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įerstatymo Sausio 19 d.

i su čia perspausdinamu aprašyni I 
i “Galiūno” lošėjus pereitą sekim 

?vų valia kad iš jų suėjimi 
porą jų žmonės gali tikėti I 
u prižadėto karžygio kuril 
rauks iš aržuolo kardą ir nu
les priešus. Vaidila tada pa- 
mino juodu prie aukuro. 
Trys mėnesiai vėliau, ta bu- 
s vaidilutė Milda, dabar lg- 
nienė, tampa pagrobta p.Te- į 
, ir liūdnoje scenoje jos nu- ■ 
nines vyras meldžiasi i die- Į 
s kad pavelytų jam bent triu
šę turėti atminti savo myli 
»s iki jis gyvens.

Po daug metų
Pareina dvidešimts du metai 
tarp jų scenoje atsiranda iį 
timieji. Vienas buvo ai 
jaunas vyras dėvintis pre- 

šarvais. Kitas buvo tai » 
va moteris — Milda, ne ta 
as.
Tas jaunas vyras buvo ja 
aus, ir ji perstatė ji tėvui 
ionui. Priešai, kaip pasiro- 

laikė ją už šventą, žinoda-
i kad ji buvo vaidilutė, ir Ii I 
jo kad jos gimęs sūnūs buvo | 
les nors mažesniųjų dievą ir I 
ižiai juos užlaikė. Jis augo 
■p priešų ir išmoko visų ku
ku Vikingų paslapčių, irstai 
?ar jis parėjo namon pagel- 

savo žmonėms.
lie priveda jj prie aržuolo, 

pažiūri i kardą, sugriebia, 
ištraukia lengvai, po to pa- 
Ibia savo karionių su'prie- 
s planus. žnionės supuola I 

kelių ir dėkuoja dievam! 1 
suteikimą jiems Galiūno, 
onas Armonas atliko tą ro- i 
abai gerai.
Liti tame veikale buvo: Ale-! 
Grigiutė, Alena Ruseckaitėj 
Banionienė, P. Glugodienė, 

i dalyvavo jau 41-me vei-l 
r, Mikas Čigas, V. P. Banio-

J. Marozas, M. A. Rusec- 
, A. Zdanis, Wilma Asta- ’ 
tė, Keistutis ir Vytautas 
lai, Algirdas ir Rapolas Ba
riai, Ona Martis, Nelė Aa- 
ioniutė, Alena Urbšaitienė. 
bora Armoniėnė, ir Mare k: 
ra Beržinskaitės.
)EXCUSE FOR A

“SPLITTING -HEAD"
here’s no need for an aching head to spd 
day. At the first warning throb take DI

» Aspergum. Chew it a few minutes. Almost 
e you realize it. you have chewed the pr 
. It’s as simple as that—no trouble, 
less—for Dillard's Aspergum is jbewwiH 
r way to take aspirin.
illard's Aspergum is the finest aspirin ia 
ous chewing gum form. You can take it 
time—any place. You need no water to 
it down. There is no unpleasant taut— 

joking.
cause you chety Dillard's Aipergnm the f 
n mixes thoroughly with the saliva ip thit I 
s soothing qualities are effective quickly. į 
įuously.
cp a package of Aspergum qn hand (of 
. harmless relief from the pain of bead

neuralgia. neuritis, etc. It helps break o?
1, and soothes irritated throats, even such 

cases as follow tonsil operations. If your 
ist does not have Dillard's Aspergum. send 
ee sample to Health Products Corporation. I 
A. 113 North 13th Street. Newark. NJ.

S - PAVEIKSLAI!' 
r Trečiadieni 28 
ikslai iš. Lietuvos, šios 
.ivą su “Dirvos” ekskur- 
tos kelionės.

lėje
nžanga 45c., vaikams 15 c. 
ės nuo '7:30 vai." ’
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

28 UŽMUŠTA
Linton, Ind. — Sausio 28 

ištikus sprogimui angliaka- 
sykloje, užmušta 28 darbi
ninkai. Iš kasyklos tik ką 
buvo išėję 115 darbininkų; 
jeigu sprogimas butų Įvykę 
10 minutų anksčiau jų daug 
butų nukentėję.

Bedarbių yra apie penki 
milijonai. Suvienytose Val
stijose šiuo laiku randasi 
ąpie 5,000,000 bedarbių — 
reiškia dusyk tiek žmonių 
yra be darbo kiek visoj Lie
tuvoj gyventojų.

Pradeda dirbti. Yonkers, 
N. Y. — Smith karpetų au-1 
dinyčia pranešė kad pradės, 
dirbti pilnu laiku. Pereitą 
metą ta dirbtuvė dirbo po 
tris ir keturias dienas i sa
vaitę, ir tik 3,000 darbinin-į 
kų dirbo iš 7,500, kiek toje] 
dirbtuvėje gali dirbti.

Trys užmušta. New Yor
ke nukritus nuo šešto aukš
to akmeniui prie naujai bu- 
davojamo namo trys darbi
ninkai užmušta ir du kiti 
sužeista.

Priešinasi algų mažini
mui. Angliakasių unijos 
prezidentas Lewis kalbėda
mas New Yorke pasmerkė 
dirbtuvių savininkų ir viso
kių darbininkų samdytojų 
pastangas mažint darbinin
kams algas su tikslu išsisu
kimo iš savo sunkios padė
ties. Mažinant darbininkų 
algas bus sumažinta jų pir
kimo gale, kas dar labiau 
atsilieps ant šalies pramo
nės ir prekybos.

Vokietijoje, kai paskuti
nės žinios skelbia, bedarbių 
esama net 4,765,000, beveik 
tiek kiek Suv. Valstijose, 
nors Vokietija gyventojų 
turi pusiau mažiau negu 
Suv. Valstijos.

10 užmušta. Mysore val
stijos, Indijoje, aukso kasy
kloj nukritus akmenims už
mušta 10 darbininkų ir 50 
kitų sužeista.

Penki užmušta. Chrys- 
tone, Anglijoj, kasykloj iš
tikus sprogimui užmušta 5 
angliakasiai.

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendriia
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose...................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................... 2.50
Lietuvoje ir kitur.............................. 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirnšy-
ino, ne nuo Naujų Metu, ic molcasi iakalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laiSku.
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TURI PERTRAUKTI 
RYŠIUS, NEREMTI 

“SUKILĖLIU”
Geneva. — Sulaikymui to

limesnių Lenkų-Vokiečių ki
virčų ir muštynių paeinan
čių iš mažumų skriaudimo 
po Lenkais, Tautų Sąjungos 
Taryba nutarė atsikreipti i 
Lenkijos vyriausybę su nu
rodymu pertraukti savo ar
timus santikius su “sukilė
liais” ir panašiomis organi
zacijomis kurios, sako Vo
kietija, veda sistematišką 
terorizmą prieš Vokiečius 
gyvenančius Lenkų užimto
se žemėse.

Varšavos valdžiai paliep
ta raportuoti kitoj sesijoj 
Gegužės mėnesi ką ji pada
rys su tuo Sąjungos reika
lavimu.

Lietuvos tokie pat reika
lavimai irgi buvo iškelti.

Tarp kitų dalykų, aptar
ta šaukti visas valstybes Į 
naują nusiginklavimo kon
ferenciją 1932. m pradžio
je.

MIRĖ ANNA PAVLOVA
Haga, Holandija. — Čia 

mirė grasi Rusė šokikė, An
na Pavlova. Ji buvo 46 m. 
amžiaus. Ji gimė Rusijoj, 
bet bolševikų pasmerkta 
kaipo “aristokratų meilužė” 
Rusijos daugiau nematė. Ji 
buvo turtinga ir buvo pa
skyrus po $500 kas metai 
kitoms Rusėms šokikėms 
siektis toliau, bet nekurias 
jas, nespėjusias išbėgt iš 
Rusijos, komunistai išnekė- 
jo atmesti jos dovaną.

VOKIETIJOS VAIKAI 
PLĖŠIKAI

“Kvailas kas dirba!” tie 
žodžiai buvo Įspausti kak
toje vieno vaiko, kuris bu
vo sugautas ir pastatytas 
jaunųjų teisme tardymui už 
vagystę.

Paaiškėjo kad Berline y- 
ra apie 600 gaujų vaikų 
plėšikų, vaikinų ir mergai
čių tarp 12 ir 18 metų. Vi
so bus apie 10,000 tokių jau
nų prasižengėlių.

Penki užmušta. Netoli 
Helenwood, Tenn., nušoko 
nuo bėgių traukinis ir užsi
mušė 5 ypatos, daug sužei
sta.

INFLUENZA
Europoje, Azijoje ir ant 

galo Amerikoj pradėjo ap
sireikšti influenza, nuo ku
rios miršta desėtkai žmonių 
didesniuose miestuose.

New Yorke pereitą savai
tę mirė 99 ypatos.

Japonijoje miršta nuo tos 
ligos po apie 60 ypatų kas
dien.

Francuzijos minis t e r i ų 
kabinetas vėl suiro, prezi
dentas Doumergue užkvie
tė Pierre Lavai sudaryti 
naują kabinetą.

Į UŽMUŠĖ 100 JUODŲJŲ
Londonas. — Italijos ko- 

1 Jonijoj Lybi j oj, Afrikoj, su
kilus juodiesiems prieš Ita

lijos kariumenę, Italai už- 
Į ėmė miestą El Tag ii- nužu- 
Idė 100 juodųjų sukilėlių.

PAPŪGOS KRAUJAS 
MERGAITEI

; Joliet, Ill. — Per klaidą 
vienas daktaras Įleido pa- 
raližiu sergančiai mergaitei 
papūgos kraujo, vietoj žmo
gaus kraujo. Mergaitė po 
to jautėsi gerai, o papūga, 
kuriai ištraukta kraujo, at
sigavus ėmė bartis.

KOMUNISTAI GAVO 
MUŠT

Berline komunistai savo 
paprastu budu surengia kas 
savaitė po riaušes. Turi su
sirėmimų su policija ii- fa
šistais. , Sausio 25, d. Įvyku
siuose susirėmimuose apie 
40 žmonių sužeista, vienas 
užmušta ir daug areštuota.

Riaušių ir muštynių buvo 
ir kituoe Vokietijos mies
tuose.

PLAUČIUOSE SPROGO 
GAZAS

Hollywood, Calif. — Lai
ke operacijos vienai mote
riai plaučiuose sprogo ga- 
zas kuriuo ji buvo užmarin
ta ir ji mirė. Nežinia tik
rai nuo ko gazas užsidegė 
ir ugnis nuėjo Į plaučius ir 
ten buvęs gazas suplėšė jos 
plaučius.

VISO PASAULIO KVIE
ČIU DERLIUS 1930 

METAIS
Visame pasaulyje, nepri- 

skaitant Rusiją ir Chiniją, 
1930 metais kviečiu gauta 
3,778,000,000 bušelių; 1929 
m. gauta 3,498,000,000 bu
šelių.

Rusijoj 1930 met. gauta 
96,300,000 trumpų tonų, o 
1929 m. — 79,000,000 tonų 
kviečių.

13 prigėrė. Mažam lai
vui nuskendus Viduržemio 
juroje nuskendo 13 žmonių.

SUMAŽĖJIMAS PRE
KYBOS

1930 metų bėgiu Ameri
kos prekyba su užrubežiu 
sumažėjo net ant $2,737,- 
000,000. Tos sumos pusė 
galima butų priskirti kainų 
sumažėjimui. Likusi suma 
priklauso del užsidarymo 
užrubežyje rinkų Amerikos 
prekėms.

Daugiausia nupuolė au
tomobilių eksportas — net 
pusiau negu buvo išvežta jų 
1929 metais.

INDU VADAS GAN- 
i DHI PALEISTAS

_----------
Bombai. — Iš Poona ka

lėjimo paleistas, pribuvo j 
; Bombai Indijos laisvės ko
votojų vadas Gandhi, po aš- 
tuonių mėnesių kalėjimo.

JĮ pasitiko desėtkai tūks
tančių pasekėjų, rodydami 
didžiausio džiaugsmo.

Pirmam savo oficialiam 
pasikalbėjime Gandhi parei
škė Anglijai kad jo pastan
gos kovoti už Indijos nepri
klausomybę nebus pertrau
ktos.

Jis reikalauja kad butų 
paleisti iš kalėjimo ir kiti 
laisvės kovotojai, kurių yra 
apie 50,000 uždarytų Įvai
riose Indijos dalyse.

Gandhi yra 61 metų am
žiaus, mokytas žmogus.

ALAUS AMERIKOJ VIS 
UŽTENKA 1

Suv. Valstijose šiais pro
hibicijos laikais alaus yra 
67 nuošimtis to kiek buvo 
1916 metais. Per metus iš
naudojama 25,000,000 svarų 
apinių, iš kurių tik 3,000,000 
svarų sunaudojama legališ- 
kai, darymui alaus pava
duotojo (near beer), o kiti 
visi apiniai sunaudojami 
darymui tikrp nejegališko 
alaus!

1916 ir 1917 metais apinių 
buvo sunaudota po 37,000,- 
000 Į metus.

LAUKINIAI ARKLIAI
Suv. Valstijų didžiose gi

riose blaškosi apie 18,000 
laukinių arklių. Vyriausy
bė paskyrus $1,000 išnaiki
nimui jų, jeigu kas išras 
koki žmonišką būdą.

ATJOJO ANT BULIAUS
Šiose dienose Į New Yor- 

ką pribuvo tūlas Sanders iš 
Texas valstijos. Jis kelio
nėj truko 254 dienas, kuo- 
me traukiniu neima ilgiau 
kaip 4 dienas. Išviso pada
rė 2,700 mylių kelio. Jis at
jojo ant buliaus. Kelionė 
matyt buvo sveika, nes bu
lius padidėjo 90 svarų. Jis 
buvo pakaustytas, sunešio
jo 11 eilių padkavų.

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ
Bellefontaine, O. — Nak

ties laiku šeši plėšikai įsi
gavo i miegamą vagoną ir 
apiplėšę keleivius važiuo
jančius į Floridą, kitoj sto- 
tyj iššoko ir pabėgo, turbut 
ten jų laukusiame automo
bilyje.

JAVŲ LAUKUS PAVERS] 
MIŠKAIS

Suv. Valstijų kongreso 
prašoma paskirt pinigų nu
pirkimui 10,000,000 akrų 
kviečių laukų, kuriuos siū
lo paversti Į girias. Kvie
čių perdaug priauginama ir 
nesant kur dėti kainos nu
puola, o ūkininkai turi eiti 
prie bankruto.

Nusižudė Niagaroj. Ne
žinomas žmogus nušoko Į 
Niagaros srovę ir nuneštas 
žemyn nuo briaunos žuvo.

SUKČIAI TURĖJO GE
RUS METUS

Nors gerų bondsų ir ak
cijų 1930 metais sunku bu
vo parduoti, visokie klas
tingi sukčiai apgavo apie 
pusę milijono žmonių ir iš
viliojo apie $1,700,000,000. 
Mokyklų mokytojai, moky-Į 
tojos ir daktarai stovi ga
na aukštai apgautųjų skai
čiuje.

Tarp priviliojimų pirkti 
akcijas yra net tokių kaip 
kad gauta žinia iš vėlių pa-
šaulio per dvasias jog Stein
metz, garsus išradėjas elek
tros srityje, sako kad švie
sa bus galima padaryt iš 
agurkų. Tūkstančiai bever
čių akcijų nupirkta šitam 
sumanymui.

54 PRIGĖRĖ
Oficialės žinios sako kad 

Juodose jurose nuskendus 
pasažieriniam laivui prigė
rė 54 pasažieriai.

RAGINA KOMUNISTUS 
RUOŠTIS KARIAUT

Maskva. — Jaunų komu
nistų suvažiavime sovietų 
karo komisaras Vorošilov 
ragino jaunuosius ruoštis 
prie businčio karo. Sako, 
mes turim būti prisirengę 
karui, kad galėtume nuveikt 
musų užpuolikus su mažai 
kraujo praliejimo ir vesda
mi karą tos valstybės teri
torijoje kuri mus užpuls.

O komunistai rėkia kad 
kapitalistai prie karo ren
giasi.

DUOS KVIEČIU ALKA
NIEMS ŪKININKAMS 
Washington. — Senato 

agrikultūros komitetas nu
tarė padovanoti 20,000,000 
bušelių kviečių alkaniems 
ūkininkams.

Amerikos Raud. Kryžius 
pradėjo vajų sukėlimui mi
lijonų dolarių biedmijų šel
pimui.

FRANCUZIJA NETURI 
KUR DĖT VYNO

Paryžius. — Nors Kalėdų 
ir Naujų Metų laiku Fran- 
euzijoj sunaudota 20,000,000 
bonkii šampano, Francuzi
jos vyno gamintojai labai 
nusiminę. Jeigu neatsiras 
daugiau naudotojų tai šiais 
metais vyno dirbyklos turės 
sustoti veikę. Jeigu Ame
rika panaikintų prohibiciją 
galima butų daug išgabenti 
Į Suv. Valstijas.

Milijonai bonkų vyno gu
li ir nėra kur jų dėti, prie 
to apie 100,000,000 gorčių 
naujo vynuogių skystimo 
yra išspausta, ir ką su juo 
daryti.

VATOS DERLIUS BUVO 
GERAS

1930 metais visame pa
saulyje vatos (medvilnės) 
derlius buvo didelis, nes sie
kė netoli rekordinio der
liaus 1929 metų. 1930 me
tais viso vatos gauta 26,- 
400,000 rišuliai po 478 sva
rus. Tik 2,000,000 rišulių 
buvo mažiau už 1929 m. der
lių.

PROHIBICIJOS RAPORTAS
PERDIRBTAS?

Wickersham komisija ra
portas apie prohibiciją pa
sidaro paslaptingas. Tiki
ma kad kongresas imsis jį 
tyrinėti.

Klausimas kaip dešimts 
komisijos narių, kurie turė
jo skirtingas nuomones po
ra dienų prieš tai, galėjo tą 
raportą pasirašyt kad gali
ma butų atiduoti gatavą

Jeigu raportas buvo pa
keistas paskutinėj valandoj 
tai jis buvo pakeistas pri
taikant prezidento nuomo
nei. Toks dalykas išstato 
komisijos narius keblioje 
padėtyje. Visa šalis nori 
žinoti kame dalykas. Jei
gu raportą kas sufabrikavo 
savotiškai tai kas ir kodėl 
taip padarė?

I prezidentui ir paskui kon
gresui?

Eina gandai kad tas ra
portas buvo perkeistas pas
kutiniu momentu pridavi- 
mui jam “sausesnio” pavir- 
šio; kada jis ėjo į kongresą 
jis jau neperstatė teisingai 
komisijos narių nuomonių; 
ir tie kurių parašai buvo 
padėti neturėjo noro pasi
rašyti ant tokio raporto.

Jeigu kongresas užves ty
rinėjimus tas išeis aikštėn. 
Kas nors turės pasiaiškint 
kodėl dešimts ypatų kurios 
pasirašė raportą bendrai iš- 
sireiškia vienaip, o savo pa
skiruose laiškuose kalba vi
sai ką kitą.

Ketvirtas punktas tos ko
misijos rekomendacijos yra 
kad ji “priešinga pakeiti
mui prohibicijos akto”. Ta
čiau mažiausia keturi komi
sijos nariai atvirai pareiš
kia savo laiškuose kad jie 
rekomenduoja kuogreičiau- 
Sia prohibicijos Įstatymą 
peržiūrėti ir pakeisti.

Gab but kad nekurie ko
misijos nariai pasirašė ra
portą priešingai savo norų, 
ar gal raportas tapo pakei
stas. Ar taip ar taip butų, 
pasidaro labai blogas įspu 
dis.

Nėra abejonės kad prezi-
dentas Hoover norėjo “sau
so” raporto. Jis už prohi
bicijos vykinimą stovėjo no
rėdamas duoti prohibicijai 
progą pasirodyt naudinga.

Aiškus dalykas, jeigu ko
misijos bendrame raporte 
išsitariama prieš keitimą 
prohibicijos įstatymo ir pre
zidentas savo laiške i kon
gresą tą raportą užgir.ia, 
tai prezidentas tą daro su 
žvilgsniu Į 1932 metų rinki
mus ir jis žada vėl kandi
datuoti kaipo prohibicijos 
palaikytojas, kuris šauksis 
į Amerikos piliečius duoti 
prohibicijai “dar daugiau 
progos pasirodyti savo ge
rumą ir naudingumą”.

Bet piliečiai jau gerai ži
no prohibicijos “dorybes”.

BILIJONŲ DOLARIŲ IN
DUSTRIJOS

Keli metai atgal Ameri
koj nebuvo girdėt apie bili
jonines industrijas. Dabar 
čia jų yra net 16.

Statistikos žiniomis, 1929 
metais motorinių vežimų in
dustrija išdavė savo pro
duktų už $3,700,000,000.

Mėsos industrija užima 
2-rą vietą su $3,400,000,000.

Plieno ir geležies indus
trija 3-čią su $3,356 000,000. 
Prie geležies ir plieno in
dustrijos nepriskaityta ge
ležies rudos tarpinimo in
dustrija, kuri paskirai ap
ima $773,000.000-sumą. Su-
dėjus ją su apdirbtos gele
žies ir plieno industrija pa
sidaro bendrai $4,129.000,- 
000 didumo ir tokiu budu 
užima pirmą vietą.

LAIŠKA X
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

“Dirva” išleido sekančius naujus laiškus 
su gražiomis dainomis, kurie (su vokais- 
konvertais) parsiduoda po 5c. Į kitus 
miestus užsakymai nesiunčiama mažiau 
kaip penkių (5) laiškų. Prisiųskit 25c 
pašto ženkleliais ir gausit 5 laiškus ir 5 
vokus. Laiškai tinkami draugams, gimi
nėms ir pas mylimas paliktas Lietuvoje.

Pasirinkit iš sekančių (numeriais)
1— Musų Vilnius
2— Musų Šalele
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtini Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis
8— Aš Svajoju apie Tave (meiliška)
9— Nuskrisk, Dainele (meiliška)

Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.



2 DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Šarkio-Šmelingo kumšty
nių paveikslai. J Milius at
važiuoja su judamais pa
veikslais iš Lietuvos ir prie 
to rodys judamus paveiks
lus Šarkio-Šmelingo kumš
tynių pereitą metą. Pavei-Į 
kslai gerai padaryti ir aiš
kiai matosi kaip Šarkis vi
sai supliekia Vokieti ir kaip 
Vokietys pargriuvęs ima 
rėkt kad ji “užgavo”.

Rodymas bus sekmadieni 
ir pirmadieni, Vasario 1 ir! 
2 d., Lietuvių klubo salėje, 
1723 Jane st. South side.

Budavoja didelę elektros 
gaminimo stotį. Safe Har
bor, Pa. — Ant Susquehan
na upės statydinama nauja 
elektros gaminimo stotis, 
kurios vertė bus net $30,- 
000,000. Gatava bus 1932 
metais. Prie visokių darbų 
dirba 2,000 darbininkų.

metu, susirinko gana daug, 
taip kad parapijai liko gra
žaus pelno.

Vietos parapijonai labai 
pasitenkinę, ir taria ačiū 
vargoninkui S. Kimučiui ir 
visiems choristams už toki 
didelį pasidarbavimą.

Programo vedėjas buvo 
į klebonas Kun. S. J. Čepano- 
nis, pianistė Marė Kimučiu- 
tė. Matęs.

Astuoni užmušta. Perei
tą sekmadienį Pittsburgo 
srityje automobilių nelaimė
se užmušta net astuonios 
ypatos.

Nubaudė policijos kapito
ną. Thomas J. McLaugh
lin, buvęs valstijos policijos 
kapitonas, tapo nuteistas 3 
mėnesiams kalėjimo ir pri
teistas užsimokėti $1,000 pi
nigais bei apmokėti teismo 
kaštus už tai kad nerapor
tavo savo ineigų ir nemo
kėjo valdžios iždan taksų 
nuo 1924 iki 1929 metų.

Už taksų nuvogimą nu
statyta didžiausia bausmė 
45 metai kalėjimo dar dar 
$90,000 piniginės pabaudos.

DETROIT

Nori pradėt kelių darbus. 
Iš Pennsylvanijos valstijos 
bendro iždo reikalauja tuoj 
pervesti $10,000,000 Į kelių 
fondą, kad galima butų im
tis kelių budavojimo ir tai
symo darbų nelaukiant il
giau.

Stiklo darbai pagerėsią. 
Kalbama kad Pittsburgo 
srityje stiklo pramonė pra
dės judėti geriau. Papras
tai šios srities stiklo pro
duktų Į metus parduodama 
už apie 25 milijonus dola- 
rių.

Bažnyčia bus šventesnė. ■ 
Bellevue statoma nauja ba
žnyčia. Joje ties didžiuoju ( 
altorium už grotų grindyse, 
bus Įdėta trikampis šmotus 
marmuro, kuris sakoma yra 
gautas iš Šv. Petro kated
ros Romoje.

Vis mat geresniam žmo
nelių priviliojimui Į bažny
čią.

Kasyklų nelaimės. Kalbė
damas Pittsburge Suv. Val
stijų Kasyklų Biuro inži
nierius Yante pasakė kad 
šiais laikais kasyklų eksplo
zijos paima mažesni nuo
šimti gyvasčių negu kasyk-j 
lose nukritimas akmenų, iš- 
griuvimas lubų ir kitos vi
dujinės nelaimės, kuriose 
užmušama ant syk tik po 
vieną, nes šių mažų nelai
mių buna labai daug.

Duoda darbo visiems. Mo
nessen, Pa. — Miestas pra
dėjo nekuriuos viešus dar
bus. Darbininkų Į samdy-j 
mo biurą kreipėsi apie 400. 
Miestas visus juos paėmė ir 
padalino i burius po 35. 
Kasdien dirba vis naujas 
buris ir taip eina išeilės iki 
ateina eilė pirmam burini 
vėl stoti dirbti. Taip visi 
gauna nors po kelis dola- 
rius užsidirbti.

HOMESTEAD, PA.

Vaidinimas. Sausio 18 d. 
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos choras po vadovyste S. 
Kimučio statė scenoje gra
žią komediją, “Musų Gera
sis”. Vaidino šios ypatos: 
Ūkininko Vėdaro rolę — A. 
Barzilauskas; jo moters — 
O. Kazučioniutė; jų sunaus 
moksleivio — A. Jankaitis; 
antro sunaus — A. Litvina- 
vičius; dukters — A. Dovi- 
dauskiutė; tarnaitės — A. 
Barauskiutė; berniukų —J. 
Radišauskas ir A. Bendara- 
vičius.

Vaidinimas pasisekė vi
sapusiškai gerai, visi vai
dintojai savo roles žinojo 
atsakančiai, todėl ir publi
ką prijuokino iksočiai.

Po vaidinimo prasidėjo 
koncertinė dalis, kurią iš
pildė parapijos choras ve
damas vargoninko Kimučio. 
Pirmiausia sudainuota trys 
dainos choro, toliau sekė 
solo, dainavo Liet. Vyčių 
centro pirmininkas Albinas 
Onaitis; jo švelnus tenoro 
balsas visiems patiko. Po 
jo merginų choras sudaina
vo dvi dainas. Po to daina
vo V. ir O. Kazučioniutės. 
kurioms publika gausiai pa
plojo.

Sekė trys dainos choro 
po ko vargoninko dukterys 
M. ir V. Kimučiutės sudai
navo duetu tris dainas, jos 
taip publikai patiko kad ta
po iššauktos ir dar sudaina
vo vieną dainelę.

Ant. Bendoravičius ir A. 
Onaitis dainavo duetu dvi 
dainas. Ant galo choras 
padainavo pora dainų ir už
baigė Lietuvos Himnu.

Kaip vaidinimas taip ir 
dainos buvo juokingos ir 
linksmos, surinktos iš Įvai
rių musų žinomų kompozi
torių. Publikos, kaip tokioj 
mažoj kolonijoj ir bedarbės

Nužudė Javvorskio drau
gą. Pereitą savaitę polici- 
jantas nušovė savo jaunų 
draugą, Praną Kraft, Len
ko plėšiko Jowarskio gau
jos narį. Kraft važiavo su 
tulu Jonu Miciuda automo
biliu. Paskui važiavo poli
cijos automobilis, kuriame 
važiavęs vienas policijantas 
Nowackis, Kraftą pažino ir 
privažiavus paliepė Miciu- 
dai, kuris automobili valdė, 
sustoti. Kraft tuoj atsakė 
revolverio šūviais į policijos 
automobilį. Jo šūviai nie
ko nepataikė, o Nowackis 
vienu šuviu Kraftą peršo
vė, nuo ko tas ir mirė. Po
licijantas Nowackis kuomet 
buvo vaikas su Kraftu sy
kiu žaidė.

Miciuda, apkapotas auto
mobilio stiklais nuo Šūvių, 
sulaikė automobilį ir pasi
davė policijai.

Krafto nušovimas išnai
kino paskutinį narį Jowars
kio gaujos, kurie veikė ke- 
letoj valstijų. Jie pirmiau
sia pragarsėjo kada apiplė
šė Detroito News dienraš
čio ofisą, paskui Pittsburge 
apiplėšė kasyklos mokesčių 
vežėjus, ,kurie vežė $104,000, 
nužudydami vieną ar du ve
žiku. Už šitą žudystę pats 
Jaworskis panešė mirties 
bausmę Pennsylvanijoj ele 
ktriškoj kėdėj.

Už kelių valandų po nu
šovimo Krafto policija darė 
kratą ginklų sandėlyje, ku
ris sakoma pristatęs plėši
kams ir žmogžudžiams rei
kmenis. Užtikta daug amu
nicijos.

Taipgi areštuota vienas 
įtariamas bankų plėšikas, 
Frank Cammarata, kuris 
kaltinamas sąryšyje su nu
žudymu pereitą rudenį ad
vokato Buckley, radio pra- 
kalbininko.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpai 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1.000,000.00.

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

M SLA. kuopos randasi visuose didesniuon niisstuos*. Nariai pti- . 
s imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viii nariai rauna lalkraJH ‘T*- 
“ vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistai knygai ui pus* kabiM. !

I Pomirtiniai skyriai — $150. 300. 600 ir 1.0H. I
3 Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 aavaitij.
3 3Del platesnių informacijų krupkit*! šl«a itr«Mi J
3 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA □ 

3 307 W. 30th Street New Yerk, N. T. 3

SCRANTON, PA.

Scrantono miestas stovi 
tarp aukštų kalnų, per vi
durį miesto teka nedidelis 
upelis, vadinamas Lacka
wanna upe. Miestas nevi
sai mažas, turi apie 145,000 
gyventojų. Labai šviesus, 
elektra apšviestos gatvės.

Lietuvių gyvena apie 10 
tūkstančių ir turi tris Lie
tuviškas parapijas. Tautiš
koj bažnyčioj klebonauja 
Kun. M. Valadka; Rymo- 
Katalikų Šv. Juozapo baž
nyčioj klebonauja Kun. J. 
Kuras; Šv. Mykolo bažny
čioj klebonauja Kun. Lope
ta.

Tautiška parapija išsista
tė naują bažnyčią, kuri bus 
gražiausia visoje apielinkė- 
je. Ši parapija turi gražią 
ūkę su prieglaudos namu, 
kapines ir savo parką, par
kas yra gražus. Prie to 
turi kleboniją ir nuosavę 
salę. Bačių .Juozas.

Už $3 pralinksminsi t visa kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

KAIP RAŠYT KORES
PONDENCIJAS I

LAIKRAŠTĮ

Daugelis norėtų parašyti 
j laikraštį korespondenciją 
iš savo kolonijos, bet ne- 
drysta, mano kad redakcija 
patalpins jo raštą su viso
mis klaidomis ir jam pada
rys gėdą.

Bet nors mažai kas iš 
Lietuvių gali taisykliškai 
rašyti, niekad nematot pa
talpinta netaisykliškų raš
tų. Taigi tas lai jus neru- 
pina.

Kiti nori parašyt, ir apie 
gramatiškas klaidas nema
no, vienok niekaip nesugal
voja ką rašyt. Jų mieste 
nėra jokių parengimų, arba 
jei ir buna, o jis neatsilan
kė, ir neturi ką rašyt.

Bet apie parengimus ap
rašymai, ilgi kaip papras
tai, kartais net ir nusmer- 
kianti rengėjus ir artistus, 
laikraščiams mažiausia pa
geidaujami.

Reikalingiausi raštai tai 
informacijiniai: Kas mirė, 
kas apsivedė, kas atsitiko 
pačių Lietuvių tarpe arba ir 
pačiame miesto gyvenime.

Jeigu tokių nuotikių nė
ra daug ar ir visai, visgi 
galima rašyti. Štai kas pa
geidaujama iš- visų Lietu
viškų kolonijų:

Kaip išrodo miestas, kur 
jis randasi, prie kalnų ar 
upių; kokie jame darbai; 
kiek gyventojų; kiek Lietu
vių, kokios parapijos, kas 
kunigauja, kiek draugijų, 
klubų, ar yra sava salė, ka
pinės, ar kas panašaus.

Šiais laikais galima pa
minėt bedarbius, kaip nuo 
bedarbės nukenčia Lietu
viai ; kaip Lietuviai gyvena, 
turi ar neturi savo namus 
kokius biznius, ar yra kokie 
profesionalai, ir tt.

Kurie negalit ilgas kores
pondencijas rašyt, šitas vi
sas žinias galit paduot vie
nu sykiu; kiti galit plačiau 
aprašyti, galit vieną syk; 
prisiųst apie miestą, darbus, 
paskiau apie Lietuvių gy
venimą, ir tt.

Visokios žinios yra geros, 
reikalingos. Jeigu jus pa
sigendat korespondencijų iš 
savo kolonijos, jų pasigen
da ir kiti. Nelaukit iki kas 
kitas parašys, rašykit pa
tys. Tas visai lengva. Jū
sų klaidas redakcija ištai
sys.

“Dirva” mielai patalpina 
ir pranešimus iškalno apie 
draugijų parengimus, jeigu 
buna prisiunčiami gana an
ksti iškalno.

Tas kas viršuje pasakyta 
tinka ir Kanados Lietu
viams ir visų kitų šalių kur 
tik koks “Dirvos” skaityto
jas randasi.

Taigi, rašykit drąsiai ko
respondencijas kaip viršuje 
nurodyta, ir jos tilps.

MOUNDSVILLE, W. VA.
Lietuvių čią yra nedaug, 

ypač pastarais laikais ap
mažėjo kada pradėjo išva
žinėti į kitus miestus ir val
stijas darbo jieškoti.

Čia dirbama kasdien bet 
už mažą atlyginimą. Ir čia 
yra daug vagių.

Iš Lietuvių keli prenume
ruoja “Dirvą”.

Skaitytojas.

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton I 

užlaiko visokius I
Lietuviškus Rekordus |
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IŠ QUEBEC’MIESTO

Šie didelės bedarbės me
tai Kanadoje labai atsiliepė 
j darbininkų ekonominę pa
dėtį. Užbaigę savo pasku
tinius centus, sėda žmonės 
į traukinius ir leidžiasi kur 
veža, tikėdami gauti kur 
padirbėti.

Šiame mieste pereitą va
sarą pradėjo kasti tunelį. 
Prie jo gavo dirbt apie 1000 
darbininkų, kurių tarpe yra 
ir apie keturi desėtkai Lie
tuvių. Šiuo laiku tunelis 
jau gana giliai įriaustas.

Prie darbo jau įvyko apie 
šimtas lengvesnių ir sun
kesnių nelaimių. Iš šito 
skaičiaus, j nelaimę pakliu
vo ir du Lietuviai. Juozas 
Juodelis jau du mėnesiai 
guli ligoninėj su sulaužyta 
koja, ir dabar Sausio 7 d. 
nuvažiavo į ligoninę antras 
Lietuvis, Jurgis Darnusis. 
Jam sudaužyta galva ir 
krūtinė. Nors abu gana 
sunkiai sužeisti, bet tikima 
pasveiks. Gaila jaunų vy
rų, kurie blogos padėties 
prispausti lenda į tokį pa
vojingą darbą.

Draugai darbininkai savo 
sužeistų draugų labai gaili 
ir linki greito pasveikimo, 
nors nežinia, gal kitą dieną 
kris ant musų akmuo irgi.

Darbininkas Y.

NEW BRITAIN, Conn.

Nepriklausomybės šven
tė. Kaip visada taip ir š]J- 
met vietos Lietusiai ren
giasi bendromis spėkomis 
paminėti Lietuvos nepri
klausomybės 13-kos metų 
sukaktuves.

Sumanymą iškėlė Sanda
ros 32 kuopa, kuri atsišau
kė į kitas vietos draugijas, 
kurios išrinko po du atsto
vu, jie susiėję Sausio 3 d. 
nustatė šventės programą.

Paminėjimas rengti nu
tarta Vasario 22 d., 2 vai. 
po pietų, Lietuvių salėje. 
Nutarta pakviesti gerus 
kalbėtojus, ir L. N. Varpo 
Chorą, kurį veda P. Bru- 
žauskas.

Šventės komitetas išrink
ta: pirmininkas V. Vituki- 
nas; raštininkė p-lė Jonu- 
šioniutė, ižd. — M. Miežlai- 
škienė.

Likusį to parengimo pel
ną nutarta pasiųsti Vilniaus 
Vadavimo Komitetui.

Kaip vietiniai taip ir ap
linkinių kolonijų Lietuviai 
prašomi apsilankyti. Visi 
privalom iškilmingai pami
nėti tokią svarbią tautos 
šventę. Komisijos Narys.

1931 METU BONU 
KUPONAI

Štai svarbi naujiena vi
siems “Dirvos” skaityto
jams ir bendrai Ameri
kos Lietuviams:

Kurie turit Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, 
jau galit sunaudoti jų 
kuponus nuo 1931 metų, 
prisiunčiant juos už sa
vo prenumeratą “Dirvos” 
arba už knygas. Kupo
nai bus priimami pilna jų 
verte.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

UŽUNARIO-DEVNIO BYLOS 
REIKALE

TIKRI IR NETIKRI PRA
SIKALTĖLIAI

Kartais gana juokingai 
atrodo kuomet savi barasi. 
Kad numest nuo savęs kal
tę tai būtinai reikia apkal
tint kitus. Man kaipo už- 
interesuotai taja S. L. A. 
byla leisit tart viešai savo 
nuomonę tame reikale.

Labai nemaloni] įspūdį 
paliko p. S. Gegužio straip
sniai “Tėvynės” 1, 2 ir 3 nu
meriuose, rašyti savęs pa
teisinimui. Ir “Sandaros” 
3-me num. straipsnis jau p. 
Gegužį teisinantis, po ant- 
galviu “Devenio Byla Bus 
Toliau Nagrinėjama”. Šis 
straipsnis su “Tėvynėj” til
pusiais labai vienodos dva
sios, todėl aš noriu į juodu 
abu kartu tarti savo nuo
monę.

Ponas S. Gegužis teisin
damas save, užsipuola ant 
p-lės Jurgeliutės kad tik ji 
kalta, o jisai nieko nežino
jęs. Aš taip nesekyčiau. Ži
noma, ji apsilenkė su taisy
klėmis Užunario - Devenio 
paskolos reikale, bet kurgi 
buvo p. Gegužis ir Pildomo
ji Taryba? Nejaugi jis ne
žino savo pareigų, kad rei
kia pridabot sekretorę ir 
visą SLA. tvarką, o nesiva- 
duot “pasitikėjimu”, kaip 
savo straipsniuose mini ? 
Man rodos tame ir yra di
džiausias p. Gegužio prasi
kaltimas. Kaip gali prezi
dentas nežinoti, nieko kas 
dedasi jo valdomoj įstaigoj. 
Daugijos paprastai renka 
ar skiria, vadą-prezidentą, 
atitinkamą tam darbui ir1 
pasitiki kad jis tvarkys ge-1 
rai reikalus nežiūrint ar 
sekretorius panelė ar vyras, j 
arba kad ir pats ministerisj 
butų, jeigu klaidą sužiniai) 
ar nesužiniai papildė, reikia 
stengtis žiūrėt ir taisyt kol 
nevėlu. O ponas preziden
tas sau ramiai pypkę rūkė 
ir savo gražiame namelyje! 
burkavo, o čia SLA. desėt
kai tūkstančių tik garma į 
bedugnę “pasitikėjimo” va
ga. Laimė kad tokių Užu-: 
narių-Devenių nedaug ra-; 
dosi. . . . Užtai taip dalykai) 
ir įvyko prie tokios tvar-j 
kos. j

Nėra žmogaus kuris butų j 
be klaidų, bet jeigu yra sis-1 
tema ir kelios ypatos pri-! 
daboja tai klaidai neturi j 
mti vietos. Pats preziden-, 
tas savo straipsnyje tačiau • 
orisipažysta ir pasako kad 
;ik p. Gugis tvarką įvedė. 
Tai kam tuomet reikalingas

prezidentas ir Pildomoji 
Taryba?

Tokiu teisinimusi tik sa
ve daugiau į bėdą įklampi
na. Lošt nežinėlį galima 
tik kaip kada ir ne su vi
sais. Šiandien jau ir papra
stas eilinis narys supranta 
kam Susivienijimui prezi
dentas renkamas. Pasidė- 
kavojant tokių ypatų tvar
kai per keturiolika metų, 
kiek organizacijoje bolševi
kų priveista. Privisę bolše
vikai ko ne atėmė organi
zaciją iš tų neva “sargų”. 
O jeigu kas bando pasakyt 
ką tuomet jau lieka amžinu 
jų priešu, bo'lševiku, “Nau- 
jieniečiu”. Musų daugelis 
žmonių pripratę užimt vie
tas tik del garbės, bet par
eigų nepildo. O kuomet kas 
nutinka tuomet jų akys pra- 

I deda atsidaryt, bet kaltais 
, nenori prisipažint. O jei- 
i gu švelniai juos apkaltina 
I tai jie su tuom skaitytis ir
gi nenori. Reiškia, įtikti 
niekuomet negalima.

Komisijų atradimai 
“negeri”

Toliau seka užsipuolimas 
ant tyrinėjimo komisijų, 
kaip jos galėję p. Gegužį 
ir Pild. Tarybą apkaltint 
lygiai? Kodėl neišnešė nuo
sprendį kad vienas daugiau 
o kitas mažiau ar visai ne
kaltas. Man rodos tyrinė
jimo komisijos pasielgė per
daug demokratiškai. Nagi 
ar galėjo pagirt arba paglo
styt už tokį darbą? Kokioj 
padėtyj tuomet butų pati 
komisija atsidūrus? Rodos 
į komisijas ineina ypatos 
kvalifikuotos — juristai ku
rie savo pareigas perdaug 
gerai žino, kiti net garbės 
užsitarnavę S.L.A. vetera
nai. Aš nesuprantu kaip 
galima su jų nuosprendžiu 
nesiskaityt? Toks tai yra 
ne savęs pasiteisinimas, o 
viešai parodymas savo kal
tės.

Skaitant tyrinėjimo ko
misijų protokolą ir pataisas 
prie jo tilpusias “Tėvynėje” 
išrodo gana demokratinio 
pobūdžio, arba kitaip sa
kant malonės nuosprendis 
išneštas. Ir jis pats už sa
ve kalba. Už nepridaboji- 
mą darbo ir nepridabojimą 
tikrojo kaltininko esate vi
si lygiai kalti ir turit išly
gini nuostolius. O kas juos 
išlygins, viena ar dvi ypa
tos ar patsai Devenis, juk 
tas nesudaro didelės svar
bos. Užinteresuota.

N A M U DA K T AI? A S
Štai naudinga ir praktiška knyga, 174 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui Įvairių ligų.

Parašė Dr. A. J. KARALIUS 
Išleido A. VANAGAITIS

Tvirtais viršeliais — $2.00

Kčis suras “Dirvai“ vieną naują skaitytoją čia Amerikoje 
arba užrašys i Lietuvą, gaus šią knygą už $1.00.

“DIRVA” i
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

GERB. SPR

GERB. SPRAGI
SLA. MARN

Jau aną pon 
metą gerb. Sprt 
sakė kad jis ture 
ti SLA. Diktat 
jus nusijuokėt i) 
Tada gerb. Sprt 
traukė į šalį ir ži 
rėjo ir matė, ir š 
sitiko:

Atėjo SLA. seii 
ėjo, ir nors žinoję 
Valdyba prarado 
dvidešimts tukst 
larių grynų pini] 
norėjo uždengt 
sius Devenio stog 
nei burbt.

Tą žinojo ir d) 
cialistai, ale kad 
padarę “paliauba: 
dariečiais iki bus 
Gugis iždininku, 
me tylėjo ir niek

Ale po seimo, 
kas įsikūnijo tai] 
cialistai norėjo, 
kai susimislinę S 
tė, dabar už tuc 
stogus prasidėjo 
ir kaltininkų jieš 
tas davė Socialis 
gą pasakyti kad ' 
šluoti iš SLA. Cei 
vortinklius ir už! 
savo naujus vort

0 ką jus, SLA 
gavot, kurie save 
seimą važiavot į 
domą Tarybą nuc 
tų? Klausiu ju 
vot?

Pirmiausia, tu 
kaštais važiuoti 
seime visą savait 
neturėjot kaštų, 
ti kad tik seime 1 
bėt Valdybą nuo 
tų.

Seime gavot “d 
tuos dvidešimts p 
stančius sulipytu:

“TIKRI IR N!
ŠVENTIE

Reikalaukit tuoj 
šliupo knygelės 
Netikri šventieji 
dar galima gaut 
je”. Kaina 25c. s 
timu. Siųskite 
j e) pašto ženkleli

“ D I R V
6820 Superior Av. (

NUO 
SUSTINGUSIO' 
SPRANDO
Prašalimmui Sprando 

kuris paeina nuo peršali! 
kite bonką PAIN-EXP. 
Vikriai patrinkite juotn 
Po dviejų ar trijų patrya 
girnas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS 
vaistu. Taip pat naudo 
Skausmų Muskuluose, 
Reumatiškų Skausmų. D< 
dėjimo. Išsinarinimų Iš 
Nusimušimų, N eurai gi j o: 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nur< 
vartojimas daugely atsitil 
pridėta prie kiekvienos I 
PELLERIO bonkos.

Reikalaukite PAIN - E? 
RIO. Esantis INKARAS 
kelio parodo, kad tai yra t 
mentes.

Pasiduoda visose Vaij 
Po 35c. ir 70c. už b< 

arba užsisakykite štai

BROOKVYN, N.\c
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ntas ir Pildomoji 
?
i teisinimusi tik sa
kiau į bėdą įklampi
nt nežinėlį galima 
) kada ir ne su vi- 
andien jau ir papra- 
inis narys supranta 
usivienijimui prezi- 
renkamas. Pasidė- 
t tokių ypatų tvar- 

keturioliką metų, 
janizacijoje bolševi- 
lista.. Privisę bolše- 
) ne atėmė organi- 
s tų neva “sargų”, 
kas bando pasakyt 
et jau lieka amžinu 
u, bolševiku, “Nau- 
”. Musų daugelis 
pripratę užimt vie- 
lel garbės, bet par- 
ildo. O kuomet kas 
momet jų akys pra- 
idaryt, bet kaltais 
>risipažint. O jei- 
iai juos apkaltina 
i tuom skaitytis ir- 
•i. Reiškia, Įtikti 
;t negalima.

sijų atradimai 
“negeri”
seka užsipuolimas 
inėjimo komisijų, 
galėję p. Gegužį 
Tarybą apkaltint 
odei neišnešė nuo- 
ad vienas daugiau 
ažiau ar visai ne- 
Jan rodos tyrinė
si jos pasielgė per- 
okratiškai. Nagi 
pagirt arba paglo- 
kj darbą? Kokioj 
uomet butų pati 
itsidurus? Rodos 
s ineina ypatos 
os — juristai ku- 
lareigas perdaug 
, kiti net garbės 
ę S.L.A. vetera- 
nesuprantu kaip 
jų nuosprendžiu 
? Toks tai yra 
pasiteisinimas, o 
•dymas savo kal-

tyrin ėjimo ko- 
okolą ir pataisas 
usias “Tėvynėje” 
la demokratinio 
arba kitaip sa- 
nės nuosprendis 
r jis pats už sa- 
Už nepridaboji- 
r hepridabojimą 
ininko esate vi
lti ir turit išly
tus. O kas juos 
ma ar dvi ypa- 
ai Devenis, juk 
o didelės svar-

Užinteresuota.

GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
SLA. MARNASTIS

Jau aną pono Dievulio 
metą gerb. Spragilas jums 
sakė kad jis turės apsišauk- 
ti SLA. Diktatorium, ale 
jus nusijuokėt ir netikėjot. 
Tada gerb. Spragilas pasi
traukė Į šalį ir žiurėjo: žiu
rėjo ir matė, ir štai kas at
sitiko:

Atėjo SLA. seimas ir pra
ėjo, ir nors žinojo kad SLA. 
Valdyba prarado penkis ir 
dvidešimts tūkstančių do
larių grynų pinigų, kuriais 
norėjo uždengt prakiuru
sius Devenio stogus, niekas 
nei burbt.

Tą žinojo ir draugai So
cialistai, ale kad jie buvo 
padarę “paliaubas” su San
dariečiais iki bus išrinktas 
Gugis iždininku, todėl sei
me tylėjo ir nieko nesakė.

Ale po seimo, kada vis
kas Įsikūnijo taip kaip So
cialistai norėjo, ir bolševi
kai susimislinę SLA. pame
tė, dabar už tuos kiaurus 
stogus prasidėjo peštynės 
ir kaltininkų jieškojimai, o 
tas davė Socialistams pro
gą pasakyti kad jie nori iš
šluoti iš SLA. Centro senus 
vortinklius ir užkabyti ten j 
savo naujus vortinklius.

O ką jus, SLA. delegatai 
gavot, kurie savo kaštais Į 
seimą važiavot gelbėt Pil
domą Tarybą nuo Komunis
tų? Klausiu jūsų ką ga
vot?

Pirmiausia, turėjot savo 
kaštais važiuoti ir gyventi 
seime visą savaitę, o kurie 
neturėjot kaštų, ėjot pėkš- 
ti kad tik seime but ir gel
bėt Valdybą nuo komunis
tų.

Seime gavot “dovaną” — 
tuos dvidešimts penkis tūk
stančius sulipytus ant De-

“TIKRI IR NETIKRI 
ŠVENTIEJI”

Reikalaukit tuoj Dr. Jono 
Šliupo knygeles “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.

I venio stogų.
Po seimo gavot “Tėvynę71 

I su atskaitomis kiek pasiėmė 
(iš SLA. iždo Gegužis, Jur- 
įgeliutė, Vitaitis ir kiti to
kie kuriuos jus važiavot sa
vo kaštais gelbėt nuo ko
munistų.

I Apmokėta iš jūsų iždo jų 
ne tik ypatiškos, bet ir jų 
pačių, dukterų ir anūkų iš-

i laidos seime.
Ale nenusiminkit, ba štai 

ką gerb. Spragilas ištyrė: 
Jūsų seimo išrinkta Komi
sija važiavo ir nuvažiavo i 
Vaterburį, tyrinėjo ir išty
rinėjo tuos Devenio stogus, 
ir išrado kad jie užlopyt ne
reikėjo tiek daug pinigų iš- 

i kloti, todėl sprendė ir nu
sprendė kad keturi Valdy
bos ponai yra kalti už tai 
ir turi užmokėti jums (rei
škia jūsų SLA.) kožnas po 
aštuonis tūkstančius dola
rių. Taigi sudėjus keturis 
sykius po aštuonis pasidaro 
net 32 tūkstančiai dolarių.

Ale kad neužtenka 32 tū
kstančių, Valdyba nepasi
tenkinus Komisijų išspren
dimu, padarė naują tarimą 
surasti dar daugiau kalti
ninkų, ir šaukė ir sušaukė 
naują suvažiavimą, rado ir 
išrado kaltais dar kitus ke
turis žmones, ir dėjo ir už
dėjo jiems irgi po 8 tūks
tančius pabaudos, todėl aš
tuonis sykius po 8 tūkstan
čius pasidaro net 64 tūks
tančiai dolarių!

Taigi jums, SLA. nariai, 
tie prarasti 25 tūkstančiai 
dolarių atneš 39 tūkstančius 
dolarių pelno, ar gal ir dau
giau, tik leiskit Valdybai 
kas savaitė po du suvažia
vimus daryt ir jieškot nau
jų kaltininkų!

O dabar pasakysiu jums 
kodėl aš matau reikalo but 
SLA. Diktatorium.

Valdybos rinkimų dau
giau daryt negalima, ba 
nors visi žino kad Valdybos 
vietas kas nors turi užimti, 
jeigu pamato ką išsižiojant 
SLA. reikaluose tuoj rėkia 
kad jis negeras, ba nori sau 
Valdyboj vietos.

Kad ir geriausias Lietu
vis ir geriausias SLA. Vei
kėjas, kuris mato Centre 
negerumus ir nori pagel
bėt juos pataisyt, jeigu tik 
prašneko j ką apie SLA. pi
nigų pražudymą, tuoj ap
šaukiamas niekšu ir išnau
dotoju ir vis pridedama kad 
“nori Centre vietos”.

Šitaip esant, negausit jo
kio kandidato, ba kuris tik 
pamislys apie kandidatavi
mą kiti jį smerks ir sakys 
“jieško Centre vietos”.

Taigi gerb. Spragilas ne
nori kad kas vietų jieško tų, 
arba kad už jieškojimą bu
tų smerkiamas, todėl parei
škia savo pasiryžimą pasi
daryt SLA. Diktatorium ir 
užims vietą Prezidento, Vi-

PRIE T A l TININKU 
FEDERACIJOS

“Vienybėje” pasirodė ži
nia kad Brooklyne susimez
gė branduolis A m e r i k o s 
Lietuvių Tautininkų Fede
racijos.

, Federacijai stojus faktu, 
| noriu prie to tarti keletą 
j savo žodžių.

Tokių organizacijų ir fe
deracijų kokios iki šiolei bu
vo tarp musų Lietuvių Ame
rikoje tveriamos mums jau 
nereikia. Jos atgyveno sa
vo laikus. Reikia ko nors 
didesnio, prakilnesnio.

Kaip iki šiolei mes tauti
ninkai (ne organizacija, bet 
idėja) gyvenome, rodos bu
vo gražiausia: virš visko 
mes turėjome Lietuvystę ir 
bandėme atspirtį kiekvieną 
išgamų pasikėsinimą Lietu
vystę neigti. “Lietuva Lie
tuviams” buvo ir yra musų 
obalsis, o Lietuvystė — mu
sų gyvenimo užduotis.

Mes, atsimetę nuo nukai- 
rėjusių, nuklydusių Sanda- 
riečių, vykinom tuos pačius 
Lietuvystės idealus kaip vy
kdė Dr. Vincas Kudirka, 
Dr. Jonas Basanavičius, ir 
ta linkme kaip nustatė Dr. 
Jonas Šliupas.

Platesnių, gražesnių ir 
reikšmingesnių būdų negali 
būti.

Mus sekė ir seka ta visuo
menė kuriai atgriso siauros 
partiviškos varžytinės.

Mes rėmėme dabartinę 
Lietuvos vyriausybę ne del

Ką Federacija veiks?
Lietuvos klausime: Jeigu 

ten ima ir persikeičia vy
riausybė, ar Federacija iš
eis prieš naują vyriausybę 
su tokiu užsidegimu kaip 
išėjo Sandariečiai, kurie pa
tyrę jog Liaudininkai išver
sti rinko net aukas kanuo- 
lėms pirkti tautininkus iš
šaudyti?

Tiesa, ne visi Sandariečiai 
tam pritarė, bet pritarė.

Kokį nusistatymą turės 
Tautininkų Federacija šito
kiame atsitikime? Del ki-i 
tų pažiūrų žmonių užvaldy-i 
mo ar irgi reiktų skirti vi-j 
są Lietuvą ir žmones pra
smegimai kaip darė Sanda
riečiai, katalikai ir socialis
tai?

O ką veikti Amerikoje? 
Musų dabartinių tautininkų,1 
taktika su socialistais, ka
talikais ir bolševikais nu
statyta. Musų pasekėjai vi
sai tuo pasitenkinę.

Kiek teko patirti, Brook- 
lyniečiai kurie norėjo Tau
tininkų Federacijos yra ne
pasitenkinę Sandariečiais. 
Bet tverti organizariją ko
vai su Sandariečiais butų 
žemas darbas. Sarylariečiai 
tegul visai neineina į musų 
akiregę, nes jie yra tik su- 
klaidingi, negerų vadų nu
vesti nuo tikrojo keįlio, ku
ris buvo nustatytasSanda
ros programe. Kada tie va-

PAIN-EXPELLER
>■ - K -U-S. PAV.,OP F.

NUO I 
SUSTINGUSIO 
SPRANDO
Prašalinimu: Sprando Sustingimo, 

kuris paeina nuo pei šalimo, nusipir
kite bonką PAIN-EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite juomi sprandą. 
Po dviejų ar trijų patryaimų sustin
gimas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu. Taip pat naudojamas nuo 
Skausmu Muskuluose, Peršalimų, 
Reumatiškų Skausmų. Dantų Skau
dėjimo. Išsinarinimų Išsitempimų, 
Nusimušintų, Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nurodoma jo 
vartojimas daugely atsitikimų, yra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX- 
PELLERIO bonkos.

Reikalaukite PAIN - EXPELLE- 
RIO. Esantis INKARAS ant pa
kelio parodo, kad tai yra tikrasis Ii-

Parsiduoda visose Vaistinėse 
po 35c. ir 70c. už bonką 

arba užsisakykite stačiai iš

ce-Prezidento, Sekretoriaus, 
Iždininko, Daktaro Kvotė
jo, Advokato, Redaktoriaus 
ir Iždo Globėjų.

Tada žinos ką daro Sek
retorius ir ką rašo Redak
torius, ir neskolins pinigų 
kiauriems stogams dengti 
ir atiduos Į SLA. iždą visus 
uždarbius nuo SLA. pirktų 
bondsų, už kuriuos nuo S. 
L. A. susitvėrimo nei vieno 
Cento iždas negavo.

Pats savo kaštais į sei
mus važiuos kada norės sa
vo kailį gelbėt, ir dirbs išvi
so tik už vieną algą.

Ale vėl blogai padariau: 
išsišnekėjau kad noriu but 
SLA. Diktatorium tai dabar 
visi ims rėkt kad aš “noriu 
vietos Centre”, už ką pra
dės ir mane smerkt.

dai bus atstumti, Sandarie- 
čiai sugryš prie darbo su 
mumis.

Kaip Federacija veiks?
Važinėti po Ameriką, ko 

lektuoti iš žmonių dolarius 
kaip daro komunistai nega
lima ir nėra reikalo.

Kelti suirutes draugijo
se, užvedant jose agitacijas 
prisidėti prie Federacijos, 
kenks.pačiai musų tautinei 
idėjai. Rasis už ir rasis 
prieš prisidėjimą.

Kuopas organizuoti sun
ku, nes žmonės nenorės mo
kėti duoklių nieko už tai 
negaudami. Kalbų apie lei
dimą organo būti negali ir 
jokis organas nereikalin
gas. Užtenka laikraščių ką 
turime, tik lai žmonės ku
riems rupi Lietuvystės idė
ja rašo juose apie tą Lietu
vystę.

Jeigu Brooklyno tautinin
kai norėjo tverti Tautinin
kų Federaciją platesnę ne
gu savo sričiai privalėjo iš- 
diskusuoti tą klausimą vie
šai. O jeigu norėjo tik sa
vo sričiai tai jau turėjo

Tautininkų Klubą, kurs bu
vo pasekmė jų sutikimo su 
ir noro pilnai remti dabar
tinę Lietuvos vyriausybę.

Organizacija bus ar ne
bus, o jos idėjas gyveniman 
vykdyti laikraščiai vistiek 
reikalingi. Bet tie laikraš 
čia i tas idėjas jau vykdo iš 
senų laikų.

Jeigu Tautininkų Federa
cijos organizatoriai supras 
kad laikraščiai Federacijai 
reikalingi, o ne Federacija

laikraščiams, jeigu jie nau
dosis spauda gerų idėjų vy- 
kinimui, o ne mažos pagie
žos išliejimui prieš kurią 
nors srovę, tada Kudirkos- 
Basanavičiaus-Šliupo I ,ietu- 
vystės idėja kii:-: aukštyn ir 
aukštyn.

ir tik tas turi Imti Fede
racijos siekis, kurį “Dirva” 
rems, o ne kokius ten erge
lius savo pačių tarpe kelti, 
kurie jau visiems dasiėdė.

K. S. Karpavičius.

DIDELE EKSKURSIJA

EUROPA
% Iš New Yorko į Klaipėdą .TREČIOS 

KLESOS 
KAINOS:

$117.50
$193.00Į Klaipėdą ir atgal : 

Suv. Talst. Taksos Atskirai.

IŠPLAUKIA 
iš 

NEWYORKO

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 
■NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

Greičiausiai plaukiojančiu laivu
GEGUŽĖS 

2
Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą, 

prižiūrimi atsakomingų konduktorių

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Patarimų klauskite pas

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siust ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

4

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis’

14 Vernon St., 
Worcester, Mass.

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St., 
Montello, Mass.

Bogden, J. G.
432 W. Long Ave., 

Du Bois, Pa.
“Dirva”

6820 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio

Gendrolius, N.
395 Broadway,

So. Boston, Mass.
Kažemčkas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Makarevičius, K.
95 Liberty St., 

Ansonia, Conn.
Mollis, P.

1730 — 24 th St., 
Detroit, Mich.

Mikolainis, P.
188 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

GERMAH
lloyd

Rauktytė, J.
123 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Sekys, J.

226 Park St., 
Hartford, Conn.

Sidabras, K.
875 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
“Naujienos”

1739 So. Halsted St., 
Chicago, IH-

Stulpinas, V. M.
3255 So. Halsted St., 

Chicago, Ill.
“Sandara”

3236 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Trečiokas, A. S.
197 Adams St., Newark, N. J.

Urbšas, J. J.
187 Oak St., Lawrence, Mass.

“Vienybė”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South Ave., 

Bridgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin Sav. Bank & 
Trust Co., Pittsburgh, Pa.

Varašius, A.
So. 12th and Carson Sts., 

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia, Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washington St., 

Norwood, Mass.
Zolp, J. J.

4559 So. Paulina St., 
Chicago, Ill.

to kad ji pasivadinus “tau
tininkais”, bet del to kad 
jos siekiai ir darbai stovi 
arčiausia Lietuvystės idea
lams. Ar remtume ją jeigu 
ji vadintųsi “tautininkais”, 
o naudotųsi, grobtųsi viską 
sau? Ar verti buvo para
mos krikščionys-demokra- 
tai, kurie buvo visai ne
krikščioniški? Jie tą ne
krikščioniškumą priparodė 
savo darbais.
Už $3 metuose pralinksminsil 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams j Lietuva “Dirvų”.

SVEJJŲ AMERIKOS 
~ ‘ M M MA 

u 
NEWTORXO i 

KLMPIM

POMPAS MIIASi ijETlVAp.r ŠVEDIJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS

ŠVEDŲ MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Švariais, Moderniš- 

Laivais, Mandagiu Patarna
vimu ir Skaniu Maistu

Paranki Kelionė i
L 1 E '1' U V Ą

UŽSISAKYK VIETAS DABAR!
Laivų išplaukimai

S. S. Drottningholm
M. L. Gripsholm
S. S.'Drottningholm
M. L. Gripsholm

Informacijos, iliustruotas cirku- 
liorius su žemlapiu Lietuvių kal
boj, gaunamas kreipiantis pas sa
vo agentą arba į
Swedish American Line

21 STATE ST. NEW YORK

Persitikrink 
kais

iš New Y’or ko
Sausio 31

Vasario 21
Kovo 11
Kovo 28

A. ITALIANS O

CCORDIONO
Askfor
FREE
Catalog

Visokių tipų ir 
stilių rankų dar
bo Akordeonai iš 
geriausios mede- 
gos ir žemiausios 
kainos. Visi mu
sų A k o r d eonai 
garantuojami ant 
daug metų.

visokius speciališ-Mes isdirbam visokius speciališ- 
kus Akordeonus ant užsakymo ir 
taipgi specializuojant taisyme.

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS 

pirkėjams duodamos Prof. Rosa- 
nova. Reikalaukit paskiausių DY
KAI duodamų iliustruotų katalo- 
— ir nusistebėsit dideliu kainu 

..... . (16)

CO.
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CT i _____
nupiginimu. Rašyk šiandien

ITALIAN ACCORDION
323 W. Polk St., Dept.

Chicago, Ill.

Saulės
j'

Spinduliai Minkština

Šiluma 
Švarina

t

[•

LUČKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

Jūsų gydytojaus 
patarimas yra : Bii < 
lauke. at\ irame ere, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis 
miukštinančiius? sa
ulės spinduliut sc ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą

“It’s toasted"
) Jūsų Gerklės Apsaugo—Prieš knltejlmus—prieš kosulį

© 1931, The American Tobacco Co., Mfrs.

Kiekvienas žino, kad saulės spinduliai 
nokina ir minkština — del to naudojamas “SPRAGINI- 
MO” procesas, Ultra Violetinių spindulių pagalba. 
LUCKY STRIKE - puikiausias cigaretas, kokį jus kada 
nors rūkėte, pagamintas iš geriausių tabakų — Derliaus 
Grietinė — DAR IR “SPRAGINTAS.” Kiekvienas žino, 
kad šiluma švarina, ir tokiu budu “SPRAGINIMAS” — 
tas ekstra, paslaptingas procesas — pašalina kenksmingas 
ypatybes, kurios erzina gerklę ir yra kosulio priežastis.



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

TIKRINIMAI KAD
ŽMOGUS PAEINA

IŠ JUROS

Dr. H. A. Pilsbry, pasi

KĄ GI RUOŠIASI BAUSTI?
____. *— ---------------------- —

Dar norime tarti žodi 
prie tų prarastu SLA. pini
gų, $25,000.

Jeigu greičiau juos SLA. 
nariai ir Pildomoji Taryba 
užmirštų tuo i didesnę nau
dą mums visiems išeitų.

Kurie buvo seime gerai 
atmena kad seimas, išgir
dęs tokią nesmagią naujie
ną, nelermavo ir nenutarė 
nieko bausti, net nepavedė 
jokiai komisijai išrasti kal
tininkus ir ką nors bausti, 
tik jsakė dalyką ištirti ir 
likviduoti-baigti su geriau
sia nauda Susivienijimui.

Po seimo, pora komisijų 
tyrinėjo seimo pavestą pas
kolos likvidavimo reikalą, o 
priedui, išradę kaltais ke
turis Pild. Tarybos narius, 
nusprendė kad jie turi nuo
stoli atlygint.

Bet kaip seime delegatai, 
taip dabar bendrai S.L.A. 
nariai, nesipildė reikalauti 
kad kaltininkai atiduotų iž- 
dan jų prarastus $25,000.

SLA. nariai supranta, pa
sidarė nuostoliai nei iš blo
gų norų; ta suma lyginant 
prie bendro SLA. turto yra 
menkutė.

Bet kuomet po atliktų ty
rinėjimų, Pildomoji Taryba 
kokiais tai suvedimais pa
skelbia kitus “tyrinėjimus” 
ir kaltininkų jieškojimus,— 
kas reiškia SLA. iždo aikvo- 
jimą sužiniai ir savanoriai 
tai nariai neprivalo tylėti.

Jeigu Pild. Taryba save 
“tyrinėjimais” išras kaltus 
kitus negu tuos kurie jai 
įkaitinti, ar galės juos nu
baust? Ar išreikalaus iš ji 
nuostolių atlyginimo ?

Komedija butų jeigu su
tiktų nauji “kaltininkai” 
užmokėti.

Todėl “Dirvos” pasiūly
mas yra toks: jeigu kas no
ri “apsivalyti” ir išrasti ki
tus kaltais lai apmoka tyri 
liejinių lėšas iš savo kiše- 
niaus, o iš SLA. iždo — iŠ 
visuomenės pinigų — la 
nejudina nei cento!

Socialistai Pumpuoja Orą 
Savo Partijai j Plaučius

Nusilpus ir be gyvybės 
socialistų partija nori gy
venti. Socialistai deda vi
sas pastangas ją atgaivinti 
ir pumpuoja Į plaučius orą 
kad nenumirtų.

Matydami kad nesitveria 
Amerikoje trečia partija, 
nežiūrint didelių ergelių da
bartinėse Demokratų ir Re- 
publikonų patrijose, Ameri
kos socialistai apsigalvojo 
stoti eilėn su didėsėmis par
tijomis ir pastatyti savo 
kandidatus sekančiuose rin
kimuose.

Washingtone Įsteigė savo 
biurą varymui propagandos 
ir tiki kad atėjo laikas so
cialistams stoti darban.

Morris Hillquith, socialis
tų partijos galva, skelbia 
jog jų partija išeis už page
rinimą darbininkų buvo ir 
pataisymą ekonominio kri- 
zio, prašalinimo bedarbės. 
Tais ūbaisiais prisidengus, 
jis mano kad visi turės sto
ti po socialistų vėliava.

Lietuva Veržiasi Pirmyn
Lietuvos Bankas gavo tei

sės tapti Tarptautinio Ban
ko nariu. Bankui leista yra 
pirkti 200 akcijų Tarptauti
nio Banko.

Vis tai žingsnis pirmyn 
ir platyn į pasaulinį judė
jimą.

Anglijos Bažnyčia del 
Gimimų Kontroliavimo

Gimimų kontroliavimas, 
kuris lygiai surūpino pro- 
testonų ir katalikų dvasiš- 
kiją, atkreipė domę ir An
glikonų bažnyčios vyriausy
bės. Anglikonų bažnyčios 
valdyba paskyrė komitetą 
ištyrimui pereitą metą pri
imto Anglikonų vyskupų 
nusistatymo tame klausime.

Tonai knygų. Cambricl- 
ge, Mass., esantis Harvard 
universitetas turi 3,371 to
ną knygų, arba 3,168,390 to
mų. Iš tų Chinų skyriuje 
yra 47,775 knygos, o teisių 
skyrius turi 359,400 knygų.

žymėjęs biologistas Gam-

(Tąsa iš pereito num.)

“Valdžia” ir 
“Vyriausybė”

Matomai dar musų redak
toriai ne visi žino kur rei 
kia rašyti žodis “valdžia” ii 
kur “vyriausybė”. Jiems ii 
vyriausybės ir valdžios vie
tą atstoja vienas žodis: Val
džia.

Aiškiausia suprasit skai
tytojai ir redaktoriai skir
tumą tarp tų dviejų žodžių 
iš sekančių sakinių:

Vyriausybė vykdo val
džią arba valdymą.

Tas ką vyriausybė darė 
yra valdžia arba valdymas.

Vyriausybės pareiga yra 
valdyti.

Valdžia negali valdyti, ji 
yra valdymas.

Vieniems Lietuvos vy
riausybės tvarka (valdžia 
valdymas) patinka, kitiems 
labai nepatinka.

Tikrenybėje reikia saky
ti ir rašyti: Amerikos vy
riausybė, Anglijos vyriau
sybė, o ne “valdžia”.

Lietuvos laikraščiai tuos 
žodžius jau skiria, bet mu
sų Amerikos laikraščiai ne
visi supranta ką reiškia vy
riausybė ir valdžia.

REGINYS NUO KALNO
Užsilipk ant Žalio Kalno, 
Pamatysi kaip ant delno: 
Mirga Kaunas nuo panelių, 
Musų Lietuvos mergelių.
Kurios turi kokį vyrą 
Traukia tuoj į Aržuolyną, 
O kurių neima niekas 
Vaikščioja palei aptiekas. ■ 
Vaikščiodamos akim šaudo 
Ir kvailus berniokus gaudo, 
Kurie nuo visų atlikę, 
Kreivi ar kokie nuplikę.
Daug studenčių, gimnazisčių, 
Valdininkių, mašinisčių, 
Po sunkių dienos darbelių 
Nesuranda sau bernelių.
O andai musų Magdelė, — 
Bimbilų sodžiaus mergelė, — 
Kaž-ko laukia ties teatro — 
Ar tik ne Meilučio Petro.
Su ja flirtą studijavom, 
Ir vienais keliais važiavom, 
Bet dabar ji gaudo vėjus, 
Daug jau vyrų “apžavėjus”.

Kazys Andriušis.

PIRMOS SNAIGĖS
Jau saulė leidosi už šilo, 
Ir nedrąsiai žiurėjo 
Kaip pilki debesys iškilę 
Ją dausomis lydėjo.

O rustus vėjas lapus gaudė
Ir juokės šaltu jausmu
Kaip gamtužę šaltis spaudė 
Ir draskė mirties skausmu.

Bet štai ir vėjas smarkiai pūtęs
Į vakarą pravirko
Ir žiemą skriejančią pajutęs
Jis snaigėm’s apsivilko.

Ir žemėn baltos snaigės krito
Jai puošdamos krutinę, 
Ir saulei šaipėsi išryto 
Jai vasarą atminę.

Ir saulė slėpė skaistų veidą , 
Į gamtą nežiūrėjo —
Ir greit į miglą nusileidus 
Ilgai neužtekėjo.

Jonas Morkūnas.

VYTAUTO GADYNĖS PINIGAI
Šią medegą apie Vytauto Didžiojo pi

nigus ir Antspaudas patiekė Dr. Al. M. 
Račkus, Chicago, Ill., kuris turi didžiausią 
pasaulyje senoviškų Lietuvos monetų ko
lekciją. Jis yra parašęs gausiai iliustruo
tą 176 puslapių veikalą vardu “Lietuvos 
Numizmatika Vytauto Didžiojo Viešpata
vimo Gadynėje”. Užinteresuoti numizma
tikos mokslu, jų veikale ras daugiau žinių 
apie Vytauto pinigus.

Vytautas Didysis kaldino (mušė) tik 
sidabrinius pinigus. Nei auksinių nei va
rinių pinigų 14-15-me šimtmetyje Lietuvo
je nebuvo. Auksas gulėjo tik kunigaikš
čio ižde. Lietuvos tautinių pinigų rūšys 
buvo šiokios:

1 Luitas — 2 Kapos
1 Kapa — 60 Grašių
1 Grašis — 2 Pusgrašiai
1 Pusgrašis — 5 Skatikai.
3 Skatikai — 1 Patreinis
2 Skatikai — 1 Dvylekis.

Skatikas, arba kitaip vadinamas Ši
lingas, buvo smulkiausias Lietuvos pinigas.

Luitas
Luitai buvo lydinto sidabro šmotai, 

maždaug sprindžio ilgumo, apie piršto sto
rio, ir savo išvaizda panešėjo į luotus (lai
velius). Jų sidabras buvo virš 15-tos pra
bos, taigi labai grynas, ir vidutiniškai svė
rė apie pusę svaro (192.00 gramus). Pa
prastai tokie Luitai turėjo įkapotus rave
lins, kad galima butų lengviau juos laužy
ti į mažesnius šmotus. Vytautui viešpa
taujant, Lietuvos Luitai taip pragarsėjo 
jog jie laisvai kursavo po visą Europą. 
Rusai vadindavo Lietuviškus Luitus “griv- 
na” arba “litoje serebro”. Luitas patapo 
vėliau net Lietuvos ir Rusijos svorio pa
grindu; pipirus, sidabrinius indus ir kitas 
prekes visada sverdavo “grivnomis” (Lui
tais), apie ką randame daugybę žinių se
novės kronikose.

Kapa
Lietuviškas pinigas vardu “Kapa” pa

eina nuo žodžio “kapoti”. Gudai vadin
davo Kapas “rubli”, o Gudiškas žodis 
“rubl” paeina nuo jų žodžio “rublit” arba 
“rubit”, kas irgi reiškia “kapoti”. Kapa 
taigi buvo atkapota Luito dalis, sverian
ti ketvirtdalį svaro (96 Gramus). Kapos 
perkamoji jiega buvo įstabiai didi, nes už 
pusantros Kapos sidabro galima buvo nu
pirkti geriausi žirgą, arba 120 purų rugių. 
Lietuviškos Kapos vidutinė vertė palygi
nus su dabartine Amerikos dolario verte 
butų tik apie $1.40. Taigi Vytauto gady
nėje viskas buvo pigu, o pinigai buvo gan 
brangus, jei žirgas kainavo tik apie du 
dolariu.

Kapa tokią didelę įtaką į Europos 
prekybą padarė kad po Vytauto mirties 
dar per keletą šimtmečių pinigai buvo ap- 
skaitliuojami Kapomis. O Lietuvoje tai 
net iki 1825 metų žmonės pinigus lykiuo- 
davo Kapomis, po 60 Grašių į Kapą. Net 
ir dabar Žemaitijoje ūkininkai skaito ko
pūstus, agurkus ir kiaušinius Kapomis, po 
60 štukių į Kapą.

Grašis
Vytauto Grašiai buvo sekančio tipo: 

Ant vienos pusės buvo ragotinės smaigas, 
ir virš rankenos, kryžius; o ant kitos pu-

Patreinis
Patreinių randasi net trejopų rūšių. 

Vieno tipingo Patreinio išvaizda buvo to
kia: ant vienos pinigo pusės yra Vytis, jo
jąs zovada į dešinę, užsimojęs su kardu; 
ant jo galvos smailus šalmas; kairėje ran
koje laiko vadžias; žirgvaikį apriečia ka
rolinis lankas; aplinkui Lotynų raidėmis 
parašas — II VILN. Kitoje pusėje yra 
skydas su dvilypiu kryžium; abiejuose sky
do kampuose po 5 taškus, viso 10 taškų, ku
rie reiškia dešimtus Vytauto viešpatavi
mo metus (1412 m.); visa tai apriesta taš
kuotu lanku; aplinkui parašas—I VILNA.

Lietuviški Patreiniai svėrė po 0.48 
Gramus; jų praba buvo 14-15. Iš vienos 
Kapos buvo kaldinama jų 200 štukių. Var
das “Patreinis” paeina nuo sakinio “po 
tris eina”, mat po 3 Skatikus ėjo į vieną 
pinigą.

Dvilekis
Dvilekiai yra šiek-tiek panašus į 

Patreinius, tik jie yra mažesni. Jų praba 
yra 12 ir turi savyje maždaug po 0.32 Gra
mus gryno sidabro. Iš vienos Kapos buvo 
kaldinama tokių Dvilekių 300 štukių. žo
dis “Dvilekis” paeina nuo sakinio “du ly- 
kiai” arba “dveji lykiai”. “Lykis” kitaip 
vadinamas “Skatikas” paeina nuo veiks
mažodžio “lykiaoti”, t. y. “skaityti”, užtai 
2 Skatikų pinigas ir vadinasi “Dvilekis”.

Skatikas
Vytauto Didžiojo mintos kaldino Ska

tikus milijonais. Visi skatikai buvo vie
nodo tipo, nors juose smulkių priedų bei 
atmainų randasi virš trisdešimts. Ant vie
nos pinigo pusės visada matosi Kryžius ir 
Ragotinė, Vytauto asmeninis herbas; o 
ant kitos pusės randasi Pilies Vartai, Lie
tuvos tautinis ženklas, paeinąs nuo Gedi
mino laikų.

Ant ankstyviausių Vytauto Skatikų 
kryžiaus nėra, mat jie buvo kaldinti pirm 
Vytauto krikšto, tarp 1372-1384 m. Yra 
žinių jog Vytautas valdė Gardino sritį dar 
jo tėvui Keistučiu! gyvam esant ir Vytau
tas turėjo jau teisę kaldinti savo pinigus 
1372 metais. Vytautas tuomet dar buvo 
Perkūno' garbintojas, ir į krikščionis bei 
kryžeivius jis žiurėjo kaipo j tėvynės prie
šus, užtai ant savo pinigų turėjo savo tuo
laikinius ženklus.

Kada Vytautas apsikrikštijo priėmęs 
Vygando vardą (1383 m.), Tapiau mieste, 
Prusnose (mat, tąsyk jis buvo pabėgęs nuo 
Jogailos pas kryžeivius), tai neilgai tru
kus ant savo monetų jis pradėjo dėti kry
žių. Pradžioje kryžius buvo Teutoniško 
stiliaus, kas parodo jog Vytautas buvo ne 
Lenkų bet kryžeivių įtakoje. Galimas da
lykas kad net štempelius pirmiems Vy
tauto pinigams darė kryžeivių meistrai.

Ant vienos pusės šios monetos regi-
me pusmėnulį. Mėnulis tai buvo Lietuvių 
tautinis simbolis reiškiantis garbingo žmo
gaus vėlę, ir matoma kad Vytautas tiks
liai ant savo pinigų dėjo Mėnulį, kad pa
minėti savo mylimą tėvą Keistutį, kurį Jo
gaila buvo pasmaugęs Krėvės pilies kalėji
me. Musų prabočiai su tokiu simboliu 
ženklindavo savo mylimųjų kapus. Žemai
tijoje ant senkapių iki šiol stovi seni kry
žiai padabinti su mėnuliu; reiškia kad vė
liau mėnulis, Lietuvių pagoniškas simbo
lis, susigyveno su kryžium, krikščionių 
simboliu.

sės radosi Gudiškas parašas: “Pečat Vi
to vta” (kas reiškia “Antspauda Vytau
to). Parašas yra Gudiškas todėl kad Vy
tauto valstybėje Gudiška kalba buvo lyg 
tarptautinė (kanceliarinė), mat Gudų bu
vo dešimteriopai daugiau negu Lietuvių. 
Tie Grašiai buvo ne paplokšti, bet įdubę 
lyg mažyčiai bliudeliai; tuo jie skyrėsi nuo 
visų kitų Europos monetų. Jie buvo 17 
mm. didumo, gryno sidabro, svėrė po 1.60 
Gramų, ir į vieną Kapą jų ėjo po 60 štu
kių. Už vieną Grašį galima buvo nupirk
ti dvi žąsi.

Pusgrašis
Pusgrašiai buvo maždaug panašus į 

Grašius, tik jie buvo daug mažesni. Jų si
dabro grynumas buvo 16 prabos, ir svėrė 
po 0.80 Gramų; taigi į vieną Kapą ėjo 120 
Pusgrašių. Pusgrašio verte buvo 5 Lietu
viški Skatikai; gi vidutinė jo vertė lygi
nant su dabartiniais Amerikos pinigais, 
yra tik 1 centas. Skaitant senovės kroni
kose kad pūras ingių tekainavo 5 Skati
kai (apie 1 centą), tiesiog norisi sušukti: 
“Vai pigi buvo duonelė Vytauto gadynė
je!”

tos Mokslų Akademijoj, sa
ko kad žmogaus patys pir
mutiniai pranokėjai kita
dos gyveno jurose ir kvė
pavo per žiaunis kaip žu
vys, iki iš vandeninių gy
vūnų išsivystė mamalai ar
ba rėpliai.

I Dr. Pilsbry nesutinka su 
nuomone, nesenai išreikšta 
kito mokslininko, Austino 
H. Clark, Smithsonian In
stituto Washingtone echi- 
nodermų kuratoriaus, kad 
nėra įrodytų jog žmogus 
išsivystė laipsnis po laips
nio iš žemesnių gyvūnų ir 
kad žmogus bent kuo turė
tų bendro su beždžione.

Dr. Pilsbry sako jog vi
sas žmogaus skeletas, kau
lų sudėtis, eina paraleliai 
su beždžionės skeletu. Žmo
gaus pėda išsivystė į for
mą tinkamą vaikščioti ant 
žemės, o beždžionės pėda 
išsivystė tinkama kabinė
tis po medžius. Tačiau vi
si kaulai ir sąnariai žmoJ 
gaus kojų yra panašus ko
jom beždžionės, skirtumas 

I tik ilgume nekuriu kaulų, 
j bet ne pamatinės jų for
mos.

Tiesa, sako Dr. Pilsbry, 
kad yra daugybė švarpų 
dabartiniame žinojime vi
sų žmogaus vystymosi laip
snių praeities geologiškuo
se perioduose. Taip yra 
del to, sako jis, kad dau
gybė lapų išpešta iš pasa
kos kokią laikas uolose bu
vo įrašęs. Fosilai arba uo
lose įakmenėję įvairių pe
riodų gyviai dingo nepalik
dami jokių žymių delei di
delio karščio ir spaudimo 
plonuose geolo g i š k u o s e 
sluogsniuose.

Seniausios žinomos uolos 
turi savo sluogsniuose fo- 
silus moliuskų ir žuvų, bet 
nėra liekanų aukštesnių gy-
vunų formų. Vienok, iš žu- 

1 vų išsivystė amfibianai ar
ba gyvūnai kurie galėjo gy
venti vandenyje ir ant sau
sumos, ir jie išrėpliodavo 
iš vandens į kraštą. Iš jų 
išsivystė rėpliai. Mamalai 
ir paukščiai išsivystė iš re
plių, o žmogus išsivystė iš 
ankstyvesnės mamalų arba 
žindžių formos.

Randasi dar svarbus ir įdomus Skati-; Uolose užtinkama grains 
kų varijantas su raide V, kuri reiškia “Vy- į pavvzdžiai arkli0 išsivysty- 
tautas . Lenkų numizmatikai mėgino vi-1 * . . ‘
suomenę suklaidinti sakydami kad ta rai-,mo- Arkliai arba jų pra
dė reiškia “Vilnius”, mat jiems rūpėjo Vy
tauto monetas priskirti Jogailai, vienok 
jiems tokiu savo melu nepavyko rimtų nu
mizmatikų įtikinti.

Žodis “Skatikas” paeina nuo žodžio 
“skaityti”, mat tuos smulkiausius pinigė
lius žmonės skaitydavo po 10 į vieną Grašį. 
Jie buvo 13 prabos grynumo, ir svėrė po 
0.32 Gramus; taigi gryno sidabro juose 
buvo po 0.16 Gramų. Skatikų perkamoji 
jiega buvo didi, nes Vytauto gadynėje už 
5 Skatikus (apie 1 Amerikonišką centą) 
galima buvo nupirkti pūrą rugių.

Vytauto Didžiojo viešpatavimo gady
nės numizmatika (mokslas apie pinigus) 
yra labai įdomi, neapsakomai turtinga ir 
Lietuvos istorijai teikianti didžiai svarbių 
ir tikrų žinių.

Ilgą laiką Totoriai vertė Rusų kuni
gaikščius dėti ant savo pinigų Totorišką 
herbą, kaipo Auksinės Ordos viršenybės 
ženklą ant Rusų tautos. Rusų kunigaikš
čių noras dėti ant savo pinigų Vytauto 
ženklą vietoj nepakenčiamų Totorių paro
do jog jie geidė kad galingas Vytautas iš
vaduotų juos iš Totorių jungo ir paimtų 
savo globon. (Bus daugiau)

I nokėjai išsyk buvo mažiu
kai kaip šunes ir turėjo ko
jas su tripiršte kanopa. Ji 
galiaus virto viena kanopa 
ir arklys išaugo į tokį di
dumo kaip dabar jį pažys
tame. Tas, suprantama, ė- 
mė daug milijonų metų.

2c
Rašant “Dirvai” vi- ! 
šokiuose reikaluose !

Į prašome įdėti 2c paš- 
j to ženklelį jeigu no- 
į rit gauti greitą atsa- 
j kymą. Ženklelį ne- 
Į klijuoki! laiške, įdė

kit liuosą. Iš kitų ša- 
! lių ženklelių siųst ne- 
j reikia, nes jie negeri.

(1

Nors prie u 
tas prakalt 
atšalo. Kui 
viena yra s 
tokių baisii 
kurs ją čia 
ji pamatytų 
kelt ranką : 
salą, bet kg 
Gal baimė j 
akis atsider.

Į ją Pi" 
sas jaunos r 
čiąją esant i 
to pirmo išg 
nes jautėsi f 
kia jog niek 
kiu.

— Atėja 
tį? Tą žin; 
kas kitas ja 
atveda kaip 
Jos nori žin< 
ti pasiskyrė, 
apreiškė. T 
kuris ir tav 
delną....

Ulelė išt 
burtininkė į(

— Mata 
kyši ir savo 
tave ir tu jį 
degins ir sk: 
na. Tu ver 
užges kai į 
negreitai — 
bai. Jis už 1 
taip tu jam 1 
bagute, tavi 
iš kurio nei 
tas.... išsi’ 
priversti jį 
si savo myli

Tirpo ii 
tinius žodžii 
tave.... ” p 
se....

— Gelb< 
grobimo pa: 
tos nelaimė: 
verkdama ii

— To t; 
tik ką tau d 
turi įvykti 
nori žinot d: 
Bet Ulelė ti 
tylėjo ir nt 
mes jog no 
ninkė turėji 
pasakyti, b( 
pagrobta il
su ja toliau 
skaitant tol

Patekti 
turėjo pasi 
kė daugiau 
nui. Gal 
apie merga 
met jos pa 
ščius vyrus 
rė — tas j.
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TIKRINIMAI KAD
ŽMOGUS PAEINA

IŠ JUROS

Dr. H. A. Pilsbry, pašl
amėjęs biologistas Garn
ys Mokslų Akademijoj, sa- 
i kad žmogaus patys pir
atiniai pranokėjai kita- 
>s gyveno jurose ir kvė- 
ivo per žiaunis kaip žu- 
s, iki iš vandeninių gy- 
inų išsivystė mamalai ar- 

rėpliai.
Dr. Pilsbry nesutinka su 
omone, nesenai išreikšta 
o mokslininko, Austino I 
Clark, Smithsonian In- 

aito Washingtone echi- 
lermų kuratoriaus, kad 
■a Įrodytų jog žmogus 
vystė laipsnis po laips- 
iš žemesnių gyvūnų ir 
žmogus bent kuo ture- 

bendro su beždžione.
'r. Pilsbry sako jog vi- 
žmogaus skeletas, kau- 

sudėtis, eina paraleliai 
lezdžionės skeletu. Žmo- 
5 pėda išsivystė Į for- 
tinkamą vaikščioti ant 
ės, o beždžionės pėda 
ystė tinkama kabinė
jo medžius. Tačiau vi
lniai ir sąnariai žmoJ 
kojų yra panašus ko- 
beždžionės, skirtumas 

Igume nekuriu kaulų, 
le pamatinės jų tor

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Senbernio Nuotakos Daina

są, sako Dr. Pilsbry, 
yra daugybė švarpų 
tiniame žinojime vi
ngaus vystymosi laip- 
praeities geologiškuo- 
rioduose. Taip yra 
, sako jis, kad, dau- 
apų išpešta iš paša- ■ 
kią laikas uolose bu- f 
;ęs. Fosilai arba uo- 
ikmenėję Įvairių pe- 
gyviai dingo nepalik- 
okių žymių delei di- 
<arščio ir spaudinio 
se geolo g i š k u o s e 
liuose.
tusios žinomos uolos 
ivo sluogsniuose fo- 
lolluskų ir žuvų, bet 
ikanų aukštesnių gy- 
•rmų. Vienok, iš žu- 
ystė amfibianai al
mai kurie galėjo gy- 
indenyje ir ant sau- 
ir jie išrėpliodavo 

ms Į kraštą. Iš jų 
i rėpliai. Mamalai 
ičiai išsivystė iš ne
žmogus išsivystė iš ■ 
įsnės mamalų arba 
formos.

užtinkama grains 
ai arklio išsivysty- 
kliai arba jų pra- 
išsyk buvo mažių- 
šunes ir turėjo ko- 
ipiršte kanopa. Ji 
irto viena kanopa 
išaugo Į tokĮ di- 

p dabar jį pažys- 
is, suprantama, ė* 
milijonų metų.

(Tąsa iš pereito num.)

Nors prie ugnies buvo šilta, bet Ulelę šal
tas prakaitas pylė, rankos ir kojos visai 
atšalo. Kur ji randasi? Kas nutiks? Ar 
viena yra ar tarp daugybės siaubimų, ar 
tokių baisių, šlykščių neūžaugų kaip tas 
kurs ją čia Įvedė? Jeigu atrištų akis, ką 
ji pamatytų?.... Norėjo vienu tarpu pa
kelt ranką ir nubraukt sau nuo akių užri- 
šalą, bet kodėl tai ranka nekilo aukštyn... 
Gal baimė pamatyti ką baisaus neleido jai 
akis atsidengti.

Į ją prakalbėjo švelnus, skambus bal
sas jaunos moteriškos, kurs išdavė kalban- 
čiąją esant ne senesne už pačią Ulelę. Nuo 
to pirmo išgirdimo balso mergaitė nurimo, 
nes jautėsi esanti su moteriška, o tas reiš
kia jog nieko pikto nenutiks, bent tuo sy
kiu.

— Atėjai tu kad apsakyčiau tavo atei
ti? Tą žinau. Meilė tavo atvedė. Nie-j 
kas kitas jaunas mergaites pas mane ne
atveda kaip tik jų meilės uždegtos širdys. 
Jos nori žinoti tą ką tik vieni dievai žino
ti pasiskyrė, ir ką mums, savo parinktiems, 
apreiškė. Tu pamilai skaistų jaunikaiti, 
kuris ir tave pamilo. Ištiesk man savo 
delną....

Ulelė ištiesė delną, ir tuoj suriko, nes 
burtininkė Įdėjo jai i delną žariją.

— Matai, neišlaikei žarijos. Neišlai
kysi ir savo meilės. Tavo mylimasis myli 
tave ir tu jj myli. Bet jis tavo širdį taip 
degins ir skaudins kaip ši žarija tavo del
ną. Tu verksi jo, bet neteksi, ir jis tau 
užges kai į smiltis nukritus žarija. Bet 
negreitai — judu dar mylėsitės labai, la
bai. Jis už tave kariaus ir kraujo pralies, 
taip tu jam brangi esi dabar.... Bet, na
bagu te, tave šiandien pat laukia pavojus, 
iš kurio neišbėgsi.... Tave pagrobs ki
tas. . . . išsives pas save, norės prievarta 
priversti jį mylėti, bet tu lauksi ir sulauk-

I ją taip baisiai žiurėjo žaisluose. Tai jis 
ją pasigrobs?.... Nejaugi ji jam teks? !

Žibuonė pašaukė “milžiną”, kurs tuoj 
išvedė Ulelę i lauką ir ten vėl atrišo akis 
ir paleido eiti.

Mingė pamačius savo kunigytę labai 
drebančią ir išsigandusią norėjo klausti 
kas yra, kas nutiko, bet ir pati negalėjo iš
tarti žodžio. Ulelė griebė jai už rankos 
ir pradėjo tekina bėgti šalin. Norėjo kuo- 
greičiausia sugryžti pas žmones, kur buvo 
jos brolis ir giminės, ir pasakyti kad sau
gotų ją nuo pagrobimo. Bėgo per krumus, 
išlenkdama takus, norėjo kad nepakliūtų 
niekam kelyje, ypač kad kur Gaurės nesu
sitiktų. Kur buvo viešesnis takas ji ištolo 
lenkėsi ir gryžo krantais ir tankumynėmis, 
vis bijodama kad Gaurė nebūtų kur jos 
jieškąs ar sekąs.

Bet likimo išbėgti negalima, taip jai 
pasakė Žibuonė, ir štai bėgdama pro pa
krantę, užžėlusią tankiais krūmais, mer
gaitė užbėgo ant paties Gaurės ir jo vyrų, 
kurie čia tarėsi apie jos pagrobimą. Nors 
jie svarstė kaip ją išvogs, kaip bus sunku 
per žmones su ja pabėgti, bet Ulelė pati 
atbėgo pas juos. .. .

Kada susidūrė akis į aki su Gaure, ji 
staiga nualpo ir nuvirto nuo kojų. Gal 
pirmiau to nebūtų Įvykę, nežinant kad jai 
bus lemta patekti Į jo rankas, bet dabar, 
patyrus kas jos laukia, išgąstis ją nubloš
kė, ir ji, mažai ką jausdama, pakelta nuo 
žemės, Gaurės glėbyje ant arklio buvo par
nešta Į jo pilaitę. Kad nieko nepasiektų 
gandai apie pavogimą, kiti vyrai sugriebė 
Mingę ir nusijodino sykiu — ir taip visi 
skobomis nujojo i Gaurės namus. Tik vie
nas vyras buvp pasiųstas atgal Į šventvie
tę pranešti teiji likusiems Gaurės vyrams 
kad jie pavieniu pranyktų iš tenai ir sku
bintų namon, ką tie ir padarė.

i
Ulelės Jieškojimas

Jus laimingos sesužėlės, 
O aš laimingiausia,
Visų gražus bernužėliai, 
O mano gražiausias.
Jo galvelė kai taukinė, 
Suvisai nupiklus, 
Nėra dantų priešakyje, 
Tik žioplė telikus.
Jo noselė kai kurpalis, > 
Taboka pakvipus,
Daug muselių jam pro šalį 
Lėkdamos pastipo.
Jo veidelis padaiguotas, 
Kai čebat’s raukšlėtas, 
Bulveles gali tarkuoti — 
Kai tarka gruoblėtas.
Kaulus gelia, netrivoja, 
Vos tiktai kvėpuoja, 
Mane jauną mergužėlę 
Stenėdams bučiuoja.
Nors iš metų jau išėjęs, 
Senas ir kuprotas, 
Iš senatvės galva kreta, 
Bile tik bagotas!

(Atsiminė, užrašė ir pir- 
siuntė J. B. Stanker.)

Svarbus Klausimas
Jūsų Asilencija, gerb. A- 

sile: Aš klausiu ar jus ži
not apie tris šventus asilus 
kurių vienas putė šiltu kva
pu Kristui gimus; antras, 
ant kurio Marija su kūdi
kiu ir Juozapu bėgo Į Egip
tą, o trečias, ant kurio Kris
tus Įjojo i Jeruzalį? Ar ku
ris iš tų asilų yra danguje? 
Taipgi ar gerb. Asilas pri
gulk prie Asilų Choro kad 
prašot prisiųst jums dainų?

Barbora Dvilaitė.

ja” juodą arklį. Kur, sakau, 
daktare, josi? “Į SLA. pre- 
ziednto urėdą”. Sakau, ma
tyk pirma general-organi- 
zatorių. O jis kad spjaus: 
girdi, “Po šimts velnių, kur 
aš jj rasiu, kad jo tik dūšia 
Čikagoj, o kūnas trankosi 
po visą Amerikos kontinen
tą ”

—Seniau Lietuvos “tili- 
gentai” tarp savęs kalbėjo
si Lenkiškai, Rusiškai ir 
Francuziškai, o dabar vien 
“angelckai”. Net ir “Liet. 
Žinių” korespondentas nu- 
lapsėjęs j Plungę, kur pasi
tikęs “plaukais apaugusį” 
(!) ir “reta barzda” (!) 
profesorių Voldemarą, jo 
paklausė: “Zy mister vasis- 
tas Germany biznis?” Prof. 
Voldemaras išgirdęs “mis
ter” ir “biznis” atsakė “gen
tleman’s agreement” ir nu
ėjo sau.

—“Tėvynė” gieda solo: 
“Ko nori ‘Naujienos’?”

“Naujienų” duetas atsa
ko: “Jos nori socialistams 
penkių vietų centro valdy
boj!.;..”

Gerb. Asilas per tvorą 
galvą atkišęs: “Y-y-a-a-a!”

—Komisijų suvažiavimas 
New Yorke surado kaltinin-j

kus Devenio-Užunario pas
kolos žlugime, kaltininkus 
nubaudė, paskui baudą su
spendavo, ir dabar nežino 
kas yra kaltininkas. Nugi 
Dr. Gr., tas juodas arklys! 
Bauskit jį!

Tarp pono Vitaičio ir po
no Grigaičio dar yra “tai
ka’), pasirašyta pereitame 
SLA. Seime Čikagoj.

Tik barasi “Naujienų” 
“apžvalgininkas” su “Tėvy
nės” “apžvalgininku”.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
_________ "opyriffht,

SVARBI PASTABA
Knyga “VYTAUTAS DIDYSIS” .jau baigta spausdinti, ir kaip greit gnygrišis 

apdirbs bus siuntinėjama prenumeratoriams — nevėliau Sausio mėnesio pabaigos.
Kaip skelbėme taip ir įvyko — knyga yra net 318 puslapių didumo, gausiai pa

veiksluota — vienatinė Lietuvos Istorija išleista su daugybe paveikslų.
Paskutinėje dalyje ineina ir paveikslas Biriuos Kalno, kas “Dirvoje” nebuvo.
Visų knygos prenumeratorių j)rašom e pranešti savo naujus adresus .JEIGU po 

prisiuntimo pinigų adresus pakeitei. Tas užtikrins jums knygos gavimą.
šios knygos nebus duodama i kitus knygynus pardavinėti — gaukite tiesiog iš 

“Dirvos”. Dar turit progos Įsigyti knygą žema kaina iki Sausio 31 dienai — sku
bėkit. Paskui reikės mokėti brangiau. Taipgi iki tolei užsisakančių knygą vardai 
bus skelbiami “Dirvoj” (knygoje jau netilps), o paskui ir “Dirvoj” nebus skelbiama.

“Dirvai” vi- 
e reikaluose 
e Įdėti 2c paš
ilei] jeigu no- l 
ii greitą atsa- I 
Ženklelį ne- j 

t laiške, idė- Į 
ą. Iš kitų ša- { 
lėlių siųst ne- j 
es jie negeri. |
■ -------- Į---Tmirill JĮIIfj

si savo mylimojo išgelbstint tave....
Tirpo ir nutirpo mergaitė šiuos pasku

tinius žodžius išgirdus: .. .kitas pagrobs 
tave....” praskambėjo žodžiai jos ausy
se....

— Gelbėk mane, pasakyk kur nuo pa
grobimo pasislėpti, kad galėčiau išvengti 
tos nelaimės ir vargo.... — prašė Ulelė 
verkdama ir drebėdama.

— To tai aš negaliu: aš tau pasakiau 
tik ką tau dievai turi nulėmę — viskas tas 
turi Įvykti taip kaip patvarkyta.... Ar 
nori žinot daugiau? — klausė jos Žibuonė. 
Bet Ulelė tik baimės perimta susigraužus 
tylėjo ir nerimasties suspausta rodė žy
mes jog nori bėgti iš urvo. Nors burti
ninkė turėjo dar daug ko apie jos ateiti 
pasakyti, bet Ulelei užteko to kad ji bus 
pagrobta ir pateks pas kitą už vergę. Kas 
su ja toliau atsitiks lieka mums pamatyti 
skaitant toliau.

Patekti pas nekenčiamą vyrą — kada 
turėjo pasirinkus savo pamylėtąjį — reiš
kė daugiau negu patekti šlykščiam siaubū
nui. Gal tik nuo to atsirado ir pasakos 
apie mergaičių patekimą siaubūnams, kuo
met jos patekdavo pas nekenčiamus, šlyk
ščius vyrus. Dabar jai akyse stojosi Gau
rė — tas pusiau gauruotas vyras, kuris i

Praėjo diena, atėjo vakaras, bet Ulelės 
niekur nematyt. Pasigedo jos motina, tė
vas ir brolis, bet labiausia pasigedo Ramo
jus, kurs visą pusdieni jos dairėsi ir nema
tydamas gatavas buvo i žemes kastis iš ne
rimasties. Tik viena tarne, kuri gavo iš 
Mingės patirti kur jos eina, žinojo kur 
Ulelė galėjo būti, ir pasakė jos motinai. 
Kadangi iki Žibuonės urvo buvo tolokai, 
motina tuoj suprato kad jodvi galėjo pa
klysti, ir visus sujudino vykti jų jieškoti. 
Jieškojo vyrai ištisą naktį, po mišką jodi
nėdami ir vaikščiodami, ragus pūsdami, 
bet nieko nerado.

Sekančią dieną besirūpinant Ulele ir 
Minge, kas tai pasigedo Gaurės ir jo vyrų.

— Kažin ar nebus ji su Gaure pabė
gus, — prašneko viena senyva moteriška, 
kuri nutėmijo kaip Gaurė aplink Ulelę su
kinėjosi. — Gal jis jai patiko, jis pakalbi
no, ir ji iškeliavo pas jį. . . .

— Kažin ar ji butų bėgus su juo, bet 
tąvo žodžiai verčia mane manyti ar tik jis 
negalėjo mergaitę pasigrobti. Kodėl tai 
jo nei vieno vyro čia nėra, nors iškilmės 
dar nebaigtos, — pakrapštęs pakaušį ir pa
galvojęs prabilo senis Daunys, Vigrio ir 
Digrio tėvas.

(Bus daugiau)

Atsakymas: Taip, aš tuos 
tris asilus žinau, aš paeinu 
iš jų pakalenijos, jie buvo 
mano prd-pro-pro-pro-pro- 
pro-pro-pro-pro-prodiedžiai. 
Kai nueisit į dangų pama
tysit ar jie ten yra ar ne.

Kaslink Asilų Choro tai 
aš nepriguliu, ba aš esu di
delis dainininkas ir visada 
dainuoju Solo. Žadu kada 
nors važiuot į Italiją balso 
pagadinimui.

Mano draugai komunistai 
pribėgę Įkanda policijantui 
i ranką arba į blauzdą, kad 
gautų progos gauti polici- 

Ijanto buože Į kaktą, o pas
kui rėkia apie “policijos 
žvėriškumus” ir prašo iš 
darbininkų aukų.

A?
KIBIRKŠTYS

—Lietuvos vyriausybei 
susikirtus su dvasiškija, 
“Tėvynė” atsidūrė keblioje 
padėtyje: vieną kartą kalti
na valdžią, kitą kartą kle
rikalus. “Demokratybė” jai 
neleidžia dviem ponam tar
naut, kol “N. Y. Times” vėl 
išpyškys kokį pro-lenkišką 
straipsnį.

—Kol SLA. buvo valdo
mas “mužikų” tolei viskas 
buvo tvarkoj, bet kaip tik 
jį apspito “gerbiami ponai” 
ir mokslo žmonės tai jie pri
virė tiek košės kad ir Dr. 
Graičunas su savo juodu ar
kliu neišklampotų.

—Je. Sykį sapnuoju kad 
Dr. Graičunas prie 33-čios 
ir Halsted kampo “pucuo-

Ši knyga tuoj išsiparduos, kaip i.šsipardavė kitos svarbios “Dirvos” leistos kny
gos, ir jums proga gauti Populiare Lietuvos Istoriją pasibaigs ant visados!

VYTAUTAS
DIDYSIS

VYTAUTAS DIDYSIS
Virš 300 psi. $1 ir $1.50

PO SAUSIO 31 DIENOS KNYGOS KAINA PABRANGINAMA — BUS

Popieros viršais $1.50 — Audimo viršais

Siųskit prenumeratas pažymėdami pilnų aiškų savo adresą, kad 
knyga jus pasiektų kuomet bus siuntinėjama.

A dresuoki t laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai į®"

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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UTENA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Kunigaikščio Utenio
Pilies Miestas i

Pasakojama kad Uteną ‘ 
Įkūręs Lietuvos kunigaikš
tis Utenis 13-to šimtmečio i 
pradžioje. Tačiau taip pat ‘ 
yra davinių, kuriais re- ■ 
miantis Įrodoma kad seno- i 
vėje Utena buvus kitoj vie
toj, ten kur dabar yra Ute- 
nėlės kaimas ir 'Norkūnų 
(Utenio) piliakalnis. Da
bartinės gi Utenos vietoje 
buvęs dvaras ir kaimas. Bet 
tai visa galėjo būti tik la
bai senais laikais, nes da
bartinė Utena stovi nuo ne
atmenamų laikų toj pačioj 
vietoj, tik dabar jau žymiai 
padidėjus.

Norkūnų (Utenio) pilia
kalnis randasi keliaujant iš 
dabartinės Utenos Į Pakal
nių bažnytkaimį, gal ketu
rių kilometrų atstume nuo 
Utenos. Jis yra susidaręs 
iš dviejų beveik vienodo di-- 
dūmo piliakalnių. Ant jų, 
pasakojama, stovėjusios ku
nigaikščio Utenio pilys. A- 
bu piliakalniai gana aukšti 
ir dideli. Apie tuos pilia
kalnius žmonės pasakoja 
labai daug padavimų.

Taigi dabartinė Utena y- 
ra dvaro padaras. Utena 
pamažu pranyko nuo pilia
kalnio ir pamažu ėmė augti 
kitur: prie Daugpilio plen
to, ties dideliu dvaru. Čio
nai žmonės apsigyveno ne
žinomais mums sumetimais 
ir laikais.

Utenos dvaras seniau bu
vęs bajorų valdžioje, tik vė
liau atitekęs ponams Balse
vičiams, kurių kilmė buk 
paeinanti nuo Aleksandro 
TT-ro.

Utena dabar yra apskri
ties miestas, randasi labai 
gražioje vietoje. Ji guli 
dailiame klonyje, kurio vi
duriu, kaip žaltys, bėga vin- 

mažučius 
namelius upelis 

to dar 
Kauno

Toliau važiuojant plentu, 
ištolo traukia kiekvieno aki 
ant aukštumos pastatytas 
cementinis, ket u r k a m p e 
žvaigžde pasipuožęs pamin
klas. Aplink jį aukšta ak
meninė tvora. Neiškęs nie
kas ir ineis j vidų. Čia ma
tosi gražios, eilutėmis suso
dintos eglaitės, kurios savo 
šakomis dengia kapų kry
žius. Mat, čia žuvusių di
džiam kare Vokiečių kapi
nės. Kryžiai pilki, vienodi, 
lyg karžygiai visi išsirikia
vę eilėse. Čia guli Įvairus 
karžygiai: Rusai, atkeliavę 
iš tolimo Kaukazo, Vokie
čiai iš Berlino, visi jie drau
giškai sugulę ten ilsisi kaip 
draugai, broliai.... Kapai 
jau stovi išpuošti nuo 1915 
metų. Viduryj kapinių po 
po eglaitėmis randasi šuli
nys. Vanduo čia kaip kriš
tolas. Taip, čia viešpatau
ja amžina tyla ir ramybė...

Miestelio išvaizda
Miestelis vidutinis. Na

mai daugiausia mediniai, 
mąžučiai, seni. Matyt dar 
mažai gyvena čia ponų ir 
biznierių. Gražiausia gat
vė — Vytauto.

Šiaip miestelis smagus, 
gyvas, turi Įvairias jau Įs
taigas: paštą, teisėją, vais
tines, gražią bažnyčią (ro
dos Vytauto statyta), gim
naziją (kuri randasi buvu
sių Utenos ponų rūmuose), 
kelias Žydų sinagogas (ku
rių viena, sakoma, yra jau 
arti 200 metų), cerkvelę, ne
didelę, prie plento, kurion 
dažnai susirenka barzdoti) 
Rusų, ir tt.

Gyvenimas miestelyje ra
mus, vienodas. Turi jis tik 
porą kinų, kurie ne kasdien 
rodo filmas ir kuriuose vie- 

: toj muzikos staugia patefo- 
1 nas tas pačias gaidas. Truk-

sta Uteniečiams dar geros 
skaityklos ir teatro. Yra 
keli knygynai, kuriuos dau
giausia palaiko mokiniai 
pirkdami įvairius romanus, 
rečiau laikraščius..

Utenos gyvenimas pagy
vėja kiekvieną ketvirtadie
ni, nes ketvirtadinis yra 
turgaus diena. Čia suva
žiuoja žmonės iš tolimų kai
mų, dvarų. Žmonės dau
giausia atvažiuoja gerais 
arkliais, pikinkytais i linei- 
kas. Ūkininkai jau šiek- 
tiek apsišvietę.

Rinka yra viduryj mies
telio. Čia žmonės sustato 
savo vežimus ir savo “tavo
ms”. Pardavę ką, mėgsta 

I eiti i “arbatines”, kur gau
na už pinigus visko ko no
ri, netrūksta ir “šnapselio”. 
Turgus buna pilnas Įvairių 
šmugelninkų, 
giausia lošia saldainiais ir 
apgaudinėja 
žmones. Turguje 
išbūna visą dieną ir tik vė
lai vakare, gerai jau “Įšilę” 
traukia namon, veždami na
miškiams lauktuvių.

Povilas Sirgedas.

AL SIRAT GROTTO 
CIRKAS

Cleveland Public Auditorium ruo
šiama didelis cirkas, kuris atsibus 
Vasario 17 iki 28 d., kurį rengia Al 
Sirat Grotto.

Per vienuolika dienų bus dvide
šimts vienas perstatymas. Nebus 
perstatymo Sekmadienį, Vasario 22.

Bus 45 aktai, prie to daugybė 
klaunų paįvairinimui ir juokams.

Bus garsus Clyde Beatty sa savo 
liūtais, 30 tų smarkių žvėrių; bus 
garsus lakūnai Wards, kurie rodys 
įvairius dalykus ore. Tuzinas dram
blių, prie to arklių, jurų liūtų, zebrų, 
šunų, mulų ir kupranugarių.

Kaip tik užsidarys ma.'sto paroda 
Vasario 13, tuoj bus pradėta vežti 
žemės prirengimui tinkamų grindų 
cirkui.

Al Sirat Grotto jau tris cirkus 
turėjo auditorijoj ir visi buvo pa
sekmingi, ir tikrinama kad šis cir
kas bus įdomiausias iš visų buvusių.

SPORTAS

kurie dau-

lengvatikius 
žmonės

PASTABA
Kurie metai laiko atgal 

prisiuntėt aprašymą ir ga
vot “Dirvą” už tai, dabar 
jūsų prenumerata išsibaigė, 
todėl pasistengkite atnau
jinti prisiųsdami kitą apra
šymą apie kitą jums žinomą 
miestą, pastebėdami jog no
rit atnaujinti prenumeratą, 
ir “Dirva” vėl jums bus 
siuntinėjama dovanai ištisą 
metą. Žinoma, reikia veng
ti rašyti apie tokius mies
tus'kurie jau buvo aprašyti 
kitų.

ELEKTRIŠKI PADARGAI 
PRITAIKOMI KOŽNAM

NAMUI
Daugelis ahkstyvų elektriškų pa

dargų buvo perdideli naudojimui ma_ 
žuose namuose. Bet dabar, kitaip 
budavojant namus ir įrengiant viso
kias reikalingas vietas, namuose ga
lima turėti visokiausius elektriškus 
padargus, kurie taipgi išdirbama pri
taikytai namams.

Dabar pradėta gaminti elektriš
kus padargus pritaikytus net ma
žiems apartmentams, kuriuose gy
venančiųjų įtalpos vieta abai apribo
ta, kambariai maži ir nėra kur iš- 
sitilpti daugesniui žmonių. Didelių 
elektriškų padargų ten naudoti ne
būtų galima jeigu nebūtų mažesnių 
ir pritaikytų padargų.

Kurie mėgstat gyventi aparime® 
tuose ir tik poroj ar trejetoj kamba
rių, apsilankykit Elektriškos Lygos 
Parodoj Visko Eletriško Del Namų, 
16-tas aukštas, Builders Exchange 
Buiding, ir pamatysit kokių ten yra 
išstatyta patogių elektriškų dalykų 
tinkamų jūsų reikalams. Ten nie
ko nesiūloma pirkti ir ineiga dova
nai.

ŠARKIS ŠAUKIA DEMP
SEY | KOVĄ

Buvęs čampionas Demp
sey pareiškė kad Šarkis yra 
antroj eilėj po Striblingo, 
Už ką Šarkis supyko ir pa
sakė sekančiai:

Aš duodu Dempsiui šešis 
mėnesius laiko prisirengti, 
arba tiek laiko Įdek jis pats 
nori, jeigu jis sutinka gryž- 
ti atgal Į kumštynes, ir už
tikrinu kad aš jį sumušiu. 
Aš norėjau gauti dar vienas 
kumštynes su Dempsiu po 
tų musų kumštynių New 
Yorke trys metai atgal, bet 
Dempsey vis vengė manęs.

“Dempsey užtaria Strib- 
lingą sakydamas kad aš ta
da ji iššaukiau kada Strib-Į 
ling buvo po kontraktu sto
ti prieš Griffiths. Bet aš 
galiu prirodyt kad mano iš
šaukimas Striblingui buvo 
paskelbtas daug pirmiau jo 

'sutarties su kitu.
“Dempsey buvo vienas iš 

promoterių kumštynių Flo
ridoj, kur aš sumušiau 
Striblingą du metai atgal. 
Dempsey taipgi žino kad aš 
žymiai sumušiau Smėlingą 
New Yorke pereitą vasarą

ir tas Vokietis gavo čam
pionatą gulėdamas aukštie- 
ninkas. Dempsey pats pa
sakė Richardui prieš jo mir
tį kad aš galiu sumušti ir 
Tunney.

“Aš suprantu jog Demp- 
sio užsipuolimas ant manęs 
yra tik su tikslu pagarsinti 
geriau Šmelingo-Striblingo 
kumštynes Chicagoje.

“Nenorėdamas staiga ir 
neprisirengusi DempsĮ už
pulti pakartoju jog duodu 
jam šešis mėnesius laiko 
prisirengti kumštynėms su 
manim.”

Dempsey sako kad jis su
tiktų stoti su Šarkiu dar sy
kį, tik reikia promoterio 
kuris kumštynes rengtų ir 
garantuotų jam $500,000.

Dempsey dabar yra 35 
metų amžiaus.

ŠMELING ATVAŽIAVO
Sausio 27 atplaukė j New 

Yorką Vokietis kumštinin
kas Šmeling, kuriam New 
Yorko valstijos atletų ko
misija atėmė čampionatą. 
Jis sako nėra priešingas su 
Šarkiu vėl muštis, bet jo 
manadžeriai nori kad muš
tųsi su Striblingu. Šmeling 
sako jis vistiek su šarkiu 
turės progos muštis.

Lorain, Ohio, SLA. 62 kuopa 
rengia gražų balių šeštadienio 
vakare, Sausio 31 d., nuo 7:30 
vai., Roumanų salėj, 2219 E. 
28th st. Clevelandiečiai kvie-

Neužmirškit saviškių Kanadoj 
Pietų Amerikoj ir kitur — už' 

rašykit jiems “Dirvą”.

UŽSIDIRBKIT PINIGŲ 
BESIMOKINANT

Štai puiki proga mokytis viso 
siuvimo amato ir sykiu užsidir
bti pragyvenimui. ' Klesos die
nomis ir vakarais merginoms ir 
motinoms kurios nori ko gores
nio pramokti.

MES MOKINAU 
Designing, Cutting, Dressmaking, 
Patern Making, Grading, Beading 
Embroidering, Tailoring, Childrens 
Garments and Millinery. Baigus 

išduodama Diplomus.
Naujos klesos prasideda dabar— 

įsirašykit tuojau.
Cleveland Designing & Cutting 

School
Room 308 Erie Bldg. Cleveland (5)

LONDOS NUGALĖJO
New Yorke Sausio 26 d. 

buvo surengta čampionato 
imtynės tarp dabartinio 
čampiono Graiko Jim Lon- 
dos ir Jim McMillen, Lon- 
dos laimėjo į 56 minutas ir 
54 sekundas. Londos sve
ria 201 sv., McMillen 216 s.

Kitose porose ėmįsi Šika- 
tis su Ksanu, Šikatis laimė
jo. Taipgi Holuban nuga
lėjo McClinstocką.

Publikos dalyvavo apie 
22,000.

. Pa j ieškojimai .
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas syki j metus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojiniai 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 sakančiai:

“DIRVA”
<>820 Superior avė. Cleveland, Ohio

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

Dr. S, T. Tamošaitis

Premijos už Pa

giuodamas pro 
medinius
miesto vardu. Be 
tiesus plentas iš 
skrodžia Utenos krutinę ir 
kuriuo dabar dūzgia kiek
vieną dieną autobusai iš 
Kauno, Zarasų. Be šios su
sisiekimo priemonės yra 
dar, nors ir nelabai greita 
priemonė, tai siaurasis ge
ležinkelis, kuris jungia Ute
ną su Panevėžiu, o prieš ka
rą per Švenčionis su sosti
ne Vilnium.

Šalia plento, tuoj tik įva
žiavus Į miestą buvo seniau 
žaliuojanti pieva, panaši Į 
pelkę, kurią dabar Utenie- 
čiai pavertė gražiu miesto 
sodnu. Sodnas nedidelis, 
bet labai malonus poilsiui. 
Jis išvedžiotas takeliais, 
prisodintas medelių. Po ke
liu dešimčių metu Utenie- 

«• v y '

čiai galės džiaugtis jau di
deliu suaugusiu sodnu.

į ofiso
M A in

P.
4 1426-8 Standard Trust Bldg-.
4 Baigęs teisių mokslą Cumber

land Universitete ir darbuojas 
su Teisių ofisu advokatų

Collister, Stevens 
Kurzenberger

Su visais teisiu reikalais 
viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

4

♦

Telefonai Namų
KEnmore 4740W

(THOMAS)
Lietuvis Dentistas
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue
TELEF. HENDERSON 8008 

(Virš Lietuvių Banko)

J. C BLASER
Hardware

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

įrankiai žemomis kainomis 
Darom raktus. End. 0280

ir

Lietu-
Rusai

for Smokers 
of Pipe and 

ar eite s

PRAŠALINKIT TĄ 
ŠALTI!

Kailių Siuvimo Mokykla
Merginos kurios nori išmokti ge

ro amato. Geras uždarbis kada už
baigi kursą. Vakarinės Klesos 
šiamos dabar. Žema mokestis, 
įtinama ir suknių siuvimo.

789 EAST 125TH ST. 
(Durys iš pietų)

ruo- 
Mo-

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

KRAUTUVE DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.
“Visuomet geriausios prekes 

už mažiausia pinigų”

Bekoninius P?

Už parduotus 
premijas mokės Žer 
rūmai tiems ukii 
kurie per metus 
savo ūky išaugintų 
žiatis kaip 15 bekoi 
mažiau kaip po viei 
ną nuo kiekvieno v 
žemės hektaro. U 
pardavęs toki beko 
čių— gali gauti pre 
8 Ht. už kiekvieną į 
bekoną.

Žemės ūkio rūmų 
nustatė ir tvarką pr 
išmokėti.

Einant Žem. uk 
valdybos nustatyta 
ūkininkai, nori į 
gauti, turi iki Sausk 
nos apskr. agronoir 
tiekti šiuos dokunu

1. Valsčiaus valdy 
dyrną apie valdomo: 
plotą.

2. “Maisto” b-vė: 
dyklų kvitus apie p 
bekoninių kiaulių 1

3. Artiniausio ag 
pažymėjimą, kad pa 
kiaulės tikrai yra iš? 
pardavėjo ūkyje.

Apskrities akrono 
sus dokumentus iki 
1 d. turi pateikti Žen 
rūmams, kurie pren 
moka ūkininkams i 
skilčių agronomus.

Ši tvarka premi; 
duoti už bekonines 
lieka galioje visan 
kol bus mokamos i 
numatytos tvirtos k. 
bekonus.

Svetimšaliai bus i 
Lietuvos piliet

Vidaus reikalų r 
ja yra nusistačiusi 
lauti iš visų firmų 
nų, pas kuriuos d 
timšaliai, kad jie 
metų sausio mėn. 
tirašalius—ne Liet 
liečius pakeistų Lit 
liečiais.

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

HAARLEM OIL

BULGARIŠKA ŠAKNŲ 
ARBATA

Saugokitės'nuo šalčio užsikrėtimo!
Išgerkit puodelį Bulgarian Herb 

Tea einant gulti.
šios gausios sultys sustiprina ir 

pagerina kraują kad jis galėtų ko
voti ir prašalinti iš jūsų sistemos 
nuodus. Sukaitina atšaldytą krau
ją, padidina cirkuliaciją ir priduo
da naujos gyvybės.

Bulgarian Herb Tea parsiduoda 
vaistinėse visur, 35c., 75c., S 1.25, ar 
ba paštu viena didelė dėšė (šeimynos 
mieros) $1.25. Adresuoki C: Marvel 
Products Company, 209 Marvel Bld., 
Pittsburh.g Pa.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

i/x not too dry!
V Atyourdealer’s—orsendjoo 
for full-size bottle to Pittaud,

> Dept. Af, 2 2 o£. 2 I St., New York- 
[We will send sample bottle free]

kaina:

aukštvn 
50c

$1.00 
50c 
50c 
25c 
45c

the world over 

Pinaud’s
S h a m į© o o 

| Leaves your 
hair lustrous,

NO EXCUSE FOR A
“SPLITTING HEAD”

There’s do need for an aching bead to spoil 
your day. At the first warning throb take Dil
lard's Aspergum. Chew it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It’s as simple as that—no trouble, and 
harmless—for Dillard’s Aspergum is |be new and 
easier way to take aspirin.

Dillard’s Aspergum is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. Yon can take it 
any time—any place. You need no water to 
gulp it down. There is no unpleasant taste— 
no choking.

Because you chew Dillard’s Aspergum the 
aspirifl mixes thoroughly with the saliva sp that 
all its soothing qualities are effective quickly, 
continuously.

Keep a package of Aspergum qn hand for 
quick, harmless relief from the pain of head
aches. neuralgia, neuritis, etc. It helps break up 
a cold, and soothes irritated throats, even such 
severe cases as follow tonsil operations. If your 
druggist does not have Dillard's Aspergum. send 
for free sample to Health Products Corporation, 
Dept. A. 113 North 13th Street. Newark, N. J.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema

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

Moterims
Kotai ir dresčs išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 
Moteriškos skrybėlės 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

Smagumas ir Gerumas 
iš Gas Radiantfire

QAZIN1AI pečiukai yra parankus ir 
ekonomiški ir patogiausias būdas 

turėti šilumą kada jos reikia.

Gazinių pečiukų yra tokių mierų, to
kių rūšių ir už tokias kainas kokias jus 
galit mokėti.

Daugelis jų pagražina kambarį kur 
juos pastatot. Jie yra gražus ir pato
gus puikiems namams ir paprastiems — 
jie priklauso visur ir yra tokių išdirbi- 
mų, išbaigimų ir kainų kad galimą pri
taikyt visur.

Rasit juos išstatytus parodai, ir bus 
jums noriai aprodyti, Gazo Ofise.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th and Rockwell

SCHO1
Perkraustyti 

6103 Superioi 

Lietuvis Frai
= A'
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io 27 atplaukė Į New 
Vokietis kumštinin- 

neling, kuriam New 
valstijos atletų ko- 
atėmė čampionatą. 

o nėra priešingas su 
vėl muštis, bet jo‘ 

oriai nori kad muš- 
Striblingu. Šnieling 
s vistiek su 3arkiu 
rogos muštis.

Ohio, SLA. 62 kuopa 
ražu balių šeštadienio 
ausio 31 d., nuo 7:30 
manu salėj, 2219 E.

Clevelandiečiai kvie-

e š k o j i m a i .
nam “Dirvos” skni- 
arba naujai užsira- 

, Riminių pajieškoji- 
ki j metus patalpi- 
lama dovanai.
ujimai iš Lietuvos
raugų, pažystamų, yra 
į “Dirvą” dovanai — 
š Lietuvos norite ko 
pajieškoti, prisiųskit

i lakšto surašę pajieš- 
savo pilnu antrašu, 

dresuodami sakančiai:
“DIRVA”

■ avė. Cleveland, Ohio

Lietuviai ateina j 
iškas Lietaus 
fNES. - 25c. 
r arti E. 9th St.

Restaurant 
ast 66th St. 
rikoniški ir Europiški 
>s žemos. Lietuviai 
i ir buna patenkinti. 
ČIA M VISUS.

Premijos už Parduotus 
Bekoninius Paršl,s

Už parduotus bekonus 
premijas mokės Žemės ūkio 
rūmai tiems ūkininkams, 
kurie per metus pardavė 
savo ūky išaugintų ne ma
žiaus kaip 15 bekonų ir ne 
mažiau kaip po vieną beko
ną nuo kiekvieno valdomos 
žemės hektaro. Ūkininkas 
pardavęs tokį bekonų skai
čių— gali gauti premiją po 
8 lit. už kiekvieną parduotą 
bekoną.

Žemės ūkio rūmų valdyba 
nustatė ir tvarką premijoms 
išmokėti.

Einant Žem. uk. rūmų 
valdybos nustatyta tvarka 
ūkininkai, norį premijas 
gauti, turi iki Sausio 15 die
nos apskr. agronomui pa
tiekti šiuos dokumentus:

1. Valsčiaus valdybos liu- 
dymą apie valdomos žemės 
plotą.

2. “Maisto” b-vės sker
dyklų kvitus apie parduotų 
bekoninių kiaulių kiekį ir

3. Artiniausio agronomo 
pažymėjimą, kad parduotos 
kiaulės tikrai yra išaugintos 
pardavėjo ūkyje.

Apskrities akronomas vi
sus dokumentus iki Vasario 
1 d. turi pateikti Žemės ūkio 
rūmams, kurie premijas iš
moka ūkininkams per ap
skričių agronomus.

Ši tvarka premijoms iš
duoti už bekonines kiaules 
lieka galioje visam laikui, 
kol bus mokamos įstatymų 
numatytos tvirtos kainos už 
bekonus. “L.U.”

Dėl tariamojo 900 metų 
Kauno Jubiliejaus

Kelintą sykį tenka užtikti 
minint spaudoje jog Kauno 
miestas žadas švęsti savo 
900 metų jubiliejų. Didelis 
garbingas tai amžius, be
veik 1000 mėtų. Tik nežinau 
ar toli žinutė teisinga, ar 
miesto tėvai tikrai bus nu
tarę švęsti šitą jubiliejų. 
Patys, žinoma, netyrinėjo, 
turėjo kas nors atlikti, tik 
tenka abejoti, ar šitas ka- 
žink kas apskritai Kauno 
atsirado pradžią tyrinėjo, 
gal pasitenkino pliotkele ar 
žinute iš oro pagauta. Iš- 
tikrųjų, jei numuštų porą 
amžių, tai dar neperdaug 
pajaunys.

Tokiam dideliam miestui, 
kaip Kaunas, 
pradėti rimtai 
vo istorija.

laikas butų 
rūpintis sa-

“L. A.”

BAISIOS MUŠTYNĖS
Kas nežino Lietuvoj esan

čių atlaidų. Žmonės neva 
į bažnyčią atvažiuoja gana 
iš toli, bet atvažiuoja daž
niausia tik pasižmonėti.

Per Šv. Teklės atlaidus 
(Rugsėjo 23 d. 1930 m.) Ru
daminos miestelyje (Seinų 
ap.), kilo baisios muštynės, 
kuriose daugumoje dalyva
vo Pavasarininkai. Katali
kiškos organizacijos “Pava
sario” kuopos nariai norėjo 
sumušti Virbalų kaimo pi
lieti Taruti. Antanas Bla- 
žauskas metė Į ji akmeni, 
bet pataikė visai nekaltai 
muštynių žiūrėtojai, Anelei 
Ščebalaitei. Jai buvo sun
kiai sužeista galva. Ji li
goninėje išgulėjo du mėne
siu, o jai veidas ant visados 
pasiliko sužalotas.

Už toki darbą A. Blažau- 
ską patys piliečiai norėjo 
suimti, bet jis išsiėmęs pei
lį šaukė: “Nelyskit ba pa
pjausiu!” Atvykus policija 
visgi ji suėmė.

Sausio 8 d. Mariampolės, 
apigardos teismas A. Bla- ’ 
žauską nubaudė 2 metais 
sunkių darbų kalėjimu už j 
muštynes ir merginos veido 
visam amžiui sugadinimą.

Akuks.

BAISI PADĖTIS IŠVA
ŽIAVUSIŲ ARGEN

TINON

PRAŠO “DIRVOS”

i*

Vienintelis

F o

Svetimšaliai bus pakeisti 
Lietuvos piliečiais.

Vidaus reikalų ministeri
ja yra nusistačiusi pareika
lauti iš visų firmų ar asme
nų, pas kuriuos dirba sve-1 pasiekti to Lietuvos medaus 
timšaliai, kad jie iki 1932; garso, kuri jis turėjo seno 
metų sausio mėn. 1 d. sve- vėje. Šiuo reikalu turėtų y- 
timšalius—ne Lietuvos pi- patingai susirūpinti patys 
liečius pakeistų Lietuvos pi- bitininkai. 
Mečiais.

Bitininkystė Lietuvoje.
Lietuvos bitininkų drau

gijos žiniomis, Lietuvoj yra 
150,000 bičių šeimų. Rėmi
niuose aviliuose yra 96,566 
šeimos, kelminiuose—53,017 
ir šiaudiniuose aviliuose yra 
2,417 šeimų. Bitininkų turi
me 36,865 iš kurių centrifū
gas medui sukti vartoja 4,- 
092 asm., dirbtinius korius 
—3,553. Medaus vidutiniš
kai iš kiekvieno avilio gau
nama 4 klgr., tokiu budu 
Lietuvoj bitės per metus 
surenka 600,000 klgr. me
daus.

Aiškus -dalykas, kad šį 
pelną duoda tik rėminiuose 
aviliuose esančios bičių šei- ji. 
mos. Bitininkystės klausimą 
reikiamai sutvarkius ir buvo visokių ir atsitikimų, 
vartojant gerus avilius bei I Juozas Kleisa iš Garliavos 
moderniškas bitininkystės 
priemonės, iš bičių gauna
mas pelnas žymiai padidėtų 
ir bent dalinai galima butų

Elta praneša tokių smulk
menų apie išvažiavusių į 
Argentiną merginų būklė.

Bendrai, ten jos, ypač ne
pilnametės ir neturinčios 
nei giminių, nei pažįstamų 
yra baisiai išnaudojamos. 
Pasirodo, kad Argentinos 
ateivybės valdyba jas išduo
da po parašu samdantiems, 
kurie jas parsivežę į namus 
laiko tikroj vergijoj, verčia 
sunkiai dirbti ir nieko ne
moka.

Be to, iš jų atima pasą ir 
niekur neišleidžia, kad ne
pabėgtų. Saviškių ten netu
rinčios iki tol vergauja, kol 
pagaliau jų namiškiai pra
deda ieškoti. Tada konsula
tas, susekęs siūlo galą, pa
galiau suranda ir pačią au
ką. Padarius reikalingų žy
gių, šeimininkas merginą 
grąžina ateivybės valdybai. 
Ir nuo ten vėl prasideda 
nauji vargai. Mergina vėl 
pakliūva pas negeresnį iš
naudotoją.

Atlyginimą už ištarnautą 
laiką retai kada tepavyksta

1 išgauti.
Merginos, šitaip padirbė- 

Įjusios, dažnai netenka svei
katos.

Argentinoj nepaprastai 
sunki padėtis ir tų vyru, ku
rie atvažiuoja turėdami 
daugiau kaip 40 metų am
žiaus. Tokiems labai sunku 
gauti darbas. Mat, yra dau
gybė jaunų vyrų, iš kurių 
galima pasirinkti pačius 

į tvirčiausius, pačius tiuka- 
m i au si u s d a r bin i nk u s.

Senesniems tenka dirbti 
pačius sunkiausius darbus, 

[kurie greitai palaužia jų 
sveikatą. Jie greitai gauna 
gyslų traukimą, įvairias šir
dies ligas ir pagaliau negali 
jokio darbo dirbti. Kaip 
skurdžiai jie verčiasi, gali
ma spręsti iš to, kad dauge
lis jų nakvoja lauke, žolėse.

“L.U.”

Apie Mariampolės Trijų 
Karalių Jomarką

Mariampolėj Sausio 7 d. 
buvo labai didelis Trijų Ka
ralių Jomarkas. Kelias ro
gėmis buvo geras, todėl pri
važiavo žmonių ir iš toli
mesnių apielinkių. Miestas 
kimšte prisikimšo. Polici
ninkai turėjo daug darbo 
tvarkai palaikyti. Turėjo
kelis trukšmadarius net Į, 
policiją nusivesti. Daugiau-; 
šia trukšmavo pasigėrusie- j

' Pėr Tolų ‘didelį jomarką

Jurgis Bertašius iš Lie
tuvos rašo “Dirvai” sekan
čio turinio laišką:

Prašau neatsisakyti pa
talpinti šį mano laišką, už 
ką busiu dėkingas.

Gyvendamas Lietuvoj la
bai vargingam padėjime, 
kaipo bežemis, vos galiu už
sidirbti kąsnį duonos sau ir 
savo šeimynai. Apie laik
raščių ar knygų išsirašymą 
galiu tik svajoti. Betgi la
bai norėčiau pasiskaityti 
laikraščių ir knygų. Todėl 
nužemintai prašau ‘Dirvos’ 
skaitytojų neatsisakyti nors 
perskaitytus “Dirvos” nu
merius man pasiųsti.

Arba jei kas turite atlie
kamų knygų, tokių kaip 
“Žmonijos Istoriją” arba ki
tokių nepasigailėkit pasiųs
ti, o aš busiu labai dėkin
gas.

Jurgis Bertašius 
šeiminiškių k. Užpolių p. 
Utenos ap. Lithuania.

Nuo Redakcijos: Utenie- 
čiai, štai proga jums prisi
dėti prie praplatinimo “Dir
vos” savo krašte. Nepagai- 
lėkit jam pasiųsti “Dirvą” 
ir kitus gerus laikraščius 
arba ir knygą. Jis pasida
lins ir su kitais, todėl ne- 
atidėliokit manydami kad 
gal kitas pasiųs.

“Dirva” Į Lietuvą eina už 
1 centą. Susukę gražiai į 
jopierį, galų neužklijavę ir 
aiškiai užadresavę galit pa
siųsti “Dirvą” ir kitus tau
tiškus laikraščius ir už kož- 
ną laikraštį prilipinę po 1c 
trasos ženklelį pasiuskit.

Taipgi patartina išrašyti 
“Dirvą” saviškiams visam 
metui ($3.00) arba pusei 
metų ($1.50).

Akrono Naujienos
Lietuviška mokykla . At

sikračius bolševikų, S. L.A. 
198-ta ir 364-ta kuopos įs
teigė Lietuviu vaikučiams 
mokyti prigimtos kalbos ir 
rašybos mokyklą. Apie bol
ševikus nėra ko ir kalbėti, 
jie tuoj šoko prieš mokyk-j 
los kūrimą. Tačiau reikia! 
pasakyti kad atsirado iripasakyti kad atsirado iri 
mūsiškių kurie tam darbui j
prieštaravo.

Bet mokykla 
ta, ją lanko apie 40 moki
nių; mokina vyras ir mer
gina.

Kuomet mokykla tapo Įs
teigta, vienas bolševikas lei
do savo tris vaikus moky
tis, bet tik už vieną vaiką 
norėjo mokėti. Mokyklos 
valdyba ant to nesutiko, ne
norėdama daryt skriaudos 
kitiems. Tuomet Įširdę bol
ševikai pasamdė niekšus ir 
mokyklos pirmininką norė
jo sumušt. Bet nepasisekė. 
Tai tokie musų tie neva ko
munistai: jie melagystėmis 
rinko aukas neva biedniems 
darbininkams, bet viską pa
tys sunaudodavo; antgalo 
pradėjo kariaut kumštimis.

Lietuvių mokyklos vaiku
čiai gerai mokinasi kalbos, 
skaitymo ir rašybos, prie to

liko įsteig-

Lietuviškų dainų ir vai(ji 
mino Žada netrukus pūs ' 
rodyti viešai scenoje

or </otzr // 
money

Take Your Medicine With You 
Chocolate coated tablets. Just as cffec- 
benefit. ‘ 98 °UC °f 100

Sold at drug stores

Vegetable Compound

PROBAK o,

Jai,natvC>’ sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

YDA netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
I IV A Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

COT PI gyduoIČ’ kuri virš 200 metu li- 
geniams gelbėjo, padaryta ma-

AND IMP«Ok A/WTX Ą I lonia ir lengva
i vartom Gaukite

haarlem oTl^ t’kra.s'as ir neimkite v
gsyjĮJlAjjgĮgEMĮ •* kitų. Vaistinėse trijų U k)

[ dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

L. A.”

BARTKUS
4

Clcvelande Lietuvis Artistas 

tografas
Geriausia dovana 

draugui ar draugei
Jūsų Fotografija, šiuo lai
ku mes turim speeiales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

jūsų 
bus 4

4

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

— Telefonas Randolph 3535 —
♦F *** *** *******2* •*♦**■♦ v

*

IA1UBS
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllllllllllllilir

i Telefonas HEnderson 5539 Į

| SCHOTT MOVING CO |
1 Perkraustytojai Į kitus miestus ir vietoje Į 
= 6103 Superior Ave. Cleveland, O. =
Ė Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje =

Adresas: 6804 Whitney avė. =

vai., Juragių k., surado jo- 
marke savo naktį prieš tai 
pavogtą kumelę. Marei Kaz
lauskaitei tūlas pilietis, vė
liau pasivadinęs Jonu Bez- 
gėla (kilęs iš Skaisčių k., 
Liudvinavo v.), bandė die- Nužudė už tai, kad 
nos metu atimt pinigus, bet' 
jam nepavyko, jį tuoj su
laikė. Mat, Lietuvoje tokių 
vagių kaip Amerikos Čika
goje pakol kas dar nėra.

Dar prieš šį jomarką vie
nas pilietis nuo vežimo pa
sigedo miltų, kitas vėl ko 
nors.

O vakare visos valgomų 
prekių parduotuvės buvo 
tuščios. Visi gerai uždir
bo. Tik vargšams ūkinin
kams apitusčiais kišeniais 
reikėjo važiuoti namon.

išmušė
langą

Gruodžio mėn. 13 
ežero prie pat Žemaitkiemio 
miestelio rastas buvo Alfon
so Zurzos lavonas.

Kriminalinė policija nu
statė, kad prieš Zurzą tu
rėjo pyktį Feliksas Narušis, 
kuriam Zurza gruodžio 12 
d. buvo išmušęs langą. Kra
tos metu Narušio bute rasta 
kraujo dėmėmis kailiniai, 
kepurė, batai ir kuolas, ku
riuo užmuštas buvo Zurza.

žmogžudys padėtas Uk-
Akuks. mergės kalėjiman, Ukmer-

d. ant

Hi

plankykit ELECTRICAL LEAGUE!

Kuomet jus norit

❖ 
X 
i
4I

p ROSEDALE Of WLžinion-
’Dry Cleaning Co.i I

HEnd. 790G f !
ni?TDAlTIC T ’C. F. PETRAITIS, Prop f 

6702 Superior Ave., |

GARSINKIS 
“DIRVOJE

L.A.

.. .. Pamatyt naujausius modelius iš 
elektriškų padargų

. .. Pastudijuot ir sulygini refvige- 
ratorius, skalbiamas, prosijamas 
valomas ir kitokias mašinas, bei 
padargus

.. .. Paklausti ką nors apie juos, ir 
gauti bešališkus atsakymus

.. .. Gauti elektriškų padargų demon
stracijas

.. .. Pamatyt modernišką, mokslišką, 
artistišką apšvietimo įrengimą

.. .. Pamatyti Elektriškas Dovanas 
tinkamas visokiuose atvejuose

DEL ELEKTRIŠKŲ INFORMACIJŲ

šaukit CHerry 2535

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii'

TŪKSTANTIS IR VIENA l
NAKTIS I

Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų.
Tai

Tvirtais viršeliais, 700 p. 
yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

Ketina tik $2.00.

.... Gauti autoritetingą literatūrą 
apie elektros naudojimą

.. .. Pamatyti visiškai įrengtą elek
trišką virtuvę

.. .. Persitikrinti apie šviesos suvedi
mo planus

.. .. Gauti atsakymą į visokius klau
simus kaslink paprasto elektros 
naudojimo

THE ELECTRICAL 
LEAGUE

BUILDERS
EXCHANGE
BUILDING

18 AUKŠTAS PROSPECT AVE. 
Skersai nuo Union Terminal

DYKAI INFORMACIJŲ BIURAS

CHerry 2535

Kas 
koje

sultis
arba

6820

‘‘Dirvai" vieną naujų skaitytojų čia Anteri- 
užrašyt į Lietuvą, gaus šia knygų už $1.00.

Superior Ave. Cleveland, O. B

/\plankykit ELECTRICAL LEAGUE!
Paroda Atdara Kasdien, 9 iki 5 Ineiga Dykai Nieko Neparduodama
GRETA PRIE BUILDING ARTS EXHIZ1T IR NAMŲ DEBESUOSE (HOME IN THE SKY)
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Pageidauja Pakartojimo 
“Galiūno” Lietuviu

Salėje
Eina kalbos ir pageidavi

mai pakartoti dramą “Ga
liūnas” kad galėtų matyt 
kuodidesnis skaičius vietos 
ir kitų kolonijų Lietuvių. 
Pageidaujama pastatyt šį 
veikalą Lietuvių salėje pa
togiu visiems laiku ir už vi
sai mažą populiarę jžangą. 
Statant anksti sekmadieni 
po pietų, kaip paprastai Lie
tuvių salėje pradedama, nuo 
4 ar 5 valandos, galėtų ap
silankyt daugelis iš aplin
kinių miestų ir tą patj va
karą galėtų gryžti.

“Galiūno” atbalsiai. Ar
tistė Stasė Greičienė gavo 
keletą laiškų nuo publikos, 
svetimtaučių ir Lietuvių, iš
reiškiančių pasiganėdinimą 
“Galiūno” turiniu, jo per
statymu ir dainomis. Štai 
vienas jų:

“Brangi Lietuvaite: Bu
vau - pamatyti jus veikale 
‘Galiūnas’. Ir noriu pasaky
ti kad vaidinimas ir dainos 
labai puikiai išėjo. Links
mai praleidau vakarą.”

Sophie Bartlett, 
Cleveland, Ohio.

Smagi “Card Party” Va
sario 12 d. (ketvirtadienio 
vakare), Lietuvių salėj, ku
ri rengia Darželio komite
tas. Tai bus tikros Lietu
viškos vakaruškos: šokiai, 
pasikortavimas, užkandžiai 
ir gražios dovanos. Daly
vaus visi “Galiūno” artistai. 
Bus išlaimėjimas gintaro 
karolių, todėl Įsigykit iškal- 
no laimėjimo tikietus.

Šv. Jurgio parapijos cho
ras po vadovyste vargonin- 
ko B. Nekrašo rengia gra
žų vakarą Vasario 8 d.

B. Nekrašas persikėlė po 
nauju antrašu, 6512 Supe
rior avė.

Lietuvių Banko metinis 
šėrininkų susirinkimas at
sibuvo Sausio 16 d. Lietu
vių salėje. Susirinkimas bu
vo didelis ir geroj tvarkoj. 
Dr. Vitkui, banko pirminin
kui, atidarius susirinkimą, 
tuoj ėjo balsavimas naujų 
direktorių, surinkus balsus 
tam tikra komisija išėjo bal
sų suskaityti, tuo tarpu 
banko sekretorius Jonas 
DeRighter perskaitė praei
to metinio susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo visų da
lyvaujančių ių vienbalsiai 
priimtas. Perskaityta di
rektorių paskutinio praeito 
meto susirinkimo nutarimai 
ir taipgi priimami.

Toliau perskaityta finan
sini] atskaita iš 1930 metų, 
iš ko apsirodė kad bankas 
padarė suvirs .$8,000 pelno. 
Po keleto paklausimų, i ku
rios atsakė pirmininkas ir 
sekretorius, raportas tapo 
priimtas.

Po to sekė raportai ko- 
misiių, kurie tapo priimti.

Sekė Įvairus paklausimai 
ir atsakymai šios Įstaigos 
gerovės reikale.

Paskiau balsu skaitymo 
komisija pranešė balsavi
mo pasekmes. Direktoriai 
tapo išrinkta šie: Dr. J. T. 
Vitkus, Jonas DeRighter, 
Motiejus Želvis ir Juozas 
Vaizmužis. Po to susirin
kimas greitai ir baigėsi.

Abelnai imant iš 1930 m. 
Clevelando Lietuvių Taupy
mo ir Paskolos Draugijos 
apivartos matosi kad dali
ninkai ir rėmėjai savo rim
tumu ir susipratimu prisi
dėjo prie šios įstaigos tiek 
kad bankas galėjo padaryti 
okį uždarbį net tokiais ap

augimo metais.
Susirinkimo dalyviai šė- 

rininkai parodė savo rimtu
mą ir teikė gerus patarimus 
šios Įstaigos gerovei. Tegul 
toks susipratimas ir rimtu
mas gyvuoja ir toliau, o ga
lima tikėtis didesnės nau
dos. Šėrininkas.

Nesutikimai šv. Jurgio 
parapijoje. Metiniame pa
rapijos susirinkime Sausio 
18 d. ko tik neiškilo didelės 
muštynės tarp klebono Kun. 
Vilkutaičio palaikytojų ir 
jo priešininkų. Klebonas 
norėjo perstatyt Į parapijos 
komitetą savo žmones, bet 
kiti pasipriešino. Buvo ir 
kitokių pareiškimų nepasi
tenkinimų klebonu.

Po tokių vaidų, klebono 
priešininkai nutarė šaukti 
savo susirinkimą Lietuvių 
salėje Sausio 30 d., bet tą 
patyręs klebonas sušaukia 
tą pat vakarą antrą parapi
jos susirinkimą bažnyčioje. 
Lietuvių salėj mitingo ren
gėjai tokiu budu nusprendė 
atidėti savo susirinkimą ir 
dalyvauti bažnyčioje, o jei
gu nesusitaikys tai sako iš 
bažnyčios eis laikyt savo su
sirinkimą Į Lietuvių salę.

Tai reiškia pasikartoja 
tas kas dėjosi 11 metų atgal 
senojoj bažnyčioj, kuomet 
dalis parapijonų kovojo už 
prašalinimą klebono Kun. 
Halaburdos.

Kitame num. perspausdy- 
sime žinią kaip buvo apra
šoma apie muštynes ir pa
rapijonų areštavimą laike 
kovų su Kun. Halaburda.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas rengia savo de 
šimtmetines gyvavimo su
kaktuves. Programas atsi 
bus Lietuvių salėj šio sek
madienio vakare, Vasario 1 
d., nuo 5 vai. Bus prakal
bos, dainos ir kiti pamargi- 
nimai, paskui šokiai.

‘Dirvos’Ekskursija Lietuvon
RENGIAMA SĄRYŠYJE SU LIETUVIŲ SPAUDOS EKSKURSIJA - 

Bus Linksmiausia ir Gražiausia 1931 Metų Kelionė Lietuvon

KAIP kitais metais rengdavo taip ir šį pavasarį “Dirva“ rengia smagią Ekskursiją Lie
tuvon, kurios diena ir laikas bus paskelbta kitame numeryje. Kurie manot važiuo

ti šią vasarą apsilankyti ar apsigyventi Lietuvoje, kreipkitės į “Dirvos Agentūrą išru- 
pinimui jums pasų ir vizų ir gryžimo dokumentų. Viskas bus parūpinta atsakančiai 
ir kelionėje neturėsit jokio nesmagumo. Dabar jau laikas pradėti rūpintis apie, pasus 
ir gryžimo popierius tiems kurie žadat važiuot tik apsilankyt.

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

Vietiniai prašomi kreiptis ypatiškai, ofisas atdaras visą dieną ir vakarais iki 8 v. 
Iš kitų miestų klauskit informacijų laišku. Atsakymus gausit tuojau.

Kaip pirmiau taip ir šymet Ekskursantus į New Yorką palydės pats K. S. Karpa
vičius. Ruoškitės važiuoti su LAIKRAŠČIŲ EKSKURSIJA!

“Dirvos” Agentūra
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO

• . / _ -■ >-

Poni Baltrukonienė su 
dukrele Alvina lankosi Bal- 
timorėj pas savo dukterį ir 
žentą adv. RastenĮ. Aplan
kė Washingtona ir kitus 
miestus. Žada paviešėt Bal- 
timorėj ilgesni laiką.

Padėka. Norime išreikš
ti savo padėką už surengi
mą mums “shower parly”, 
kuri Įvyko šeštadieni, Sau
sio 24 d., rengėjoms pp. Me- 
žanskienei ir Susnienei.'

Taipgi dėkuojame visiems 
prisidėjusiems su dovano
mis ir dalyvavusiems tame 
vakare.

Mr. & Mrs. J. J. Skinkis 
915 E. 129 St.

SLA. 14-tos kuopos vaka
ruškos pereitą šeštadieni 
Lietuvių salėje pasisekė la
bai gražiąi. Nors manyta 
surengti mažą pasilinksmi
nimą, žmonių prigužėjo pil
na salė, visi gražiai šoko ir 
linksminosi, o vėliau užkan
džiavo ir paskui pasitenki
nę skirstėsi.

Žiūrint i tokį susiėjimą 
ir linksminimas! išrodo kad 
Lietuvius bedarbė ne visus 
paliečia.

LIETU VILT BANKO V AL 
DYBA 1931 M.

Sausio 17 d., 8 vai. vak.. 
atsibuvo Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Draugijos nau
jai išrinktų direktorių po
sėdis, kuriame išrinkta val
dyba ir komisjos sekančiai:

Dr. J. T. Vitkus — pirmi
ninkas; John DeRighter — 
sekretorius; J. Urbšaitis — 
iždininkas; J. Bindokas ii 
V. Debesis — vice-pirminin- 
kai.

Adv. P. V. Česnulis — tei
sių patarėjas.

Į komisijas ineina sekan
ti direktoriai: J. Kuzas, M. 
Želvis, J. Žaunis, K. Žilin
skas, A. Ivinskas, S. Lau- 
chis, J. Vaizmužis.
The Lithuanian Savings & 

Loan Association
Skelbimų Komisija.

Pereitą sekmadienį Little 
Teatre turėjo savo persta
tymą Lenkai. Jie statė Lie- 
uviams žinomą veikalą — 

“Švarkas ir Milinė”, kuris 
yra išverstas Lietuviškai.

Lenkų tame perstatyme 
dalyvavo tik apie 200 ypa
tų.

Dr. V. Kudirkos Dr-jos 
susirinkimas ir paskaita at
sibus penktadieni, Vasario 
6 d., Lietuvių salėj. Skai
tys D r. Vitkus. Susirinki
mas prasidės 7 vai., paskai
ta nuo 8:45 vai. Dalyvau
ki! kaip nariai taip ir paša
liniai. Inėjimas veltui. Su- 
sidomėkit savo sveikata ir. 
jos apsaugojimu, apie ką 
mes mažai žinom. Žinoji
mas kaip ausisaugot mažai 
ar nieko nekainuoja, o ka
da patenki i ligos glėbi pa
sekmės gerai žinomos.

Kviečia Dr. V. Kudirkos 
Dr-jos Komisija.

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausiu Sportininkų.

Lietuvių Salės Bendrovės 
susirinkimas Sdtišib 23 d. 
praėjo be jokio svarbaus ta
rimo bendrovės naudai, ša
lip direktorių raportų, di
rektorių perrinkimo buvo 
pusėtinai ir pabarimų kad 
mažai uždirbo, ko pas tulus 
akcijonierius netrūksta: jie 
laiko sau už pareigą meti
niuose susirinkimuose duot 
“velnių”.

Iš raportų paaiškėjo kad 
salei pusėtinai pakenkė be
darbė, daugelis draugijų jo
kių vakarų nerengė ir dau
gelis šventadienių buvo ne- 
išnuomuota ir pe pelno. Bet 
pasirodė kad vis dar pora 
šimtų dolarių atliko.

Direktoriatas atsikreipė i 
akcijonierius prašydamas 
kad akcininkai patys dau
giau susidomėtų savo Įstai
gos parėmimu, o tas galima 
Įvairiais budais, ypač pare
miant pačios bendrovės pa
rengimus ir sustiprint vie
ną iš stambiųjų Lietuvių Įs
taigų, vietoj kad kraut tur
tus svetimtaučiams, kas yra 
daroma ir šiuose bedarbės 
laikuose. Jeigu mes netek
tume savo salės tuomet bu
tų vienas iš didžiausių šios 
kolonijos Lietuviams smū
gių-

Gal pagerės laikai ir pa
sikeitus daliai direktorių 
pasirodys kiek nors gyvu
mo. Žinoma, labai daug pri
klausys nuo pačios Cleve
lando Lietuvių visuomenės.

Nuo pavienių akcijonierių 
i direktorius tapo išrinkti 
sekanti gana veiklus Lietu
viai: Charles J. Bills, Jonas 
Brazauskas ir P. Kundro- 
tienė. Reporteris.

Kumpiai, Skilandžiai iš 
Lietuvos

Gavau naują siuntinį puikiausių 
Lietuvos importuotų produktų. 
Kurie pageidaujat atsilankykit 
tuojau, nes gali greit nelikti.

Joe Blaškevičius
1168 EAST 77 STREET

Apgaudinėja. Clevelando 
ii‘ apielinkės biznieriams 
patartina apsisaugoti nuo 
apgavikų šaikos. Teko pa
tirti jog keletas bolševikė- 
lių susitarę renka skelbimus 
programui vardu L. D. Su
sivienijimo, kurio visai nė
ra ir nežinia ar bus. Tarp 
svetimtaučių biznierių jie 
meluoja kad tai esanti “di
džiausia organizacija Ame
rikoj”, ir tokiu budu išsivi- 
lioia dolarius.

Lietuviai biznieriai priva
lo pranešti savo pažysta
miems svetimtaučiams biz
nieriams apie tai ir patys' 
neduoti tiems apgavikams 
skelbimų, nes jie nieko ne
atstovauja, tik savo kiše
nių. ' Clevelandietis.

SLA. 14 kp. susirinkimas 
ir prakalbos. Vasario 4 d. 
nuo 7 vai. vak., prasidės su
sirinkimas, o po susirinki
mo Dr. Tamošaitis (Tho
mas) tęs toliau savo paskai
tą apie dantis. Kaip pa
menat iš pereito susirinki
mo, Dr. Tamošaitis nuosek
liai aiškino apie dantų sudė
ti ir jų gerą užlaikymą dar 
prieš gimimą, ko mes su di
džiausiu susidomėjimu iš
klausėm apie pora valandų. 
Buvo apsakyta iki dantų 
pagedimo iš priežasties ap
sileidimo pačių dantų savi
ninkų. Toliau bus aiškina
ma kaip dantų pagedimas 
kenkia abelnai musų svei
katai. Šio aiškinimo galės 
klausyti visi kas tik nori ir 
kam apeina sveikata. Bus 
jau po susirinkimo, todėl 
atsilankykit kurie žingei- 
daujat. Ineiga veltui.

Kviečia SLA. 14 kp. komą 
------------------------------------ :

PARSIDUOD/t RAKANDAI
2 miegkambarių setai, dining room 

setas, pečius, pianas, taipgi 1925 
Hupmobile, 4 tires visai nauji.

Prie to išmokėtas lotas parsiduo
da prieinama kaina. Išvažiuojam į 
Lietuvą. Kreipkitės (G)
19841 BENWOOD AVE. prie E. 185 

st. ir Lake Shore Boulevard.

“Lietuviška Veseilia”

Iš Collinwood
Geraširdžiai. Didelėj be

darbei užėjus atsiradę/ dau
gybė pavargėlių. Kas tuos
vargšus aprūpina tai tik jų 
pačių likimas žino. Bet vis
gi atsiranda žmonių su pra
kilniomis širdimis, kurie at
jaučia kitų vargus ir skaus
mus. Pavyzdin, pp. Kun
drotai, 1035 Coit rd., Collin
wood, priglaudė vieną varg
dieni senelį ir užlaiko ji rū
pestingai, kaip savo tėvą.

Draugijos. Nors dar tik 
vieni metai kaip gyvuoja M. 
M. N. Pagalbos parapija, o 
jau apie ją susispietė kelios 
draugijos. Neminint tų ku
rios čia seniau gyvuoja, mes 
Collinwoode turim L. R. K. 
A. Moterų Sąjungos 36 kp., 
L. R. K. Labdarybės drau
gija; bažnytini chorą ir 
vaikų chorą. Kaip naaiškė-; 
jo, paskutinėmis dienomis j 
susitvėrė S.L.R.K.A. nauja j 
kuopa iš 17 narių. Minėtos į 
draugijos puikiai gyvuoja iri 
širdingai dirba naudai tau-, 
tos ir bažnyčios. Rep.;

Trečiadienio vakare, nuo 8 vai. Vasario 4 d. 
MUSIC HALL—PUBLIC AUDITORIUM 

RACHMANINOFF 
garsus Rusas pianistas ir kompozitorius.

Tikietai parsiduos nuo Sausio 29 Music Hall ir Lyon and Healey’s

PRAKALBOS, DAINOS IR BALIUS
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo
10 Metų Sukaktuvių paminėjimas 

SEKMADIENĮ, VASAR1O-FEB. 1 d.
Greitai praslinko 10 metu musų Klubo gyvavimo, todėl šiuomi prane- 

I šame Clevelando Lietuvių visuomenei kad neapleistumet neatsilankę į mu
sų Sukaktuvių vakarą. Vakaro programas bus labai įvairus, kalbės šio 
Klubo organizatorius gerb. Klebonas Šv. Jurgio parapijos, KUN. V. G.

< VILKUTAITIS, antras kalbėtojas bus chemijos inžinierius P. J. ŽURIS. 
, dalyvaus DU CHORAIS Šv. Jurgio Parapijos vadovaujamas B. NEKRAŠO, 
ir M. M. N. P. Parapijos, vadovaujamas V. GREIČIAUS. Taipgi bus dar 
ir daugiau pamarginimų, kurie bus žingeidus kiekvienam.

Viskas tas Įvyks
Lietuvių Salėje

' 6835 Superior Avenue Cleveland, Ohio
Įžanga ypatai tik 35c. Pradžia 5 vai. vakare.

po-programo šokiai. Puikus orkestras iš 6 ypatų.
Nuoširdžiai visus kviečia RENGIMO KOMISIJA.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia:
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

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

BEEEffl
_________________________ |
Taisau visokio išelirbimo laikrodėlius. Į

kitur. Tėmykit

ninkas savo prak-| 
Patyręs Laikrodi- 
tikoje per daugelį 
metų. Už savoj 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:
P. šTAUPAS

6704 Superior av. Cleveland, O. 
Telefonas FLorida 2G10-R.

į ĮGALIOJIMAI
> reikalingi Lietuvoje pirki- ; 
Į mui, pardavimui, valdymui Į 

žemių ir kitokio turto. ! 
l! Į
į K. S. Karpavičius :

Registruotas Lietuvos !
; Konsulate Notaras. ; I •
I Rašykit laiškais arba atsi- ! 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

J. J. LAZICKAS Jeweler
Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio 

Parduotuvė

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

6407 Superior Ave. prie E. 65th St.
ENdicott 4638

»»»»»»»» M M *

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS !
i t
j Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- | 
j tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile t 
! Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- j 
} kit mus negu ugniagesius (firemonus). }
t t

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS i
! 6606 SUPERIOR AVĖ._____ HEnderson 6729 j


