje turėsime svarbų, smulkmenišką pra
nešimą apie “Dirvos” Ekskursiją Lietuvon — prašome kiekvieną 
skaitytoją patėmyti tą pranešimą.

“Dirvos” Agentūra.

— Ei, stepj kur tu taip skubini?
Mister Policman, aš važiuoju į D: utuolių vakarą! 

Tai orait, gohet!

port© vakaras
Pirmas toks atsitikimas tarp Cleveland© Lietuvių

Dalyvauja žymiausi Chica
gos Atletai, pagarsėję ne 
tik Amerikoje bet ir visa
me pasaulyje, tarp jų viena 
Lietuvaite stipruolė:

V. YURČIUTĖ

ATSIBUS

SUBATOJ (MARCH)

Specializuoju nuėmimu 
uuo sienų senų popierų.

Turiu tam moderniškas 
mašinas.

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
J 229 EAST 74th ST.

ESTELLA

. <i

BEAUTY SHOPPE 
1218 E. 79TII ST.

Phone Endicott 2751
Wo specialise in Per

manent Waving 
$5.50 and $7.50

Shampoo and Finger
wave Marcel . . 75c. 

(16)

ADOLPH C. JAIOJBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

LI ET LTV IĮT SALĖJ
6835 Superior Ave Pradžia lygiai 8 vai. vak.

Pirmą syki pamatysit Clevelande garsų Lietuvi stipruoli, kuris yra gavęs meda
lius nuo Vokietijos kaizerio ir kitų valdovų už savo didelius pasižymėjimus stip
rybės darbais. Jokis kitas iš Lietuvių ir dabar negali jam prisilygint. Tai Norkus.

Antra nepaprasta ypata bus tai jauna Lietuvatė stipruolė ir akrobatė iš Chica
gos, Vincetta Yurčiutė. Ji yra dar tik 17 metų amžiaus, bet pasižymėjus savo di
dele spėka ir Įvairiais atletiškais gabumais. Nepraleiskit progos ją pamatyti.

Trečias stipruolis tai Jonas Rodis, vidutinio svorio čampionas. JĮ kiti jau matė, 
bet vėl bus žingeidi! pamatyti kokius aktus jis parodys vienas ir su p-le Yurčiutė.

Lietuyiai atsižymi visokiose sporto šakose: kumštynėse, imtynėse, ir sunkioje at
letikoje, kame pralenkia kitų tautų žmones. Mes visi privalom pagerbti tokius sa
vo narsuolius ir paremti atsilankydami jų parengime.

ĮŽANGA TIK 50c., 75c., ir keletas sėdynių po $1.00.
Visus širdingai kviečia KOMITETAS.


