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GAUS PUSĘ JIEMS
SKIRTOS SUMOS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Geri laikai turėsią ateiti. 
Amerikos žymus ekonomis
tai sako kad Amerika per
daug turtinga kad turėtu 
tikėtis subankrutijimo.

Suv. Valstijų turtas sie
kia apie $360,000,000,090.

Šalies ineigos siekia apie 
$95,000,000,000 į metus.

Žmonės pasidėję taupo
muose bankuose net $28,- 
000,000,000.

Banku turtai pasiekė net 
$72,000,000,000.

Svetimose šalyse Ameri
kos kapitalo sudėta apie 
$17,000,000,000.

Įsitėmykit, ne milijonai 
• čia minima, bet bilijonai.

Washington. — Atstovą 
Butas ir Senatas praleido 
bilių kad buvę 1917-18 me-

Lawrence, Mass. — Čia 
buvo sustreikavę ajpie 5,000 
audėjų. Streikas jau pasi
baigė. Areštuota du ko
munistai agitatoriai, kurie 
čia atsirado kurstyti dar
bininkus prie gadinimo ir 
naikinimo kompanijų nuo
savybės.

Ohio valstijos industria
ls santikių direktorius at
sišaukia Į visus darbdavius 
Ohio valstijoje sutrumpin-

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose...................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje......................  2.50
Lietuvoje ir kitur.............................. 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
Bio, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.
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ANGLIJOS SOCIALIS
TAMS NESISEKA

Londonas. — Pereitą sa
vaitę išrodė kad jau turės 
rezignuoti socialistinė An
glijos vyriausybė del nesu
sipratimų kilusių iš darbie- 
čių pasiūlyto biliaus pramo
nės srityje. Socialistai no
rėjo pravest bilių legalizuo
jantį generalinius streikus. 
Bet tas atmesta ir to vie
toj pervaryta kito priedas, 
visai priešingas, kuris pa
daro streikus ir lokautus 
nelegališkais.

Tas parodo kad socialistų 
opozicija yra stipresnė. Ki
tose šalyse premjeras po 
tokių pralaimėjimų atsista
tydina, bet MacDonald Įsi
kibęs laikosi savo vietos.

Eina gandai kad unijis- 
tai Anglijoje žada tvert at
skirą nuo socialistų darbo 
partiją.

SOVIETAI PAVARĖ 
IŠ DARBO 138,000

Maskva. — Nors sovie
tai giriasi kad Rusijoj sto
ka darbininkų ir nors kiti 
skelbia kad. ten darbas yra 
priverstinas, štai šiose die
nose sovietų vyriausybė iš
leido pareiškimą jog pava
ro iš darbo 138,000 darbi
ninkų iš valdiškų įstaigų ir 
darbų.

Išmesta iš vietų, kaip vy
riausybės pareiškime skam
ba , “neišgydomi biurokra
tai, sukčiai, buvę caristai, 
namų savininkai, buvę žan
darmerijos viršininkai, bu
vę policijos nariai, dvasiš
kiai ir kiti neatsakanti, ku
rie yra sovietų sistemos 
priešai.” Jiems niekur vie
tų valdžios įstaigose duoti 
negali.

Reiškia, tiek naujų dar 
atkaklesnių priešų sovietų 
cari pasidarė.

Jų vietas užims vaikėzai 
ir dar neatsakantesni žmo
nės, kurie yra ištikimi ko
munistai. Žinoma, tas pri
sidės prie didesnio nusmuk- 
dymo komunizmo.

KAIP KOMUNISTAI MULKI
NA DARBIN INKUS

Štai kaip veikia komunis
tai Amerikoje.

Vasario 25 buvo sulyg 
Maskvos įsakymo viso pa
saulio “bedarbių demon
stracijų” diena.

Amerikoje, kur tik jiems 
buvo leista, tuoj susituokė 
pulkai ir demonstravo, iš
kėlę užrašus: “Kovokit ar
ba mirsit badu”, “Dėkitės 
prie Bedarbių Tarybos”.

Kas yra tos “bedarbių 
tarybos? Visi pripažysta 
kad bedarbė, didelė ar ma
ža, yra skaudus darbinin
kui apsireiškimas ir kad 
reikia rasti išeitis. Bet kas 
yra tie žmonės kurie vadi
na save bedarbių užtarė
jais ir už juos šneka?

Kilmė tų kurie lyg kokio 
auksaburniai gražiais žo
džiais vilioja prie savęs be
darbius, atsekama net iš 
Raudonojo Internacionalo, 
Maskvoje, kurios įsakymais 
sutverta įvairiais prigavin- 
gais vardais organizacijų.

Tų organizacijų diriguo
janti ranka yra komunis
tai. Amerikos Amatų Uni
jų Sąjunga ar kaip ją ki
taip komunistai vadina, y- 
ra vadovaujama komunis
to Fosterio.

Paskui yra Tarptautinė 
Darbininkų Gynimo orga
nizacija, kuri renka- aukas 
neva darbininkų gynimui.

Komunistų prisivilioji
mas bedarbių yra lengvas. 
Jie rengia po įvairiais var
dais mitingus ir juose kal
ba apie kapitalizmą. Ant 
skelibmų pasakyta: “Įžan
ga 25c. Bedarbiams dy
kai”. Dykai! Na tai čia 
kokie nors geri darbininkų 
draugai jeigu dykai įleidžia 
bedarbius!

Tai yra sliekas ant ko
munistų meškerės, nors jį 
labai maža dalis bedarbių 
kėsinasi ryti. Kur jų pra
kalbos buna, sueina labai 
mažai klausytojų.

Viešas vogimas

įstatu. Pasirodo kad komu
nistai turi tam tikrą fondą 
savo pasekėjų išliuosavi- 
mui, Apsigynimo Fondą, į 
kuri neliauja pinigus rin
kę. Kuomet tie kaltina
mieji pašaukiami teismui, 
juos visada gina tas pats 
advokatas, komunistų šali
ninkas. Jeigu kaltinamas 
nubaudžiamas, jis nepane
ša jokių lėšų, viskas apmo
kama iš fondo. Net šeimy
nai duodama $25 į mėnesį 
užlaikymui kada už perdi- 
delį nusikaltimą komunis
tas pakliūva kalėjimai!.

Kodėl nori darbininkų 
apdraudos?

Amerikos komunistai la
bai atsidavusiai dirba rei
kalaudami darbininko ap
draudos nuo nedarbo. Jų 
tikslas yra šiuo laiku at
kreipti darbininkų atidą į 
kapitalistiškos sistemos ne
gerumą.

Paklausus komunisto a- 
gitatoriaus, “Kodėl tu rė
kauji už darbininkų ap- 
draudą? Juk jeigu darbi
ninkai bus aprūpinti netu
rėsi pats iš ko gyvent?” Jis 
atsako: “Kapitalistų siste
moje visada mes priekabių 
rasim. Jeigu iškovotume 
bedarbių apdraudą, žinot 
kas atsitiktų? Darbdaviai 
tuos pinigus turėtų iš kur 
nors paimti. Jie neimtų iš 
savo pelnų; jie numažintų 
darbininkams algas, padi
dintų tarp darbininkų skur
dą, ir mes vėl turim dirvą 
savo kovai.”

Kad taip darbininkas su
prastų komunistų veikimą, 
žinotų ko jie jieško, perma
tytų kad jų visas darbas 
yra ne darbininkų gerovei, 
bet kad jie galėtų iš darbi
ninkų vargų sau buržujiš
kai gyventi. Žmogus.

(Kitame num. bus: “Ar 
Kitas Karas Galėtų Page
rint Bedarbę?”)

Darbininkas.

TROCKIO NAMAS 
SUDEGĖ

Buvusio komunistų caro 
Trockio, kurs gyvena ištrė
mime Turkijoj, sudegė na
mas iki pamatų. Trockis 

■ vos iš- 
iš gaisro, bet su

degė viskas ką turėjo. Iš
gelbėjo jis tik laiškus ku
riuos su Leninu susiraši
nėdamas nuo Lenino turė
jo. Trockis gyveno ant 
Prinkipo salos. Jis per du 
pastaru metu rašė savo vi
sokius gyvenimo nuotikius, 
bet ir raštai ugnyje žuvo.

tais pasauliniam kare ka-|tuo laiku sil
-------  gautų piniginę pa- sigelbėj-0 į

nis hndnrhpq Iniknis i _ - • i
reiviai j 
skolą šiais bedarbės laikais 
iš jiems skirtų 1925 metais 
pravestu įstatymu bonų.

Prezidentas Hoover šitą 
Kongreso nutarimą atme
tė. Bet Senatas, nepaisant 
prezidento veto, antru kar
tu perbalsavo ir 76 balsais 
prieš 17 bilių priėmė.

Taigi nuo Vasario 28 d. 
išmokėjimas karo vetera
nams pusės bonų sumos 
kiek jiems buvo skirta, jau 
liko įstatymu.

Ant greitųjų paskirta 20 
milijonų dolarių ir tuoj pi
nigų rasis daugiau. Kurie 
tai navę pasauliniam kare 
vyrai yra be darbo gali rei
kalauti iš valdžios pusės 
kožnam skirtos sumos ir ją 
gaus pristatydami savo vi
sus tarnybos liudymus.

Kreiptis reikia į savo sri
ties karo veteranų biurus 
arba tam specialiai atidary
tas raštines. Nereikia ad
vokatų nei jokių kitų agen
tų ar patarėjų.

Tūkstančiai Lietuvių bu
vo Amerikos kariumenėje,

DAUGIAU RUSŲ RASTA 
KALTAIS

Maskva. — Šiose dienose 
Maskvoj atsibuvo kitas tei
smas suokalbininkų išvers- 

l ti sovietų valdžią. Rasta 
kaltais 14 žymių ekonomis
tų. Jiems graso mirties 
bausmė. Jų teismas netu
rėjo tokio dramatiškumo 
ir jie nebuvo garsinami 
kaip anie aštuoni “kontr- 
revoliucijonieriai” pereitą 
rudenį. Prieš juos neatsi- 
buna demonstracijos ir mi
nios nereikalauja jiems 
mirties bausmės kaip rei
kalavo aniems, todėl nėra 
abejonės kad šie bus sušau
dyti.

KONFISKAVO SOVIETU 
FILMAS

Meksikoje policija kon
fiskavo 10 komunistinių 
filmų gamintų Rusijoje su 
propagandos tikslu.

ti darbo valandas iki 8 va- dabar kiekvienas gali gauti 
landų į dieną, kad pasida- pusę jiems skirtų bonų ku- 
rytų daugiau darbų nors|riam tiktai reikia.
šiais sunkiais laikais. Bonai duodami neva kai-

Daugelyje dirbtuvių dar 
dirbama po 10, po 9 valan
das.

New Yorke norima su
daryti fondą iš $350,000 ap
rūpinimui darbu 45,000 pa- 
vienų moterų, kurios netu
ri darbo ir iš ko gyventi.

New Yorko miesto val
dyba žada paskirti desėt- 
ką milijonų dolarių šelpi
mui bedarbių šeimynų.

Anglijos valdžios darbi
ninkų tūkstančiams bus 
numažinta algos bendroje 
sumoje $15,000,000 į metus, 
kadangi atpigo pragyveni
mas.

Anglijos puodininkystės 
darbuose nuo Kovo 25 d. 
bus atleista 70,000 darbi
ninkų.. Darbininkai reika
lavo didesnių algų, darbda
viai pasiryžo dar ir senas 
algas numažint, ir prieita 
prie lokauto.

Ohio valstijos puodinin
kystės darbų 8,000 darbi
ninkų derasi už naujas al
gas, bet išvengimui streiko 
sutiko dirbti už 1930 metų 
mokestį iki nauja sutartis 
bus padaryta.

SALA KUR AUTOMOBI
LIŲ NEPRIIMA

Bermuda, sala Atlantike
po “paskola”, bet už ją jo
kių nuošimčių nereiks mo
kėti. Nuošimčiai bus išim
ti kuomet sueis bonų išmo
kėjimo laikas už keliolikos 
metų.

PERU PERVERSMAS 
UŽSIBAIGĖ

Lima, Peru (Pietų Ame
rika). — Po keleto dienų 
sukilimo, tapo išversta Pe
ru vyriausybė, kuri šeši 
mėnesiai atgal užėmė vie
tas tada išverstos vyriau
sybės.

Naujas vyriausybės gal
va yra vyriausio Peru teis
mo piirasėdis Dr. Elias.

INDIJA SUSITAIKĖ SU 
ANGLIJA

Bombai, Indija. — Lord 
Irwin, Anglijos pastatytas 
vice-rojus Indijai, priėjo 
prie susitarimo su Indijos 
laisvės kovotoju Mahatma 
Gandhi. Jeigu viskas vyks 
kaip sutarta tai naminis 
karas pasiliaus. Gandhi iš
reikalavo ir paliuosavimo 
iš kalėjimų 50,000 Indų ko
votojų už laisvę.

į rytus nuo Floridos, turi 
įstatymą draudžiantį atvež
ti ten automobilius ir nau
dotis jais. Buvo sumanyta 
kad leistų automobilius tu
rėti nors daktarams, bet ir 
tas atmesta.

Tiktai gubernatorius ir 
militaris garnizonas gali tu
rėti automobilius savo rei
kalams.

156 METŲ TURKAS NE
PADARĖ BIZNIO

New York. — Pernai va
sarą Amerikon atvežta Tur
kas Zaro Agha, kuris sako
si esąs 156 - metų amžiaus. 
Jis paimta vežioti po teat
rus rodymui publikai, bet 
jo pasirodymas netraukė 
publikos, ir vietoj pelno jo 
globėjai turėjo $6,000 nuos
tolių per metus.

Dabar sumanyta kitaip 
iš jo biznį daryti: tam tik
ros firmos gavo jo užgyri- 
mus kaipo tinkamų ir rei
kalingų dalykų, taipgi tam 
tikro keisto pieno kokį Tur
kijoje geria.

MAŽIAUSIA VALSTIJA, 
BET DRĄSIAUSIA ..

Providence, R. L — Val
stijos legislaturon įnešta 
bilius siūlantis padaryti įs
tatymu gaminimą ir parda
vimą 15 laipsnių stiprumo 
vvno ir 6 laipsnių stiprumo 
alaus.- Kiekvienas norintis 
pirkti tuos gėrimus turėtų 
išsiimti leidimą, kuris butų 
$2 į metus, ir kožnas pirkė
jas turėtų teisę pirkti po 1 
kvortą vyno ir tris kvortas 
alaus kasdien. Gėralus par
davinėti butų įsteigta 100 
parduotuvių valstijoje. Tos 
sistemos įvedimui reikėtų 
įdėti $200,000, kuri tuoj at
simokėtų iš pelnų.

Taigi, nors šis sumany
mas dar nepravarytas, bet 
tas parodo kad mažiausia 
Amerikos valstija gan pla
ningai kalba apie prohibi- 
cijos išmetimą.

NUŽUDYTĄ MOTERĮ 
VEŽIOJO IKI RADO 

KUR IŠMEST
Raleigh, N. C. — Čia ta

po suimtas tūlas Frazer, 31 
metų amžiaus, iš Rahway, 
N. J. Jis prisipažino kad 
nušovęs kitą moterį vežėsi 
savo automobiliu per kelias 
valstijas, vis jieškodamas 
tinkamos vietos lavoną iš
mest, iki pagaliau įvažiavo 
į mišką, kur nesimatė nie
ko arti, ir išvertęs nuva
žiavo.

Frazer pora metų atgal 
gavo palikimo $25,000, tuoj 
pasileido pinigus mėtyt ir 
viską prašvilpė. Jis buvo 
vedęs, bet pasileido ūžti su 
visomis; ši nužudyta mote
ris buvo kito vyro žmona.

RUSIJOS PREKYBA SU 
AMERIKA NESMUKS 
Pernai metą Rusijos pre

kyba su Amerika buvo net 
už $150,000,000. Kaip kal
bama tai ir šymet apie tiek 
pat ar net daugiau biznio 
Amerika iš Rusijos turės.

12 PRIGĖRĖ
Santiago, Čili. — Apsi

lankiusį Anglijos princą 
išlydėję muzikantai, gryž- 
dami valtele iš salos atgal 
į miestą, sutiko nelaimę: 
Vakaro laiku ant jų užėjo Į 
laivas, juos apvertė, ir 12 
vyrų iš 19 prigėrė.

“New York World”, gar
sus senas laikraštis, perėjo 
į Scripps-Howard spaudos 
bendrovės rankas už pen
kis milijonus dol. “World” 
darbininkai norėjo sudaryt 
fondą nupirkt tą laikraštį 
ir varyt patys biznį, bet. 
nespėjo.

20 ŽUVO AUDROJ
Pietinę Italiją peršlavus

Ant kelių šiuo tarpu dir- vėtrai padaryta daug nuos- 
ba apie 120,000 darbininkų, tolių ir pajūryje žuvo apie 
kaip rodo surinktos žinios. [20 ypatų.

ŠEŠI MIRĖ ELEKTRIŠ
KOJ KĖDĖJ 

Columbia, S. C. — Perei
tą savaitę šeši negrai tapo 
nubausti mirtimi elektriš
koj kėdėj už nužudymą 
dviejų baltų žmonių.

Savo paskutiniame parei
škime jie visi pasakė sekan
čiai: “Praneškit musų jau
najai kartai tegul pildo įs
tatymus ir klauso ką bal-1 
tieji žmonės sako.”

ATEIVYBĘ DAR LA
BIAU SUMAŽINO

Washington. — Atstovų 
Butas priėmė bilių kuris 
dar labiau suvaržo ateivy- 
bę. Jeigu ir senatas pri
ims tai nuo dabartinių kvo
tų iš Europos bus numušta 
90 nuošimčių per pora me
tų.

Išeitų šitaip: jei iš Lie
tuvos galėjo įvažiuoti apie 
400 ateivių, pagal šio su
manymo įvažiuotų tik apie 
40 per metus.

$2,000,000 j savaitę. Ap- 
skaitliuota kad Chicagos 
garsus Al Capone daro biz
nio iš svaiginančių gėrimų 
po du milijonu dolarių į sa
vaitę.

Komunistai nori kad dar
bininkai butų keno nors 
kankinami ir persekiojami. 
Jie mokina bedarbius eiti 
į maisto rinkas arba val
gyklas ir gražiai prašyti 
maisto. Jeigu neduoda, im
ti, vogti prievarta.

Šitokias vagystes lengvai
galima atskirti nuo papras
tų vagysčių. Komunistų 
mokinimas vogti nėra tai 
su tikslu įgyti maisto, nes

APIE 350 UŽMUŠTA 
VĖTROMIS

Suva, Fiji salose. — Va
sario 27 d. surinktomis ži
niomis, Fiji salose siautu- 
siose vėtrose užmušta 230 
žmonių. Daug žuvo van-

komunistų sukurstytas ne
privalo paėmęs slėpti, kaip 
daro šiaip vagišius. Ko
munistų mokslas reikalau
ja kad taip pasiėmusi ką i

denyje kada vėtrų 
mas jurų vanduo 
pakraščius.

Kovo 2 d. atėjo

verčia- 
užsėmė

naujos
žinios kad ten užklupo ki
ta vėtra ir žuvo vėl apie 
100 žmonių.

FRANCUZIJA SUSITAI-
nors valgomo darbininką] KĖ SU ITALIJA 
savininkas arba policija su-! Roma. — Italijai pasise- 
muštų ir areštuotų. Reika-jkė prieiti prie laivynų sti
linga ant kiekvieno žings- tarties su Francuzija, to- 
nio stengtis darytis “kapi-|kiu budu galės būti įvyk- 
talizmo brutališkumo au-Įdyta penkių valstybių lai
komis”. i vynų sutartis, prie kurios

Ir štai kas atsitinka: ne-[stovi Anglija, Amerika, Ja- 
spėjo tokį areštuoti, tuoj ponija, Italija ir I rancu- 
jis išeina iš kalėjimo po už-[zija.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Nepriklausomybės pami
nėjimas. Vasario 15 d. bu
vo surengta paminėjimas 
Lietuvos Respublikos tryli
kos metų gyvavimo sukak
tuvių. SLA. 3-čio apskri
čio iniciativa, susidėjus try
likai draugijų, iš jų atsto
vų sudaryta komisija pa
rengė atitinkamą paminėji
mą. Po pietų antrą valan
dą buvo Lietuviškas pro
gramas per radio, kalbos ir 
dainos.

Vakare L. M. D. salėje 
atsibuvo viešas suėjimas ir 
kalbos bei dainos. Vaka
ras pradėta su Himnu, pia
nu vadovaujant p-lei Mil
dai Virbickaitei.

Jaunos mergaitės, vado
vaujant p. Rajauskienei, 
pastatė patriotiška vaizde
li-

Pirmas kalbėjo J. J. Sa
vickas, nepersenai iš Lie
tuvos, kuris čia studijuoja 
mediciną. Jis pasakė gana 
gražią kalbą iš Lietuvos is
torijos ir apie Lietuvių ko
vas už nepriklausomybę.

Toliau kalbėjo P. Pivaro- 
nas, S. Bakanas, K. Mileris, 
Kun. Z. Vipartas.

Po to buvo dainų ir mu
zikos programas, kurį iš
pildė musų jaunos spėkos.

J. Virbickas.

prie budavojimo bus apie 
porai šimtų darbininkų.

Pennsylvanijoj Įvesta įs
tatymas kad automobilius 
turintieji ir juos valdantie
ji žmonės turi išsiimti tam 
tikrą leidimą, išlaikant ne
didelius kvotimus. Be lei
dimų važinėtoj ai bus bau
džiami.

Persmeigė peiliu. Ant 
Wylie avė. mėsos parduotu
vės savininkas anksti rytą 
atidaręs savo Įstaigą rado 
negrą, kuris norėjo apvo
gti savininką. Griebęs mė
są kapojamą kirvį negras 
ėjo ant savininko. Tas gi 
turėdamas rankoj ilgą pei
lį leido peiliu ištolo į už
puoliką, peilis pataikė neg
rui į gerklę ir persmeigė. 
Negras išbėgęs gatvėn su
krito ir mirė.

Neteko kojos. Vasario 
25 d. angliakasykloje prie 
darbo Jonui Labanauskui 
nulaužta koja. Antrą die
ną po nelaimės daktarai li
goninėje koją visai nupjo
vė žemiau kelio. Jis nese
nai buvo gavęs toje kasyk
loje dirbti. Jo šeimyna lie
ka dideliame skurde ir var
ge. J. Saulis.

158 užmušta. Sausio m. 
bėgiu šymet prie įvairių 
darbų Pennsylvanijoj suti
ko mirtį 157 darbininkai. 
Iš tų visų mirčių tik 8 už
mušta iš priežasties suge
dimo kokių nors mašineri
jų ar prietaisų.

Kasyklose daug užmušta 
nupuolimais iš viršaus ak
menų ar anglies, kas reiš
kia jog reikia daugiau ap
saugos. Kietos anglies ka
syklose iš tų 158 užmušta 
54 ypatos. Ant gelžkelių 
užmušta 14 darbininkų; 22 
užmušta šiaip dirbtuvėse; 
15 užmušta prie budavoji
mo darbų; 7 užmušta mies
tų ir valstijos darbuose; 21 
sutiko mirtį minkštos ang
lies kasyklose.

Statys paštą. Federalio 
budinko statymui Pittsbur- 
ge paskirta $8,000,000. Ti
kima kad darbą gaus kuri 
nors vietinė firma. Darbo

Nubalsavo dirbti 6 die
nas. Tramvajų kondukto
riai ir motormanai 1,317 
balsų prieš 762 nutarė dir- 
bet tik 6 dienas savaitėje, 
vietoj 7, kad tokiu budu 
pasidarytų daugiau vietų 
kitiems darbininkams.

Pradeda dirbti. Pavasa- 
i riui užeinant, Allegheny 
apskrityje prie įvairių vie
šų darbų bus paimta kelio
lika tūkstančių darbininkų 
kaip tik greit bus gaunama 
pinigų paskyrimai darbams 
pradėti.

Centralinėj Pennsylvani
joj vietomis pagerėjo gele
žies ir plieno darbai, atsi
darė nekurios dirbtuvės ką 
nedirbo tris metus.

SHENANDOAH, PA.

Vasario 16 d. minėjimas. 
Šv. Jurgio moterų draugi
ja parengė didelį banketą, 
kuris buvo labai pasekmin
gas. Dalyvavo daug pub
likos, viskas labai gražiai 
nusidavė. Po valgio kalbė
jo p. Birštonas, po to po
ra advokatų svetimtaučių, 
kurie Lietuvius gražiai iš
gyrė.

Po jų kalbėjo vėl Lietu
vis, A. Staniškis.

Kun. Karalius del šito 
parengimo labai rūstavo. 
Jis negali nustot neprieš
taravęs parapijonims, nors 
už tokius darbelius porą 
sykių net teisme atsidūrė 
ir buvo nubaustas. Kuo
met salė buvo išpuošta ban
ketui jis sumanė vesti į tą 
salę vaikus mokyt, kad jie 
papuošalus išdraskytų. Bet 
keletas rengimo komisijos 
narių nuėjo ir pastojo jam 
kelią, neleido. Pirmiau jis 
vaikus mokindavo kitoj sa
lėj ir buvo gerai, bet dabar 
paskelbė kad ten permažai 
vietos ir pereisiąs į didžią
ją salę. Bet sumanymas li
ko be pasekmių.

Parapijos komitetas, ku
ris su kunigu nesugyvena 
(ar su kuriais kunigas ne
sugyvena) neduoda salės 
dykai klebono ‘patriotams’, 
taigi Kun. Karalius gavo 
jiems vietą pas Lenkus. 
Ten laikant susirinkimus 
su savo pipirinėmis davat
komis, Lenkų komiteto na
riai atėjo pas musų para
pijos pirmininką F. Dau
girdą paklaust kodėl Lie
tuviai nemitinguoja savoje 
salėje. Patyrę dalyką, Len
kai pasakė kad šluota išvy
sią juos iš savo salės, sako 
ir Lenkams jų nereikia. 
Nežinia kur Kun. Karalius 
ras savo pipiriniams vietą.

J. Basanavičius.DAYTON
Lietuvių geradėjas už

muštas. Ernest G. Acker
man, Dayton Casting lie
jyklos perdėtinis, Vasario 
27 d. tapo traukinio užmuš- 
tas. Jis važiavo automobi
liu į darbą ir nenorėjo pa
laukti pakol ilgas prekinių 
vagonų traukinis perva
žiuos, todėl norėjo pasku
bint per gelžkelio bėgius 
Bet tuo tarpu kitais bėgiais 
užvažiavo greitas pasažie- 
rinis traukinis ir jį užmu
šė. Velionis buvo prielan
kus darbininkams, sykiu ir 
Lietuviams, kurių daug po 
juo dirbo seniau ir dabar. 
Jis buvo vyriausis perdėti
nis (superintendent), bet 
darbininkų nesmaugė kaip 
daro kiti, ir darbininkai tu
ri toj dirbtuvėj uniją. Lie
tuviams vos atvykus iš Lie
tuvos vis duodavo darbą, o 
kiti ir po šiai dienai dirba. 
Visi darbininkai, sykiu ir 
Lietuviai, apgailauja nete
kę savo geradėjo. J.A.U.SUSIVIENIJIMAS

: LIETUVIU AMERIKOJE IM »
< Didžiausia Lietuvių Organizacija ■

; 307 W. 30 Street New York, N. Y. I 
H 1
J S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių i 
“ Kolonijose. ;
" Turtas: $1,404,038.14 « j
J K

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. M 
1 Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. ų
J Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- C 
4 mos kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis M 

M nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- 
K ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų H 
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R ba į vietinių kuopų valdybas. į
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BARBERTON, O.

Barbertonas turi trejetą 
tūkstančių gyventojų. Nuo 
Akrono randasi apie pen
kios mailės į vakarus ii' jo 
rubežius siekiasi su Akro
no rubežium.

Tarp maišytų miestelio 
gyventojų daugiausia yra 
Slavai.

Iš dirbtuvių čia gal yra 
didžiausia pasaulyje degtu
kų išdirbystė. Dirbtuvėje 
dirba daug darbininkų. Mo
kestis labai maža.

Antra nemaža yra gumų 
išdirbystė F. Seiberlingo, 
buvusio Akrono Goodyear 
gumų dirbtuvės prezidento. 
Joje darbai eina silpnai, po 
tris dienas į savaitę, ir vis 
dar daugiau darbininkų iš 
darbo paleidžia. Kurie lie
ka dirbti turi labai sunkiai 
dirbti. Mašinos užėmė ki
tų darbininkų vietas, o ku
rie liko prie mašinų turi 
suspėti su mašinomis. Vie
nas darbininkas dabar turi 
atidirbt už desėtką.

Prie to yra daug geležies 
išdirbysčių. Dirbtuvės ne
mažos, bet jose tuo tarpu 
tik po keletą darbininkų 
tedirba. Mokestis darbinin
kams maža. Naujam dar
bininkui darbas nėra gali
ma gauti.

Barbertone yra apie pen
kios Lietuvių šeimynos, iš 
jų dvi ima “Dirvą”.

Šiose dienose degtukų 
dirbtuvėje prie darbo užsi
degus sierai apdegė Lietu
vaitė p-lė Šarkauskaitė. Li
ko nuvežta į ligonbutį. Ji 
yra puiki mergina.

Pinavijas.

* -------------------------- - Į.
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MONTREAL
Nepriklausomybes šven

tė. Vasario 15 d. vietos 
Lietuviai katalikai surengė 
paminėjimą Lietuvos ne
priklausomybės. Pirmiau
sia kalbėjo vietos klebonas 
Kun. Bubinas. Toliau bu
vo suvaidinta veikalėlis, po 
to bažnytinis choras sudai
navo gražių dainelių. Po 
dainų išėjo dar vienas kal
bėtojas, kuris iškart kalbė
jo labai gerai, bet vėliau su 
savo kalba nuvažiavo į Pa
ryžių : išniekino dabartinę 
Lietuvos vyriausybę ir vi
sus’ Lietuvius; prirodinėjo 
kad dabar Lietuvoje eina 
didžiausios paleistuvystės, 
ištvirkimas, nes žmonės ne- 
pripažysta tikėjimo ir baž
nyčios.

Aš nuo savęs patarčiau 
gerbiamam kalbėtojui pasi- 
dairyt po Montrealą, kur 
yra apie 350 Rymo-Katali- 
kų bažnyčių ir kur žmonės 
gausiai bažnyčias lanko, ar 
čia ne didesnė paleistuvystė 
dedasi, o jis čia gyvena ir 
kenčia. .. . Kiek iš jo kal
bos buvo galima spėti, kal
bėtojas turbūt norėjo pa
sakyt apie Paryžių, Chica- 
gą ir Montrealą, nes jo pri- 
vedžiojimai prie Lietuvos 
visai nepritinka. Man ge
rai žinoma kad Lietuva su 
savo kultūra ir dora toliau 
yra pažengus ir už patį 
kalbėtoją. Patarčiau kal
bėtojui pasimokyt plačiau 
apie Lietuvą ir pažint jos 
gyvenimą, tuomet turės1 
teisę apie Lietuvos gyveni
mą kalbėti. Aš manau kad 
doras Lietuvis niekuomet 
nedrys sakyti kad Lietuva 
žūsta arba pražuvo; maty
damas ją ir žūstančią ne
sakytų tegul žūsta, bet ne' 
ir kitus šauktų gelbėti. Be' 
ne toks yra šis. kalbėtojas

Pažaislis

kas, kurie iš pusės laiko 
valgomų daiktų krautuvę, 
su savo bizniu persikėlė į 
patogesnę vietą, 722 Queen 
st. W. Be to jie padidino 
savo biznį ir atidarė val
gyklą. Atidarymo dieną, 
Vasario 21, savo valgykloje 
vaišino apie 80 žmonių vel
tui. Valgyklą veda tautiš
koj dvasioj.

To pat namo antrame' 
aukšte J. Endrelis atidarė 
siuvyklą ir taisymo bei va
lymo įstaigą, kur Lietuviai 
bus aptarnauti vietoj kreip
tis pas svetimus. Palaiky
kime savus biznierius, o 
nauda mums visiems.

Toronto Žvangutis.

NEW BRITAIN, Conn.

“Divorsas”. Vasario 15 
L. N. Varpo dr-ja statė 
scenoje trijų veiksmų' ko
mediją “Divorsas”. Artis
tai savo užduotis atliko ne
blogai, ypač gerai vaidino 
J. Miežlaiškis Prano Bač- 
kio rolę, kurioje visą laiką 
turėjo nuduoti girtas. Ki
ti visi irgi gerai vaidino ir 
galima sakyt veikalas at
likta pusėtinai gerai.

Apart vaidinimo, L. N. 
Varpo choras, vadovauja
mas P. Bružausko, sudai
navo keletą dainų. Taipgi 
p. Petrauskienė ir p-lė Ri
zauskaitė sudainavo due
tų. Jos abi turi gerus bal
sus, p. Petrauskienė alto, o 
p-lė Rizauskaitė suprano, 
ir jų balsai gražiai harmo
nizavosi. P-lė Rizauskaitė 
yra plačiai žinoma daini
ninkė, ji nuolat girdima 
giedant bažnyčioje.

Taipgi dainavo duetų ir 
dvi Varpietės, pdė Stasė 
Matuliutė soprano ir p-lė 
Paulauskaitė alto. Abi jos 
yra geros dainininkės, ypač 
p-lė Matuliutė yra Varpo 
choro žvaigždė.

Publika šia pramoga bu
vo labai patenkinta. Daly
vavo pusėtinas buris žmo
nių, kurie savo parama pri
davė artistams energijos, 
ir tikima kad choristai ne-

tie apsakymai taip sužin- 
geidavo kad vis norėjosi 
vykti į Lietuvą persitikrin
ti, pamatyt garnį ilgakojį, 
kuris žmonėms brangias 
dovanas dalina. Na ir dvi
dešimts šeštais metais nu
vykau į Lietuvą ir pama
čiau tą viską ką man tėve
liai pasakodavo.

Svarbiausias šių apeigų 
kalbėtojas buvo Adv. Lu
košius iš Waterbury, Conn. 
Jis apsakė plačiai musų is
toriją, paminėjo kad Lie
tuvių kalba yra seniausia, 
ir kad Lietuvių tauta yra 
seniausia visoj Europoj.

Nenoriu praleisti ir vie
tos Lietuvių veterano vei
kėjo, J. Skritulsko, kuris 
irgi pasakė kelis žodžius. 
Tas žilagalvis senelis visa
dos yra su mumis kur tik 
liečiasi tautos reikalai.

Koncertinę dalį išpildė 
choras, buvo ir solo dainų, 
šokių ir deklamatorių, bet 
norėdamas sutrumpint šį 
rašinį visų vardų nesumi
nėsiu, bet mes vietiniai juos 
visus mylim ir pagerbiam.

Maksimas J.

BINGHAMTON, N. Y.

Prof. M. Biržiškos suti
kimas. Šios kolonijos Lie
tuviai rengiasi visu smar
kumu priimti Prof. M. Bir
žišką. Jo prakalbos įvyks 
Kovo 12 d. vakare, Lietu
vių salėje.

Vakaro programas bus 
platus ir įvairus, dalyvaus 
Šv. Juozapo parapijos cho
ras vadovaujamas p-lės K. 
Vinciutės. Kiekvienam bus 
įdomu išgirsti Prof. Bir
žiškos paskaita, kuris nese
nai atvyko iš Lietuvos Vil
niaus vadavimo reikalais.

Apielinkės Ukrainiečiai 
ir Žydai dalyvaus šiame 
parengime.

Lietuvos Suns.

Nepriklausomybės šven
tė. Vasario 15 d. vietos 
Lietuviai patriotai surengė 
šaunų banketą paminėjimui 
Lietuvos Nepriklausomybės

užilgo parengs kitą vaka
rėlį. Maksimas J.TORONTO, ONT.

Neleido demonstruoti. 
Vasario 25 d. komunistų 
suagituoti bedarbiai norėjo 
demonstruoti, kas buvo da
roma viena diena visame 
pasaulyje. Čia 
išėjo į gatves, 
neleido niekur 
raiti ir pėkšti 
lakstė ir vaikė bedarbius, 
bizūnais kapojo nekaltus 
žmones, kurie nieko blogo 
nemanė daryti, tik butų pa
klausę kalbų ir išsiskirstę.

Policija žiauriai apsiėjo, 
mušė kaltą ar nekaltą kas 
tik gatvėj pasipynė, vaiky
dama visus. Keli darbinin
kai pasipriešino ir užvažia
vo policijantams į nosį.

Keletui ir Lietuvių teko 
nuo policijos, nors jie visai 
nemanė demonstruoti, tik 
išėjo gatvėn pažiūrėti kas 
dedasi.

Darbininkai, nore d.a m i 
kokios nors išeities iš be
darbės, klausė komunistų 
agitavimų eiti ir demons
truoti. Kurie nėra komu
nistų pritarėjai ir nenujau
tė kad demonstracijų pla
nas yra komunistų sugal
votas, išėjo savo noru pa
demonstruoti, bet pakliuvo 
po ta pačia žiauria bausme 
ką skirta ir’ komunistams 
norintiems apversti tvarką.

Perkėlė krautuvę. L. Ra
manauskas ir M. Uzemec-, varlių krankimą, ir mane* »

darbininkai 
bet policija 
susirinkti— 
policijantai

Nepriklausomybės minė
jimas. Vasario 22 d. įvyko 
paminėjimas Lietuvos ne
priklausomybės 13 metų 
sukaktuvių. Kadangi New 
Britainiečiai tą dieną ap- 
vaikščioja visi išvien, kurie 
tik jaučiasi Lietuviais, tai 
kaip visuomet ir šymet pa
minėjimas pavyko.

Šį sykį žmonių prisirin
ko virš tūkstančio. Pro
gramas buvo įvairus ir gra
žus. Kalbėtojų buvo daug, 
tarp jų miesto majoras p. 
Quigley ir miesto prokuro
ras p. Woods, kurie pasakė 
gražias kalbas, linkėdami 
Lietuvai augti ir tapti di
džia ir prakilnia valstybe.

Lietuviai kalbėtojai buvo 
vietiniai trys advokatai: J. 
Kubilius, Ch. Tamulionis ir 
A. Povilaitis. Visi nors čia 
gimę vyrai, bet geri Lietu
viai. Taip pat keletą žo
džių pratarė ir dabartinis 
Šv. Andriejaus parapijos 
klebonas Kun. Vaškelis. Jis 
pasakė: Nors mane atvežė 
į Ameriką tik vienų metų 
amžiaus, bet esu Lietuvoje 
gimęs, vistiek aš buvau gri- j 
norius, man paaugus mano į 
tėveliai vis man pasakoda
vo apie Lietuvą, apie jos 
gamtos gražumą, apie ge- i 
gutės kukavimą, apie laks-J 
tingalos gražų balsą ir apie

13 metų sukaktuvių. Pro
gramas susidėjo iš dainų ir 
kalbų. Kalbėtojų buvo vie-

tinių ir svečių, keletas net 
Amerikonų, kurie pasakė 
tinkamas tai iškilmei kal
bas. Publikos dalyvavo po
ra šimtų ypatų. Dalyvis.DETROIT

Adv. J. U. U viekas tarp 
Detroito pirmaeilių. Ang
liški laikraščiai plačiai rašo 
apie vietos Lietuvio advo
kato Juozo P. Uvieko svei
kus pasiūlymus suvienyti 
apskrities ir Detroito mie
sto iždininko vietas į vie
ną, vietoj jieškoti kandida
to užimti vietą mirusio ap
skrities iždininko Freiwald. 
Kaip laikraščiai paduoda p. 
Uvicko pareikštą mintį, 
tokis raštinių ir urėdo su
jungimas į vieną sutaupy
tų piliečiams kelis šimtus 
tūkstančių dolarių į metus.

Uvick sako, net pašalinis 
tėmytojas valdiškų reikalų 

' supranta kad Detroitui ir 
Wayne apskričiui nėra rei
kalingi dveji rekordai, du 
iždininkai ir raštininkų 
štabas iš suvirš 100 ypatų 
kožname ofise atliekančių 

į beveik tą patį darbą.
I “Nors įstatymai tą pavė
lina ir musų viršininkai tu
ri noro palaikyt šitą neti
kusį aikvojimą taksų mo
kėtojų pinigų, vienok tokia 
tvarka nėra reikalinga. Pa
naikinimo daugybės renka
mųjų viršininkų įstaigų ir 
sujungimo daugybės kitų 
yra šaukiantis reikalavi
mas visų studijuotojų val
diškų reikalų.”

Uvickas sako, dabartinis 
miesto iždininkas galėtų 
būti apdovanotas titulais 
kiek .tik reikalinga, ir abu 
tie ofisai galėtų būti suvie
nyta. Valstijos konstituci
joje nėra nieko kas draus
tų tokį sujungimą įvykdy
ti, ir visi taksai galėtų bū
ti sumokėti viename ofise.

K.

Detroit. — Pavasario lai
kui artėjant ir esant gra
žiam orui, automobilių iš- 
dirbystės gauna daugiau
užsakymų, todėl kaip ku
rios ima į darbus daugiau 
darbininkų.

ATLANKYKIME LIETUVĄ!
Remkime Savo Uostą - Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus kuomet del 
Lietuvių yra palaikoma nuolatinis susisiekimas

New York — Kopenhaga — Klaipėda.

VELYKINĖ 
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New Y or ko

“FREDERIK VIII
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BALTIIV
Prof. M. Biri 

larkymas. Vas 
vietos Lietuvių 1 
ryba, susidedant 
morėje gyvuojai 
jų, surengė pair 
metų Lietuvos 
somybės sukakti 
antros po pietų j 
vo pilna publiko

Tą dieną pas i 
Prof. M. Birži 
stotyje pasitikti 
apie 100 autom 
stoties ir pras 
mes. Svečią pas 
tetas su miesto 
F. Broningu. 
parvažiavo į Li 
kur rengimo 
V. A. Laukaitis 
priklausomybės 
mo programą.

Vietinis Ukra 
ras su savo vad 
Amerikos himn; 
savo patriotinių

Toliau kalbėj 
Broiling, už kur 
gesnės Lietuvio 
nei musų patrio 
kytų.

Kalbėjo du U 
nigai, kurie pas 
savo šalies patri 
tuvių draugai, o 
agentai, kaip yr: 
kunigai.

Toliaus kalba 
kolas Biržiška, 
ilgoj ir turinin 
apibudino Lietu 
klausomybės kil 
vos linksmą ir 1: 
nimą, — užtai 
na, nes kuomet 
patį Vilnių, m 
Širdį, tame ir t 
sas liūdnumas, : 
skirti nuo musų 
daug mus broli 
vergauja po b: 
varnos sparnai:

Toliau dar k 
nis Adv. N. I 
pasakė trumpe 
minga kalbą, k 
širdies stygas

Prie užbaigos 
niežiu choras -su 
lėtą dainų ir 
Ukrainą ir Lie 
nais.

, Vakare Hem 
būtyje įvyko b; 
gerbimui svečio 
žiškos, kur dah 
tinas buris inte 
si su pakilusia 
dos tik eit atsi

Banketo ve 
Adv. Rastenis, 
džio buvo kalt 
daugelis reiškė 
Galiaus vėl ki 
Biržiška. Reil- 
ti kad svečias 
yra nuoseklus 
Jis savo turi 
paliko Baltin 
mintinu ant v

Po banketui 
sisakė žurnalą 
nius”. Prie gi 
bėjimų viskas

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Birželio 6 - June Laivu “HELLIG OLAV”

Amerikos Rietuvių Jaunuolių Ekskursijos

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

Liepos 3 - July Laivu “FREDERIK VIII”
Liepos 15 - July Laivu “UNITED STATES"

Viscs pastangos bus pašvęsta padarymui keliones atmintina ir pilna 
įvairumu ir malonumo del tu kurie dalyvaus ekskursijoje.

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakorte:; ant
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

Lietuvos Paštų Valdybos Kontragcntai Paštui Vežioti
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY

Washington SU Boston. Mass. 130 No. I a Salle St,, Chicago, III.

t

T1KRNET!ŠVEN’
Reikalaukit tu 
šliupo knygelė 
Netikri šventi 
dar galima gi 
je”. Kaina 25c 
tintu. Siųskit, 
je) pašto ženk

“ D I R 
6820 Superior Av



DIRVA
svečių, keletas net 

onų, kurie pasakė 
is tai iškilmei kai- 
blikos dalyvavo po- 
ų ypatų. Dalyvis.

lTROIT
L U. U viekas tarp 

pirmaeilių. Ang- 
:raščiai plačiai rašo 
tos Lietuvio advo- 
izo P. U vieko svei- 
siulymus suvienyti 
s ir Detroito mie- 
linko vietas į vie- 
j jieškoti kandida- 
i vietą mirusio ap- 
ždininko Freiwald. 
zraščiai paduoda p. 
pareikštą minti, 

tinių ir urėdo su- 
į vieną sutaupy- 

iams kelis šimtus 
ų dolarių į metus, 
sako, net pašalinis 
; valdiškų reikalų 
kad Detroitu! ir 

įskričiui nėra rei- 
veji rekordai, du 

ir raštininkų 
suvirs 100 ypatų 
ofise atliekančių 
patį darbą.

statymai tą pave- 
sų viršininkai tu- 
alaikyt šitą neti- 
jjimą taksų nio- 
igų, vienok tokia 
■a reikalinga. Pa- 
daugybės renka- 
ninkų įstaigų ir 

daugybės kitų 
antis reikalavi- 
studijuotojų val
dų.” 
sako, dabartinis 
liniukas galėtų 
vanotas titulais 
ikalinga, ir abu 
alėtų būti suvie-1 
tijos konstituci- 
ieko kas draus- 
ungimą įvykdy- 
iksai galėtų bu- 

viename ofise.
K.

- Pavasario lai- 
ir esant gra- 

automobilių iš- 
auna daugiau 
odei kaip ku- 
larbus daugiau

'uvą| 
lipedąj 
met del ™
iekimas 
ida.

I J A

K VIII”

"ATES”

BALTIMORE ' youngstown, o.
-------------- Komunistų melai. Teko

Prof. M. Biržiškos atsi- pastebėti “Laisvėj” aprašy- 
larkymas. Vasario 22 d. mą apie čia atsibuvusias 
vietos Lietuvių Tautinė Ta- komunistų prakalbas, net 
ryba, susidedanti iš Balti- 1 nuostabu pasidarė kaip tie 
morėje gyvuojamų draugi- draugučiai moka taip gra- 
jų, surengė paminėjimą 13 žiai meluoti. Rašoma kad 
metų Lietuvos Nepriklau- kuomet buvo Pruseiką čia 
somybės sukaktuvių. Pusė su prakalba, ponai fašistai 
antros po pietų jau salė bu- norėjo jį sumušti, viena 
vo pilna publikos.

Tą dieną pas mus atvyko j supuvusių kiaušinių ir to- 
Prof. M. Biržiška, kurio1 meičių Pruseikos apetitui 
stotyje pasitikti suvažiavo 'no 311 o-i n f 
apie 100 automobilių, nuo 
stoties ir prasidėjo iškil
mės. Svečią pasitiko komi
tetas su miesto majoru W. 
F. Broningu. Paskui visi 
parvažiavo į Lietuvių salę, 
kur rengimo pirmininkas 
V. A. Laukaitis atidarė Ne
priklausomybės paminėji
mo programą.

Vietinis Ukrainiečių cho
ras su savo vadu sugiedojo 
Amerikos himną ir keletą 
savo patriotinių dainelių.

Toliau kalbėjo majoras 
Broning, už kurį patriotin- 
gesnės Lietuviams kalbos 
nei musų patriotai nepasa- 

‘ • kytų.
Kalbėjo du Ukrainų ku

nigai, kurie pasirodė tikri 
savo šalies patriotai ir Lie
tuvių draugai, o ne tikybos 
agentai, kaip yra musų tūli 

i kunigai.
Toliaus kalba Prof. My

kolas Biržiška. Jisai savo 
ilgoj ir turiningoj kalboj 
apibudino Lietuvos nepri
klausomybės kilimą, Lietu
vos linksmą ir liūdną gyve
nimą, — užtai sakau liūd
ną, nes kuomet kalba apie 
pati Vilnių, musų Tautos 
Širdį, tame ir užsiveria vi
sas liūdnumas, nes mes at
skirti nuo musų sostinės,'o 
daug mus brolių ir sesučių 
vergauja po baltos Lenkų 
varnos sparnais.

Toliau dar kalbėjo vieti
nis Adv. N. Rastenis; jis 
pasakė trumpą bet jaus
mingą kalbą, kuri nevieno 
širdies stygas palytėjo.

Prie užbaigos vėl Ukrai
niečių choras sudainavo ke
letą dainų ir užbaigė su 
Ukrainų ir Lietuvos him
nais. ,

Vakare Hemerson vieš
butyje įvyko banketas pa
gerbimui svečio Prof. Bir
žiškos, kur dalyvavo pusė- ' 
tinas buris inteligentų, vi
si su pakilusia dvasia, ro
dos tik eit atsiimt Vilnių.

Banketo vedėju buvo 
Adv. Rastenis. Po užkan
džio buvo kalbos, kuriose ■ 
daugelis reiškė savo mintis, i 
Gabaus vėl kalbėjo Prof. 
Bii žiška. Reikia pripažin
ti kad svečias iš Lietuvos 
yra nuoseklus kalbėtojas. 
Jis savo turininga kalba 
paliko Baltimoriečių at
mintinu ant visados.

Po banketui dauguma už
sisakė žurnalą “Musų Vil
nius”. Prie gražių pasikal
bėjimų viskas ir užsibaigė.

J. S. Galutis.

moteris buk net atsinešus

i' padilgint.
' Bet tai grynas komunis

tų melas, nes man teko bū
ti tose prakalbose ir nieke 
panašaus nebuvo.
kokia komunistų davatka 
susapnavo apie tai ir tuoj 
parašė į “Laisvę”.. Nabagą 
Pruseiką nori padaryt mu- 
čelninku, nes turbut jau 
neturi ant ko aukas rinkti. 
Sveiko proto žmonės tokių 
gaivalų neremia ir pinigų 
neduoda.

Vasario 15 d. vėl sureng
ta raudonos prakalbos, at- 
sibaladojo Mizara iš Chi- 
cagos ir Žebrys su Mažei
kos boba iš Clevelando. Su
sirinko būrelis komunistų, 
na ir keletas tautiečių nu
ėjo tų komedijantų pažiū
rėt. Pirmiausia išėjo Žeb
rys, kuris tauzijo apie Su
sivienijimą ir apie buvusį 
seimą Chicagoj. Reikia pa
sakyt kad net tų pačių ko
munistėlių ir ausys nulin
ko tą pačią pasaką girdint 
nuo jų kalbėtojų kurie čia 
atsibaladoja. Net ir ska
nus daiktas visada tas pats 
nusibosta. O musų komu
nistėliai vis tą patį kaulą 
graužia, ir be abejo grauš 
tolei kolei jų kinkos juos 
nešios.

Na, išsibaigė Žebrio pa
saka, perstatyta Mažeikie
nė. Ji kalbėjo apie bedar
bę, išpeikė viso pasaulio 
valdžias, tik vieną Rusiją 
į palubes kėlė: ten valdžia 
esanti gera, ten darbų yra, 
ten reikalinga darbininkų, 
o ypač tokių kaip Mažeikie
nė ir Žebrys, tik nežinia 
kodėl ta draugė taip greit 
pardūmė iš Rusijos kada 
buvo nuvažiavus keli metai 
atgal. Ji pasakė kad anks
čiau ar vėliau vistiek ko
munistai pasaulį užvaldy- 
sią. Tą girdėdami jos pri
tarėjai pradėjo delnais plo
ti, tartum but ant 
arklių apžargdyti.

Jai užbaigus savo 
baiką, vienas žmogus 
jo ką tokio paklausti, nes

vakaro vedėjas pasakė jog 
bus atsakoma į klausimus. 
Tačiau viena boba, lyg žą
sų piemenė, atsistojus ėmė 
tą žmogų koliot, ir balso 
jam nedavė.

Paskui kalbėjo Mizara. 
Ir tas SLA. seimu riaugėjo, 
daug kalbėjo apie Bagočių: 
ką jis valgė, ką gėrė. Po 
to užšoko ant Gegužio ir 
ant centro valdybos. Visus 
gerai apakėjo, o ant galo 
ėmė taršyt Lietuvos Prezi
dentą, kurį su kraujais 
sumaišė, Lietuviška Smeto
na užsigardavo, ir kriukį 
užbaigė.

TŪLŲ GYVŪNŲ GY
VENIMO ILGUMAS

koks maras, ar pavojingos J Skaityk ir Naudokis !

Gal tik

šimto

ja

ILAV”

sijos

ras
VIII”
iTES"
na ir pilna 
.'įjoję.

.INE
a'oti
ČORK CITY
Jucągp, III,.

TIKRI IR
NETIKRI

ŠVENTIEJI
Reikalaukit tuoj Dr. Jono 
Šliupo knygelės “Tikri ir 
Netikri šventieji”, kurios 
dar galima gauti “Dirvo
je”. Kaina 25c. su prisiun- 
timu. Siųskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Škotijos universiteto Dun
dee profesorius Peacock il
gai tyrinėjęs tūlų gyvūnų 
gyvenimo sąlygas ir am
žiaus tęsimąsi-ilgį, nesenai 
paskelbė savo patyrimus, 
kurie parodo, kad gyvūnai 
ne gyvena taip ilgai, kaip 
tai pirmiau buvo tikrina
ma. Profesorius Peacock 
užginčija pirmesnius ir jau „ . .v . ... L i smuikiniuseniau žmonių priimtus tik-1 . . _ 
rinimus, jog dramblis gyve

na . . t na iki pusantro šimto metu.Teis MiZcirokcis pasirodei... « .
kad tik jis vienas pasaulyje iŠltas Profesorius tikrina, 
geras, kiti visi niekšai. ~ P°S stipnausis dramblis ne

Musų draugučiai pamatę j gyvena ilgiau kaip septy-
Mažeikienę nusidžiaugė — 
manėka ijd gų d,jošabėMl 
manė kad ji jau čarterį at
vežė “darbininkiškam” “su
sivienijimui”.

Kada į salę pradėjo eiti 
publika, šalę manęs sėdėda
ma viena moteris sako: kas 
čia dabar bus, ar jau revo
liucija !.... Ir aš maniau 
kad revoliucija, nes suėjo 
net pustuzinis raudonos ar
mijos ir keli “fašistai”.

Vėliau, kada Mizara pa
sakė kad čarterio dar nėra, 
čarteris dar aukštai kami
ne kaip skilandis kabo, tai 
visi draugučiai kaip kati
nai nosis nuleido, nes var
gu kada jį pasieks.

Kregždė.

nias dešimtis metų, o bang- 
žuvė, kurią tikėta gyvenant 
beveik tiek pat kiek gyvena 
dramblis, 
patyrimų 
vena tik 
metų.

Kiek tyrinėjimai iki šiol 
parodė, tai pasaulyje yra 
tik keturi sutvėrimai, kurie 
gyvena ilgiau už žmogų, bū
tent: Didėsės želvės pragy
veno 150 iki 200 metų (su- 
lyg aplinkybių ir gyvenimo 
sąlygų). Karpęs gyvena 150 
metų; baltgalviai vanagai 
iki 118 metų; uolų kalnuose 
gyvenanti ereliai gyvena iki 
101 metų. Krankliai, var
nos ir papūgos gyvena iki 
šimtui metų (žinoma, ne vi
sa veislė, tik atskiri gyvu-

pagal vėliausių 
žinoma kad gy- 

keturias dešimtis

nai). Iš žuvų giminės ilgiau
sia gyvena lašišos, 72 metų, ligos, jiems gyvenimą nesu- Jei Nori žinot Kas Pasaulyje Dedasi 

Rekinai sulaukia 58 metus 
ir tūla rūšis kėvaluočių, zo
ologijos laboratorijoj išgy
veno 66 metus.

Iš vabalėlių gyvenimo pa
tirta, kad viena rūšis šv. 
Jono vabalėlių gyvena 37 
metus; viena rūšis didžiųjų 
skruzdžių gyvena 13 metų; 
blusa gyvena tik 18 mėne
sių, utėlė 7 savaites, ir na
minė musė, 34 dienas. Iš 

i laknų, mašalų 
‘giminės, didžiuma gyvena 
ne ilgiau kai dvi-tris valan
dai’, ir gyvenimą baigia.

Gamtininkų ir gyvūnų 
gyvenimo tyrinėtojų užra
šuose randama dar žinias, 
sulyg kurių užtikrinimo su
žinome, jog vienos rūšies 
rupūžė gyvena 36 metus, o 
aligatorius (krokadilius) 40 
metų. Liūtai ir tigrai retai 
kada ilgiau gyveną 25 metų, 
tik vienas naminis katinas 
yra išgyvenęs 40 metų. Na
minis šuva negyvena ilgiau 
35 metų, arkliai 40 metų, o 
karvės kartais dagyvena iki 
25 metų.

Visų šitų gyvūnų amžis 
skaitoma gyvenant jiems 
nelaisvėje, zoologijos dar
žuose. Yra patikėtina ir 
gamtininkai ne ginčija, kad 
visi šitie gyvūnai gyvenda
mi liuosą gyvenimą ir me
keno nevaržomi, gali gy
vent porą ar kelis metus il
giau, jei tarpe jų atsiradęs

tiįumpa, o nuo ligų marų 
joks gyvūnas nėra liuosas.

Skaityk
“Amerikos Lietuvį” 

Savaitinį Amerikos Lietuviu laikraštį 
Jo kaina: S. V. 81.50; Užsinyj— 

Lietuvoj 82 Metams
Bet kas dabar užsirašys ’Am. Lietu
vį’ iki pabaigai šio menesio ir pri

sius $2, gaus per ištisus metus
Laikraštį Dovanai 

ir Dvieju Dolarių Vertės Knygomis

KAS 
prisųs vieną dolarj ($1) tas gaus 

Laikrašti Dykai 
per pusę metų ir $1 vertės knygų.

ČIA

NEPASISEKĖ PARSI
NEŠT VERŠĮ

Philadelphia, Pa. — Šioje 
nuožvalgos gadynėje žmo
gui net veršį po pažaste ne
šantis negali ramiai gatve 
eiti. Vienas žmogelis andai 
nešėsi sau namon veršį. Jį 
pamatęs policijantas sulai
kė klausinėjimui. Bet ver-! i,_1J1CLUVlų 
Šio nešėjas matyt nelabai I 2)—Vokiečių Kalbos Rankvedi u ---Pmnniivn Kalima Rankvpdl
norėjo policijantui aiškin
tis kur jis veršį gavo, to
dėl palikęs jį nubėgo. Po
licijantui nors reikėjo žmo
gelį vytis ir sulaikyti, bet 
žinodamas kad veršis yra 
veršis ir gali gatvėj prida- 
ryt bėdos, apkabinęs už 
kaklo vedėsi veršį į polici
jos stotį.

KNYGAS GALI IŠSIRINKT Iš 
SUŽYMĖTO SĄRAŠO: 

1)—Lietuvių Kalbos Gramatika _ . ..3
3) —Prancūzų Kalbos Rankvedis
4) —Aritmetikos Lekcijos---------
5) —Belaisvio Balsas _______
6) —Paslaptys Lošimo Kazyromis
7) —Didysis Sapnininkas--------
8) —Esperanto Kalbos Rankvedis

Visuomet rašykit šiuo antrašu: 
‘AMERIKOS LIETUVIS’ 

14 Vernon St. Worcester, 'Mass.

50c
35c
50c
50c

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

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS |
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti j
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
((Per &olhen.Lyu rg-ą. (pVerLija. )

Šymet Trys Specialės Ekskursijos i Lietuvą e 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

GRIPSHOEM
Gegužes 1, Birželio 27, Liepos 23

Del kitų išplaukimų iš New Yorko greitam susisieki
mui su KLAIPEDA, iliustruoto cirkuliorio su žemėlapiu 
ir kainų, kreipkitės Į savo laivakorčių agentų arba į:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. (Tel. Bowling Green 9-8787) New York
181 N. Michigan Ave. 10 State Street

Chicago, III. Boston, Mass.
Informacijos ir kitos žinios teikiamos nemokamai.

bet
ra-

bala-
nore-

JURU GROŽĖ
ŽA VEJANTI

Jura nors ta pati, 
kasdien kitokia — tai
mi ir tyli, skaisti kaip veid
rodis, tai vėjo pučiama įnir
šta, putoja, laižo ir daužo 
akmeninį krantą. O kiek 
jos bangos suteikia visokių 
spalvų ir atspalvių saulės 
spinduliai.

O koks gražus saulės te
kėjimas arba nusileidimas 
matomas už juros!

Kuomet ateina vakaras, 
naktis, ir virš juros suspin
di mėnulis, kada švelni, ma
loni sidabrinė mėnulio švie- 

! sa žaidžia su lengvomis 
bangelėmis pro išdrikusius, 
skystus debesėlius.

Tiesa, poetai, rašytojai 
bando žodžiu apsakyti, iš
reikšti tą juros grožę, dai
lininkai bando nupiešti, bet 
nematysi tame to tikro ju
rų gražumo kokį išvysti 
pats prie juros būdamas.

Saulės Spinduliai Minkština

DIDELIS NUPIGINIMAS
TREČIA KLASE Į LIETUVĄ

Padrąsinimui ankstyvo pavasario keliavimui į Lietu
vą, švedu Amerikos Linija nutarė duoti geroką papigi- 
nimą nuo Trečios Klasės Laivakorčių važiuojantiems i 
Lietuvą ir atgal. Keliavimui iš New Yorko laike Kovo 
ir Balandžio menesių nauja kaina yra:

_ ' $ 150.00
už Trečios Klases Laivakortę __

Iš Amerikos Į Lietuvą ir atgal Į Ameriką
Sekančiais išplaukimąis iš New Yorko:

DROTTNINGHOLM KOVO 14
GRIPSHOLM KOVO 28

KUNGSHOLM BALANDŽIO 4
DROTTNINGHOLM BALAND. 11

Taipgi išplaukimams iš New Yorko tarpe 
Rugpjūčio 1 ir Spalių 15 dienų

Iš Lietuvos galima gryžti bile kada laike dviejų metų.
Ši žema kaina nepriskaitoma išplaukimams iš New 

Yorko Geyužės, Birželio ir Liepos mėnesiuose, nes tada 
bus galioje musų reguliarės kainos.

Naudokit proga šio didelio laivakorčių papiginimo, pa
sirenkant vieną iš viršminėtų išplaukimų Į Lietuvą. Pla
tesnių informacijų gausit iš artimo laivakorčių agento 
arba iš

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. (Tel. Bowl'Green 6-8787) New York City 
CHICAGO, Ill.................................. 181 N. Michigan Avė.
BOSTON, MASS. (kamp. Washington St.) 10 State St.

Informacijos ir kitos žinios teikiamos nemokamai
© 1931, The American Tobacco Co., Mfrs.

Jūsų gydytojaus patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, kvėpuok giliai; 
fiziniai mankštintos minkštinančiuose 
saulės spinduliuose ir laikas nuo laiko 

patikrink savo kūno sveikatų.

It’s toasted'
Jusu Gerklės Apsauga — Prieš knitejimus—prieš kosulį

LUCKIES 
palankūs

visuomet
jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saule no
kina - del to “SPRAGINIMO” proceso 
naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE — pagaminti iš geriausių 
tabakų — Derliaus Grietinės — DAR — IR 
“SPRAGINTI” — ir extra slaptas šildymo- o
procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie 
yra visokiame žaliame tabake “SPRA- 
GINIMU” pašalinami. Jie parduodami 
kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigaretuose. Nenuostabu, kad LUCKIES 
visuomet palankus jūsų gerklei.



GANA VAIDINTI KOMEDIJAS
.____ *—------------------------

Gana musų SLA. Pildo
mos Tarybos nariams vai
dint narių mulkintojų ro
les.

Jau visiems aišku kad 
dabartinė Pild. Taryba — 
jos diduma — ypač Gegu
žis (ir labiausia jo pakali
kas Vitaitis) nori likti sa
vo vietose.

Vietoje išeiti i SLA. na
rius su kokiais rimtais sa
vo ateities darbams — jei
gu bus išrinkti — planais, 
vietoje pasireikšti nariams 
ką jie gero padarys už tą 
visą laiką ką iki šiol nema
žai blogo pridarė, jie grie
biasi šmeižtų, kitų žmonių 
kaltinimų. Dreba kad ga
li netekti savo vietų, bet už 
jas kovoja nešvariu budu.

Visi Įvertintų jų pasiry
žimą, jų norą būti tose vie
tose jeigu jie patiektų nors 
kokį naują sumanymą ką 
jie ateityje darys kad Susi
vienijimas bujotų ir neštų 
naudos, o ne nuostolius iš
augintam turtui.

Nuolat Vitaitis vaitoja S. 
L. A. organe kad kokie tai 
“neatsakomingi” nariai ne
gerbia jų, “atsakomingų 
veteranų”, o nepasako ką 
atsakomingo jie padarė.

Jeigu kam priklauso gar
bė už Susivienijimo išaugi- 
nimą tai tiems atsidavu- 
siems S. L. A. organizato
riams ir nariams kurie są- 
vo sunkiai uždirbtais cen
tais važinėjo i seimus kai
po delegatai gelbėt Geguži 
ir jo kliką, kad jų vieteles 
komunistai neatimtų. Ne 
Gegužis, ne Vitaitis ir ne 
kiti gali tą garbę savintis.

Kurie seka iš arti musų 
politikierių darbus nujau
čia kad jie jau turi gatavas 
purvų kanuoles prieš kiek
vieną, kad ir padoriausi 
SLA. narį, jeigu tik toks 
drystų kandidatuoti į ko
kią nors vietą SLA. cen
tre.

Savo šalininkus visur už- 
pumpavo rėkti ant kožno 
ką nors rašančio ar kalban
čio prieš juos, kad tie yra 
niekšai ir užtai kalba-rašo 
kad patys nori Įlyst Į Pild. 
Tarybą.

¥ * ¥
Vyrai, ne tuo keliu einat. 

Sustokit kol dar ne pervė- 
]ai. Neverskit Fraternalę. 
brolišką organizaciją, Į po
litikierių Purvinimo orga- 
zaciją.

Kelkit į viršų savo dory
bes, gerus darbus, jeigu jų 
turėjot, o ne dėkit visą sa
vo energiją purvu užmesi 
akis ir burnas kitų, kad jie 
apie jus negalėtų nieko pa
sakyti.

SLA. nariai visi yba rim
ti ir dori žmonės. Niekšų 
jau atsikratėm.

Tegul sugryžta Susivie
nijime vėl tas senas frater- 
nalizmas, kuris vadovavo 
Susivienijimą pirmiau.

‘ Nei vienam nepriklauso 
garbė paskirai už SLA. iš- 
auginimą. Tik žemo išsivy
stymo gaivalai gali kelti 
save virš kitų visų ir saky
ti “MES esam atsakomin- 
gi veteranai! Jus prieš mus 
tylėkit arba busit paniekin
ti, nes musų rankose orga
nas ir iždas!”

Tik jau Pradinės Mokyklos 
Vaiko Protavimas!

“Tėvynės” redaktorius p. 
Vitaitis, kuris mėgsta ki
tus vadinti “neatsakomin- 
gais”, savo ginče su SLA. 
Apšvietus Komisijos nariu 
J. Pronskum štai kaip pa
reiškia :

“Jei prašlinus iš vadovy
bės tuos šimtus SLA. vei
kėjų, kurie Susivienijimui 
per pastarųjų (kodėl ne pa
starų?—“D.”) keturiasde- 
šimts metų dirba, tai ir ne
beliktų (kodėl ne neliktų? 
—“D.”) iš ko tą naują va
dovybę sudaryti.”

Ar reikia keistesnio išve
džiojimo? Juk Susivieniji
mą vadovauja tik Gegužis 
su keliais savo klikos žmo
nėmis (jų tarpe ir isterikas 
Vitaitis). Kam gali užeit 
ir i mintį kokius ten šim
tus iš kur nors šalint ar 
vaikyt?

Bet p. Vitaitis neturi 
minties apie šimtus, jis tik 
apie pustuzini kalba. Bet 
jeigu taip, tai nereikia keis
tesnio Įsivaizdavimo kaip 
tas kad Gegužio klikos pus
tuzinis yra vienatiniai vy
rai Susivienijimui valdyti, 
kuriuos prašalinus Susivie
nijimas turėtų sugriūti.

Tai perdaug vaikiškas 
įsivaizdinimas ir neapgal
votas spjaudymas SLA. na
riams ir veikėjams į veidą:

kad desėtkuose tūkstančių 
narių nėra nei vieno kuris 
tiktų užimti SLA. vadovy
bę. Mat, seniau buvo, ka
da visa musų “inteligenti
ja” buvo tik keli karčiam- 
ninkai. Dabar su desėtkais 
daktarų, inžinierių, advo
katų ir kitokių profesiona
lų narių Susivienijimas tu
rėtų bankrutyt....

Neužilgo p. Vitaitis pa
rašys kad visame pasauly
je nėra kito Lietuvio kuris 
galėtų “Tėvynę” redaguot, 
todėl kai jis numirs “Tėvy
nė” turės sustoti.

Liūdna darosi Tad musų 
organizacijai išdidėjus, jos 
vadovybė liko tik ant tokių 
“atsakomybių”....

Knygų Leidimas Lietuvoje
1930 metais Lietuvoj iš

leista 961 paskirais vardais 
knyga. Tų knygų išviso 
atspausdinta 3,996,555 egz. 
Lietuvių kalba iš to skai
čiaus išleista 3,844,785. Li
kusios kitomis kalbomis.

Pačiame Kaune išleista 
3,456,695. Likusi dalis bu
vo išleista kituose Lietuvos 
miestuose.

Olšauskas Paleistas
Buvęs pralotas Olšaus

kas, Lietuvos teismo pripa
žintas kaltu už nužudymą 
buvusios savo šeimininkės, 
tapo iš kalėjimo paleistas. 
Jam kunigystė atimta fr 
išleidžiamas tik su ta išly
ga kad negyvens Lietuvoj.

PALAUŽTA ILGESIU ŠIRDIS
Išauš pavasaris laukuose,
Ir gėlės visur sužydės,
Ir skęs apielinkė dainose,
Tik mano širdis vien liūdės....

Jai pins vainiką atminimai, 
Vaizduos prabėgusius laikus, 
Ir skins ilgėjimo troškimai 
Mus meilės vystančius žiedus....

Ir skris svajužės Į tą kraštą
- Kur mergužėlė mylima,

Kur jos dainelė tyliai plasta
Kitam berneliui pinama... .

Ir giesmininkės lakštingėlės 
Linksmai sau krūmuose giedos, 
Tik mano liūdnos svajonėlės 
Tyliai su ilgesiu plasnos....

Plasnos svajužės neribotos,
Plasnos per dienas ir naktis, 
Kur skęsta dienos išauksuotos 
Ir šaipos meilė ir viltis.

Ir nerimaus gelmėj krutinės 
Palaužta ilgesiu širdis, 
Nors skris aplinkui sutartinės 
Per kiauras dienas ir naktis... .

Širdis sukalta atminimais,
Palaužta ilgesio jausmais,
Nebežydės džiaugsmų troškimais, 
Tik glamonėsis su skausmais....

Jonas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA
Diedas su boba išėjo grybauti, 
Lepšę atradę, negali išrauti.

Lepšę išrovė, maišą prikrovė,
Namon parnešę i pečių sukrovė.

Virsime grybų, nugrajbysim taukus, 
Duosime šeimynai, kuri dirba laukus. 1

Kepsime ragaišių iš miežių akuotų, 
Lepše pašmeruosim, valgysim 

taukuotus.

Žentai iš Amerikos
Komedija iš Amerikie čių Prietikių Lietuvoje Paraše K. S. K.

DAR KELIOS TAI
SYKLĖS

Musų kalba padarė didelį 
šuolį pirmyn atgavus spau
dą. Bet dar ir dabar ji nė
ra išsisijojus.

Tarp kasdieninių tankiai
(Tąsa iš pereito num.)

Vaškas: Well, lisen: Tau apicierai pa
tinka del to kad jų uniformos labai gra
žios; kai ant byčiaus pamatysi juos įsivil- 
kusius į beiting siutus — su gysluotom 
blauzdom, apžėlusiom kojom ir krūtinėm, 
tai nebus iš ko džiaugtis. O man priešin
gai: matysiu kuodaugiausia! Vyrus uni
formos padaro gražiais, o moteris — bei
ting siutai! Ha-ha-ha!

Keidė (pagalvojus): Well, smarty! jei
gu taip tai koman! Aš sutinku! Aš tau 
pafiksysiu!

Vaškas: Laik fan! Kaip?
Keidė: Koman, pamatysi! Ar tu at

simeni kai tu girdavai mano šeipą kada 
išvažiuodavom maudytis į (paminėt savo 
miesto) byčių?

Vaškas: Kas buvo praėjo, o dabar aš į 
tave visai žiūrėt nenoriu!

Keidė: Ale kiti norės ir žiūrės! Su
pranti? (Kraiposi, didžiuojasi savo figū
ra. Tuoj išsiima savo maudymosi kostiu
mą.) Tu pats sakai kad moteris beiting 
siutai padaro gražiomis!

Vaškas: Tavo liežuvio niekas neperlos! 
Ale atsimink, misis, kad jau tu dešimts 
metų kaip ženota ir tavo šeipas jau ne toks 
kai buvo kada buvai svyt sikstyn!

Keidė: Ne toks? Ale aš jaučiuosi kaip 
svyt sikstyn! Yra tokių kuriems bus į 
ką žiūrėt! Lietuvos ponaičiai puola prie 
Amerikiečių kai musės prie maliasų!

Vaškas: Tegul ir žiuri kad net akys iš
šoka! Ale man rodos kad tu akis pražiū
rėsi belaukdama kad kas pažvelgtų!

Keidė: Nebusi dželas?....
Vaškas: Jau man tos durnystės pra

ėjo! Gohet!
Keidė: Na tu sanavagan, matysi kai 

seksi paskui ir prašysi: “Keidute, plyš, ne
daryk taip”!....

Vaškas: Eik tu, ožka. Tu mislini kad 
tu išrodai kai svyt siksteen, ale su savo 
šeipu nepatrauksi ne tik Palangos ponai
čių, ale nei to paties seno laužo Džekio!

Keidė: Sakai ne? Džiaugtųsi jis kad 
tik mane gautų! Ar nori prirodyt? (Dar 
toliau taisosi, tepasi.)

Vaškas: Kreize tu kreize! Ar tau jau 
antra jaunystė atėjo ar ką? Nekalbant 
apie kitus, Džekis su tavim nei strytu nei
tų, radęs tokią panelę kaip giriasi!

Keidė: Tu, monki feis, palauk! Aš tau 
tuoj prirūdysiu kam aš verta! Bus tau iš 
manęs fones krėst!

Vaškas: Nemisliau kad į Lietuvą par
vežta tu taip sukreizavosi! Nedykai čia 
Amerikiečiai vyrai apicierius šaudo ginda
mi savo bobas nuo jų! Tuoj kibą tave į 
kreizauzę reiks vežt!

Keidė: Tu pirma kreizauzėj atsidursi! 
Tik palauk! (Vis taisosi prie veidrodžio.)

Vaškas: Gana jau terliotis, pavirsi j 
monkę!

Keidė: Aš pusę dienos stovėsiu ir fik- 
sysiuos kad kas nors pusę minutos į ma
ne žiūrėtų ir padarytų tave dželas!

Vaškas: Jeigu neliausi kreizavojus aš 
išeisiu į kurhauzą, galėsi likt sau viena!

Keidė: Eik! Kai tu išeisi, aš eisiu ant 
byčiaus! (Išsiima ir rodo savo margą siu
tą) Sy, kokį nais beiting siutą turiu?

Vaškas: Eik kad ir į peklą, jeigu neau
štoji!

Keidė: O tu kad ir į dangų! Ai šud' 
vorry!

Vaškas (ima skrybėlę): Jeigu neužda- i 
rai savo vargonų, galėsi tuščioms sienoms i 
groti! (Eina link durų.)

Keidė: Gud bai, svythart! Tik neimk 
šaudyt jeigu susitiksi mane su apicieriu.

Vaškas (vožia skrybėlę ant galvos, veria 
duris, ir susimuša su Džekiu.)

Scena 1.
Įbėga Džekis, Vašką parstumdamas, nu
sigandęs; įsivilkęs maudymosi kostiume ir 
kelnėm ant viršaus. Skrybėlę ir švarką 

parsineša po pažaste.
Džekis: Elpykit mane! Mister, misis! 

(puldinėja prie vieno ir kito.)
Vaškas: Vacumere, Džek? Dar neap-j 

siženijai o jau susimušei? Kas bus kai 
pagyvensi tiek kiek mudu?

Džekis: Misis, tu mane gali išgelbėt! 
Jeigu ne, prapuolęs aš! Prakeiksiu tą Pa
langą ir visą Lietuvą!

Keidė: Kas yra, ko rėki? Sakyk kas 
do trobelis? Ar smaką vandenyje matei?.

Džekis: Nėra kada, misis, pasakysiu 
paskui, dabar man reikia kad tu išgelbė
tum mane! (Bėga prie Vaško) Ar šu
tiniu? Buk mano frontas, gelbėk, aš tavoj 
amžinai neužmiršiu! I

, Vaškas: Sutinku! Gelbėsiu, tik pasa- 
Į kyk kaip! .

Džekis: — tu, misis, ar sutinki elpyt?
Keidė: Šiur, sutinku, kad tik žinočiau 

kaip!
Džekis: Tas visai yzy, misis....
Vaškas (išsitraukia pundą pinigų): Kiek 

reikia? Sakyk! Te!
Džekis: Ne pinigų man reikia, aš pini

gų turiu, čia pinigai negelbės!’
Keidė: Na tai kas tau pagelbės?
Džekis: Tik tu, misis, gali man pagel

bėt! Ar bus orait, Maik? Ar žinai, man 
reikia pačios!

Vaškas: Ot tai prireikė! Ha-ha-ha! 
Orait, mes gatavi eit į piršlius kad ir šį va
karą. Pasakyk kur ta- tavo graži panelė 
gyvena!

Džekis! Prapuolė! Nėra! Viskas pra
puolė! Jus turit mane elpyt!

Keidė: Ar tu sukreizavojai? sakyk, ar 
prigėrė?! Ko nieko nešaukei gelbėt, ten 
būdamas? Ko bėgai čia?!

Džekis: Misis, visai kitas trobelis! Aš 
turiu pasirodyt kad aš esu ženotas, o ne 
singelis, ir kad Palangoj gyvenu su savo 
pačia, kitaip aš prapuolęs!

Vaškas: Tai orait, mes tau paelpysim 
apsiženyt kad ir dabar! Koman pas ją! 
Tik apsivilk marškinius ir naktaizą užsi- 

| rišk. Taip pas panelę eit nepritinka.
Keidė: Jeigu užėjo tau toks strokas 

tai galim eit pas tą tavo panelę tuojau.
Džekis: Kad jus manęs nesuprantat! 

Aš jau dabar šia pat minutą turiu turėt 
pačią, ir reikia kad niekas nežinotų kad 

i aš atvažiavau į Lietuvą singelis. Aš jau 
I negaliu iš čia išeit! Taigi tu, misis, turi 
t but mano pati!

(Vaškas ir Keidė akis ištempia. Kei
dė tuoj sugalvoja kad tai gera proga 
Vašką paerzint.)

Vaškas: Ką tu dabar čia tauziji? Ar 
tik ne girtas?

Keidė: Ne, jis negirtas, bet papuolė į 
kokį nors trobelį ir jam reikia pačios, tai
gi prašo kad aš pabūčiau. Jo toks trobe
lis, o kai išgelbėsim papasakos.

Džekis: Jes, jes, misele, tik iki mano 
trobelis praeis.

Vaškas: Trobelis tai trobelis, ale nepa
sakei kas do trobelis, o mano pačią nori 
gaut sau už pačią?

(Bus daugiau)

vartojamų žodžhj yra dar 
sekanti, kurie pradeda už
imti savo aiškesnę vietą 
Lietuvoje, pas mus Ameri
koje dar ne:

Mes Amerikoje dar rašo
me “krautuvė” tokiai įstai
gai kuri prekes parduoda. 
Lietuvoje jau skiriama: yra 
ir “krautuvė” (kur prekės 
sukraunamos, sandėlis), ir 
“parduotuvė” (kur prekės 
parduodamos).

Mes rašome: “Teatrą lo
šė”. Lietuvoj sako: “Teat
rą arba veikalą vaidino”, o 
lošia Lietuvoje tik korto
mis, saldainiais, tt.

Dar labai maišomi šiedu 
žodžiai: kartu, sykiu.

Daugeliui tiedu žodžiai 
reiškia vieną ir tą patį, bet 
jie turi skirtingą reikšmę:

Kartu eiti reiškia greta 
vienas kito.

Sykiu eiti — reiškia eiti 
tuo pat laiku, bet ne kartu.

Ilgiausia Viešpatavęs
Pasitaikė kad kunigaikš

čiai ir karaliai valdė po 50 
metų ir kiek daugiau, bet 
Egipto faraonas Pepi II ka
raliavo net 90 metų, todėl 
jo valdymas buvo ilgiausias 
iš visų kiek yra žinoma. Jo 
valdymas tęsėsi nuo 2566 
iki 2476 metų pirm Kris
taus.

Januario Reikšme
Januarius, pirmutinis me

tų mėnuo, tapo užvardintas 
Romėnų dievo Janus vardu. 
Janus buvo dievas visokių 
pradžių ir buvo vaizduoja
mas dviem veidais, vienas 
žiurėjo priešakiu į ateitį, ki
tas į užpakalį, praeitin.

Štai gera naujiena visiems Amerikos Lietuviams:
Jau išėjo iš spaudos populiariška

LIETUVOS ISTORIJA
VYTAUTAS DIDYSIS

Didelė 318 puslapiu knyga

— Audimo viršais $2Popieros viršais $1.50

štai yra ta knyga kurią kiekvienas Amerikos 
Lietuvis inteligentas ir visuomenės veikėjas priva
lo turėti! Jus kurie sakot prakalbas, kurie vado- 
vaujat visuomenę, ar tikrai esat apsipažinę su Lie
tuvos Istorijos pačiais pamatiniais faktais? Gai
la pasakyt, daugelis musų net įžymių kalbėtojų 
neturėjo progos pažinti nuodugniau Lietuvos Is
toriją ir kai atsistoja kalbėti, sako kad Lietuva 
“per šimtmečius vergavo carams”. Ištikro gi ne
vergavo šimtmečių, bet reiškia kad kalbėtojas ne
pažysta net tokio didelio istoriško fakto.

Kekše buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas? 
Kodei Vytautas išleido Jogailą Lenkams 
i žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didele buvo Lietuva ir Kada?
Kas ta “Liublino Unija ’?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl? 
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie 
Keistuti, Birutę, Vytautą

Siųskit savo užsakymą dabar!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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DAR KELIOS TAI- 
SYKLĖS

Musų kalba padarė didį 
tolį pirmyn atgavus span 
į. Bet dar ir dabar ji nt 
i išsisijojus.
Tarp kasdieninių tankį 
irtojamų žodžių yra di 
ikanti, kurie pradeda uį. 
riti savo aiškesnę vieti 
ietuvoje, pas mus Amen 
aje dar ne:
Mes Amerikoje dar rašą 

te “krautuvė” tokiai įstai- 
ai kuri prekes parduoda 
ietuvoje jau skiriama: ju’, 
■ “krautuvė” (kur prekė 
.įkraunamos, sandėlis), įJ 
parduotuvė” (kur prekė 
arduodamos).
Mes rašome: “Teatrą M 

ė”. Lietuvoj sako: “Ted 
ą arba veikalą vaidino",J 
>šia Lietuvoje tik kortu 
lis, saldainiais, tt.
Dar labai maišomi šiol- 

odžiai: kartu, sykiu.
Daugeliui tiedu žodį 

eiškia vieną ir tą pati, k 
ie turi skirtingą reikšmę:
Kartu eiti reiškia gitą 

ienas kito.
Sykiu eiti — reiškia i; 

uo pat laiku, bet ne kam

Igiausia Viešpatavęs

Pasitaikė kad kunigaikš 
iai ir karaliai valdė po 8 
netų ir kiek daugiau, be: 
dgipto faraonas Pepillb 
■aliavo net 90 metu, tom 
o valdymas buvo ilgiausia 
s visų kiek yra žinoma. .Ji [ 
saldymas tęsėsi nuo 2581 
ki 2476 metų pirm Kris 
aus.

lanuario Reikšmė

Janųarius, pirmutinis m į 
;ų mėnuo, tapo užvardinti 
Romėnų dievo Janus vari 
Fanus buvo dievas visoM 
iradžių ir buvo vaizduoji 
nas dviem veidais, viens 
žiurėjo priešakiu Į ateiti,!- 
;as Į užpakali, praeitin.
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Cleveland, Ohio

Juros Merga
APYSAKA Iš TOLIMOS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius

PER TVORA
PASIDAIRIUS

KIBIRKŠTYS

(Tąsa iš pereito num.)

Verkė mergaitė apkabinus savo myli
mąjį, bet perkalbėt nebandė, nes tada buvo 
tokie laikai: karas tai vyro darbas, ir vis
ką metęs, palikęs turi eiti. Vedybos ir ki
ti reikalai yra taikos laiko darbas, todėl 
tą atlieka kada turi laiko ir liuosi nuo prie
šų. Ypač šis karas — šventas karas prieš 
Mozūrus, atkeršyt už žinyčios išgriovimą 
— rado atjautimo visų Lietuvių gentėse.

— Ak, mano brangus, tu išjosi, mane 
paliksi, ir jeigu tu ten žūsi, kas iš manęs 
bus ir kam aš teksiu?.... — aimanavo 
mergaitė.

— Nesirūpink apie tai, Ulele, nežūsiu. 
Aš sugryšiu, parnešiu tau daugybę dova
nų iš Mozūrų. Tada mudu apsivesim.

— Na tai jok, jeigu kitaip negalima, 
ir aš lauksiu tavęs.... Niekados mano 
akys Į kitą nepažvelgs, niekad mintys apie 
kitą neužsimins.... Tu busi mano širdy
je dieną ir naktį.... Melsiu dievų tau lai
mės ir greito sugryžimo.... — Ir apkabi
nus jam kaklą Ulelė karštai Ramojų pa-

— Toks narsuolis negali žūti, taigi 
buk rami, lauk, sugryš....

— Motinėle, kažin ar jis neužmirš ma
nęs, toli būdamas ir daugiau kitų maty
damas? — klausė ji motinos, susirupinus.

— Dukrele, jis ne toks kad užmiršti; 
kam jis butų tave gelbėjęs iš Gaurės jei
gu užmirštų.... Lauk, sugryš.... — at
sakė motina.

— Kažin ar jis prisimena mane, kare 
ir pavojuose būdamas? — klausinėjo ji 
Mingės, vis norėdama pati kam nors ir kad 
kiti jai apie Ramojų nors žodelį ištartų.

— Ak, Ulele! Tu nežinai meilės! Sa
ko, kada vyras myli mergą jis apie ją vi
sada mąsto ir svajoja ir ji jam kare net 
spėkų priduoda! — ramino Mingė.

Ir taip, nuo vieno prie kito eidama, 
šnekėjo, klausinėjo; ėjo į mišką klausinėti 
paukštelių, arba į Dubysą kalbėtis su van
deniu — ir vandenyje matė savo veidą 
kaip jis buvo apiblyškęs, akys ašarotos iš 
didelio pasiilgimo mylimojo. . . .

— Ramojau, Ramojau!.... Aš lau
kiu tavęs su kožnu paukšteliu iš to krašto

VESTUVIŲ DAINA

Labas rytas, mano miela,
Mano mergužėle,
Ko taip šiandien pasipuošus
Rūtų vainikėliu?
Labas rytas, mano mielas,
Reiks ir tau išgirsti:
Aš jau šiandien pasirengus
Moteria pavirsti....
Mano šliubas šiandien yra 
Alvito bažnyčioj.
Reik sakyti, mano miela,
Jau tau galas kelio.
Ką daryti, mano mielas,
Kad kitas atjojo
Ir žiedelį vardan meilės
Man padovanojo.
Ko nesakei, mano mielas,
Tu man savo meilę:
Reikė sakyt, mano miela, 
Darykim veseilę.
Tu džiaugiesi, mano miela,
Kitą apsivedus,
O del manęs jau per amžius 
saulė nusileidus....

—“D.”

—Sei jus, balų gegutės, 
liaukitės baręsi už mokėji
mą ir nemokėjimą Lietu
viškos kalbos. Lietuvišką 
kalbą tik aš vienas moku, 
ir dacol. Tik aš! AŠ!!

—Miliauskas Lietuvoje 
rėkauja kad jis daug bul
vių užaugino tik todėl kad 
bulves sodina Amerikoniš
kai. Amerikoj Kasputis rė
kauja kad jis daug bulvių 
užaugina, nes bulves sodi
na Lietuviškai.

—Ar prieš penkis metus 
“Vienybė” plačiai rašė apie 
mirusį Chicagoj M. J. Dar 
mijonaitį ir labai apgailavo 
jį kaipo didelį visuomenės 
veikėją. Dabar ta pati “V.” 
klausinėja ar kas nežino M. 
J. Damijonaičio adreso, nesi 
jam siųstas jos laiškas gry
žo....

das trims mėnesiams Kalė
dų šventei paleistus darbi
ninkus pasišaukęs, vieniems 
leido kelias valandas dirbti, 
o kitiems liepė laukti kol 
darbo atsiras.

—Šenadorio Karalius kle
bonas visiems draudė eit į 
Dzimdzių vakarus, todėl 
publika nesutilpo į vakarų 
sales. O jei klebonas butų 
liepęs visiems eiti tai bu
tų nėję. Mat Lietuviai vi
sus prisakus supranta at
bulai.

—Turbut “tautų lyga” 
jau siųs savo komisiją į 
Klyvlandą ištyrimui visų1

nesutikimų tarp Kun. Vil- 
kutaičio ir jo parapijom,}.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:, 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje. >

^ANDIMPRo^

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 

(Užrašykit saviškiams Į Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų puse kainos)

bučiavo.
Vaineikis paleido gandus kitiems kai

mynams — sykiu ir Gaurei — apie karą 
Barusiuose, ir tie rengėsi, taigi Ulelei iš 
Gaurės pusės pavojaus nebuvo.

Ramojus pašventė valandėlę laiko su 
Ulele, atsisveikino gražiai, šoko ant žirgo 
ir su savo vyrais leidosi atgal, o tuo tarpu 
Vaineikis su sunum ruošė savo vyrus, ir 
už poros dienų Taujys su pulkeliu savųjų 
išjojo linkui šventinyčios prie Ramojaus 
pilies, kur rinkosi ir kitų daugelis. Pake
liui prie jų prisidėjo Smilgys, ir visi iške
liavo į Nodraują, kur dalyvavo prie išrin
kimo vyriausio krivio ir atstatymo šventi
nyčios, o paskui visi įsiveržė į Mozūrų že
mę, kurią kraujais nutaškė, ugnia numaz
gojo, apiplėšė taip žiauriai ir skaudžiai 
kad beveik nieko nepaliko. Daugybę Mo
zūrų parsivarė nelaisvėn. Mozūrai, baisiai 
supliekti, tapo priversti net atiduoti gar
bę Lietuvių dievams, ir kelis metus turė
jo nešti į Nodraujos žinyčią Lietuvių sta
bams gausias aukas. Taip tai Lietuvių 
gentys atsikeršino savo kaimynams už ne- 
pagerbimą jų šventos Romovės.

Ulelės Lūkestis
Bet ne kelioms dienoms į Mozūrų že

mę nuėjo ir karą atliko — truko mėnesių 
keletas iki su Mozūrais apsidirbo ir galė
jo pasakyti jog atkerštą baigė. Daug žu
vo Lietuvių, bet dar daugiau Mozūrų gal
vas paguldė už savo neapgalvotą darbą.

Prarado keliolika savo vyrų ir Ramo
jus, bet pats, nors buvo pavojingiausiuose 
mūšiuose, išliko gyvas. Žudė jis Mozūrus 
kai muses, o jeigu narsesnis Mozūras ra
dosi, vistiek neilgai laikėsi prieš jo spėką. 
Ramojui gerai gelbėjo Taujys, Ulelės bro
lis, ir Smilgys, Juodytės brolis, kurių vy
riausiu vadu buvo Ramojus. Tik Gaurė, 
susitelkęs su kitais, kariavo su paskiru bu
riu ir kitoje vietoje, nenorėdamas Ramo
jaus sueiti.

Iki vėlybos žiemos Ulelė nei niekas ki
tas namie likusių jokios žinios apie savo 
kariauninkus neturėjo ir labai rūpinosi ar 
jie gyvi, ar baiga karą, ar gryš, ar nelais
vėn pakliuvę, ar net žuvę.

Ilgu, labai ilgu buvo Ulelei laukti sa
vo mylimojo, ypač tokiame laike persisky
rus kada jau buvo beveik arti vedybų ir 
ji butų likus jo. . . . Akis pražiūrėjo, takus 
nuvaikščiojo, dienas praskaitė belaukdama, 
bet vi: jokios žinios apie juos nėra nei pa
tys kariauninkai negryžta.

Atėjo kitas pavasaris, ir Ulelė su sa
vo lėvu buvo atsilankius Ramojaus srity
je šventinyčioj ir viešėjo jo tėvų pilyje. 
Negirdėdama jokių žinių apie jį, dėge ne- 
rimasčiu.

— Tėveli, ar Ramojus nežus kare?....
— klausė ji savo tėvo.

parlekiančiu, su vėjeliu iš tos pusės dvel
kiančiu .... Kad dievai tave sveiką išlai
kytų ir greičiau pas mane grąžintų.... — 
kalbėjo mergaitė, žiūrėdama sau į akis at
spindinčias vandenyje.

Ji buvo toje vietoje kur plukdė vaini
ką — ir staiga jai sugryžo mintis apie jos 
vainiko skendimą.... Išplėtus akis, nu
smelkus jas į gilumą, į tą sukurį kurs jos 
vainiką buvo pagriebęs ir nardino gilyn, 
sušuko:

— Ak, dievai! Dabar aš atsimenu! 
Mano vainikas skendo. . . . Vėliau iš bur
tininkės girdėjau kad aš jo neteksiu... 
užges jis man kai žarija nukritus i smil
tis.... Man delnas nudegė kai ji man ža
riją Įdėjo.... Nejaugi jis žūtų?!. .. .

Bet štai, benugąstaudama burtininkės 
pranašyste, pamatė nuo Nemuno įsisukant 
į Dubysos pakraštį pulką vyrų. Tuoj su
prato kad tai savi žmonės ir kad gryžta 
jų kariauninkai. Su drebančia širdžia mer
gaitė stovėjo, jos rankos atšalo iš nuogan
dos ir keistų minčių: Parjoja pulkas tai 
parjoja, bet ar Ramojus yra jų tarpe?... .

Stovėjus, žiurėjus, norėjo bėgt atgal į 
krantą pranešti namiškiams, bet negalėjo 
pabėgti. Vietoj į namus, jos kojos ėmė ją 
nešti į priešakį — pas parjojančius — bėg
ti pasitikti. Ir bėgo, nabagė: bėgo, klupo 
ir griuvo — taip norėjo matyti vyrų būry
je savo Ramojų ir nematė ar po kojų duo
bė ar kupstas. Atmušė savo basas kojeles 
į akmenis pievoje gulinčius, susibadė Į ša
kas, bet bėgo.

Štai iš raitelių būrio išsileido į prieš
akį vienas, kurs smarkiai arklį vydamas 
skubėjo link jos.

— Ramojau!
— Ulele!
Suriko abudu vienu kartu, ir Ramojus

Jūsų Asilencija, gerb. 
Asile: Išaiškink man: Ar 
gerb. Vitąitis savo idijoto- 
rialais “Tėvynėje” kalbėda
mas apie tautinius “fron
tus”, kartu su tavimi ra
miai žiuri pro tvorą Į visus 
Amerikos Lietuvių vėles
nius pasireiškimus, ar jis 
likęs su tavo anuo galu 
anoj pusėj tvoros rėkauja 
kad jį kas pakėlėtų?

Tavo Rasta Skaitąs.
Atsakymas: Patariu pa

klausti pas mano draugą 
gerb. Šaipoką “Tėvynėje”, 
jis yra oficialis gerb. Vitai- 
čio isterikas.

A?

Iš mano pilvozopijos:
Musų katalikai tarp sa

vęs pešasi. •»

Socialistų nėra.

Bolševikai tarp 
mušasi.

savęs

Sandariečiai tarp 
tąsosi.

savęs

Tautininkai tarp 
ėdasi.

savęs

Tik pas socialistus ramu.

Mano draugas šaipokas 
“Tėvynėje” pasigenda kad 
“Dirva” neminėjo 13-kos 
metų Lietuvos nepriklauso
mybę. Aš perlipau per tvo
rą, nuėjau Į “Dirvą” ir iš
tyriau dalyką. Štai kodėl 
taip atsitiko:

Trylika yra nelaiminga 
skaitlinė. Sudėjus tą skait-

šoko nuo arklio ir griebė ją Į glėbį. Džiau
gsmo ašaros pasipylė iš abiejų akių, ir 
jiedu apsikabinę ilgai be žodžių glamonė
josi ir džiaugėsi. Ulelė skubėjo apžiūrėti 
ar Ramojus gryžo nesužeistas, ir klausinė
jo kaip jam ėjosi, o jis klausė kaip ji gyve
no ii’ ar neužmiršo jo.

Tuo tarpu prijojo likusieji vyrai, ir 
Ulelės brolis su paskui vedamais arkliais, 
ant kurių buvo nešamas karo grobis, kurį 
jie laimėjo. Vergų jie nesivarė, atidavė 
juos Parusiams, už ką gavo atlyginimo ki
tokiu grobiu.

Į — Sugryžau kaip žadėjau, Ulele, ir 
parnešu daug grobio — užteks tau papuo
šalų ir aprėdysiu tave gražiausia už visas 
mergas.

— Brangiausia, ne papuošalų laukiau, 
bet tavęs, ir linksma esu kad sugryžai....

' Laiminga dabar aš....

(Bus daugiau)

—Dramą ‘Rytų Pilis’ pa
rašė Wood; Lietuviškai ją 
išvertė p-lė Skripkauskaitė. Į 
Brooklyno “mirgininkai’ 
(ne mergininkai) jos auto
rium apšaukė Vitaiti, o Vi- 
taitis “Rytų Pilies” vertė
ju apšaukė K. Puidą .. . 
Giedra!....

—Naujorkiškiai šventė 
sietuvos' Nepriklausomybės 
dieną. Buvęs “audinyčios” 
monelninkas apspjaudė Lie- 
:uvos valdžią, o buvęs kan
didatas į ambasadorius pa
sigyrė kiek jis su savo ta
ryba surinko visuomenės 
linigų Lietuvai nepriklau
somybės nupirkimui. Kiek 
iš tų visuomenės aukų da
vė dovanų K. Norkui ir 
kiek jų teko Kybartui, vis
gi nepasakė.

—Laikai jau pasigerino, 
ir bedarbių neliko, nes For

Kelionių 
kainos į 

ten ir atgal 
Kovo ir 

Balandžio 
menesiais 

žymiai 
numažintos

LAIVŲ
IŠPLAUKIMAI
Balandžio Menesį Iš New 1 orko i.
Pres. Roosevelt Balandžio (April
George Washington Balandžio
Leviathan - - - Balandžio • April) 15 d.
America - - - - Balandžio............."
Pres. Harding - r Balandžio
Republic - - - - Balandžio

I LIETUVĄ 
lauk:a:

I d ir 29 d.
April) 8 d.

April) 15 d.
April) 22 d.

, April) 30 d.
Per Plymouth, Cherbourg, Southampton ir Hamburgą 
Daugiau informacijų, kainos ir tt. teikiamos pareika

lavus pas vietinius agentus arba pas

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE CF.XFK4T, OFFICES

Robert E. Good gy
Hotel Cleveland Building New YcrU CltT

linę su Vitaičio “kunkuliuo
jančiais vulkanais” Lietu
voje, tikėta kad “vulkanai” 
pūkšt ir išsilies ir džiaugs
mas nueis man ant uode
gos.

Ale savo širdyje “Dirvie- 
čiai” sukatuves vistiek at
šventė ir paminėjo geriau 
negu kada gerb. Šaipokas 
įstengs.

Mano draugas Pustapro- 
tis (ar Pustapėdis) “Nau
jienose” prisipažino kad jis 
turi ir knise, nes po musų 
Lietuvišką mėšlyną (laik
raščius) nesižvalgo, o kni
sinėja.

Taigi dabar klausimas 
protis ya: vyriškosrmšsKa 
kokios lyties knisius gerb. 
Pustaprotis yra: vyriškos, 
moteriškos, ar vidurinės.

JAU GATAVA! SMAGIAUSIA KOMEDIJA IŠ VISŲ!

Žentai iš Amerikos
Dviejų Aktų Komedija — 56 psl. didumo, Juokų Įvalias!

Ši puiki komedija yra tai ketvirta iš serijos apie prietikius Ameri

kiečių ekskursantų Lietuvoje — apie jų meiles, laimes ir nelaimes 

tarp savęs ir su Lietuvos panelėmis, poniomis ir ponaičiais. Ši ko

medija, kaip ir pirmesnės (“Ekscelencija”, “Palangos” Ponaitis”, ir 

“Divorsas”) yra linksma, ir dar juokingesnė už anas visas. Dalykas 

einasi apie vieną Chicagos butlegerį senbernį, kuris Palangoj įsiflir

tavęs su pono Bravorų Ministerio žmonele, patenka į bėdą ir po vi

są Lietuvą bėgioja jieškodamas sau pačios, vis nori gaut kokią gra

žią, jauną, o šiaip taip Mariampolėje randa senmergę, kuri sutin

ka gelbėt jį iš bėdos. Jos laimei, pasitaiko jis būti tas kuris prieš 

20 metų ją prigavo ir išbėgo Amerikon.

Komedija yra tik dviejų aktų — lengva pastatyti — nes ir pir

mame ir antrame aktuose reikalauja tik namo vidaus — kambarių. 

Kitas lengvumas tai kad reikalinga tik šešių ypatų: trijų moterų ir 

trijų vyrų, o ketvirto vyro ix)lę už scenos atskaito pats sufleris.

Veikalas neperilgas, trunka tik apie pusantros valandos suvai- 

dinimui. “žentai iš Amerikos” kaip tik tiks teatrų statytojams dar 

šį pavasarį po Velykų išmokti ir pastatyti. Reikalinga 7 knygelių, 

nes visos roles ilgos, bet kas užsisakys per Kovo mėnesį, gaus 7 kny

geles už $3.00. Pinigus siųskit iškalno — $3.00 laiške, arba čekį ar 

money orderį. Knygeles gausit tuojau, nes jau gatavos.

Kaina 50c. už knygutę. Reikia 7 knygelių. Gausit jas 7 už $3.00.

“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.



DIRVA

 KALVARIJA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Garsus caro laikų kalėji
mas. — Karo nuteriotas 

miestas.
Miestas stovi gražioj ir 

žavėjančioj Šešupės pakran
tėj. Laike pasaulinio karo 
buvo labai nukentėjęs ir il
gai riogsojo mūrų griuvė
siai primindami audringą, 
kraujais užlietą praeitį, 
žmonių ašaras, skurdą ir 
vargą.

Dabar miestas beveik jau 
atgavo savo prieškarinę iš
vaizdą, šiek tiek pagražin
damas naujais rūmais ir 
sušvelnindamas savo rūs
čią išvaizdą. Kaip pažvel
gi į paniurusius ir teberiog
sančius didelio prieškarinio 
kalėjimo griuvėsius, liūdna 
darosi atsiminus jo praeitį 
ir gražaus miesto išvaizda 
mano akivaizdoje apsitrau
kia tamsiai juodu šydu ir 
paskęsta ašarotoje praeity
je. Čia Rusų caro laikais 
buvo kalinami geriausieji 
Lietuvos sunai, kurie dirbo 
jos laisvei ir žmonių gero
vei. Iš šio baisaus ir dide
lio kalėjimo šimtai ir tūks
tančiai, per ilgą metų eilę, 
Lietuvos veikėjų buvo tre
miami į tolimą Sibirą. Ir 
ten, tame baisiame krašte, 
pilni pasiryžimo, geležinės 
valios žmonės, tėvynės žie
dai, suvysdavo ir užgesda
vo. Nors apleisdami savo 
gimtąjį kraštą tikėjosi jį 
vėl išvysti ir jame baigti sa
vo gyvenimo dienas, bet 
žiaurus ir negailestingas li
kimas jų tą pasiryžimą už
gniauždavo ledinėmis mir
ties rankomis ir jų kaulus 
palaidojo tolimo Sibiro šal
toje žemėje.

Miestas stovi 18 kilomet-

. Pajieškojimai .
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu, 
ir siųskit adresuodami sekančiai:

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

Simas Dirsė, paeinantis iš Va
doklių kaimo, gyvenantis ar gyve
no Philadelphia, Pa., jieškomas bro
lio iš Lietuyos. Prašau atsišaukti 
pas

P. Palilionis
3348 East 49 St. Cleveland, O.

Pajieškau draugės Elzbietos Šim
kus, su kuria sykiu atvažiavom iš 
Lietuvos į Chicagą 1912 m. Paei
na iš Vaiguvos parapijos. Yra svar
bus reikalas ji pati ar kas iš ži
nančių apie ją prašau atsiliepti.

Bronislava Druktein
1421 Simpson Av. Aberdeen, Wash.

Pajieškau draugą Joną Paliliuną, 
iš Sokelių k., Ramygalos vai., 
nevėžio r.p. Gyveno Thomas, 
Va., dabar nežinau kur.

Jonas šlikas
16 Swan St. Amsterdam, N. Y.

Pa-
W.

pusbrolių, Prano ir 
paeina iš Ras

it , Batakių p. Girdėjau 
Chlcagojl Taipgi prašau 
pažystamų atsišaukti. 
Izidorius Dapkus

824 S. Prescott st. Waukegan, Ill.

ir kalneliais, kurie lyg dan- štos kilmės viešpačiai: vie- 
guje žvaigždės šypsosi kož- ni jų prezidentai, kiti mi- ___________ *.• ____ • , • • -i • .-i v . i

Pajieškau 
Juozo Černiauskų, 
barynių 
gyvena 
daugiau

FARMOS - FARMOS

re nuo Mariampolės važiuo
jant plentu į Suvalkus.

Prieš karą su Mariampo- 
le ir Kaunu Kalvarijiečių 
vienintelis susisiekimas bu
vo plentu deližanais-karet- 
komis. Dabar gi tuo pačiu 
plentu kursuoja autobusai 
ir automobiliai. Be to, ga
limas susisiekimas ir trau
kiniais, kurių Rusų laikais 
Kalvarijiečiai nei sapne ne
sapnavo. Ir vis tai dėka 
Lietuvos atgijimui ir jos 
rųpestingai valdžiai. Tie
sa, Kalvarijiečiai neturi to
kio patogumo kaip kitų Lie
tuvos didmiesčių gyvento
jai, nes stotis randasi už 4 
kilometrų, kurią pasiekti 
reikia išleisti keletą centų. 
Kodėl Lietuvos vyriausybė 
tiesdama naują geležinkelio 
liniją neatsižvelgė Į Kalva
rijiečių patogumą ir taip 
toli nuo miesto ją pravedė 
sunku pasakyti. Geležinke
liai rodos yra tiesiami tam 
kad butų tiesioginis susisie
kimas vieno miesto gyven
tojų su antru ir tas viskas 
daroma ne traukinio pato
gumui, bet piliečių patogu
mui ir krašto gerovei, čia 
padaryta atvirkščiai, vietoj 
kad traukinis atbėgtų ketu
ris kilometrus Į miestą, tu
ri bėgti žmonės iki trauki
nio, ir taip bėgs ilgą metų 
eilę, nors rodos jokių gam
tos nenugalimų kliūčių ge
ležinkelio privedimui prie 
miesto nebuvo ir nėra, ypač 
šiame 20-me technikos am
žiuje.

Mieste randasi šios Įstai
gos : keturklasė progimna
zija; miesto valdyba; paš
tas; taikos teisėjo kamera; 
policijos nuovada, ir šiaip 
Įvairių pramonės ir preky
bos Įstaigų.

Miestą puošia dvi gražios 
murinės bažnyčios, viena iš 
jų buvus Rusų cerkvė.
Gražios miesto apielinkes

Miesto apielinkės gražios 
ir akį viliojančios, ypač vi
lioja savo laukais, kalnais

nam praeiviui: čia snau
džia plačios lygumos, ten 
žaliuoja slėnys, žydi gėlės, 
o ten Į kalną linguoja mig
loti rugeliai; ten vėl supasi 
vasarojaus laukai. O ten 
kalvų viršūnėse iš žaliuo
jančių sodų viršūnių stie
biasi raudongalvės, čerpė
mis dengtos sodiečių bakū
žės, už kurių snaudžia tam
siai melsvi miškeliai, žo
džiu gamta stebuklinga sa
vo grožiu, bet karo metu ji 
pavojaus žvilgsniu yra pa
vojinga jos ramiems gyven
tojams, nes pačios gamtos 
pritaikyta ši sritis kovai. 
Užtai ir per pasaulinį karą 
taip baisiai nukentėjo gra
žus bet rustus Kalvarijos 
miestas ir jo apielinkės gy
ventojai.

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.
.ninkas savo prak- 
Patyręs Laikrodi 
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa- 
Kau ir pigiausia 
padarau negu kui 

antrašą:kitur. Tėmykit
P. ŠTAUPAS

6704 Superior av. Cleveland, O. 
Telefonas FLorida 2610-R.

VACUUM CLEANERS
" Hoovers___ $12.50 up
Premier Duplex 14.00 
up; Eureka 13.00 up; 
Royals and Air Ways 
others at Low prices. 
Don’t buy until you 
see the bargains here. 
Everyone guaranteed 
same as factory, one 
year.

GREENS
7025 SUPERIOR AVE 
Phone ENdicott 2740 

MAKES REPAIREDALL

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

Skanus Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

D 
g 
ri

Parsiduoda farma 80 akrų žemės, j j 
prie molio, lygus laukas, žemė gera, j Į 
viskas auga, su dviem sodnais; 
naujais budinkais; viena mailė __
miesto, Lietuvių kolonijoj. Del pla- I 
tesnių žinių kreipkitės: 

WM. MISEVICH
R 3 Scottville, Mich.

SU 
nuo

(12)

i

Dr. S. T. Tamošaitis
(THOMAS).

Lietuvis Dentistas
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

Valstybine psichiatrinė 
ligoninė

'• Antrame kilometre nuo 
1 miesto matyti šimtametis 

mažas miškelis-parkas, ku- 
’ riame riogso didžiojo karo 
! sunaikintų trijų aukštų ka

reivinių griaučiai. Čia prieš 
1 pasaulinį karą stovėjo Ru

sų kariumenė. Parkas išso
dinta rožių krūmais ir ki- 

1 tais žalumynais, kurie liu
dija praeities parko gražu
mą ir jo linksmą praeiti.

: Čia skambėjo griausmingos 
karo dainos ir griaudė dre
bindami ir liūliuodami par
ką ir jo plačias apielinkes 
karo orkestro balsai, 
vieniems 
o antrus 
tarnybos

‘ našta.
Dabar čia, vienoje naujai 

atremontuotoje kareivinėje, 
lyg rudens šalnos kakąstos 
gėlės, vysta nelaimingo liki
mo nuskriaustieji. Čia lai
komi proto liga sergantieji 
žmonės, kurių tarpe yra ka
rininkų, studentų, kunigų, 
mokytojų ir kitokios profe
sijos žmonių. Jie yra lyg 
ne šios būtybės žmonės, jų 
šis gražus ir sielą viliojan
tis pasaulis ir jo nuotikin- 
gas gyvenimas nebevilioja. 
Nebeteikia žydinčio gyve
nimo džiaugsmų ir nebesu
kelia pasigerėjimo jausmų. 
Jie lyg tie sausi ir nudžiū
vę medžiai vidur skambios 
ir žaliuojančios girios nebe- 
pina žaliais, lengvučiais la
peliais švelnios ir jausmin
gos šlamesio dainelės, ne
berodo džiaugsmų nei gro
žio. Juose užgeso realaus 
gyvenimo jausmai, ir suvy
tę žvilgsniai kaž kur bejau
smiai skrieja Į mums nesu
prantamą kraštą,’į kaž ko
kią tamsią bedugnę, iš ku
rios retai kas gryžta tokiu 
kokiu įžengė į ją. Nejau
ku darosi pirmu kart išvy
dus tuos gyvus žmonių še
šėlius. Vadinu juos šešė
liais, nes juose pirmykščio 
žmogaus nėra, o likę tik jo 
atvaizdas, bet ir tas kaž 
kaip neaiškus, neskaistūs, 
miglotas ir liūdesio ūkanoj 
paskendęs.

Jie slankioja kampas iš 
kampo paniurę, lyg ko tai 
jieškodami, lyg norėdami 
atrasti savo dingusią savy
bę, kad ji prikeltų ramiai 
miegančius realaus gyveni
mo jausmus. Bet ne visi 
jų nusiminę, kiti dainuoja, 
linksminasi, juokauja, lyg 
but gyvais papuolę Į dan
gaus linksmybes ir vargų 1 
ir skausmų užmiršimo šalį. 
Ligoni!) tarpe nėra nei vie
no prasto žmogelio, visi jie 
jaučiasi esą galingi ir auk- <

Čia 
liejos džiaugsmas, 
slėgė ilgos karo 
sunki drausmės

nisteriai, kunigaikščiai, ba
ronai, valdininkai ir kito
kie aukštos profesijos žmo
nės. žodžiu, čia sukasi vi
si normalaus gyvenimo ver
petai, tik bevilčiai ir klas
tingai jiems šypsosi nesvei
kų minčių sūkuryje.

Plačiau apie ligonių dar
bus nerašysiu, nes manau 
kad sveiko proto žmogui ne
įdomu, o jeigu ir butų įdo
mu tai kiekvienas žmogus 
gali sau įsivaizduoti bepro
čio darbus.

Ligoninėje randasi apie 
500 ligonių, kuriuos gydo 
keturi daktarai, iš kurių 
Dr. Kairiūkštis yra ligoni
nės direktorius' ir jo žinio* 
je tarnauja apie 90 tarnau
tojų ir valdininkų. Dr. Kai- 
rukštis yra labai išmintin
gas ir geras viršininkas.

Kitų daktarų neliesju, jei 
bent Dr. Jotautą. Šis dak
taras pasižymi savo man
dagumu ir neišdidumu. Jis 
tarnyboje gana griežtas su 
valdininkais, bet liuoslaikiu 
jei į jį kas kreipiasi iš že
mesnių ligoninės tarnauto
jų su reikalu visuomet man
dagiai išklauso ir tėviškai 
pakalba, lyg su sau lygiu, 
kas rodo jo gerą būdą ir 
gilius žmoniškumo jausmus.

Vėliau seka ligoninės ūkio 
vedėjas, buvęs mokytojas, 
Pranas Bieliauskas. Jo vie
ta yra gana sunki ir atsako- 
minga, nes jo rankose visi 
ligoninės turtai ir reikalai. 
Jis tarnauja jau keturi me
tai, nors pirm jo buvę kiti 
ūkio vedėjai tankiai buvo 
atstatomi, kaipo neatsakan
ti. Nežiūrint priešingų pa
žiūrų žmonių ir laikraščių 
.skundų prieš jį, darant re
vizijas viskas randama ge
roje tvarkoja ir p. Bieliaus
kas toje vietoje laikomas.

Be to, turiu priminti ir li
goninės raštvedį, p. Trukši- 
ną. Šis valdininkas tar
nauja jau šešti metai ir ei
na taip sunkias raštvedžio 
pareigas pasižymė damas 
darbštumu ir sumanumu; 
nors tankiai esti revizijos, 
bet jo vedamuose darbuose 
jokių trukumų bei apsilei
dimų nerasta. Apie jį ge
rai atsiliepia kiti po juo 
tarnaujanti raštininkai ir 
pašaliniai kas tik turėjo su 
juo kokius reikalus.

1930 metais ligoninę lan
kė p. vidaus reikalų minis- 
teris ir nutarė ją padidinti 
dar penkiais šimtais lovų. 
Tokiu budu ligoninėje tilps 
1000 ligonių, nes dabar del 
stokos vietų į ligoninę pri
imami tik neramus pamišė
liai. (Bus daugiau.)

SPORTAS

GANSONAS SMARKIAI 
DARBUOJASI

Štai žinios apie Jack Gan- 
sono, Lietuvio stipruolio, 
imtynes pereitą savaitę:

Vasario 23 d. ėmėsi Buf
falo, N. Y. Paskirtas opo
nentas Pat McGill nepribu
vo, todėl davė jam kitą, 
Bob Wilkey, kurį Gansonas 
nugalėjo Į 23 minutas.

Vasario 25 d. ėmėsi New 
Yorke su Bulgarų čampio- 
nu Demitroff. Nugalėjo jį 
Į 5 minutas ir 23 sekundas.

Vasario 26 d. ėmėsi Ne
wark, N. J., su Graiku Bil 
Demetrai. Išėjo lygiomis 
po 30 minutų kovos.

Vasario 27 d. ėmėsi Ja
maica, N. Y., su Jock Wag- 
nor. Paguldė ji į 23 min.

Kovo 6 d. Įvyksta imty
nės Portland, Me.; priešas 
nežinomas.

Kovo 9 d. imsis Camden, 
N. J., su Sailor Jack Ar
nold.

Kovo 10 d. — Brockton, 
Mass., su Pat McKay.

ANDY KANDRAT — TAI 
MUSŲ SENAS KAN- 

DROTAS
Pirmutinis Amerikos 

Lietuvių imtikas Antanas 
Kandrotas, kuris pereitą 
vasarą vėl gryžo Į imtynių 
areną, taip prasivarė pir
myn kad Kovo 11 d. jau da
lyvauja imtynėse New Yor- 
ko garsioj 69-to regimento 
armorėj. Kandrotas sugry-

Namų X
- 1710W -į- 

t P. J. KERŠIS I 
? 1426-8 Standard Trust Bldg, t 

Baigęs teisių mokslą Cumber- X
su Teisių ofisu advokatų X 
Collister, Stevens 

Kurzenberger 
i visais teisiu reikalais 

viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

J Ofiso 
f MAin

Telefonai I
1773 KEnmore 47

4. Baigęs teisių mokslą Cumber- 
T land Universitete ir darbuojas 
Jų cii Tniciii n-ficu nrlvnk'nfll
X

KURIE kenčia Ir 
ras paRugv*11'1110

Su

ir

Lietu- ❖ 
Rusai t

X

for Smokers 
of Pape and. 
Cigarettes

Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
> Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ‘f ISR SįS H bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- H® fe J3 jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša- 0 “ ® se 35c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos. Iš- 

«vmaNDJ?p'!o,«z>

B.:® $ K bandyk šia
i Ojų dydžių 

35c, 75c i.

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

ANTANAS BARTKUS
Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studija

VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOS

Ypatingai nekviečiu Lietuvius pasinaudoti ankstyva Gavėnia 
ir ateiti pas mus nusitraukti savo paveikslą — pavieniai arba 
su savo šeimyna pasiuntimui gimnėms j Lietuvą. Per Gavėnią 

kainos bus žymiai nupigintos.

1197 East 79th Street Henderson 3535

žęs Į imtynių lauką pasiro
dė jog dar turi jiegų nema
žiau už kitus, nes guldė vi
sus išeilės kas tik jam pa
sisuko.

Dabar jis pakviestas da-i ., ... 1 sciatikos, neunto, lumbago (strėnų
lyvautl imtynėse Kovo 111 skausmų), ar muskulų gėlimo^ kodėl 
d., kur imsis Sonnenberg 
su Pat McGill, taipgi daly
vaus kiti garsus imtikai — 
Zarynov, Stasiak, Lutze, kr’;-intį at?ak 
McCoy, Jack Sherry ir tt.

Kundroto priešas dar ne
žinomas.

PROF. M. BIRŽIŠKOS 
MARŠRUTAS

8
8

10
11
14

17

ARŠUS SKAUSMAI
DINGS Į 10 VALAND.

ARBA NEMOKĖSIT!
Jeigu jus kenčiat nuo reumatizmo, 

sciatikos, neurito, lumbago (strėnų 
’ . " ' ' 1 

nepabandyti RHUMA-JĖLL, mosties 
kurią užtepus ant skarulio užtiesti 
ant skaudamų vietą. Bėgyje 16 va
landų (per naktį), jūsų skausmai iš
nyks. Jeigu ne. jūsų pinigai bus 

C . Kaina $1.25 už stik
linę. Prisiųskit laiške vieną dolari 
ir 25c pašto ženkleliais su savo aiš
kiu adresu. (Nereikia laiško regis
truotis. Rhuma-Jell bus jums pa
siųsta tuojau. Ąrba jeigu norit kad 
pasiųstume C. O. D. tai kaštuos 
$1.50. ’

(Kurie gyvena pačiame Clevelandc 
gali gauti Rhuma-Jell visose vaisti
nėse STANDARD DRUG STORE ar 
MARSHALL DRUG STORE).

Rhuma-Jell Chemical Co.
1440 Broadway Dept. P New York

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 

“Visuomet geriausios prekės 
už mažiausia pinigų”

Vilniui Vaduoti Sąjungos At
stovas apsilankys:

Kovo mėn.:
— Newark, N. J., 3 vai.
— Brooklyn, N. Y., G vai.
— Wilkes Barre, Pa.
— Scranton, Pa.
— Binghamton, N. Y.
— Amsterdam, N. Y.
— Rochester, N. Y.

18-19 — Niagara Falls, N. Y.
20-23 — Detroit, Mich.
24 — Grand Rapids, Mich.
25, iki Bal. 15 — Chicago.

Balandžio men.:

10 “ StS“gh °Pa. I Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

— New York City. .-----------
Tz- t ■ a -i t • 4. Kuomet jos turi po ranka Kiekviena Amerikos Lietu- .1

tuvių kolonija prašoma stengtis Situos puikius vaistus, nau- 
paskaitas rengti bendrai kad dojamus nuo Civilio Karo 
visi vietos ir apielinkės Lietu- laibu
viai galėtų dalyvauti. Profe- 
sorius Biržiška paskaitas duos V , . ...
visiems Lietuviams kuriems . ekyiena_ moteris, kuri turi 
rupi Vilnius vaduoti fvo seP“teje bonką Pam-

Maršruto Komisija. 1Vxpe!1tno su Inkar° vaisbazenk- 
________________________ _______nu, niekuomet neprivalo bijoti by 

kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
Liet. Bonų Kuponai ar tai butų Reumatizmas, Neurai-
Bonų kuponus galit pri-

siųsti kaipo užmokestį UŽ Peršalimas ar geliami ir sustingę 
“Dirva” ir už knygas. m ^nariai- , .-T . . , ., i 1 ain-Expelleris su Inkaro vais-

Nllkirpklt 1931 ar anKS- baženkliu yra tokis linimentas, 
tesnių metų kuponus ir šių- kuris naudojamas beveik kiekvie- 
clrif “Dirvai” noJe Pasau^° valstybėje nuo 1867sKit un vai .______________ met? Tik patrinkite s]<auclaraas

kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
Lietuvos Konsulatai į*s be jokios abejonės suteiks jums 

r. , . , , lygiai tokį ūmų palengvinimą, ko-
Lithuanian Consulate kj suteikė milionams dėkingų jo 

201 N. Wells St., Room 1904 naudotojų visame pasauly.
Chicago, Ill. Labai efektyvės ir lygiai pagel-

, bingos sudėtys greitai įsisunkia 
Lithuanian Consulate General per odos skylutes ir tuojaus pa- 

Park Row New York City siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka- 

Lietuvos Pasiuntinybė mą kraujo cirkuliaciją — R- be-
2622—16th St. N. W. velk momentaliai skausmas iš-

Washington, D. C. Į ^gingas, jaunas kūnas, lais- 

---- -- vas nuo visokių sustingimu skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 

I visuomet gatavas prisidėti prie
Į linksmos žmonių grupes, prie

-------Ji žaislų ir pasismaginimu ir 
v.---------------. jums užtikrina už 35c/ar
Visokių tipų n , bonka Pain-Expellerio Tni stilių rankų dar • i * -^^pvucrio su Inkaro 

bo Akordeonai iš vaisbazenkliu, kurią galite gauti 
geriausios mede nusipirkt bile vaistinėje Geres 
gos ir žemiausios nis vaistas, negu visi bran<nis be- 

I kainos. \ įsi mu- sigydymai pasauly "
sų A ko ra eonai e J 1 .
garantuojami ant Apgr.—No. 87

daug metų. —--------------------------
visokius speciališ-

18
20
21
22

15

Askfor
FREE
Catalog

šitai 
70c.

“MISS LI1
RINK
NEĮV

Kaunas. —
pabaigoje Lie 
čio žurnalo 
ruošti “Miss 1 
kimai neįvyko 
pasisekimo p 
perdidelis Li( 
menės konse 
ir tokio rimt 
įvertinimas.

Kad tokių 
bas buvo rinu 
ir į komitetus 
Juos daugiau 

- vo tik rimtoj
suomenė.

Galima das 
“Miss. Lietuve 
išrinkta ir pa 
žiu į “Miss Ei 
mus, ji butų 
pirmųjų vietų 
turi gražių n 
Lietuvos var 
skambėtų po 
spaudą taip 
skamba mažos 
das, kada jos 
Paryžiuje sa 
užėmė antrą i 
je.

Lietuvos m 
mą įvertino ne 
kur Holliwooc 
tuvaitę išrink 
raliene.

Jau “Dirvoj 
kad Lietuvos 
da ir senesnės 
“Miss Lietuv 
smarkiai lerr 
kovą jie lain

Po neįvykti! 
tuvos” rinkim 
vos spaudoje 
prieš rinkimt 
sirodė didžia 
bė: tuose pu 
riuose visai n 
mino “Miss i 
kimus, dabar 
mu talpina “1 
atvaizdus ir 
bei aprašyme 
ilgus, palankii 
Matyt jų toki: 
sava — peikir 
ma — girkirr

Mes išdirbam visokius speciališ- 
kus Akordeonus ant užsakymo ir 
taipgi specializuojam taisyme.

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS

pirkėjams duodamos Prof. Ilosa- 
nova. Reikalaukit paskiausių DY
KAI duodamų iliustruotų katalo
gų ir nusistebėsit dideliu kainu 
nupiginimu. Rašyk šiandien (16)
ITALIAN ACCORDION CO.

323 W. Polk St., Dept. 46 
Chicago, Ill.

K. E. YOCKUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji 
Pasinaudokit musų žema

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt 
Kelnės išvalyt ii’ išprosyt 
Siutai išprosyt 
Kelinės išprosyt 
Skrybėlės išvalyt

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 
Moteriškos skrybėles išvalyt

SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

naują Siutą arba Overkotą — 
kainos žemos — nuo $35 aukš
tyn. Niekur kitus negausit to
kio puikaus darbo ir materijų.

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

\ o/ lįOur> //
\ morieų
§ &0C& o

kaina:

$1.00
50c
50c
25c
45c

aukštyn 
50c

For pyorrhea
For prevention 
against gum infec
tions, use Zonite, 
the new powerful 
antiseptic. Also 
guards against 
colds, coughs and 
more serious dis
eases of nose and 
throat.

Najas Vals 
Mariampolė 

tas draugėn Š 
tiškio valsčit 
Jis pavadinti 
lės valsčium, 
taryba suside 
Vasario 3 d. 
darė posėdį, 
ryta ir paU 
sąmata, viso 
mai.

Gudri čiį 
Pak

Vasario 6 
lės apigardo* 
nagrinėjo či 
Kasperavičiei 
dviem mote 
sveikatą, įka 
pati pakliuvę

Ji naudoje 
tus: įpylus s 
dens -ėmė l 
pradėjo išdtu

i
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:ŠVS SKAUSMAI 
qGS Į 10 VALAND. 
.RBA NEMOKĖSIT!
p*u Jus kenčiat nuo reumatizmo, 
kos, neurito, lumbago (strėnų 
mil), ar muskulų gėlimo, kodėl 
landyti RHUMA-JELL, mostiea 

užtepus ant skarulio užtiesti 
kaudamų vietų. Bėgyje ln va- 
(per naktį), jūsų skausmai iš-
Jeigu ne. jūsų pinigai bus 

iti atgal. Kaina $1.25 už stik- 
Prisiųskit laiške viena dolari 
pašto ženkleliais su savo aiš- 

Iresu. (Nereikia laiško regis- 
i. Rhuma-Jell bus jums pa- 
tuojau. Ąrba jeigu norit kad 

tume C. O. D. tai kaštuos

rie gyvena pačiame Clevelande 
auti Rhuma-Jell visose vaisti- 
1TANDARD DRUG STORE ar 
HALL DRUG STORE).

inia-Jel! Chemical Co, 
roadway Dept. P New York

IŠ LIETUVOS
KELETAS RUOŽU IŠ GYVENIMO KUN. 

STAKELĖS

Suteiksiu nors mažą per- pasikvietė Kunigą S. kie-

tuvos Lietuviai ateina į 
notariškas Lietaus 
LUDYNES. - 25c. 
t. Clair arti E. 9th St

hn Jacoby & Son
g Goods & Furnishings 
16-7038 Superior Ave, 
TUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
metai tarnavimo jums.

■uomet geriausios prekės 
už mažiausia pinigų’’

“MISS LIETUVOS” 
RINKIMAI 
NEĮVYKO

Kaunas. — Pereitų metų 
r pabaigoje Lietuvoje einan- 
I čio žurnalo “Naujo žodžio” 
| ruošti “Miss Lietuvos” rin- 
| kimai neįvyko. Viso to ne- 
I pasisekimo priežatis buvo 
! perdidelis Lietuvos visuo

menės konservativiškumas 
i ir tokio rimto darbo ne

įvertinimas.
Kad tokių rinkimų dar

bas buvo rimtas tą parodo 
ir į komitetus inėję asmens. 
Juos daugiausia sudaryda- 

- vo tik rimtoji Lietuvos vi
suomenė.

Galima dasileisti kad jei 
“Miss Lietuva” butų buvus 
išrinkta ir pasiųsta į Pary
žių į “Miss Europos” rinki
nius, ji butų užėmus vieną 
pirmųjų vietų, nes Lietuva 
turi gražių mergaičių. Ir 
Lietuvos vardas šiandien

garsus. Tada čigonka ėmė 
nuogą moters krutinę trin
ti kiaušiniu. Paskiau pra- 
mušus kiaušinį parodė kaž 
kokias kirmėles ar vabalus, 
kurie buk tai ir esą prie
žastimi jos ligos.

Antrą taip gydė: paėmė 
žvakę, uždegė; paskui at- 
gnybo vaško. Liepė išsi-j 
rengti, ir tuo vašku ėmė, 
bružyti jai krutinę. Po to 
vašką įdėjo stiklinėn, ku
rioje pasirodė kirmėlės.

Už tokį “gydymą” ji pa
ėmė iš jų daug įvairių dai
ktų ir pinigų, viso jas nu
skriaudė ant 900 litų.

Bet pagaliaus moterėlės 
pasiskundė policijai ir či
gonė pakliuvo; kadangi pi
nigų neturėjo, ją teismas 
nubaudė 3 mėn. kalėjimo.

Akuks.

Voldemarinirįkai Nerim-
Voldemarininkai Liietu-

žvalgą Kun. Stakelės gyve
nimo, kuris buvo Lietuvoje 
plačiai žinomas, todėl turė
jo daug pažystamų ir Ame
rikoje. Jis Mirė Spalių 28 
d. 1930 m., Rozalime, neto
li Panevėžio. Jau buvo su
virs 70 metų amžiaus. Jis 
buvo knygnešis ir kovoto
jas už bažnyčios laisvę. Ne
visus dalykus permatė kaip 
reikia, bet buvo griežtas ir 
savo pasiryžimą pastatyda
vo jiega. Keletą kartų bu
vo papuolęs j žandarų ran
kas, bet tuos gerai apvano
jęs pabėgo su knygomis. 
Minske einant apie bažny
čią, žandarai buvo sulaikę 
procesiją kurioje dalyvavo 
trubų kapelija. Kun. Sta- 
kelė padėjęs monstranciją 
ant kryžiaus, pasiėmęs iš 
brostvininko lazdą, žandarą 
taip apvanojo kad tas neuž
ilgo pasiuntė dūšią pas Die
vą. Kunigas už tai gavo 
tris metus kalėjimo. Jis

man. Kunigas atvažiavęs 
nusiėmė kepurę ir ją pasi
dėjo ant stalo tarp vaisių. 
Grafas paėmė kepurę ir iš
metė pro langą. Tada Kun. 
Stakelė sako: “Aš grafui 
padėsiu išmėtyti!” Na ir 
pradėjo mėtyti stiklines, py
ragus ir lėkštes.

Jis nepykdavo kai jam į 
akis sakydavo: “Stakelė tai 
čystas durnius”. “Velnią, 
tu dar darnesnis už mane”, 
kunigas atsakydavo.

Klebonijos gyvenimas. Jis 
apie 15 metų išgyveno Ra
gelių bažnytkaimyje, vienas 
kilometras nuo mano tėviš
kės. Jis turėdavo porą kar
vių, ožką, ir vos krutamą 
kuiną. Stalavam kambai'y- 
je būdavo viena bačka, ant 
kurios buvo uždėta keletas 
lentų ir tos lentos apklotos 
laikraščiais. Tai pavaduo
davo stalą. Kėdės vietoje 
suolelis ar kaladė. Lova 
prasta, šiaudų kuokštą, bal-

Stato Paminklą Alytuje
Alytaus mieste bus stato

mas paminklas pirmo pėst. 
D. L. K. Gedimino pulko va
dui, savanoriui garbingai 
žuvusiam už Lietuvos lais
vę karininkui Antanui Juo- 
zapaviziui. Paminklą statys 
netoli jo žuvimo vietos, kur 
auga Vytauto aržuolai. Šiuo 
reikalu rūpinasi Dzūkai sa
vanoriai. Jie patys pamin
klo pastatymui deda pini
gus ir iš kitų renka aukas.

Akuks.

Akrono Naujienos

>terys daugiau 
jįjo skausmp!
et jos turi po ranka 
puikius vaistus, nau- 

us nuo Civilio Karo 
laikų.

iena moteris, kuri turi 
istų ščputčje bonką Pain- 
•io su Inkaro vaisbaženk- 
uomet neprivalo bijoti by 
•ušies skausmu, nežiūrint 
tu Reumatizmas, Neurai- 
■algija, Mėšlungis, Galvos 
mas, įsisėdantis į kūną 
as ar geliami ir sustingę 
i ir sąnariai.
ixpelleris su Inkaro vais- 
1 yra tokis linimentas, 
idojamas beveik kiekvie- 
ulio valstybėje nuo 1867 
ik patrinkite skaudamas 
is su Pain-Expelleriu ir 
os abejonės suteiks jums 
Į urnų palengvinimą, ko- 
: milionams dėkingų jo 
i visame pasauly, 
fektyvės ir lygiai pagel- 
idėtys greitai įsisunkia 
skylutes ir tuojaus pa- 
epimą kraujo' suteikia 
imą ir atsteigia tinka- 
> cirkuliaciją — ir be- 
lentaliai skausmas iš-

§ras, jaunas kūnas, lais- 
sokių sustingimų, skau- 
(ėlimų — tokis žmogus 
gatavas prisidėti prie 
žmonių grupės, prie 
>asismaginimų ir šitai 
fina už 35c. ar 70c. 
i-Expellerio su Inkaro 
iu, kurią galite gauti 
ile vaistinėje. Geres- 
negu visi brangus be- 
lasauly.

Apgr.—No. 87

skambėtų po viso pasaulio 
spaudą taip kaip dabar 
skamba mažos Estijos var
das, kada jos graži dukra 
Paryžiuje savo gražumu 
užėmė antrą vietą Europo
je.

Lietuvos moters gražu
mą įvertino net ir Amerika, 
kur Holliwood mieste Lie
tuvaitę išrinko, grožio ka
raliene.

Jau “Dirvoj” buvo rašyta 
kad Lietuvos dešinėji spau
da ir senesnės moterys prieš 
“Miss Lietuvos” rinkimus 
smarkiai lermavo. Ir šią 
kovą jie laimėjo.

Po neįvykusių “Miss Lie
tuvos” rinkimų, toje Lietu
vos spaudoje kuri labiaušia 
prieš rinkimus kovojo, pa
sirodė didžiausia keisteny
bė: tuose puslapiuose ku
riuose visai nesenai taip že
mino “Miss Lietuvos” rin
kimus, dabar su pasigerėji
mu talpina “Miss Europos” 
atvaizdus ir jos rinkimams 
bei aprašymams pašvenčia 
ilgus, palankius straipsnius. 
Matyt jų tokia politika: kas 
sava — peikim, o kas sveti
ma — girkim.

J. K. Ss.

voje vis dar kaž ko tikisi ir 
nenurimsta. Suvalkijoj pa
sirodė atsišaukimų, kurie 
priešinasi valdžiai. Atsi
šaukimų platintojus polici
ja sėkmingai jieško. Nese
nai Žemaitijoje, Plungės 
seminarijos trys mokiniai 
buvo sugauti užsiimant to
kiu netikusiu darbu. Bet 
kas Suvalkijoje šiuos Vol- 
demarininkų atsišauki mus 
skleidžia, nustatyti dar ne
pavyko. Akuks.

Najas Valsčius Veikia
Mariampolė. — Sujung

tas draugėn Šunskų ir Kvie-

Audros šposai
Sausio 17 d. apie Mariam- 

polę siautė smarki audra. 
Ji nepaprastą šposą padarė 
Mariampolės gelžkelio sto
tyje. Vieną keleivinį vago
ną pradėjo relėmis stumti 
tolyn link Kauno. Tai pa
stebėję stoties tarnautojai 
sėdę į dreziną pradėjo va
goną vytis. O jis jau lėkė 
apie 20 klm. greitumu į va
landą. Taip 11 kilometrų 
vėjo pučiamas važiavo, iki 
darbininkai prisivijo ir su
laikė.

Daug liudnesnį šposą vėt
ra padarė Liubave, ,kuf su
griovė naujai pastatytą ba
žnyčią. Ji buvo medinė, 
dar pilnai neįrengta.

Akuks.

t-iškio valsčius jau veikia. 
Jis pavadintas Mariampo-
lės valsčium. Šio valsčiaus 
taryba susideda iš 21 nario. 
Vasario 3 d. tarybos nariai 
darė posėdį, kuriame suda
ryta ir patvirtinta nauja

Žymaus Choro Gastrolės 
Jau trisdešimts metų kaip

Lietuvoje įsikūrė “Dainos” 
draugija. Jos pirmutiniu 
organizatorium buvo kom
pozitorius J. Naujalis. Ji 
dar Lietuvių priespaudos

sąmata, viso 37,002 litų su- laikais žymėjosi savo cho-
mai. Akuks.

Gudri čigonė vitiek

ru. Choro pirmutinis diri
gentas buvo V. Nucevičius.

Nesenai “Dainos” drau-

ibrrkiot
ųour //

StKCORPORA«ON

KutoStrop So’eyc

Pakliuvo
Vasario 6 d. Mariampo

lės apigardos teismas per- 
nagrinėjo čigonės Elenos 
Kasperavičienės bylą, kuri 
dviem moterėlėm “taisė” 
sveikatą, įkalbėjus ligą, ii’ 
pati pakliuvo.

Ji naudojo tokius bur
tus: įpylus stiklinėn van
dens ėmė burti; vanduo 
pradėjo išduoti kaž kokius

gija minėjo savo 30 metų 
gyvavimą. Jubilejaus pro
ga, draugijos choras, veda
mas kompozitoriaus J. Ka
roso, nutarė aplankyti pro
vinciją. Sausio 24 d. kon
certavo Mariampolė j, Va
sario 7 d. Šiauliuose ir Va
sario 8 d. Panevėžyje.

Dabartiniu dr-jos pirmi
ninku yra komp. J. Bende
rius. Alcis.

•yorrhea
tion

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

' ' r... SĮ-Ai* '

pats tuomi mėgo girtis: 
“Stakelė nieko nebijo! Sta
kelė turine sėdėjo!”

Kun. Stakelės išvaizda. 
Buvo didelis vyras, sverian
tis kokius septynis pudus 
(280 svarų), ilga nosia, il
gais plaukais. Skrybėlę dė
vėjo apiplušusią, nuo klie
riko laikų; sutanas prastos 
materijos, apspuręs, nudry
žęs; kišeniuje juodos duo
nos gabalas. Kelinės api- 
brizgę; apsiavęs medinėmis 
klumpėmis, o kartais dėvė
davo senus kaliošus, kurie 
prie kojų būdavo pririšami 
virvutėmis. Visados juosė
davo tautišką juostą.

Pirmas mano pažinimas. 
1908 m. Panemunėlyje, Šv. 
Elzbietos atlaiduose, aš pa
tarnavau Kun. Stakelei prie 
mišių. Už tai jis man davė 
10 kapeikų. Po pamaldų jis 
pirmą sykį Panemunėliečius 
paragino prie blaivybės ir 
ten įkūrė blaivybės draugi
ją. Per pamokslą šaukė: 
“Šalin iš Panemunėlio kle
bonijos arielka!” Vietinis 
klebonas Kun. Budreika už
sigavo ir net ant pietų Kun. 
Stakelės nekvietė.

Kaip seniau Kun. Straz
delio, taip ir Stakelės kiti 
kunigai nekentė. Jo į at
laidus nekviesdavo, bet jis 
pribūdavo nekviestas. Ei
davo daugiausia pekščias ir 
basas, klumpes nešdavosi
pakoręs ant lazdos.

Vienuose atlaiduose tūlas 
džekonas patėmijęs kad 
Kun. Stakelė labai apiply
šęs, sako jam: “Stakele, tu

ta marška užtiesta, ir vie
nas priegalvis. Valgis bū
davo kiauliena mėsa, kopūs
tai ir bulvės su sviestu. 
Sviestą tepdavosi balanėle 
ar duonos plutele. Pasto
vios šeimininkės neturėda
vo. Turėjo jis seną, apša
šusią moterėlę, Agotą. Pa- 
rapijonys pradėjo juoktis iš 
jo šeimininkės. ’Stakelė iš 
pamokslo pareiškė: “Mano 
gaspadinė labai gera, barš
čius išverda gerus.”

Bažnyčios tvarka. Savo 
parapijoj jis buvo bažny
čios valdovas. Kai užpyk- 
davo, bažnyčią užrakinda
vo. Pats pąsiėipęs lazdą 
vaikydavo vaikus, ckurie jį, 
mėgo erzint. Net per Ve
lykas jis tokius šposus iš
krėsdavo. Pamaldas laiky
davo labai greit. Pamoksle 
apsakydavo kas jo parapi
joje nutiko: “Pone Dieve, 
kas musų parapijoj dedasi! 
Duriukas prigavo Samyčių! 
Aniutė Vilkytė jau ūžia!” 
Arba paskaitydavo ką nors 
iš laikraščių. Užtat jo pa
mokslų visi klausydavo.

1920 m. jis atvažiavo Į 
Ulytėlę į vestuves pas G. 
Niekas jo nepasitiko, nes 
visi buvo girti. Jis pats at
sisėdo už stalo, rankom ėmė 
mėsą ir pats pylėsis alų. 
Naminio alaus sugerdavo

i KORESPONDETAMS 
LIETUVOJE

Akuks (Lietuvoj). Smul
kios žinios iš vienos srities 
gyventojų “Dirvai” nėra 
reikalingos, nes kaipo sa
vaitraštis negali sutalpinti 
visų gaunamų raštų, todėl 
žinios kitos pasensta, kitos 
visai negalimos sunaudoti, 

j nes yra daugiau žinių iš vi
sos Lietuvos. Patartume 
tokias žinutes paduoti tik 
trumpoj sutraukojpo vie
nu jūsų srities antgalviu. 
Liaudies dainos ir mieste
lių aprašymai visada bus 
sunaudojama.

Šitą prašomi Įsitėmyti ir 
kiti korespondentai Lietu
voje.

Taipgi prašome nesiųsti 
žinių išrašytų iš Lietuvos 
laikraščių, nes redakcija 
tuos laikraščius gauna ir 
gali panaudoti žinutes ku
rios tinka.

Akrono Lietuviai labai 
džiaugiasi savo vaikų, mok
slingumu: šį semestrą bai
gė keturi Lietuvių vaikai 
high schooles. Akrone yra 
tik saujelė Lietuvių, bet ir 
iš tų pačių randasi kurie 
leidžia vaikus į augštesnes 
mokyklas.

šios kolonijos Lietuviai, 
paskaitę “Dirvoj” aprašy
mą Lietuvių kunigų ir ap
sakymą kad Kun. Vilkutai- 
tis pastatė Clevelande Šv. 
Jurgio bažnyčią, su pašai
pa sako kad jokios bažny
čios jis nepastatė: yra koks 
tai į nieką nepanašus bu- 
dinkas ir viskas. Kitur tai 
bent yra Lietuvių bažny
čios, iš kurių gali pasidi
džiuoti ne tik Lietuviai bet 
ir visas miestas. Parapi- 
jonai irgi tik už tuščią 
maišą su kunigu pešasi, 
nes bažnyčia ir jos turtas 
nėra jų. Jie patys nei jų 
vadai neturi supratimo apie 
turėjimą savo bažnyčios.

šiose dienose Akrone lan
džiojo bolševikų gizelis R. 
Mizara. Paverkė savo pa
sekėjams, paprašė aukų sa
vo tuščiam kišenini, ir pa
laiminęs savo ubagus dva
sioje išdūmė savo keliais.

Kaip tik Akrone katali

kai ar tautininkai Lietu
viai surengia kokį vakarė
lį tai tą pat dieną ir musų 
bolševikai ką nors rengia. 
Jie nori užkenkt kitiems. 
Bet pasirodo kas kita: į 
anų surengimus prisirenka 
žmonių net sienos braška, 
o į bolševikų vakarą tik jų 
komisarukai susirenka ir 
paverkę kad publika jų ne
remia skirstosi namon, o 
parėję keikia buržujus.

Summitt apskrities vy
riausybė pradėjo persekio
ti tuos kurie užlaiko svai
ginančius gėrimus. Nuo
lat .daroma kratos, išdau
žoma jų durys ir lankai, 
iškapojama sienos jieškant 
paslėptų svaigalų.

Keliautojas.

BEN BRAZIS
SALDAINIŲ IR GROSERIO 

PARDUOTUVĖ
Puiki vieta Lietuviams užeiti ir pa
siviešėti bei šį-tą pasipirkti. Ska
nus rūkymai ir saidųs gėrimai. Pa

tarnavimas geras.
5901 Superior Ave.
Kampas E. 59th Street

O ROSEDALE ©!
'Ory Gleaning Co.!

HEnd. 7906 Ž 
. PETRAITIS, Prop, 5

j 6702 Superior Ave., |
C. F

tris-keturis uzbonus, o ant 
sykio lašinių suvalgydavo
penkis svarus. Nerūkyda
vo ir degtinės negerdavo. 
Svotas girtas ranka ant py
rago riekės tepė varškę ir 
davė kunigui. Bet Stakelė

toks apdriskęs, net mums tik juokėsi ir
sarmata!”

“O džekonas labai išsi
puošęs, gal manai ženytis?”

liepe svotui
eiji šokti.

1919 metais
Kazliškyje, nesant ten kle-

klebonaujant

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

KITŲ NUOSTOLIS

JUMSNAUDA
Bankruto Liekanos

MOTERŲ, VYRU 
ir MERGINU

SPORT COATAI

Each Combination Package of 
Marivonne Requisites contains 
the following regular size items:

The Total Cost 
of All Ten Items
To You

Marivonne RoSe Creme .............................
Marivonne Cocoanul Oil Shampoo... .50c
Marivonne Talc Poudre ...........................50c
Marivonne Cleansing Creme .............. 51.00
Marivonne Complexion Poudre ........51.00
Marivonne Depilatory ............................ $LO0
Marivonne Paste Rouge ...........................75c
Marivonne Eau de Toilette ................ 51.50
Marivonne Brilliantine ........................... 75c
Marivonne Parfum Narcisse ..............$2.50

Total $10.00

atsakė Stakelė.
Kitus kunigus jis vadin

davo mergininkais. Jis už 
porą litų atlaikydavo mi
šias. Jei kada pasitaikyda
vo numiršta elgeta tai Kun. 
Stakelė elgetą palaidodavo 
kaip kokį kunigaikštį. Tas 
kitiems kunigams nepatik
davo. Išpažinties klausyda
vo uždaromose klausyklose, 
ką griešninkas sakydavo jis 
negirdėdavo. Beklausyda
mas užsnūsdavo ir grieš- 
ninkui prisieidavo kosėti 
kunigą pribudint.

Dvasiškos vyresnybės jis 
nebijodavo ir jos neklausy
davo. Iš Ragelių parapijos 
jis buvo priverstas išeiti jie
ga. Ant praloto ir ant vys
kupo sakydavo: “Aš visiš
kai šių.........nebijau.”

Kun. Stakelė buvo juok- 
[ daris. Kavoliškio grafas

bonijos jis gyveno Urainių 
kaime. Vieną sykį iškrito 
jam trys kapeikos ir parie-, 
dėjo po asla. Kunigas su 
štanga bandė laužti grindų 
lentas. Kai šeimininkas pa
sakė jog iš savęs kunigui ’ 
tris kapeikas atiduos, kuni
gas metė štangą ir iš savi
ninko paėmė tris kapeikas.

Rusų banke žuvo jo 60,- 
000 rublių. Jei jis gaudavo 
kapeiką tai ta kapeika dau-! 
giau saulės nematydavo.

Buvo didelis bylininkas. ■ 
per metus su savo parapijo-1 
nais turėdavo po porą šim
tų bylų. Taipogi buvo pa
samdytas krikščionių-demo-1 
kratų partijos agitatorius.

Jis turėjo gražių-kilnių 
minčių, bet turėjo ir blogų 
ydų. Tankiai už pinigą su
tikdavo padaryti viską.

P. Kriukelis.

$Q.15
Neperšlampa 

Laike
Lietaus

Per giliukį gavo
me pirkt daugy
bę ‘Rain or Shine’ 
Sport Kotų nuo 
Chicagos išdirbė- 
jų, taigi čia ga
lim siūlyt jums 
visokio oro ploš- 
čius žymiai pigia 
kaina.
Štai tas ploščius 
kurį norit turėti 
lietingam ore ar 
pagadoj. Padary
ti iš Megsto Jer
sey Cloth kuri ir 
stipri ir visai ne
perlyjama. Nie
kad neperšlapsite 
laike lietaus. Jie 
turi gerų pamu
šalų. Tai ploščius 
kurį dėvint galit 
pasididžiuoti, už 
kainą kurią išga- 
lit mokėti.

VYRŲ KOTAI—Vieneiliai. Užlaupti 
kišeniai. Rankoves įleistos. Pasisrin- 
kimui Žalsvos ir Gelsvos spalvos.

MOTERŲ KOTAI—gražaus darbo 
su Raglan pečiais ir diržu aplinkui. 
Pasirinkit iš šių: Gelsvos, Pilkos. 
Mėlynos ir žalios spalvų.

MERGINŲ KOTAI—Stiliaus kaip 
moteriški. Prie jų duodama pritai
kyta skrybėle. Kožna mergaite jau
sis patenkinta turėdama tokį puikų 
ploščių. Spalvos kaip ir moterų.

PASITENKINIMAS GARANTUO
TAS arba grąžinsim pinigus. Dėvėk 
ploščių dėšimts dienų. Jeigu nepa
tiks ir nebus jums naudingas grą
žinsim pinigus. Užsisakyk sau plo
ščių šiandien. Dčvėkit lyjant arba 
pagadoj musų rizika. Patiks ir jū
sų draugams. Išpildyk kuponą ana 
čioje. Būtinai paminėk mierą ir ko
kios spalvos nori.

Iškirpk ir pasiųsk šiandien
ARNOLD MAIL ORDER CO.
719 E. Pershing Rd., Dept. 17 
Chicago, Ill.
Please send me_____ ‘Rain or Shine’

(how many?)
Sport Coats.
Name _________________________
Address _______________________

---- Men’s Coat Size___  Color__  
---- Ladies’ Coat Size___  Color___  
-----Girls’ Coat Size___  Color___  
I enclose $-------  in Money Order
Check.

ATSIKRATYK TO ŠALČIO
APSISAUGOKIT NUO

EPIDEMIJŲ ŽIEMOS LIGŲ
Kiekvienas persišaldymas palieka keletą ligos perų jūsų siste
moje. Gal jus to ne nejaučiat ir tada tampat lengva auka ma
žiausios ligos. Turtingos sultys išvirtos iš šaknų, lapų, žiedų ir 
kamblių kurie visi ineina į Bulgarišką Šaknų Arbatą 
greitai išvaro šaltį jeigu gersite jos karštos prieš einant gulti.

BULGARIAN HERB TEA
GERIAU YRA PERSITIKRINTI NEGU GAILĖTIS 

APSISAUGOJUS nereikia gailėtis. Bulgariška Šaknų Arbata 
naudojant visai šeimynai bent porą sykių į savaitę kuomet ap
sireiškia kokios epidemijos šioje šalyje pagelbės jums pasilai
kyti geroj sveikatoj. Parsiduoda vaistinėse po 35c. 75c.. $1.25, 
arba paštu prisiunčiam didelę dėžę (šeimynos mieros) už $1.25. 
Adresuokit Marvel Products Co., 209 Marvel Building, Pitts
burgh, Pa.

J J. KAZICKAS JEWELER

Nusipirkit sau gražų Radio Setą Kalėdoms, 
turėsit pasitenkinimo ant visados.

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Didžiausia Clevelande Lietuviu Radio 
Parduotuvė

6107 Superior Ave. prie E. 65th SI.
ENdicott 4638



8 DIRVA

į Kas Girdėt Clevefande-Apieliinkese i
Į “DIRVA”, 6820 Superior Ave,—ENdicott 4486—Atdara vakarais i

Kareiviai veteranai tarnavu-
šieji pasauliniame kare, kurie 
neturi darbo ir pinigų, gaukite 
paskolą ant savo bonų. Kreip
kitės į artimus postus paduoti ' 
savo aplikacijų, nusinešdami ir 
savo liudymus. Lietuviams ar
timi postai yra: 5921 Bonna 
avė.; N. Y. Central gelžkelio 
ofise Cojlinvvoode ir tt.

Nesikreipkit į jokius advo
katus ar agentus, geriausi ad
vokatai yra jūsų kariumenės 
tarnybos dokumentai.

Daug Clevelande yra jauni
kaičių kurie po karo važinėjo
Lietuvoje ir apsivedę ten .pa
neles parsivežė į Ameriką. Bet 
jie ir jų naujos Amerikontės
ateis pažiūrėt komedijos “žen
tai iš Amerikos’’, pamatymui
ar ir su jais taip buvo kaip at
sitinka tam Chicagos senber
niui butlegeriui, kuris vaizduo
jamas viršminėtoj komedijoje.1 
Tą veikalą vaidins geriausi vie-j 
tos tautiečiai artistai ir artis
tės Balandžio 26 d. Lietuvių, 
salėje. Vakarą rengia bend
romis spėkomis “Dirva” ir S. 
L. A. 14 kuopa, ši komidija 
grasina išmušti iš kelio visas 
kitas savo juokingumu.

ATMINTIS
(Marijona Gudienė, Cleveland, O,)

Amžiną atilsi, mielas Joneli, 
Pabaigei savo dienas vargingai; 
Nereikės daugiau verkti, liūdėti, 
Graudinga širdžia skausmą kentėti. .. .

Amžinu miegu esi užmigęs, 
Plonų lentelių rūme paguldytas, 
Juodos žemelės sienomis apklotas. 
Sargas tavo kapas gėlėm’s apsodintas, 
Perlų karoliais-rasa padabintoms.

Paukščiai lakūnai atlankys kasdieną, 
O mintys mano minės tave vieną, 
Kurios ten skrenda greitumu vėjelio, 
Prie tavo kapo, brangusis Joneli....

Nors širdį gelia, akys nor’ matyti, 
Bet mintis tik viena tegal atlankyti. 
Tau amžinas atilsis vietoje ramybės, 
Kurią pasiskyrė! dar budam’s gyvybėj 

Mielasis Joneli, nėr jokio skirtumo 
Tarpe tavęs ir manęs Kelio tolumoje, 
Nors laikas ilgas, bet amžius trumpas, 
žmogus prieš mirtį yra tiktai niekas. 
Mielas Joneli, ilsėkis ramybėj 
Palikęs mane vargelių daugybėj....

Liet. Moterų Piliečių Klubo 
susirinkimas įvyks antradienio j 
vakare, nuo 7:30 vai., Kovo 10 
d., E. 79th St. knygyne. Mo
terys narės prašomos dalyvau
ti. Bus kalbėtojas. O. K.

---------------- ■
Keista žiema, ši žiema yra 

pritaikyta bedarbiams — ne-! 
šalta ir be sniego, tinka žmo-! 
nėms išeiti darbo jieškoti, tik 
gaila kad darbų nėra. Nuo' 
Sausio pradžios veik nebuvo ' 
sniego ir jokių žymesniu šal
čių. Daug žmonės sutaupė ant 
kuro iki šiolei. Jau dabar vis- 
tiek nebus taip ilgai šalta jei
gu ir atšaltų.

Per Vasario mėnesį viso iš
krito tik pusė colio sniego vie-! 
toj kaip paprastai 10 colių. ,

Nik. F. Martišauskas ketvir
tadienį, Kovo 5 d., pasidavė į 
Emergency kliniką operacijai 
nuo komplikuotų nesveikumų.1 
Linkėtina geram ‘“Dirvos” rė
mėjui greito pasitaisymo. Su- 
gryžęs iš ligoninės žada para
šyt naują Clevelando Lietuvių 
istoriją “Dirvai”. Jis yra vie
nas iš seniausių šios kolonijos 
Lietuvių gyventojų.

Aukos surinktos Darželiui 
Kovo 22 d. Laike paminėjimo 
Lietuvos nepriklausomybės Ko
vo 22 d. Lietuvių salėje publi
koje aukų Darželiui surinkta 
nuo sekančių:

Kun. Vilkutaitis (per 
komitetą pridavė) $5.00

J. Brazis 2.00
A. Mačiokas 1.00
Kun. A. Karužiškis 1.00
A. Zdanis 1.00
J. V. Mičiulis 1.0C
Ona Karpavičienė 1.00
D. Grigaštaitis 1.00
A. Grigaitis 1.00
V. Baltrušaitis 1.00
B. Palilionis 1.00
J. Zienius 1.00
J. Blaškevičia 1.00
V. Petrauskas 1.00
Mrs. L. Wichorek 1.00
Al. Jokubauskienė 1.00
A. Kančienė 1.00
M. čigas 1.00
K. Katalinas 1.00
A. DaneTiavičius 1.00
M. Simonaitienė 1.00
C. čegelskis 1.00
C. Dovidaitis 1.00
J. Miliauskas 1.00
J. Rauduvė 1.00
J. Gudas 1.00
V. česna , 1.00
F. Liutkus 1.00
Smulkių surinkta 19.00
Viso $53.00
Nuo įžangų liko 95.00
Viso Darželiui liko $118.0;

Vakaro gaspadorius
C. F. Petraitis.

Ankstyvos Velykos

Bus BALANDŽIO 5 
Dabar laikas siųsti i 
Lietuvą Velykų do
vanoms keletą dola- 
rių. Kreipkitės “Dir

vos” Agentūrom

iiu

letuvon

BIRZEDIO-JUNE 6

6

Į Klaipėdą per Rotterdamą.

Keleivius i New Yorka palydės pats “Dirvos” Redaktorius c »»

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

jį

Trečia Klesa
Į Klaipėdą............. $107.00
Ten ir atgal............ 181.00

Turistine Klesa
Į Klaipėdą............. $124.50
Ten ir atgal............  220.00

Ateikit įsirašyti Į 
Ekskursiją tuojau! 

Taksų $5 ekstra.

Ohio valstijoje mokyklose

Nusmaugė pačią. J. Kissin
ger, 54 m., pasiturintis biznie
rius, nuo Coliamer avė., nu
žudė savo pačią nusmaugda
mas ir nusukdamas jai spran
dą. Ji buvo 49 m. ir jiedu tik 
5 savaitės kaip apsivedė. Po 
to jis nuėjo į kitą namą prie 
kurio tinkavojimo jo darbinin
kai dirbo, ir užlipęs ant aukš
to nusišovė. Jiedu matyt susi
vaidijo laike pusryčių.

35 užmušta gatvių nelaimė
se. Per Sausio mėnesį Cleve- 
lande suvažinėta 18 ypatų, o 
Vasario mėnesį 17, nors Vasa- 

. ris yra trumpas mėnuo.
Į šiaip užmušėjysčių Vasario 
mėnesį buvo 11, Sausio mėne
sį užmušta 8. Iš tų .visų už- 
mušyjėsčių dvi neišaiškinta, 
tarp tų ir nužudymas buvusio 
miesto tarybos nario Potter.

HOLLAND-AMERICA LINE
Puikiu Milžinišku Laivu

9

piršimui jums pasų ir vizų 
ir kelionėje neturėsit jokio 
ir gryžimo popierius tiems

|£AIP kitais metais rengdavo taip ir šį pavasarį “Dirva” rengia smagią Ekskursiją Lie
tuvon, todėl dabar jau laikas jums pradėti ruoštis kelionėn. Kurie manot važiuo- 

apsigyventi Lietuvoje, kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą išru- 
ir gryžimo dokumentų. Viskas bus parūpinta atsakančiai 

nesmagumo. Dabar jau laikas pradėti rūpintis apie pasus 
kurie žadat važiuot tik apsilankyt.

“DIRVOS” AGENTŪRA taipgi gali išrengti jus kelionėn tuojau ir visokiomis li
nijomis ar laivais kokiais tik jus pageidauja!, nes “Dirvos” Agentūra yra įgaliota visų 
linijų teikti pasažieriams patarnavimą. Ke.lauti galit per Prancūziją, Angliją, Vokie
tiją, Švediją, Daniją arba tiesiog į Klaipėdą be persėdimo.

ofisas atdaras visą dieną ir vakarais iki 8 v. 
Atsakymus gausit tuojau.

Vietiniai prašomi kreiptis ypatiškai, 
Iš kitų miestų klauskit informacijų laišku.

Mirė. Kovo 1 d. mirė Magdė 
Šneiderienė, 42 m. amžiaus, 
nuo 1313 Summit drive, po ope
racijos Huron ligonbutyje. Pa
laidota Kovo 5 d. su bažnytinė
ms apeigomis iš šv. Jurgio pa
rapijos. Liko nubudime vyras 
du duktė 18 m. ir sūnūs 16 m. 
Velionė buvo kokie 22 metai iš 
Lietuvos, po . tėvais Mičiulytė. 
Paėjo iš Oškabalių k., Vilka
viškio par.

jau uždrausta dalinti vaikams 
prohibiciją giriančius ir agi
tuojančius už prohibiciją lape
lius, kas buvo daroma iki šiol.

Butlegeriams gera naujiena. 
Miesto taryba nutarė panaikint 
kalėjimo bausmę už trečią pra
sižengimą prohibicijos laužy
me. Šitas nutarimas neliečia 
federalių agentų areštų, bet tik 
vietos policijos.

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
cusrlnkime šį penktadienį, Ko
vo 6 d., vėl Dr. Vitkus duos pa
rkaitą, šį sykį apie bendrą svei
katą. Kurie nesat nariai galit 
dalyvauti, ateikit apie’ 8:45 v. 
Ineiga dovanai.

Ohio valstijoj divorsų išduo
ta nuo Birželio 30 d. 1929 iki 
Birželio 30 d. 1930 metų net 
16,153 poroms. Metą pirm to 
divorsų buvo 14,999.

Moterys gavo 11,860 divor- 
sus, vyrai 4,293 divorsus.

Atpiginta kelione į Lietuvą. 
Kurie žada važiuot Lietuvon, 
dabar proga parvažiuoti ir su- 
gryžtį į Ameriką trečia klesa 
už $150. šis nupiginimas ge
ras tik nuo Kovo 2 d.‘ iki Ba
landžio 30 d. Po to vėl bus 

! sena kaina — $181 j Klaipėdą. 
Kurie turit reikalų ir norit va
žiuot anksčiau, pasinaudokit 
šia nauja kaina. Kurie vyksta* 
tik į vieną galą be sugryžimo 
tiems lieks sena kaina — $107 ! 
į Klaipėdą. !

Laukiam didelio svečio. Poi 
visų tautiškų švenčių, dar tu
rėsim vieną iškilmę — atsilan
kymą Prof. M. Biržiškos, kuris 
čia atvyks Balandžio 16-d.

“Dirvos”
6820 SUPERIOR AVE.

Agentūra
CLEVELAND. OHIO
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DARB
IR DARBININKŲ

§5,000,000 Į SAV 
Anglijos darbini 

draudai nuo bėdai 
nas pasiekė $5,000; 
vaitę išlaidų, todėl 
džiausią ir sunkia 
duotis su kokia Ar 
sidurė. Jeigu nei 
na rasti geresnės 
? sulaikyti to dal 

> glija susilauks sui 
J vo finansų sistem 

1928 m. bedarbi;
ti sunaudota $60,C 
1930 m. sunaudot 
000,000.

Paaiškėjo kad 
Anglijos darbininl 
mėgsta imti iš va 
šalpą negu darbo 
nes dirbant gautų 
šilingus j savaitę, 
melžia valstybės 
jame nieko neliks

Dabartiniu lai! 
joje yra apdraust 
jonų darbininkų, 
dėlė dalis nedirbt

New Yorke, ant 
vo ištikus garo k; 
gimui užmušta 5 
kai ir 3 kiti sužei

Kiek apitikrės : 
do, 1931 metais vi 
šaulyje bus užvesti 
$11,000,000,000 jva: 
jų publiškų arba 
darbų. Apie pusė 
mos yra Suv. Vaisi

Apie $3,000,000,< 
išteista keliu būda

Darželio susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, Kovo 13 
d., nuo 7.30 vai. Lietuvių sa
lėje. Visi draugijų atstovai 
prašomi dalyvauti. Bus patiek
ta nauji sumanymai šio pava
sario veikimui, nes ižde jau yra 
virš tūkstantis dolarių ir tu
rėsime imtis Darželio atidary
mo. Sekr.

Balandžio 12 d., Šv. Jurgio 
bažnytinėj salėj, rengiama te
atras ir koncertas po vadovys
te naujo vargoninko Broniaus 
Nekrašo. Programas bus vi
sai naujas ir įdomus.

Budavojimo ir paskolos or
ganizacijos Ohio valstijoje iš
siplėtoję ir gyvuoja gerai. Iš 
jų šioje valstijoje gavo para
mos apie milijonas namų savi
ninkų. Ohio valstijoj yra 899 
budavojimo, taupymo ir pas
kolos įstaigos. Jų bendras ka
pitalas 1930 metų pabaigoje 
buvo $1,300,000,000.

Tarp jų Ohio valstijoj yra 
tik viena Lietuviška Clevelan
de, su arti milijono dolarių ka
pitalu.

Namų pardavėjai sako kad 
šį pavasari galima nusipirkti 
namus pigiau negu kitados ka
da. Kurie manot pirkti, ne- 
jieškokit perilgai, nes gali pra
eit “bargenai” ir real estate 
pradės brangėt.

Kurie rengiatės Lietuvon, o 
nesat Amerikos piliečiais, pra- 
dėkit jau dabar storotis savo 
sugryžimo Leidimus, nes labai 
ilgai trunka juos gauti, o ka
dangi be jų sunku gryžti, ge
rai yra pasirūpinti juos iškalno.

Taipgi kurie esat Lietuvos pi
liečiais rašykit dabar į Lietuvą 
į savo parapiją arba pas gimi
nes kad prisiųstų gimimo met
rikus. Kurie giminių neturite 
galit kreiptis tiesiog į savo pa
rapijos kleboną ir įdėkit laiške 
$1 už metrikus. Parašykit sa
vo ir savo tėvų pilnus vardus, 
savo gimimo metus, taipgi iš 
kokio kaimo paeinat.

Ohio valstijos senatorius J. 
Ackerman iš Clevelando ruošia 
peticiją kad ateinančio rudens 
rinkimuose butų duota pilie
čiams oficiališkas pasireiškimas 
ar jie nori prohibicijos ar rei
kalauja jos panaikinimo.

PARSIDUODA NAMAS
Iš priežasties mirties šeimynoje, 

parduodama pavienis namas, šešių 
kambarių su maudyne, furnasu, ga- 
radžium ir kiemu, ant Cornelia av. 
Klauskit informacijų 1646 E. 36 St.

» Dabar laikas padaryti su- 
z tartį jūsų namu išpopie- 
į įdavimui — nelaukit kada 
J prasidės pats skubumas

FLorida 2533-M

J J. G. Polter
* Lietuvis
| _ POPIERIUOTOJAS — 
Z Maiiavoja ir Dekoruoja
; namus.

I
* Specializuoju nuėmimu

nuo sienų senų popierų.
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.

J 229 EAST 74th ST.

“Lietuviška Veseilia”
“Dirvos” krautuvėje jau ga

lit gauti trečią rekordą Lietu
viškos Veselkos, kurių pirmi du

I rekordai visiems patiko.
Taipgi yra kitų gražių naujų 

Lietuviškų rekordų dainų ir 
muzikos.

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

i K. STONIS
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

A. LAURINAITIS
Užlaiko švaria krautuyę įvairių val
gomų prekių. Taipgi patogi vieta 
Lietuviams užeiti išsigerti skanių 
saldžių gėrimų ir nusipiikti puikių 
importuotų ir Lietuvos saldainių.
951 E. 79th St. HEnd. 5635

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

J. C, BLASER 
Hardware 

6933 Superior Ave.
Elektriškos lempos ir visi 
kiti namų reikmenys ir 

įrankiai žemomis kainomis 
Darom raktus. End. 0280

Kuomet esat Mieste — 
Užeikit į valgykla 

MARKOWITZ BROS.
812 Superior Ave.

Pietus nuo 11 iki 4 —♦ 45c—
Vakarienė .................. 65c.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS ! ; «
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

I tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 
| Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau

kit mus negu ugniagesius (firemonus). !
I Į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MTJLIOLLS
J 6606 SUPERIOR AVE. __  HEnderson 6729

Kensington, Pa. - 
ėjo į streiką 1,800 
prieš unijos viršini 
tvarkymą ir suta 

■kompaniją. Unijos 
ninkai stengiasi su.

West Virginia v; 
angliakasyklose pe 
metus užmušta dar 
76 mažiau negu 19 
tais. 1929 m. užmuš 
o 1930 m.-413.

Fordo dirbtuvėse 
te ir kitose šalyse p 
sario mėn. padaryta 
automobiliai ir trok; 
ščiausia mėnesinė s 
nuo pereito Rugsėjo

Valijoj sustreikavt 
angliakasių protest 
prieš algų numažini

Vokietijos seime j 
bilius apribojantis 
tės darbą iki 40 vai; 
pavelijantis viršlaiki 
tą tik išimtinuose a 
muose, kad daugiau 
ninku turėtų darbo.


