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IR DARBININKŲ ŽINIOS

ARGENTINA DEPOR
TUOJA BEDARBIUS 
Buenos Aires. — Argen

tinos vyriausybė pradėjo 
deportuoti Europon bedar
bius ateivius, kurie čia ne
senai pribuvo ir negauna 
jokio darbo, šiose dienose 
išvežta 1,000 valdžios lėšo
mis. Vyriausybė Įsteigė biu
rą norintiems gryžti bedar
biams registruoti. Trumpu 
laiku išveš antrą grupę.

Be abejo daug ir Lietuvių 
rasis norinčių gryžti.

Streikas pasibaigė. Dan
ville, Va. — Po keturių mė
nesių streiko audėjai pasi
ryžo baigti nesusipratimus 
ir gryžti į darbą. Streika
vo apie 4,000 darbininkų.

Cleveland, O. — General 
Electric Co. pradėjo staty
ti naujas savo dirbtuves ne
toli Nela Park elektriškų 
lempų išdirbystės. Darbą 
pavedė vietinei Austin Co., 
kuri bėgyje mėnesio-kito 
prie budavojimo darbo tu
rės apie 600 darbininkų, o 
kuomet dirbtuvės bus gata
vos jose bus darbo del apie 
1,000 darbininkų.

Salt Lake City, Utah. — 
Traukiniui susimušus su 
troku vežusiu dinamitą, už
mušta trys troko darbinin
kai. Iš pasažierių niekas 
nenukentėjo, nors nuo spro
gimo išbirėjo vagonų lan
gai.

New Yorką užklupus di
deliam sniegui, šios savai
tės pradžioje sniegą valyti 
pastatyta 35,000 darbinin
kų.

General Motors korpora
cija, kuri apima išdirbystę 
daugelio automobilių ir ki
tų tūlų mašinerijų, nuo 1925 
metų įvedė sistemą savo į 
darbininkams investinimo 
ir taupymo. Šiose dienose 
20,009 tos korporacijos dar
bininkai gavo bendrą sumą 
$8,706,937. Kožnas darbi
ninkas kuris 1925 metais in- 
vestino $300 dabar gavo po 
$1,054.16. Pinigais iš tos 
sumos gavo po $414.35, o 
už likusius gavo korporaci
jos akcijų. Už jas vėl gaus 
dividendus.

Jeigu Rusija šitokiu bil
du vykdytų savo “piatilet- 
ką” tai tikrai laimėtų, bet 
padarius darbininkus ver
gais bandyti jų prakaitą ir 
kraują sunkti neilgai seka
si.

PRIVERTĖ NURYT CI- 
GARETĄ, NETEKO

PAČIOS
Marion, Ill. — Viena mo 

i teris gavo divorsą už tai 
Maskva. — Sovietų unija j kad jai rūkant, o jos vyrui 

turi desėtko metų bėgiui esant priešingam jos ruky- 
įvykdyti darbus kokius ga-Įmui, vyras privertė ją nu- 
lima atlikti 50 ar 100 metu! ryti uždegtą cigaretą. 
bėgiu normalėse aplinkybė-i 
se, pasakė Stalinas, “o jei j 
ne tai mes prapuolę”.

Paprastai ramus, Stalinas 
sovietų, ekonominių vadų 
konferencijoj kalbėjo susi
rūpinęs ir susiagitavęs. Jis 
pasakė: “Viso pasaulio pro
letaras tėmija sovietų tėvy
nę ir šaukia: Jų darbas yra 
musų darbas. Remkim juos 
prieš kapitalizmą ir kurst}. - 
kim pasaulinės revoliucijos 
ugnį.”

Surinktomis žiniomis to
je konferencijoje paaiškėjo 
kad nežiūrint didžių pastan
gų, nekurios sovietų indus
trijos šakos nepasiekia sa
vo užbrėžto saiko. Anglies 
kasyklose darbas eina vė
žio žingsniu, nes Doneco an
glies srityje Sausio mėnesi 
iškasta 1,250,000 tonų ma
žiau negu numatyta, nors 
darbininkai turi dirbt prie
varta ir negali streikuoti.

Taipgi žymiai pasilikus 
užpakalyje ir plieno indus
trija.

Jau tas parodo kad ko
munistams nesiseka, nes be 
kapitalistiškų šalių specia
listų patys nieko nepadaro. 
Nutarė šauktis dar daugiau 
pagalbos. Iki galo šių me
tų gal Rusijoje bus jau net 
20,000 svetimų šalių specia
listų.

Tuo tarpu turi sumanę 
didint javų auginimo plo
tus.

Bet vietoj gerėjimo Rusi
joje . dalykai eina blogyn: 
štai pametę Rusiją nekurie 
Amerikonai specialistai sa
ko kad pora batų ten kaš
tuoja $60, sviesto svaras jau 
$6 (buvo $5), geri pusry
čiai dviem žmonėm kaštuo
ja $11.

Ar ilgai Rusijos mužikai 
kęs komunistų “rojų”?

BE SVETIMU SPECIA-i 
LĮSTŲ VISKAS TU

RĖTŲ ŽLUGTI

IR ŽIEMA SAUSA
Daugelyje valstijų kur 

pereitą vasarą buvo sausa, 
dabar vėl žiema sausa, be 
sniego ir be lietaus. Kaip 
kur stoka net vandens.

SIDABRAS ATPIGO
Sidabro uncija po karo 

kaštavo $1.35. Dabar nu
puolus iki 27c. Nors sidab
rą kaipo pinigą vartoja pu
sė pasaulio, o jo kaina taip 
žemai nukrito. Ne visi net 
gali išaiškint kodėl taip at
sitiko.

215 MYLIŲ Į VALANDĄ 
AUTOMOBILIU

Anglas Campbell atvykęs 
i Suv. Valstijas, Floridoje 
pereitą savaitę darė naują 
bandymą automobilio grei
tumo. Jis atsigabeno nau
ją specialiai budavotą au
tomobili, kuriuo pravažiavo 
245.73 mylių i valandą grei
tumu pajūrio plotu tinkamu 
tokiems bandymams daryti.

Pirmesnis rekordas buvo 
buvo apie 237 mylios.

Chicago. — Tula Witt- 
brodą, 34 m., raišą vyrą pa- 

Igavę septyni vyrai nusiga
beno Į kapines, vargino ir 
mušė ir pakorė ant kry
žiaus už rankų. Po valan
dos laiko nuėmė ir Įdėję į 
dėžę, prisirišę prie užpaka
lio automobilio pasileido 
smarkiai važiuoti. Dėžė at- 
siliuosavo ir nusirito j grė
bę. Anksti rytą pro šalį va
žiavęs ūkininkas išgirdęs 
dėžėj aimanavimą davė ži- 

| nią policijai. Policijai pri
buvus jis rasta dėžėj kniūp
sčias, pusgyvis nuo kanki
ni mų.

Jis pasakojo kad septyni 
vyrai jį sugavo manydami 
kad jis klausė jų pasikalbė
jimų su tikslu išduoti poli
cijai jų plėšikiškus žygius. 
Norėdami atsikeršyt pradė
jo kankinti. Išsivežę suriš
tą į kapines pririšo prie 
kryžiaus ir norėjo palikti, 
bet besišalinant pamatė kad 
pririštasis atliuosavo vieną 
ranką. Tada nuėmė nuo 
kryžiaus, ir pamatę dėžę 
kurion deda grabą leidžiant 
į. žemę, įvertė j dėžę, užka
lė, norėjo įversti į duobę, 
kuri buvo pradėta kasti, bet 
ji nebuvo gili ir dėžė netil
po. Tada sumanė pasiimti, 
ir prisirišę prie automobi
lio važiavo kitur, tada beva
žiuojant dėžė atsiliuosavo 
ir nukritus nusirito į grė
bę.

Šitą visą nukankintas 
ras apsakė policijai.

vy-
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Padekime Išleisti Jo Svarbią Mokslišką KnygąWashington. — Gimdymų 
kontroliavimas tapo jau pa
ties Suv. Valstijų kongreso 
klausimas, kurį kongresas 
imasi tyrinėti.

Skelbėjai gimdymų kon
troliavimo idėjos atvyksta nubaJdimo pereita
į senato komitetą su ragini- } *
mais perleisti Gillett bilių, iV^TeTiiklUsven-j .......
kuris autorizuoja platinimą tiejp* No,.s--Dirva” užjau- gauti ‘prieš Vasario 25 .1., mn 1/ n r Ii o v ri m r* 011 - _ ------ •—> i >

“Dirvos” Redakcija nuo
lat gauna Įvairių draugijų 
tarimų ir užuojautų rezo
liucijas musų gerbiamam 
veikėjui Dr. Jonui Šliupui

Šliupą, prašome prisidėti į 
knygos prenumeratorių ei
les. Pinigus galit siųsti į 
“Dirvos” Redakciją pažy
mint kad" tai už Dr. Šliupo 
knygą, ir “Dirva” persiųs 

rudenį už išleidimą knyge-ijam.
I Butų gerai prenumeratas

gimdymų kontroliavimo su 
tarpininkyste medikalįų ži
novų.

To sumanymo priešinin
kai stoja su griausmingais! JSya^Us* 
reikalavimais tą bilių atme
sti ir laikytis Įstatymo pra
vesto 1873 metais, kuomet 
buvo uždrausta platinti li
teratūrą apie gimimų kon
troliavimą. Pirma to buvo 
valia tokias informacijas 
platinti.

ISPANIJA PANAIKINA 
DIKTATŪRĄ

Madridas. — Ispanijos 
karalius išleido patvarkymą 
sulyg kurio panaikinama 
toje šalyje diktatūra. Dik
tatūra ten buvo įvesta 1923 
metais. Dabar vėl galės rin
kti seimą.

VOKIETIJA GAUNA PA
SKOLĄ

Paryžius. — Čia pasklido 
žinios kad Vokietija gauna 
$32,000,000 tarptautinės pa
skolos ir kad prie tos pas
kolos sudarymo prisideda 
vienas žymiausias Pary
žiaus bankas.

PROšEPANUI NEUŽTE
KO VIENOS

Varšava. — Netoli Lod- 
ziaus suimtas vienas dvari
ninkas, kuris pas save 
kė nelaisvėj 20 moterų 
kelias savaites.

lai- 
per

69 PRIGĖRĖ
Londonas. — Japonijos 

pakraštyje netoli Kobe ju
roje laike sniego pūgos su
simušė Japonų ir Francuzų 
laivai. Japoniškas laivas 
tuoj nuskendo, dingo 69 ke
leivių.

MOTERIAI NEREIKIA 
GIMDYT JEI NENORI
New York. — Vienas vy

ras- kreipėsi į teismą pra
šydamas panaikinti jų ve
dybas, nes moteris atsisako 
turėti vaikų, nors prieš ap- 
sivedimą tikrai prižadėjo.

Teismas išsprendė jog 
vedybų sutartis nereikalau
ja pačios gimdyti vaikus, 
jeigu ji nenori, nors prieš 
apsivedimą ir žadėtų.

SOVIETAI SUTINKA 
SUV. EUROPOS VALS

TYBIŲ IDĖJA
Maskva. — Sovietų vy

riausybė formaliai priėmė 
Tautų Sąjungos pakvietimą 
dalyvaut- ekonominiuose pa
sitarimuose sąryšyje su su
manymu sudaryti “Suvieny
tas Europos Valstybes”.-

Tik sovietų carai pasilie
ka sau rezervacijas, teirau
jasi apie tą iš Francuzų ki
lusi sumanymą ir jo politiš
ką veidą.

Tautų Sąjungos komisija 
pakvietė ir Turkiją ir Is
landiją.

VIENAM MEILĖ, KITAM 
TURTAI

Bordeaux, Francuzija. — 
Viena turtuolė, 50 metų am
žiaus našlė, užėjus Į vieno 
viešbučio virtuvę, pamatė 
27 metų vaikiną, dirbantį 
prie mazgojimo indų; jis jai 
labai patiko. Pakalbėjus su 
juo valandėlę išėjo. Neužil
go pakvietė jį į savo dvarą, 
padarė dvaro raštininku, ir 
už savaitės laiko pakalbino 
būti jos vyru. Vaikinas iš
syk abejojo, bet paskui su
tiko. Apsivedus, ji padėjo 
į banką jo vardu $50,000 ir 
padarė jį ponu savo dvarų.

čia Dr. Šliupui, vienok tos 
rezoliucijos netilpo, viena 
del vietos stokos, antra kad 
jų turinis skaitytojams ne- 
__ Užteko paminėti 
jog ta ar ta draugija išnešė 
užuojautos rezoliuciją, o 
jos turinis geriau tiko pa
siųsti pačiam Dr. J. Šliupui.

Pereitame “Dirvos” nu
meryje minėjome kad Dr. 
Šliupas buvo nukentėjęs nuo 
tūlų savo prietelių ir tas la
biau jam pakenkė negu tas 
teismas.

Dr. Šliupas yra nualintas 
finansiškai. Tokia parama 
jam labiausia reikalinga, ir 
štai ką “Dirva” pasiūlo pa
siturinčioms o r g a n i žari
joms, kurios myli Dr. Šliu
pą ir išneša jam užuojautos 
rezoliucijas:

Nežiūrint finansiško nu- 
skriaudimo, nežiūrint gilios 
savo senatvės (Kovo 10 d. 
sueina jam 70 m. amžiaus), 
jisai nesustoja leidęs kny
gas. Štai jis pasiryžo išlei
sti savo knygą “Senovės- ir 
Viduramžiu Medicinos Isto
rija”. PADĖKIM DR. JO
NUI ŠLIUPUI IŠLEISTI 
TĄ KNYGĄ!

Knygą leidžia prenume
ratos keliu, panašiai kaip 
leidžiama “Dirvos” knygos. 
Bus didelė, apie 600 pusla
piu knvga. Kaina gi tik 
$2.00.

“Dirvos” redaktorius K. 
S. Karpavičius prisideda su 
$5 tos knygos išleidimui.

Kurie norit paremti Dr.

kad spėtume išsiųsti idant 
Dr. Šliupas gautų savo 70 
metų sukaktuvėms.

Prisiųskit savo pilnus ad
resus sykiu su pinigais.

Kurie norit susinešti su 
Dr. Šliupu ypatiškai rašy
kit adresų:

Dr. Jonas Šliupas,
Palanga Lithuania.

Galit prisidėti pavieniai ir 
organizacijos.

TAI KAD KAS TURĖTU
ME TĄ AUKSĄ!

Kaip žinovai apskaitliuo- 
ja, šiuo laiku Amerikos gy
ventojų burnose aukso, pa
vidale dantų, yra už tokią 
milžinišką sumą kaip pusė 
bilijono dolariu ($500.000,- 
000).

O kokios sumos aukso gu
li po žeme burnose tų žmo
nių kurie jau mirę!

Vienok, sako, aukso nau
dojimas dantims žymiai su
mažės, nes Vokietijoj išras
ta naujas metalas kuris pa
naudojamas dirbtinų dantų 
darymui.

Tas naujas metalas yra 
lengvesnis, stipresnis ir ge
riau jaučiasi negu auksas.

Italijoj sulaikyta vienas 
asmuo kuris nutėmyta no
rėjo nužudyti diktatorių 
Mussolini. Jis yra Ameri
kos pilietis, parvažiavo at- 
sikeršyt už - panaikinimą 
“demokratizmo nuotaikos”.

-z.

SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

SUDEGĖ 4 VYRAI, 
54. ARKLIAI

Oakland, Cal. — Užside
gus arklių tvartams čionai- 
tinėj arklių parodoj, sude
gė 54 žymiausi šios šalies 
arkliai. Nuostoliai skaito
ma Į milijoną dolarių. Ži
noma, arkliai buvo apdrau
sti. Su arkliais sudegė ke
turi vyrai.

RAUD. KRYŽIUS ŠELPIA 
720,000 ŽMONIŲ

Kansas City. — Delei per
eitos vasaros karščio ir ne
derliaus, pietvakrinėse val
stijose Raudonasis Kryžius 
šelpia net 720,000 ypatų.

PING PONG ČAMPIO- 
NATAS

Budapešte, Vengrijoj, su
rengta pasaulinis čampio- 
natas “ping pong”, kuriame 
dalyvauja atstovai iš toli
mos Indijos, prie to daly
vauja Lietuva, Latvija, Es
tija, Švedija ir daug kitų 
šalių, tik Suv. Valstijos ne
turės savo atstovo.

CHINAI SUŠAUDĖ 
KOMUNISTŲ

Šanghai. — Chinų 
riausybė savo vajuje prieš 
komunizmą Vasario 9 d. su
šaudė vienuolika komunis
tų agitatorių, vyrų ir mo
terų.

vy-

Nužudė už automobilio 
pavartojimą. Stevens Point, 
Wis. — Septyniolikos metų 
vaikinas Įšėlęs ant savo 
brolio už panaudojimą jo 
automobilio pasivažinėjimui 
griebęs revolveri brolį nu
šovė ir pabėgo iš namų.

Kilus Karui Rusijos Val
stiečiai Sukils prieš

Sovietų Valdžią
Komunistinės jaunuome

nės laikrašt. “Komsomol- 
skaja Pravda” rašo, kad 
pirmojo Maskvos valstybi
nio universiteto studentai 
per erngiamus draugiškus 
pasikalbėjimus šitaip kalba: 
“Jei kils karas, tai valstie
čiai sukils prieš Sovietų val
džią. Kol mes Įvykdysime 
piatilietką, jaunimas išdvės 
badu. Musų darbo tempas 
dirbtinas. Musų partijos po
litika gena istoriją.”

Maskvos pedagoginio in
stituto viena kursante—ko
munistė pareiškusi: “kolek
tyvizacija tai pasityčiojimas 
iš valstiečių. Be techniškojo 
pasiruošimo šio darbo ne
galima imtis”. “L.A.”

©I

“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 Šalelė
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:

6820 Superior Ave. Cleveland, O.



Korespondencijos DAYTON
BALT1MORĖS LIE-

PITTSBURGH
Mirtys Sausio mėn. Pitts- 

burgo srityj per Sausio mė
nesi mirė 181 ypata nuo gri
po ir plaučių uždegimo. Su
sirgimų buvo 370.

Pereitą visą metą nuo 
plaučių uždegimo mirė 1,170 
ypatų — šešis sykius dau
giau negu bendrai sudėjus 
j vieną mirtis nuo škarleti- 
nos, tifo, difterijos ir kitų 
ligų.

Nors su kitomis ligomis 
kova davė pasekmes ir per 
eilę metų mirtys nuo jų ap- 
mažinta, mirimai nuo plau
čių uždegimo per pereitus 
20 metų neparodė veik jo
kios pamainos.

ATSIPRAŠOME
‘‘Dirvos” administracija 

žadėjo išsiuntinėti knygą 
“Vytautas Didysis” Sau
sio pabaigoje. Popieros 
viršeliais knygas jau iš
siuntinėjo, o audimo virše
liais darbą knygrišykla su
trukdė, todėl tik šią savai
tę tegalėjom knygas gauti 
ir siuntinėsime.

“Dirvos” Admin.

žmogžudystės ir kitokios 
netikėtos mirtys. Alleghe
ny apskrityje pereitą metą 
mirčių prie darbų buvo ma
žiau negu metai pirmiau, 
automobilių nelaimių mir
tys padidėjo, vaikų suvaži
nėjimai pamažėjo, bet už- 
mušėjystės padidėjo.

1930 metais apskrities ko- 
ronierius turėjo patikrinti 
3,266 mirtis. 1,220 iš jų bu
vo mirtys nuo kokių nors 
nelaimingų prietikių, iš jų 
395 automobilių nelaimėse.

Raporte surašyta 99 žu- 
dystės; 1929 m. buvo 71. 
Prigėrimų 86 prieš 70; 216 
užsimušė nupuolimais prieš 
191; 101 mirė nuo alkoholio 
prieš 118; 194 nusižudė 
prieš 197 1929 metais.

Nuo nuodų mirė 26; už
troško nuo dujų 37.

Bendrai nelaimingų mir
čių 1930 m. buvo 3,266, 152 
mažiau negu 1929 metais.

. mą vyrą. Tyliai nuėjęs prie 
telefono pašaukė policiją.

Kada inėjęs policijantas 
išbudino mieganti, tas šo
ko su policijantu muštis ir 
sudraskė policijantui uni
formą iki šeimininkas ir 
policijantas miegalių nuga
lėjo.

Pennsylvania gali turėt 
savo medžių. Pennsylvani- 
ja parsigabena šešis sep 
tintdalius miško medegos iš 
40 kitų valstijų, kuomet pa
čioje valstijoje yra milži
niškos 13,000,000 akrų gi
rios. Kasmet išleidžiama 
suvirs $80,000,000 pirkimui 
miško medegos ir jos par
vežimui iš kitur. Jeigu ge
rai prižiūrėtų savus miškus 
ateityje valstija turėtų už
tektinai medžių savo girio
se. Dabar gi šioje valstijo
je miškai be priežiūros, jau
ni medžiai nukertami ir jų 
nauda menka.

Bedarbiai šaukiasi į gu
bernatorių. Lackaw anna 
apskrities angliakasiai atsi- 
šąukė i valstijos guberna
torių kad pasistengtų pa
rūpinti darbų. Apie 1,200 
angliakasių tapo paleisti iš 
darbo.

Užsigavėjimo koncertas. 
Antradienio vakare. Vasa
rio 17 d., čia vėl lankysis 
visų mylimi Lietuviai artis
tai, A. Vanagaitis ir J. Ol
šauskas, kuriedu atsiveža 
čielą maišą gražiausiu dai
nų ir Dzimdziškų juokų. 
Jų programas atsibus Bar
ney Community salėj. Vi
si tie Lietuviai kurie buvo 
jų. koncerte pereitą rudeni, 
dabar vėl pasiryžę eiti pa
klausyti tų artistų. Mes vi
si pageidaujame kad musų 
Lietuviškos dainos ir muzi
ka skambėtų nors sykį ant 
radio. Šis vakaras rengia
mas naudai steigimui Lie
tuvių valandos ant radio. 
Todėl visi Lietuviai pasi- 
stengkime dalyvauti šiame 
vakare. Užsigavėsime lin
ksmai ir tuo pat sykiu at
liksime prakilnų darbą.

Lietuva paveiksluose. Va
sario 19 d. Lietuvių parapi
jos salėje tautietis Lukšys 
rodys judamus paveikslus 
Lietuvių parapijos salėje. 
Todėl visi Lietuviai pasi
stengiate pamatyt savo 
brangią gimtinę šalelę nors 
vaizduose. Kitų kolonijų 
Lietuviai gerėjasi tais nau
jais Lietuvos paveikslais, 
todėl pasitikiu kad ir mes 
gerėsimes kurie tuos pavei
kslus matysime.

Balius. Vasario 7 d. at
sibuvo SLA. 105-tos kuopos 
surengtas balius Barney 
Community salėj. Pavyko 
visais atžvilgiais. Susirin
ko daug nary], ir pusėtinai 
jaunimo. Visi linskmai šo
ko, griežiant geram Vasa- 
šiaus, orkestrui Lietuviškus 
ir Amerikoniškus šokius.'

J. A. U.

Dirbtuvių nelaimės. Vi
soj Penn. valstijoj nelaimė
se prie darbų 1930 metais 
sutiko mirti 1,762 darbinin
kai. Šiaip sužeidimų buvo 
net 142,917. Pereitų metų 
prie darbų sutikusių mirti 
skaičius yra mažiausias ne
gu kada buvo paskirais me
tais nuo 1916 m.

Mirčių nuo automobilių 
visoje valstijoje išeina po 5 
Į dieną. Pernai automobi
lių nelaimėse Penn. valsti
joje užmušta 1,932 ir 39,793 
sužeista. ’

Pittsburgas laukia naujo 
biznio. Jau daromi bandy
mai tiesti plieninius kelius 
vietoje plytinių ar cemen
tinių, ir jeigu tas pasirody: 
praktiška Pittsburgo plie
no išdirbystėms atsidarys 
nauja gadynė.

Plieno keliai galimi dabar 
kada išrasta nerudyjantis 
plienas.

DETROIT

Laukia daug svečių. Šy- 
mct Pittsburge atsibus ke
liolika didelių konvencijų, 
kuriose delegatų bus apie 
100,000. Miestas tikisi iš 
jų bent $2,000,000 naudos.

Suradimui tokių svečių, 
gavimui Į ši miestą konven
cijų Pittsburgui atsieina a- 
pie $15,000 Į metus.

Sumušė policijantą. John 
Larches nuo Boquet gatvės 
parėjęs vakare namon rado 
savo lovoj miegantį nežino-

Gelžkeliai ir upės. 1898 
metais gelžkeliai Pittsbur
go srityje pervežė 40,000,000 
tonų krovinių.

1929 m. gelžkeliai perve- 
vežė net 160,000,000 tonų 
krovinių.

1898 metais Monongahela 
upe pervežta 6,117,000 tonų 
krovinių. 1929 m. ta upe 

j pervežta 28,907,000 tonai 
i krovinių.

Reiškia, nors gelžkeliai 
žymiai pasitobulino per pa
starus 30 metų, jie neatė
mė biznio iš gamtiškų ke- 
lių-upių, kadangi industri
ja irgi labai plėtėsi pastarų 
'30 metų bėgiu.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Patalpos 

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

Nuo susiorffanizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 !
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413.550.15. !

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose Nurisi 3
fmsnu nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai rauna laitaraitt “Te- 4 
vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistai knygai ui puse kaista į

Pomirtiniai skyriai — $150. 300. 600 ir 1.0<W. H
Pašalpos Skyriai — $6 00. 9.00 ir 12.00 Havaitėj. g

Del platesnių informacijų kreipkitts «<trea»i C

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA K
307 W. 30th Street New York. N. T. h

Iškilminga šventė. Try
likos metų Lietuvos nepri
klausomybės sukak t u v e s 
Detroito Lietuviai rengiasi 
minėti iškilmingai. Iškil
mė atsibus Vasario 14 d., 
nuo 7 vai. vak., Lietuvių sa
lėje. Program'as bus labai 
didelis, susidės iš dainų, 
muzikos ir kalbų. Kalbės 
svečias Lietuvos Konsulas 
A. Kalvaitis iš Chicagos, ir 
vietiniai: Adv. J. P. Uvick, 
Dr. F. Matulaitis ir Dr. J. 
Jonikaitis Dainuos J. Va
liukas, Sofija Žukauskaitė, 
Bronius Sinkus. Smuikais 
grieš Jonas Stanevičius, 
pianistai Birutė Smailytė, 
Vytautas Dermeitis ir kiti. 
Taipgi grieš SLA. 352-ros 
kuopos benas, J. Gugiui va
dovaujant. Įžanga į šį va
karą visiems veltui.

Už Rengimo Komisiją 
Fel. Motuzas.

Nužudytas niekšų vadas. 
Vasario 7 d. rasta nušau
tas savo namų virtuvėj tū
las La Mare, Detroito ir 
Hamtramcko niekšų vadas. 
Visuose jo namų kamba
riuose buvo įvairių ginklų 
ir jis buvo pasiruošęs atsi
šaudyti, bet jo užpuolikas 
pataikė jį užeiti toje na
mo dalyje kurioj nebuvo 
ginklų. Policija pradėjo su
iminėti žmones kurie turė
jo ką bendro su La Mare.

TUVIAMS ĮSPĖJI
MAS

Komunistų melagystės.
Gruodžio 21 d. Baltimo- 

rėj, S.L.A. 64 kuopos man 
rengtose prakalbose, kalbė
damas pabrėžiau faktą jog 
bolševikai visus kitus Lie
tuvius ir SLA. reikalus nie
kina ir šmeižia, ir atsisuko 
net prieš mane (“Lais”. nr. 
142-me, 1930 m.) sakydami 
jog aš iš SLA. esąs gavęs 
paskolą, kurios negalįs išsi
mokėti. Tai yra jų grynas 
prasimanymas ir tikslas 
mane ir SLA. šmeižti. Aš 
pasakiau: Jei kuris bolševi
kas — Pruseika, Bimba, 
Mizara ar kitas jų vadas — 
savo tvirtinimą įrodys fak
tais, prižadu bi kuriam ko
munistų fondui duoti $500. 
Tada nei vienas jų Balti- 
morėje, nei spaudoje, nieko 
apie tai nesakė.

Praėjus tūlam laikui, bol
ševikai sugalvojo pakelti 
savo smunkantį biznį, su
manė išnaudoti progą su- 
kviečiant Baltimorėj būrį 
Lietuvių ir kvietė mane su 
jais diskusuoti apie S.L.A. 
reikalus. Aš žinodamas to 
kvietimo tikslą ir nenorėda
mas jų biznį remti kvieti
mą ignoravau, bet štai žiū
riu jog spaudoje ir plaka
tais skelbiama mano su 
Bimba debatai ir atsišau
kiama į Baltimorės Lietu
vius, nors aš diskusijose da
lyvauti nepasižadėjau ir tos 
diskusijos neįvyks.

Jei kuris tautietis išgirs 
kad bolševikai ir toliau ma
no vardą šmeižia prašau 
man apie tai pranešti, o aš 
imsiuosi atitinkamai juos 
sudrausti. į i i

Ką sakiau Baltimorėj ii 
kitur, tą patį ir dabar pa
kartoju: jei kuris bolševi
kas dokumentais įrodys kač 
aš turiu iš SLA. paskolą ii 
negaliu jos atmokėti, bi ku 
riam jų fondui duosiu pen 
kis šimtus dolarių.

Bet kadangi aš jokios pa
skolos iš SLA. neturiu ii 
kadangi bolševikai savo už 
metimo dokumentais įrodyt 
negalės, tai dar kartą pa
reiškiu jog musų bolševikai 
yra didesni melagiai negu 
juos visuomenė iki šiol ži
nojo. A. Mikalauskas 

SLA. Vice-Prez.

HART, MICH.
Stiprus Lietuvis. Tarpe 

Lietuvių ūkininkų, 4 mylios 
atstu nuo miestelio, čia gy
vena ant 18 ak. savo žemės 
Jonas Simanavičius, seniau 
dirbęs fabrikuose Chicago- 
je. Neturėdamas šeimynos 
gyvena pats vienas iš savo 
ūkės, prisigelbėdamas se
niau sutaupytu skatiku.

Tai yra nepaprasto stip
rumo žmogus; progai pa
sitaikius kartais jis savo 
stiprumą parodo vietiniams 
Lietuviams. Nedidelius kru- 
mučius rankom iš šaknų iš- 
rauja. Sulenkia tricolę ge
ležinę blėkštangę. Per tri
jų colių storio lentą per
smeigia vinį. Stebėtiniausia 
tai kad jis atlaiko du fordu: 
pastačius du automobiliu, 
nustatytu važiuoti į prie
šingas puses, jis atsistoja 
jų tarpe, prisiriša atsksiras 
virves prie vieno ir kito 
ašies, ir virves laiko po vie
ną rankoj. Automobilius

Simanavičius Amerikoje
gyvena 21 metus. Amžiaus 
turi 38 metus. Iš Lietuvos 
paeina Telšių apsk., Bivikų 
sodžiaus. Sveria 180 svarų. 
Ūgio turi 5 pėdas ir 6 co
lius. Sunkumo pakelia 300 

išvarų. Tūlą laiką važinėjo 
|su cirku, bet nusibodus ap
sigyveno ukėje kaipo žem- 
dirbis.

Jeigu Lietuviai kur norė
tų jį pakviest į savo paren
gimus parodymui ką jis ga
li, jis sutiktų atvažiuot. Su- 

! sirašyt su juo galima šiuo 
adresu: John Seaman, R. F. 
D. 1. Hart, Mich.

Jo Pažystamas.

SCOTTVILLE, MICH.

šis-tas iš ūkininkų koloni
jos

Šioje srityje Lietuviai jau 
senas laikas kaip apsigyve
nę. Dabar jų priskaitoma 
daugiau kaip 300 šeimynų. 
Visi gražiai sugyvena. Yra 
keletas ir bolševikų, bet jie 
nieko nenuveikė. Nors jie 
ir aria ir sėja bolševizmą, 
bet jų trusas vaisiaus neiš
duoda — niekas jiems ne
pritaria.

Musų jaunimas čia kaip 
išmiręs, visi suamerikonėję, 
šarma tinas su tėvais Lietu
viškai kalbėti. Yra tokių 
ir tėvų, kurie patys nemo
kėdami Angliškai, su vai
kais nekalba Lietuviškai, 
kad vaikai neišaugtų Lietu
viais. Tokie žmonės gėdą 
daro musų tautai.

Čia yra susitvėrusios dvi 
draugijos: viena Šv. Anta
no, katalikiška, antra Lie
tuvių Ūkininkų draugystė, 
laisvųjų, bet abi draugijos 
gražiai sugyvena. Jos tu
ri nemenkus iždus.

Ukėse mažai žmonių ser
ga arba miršta, tik praeitą 
metą Birželio mėn. nelaimė 
patiko Vincą Misevičių: nu
važiavo į Scottville į bažny
čią, stovint ant šaligatvio 
kalbėjosi su kitais kaimy
nais, iš užpakalio užlėkė 
automobilis ir jį primušė 
orie medžio, sutraškino de
šinę koją aukščiau ir žemiau 
kelio. Du mėnesius išgu
lėjo ligoninėje, iš Šv. Anta£ 
no dr-tės buvo mokama pa
šalpos po $5 į savaitę ir dr- 
stės nariai padėjo apdirbti 
jo darbus. Jo vieton drau
gijos vedėju buvo paskirtas 
Ignas Krivickas.

Tačiau viena bėda ne bė
da. Štai šiose dienose Vin
co Misevičiaus duktė, Ste
fanija, 15 m. amžiaus, lipo 
trepais žemyn ir suklupus 
nusilaužė koją. Dar tėvas 
nepasveiko, ir štai duktė 
be kojos lovoj guli.. Vargas 
žmonėms, tiesiog gaila.

Pereitą metą čia daug 
naujų Lietuvių ukes pirko 
ir šį pavasarį pareis gyven
ti. Bedarbės tarp ūkininkų 
nesimato. Ūkininkai per 
žiemą paprastai mažai dir
ba, o atėjus pavasariu ima 
plūgus už ausų ir varo pri
laukus, lašinių privalgę. Ži
noma, turim bėdos ir far- 
meriai, nes viskas pigu, tik 
šienas brangus. Taigi ūki
ninkai daro taip: grūdus 
šeria, o šieną parduoda, nes 
čia ūkininkai daugiausia iš 
karvių gyvena. Scottvillėj 
yra viena pieninė, kur su
ima Smetoną ir daro svies
tą, antra kur sūrius daro. 
Iš to ūkininkai gerus pini-

Akrono Naujienos
APIE AKRONO BOLŠE

VIKŲ VARGELIUS
Čia susitvėrė neva “dar

bininkų” “susivien i j i m o” 
kuopa iš pusės tuzino na- 

, rių. Jie veikia “smarkiai” 
— per šešis mėnesius turė
jo vieną susirinkimą kokioj 
ten Žydo tuščioj krautuvė
lėj, nes mat viešai salėj bi- 
kyti susirinkimo negali, bi
jo neprašytų svečių, polici
jos.

Bėda jiems ta kad negali 
gauti daugiau narių j tą 
“darbininkišką” kuopą: už 
save žioplesnių Akrone dau
giau neranda.

Komisarai laksto per va
karus ir naktis narių jieš- 
kodami, bet nelaimė — tas 
saldus munšainėlis visą dar
bą trukdo. Prisėdę prie bu
telio visą idėją pamiršta.

Musų drauguciai pripa- 
žysta lygybę. Seniau jie sa
kydavo, turim sutverti dar
bininkišką organizaciją pa
našiai kaip Rusijoje: tenai 
nei vienam niekas neprign- 
li, viskas yra visų nuosavy
bė.

Dabar jie tą jau prakti
kuoja: vienas bolševikas sa
ko kitam: tavo pati gražes
nė negu mano, man ji patin
ka. Na ir važinėjasi su ja 
per naktis, o tikrasis pačios 
savininkas, pripažindamas 
Lenino tikėjimą neklaidin
gu, negali nieko sakyti, tu
ri tylėti ir sėdėti namie, ki
taip sugriešys prieš “darbi
ninkišką” tikėjimą. ■

Perdaug musų komunis
tėliai nuprogresavo, net bo
bomis mainikauja kaip či
gonai kumelėmis.

Senas Lietuvis.

tuoj pribuvo ir kitas žmo
gus, kuris pasigedo savo 5 
metų vaiko. Pasirodė kad 
tai užmuštas jo vaikutis. 
Bet jis buvo augalotas ir 
visai panašus į aną 9 metų 
vaiką.

Tėvas nusiskubino į mo
kyklą ir ten rado savo vai
ką paliktą “pakiltai” už iš
dykavimą.

Goodrich gumų dirbtuvė 
Akrone iki pereito meto iš
dirbo čia guminius avalus. 
Pereitą rudenį’ta kompani
ja nupirko netoli Bostono 
dirbtuvę ir ten iškėlė avalų 
išdirbystę. Daug darbinin
kų Akrone neteko darbo, 
tame skaitliuje daug ir Lie
tuvių vyrų bei moterų.

Dabar eina gandai buk 
Goodrich kompanija vėl at- 
grąžins čionai avalų išdir
bystę. Visi laukia su ne
kantrumu. Ar tas įvyks 
tai klausimas. Daug kar
tais žadama, o mažai teište- 
siama. Keliautojas.

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

PAIN-EXPELLER

gerb. spragilas

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius
Lietuviškus Rekordus

paleidus abudu visa jiega, 
Simanavičius neleidžia jiem 
nei iš vietos pasijudint; au
tomobilių ratai sukasi, krio
kia, bet pavažiuot negali.

gus daro. Patarčiau mies- 
čionims kurie išgali, pirktis 
ukes ir apsigyventi. Pragy
venimas užtikrintas ir svei- 

Į kas. Melninkas.

Užmuštą vaiką palaikė už 
savo. Pereitą savaitę auto
mobilis pervažiavo vaiką ii 
užmušė. Nežinant keno jis 
yra, nuvežta į lavonų na
mą ir pradėta tyrinėti. Po
licijantas sugryžęs užmuši
mo vieton sutiko mergaitę, 
kuri pasakė kad tas suva
žinėtas vaikas galėjo būti 
jos kaimynų vaikas. Poli
cijantas nuėjo į nurodytą 
namą ir pranešė liūdną ži
nią. Ir ištikro pasirodė kad 
tos šeimynos 9 meti] vaikas 
iš mokyklos neparėjęs. Nu
vežti pas lavoną, tėvai pri
pažino kad jų vaikas. Bet

r Naudokite isiauknuai
> Skaudamų Muskulų i

Peršalimų
v Skausmų Krutinėję

Sustingusio Sprando <
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį! INKARO vaisbažcnklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimu, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

The Labarafčries of

BROOKLYN, N.

KILLS PAIN *

Holland-America Line
DIDELĖ EKSKURSIJA 
į LJetuvą 

PO VADOVYSTE
Lietuviu Laivakorčių Agentų Sąjungos 

Amerikoje
Dideliu ir Gražiu Garlaiviu

Laivas Išplaukia iš New Yorko 
BALANDŽIO 1ŽJ3, 1053 1

12:05 vai. ryto (nakties)
Laive reikia būti iš vakaro 8-lą valandą

Iš New Yorko į Klaipėdą ............ $107.
Iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal.....  181.

Suv. Y alsi. Taksos /llskiiut

Trecios Klcsos Kainos:

Puikiausias maistas ir patarnavimas. Tiesus ir parankus 
susisiekimas į KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ per Rotterdamą.

Norėdami informacijų kreipkitės Į:
Ambraziejus, J.

168 Grand St- 
Brooklyn, N. Y.

“Amerikos Lietuvis” 
14 Vernon St- 

Worcester. Mass.
Baltutis, P. P.

3327 So. Haistco St., 
Chicago, III.

Bartkevičius, P.
678 No. Main St- 

Montello. Mas.-,.
Bogden. J. G.

432 W. Long Avė.. 
Du Bois, ra.

"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 — 24th St.. 

Detroit. Mich.
Mikolainis, P. 

188 Sands St., 
Brooklyn. N. Y.

Rauktytė, J. 
123 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Sekys, J. 

226 Park St- 
Hartford. Conn.

Sidabras. K. 
875 Cambridge St- 

Cambridge. Mass.
“Naujienos’’

1739 So. I ldlsled St- 
Chicago. III.

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

Chicago, ill.
"Sandara”

373 Kenslgton Ave. 
Chicago, Ill.

Trečiokas, A. S.
197 Adbms St- Newark, N. J.

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

"Vienybė”
193 Grand St..

Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas, J.

314 Bank SI..
Waterbury, Conn.

Velečkis. A.
502 Soutli Ave., 

Bridgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin Sav. Bank At
Trust Co- Pittsburgh, Fa.

Varašius, A.
So. I2tl» and Carson Sts., 

Pittsburgh. Pa.
Vitkauskas. J. T.

2701 E. Allegheny Ave—
Philadelphia. Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washincton St- 

Norwood, Mass.
Zoin. J. J.

4559 So. Paulina St-
Chicago, Ill.

GERB. SPRAGILO D 
TAS SU GERB. PET!

APIE KLYVLANDI 
MARNASTIS

Aną šventą Pono Dii 
lio rytą, kada mano g 
šonkaulis kepė vištą 
turns, o aš neturėdamas 
veiks pirštu krapščiau s 
pakaušį išgalvojimui ką 
parašyt apie SLA., apie 
gūži, apie bolševikus, a 
apie Lietuvos politikier 
girdžiu skambina mano 
dio telefonas.

Prieinu prie jo ir k) 
sau. Klausau ir girdžii
- Alo; čia kalba dang 

priemenės telefonistė, i 
kalbėt su gerb. Spragilu 
sako ji.
- Alo, dūšele, sveika, 

va! Labą rytą! —sakau
- Gerb. Spragile, pra 

jūsų nors sykį išmokti i 
gaus geografijos: čia 
nesam nei sveiki, nei 
sveiki, nei gyvi, nei neg 
ir čia nėra nei ryto, nei 
nos, nei vakaro, nei 
ties, — sako ji.
- Atsiprašau, dusele 

vis apie tai užmirštu, 
dūšelė man sakysi? — 
kauaš.

— Gero. Petras nor 
jumis pakalbėti, — sak

Ir su tais žodžiais i 
dau storą balsą:

— Čia kalba Petra 
sako jis.
- 0 čia gerb. Spra

- sakau aš. Ir ko ti 
pasakiau ir jam “lai 
tą”, ale spėjau sušilai

— Ar žinai, gerb. 
gile, aš turiu labai 
rūpestį, — sako jis.
- Na o ką tokio: gą 

mažai dūšelių pas jus 
na, o dauguma eina te; 
karšta? — sakau aš.

— Ne tame mano r 
tis. Man rupi kas tei 
rosi jūsų parapijoje, - 
ko jis.

— Musų parapijoje? 
Ida ta musų parapija? 
aš jokioj nepriklausai 
sakau aš.

— Nagi toj kur i 
“Dirva”. Ir labai b! 
darai kad nepriklauso 
sako jis.

— Aš manau kad 
darau nepriktausydam 
nereikia su niekuo i 
ir bartis. Ale kad dal 
sišaukei pas mane tai 
tave pabart, — saka’
_ Už ką gerb. Sp 

turėtum mane bart? 
aš esu aukštai nuo ta 
nieko blogo nedarau, 
ko jis.
- Užtai kad nors b. 

ėią pastatei ant tokio: 
los kurią nei peklos v. 
nuverst negali, ale r 
tvarkei kad parapijom!) 
kunigams nereiktų tarp 
vęs muštis, — sakau aš
- Gerb. Spragile, tas 

ne mano galėj, ba buvo ] 
ma manęs patvarkyta t 
kad kožnas žmogus turi 
savo laisvą valią, ale ki 
dabar matyt tai visas f 
Saulis tą valią išnaudoja a 
pikto, o ne ant gero, — s
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GERB. SPRAGILAS iaujienos

Gerb. Petras

j pribuvo ir kitas žmo- 
;, kuris pasigedo savo 5 
;ų vaiko. Pasirodė kad 
užmuštas jo vaikutis, 
jis buvo augalotas ir 

ii panašus j aną 9 metu 
cą.
ėvas nusiskubino Į mo
lą ir ten rado savo vai- 
oaliktą “pakiltai” už įs
avini ą.

jodrich gumų dirbtuvė 
me iki pereito meto iš- 
i čia guminius avalus, 
itą rudeni'ta kompani- 
upirko netoli Bostono 
uvę ir ten iškėlė avalų 
bystę. Daug darbinin- 
ikrone neteko darbo, 
skaitliuje daug ir Lie- 
vyrų bei moterų.

bar eina gandai buk 
rich kompanija vėl at- 
ns čionai avalų išdir- 

Visi laukia su ne- 
umu. Ar tas įvyks 
laušimas. Daug kar- 
adama, o mažai teište- 

Keliantojas.

jieškojimai .
cvienam “Dirvos” skat- 
jui arba naujai užsira- 
iam. giminių pajieškoji- 

sykj į metus patalpi
nama dovanai.

eškojiniai iš Lietuvos
į, draugų, pažystamų, yra 
iii i “Dirvą” dovanai — 
as iš Lietuvos norite ko 
:oje pajieškoti, prisiųskit 
skiro lakšto surašę pajieš- 

su savo pilnu antrašu,
Jt adresuodami sakančiai: 

“DIRVA”
erior avė. Cleveland, Ohio

<
tik- į 
ant

— DIRT ' n1 11... .1. .fa„ 3

jkite išlaukiniai nuo .
audamų Muskulų 
ršalimų 
tusmų Krutinėję 
itingusio Sprando 
:iu Skaudėjimo 
narinimų ir 
šsitempimų 
tralgijos
■inkile, kad gaunate 
KARO vaisbaženklis 
gelbės jums apsisaugoti. 
. kurioje paduodama pilni 

naudojimui PAIN-EX- 
O daugely atsitikimu, pri- 
ie kiekvienos bokutės. 
jda visose vaistinėse 
5c. ir 70c. bonka. 
na užsisakyti stačiai iš

šhors/čr/es trf
ICHTER 5/ CO.)

iKURSIM 
uvą 

rySTE
kgentų Sąjungos 
e
Garlaiviu
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GERB. SPRAGILO
TAS SU GERB. PETRU 

APIE KLYVLANDO 
M A RN ARTIS

Aną šventą Pono Dievu
lio rytą, kada mano gerb. 
šonkaulis kepė vištą pie
tums, o aš neturėdamas ką 
veiks pirštu krapščiau savo 
pakaušį išgalvojimui ką čia 
parašyt apie SLA., apie Ge
guži, apie bolševikus, arija 
apie Lietuvos politikierius, 
girdžiu skambina mano ra
dio telefonas.

Prieinu prie jo ir klau
sau. Klausau ir girdžiu:

— Alo; čia kalba dangaus 
priemenės telefonistė, nori 
kalbėt su gerb. Spragilu, — 
sako ji.

— Alo, dūšele, sveika-gy- 
va! Labą rytą! — sakau aš.

— Gerb. Spragile, prašau 
jūsų nors syki išmokti dan
gaus geografijos: čia mes 
nesam nei sveiki, nei ne
sveiki, nei gyvi, nei negyvi, 
ir čia nėra nei ryto, nei die
nos, nei vakaro, nei nak
ties, — sako ji.

— Atsiprašau, dusele, aš 
vis apie tai užmirštu. Ką 
dūšelė man sakysi? — sa
kau aš.

— Gerb. Petras nori 'šu 
jumis pakalbėti, — sako ji.

Ir su tais žodžiais išgir
dau storą balsą:

— Čia kalba Petras, — 
sako jis.

— 0 čia gerb. Spragilas, 
— sakau aš. Ir ko tik ne
pasakiau ir jam “labą ry
tą”, ale spėjau susilaikyt.

— Ar žinai, gerb. Spra
gile, aš turiu labai dideli 
rūpesti, — sako jis.

— Na o ką tokio: gal per- 
mažai dūšelių pas jus atei
na, o dauguma eina ten kur 
karšta? — sakau aš.

— Ne tame mano rūpes
tis. Man rupi kas ten da
rosi jūsų parapijoje, — sa
ko jis.

— Musų parapijoje? Ko
kia ta musų parapija? Juk 
aš jokioj nepriklausau, — 
sakau aš.

— Nagi 
“Dirva”, 
darai kad 
sako jis.

— Aš manau kad gerai 
darau nepriklausydamas, ba 
nereikia su niekuo muštis 
ir bartis. Ale kad dabar at
sišaukei pas mane tai noriu 
tave pabart, — sakau aš.

— Už ką gerb. Spragilas 
turėtum mane bart? Juk 
aš esu aukštai nuo tavęs ir 
nieko blogo nedarau. — sa
ko jis.

— Užtai kad nors bažny-| 
čia pastatei ant tokios uo
los kurią nei peklos vartai 
nuverst negali, ale nesu
tvarkei kad parapijonims ir 
kunigams nereiktų tarp sa
vęs muštis, — sakau aš.

— Gerb. Spragile, tas tai 
ne mano galėj, ba buvo pir
ma manęs patvarkyta taip 
kad kožnas žmogus turėtų 
savo laisvą valią, ale kaip 
dabar matyt tai visas pa
saulis tą valią išnaudoja ant 
pikto, o ne ant gero, — sa
ko jis. I

DUE-

toj kur išeina 
Ir labai blogau 
nepriklausai, —
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— Tai pasakyk man kaip 
jums ten danguje sėdint ir 
žiūrint Į mus išrodo kada 
čia muštynės atsibuna? — 
sakau aš.

.— Mums nesmagu, ale iš 
to labai džiaugiasi gerb. 
Lipiceris, — sako jis.

— Aš tą gerai žinau, ir 
jis turbut daugiau laimės 
negu jus, — sako jis.

— Tai ką, ar ir su gerb. 
Lipiceriu tu pasikalbinėji- 
mus varai? — sako jis.

— Žinai, dabar turint ra
dio telefonus galiu susikal
bėt su visais, — sakau aš.

— Ar negalėtum, gerb. 
Spragile, padaryt tvarką 
jūsų parapijoj? Mes iš čia 
nieko negalim daryt, ba vi
siems duota ta nereikalin
ga laisva valia. Kurie pas 
jus turi tvirtą valią tie pa
ima viršų. Tu esi teisingas 
žmogus, tavęs visi klausy
tų, — sako jis.

— Klysti, gerb. Petrai. 
Ant žemės jau nėra tokių 
kurie kitų klauso; dabar 
kožnas nori kad jo kiti visi! 
klausytų, ir todėl nesutiki
mai ir vaidai nesiliauja. 
Net jeigu ir pats Kristus 
ateitų, ir nueitų Į bažnyčią 
vaikyt iš bažnyčios biznie
rius ir politikierius, niekas 
jo nepripažintų ir sakytų 
kas atėjo koks prigavikas. 
Ne tie dabar laikai kokie 
buvo kada tu ant žemės vai
kščiojai, — sakau aš.

— Tai liūdna girdėti, ma
no brangus gerb. Spragile. 
Bet kas reikia daryti? — 
sako jis.

— Reikėjo išsyk kitaip 
sutvarkyt: Kodėl pagonys 
kurie Perkūną garbino ne
simušdavo su savo kuni
gais? Ba tada nebuvo baž
nyčią, po medžiu savo die
vus garbindavo; nebuvo pi
niginių aukų ir mėnesinių 
mokesčių; nereikėdavo at
skaitų ir nieko kito, — sa
kau aš.

— Tiesą kalbi, gerb. Spra
gile, tada visai kitaip bu
vo, — sako jis.

— O kas padarė taip kaip

DIDELĖ EKSKURSIJA

TREČIOS 
KLESOS 
KAINOS:

Greičiausiai plaukiojančiu laivu 
) Iš New Yorko į Klaipėdą . 
) Į Klaipėdą ir atgal : . 

Suv. l'alst. Taksos Atskirai.

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

$♦$♦ EUROPA

lp±V-rad ■ Ar T'H išradimai ir . Petras Įvedei grasius baz-Į 
nyčioms, ar ne pats bažny
čias išmislinai? Dabar ka
talikai turi už ką peštis, — 

’sakau aš.
— Tai tu atsisakai pada

ryt jūsų parapijoj tvarką? 
— sako jis.

— Atsisakau, ba aš nesu 
parapijoms ir nenoriu i jų • 
reikalus kištis. Kaip pasi
klos taip tegul ir miega. Jei 
bijai kad jų dusios nenuei
tų pas gerb. Lipiceri tai pa
telefonuok patiems revoliu- 

j cijonieriams ir pačiam kle
bonui ir pasakyk kaip turi 
daryti, — sakau aš.

— Aš to tai negaliu, ba 
visiems duota laisva valia 
daryti kaip nori: išganyt ar 
praganyt savo dūšias, ii 
mums nevalia pasakyt nei 
vienam tiesiog kaip turi da
ryti, — sako jis.

— Tai ir čia matyt labai 
prasta tvarka buvo Įvesta 
ir nereikia tikėtis nieko ge
ro. O man geriau kad ne-l 
priguliu ir neturiu su kuo 
vaidus kelti, — sakau aš.

— Aš misliau kad gerb. 
Spragilas busi prielankes
nis, ale ir tave turbut Lipi
ceris prigundė nesikišt, kad 
parapijoj daugiau vaidų bu
tų ir jam daugiau dūšelių 
tektų, — sako jis.

— Ne dėlto, gerb. Petrai, 
ale štai del ko: Ir man yra 
duota laisva valia, todėl ir 
darau kaip mano valia sa
ko. Ar aišku? — sakau aš. 

j — Aišku, labai aišku, ir 
todėl tu ramus sau sėdi, o 
aš čia turiu rūpintis. Tai 
iki pasimatymo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

j toms darymui pelno ne šim
tais bet milijonais dolarių. 
Ar tas tinka darbininkams 
ar ne niekas darbininko ne
paklausia.

Vienok neilgai truko pa-Imas irIšradimai reiškia mokslą, į Įvertino išradimų.'
žmonijos pažangą, kultūros Nenorėdami kovoti su iš-laj^pįj ]<af] mašinos kurios 
plėtimąsi. • ! radimais, šių laikų žmonės; bp darbininku dirba neuž-

Vieni išradimai yra geri, i tyli prieš tokius išradimus 
jie žmonijai buvo reikalin-; kurie no palengvina jų dar- 
.gi ir prisidėjo prie gyveni- bą, bet darbą visai atima.
mo pagerinimo.

Paveizdan, išrasta gar
laiviai, kurie vėliau pradė
ta daryti iš plieno. Išrasta 
traukiniai, automobiliai ir 
paskiausia orlaiviai. Jie pa
gelbsti žmonijai greitai su
sisiekti. Žmogus gali pa
siekti sau reikalingą vietą 
i parą, vietoj kad seniau 
reikėdavo dvi savaites va
žiuoti arkliais.

Daug kitų pagerinimų iš
rasta prie namų ir bendrai 
liečiančių žmogaus gyveni
mą.

Bet išradimai neapsistp- 
jo. Jie plėtėsi visomis link
mėmis.

Prie seniau išrastų dau
gelio dalykų, kurie šalip sa
vo naudingumo turi ir pra
žūtingą pusę (parakas, gin
klai ir tt.), šiais laikais la
bai prasiplėtė išradimai vi-1 
šokių mašinų, kurios pra
dėjo užimti darbininkų vie
tas.

Kada išrasta siuvama 
mašina siuvėjai smarkiai 
prieš ją kovojo ir ilgai ne
norėjo prisiimti, nors ji bu
vo darbą palengvinanti rei
kmenis. Bet tada žmonės 
dar skaitėsi tamsus (apie 
šimtas metų atgal) ir ne- ,

šių laikų žmonės bp

likę be pinigų neturi už ką 
pirkti tų automatiškų maši
nų gaminamų prekių, ir ma- 

... . šinos sustojo, lyg del to kad
kiausias darbą palengvinau- jog be įmonių negali veikti.

Su mokslu, su išradimais 
kovoti negalima, nepritin
ka, bet čia pasirodo kad ir 
išradimai priėjo laipsnį kur 
turėjo susikirsti jų geru- 
— tobulumas su nau

dingumu. Nors jos geros 
ir gali atlikti kas joms pa
vedama, bet bėda — nėra, 
kas joms veikti.

Jau keli desėtkai metų 
kaip dirbtuvės turėjo viso-

čias mašinas, bet išradėjai 
nesustojo veikę, ir ištobuli
no mašinas kurios dirba be-1 
veik be darbininkų ir pada
ro daug daugiau darbo.

šios mašinos labai patiko 
dirbtuvių savininkams, kor
poracijoms s u o r g anizuo-

ŠVEDU AMERIKOS
‘ ' LEMIM 

tė 
. KEWTrOEKO į 

KLAIPEDA

TSCMPAS KEMASUtETUVArcrSVEPW

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

Š V EDŲ MOTO R LA IVIA IS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Persitikrink švariais. Moderniš
kais Laivais, Mandagiu Patarna

vimu ir Skaniu Maistu
Paranki Kelionė į

Now Yorko
Sausio

Vasario
Kovo
Kovo

31
21

28

UŽSISAKYK VIETAS DABAR!
Laivų išplaukimai

S. S. Drotlningholm
M. L. Gripsholm
S. S. Drotlningholm
M. L. Gripsholm

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

21 STATE ST. NEW YORK
058

Homo.
Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Only

Parfum Narcisse

Name

..50c 

. .50c 

.. 50c 
51.00 
$ 1.00 
51.U0

Each individual contain
er will gracefully adorn 
the dressing table of the 
most fastidious. You will 
be proud to show them 
to your friends.

Address ............................................................... .
If you are not satisfied your money will 

be refunded.

ADVERTISING COUPON
This Coupon together with 51.98, entitles you to 
one Combination Package, consisting of nine 
truly exquisite Marivonne Toilette Requisites 
and one 52.00 bottle Marivonne Parfum Narcisse. 
Send cheek or money order to Cameo Toiletries, 
521 Cedar Ave., Scranton, Pa,

RoSe Creme .....................
Cocoanut Oil Shampoo 
Talc Pou d re ...................
Cleansing Creme ...........
Complexion Poudre ... 
Depilatory .........................

Each Combination Package of 
Marivonne Requisites contains 
the following regular size items: 
Marivonne 
Marivonne 
Marivonne 
Marivonne 
Marivonne 
Marivonne 
Marivonne 
Marivonne 
Marivonne 
Marivonne $2.50 

$10.00
ONLY $1.98

The Secret 
of Loveliness 

Is Now Yours 
For the Asking

Ten Full Size 
Original Marivonne 
Beauty Requisites

The Total Cost 
of All Ten Items 
To You

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
iš AMERIKOS IR LIETUVOS 
SPORTININKŲ VEIKIMO.

Saulės Spinduliai Minkština
: • I

‘SPRAGINIMO

$117.50
$193.00

kainų
(16)

co.
46

žino kad saules

© 1931, The American Tobacco Co., Mfr«.

i
SS s

ITALIANS A

.CCORDIONO
Askfor 
FREE 
Catalog

Visokių tipų ir 
stilių rankų dar
bo Akordeonai iš 
geriausios medė
jos ir žemiausios 
kainos. Visi mu
sų Akordeonai 
garantuojami ant 
daug metų.

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

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS 

pirkėjams duodamo; Prof. Rosa- 
nova. Reikalaukit paskiausių DY
KAI duodamų iliustruotų katalo
gų ir nusistebesit dideliu 
nupiginimu. Rašyk šiandien
ITALIAN ACCORDION

32.3 W. Polk St.. Dept. 
Chicago, Ill.

IŠPLAUKIA

NEW YORKO 
GEGUŽĖS 

2
Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno j Klaipėdą, 

prižiūrimi atsakomingų konduktorių
-m; TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Patarimų klauskite pas
Ambraziejus, J. 

168 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

“Amerikos Lietuvis' 
14 Vernon St., 

Worcester, Mass.
Baltutis, P. P.

3327 So. Hoisted St., 
Chicago, III.

Bartkevičius, P. 
678 No. Main St., 

Montello, Mass.
Bogden, J. G. 

432 W. Long Ave., 
Du Bels, Pa.

“Dirva”
6820 Superior Ave., 

Cleveland, Ohio
Gendrolius, N. 

395 Broadway, 
So. Boston. Mass.

Kažemėkas, K. Ch.
797 Bank St., 

Waterbury, Conn.
Makarevičius, K.

95 Liberty-St., 
Ansonia, Conn.

Mollis, P.
1730 — 24th St., 

Detroit. Mich.
Mikolainis, P. 

188 Sands St., 
Brooklyn, N.'Y.

GERMAN 
LLOYD

Rauktyte, 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. Ill.

LUCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

Kiekvienas 
spinduliai nokina ir minkština—del 
to naudojamas 
procesas, Ultra Violetinių Spindu
lių. LUCKY STRIKE—daryti iš 
puikiausių tabakų — Derliaus Grie
tinės — PRIE TO—DAR “SPRA
GINTI”—tai ekstra, slaptas kaiti
nimo procesas. Aštrus gerklei da
lykai esanti visoje žalioje tabokoje 
via prašalinti “SPRAGINIMU”. Tie 
erizntojai parsiduoda kitiems. Jie 
nerandami jūsų LUCKY STRIKE. 
Nenuostabu tat kad LUCKIES 
visada na lankus jūsų gerklei.

yra

Jūsų gydytojaus patarimas 
yra: Būk lauke, atvirame 
ore, kvėpuok giliai; fizi
niai mankštinkis minkšti
nančiuose saulės spindu
liuose ir laikas nuo laiko 
patikrink- savo kūno svei
kata.

M 1

■■■MiStulpinas, V. M.
32SS So. Halsted St.. 

Chicago, III.
“Sandara”

3236 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

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

Urbšas, J. J.
187 Oak St., Lawrence. Mas's.

“Vienybe”
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.
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DIRVA

VITAITIS IR
____ *

SLA. organo redaktorius 
Vitaitis rašo apie histerijas, 
gyvena histerijoje. sapnuo
ja histerijas, kitus vadina 
histerikais, bet akivaizdoje 
viso pasaulio histerijos pats 
neprisipažysta histeriku ir 
lyg nori pasakyti kad tik 
jis vienas yra liuesas nuo 
histeriškumų, todėl “Tėvy
nės” Nr. 6-me siūlo receptą 
“užliepsnojusios ister i j o s 
gesinimui”, kuri darbą at
likti “pirmoje vietoje turė
tu stoti musu laikraštinin
kai”.

Isterija arba histerija nė
ra ugnis ir jos gesinti ne
galima. Tai yra tik jaus
mas, nervų pakrikimas ir 
tam panašus suglerimas 
žmogaus protą kontroliuo
jamos mašinerijos.

Vitaitis apgailauja kad 
šiandien ir musų liberalai 
“Į tokią pačią isteriją įpuo
lė” kokia “seniau tik vieni 
bolševikai gyveno”.

Štai kaip Vitaitis siūle 
isteriją “gesinti”:

“. .. . Pirmiausia reikėtų 
uždaryti laikraščių skiltys 
visokiai isterikai, visokiems 
nepamatuotiems barniams 
ir šmeižtams. Toliaus, visi 
veikėjai turėtu vengti iste
rijos ir turėtų pradėti skai
tytis su savo žodžiais ir 
darbais.” Ir tt.

Visa įsivaizduojama Vi- 
taičio “isteirja” pradingtų 
jeigu jis pamestų tą žodį ir 
vietoj vadinti kitus “isteri
kais” pats imtų rimčiau ar
gumentuoti, o ne kaip his- 
terikas rėkti. Jis pats ne
siskaito su savo žodžiais ir 
darbais.

Pirmoj vietoj, jis yra be- 
partinės organizacijos or
gano redaktorium, o pavir
to “isteriku” ir per keturis 
metus rėkia už “demokra
tizmo nuotaikas”, kurios 
taip labai reikalingos jo ka- 
marotams socialistams Lie
tuvoje (priėjimui prie vals
tybinio lovio).

Paskui, beisterizuodamac 
del “demokratizmų” suar
dė santaiką vidurinės sro
vėk tarpe, SLA. narius su
pjudė vieną prieš kitą.

Pereitais SLA. rinkimais 
susidėjęs su socialistais vė’ 
“isterizavosi” niekindamas 
tuos kurie nekelia ant savo 
pečių sudribusios socialistų 
partijos.

Toliau, jam Lietuvoje tik 
“vulkanai kunkuliavo” ir 
su nekantrumu laukė kad 
tik kas nors iš tų “vulka
nų” “išsiveržtų”, kad jo 
“pranašystės” nenueitų ka
tei ant uodegos. Visi kurie 
kitaip manė buvo negeri ir 
turėjo pergyventi Vitaičio 
“isterijos” pagiežą.

Vitaičiui maloniausios ži
nios iš Lietuvos yra tos ku
rios neigia dabartinę vy
riausybę ir dvokia kokiu 
nors kvapu apie “vulkanų 
kunkuliavimą”, kame kitų 
pažiūrų žmonės mato tiktai 
Vitaičio isteriją, o ne teisy
bę ar faktą.

Jeigu taip daręs per ke
turis metus pagaliau Vitai
tis šaukiasi visus “nuo ku
rių tų reformų įvedimas 
priklauso” “skaitytis su sa
vo žodžiais ir darbais” tai 
kokias garantijas jis siūlo 
kad laikysis savo pareigų 
kaipo SLA. organo redak-

“ISTER1JOS”

torius, o ne siauras politi
kierius?

Vargu galima pasitikėti 
tokiam žmogui kuris kitų 
ir rimčiausią jam taikytą 
kritiką vadina “isteriką” ir 
rašančius vadina “isteri
kais”. Pats savo ligą nori 
užmesti visiems kitiems.

Perskaičius visą tą Vitai
čio straipsnį duodasi supra
sti kad jis nori ramybės — 
paliovimo “isterikes” — ne 
visuomenės labui, bet savo 
labui, kad visi paliautų jam 
priekaištus darę, nes neuž
ilgo vėl ateis seimas....

Ima Svetimšalius 
“Piatiletkai” Vykinti

Sovietų vyriausybė ir to
liau ims svetimšalius tech
nikus specialistus gelbėji
mui vykinti penkių metų in- 
dustrializavimosi planą.

Apskaitliuojama kad rei
kės dar bent 13,000 svetim
šalių inžinierių, technikų ir 
amatninkų pravedimui dar

Žentai iš Amerikos
Komedija iš Amerikiečių Prietikių Lietuvoje Parašė K. S. K.

bų 1931 metų programe.
Tai gera proga Amerikos 

komunistams palikti šią ne
kenčiamą kapitalistų šalį ir 
važiuoti pagelbėt savo “ma- 
tuškai”. Iš tų 13,000 žmo
nių, 3,000 turi būti inžinie
riai, 3,000 cpecialistai už- 
vaizdos ir 7,000 amatninkų.

Matyt kad prispirti prie 
sienos ir turi gelbėtis su 
“kapitalistų” specialistais.

Biblija 887-se Kalbose
Gal jums nesinorėtų tikė

ti kad pasaulyje galėtų būti 
887-nios kalbos, tačiau j tiek 
kalbų yra išversta biblija 
arba šventraštis, platinimui 
pasaulyje krikščionybės.

Kalbų yra daugiau negu 
tiek į kiek jų biblija išver
sta.

Kaip žinome, Romos ka
talikų dvasiškija neužsiima 
biblijų platinimu ir drau
džia paprastiems žmonėms 
ją skaityti. Biblijas plati
na Tarptautinė Biblijos dr- 
ja, protestoniška organiza
cija.

ILGU, ILGU....
(Kun. A. Vienožinskio) 

Ilgu, ilgu man ant svieto,
Nors ko reikia visko yr’,

Tartum spaudž’ man’ ranka kieta, 
Verkt nenoriu, aš’ros byr’....

Ilgu vien ką dusia laukia;
Pertekliaus — yra, žinau.

Gal prie meilės širdį traukia, 
Aš ir meilę pažinau!

Ir mylėt užsižadėjau, 
Gana kančias vien kentėt!

Ir pirštus kryžium sudėjau —
Gana, gana jau mylėt!. .. .

Ilgu man per visas dienas,
Jau taip amžius reiks kudint,

Visur esmu vienų vienas,
Nieks negal’ man’ nuramint. .. .

Visur ilgu, visur liūdna,
Norint visi linksmai šnek’;

Kur tik einu visur nudna,
Tartum dūšia šalin bėg....

Žmonės širdį jau užgavo,
Kur man dūšia beprigus?

Jei nulėks prie Dievo savo, 
Ten tiktai neb’ilgu bus!....

SKAUSMUOSE PRAVIRKO KRŪTINĖ
(Skiriu a. a. savo motinai)

Šventai numylėta, brangi motinėle,
Lyg laimė žydėjai namuose, 
Dabar išsiskyrei lyg pakirsta gėlė 
Ir ilsies ramybėj kapuose.
Dabar kur tik žvelgiu, man tuščia ir nyku, 
Man nėra džiaugsmų žiburėlių,
Man rodos kad viskas pradingo, pranyko 
Su tavo gyvybės šešėliu. .. .
Šiandien tik paveikslą aš tavo bučiuoju
Ir spaudžiu prie lupų ugninių,
I)- maldą kalbėdam’s į kapą plasnoju, 
Sugniaužtas skausmų begalinių.
Priglausk, motinėle, mane prie krutinės 
Kaip glaudei kadais mažytėlį;
Matai, ašarėlės man rieda ugninės, 
Aš kenčiu.... paguosk našlaitėlį....
Priimk, motinėle, į šaltą žemelę, 
Skausmuose nerimsta krūtinė,
Ištiesk tu man savo kaulėtą rankelę — 
Nes skausmai man širdį sutrynė. .. .

Jonas Morkūnas.

TURINYS
Ši komedija yra apie Vieną senbernį, 

Amerikietį butlegerį, Džekį Veršį, kuris 
visą gyvenimą nenorėjo pačiuotis (ženy- 
tisf, ir apie vieną senmergę, Brigvtą Se- 
niulytę, kuri visą savo amželį norėjo gauti 
vyrą.

Dalykas dedasi Lietuvoje. Pirmas ak
tas Palangoje, o antras Mariampolėje.

Viskas nutinka Amerikiečių Lietuvių 
ekskursijų į Lietuvą gadynėje.

Nors ši komedija neturi bendro su pir
momis mano komedijomis iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje (“Ekscelencija”, “Pa
langos Ponaitis” ir “Divorsas”), bet ji už
ims ketvirtą vietą tų komedijų serijoje, 
kurias Amerikiečiai pamėgo statyti.

Maikis Vaškas su savo žmona Keide 
tik ką atvažiavę į Palangą. Keidei patin
ka Lietuvos karininkai. Besirengiant sa
vo kambaryje vienoje iš Palangos vilų, 
Keidė per langą pamato einantį vieną iš 
savo ant laivo sutiktų ekskursantų. Mai
kis išbėga ir įsiveda, nes smagu susitikt 
Amerikietį. Ineina Džekis Veršis, tas sen
bernis butlegeris. Jis jau seniau Palangoj 
gyvena ir apsiprato, sako jam labai patin
ka. Ir pasipasakoja kad jis įsiflirtavo pa
jūryje maudynėse su viena labai gražia 
juodake panele, iš ko labai džiaugiasi.

Pasikalbėjęs su pažystamais, Džekis 
eina į pajūrį maudytis, arba pamatyt tą 
savo gražuolę. Tuo tarpu likę vienudu, 
Maikis su Keide susibara, kaip paprastai 
tarp vedusių yra. Keidė pradeda girtis kad 
ji turi gražų “šeipą” ir galėtų paviliot Pa
langos ponaičius geriau negu Maikis Pa
langos ponias. Supykęs Maikis pasako jai 
kad jos “šeipas” (figūra) jau iškrypus ir 
kad jos nenorėtų ne tik Paalngos ponaičiai, 
bet nei toks senbernis kaip Džekis.

Bet štai didžiausioj išgąstyj parbėga 
pas juos Džekis iš maudyklių ir šaukia vi
su balsu gelbėt jį, jis pakliuvo į didelį tro- 
belį (bėdą). Taip išgąsdintas ir sumišęs 
kad negali nej, pasakyt kame dalykas, tik 
rėkia apie tą Savo “juodakę” ir viskas, ir 
prašo gelbėt. Pagalinus paaiški kad Dže
kis papuolė ant ugnies: jis įsiflirtavo su 
pono Bravorų Ministerio pačia, ir šį sykį 
nuėjus į pajūrį maudytis, belendant prie 
tos juodakės jį pamatė ir ponas Bravorų 
Ministeris, labai kerštingas ir pavydus 
žmogus, kuris tik ką buvo atvažiavęs iš 
Kauno pas savo žmoną.

Džekis, norėdamas nuduot nekaltą ir 
kad jam pono Bravorų Ministerio žmonos 
visai nereikėjo, atbėga pas Maikį ir Keidę 
prašyt kad Keidė pabūtų jam už pačią iki 
jam pavojus praeis, niekas nemanys kad 
jis norėjo flirtuoti su svetima, turėdamas 
savo. Keidė sutinka, norėdama paerzint 
Maikį, kuris sakė kad jos niekas nenorės, 
bet Maikis sužino kad jo pačiai reikės ir 
gyvent su Džekiu, ir atsisako jam gelbėt.

Džekis, gavęs iš Keidės pluoštelį plau
kų, prisitaisęs tisus, kad nepažintų pono 
Bravorų Ministerio šnipai (jis įsivaizdina 
kad jį jau visoj Palangoj gaudo) pabėga 
iš Palangos.

Antrame akte, kuris dedasi Mariam- j 
polėj, užtinkant kitą Amerikietį, Frenkį 
Grybą, kuris parvažiavęs susirado savo 
jaunų dienų draugę ir tariasi vestis. Tai 
Marytė Stalioraitytė. Pas ją už tarnaitę 
yra tai Barbora Seniulytė, senmergė, kuri' 
irgi labai nori į Ameriką, bet nėra kaip jai 
nuvažiuoti, nes keliai uždaryti.

Iš Palangos išbėgęs, Džekis Veršis su
siranda Frenkį Grybą, ir pamatęs jo su
žieduotinę Marytę, prašo vėl kad ji pabū
tų jam už žmoną, nes dar nenori bėgt iš i 
Lietuvos, o vieną bevažinėjantį gali užeiti 
pono Bravorų Ministerio šnipai ir nušau
ti. Marytė atsisako, nes jau žmonės žino! 
kad ji susižiedavus su vienu Amerikiečiu, 
butų nepadoru jeigu matytų su kitu važi- 
nėjant ir draugaujant.

Bet Frenkis ir Marytė sugalvoja pri- 
rodyt Džekiui Barborą, kuri galėtų pasi
tarnauti. Džekis, pamatęs Barborą, nuo 
jos visai kratosi, kad ne jauna ir negraži, 
kokios jis norėtų. Pakalbina Barborą, bet 
ji kitaip nesutinka gelbėt, kaip tik jeigu1 
Džekis paims ją sau už žmoną. Tas Džekį 
dar labiau surūpina, ir jis sugalvoja imti 
Barborą, bet papirksiąs kunigą kad šliubą 
duotų netikrą, tik taip sau, Barborą ap
gauti, o kai atbus Lietuvoj po visas gimi- į 
nes, primes jai kelis desėtkus dolarių ir 
palikęs gryš Amerikon.

Tą savo sumanymą papasakoja Fren- 
kiui, kuris paskui su Maryte suplanuoja 
papirkti kunigą kad tikrai Džekį su Bar
bora suvesdintų, o tada jis turės ją vežtis 
Amerikon.

Jie nors nežinodami padarė Barborai 
gerą, nes Barbora patėmijo kad Džekis 
bene bus tai tas pats kuris prieš dvide
šimts metų ją apgavo, paliko ir pabėgo 
Amerikon. Džekis irgi lyg pažysta ją, bet 
nežinodamas tikrai ar ta pati, dabar dar 
labiau nori išsisukti kad nereiktų Barborą 
imti.

Džekiui einant kunigą papirkti, pa
mato gatvėj pulką kareivių naujokų, ku
rie ten mokinami, manydamas kad ateina 
kareiviai jį suimti, Džekis parbėga atgal, 
dar labiau išgąsdintas. Nutaria daugiau' 
nieko nelaukiant vakare eiti sū Barbora į 
kleboniją ir paimt šliubą. Marytė ir Fren
kis pabus liudininkais.

Tuo tarpu pakyla kita bėda. Už du
rų Marytės namuose pasigirsta policija. 
Marytei išėjus klausinėt ko policija jieško, 
Džekis išgirsta policijantą atsakant kad 
jie jieško vieno svarbaus pabėgėlio. Ma
nydamas kad jo jieško, Džekis paprašo 
Barboros paslėpt jį, ji paslepia šaltoje le- 
daunėje. Tada, jau jam negirdint, Marytė 
sužino iš policijos kad jieškoma pabėgusio 
iš Kauno kalėjimo vieno kriminalisto.

Policijai nuėjus. Barbora atveda suša
lusį Džekį. Frenkis pagąsdina buk poli
cija jo tikrai jieškojo, bet jis papirkęs po- 
licijantus, todėl vienatinis Džekiui išėjimas 
šį pat vakarą eiti su Barbora paimti šliu
bą. Barborai dar labiau pasirodo kad tai 
tas pats ielius kuris ją jaunystėje prigavo, 
ir Džekis dar labiau prisimena kad tai jo 
buvus mylimoji, ir jį šaltas prakaitas api
pila; labai bijo kad ji jam ištikrųjų dabar 
neužsikars ant sprando, nes jis vistiek ne
nori ženytis.

Frenkis prievarta išrengia jį į šliubą, 
Barbora verkia iš džiaugsmo. Tuo tarpu 
parvažiuoja iš Palangos ir Keidė su Mai
klu, ir jie visi išruošia senbernį Džekį su 
Barbora į kleboniją šliubą paimti.

(Kitame numeryje prasidės pati ko
medija.)
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

PROF. M. BIRŽIŠKOS 
MARŠRUTAS

Vilniui Vaduoti Sąjungos At
stovas apsilankys:

Vasario mėn.:
22 — Baltimore, Md.
24 — Elizabeth, N. J.
26 — Waterbury, .Conn.
27 — New Haven, Conn.
28 — New Britain, Conn.

Kovo men.:
1 — Hartofrd, Conn.
3 — Worcester, Mass.
4 — Lawrence, Mass.

5-7 — Boston, Cambridge.
8 — Newark, N. J., 3 val.
8 — Brooklyn, N. Y., 6 val.

10 — Willies Barre, Pa.
11 — Scranton, Pa.
14 — Binghamton, N. Y.
15 — Amsterdam, N. Y.
17 — Rochester, N. Y.
18-19 — Niagara Falls, N. Y.
20-23 — Detroit, Mich.
24 — Grand Rapids, Mich.
25, iki Bal. 15 — Chicago.

Balandžio men.:
16 — Cleveland, O.
18 — Pittsburgh, Pa.
20 — Shenandoah, Pa.
21 — Mahanoy City, Pa.
22 — New York City.
Kiekviena Amerikos Lietu- 

tuviu kolonija prašoma stengtis 
paskaitas rengti bendrai kad 
visi vietos ir apielinkės Lietu
viai galėtu dalyvauti. Profe
sorius Biržiška paskaitas duos 
visiems Lietuviams kuriems 
rupi Vilnius vaduoti

Maršruto Komisija.

TIKRI IR
NETIKRI

ŠVENTIEJI

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

“DIRVA ”
6820 Superior Av. Cleveland, U.

Štai gera naujiena visiems Amerikos Lietuviams:

Jau išėjo iš spaudos populiariška

LIETUVOS ISTORIJA 
Didelė 318 puslapių knyga

K-S-KRRPflUICIIIS

UVTHUTHS 
DIDYSIS

gausiai paveiksluota 
Istorija, aprašanti Lie- 
ankstyviausių laikų iki 

šių dienų, su platesniu apsistoji
mu apie Vytauto laikus. Talpina 
paveikslus daugelio Lietuvos ku
nigaikščių, taipgi Vytauto, jo žmo
nos, Jogailos, Jadvygos ir dauge
lio kitų. Pabaigoje telpa padavi- 
mai-legendos apie Birutą, Keistu

ti ir Vytautą.

Vienatinė 
Lietuvos 
tuva nuo

Popieros viršais — Audimo viršais

Siųskit savo užsakymą dabar!

“ D I R V A ”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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DIRVA 5

DF. M. BIRŽIŠKOS
MARŠRUTAS

ui Vaduoti Sąjungos A(. 
stovas apsilankys:

Vasario men.:
— Baltimore, Md.
— Elizabeth, N. J.
— Waterbury, .Conn.
— New Haven, Conn.
— New Britain, Conn.

Kovo men.:
— Hartofrd, Conn.
— Worcester, Mass.
— Lawrence, Mass.
— Boston, Cambridge.
— Newark, N. J., 3 val.
— Brooklyn. N. Y., 6 val.
— Wilkes Barre, Pa.
— Scranton, Pa.
— Binghamton, N. Y.
— Amsterdam, N. Y.
— Rochester, N. Y.
» — Niagara Falls, N. Y.
: — Detroit, Mich.
— Grand Rapids, Mich.
ci Bal. 15 — Chicago.
Balandžio men.:

— Cleveland, 0.
• Pittsburgh, Pa. 

Shenandoah, Pa.
Mahanoy City, Pa. 
New York City.

iena Amerikos Lietu- 
lonija prašoma stengtis 
s rengti bendrai kad 
;os ir apielinkės Lietu
čiu dalyvauti. Profe- 
iržiška paskaitas duos 

Lietuviams kuriems
liūs vaduoti

Maršruto Komisija.

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius

PER tvora 
PASIDAIRIUS

1KRI IR 
ETIKRI 
ENTIEJI

ikit tuoj Dr. Jono 
knygelės “Tikri ir 
šventieji”, kurios

ima gauti “Dirvo-, 
na 25c. su prisiun- 
iiųskite (Ameriko- 
) ženkleliais.

stoviams:

) I K V A ”

ior Av. Cleveland, 0,

Mat, Mingės pabėgimas nutiko kaip 
tik tuo laiku kai Ramojus lankėsi Gaurės 
pilyje ir dabar gryžo namon. Laimė jos 
kad nereikėjo visą ilgą kelią iki Panemu
nio joti Ramojui žinią apie Ulelę nešant. 
Tiek laiko sutaupius, lieka daug geresnė 
proga Ulelę išgelbėt, nespėjus Urbšio pily
je kilti nuožiūrai kad Mingė pabėgo.

Užteko Ramojui pažinti Mingę kaip jo 
viltys atgijo ir nieko neklausęs suprato 
kad Ulelė yra gyva ir jai reikia pagalbos. 
Puolėsi prie jos klausinėti kur yra Ulelė, 
o Mingė, pridusus ir per ašaras aiškino ir 
rodė į tą pusę kur Ulelė įkalinti, ir skubi
no, mojo visiems joti su ja gelbėt jos ku- 
nigytę.

— Urbšio pilyje Gaurė ją uždarė iki 
viskas aprims. Aš pabėgau jieškot pagal-

I bos. ... Skubėkim.... Ji sveika, tik nu- 
jsiverkus.... Išgelbėsim be mūšio....
; —« Ak, Minge, kuomi ir kada aš tau
atsilyginsiu už tavo pasišventimą man ir 
Ulelei. ... — beveik per ašaras kalbėjo Ra
mojus ir gražiai paglostė merginos galvą.

— Atsilyginsit vėliau, dabar reikia ją 
gelbėt. Skubėkim iki niekas manęs tenai 
nepasigedo....

Ir Ramojus jojo su Minge greta, jos 
žinomu keliu, link Urbšio pilaitės. Ramo
jus nesiliovė klausinėjęs kaip jodviem ėjo
si, kaip jaučiasi Ulelė, gal jau pervėlai gel
bėti, ir daug kitų dalykų, nors Mingė ne 
Į viską atsakė, tik norėjo kuogreičiau, lyg 
sparnais, parlėkti į tą pili kur jos mylima 
kunigyte randasi, ir išgelbėti, iš ko Ramo
jus suprato kad Ulelė jį myli ir jo laukia.

Likus vienai, Ulelei ta naktis ir sekan
ti diena baisiai prailgo, o kada vakare ji , 
sulaukė Mingės, visai viltyje nupuolė.

— Nepabėgai? Kas nors sulaikė? Ar 
jau mudvi prapuolusios?... . — nusigan- i 
dus kalbėjo Ulelė, nes žinojo kad j Ramo
jaus pilį negalėjo taip greitai sujodinėti.

Bet Mingė atsakė:
— Buk linksma, kunigyte brangi.... ] 

šią naktį busi su Ramojum. .. . Abi pabėg- ] 
siva, nes Ramojus netoliese su vyrais gi- , 

vo jaunikiui kad ji serga ir sirgs rytoj vi-! i’ioje musų laukia. ... ~ ]
są dieną, todėl jeigu jos nematys lai nepa-! 
sigenda. Ulelei taip pat Įsakė su apgaila 
kalbėt, iki negryš ar kas nenutiks, kad ji 
serga, ir neįleisti nieko į jos miegamąją, 
kuri liko tuščia. Pati Ulelė nunešė Min
gei vakarienės, tolesniam žmonių apvyli
mui.

Taip tai Mingei pavyko pabėgti — ir go.... 
visai lengvai. Bet dabar ji atsiduria pavo
juose. Dubysos i 
mojaus rasti nesunku. Tačiau kelionė to
lima, per girias, ir gali kelyje būti žvėrių 
užpulta, gali sutikti žmones ir pakliūti ne
laisvėn. Jojo skubomis, bet stengėsi ne
priplakti ir nenuvarginti arklį, kad atsiti
kime nelaimės jis butų geras pabėgimui.

Neprajojus Gaurės pilies, Mingė nu-!

(Tąsa iš pereito num.)

— Juk sakai burtininkė tau apreiškė 
kad busi išgelbėta. Kaip išgelbės jei neži
no kur esi? Aš turiu jam pranešti.... 
Jeigu abi bėgsim, mus tikrai vysis ir su
gaus ....

— Geriau papirkim kuri vyrą, lai jis 
bėga ir praneša Ramojui, — pasiūlė Ulelė.

— Tokį sunku pataikyt, greičiau pa- 
taikysim ant tokio kurs praneš Gaurei apie 
mušti norą bėgti, tada bus dar blogiau, — 
perkirto Mingė. — Aš turiu daugiau lais
vės,’ aš pasistengsiu pabėgti. Tiktai ne
kliudyk man.

Ir jauna, vikri mergina ėmėsi savo 
darbo. Ji turėjo gražias, žavingas akis, 
gražias lupas, ilgas, storas kasas, ir mokė
jo reikale pavilioti savo luomo vyrus. Nuo 
to jai reikėdavo net susivaldyti, nes jos | 
prigimtis buvo tokia kad žvelgus į vyrą iš-1 
rodė jog ji vilioja, bet ne tiėsioginai, o la-l 
bai švelniai, maloniai, nuo ko vyrai tuoj 
būdavo jai geri ir nuolaidus. Klaidą pa
darytų jeigu imtų gretintis prie visų Urb
šio pilies vyrų, ir dar daugiau blogo pada
rytų jeigu parodytų kuriam jog nori iš pi
lies bėgti.

Gudri Mingė prisigretino prie pilies 
užvaizdos sunaus, aukšto, lieso, sukumpu
sio, negražaus, atlėpusiom ausim, riesta į 
viršų nosim, storalūpio vyro, kurio vardas 
buvo Degutis, kuris tankiai tėvą pavaduo
davo ir kurio žinioje, buvo pilies sargyba. 
Trejetui dienų praslinkus nuo Mingės su
manymo, jau jos su Degučiu buvo sutarta 
štai kaip: Kada Gaurė parves Ulelę Į sa
vo pilį, Mingė bus dvaro šeimininkė, o De
gutis — jos vyras — pilies užvaizdą!

Gražesnių svajonių Degučiui nereikė
jo ir jis su gražia Ulelės tarne prie to ruo
šėsi. Urbšio pilies visa padėtis tuoj liko . 
Mingei žinoma, ir ji turėjo laisvą prieigą 
prie visko. Jos prisiruošimo darbas buvo . 
užbaigtas.

Tą dieną kada ji rengėsi pabėgti, Min
gė pataikė palikti miške už pilies vartų i 
vieną arklį. Anksti po pietų pasisakė sa- į

— Ką gi tu klejoji: kur tu Ramojų 
taip greitai radai?....

— Radau, kunigyte, nes jis tavęs jieš- 
kojo.... Jis buvo Gaurės pilyje tavęs at
siimti, bet ten neradęs gryžo, ir mes susi- 
jojom paupyje. Rengkis, bet nenuduok 
susirūpinusia, kad kas nenutėmytų blo-

.v ja cavaaavavaaaca pcA v va j Sekančią dieną jodvi abi buvo labai
pakraščiais kelią iki Ra- į geros Degučiui, o tas nieko daugiau ne

svajojo kaip tik apie Gaurės pilies užvaiz
dos vietą ir apie Mingę savo glėbyje.... 
Nei vienas taip lengvai sau mergos nega
vo kaip aš, manė pats sau tas sukumpęs 
vaikinas, kurio jokia merga mylėti nelin
ko.

Atėjo vakaras, oras buvo vėjuotas, gi- 
■ sigando ir nutirpo, nes pasimatė tai kas rja užė, ir turbut niekas negirdėjo girgž- 

išrodė jog turės patekti j negerų žmonių dėjimo pilies sunkių aržuolinių vartų, ka- 
nagus. Ji jojo kita Dubysos puse, skersai Ja Ulelė ir Mingė išspruko iš savo nelais- 
nuo Gaurės pilies. ’ 
pakrantė, todėl nenorėdama arklį vargint 
iškarbuotais krantais, nusileido į pat pa
vandenį. Tuo tarpu priešakyje savęs pa
matė iš kitos upės pusės į pakalnę nusilei
džiant, pulką raitų vyrų....

Toj vietoj buvo stati' vės. Neilgai trukus jodvi atsidūrė toj vie-
tėj kur jų laukė Ramojus, o koks džiaugs
mas jam ir jodviem buvo iš to tiktai tie 
gali suprasti kurie patys tokiose nelaimėse 
buvo ir tapo išgelbėti.

— Niekas niekados daugiau neatims
— Varge mano.... Ulele.... nejaugi tavęs iš mano glėbio. ... — kalbėjo Ramo- 

dabar aš prapuoliau ir tau pagelbėt nega-! jUS; braukdamas džiaugsmo ašaras.
lesiu. ... — sudejavo pati sau viena, ma- — Laikyk mane amžinai savo galingoj 
nydąma kad tai Gaurės vyrai joja. globoj, mylimasis mano.... — ašarodama

Paplakė arklį smarkiau ir bandė pa- i spaudėsi prie jo Ulelė, baimingai prisimi-
lipiu prabėgti pro juos. Ją raiteliai pama
tė ir vieni viena puse upės leidosi vytis, ki
ti šoko per upę į jos pusę, ir vijosi paskui.

Matydama kad neišbėgs, mergina ark
lį sulaikė. Tarp žmonių papuolus geriau 
nebėgti, nes moteriškos nežudys ir nesu
draskys. Laukė kas nutiks — ir štai prie 
jos pirmiausia prijojo ne kas kitas kaip 
pats Ramojus!

nūs kas jos laukė jeigu butų likus Gaurės 
globoje.

— Namon visi! sušuko savo vyrams 
Ramojus, ir visi pasuko savo arklius j Du
bysą, kurios pakraščiais sekė savo kelią 
namų linkui, visai nepamanydami kas jų 
pargryžtančių laukia.

(Bus daugiau)

O dabar aš klausiu: kodėl 
jus redaktoriai su manim 
n einat Į diskusijas? Jus 
vienas su kitu tankiai bara
tės ir argumentuojat, ale 
prieš mane nei išsižiot ne
bandot. Turbut žinot kad 
neatsilaikysit prieš mane — 
aš jus vistiek sumušiu, jei
gu ne raštu tai anuo savo 
galu, kuris randasi už tvo
ros.

vyskupas Vipartas. Bet 
Scrantoniečiai ji vyskupu 
nepripažysta ir vadina tik 
kunigu Vipartu.

—Ponas Gegužis savo Įs
pūdžius iš Lietuvos pradė
jo rašyt, bet neparašė. Par
važiavęs New Yorke žadėjo 
parašyt ir vėl neparašė. Tai
gi “žadėjo — patiešijo” (S. 
L. A. narius), o “neištesėjo 
— nesugriešino” (prieš Vi- 
taitį). Bet kam bartis ant

“Dirvos” už savo griekus? 
Reikėjo Vitaičiui išsispavie- 
dot ir to butų užtekę.

—Jeigu jus nesiliausit po
no Vitaičio adresu rugoję 
už p. Gegužio griekus tai 
aš jus visus. .. . išspardysiu 
iš SLA.

KIBIRKŠTYS
—Tai sakot Pronckus jau 

m a r m a 1 i n a ‘revoliuciją’ 
prieš SLA. centro valdybą? 
Hm.... Jeigu tai tas pats 
Pronckus kuris Bostone 
m arm alino ‘revoliuciją’ 
prieš Lietuvos valdžią, gin
damas Plečkaitininkus, tai 
ne dyvai kad Grigaitis jį 
Įbruko savo vietos Į SLA. 
pažibinimo komisiją ir net 
“Tėvynės” redaktorium re
komendavo.

—Čekanauskas sako kad 
kunigo Miklogino kleboni
jos raštinėj dirba 40 žmo
nių, priiminėjimui laiškų ir 
telegramų.... Ale tai turi 
būti didelė ta raštinė! Ji 
turėtų but nors 15 kartų 
didesnė už visą kleboniją.

—“Vienybė” sako kad 
Lietuva savo konsulu Ško
tijoj paskyrė A. McGrego- 
rą. Aha! Tai dabar aišku 
kodėl Lietuviai emigruoja 
iš Lietuvos? Todėl kad jų 
vieton samdoma “Airišiai”.

—Tas pats laikraštis sa
ko kad Garlevos kunigas 
M. Krupavičius valdžios ta
po ištremtas Į Garlevą. Su
simildami, sakykit kiek Lie
tuvoj Garlevų yra!

—Ministeris V. Vileišis iš 
Vilniaus sugryžo “pro” Lat- 
ciją Į Lietuvą. Taigi. O 
per kur jis i Lietuva įvažia
vo? A?

—Scrantono tautišką ba- 
žnyčią* pašventė Pittsburgo

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

visą kaimą!

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright,
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num. 
spiri- 
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DAR GALIT G AUTI!

Žmonijos Istorija

IM RETURNING
THIS UMBRELLA as 

PROMISED -WHEN ! SORROWED 
IT FROM you 1HE DAN

BEFORE YE-STLRDA'Y

Skaičiau pereitame 
kad Lietuvoj trūksta 
to specialistų, todėl 
geras spirito mėgėjų 
gas rekomenduoju Lietuvai
parsikviesti Amerikos Lie
tuvius butlegerius (slaptus 
degtindarius) savo šaliai 
pasitarnauti.

Ar dykai bulves jie ėdė 
Lietuvoje augdami!

Gerb. ‘Negramatnas’ per
eitame num. savo pamoksle 
Gegužiui, pasakė kad “Tė
vynės” red. Vitaičiui gali 
prisieiti Lietuvos duonelę 
valgyt.

Ale man rodos Vitaitis 
geriau sutiks eit Į Bačiuno 
dovanotą SLA. senelių far- 
mą golfą lošti negu Į Lie
tuvą gryš.

Lietuvos Plečkaitininkų 
organas “Pirmyn” persikė
lė iš Vilniaus Į Berliną.

Antras jų persikrausty
mas bus j Varsavą.

Svarbi Naujiena:
Pranešu savo draugams 

labai smagią proletarijošiš- 
kai idėjai naujieną. Drau
gas Stalinas iš Maskvos 
prisiuntė man prošeniją 
kad priimčiau SSSSSSRRR 
Garbės Ambasadoriaus ci
ną.

Pranešiau kad priimu.

Airišio Prietikiai
Vienas pabažnas Airišis 

inėjo j Episkopalų bažnyčią, 
puolė ant kelių ir ėmė mel
stis. Prie jo priėjo šveico
rius ir sako:

— Ką-tu čia darai?
— Meldžiuosi, — atsakė 

Airišis.
— Bet ar tu žinai kad čia 

ne katalikų, čia Episkopa
lų bažnyčia?

Airišis pakėlė galvą, pa
sidairė, ant sienų pamatė 
šventųjų paveikslus, ir ro
dydamas šveicoriui sako:

— Kas ten, ar ne šventas 
Petras?

— Taip, — atsakė šveico
rius.

— Kas ten, ar ne šventas 
Tamošius?

— Taip.
— O ten, ar ne šventas 

Povilas?
— Taip, — tvirtino švei

corius.
— Tai koki velnią jie čia 

veikia? — paklausė Airišis.

Laikosi prižado
— Kodėl tu, Jonai, ger

damas degtinę užsimerki?
— Mat, prižadėjau savo 

pačiulei daugiau nepažvel
gti taurelėn tai ir laikau 
savo žodį. Jonas.

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

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

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

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
TTAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos

* Istorijos — tai bendras susipažinimas • 
su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
"ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
"ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai Įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą i kur tik kas norės, 
įdėkit Į laišką $2.00 popierini arba išpirkit pašte money orderi už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

Reikalaukit "Dirvoje” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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LIETUVOS MIESTU IR MIESTELIU
APRAŠYMAS

SPORTAS

KURŠĖNAI
Kuršėnai yra Šiaulių ap

skrities miestelis. Randasi 
gana gražioj vietoj. Mies
čiukas nors ir nedidelis bet 
smagus. Gatvės išbrukuo- 
tos, šaligatviai išlieti beto
nu, kas gražiai išrodo.

Pro miestelį teka upė 
Venta, kuri ateina nuo Už
venčio ir Šaukėnų. Ji palei 
Leckavą pereina į Latviją 
ir keliaudama į šiaurvaka
rius suteka Į Baltijos jurą. 
Kai pavasarį patvinsta tai 
upės vanduo siekia neku
ltuos artimesnius namus.

Nuo miestelio už keturių 
kilometrų yra gelžkelio sto
tis, j kurią plentu kursuoja 
autobusai.

Miestelyje yra dviejų au
kštų namas, kuriame yra 
įrengta mokykla šešių sky
rių, ją lanko daug mokinių. 
Taipgi yra pieninė, kuri ge
rai gyvuoja jau kelinti me
tai. Be to dar yra Žydų 
liaudies bankas, pašto įstai
ga ir 11.

Organizaciniu žvilgsniu 
ir Kuršėniškiai nepasilieka 
nuo kitų.- Čia gyvuoja šios 
organizacijos: Šaulių, Tau
tininkų, Pavasarininkų ir 
Gaisrininkai. Šauliai turi 
gerą dūdų orkestrą, kuris 
ypač vasaros metu daug da- 
sideda prie jaunuomenės 
palinksminimo per geguži
nes ir vakarėlius.

Toliau, miesteliui priduo
da puošnumo aukšta graži 
betoninė bažnyčia, kuri bai
gta statyti 1929 metais, tik 
jos vidus dar visai neišren
gtas, bet tikimasi su laiku 
įrengimą baigti. Ilga ir au
kšta bažnyčia džiugina ne 
vieno praeivio akį. Prieš 
karą buvus bažnyčia sude
gė, dabar malonu yra turė
ti tokią puikią naują baž
nyčią.

K. Vilbasas.

SPECI ALIS BA RGENAS
4 Šeimynų muro apartmentas ant 

1481 E. 66 St. Moderniški 4 angli
niai furnasa, 6 garadžiai, renda $140 
j mėn. Kaina $12,500. Pardavimui 
a rmainais.

VALENTIN KOCI
Real Estate — Notary Public 

1266 E. 71 St. HEnd. 6211

LIETUVIO DARBININKO 
Reikalaujam darbui prie ūkės, gera 
vieta, darbas lengvas. Kreipkitės 

12510 TAFT AVĖ.

IŠDALINIMUI PALIKIMO
Parsiduoda namai ant E. 70 st. 

arti Wade Park, kampinis lotas, 2 
šeimynų po 5 kamb. ir maudynes, ir 
pavienis namas, 9 kam., 5 miegami. 
Greitam pardavimui $7,500. šaukit 
CHERRV 7935 arba EDDY 1.483-J

Mr. ROSEN

Pajieškau Antano Stanaičio, gy
vena Scranton, Pa. Nesenai mačiau 
rašyta kad mirė jo brolis Jonas.- 

’••—z;, . Balčiūnas
1942 W. 25 th St. Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI 
moteries. 45 ar 48 m., be vaikų, naš
lės ar merginos, tik kad nebūtų per
daug davatka. Katra Clevelandietė 

. „. poroje gyventi ir atil
sėti prašau atsiliepti. (9)

Juozas Ivancevičius
434 E. 149 St. Cleveland, O.

ŠUNSKAI
Tarą) girių jau ištolo ma

tyti aukštas bažnyčios bok
štas. Ten yra Šunskai. Nuo 
Šunskų į Mariampolę 10 ki
lometrų, o j Vilkaviškį 23. 
Šunskai miestelis nedidelis, 
bet stovi gražioje vietoje.

Šiek tiek atokiau iš visų 
pusiųs yra miškai. Žiemą 
šiuose miškuose ruošiamos 
medžioklės. Dažniausia me
džioja vietiniai gyventojai, 
ir jie nelabai nori kad jiems 
kas nors iš toliau atvykęs 
šaudytų kiškius. Nesenai 
čia buvo suruošta medžiok
lė. Medžioklėje mažas pa
sisekimas buvo, del to kad 
vietiniai medžiotojai atvy
kusius iš toliau medžiotojus 
vedė tomis vietomis kur 
mažiausia .buna grobio.

Gyventojai apie Šunskus 
daugumoj mažažemiai: tu
ri po tris arba šešis hekta
rus žemės. Bet yra ir šim
tamargių. Pas vieną tokį 
šimtamargį teko kartą ap
sinakvoti. Rodos puikiai 
gyvena, gražiau kaip mies
te. Bet vėliau sužinojau kad 
jo namai ir visas turtas bus 
tuojau per varžytines iš
parduotas. Mat, žmogus 
prasiskolino, o atiduoti ne
turi iš ko.

Lietuvoje panašių ūki
ninkų yra ir daugiau, nes 
dabar iš žemdirbystės sun
ku gyventi. Darbas beveik 
neapsimoka. Tat ūkininkai 
iš savo žemės turi tik mais
to, o naudos labai mažai. 
Pastaru laiku centneris ru
gių kaštuoja tik 10 litų (1 
dolaris).

Šiaip Šunskuose žmonės 
yra labai vaišingi ir patys 
dažnai mėgsta pasivaišinti, 
o kuomet prisivaišina deg
tinėlės, nustoja proto ir 
pradeda muštis bei šaudy- 
tis. Pereitais metais toks 
retesnis atsitikimas ir buvo 
kautynės eigulių su šauliais. 
Visi ginkluoti stojo prieš 
vieni kitus. Sužeistų buvo 
trys, užmuštų ant laimės 
nebuvo. Dabar eiguliams 
(strielčiams) už tokį savo 
pasižymėjimą teks nustoti 
tarnybos.

Nuo Šunskų vardo pava
dinimą turi ir visas vals
čius. Bet dabar Šunskų val
sčius bus panaikintas. Iš 
Šunskų ir Kvietiškio vals
čių bus vienas Mariampolės 

‘valsčius. Mat, žmonėms bus 
/patogiau ir reiks mažiau 
tarnautojų.

Apie Mariampolę, kaipo 
didelį apskrities miestą, ap
rašysiu kitą kartą.

Alcis,

suklupo. Brazauskas atsi
stojęs pečiu niuktelėjo re
fery ir tas nulėkė į virves. 
Tuo laiku jau ir žiūrėtojai 
bėgo artyn prie virvių. Sn- 

I bėgus keliems policijantams 
I vienas jų Brazauską par
mušė, po ko_Brazauskas ne
galėjo daugiau imtis.

Brazauskas sveria 200 s., 
Siki 220. Abu geri imtikai.

ŠARKIS PASTATYTAS 
ANTROJ VIETOJ

Prasidęjus šiam metui, I 
sporto žinovai pradėjo skir
styti į grupes svarbiausius 
kumštininkus, sugrupavi
mui jų pagal jų stovio.

Smėlingą kaipo čampioną
(nors jis tos garbės nega- 
vo vyriškai, ir dabar buvo 1 VvlllJu
atimta), stato pirmoj vie-' 
toj.

Šarkis pastatytas 
vietoj, nors kiti Striblingą 
stato į antrą vietą, o da’' ki
ti į trečią vietą.

Trečioj vietoj pastaty tas 
Stribling.

Antroj grupėj sunkiųjų 
kumštininkų stovi: Tuffy 
Griffiths, Camera, Campo
lo, Loughran, Retzlaff, Wal
ker.

Dedama pastangos susta
tyt Griffiths su Loughranu, 
Schaaf su Campolo, iš ku
rių laimėtojai turėtų susi
kibti su Šarkiu sekančią va
sarą.

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodys kaip nauji, 

kaina:antroj Pasinaudoki!; musų žema 
Vyrams 

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

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 
Moteriškos skrybėles išvalyt

SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

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

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

$1.90 
50c 
50c 
25c 
45c

aukštyn 
50c
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Antanas Brazauskas susi
mušė su policijantu

Camden, N. J. — Vasario 
d. imtikas Antanas Bra

zauskas turėjo imtynes su 
Abisinu (juoduku) Reginald 
Siki. Kada Sikį paguldė 
Brazauską pirmame susiki
bime į 31 minutą ir 29 sek., 
Brazauskas pašokęs ant ko
jų puolėsi savo oponentą 
mušti. Refery bandė juos 
perskirt ir uždrožė Brazau
skui Į smakrą, nuo ko jis

VACUUM CLEANERS
MAKES REPAIRED

U Hoovers___ $12.50 up
J Premier Duplex 14.00 
Į7 up; Eureka 13.00 up; 
' Royals and Air Ways 

others at Low prices.
I Don’t buy until you 
\ see the bargains here 
A Everyone guaranteed 

same as factory, one 
j year.

/ GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

ALI.

JAMES Restaurant
1110 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

NUSIDIRBUSIAM
ir jo

MOTERIAI

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

_ Brakes Sutvarkom 
Dykai

Ekspertai ant visokių Motoro Darbi) 
Buvę Raybestos Mechanikai 
DARBAS PRIEINAMOMIS

STANDARD GARAGE 
1151 East 58th St. 
5812 St. Clair Ave.
Netoli East 55th St 

LEO & ERNIE

Telefonai Namu
KEnmore 1710W

X Ofiso
ri- MAin 1773 KEnmore 47I0W 
į P. J. KERŠIS 
$1426-8 Standard Trust Bldg.
A Baigęs teisių mokslų Cumber

land Universitete ir darbuojas 
su Teisių ofisu advokatų 
Čollister, Stevens 

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

i 
X

0
Lietu-
Rusai

Dr. S. T. Tamošaitis
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th Si.

£ Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R

Į (Virš Lietuvių Banko)

Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius,! 
ninkas savo prak- 

RįKSgG-DįSSJ Patyręs Laikrodi- 
tikoje per daugelį 
nietų. Už savo 
darbų pilnai atsa- 
Kau ir pigiausia 

kitur. Tčmykit anYraša- 

T. ŠTAUPAS
G704 Sjiperior av. Cleveland, O. 

telefonas FLorida 2610-R.

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

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

už mažiausia pinigų”

J. C BLASER
II a r d w a r e 

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

įrankiai žemomis kainomis 
Darom raktus. End. 0280

For pyorrhea

mon^y

probkk

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

and 
dis
and

❖
X p ROSEDALE ©I 

"Ory Cleaning Co.J 
HEnd. 7906 t

C. F. PETRAITIS, Prop. ♦ 
6702 Superior Ave., +

ruo-
Mo-

Kailių Siuvimo Mokykla
Merginos kurios nori išmokti ge

ro-amato. Geras uždarbis kada už
baigi kursų. Vakarinės Klesos 
šiamos dabar, žema mokestis, 
kinama ir suknių siuvinio.

789 EAST 125TII ST. 
(Durys iš pietų)

forSmokers 
of Pipe and

Likviduotas Ko 
Literatūros S<

Sausio 21 d., K 
buolių g-vėj 12a b 
nalinė policija sūri 
nistų partijos cei 
literatūros sandėl 
vo sudėta “Komu 
sas”, “Komunisti 
nacionalas”, “Kai 
sa”, Įvairių at 
Lietuvių, Žydų ii 
kalbomis. Viso to 
teraturos apie 20,' 

■pliorių. Be šios 1 
rasta dar keturio 

, vėliavos su kon 
ūbaisiais ir šapir

Be to, per k 
susirašinėjimas 
cijos nušviečia v 
dar kalėjimuose 
akciją. Iš jų maty 
Įsakymai dabavi 
darni Lietuvos i 
partijos komiteto, 
slui numatytos ir 
išlaidos, kurios 
tam susirašinėjim 
per kratą taip pat 
turėjo būti siunčia 
liūs, parenkti kali 
nistų bado streikt

Sąryšy su sand 
davimu suimti try

Vagių lizd;
Rietavo miešti 

l'uoju laiku Įvyko 
gysčių.

Iš pieninės buv 
dvi statinaitės svit 
asmens iš buto bu1 
lašiniai, apie šišię 
nims pavogti dvi) 
kam ir kumeliuku 
klos nuvedę, o da 
nėra to trečjadk 
gaus dienos, kad 
ką nepavogtų.

Vieną vakarą 
vogta nuo arklių 
balnai, taip pat i 
tik pasistačiusiai) 
tą Į brikelę arklį 
darnos g-vės vier 
nės kiemo prie pat 
kų gyv. namo, bv 
kyti nauji pakink 
nos, pavogta nuo 1

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Elzbieta Dukauskienė . Lt. 120
Jonas Stanislovaitis ........ 300
Marijona Tiškienč .......... 200
Marė Navickienė .................. 50
Ona Kačenauskienė .......... 110
Marė Bubniutė .................... 60
Antanas Mazilauskas .... 200
Paulina Kurcekavičienė ... 70
Juozas Pervažas ................ 50

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

Take Your Medicine With You
Chocolate coated tablets. Just as effec
tive as the liquid. 98 out of 100 report 
benefit.

Sold at drug stores

Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Coinpound

t MMMVH 0B 1/NK >*AK
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važiuojate Į teatrą — 

ar tai butų jūsų kaimynystėje ar vidur
iu iestyje — jus jieškot smagumo, pasiten- ’ 
kinimo, pasilsiu, pasiliuosavimo nuo dienos 
rūpesčių, ar ne, Ponas ir Poni Nusidirbu
sieji? Jus norit atsiliuosavimo nuo įtem
pimo nervų šiam moderniškam gyvenime.

Kodėl taigi nepalikti savo automobilį na
mie, o nuvažiuoti tramvajum arba auto
busu? Jus gal nesuprantat, bet tankiai 
pusė valandos valdymo automobilio šiose 
kelių užsigruidnio dienose sunaudoja dau
giau jūsų energijos negu visos dienos dar
bas. Prie to, susiduria! su pasistatymo ne
patogumu, policijos tikietais, gaišavimu ir 
daugybe erzinimų.

Tramvajuje arba autobuse galite atilsėti. 
Galit apkalbėti teatrą, vėl persi j nokti apie 
girdėtus juokus, ir sugryžti namon pasi
tenkinę. Prie to viso, vieša transportacija 
sumašins pasilinksminimo vakaro lėšas.

UOMET jus

JT Didelėms teatrų partijoms 
[į pasisamdykit sau autobusą

OS RAILWAY COMPANY gj

TAKE STREET A MOTOR.COACH

Tikrai Moderniškas
Puikus Gazinis Pečius

Gazinis pečius parodo
mas šiame atvaizde yra 
tai tipiškas palinkimas 
subendrinti gražią išvai
zdą su geru atlikimu už
duoties, kas dabar dau
giausia daroma Ameri
kos namuose.

Nėra jau reikalo kad ir 
maloni šiluma butų .ne
švari. Kaipo gazinis pe
čius, šisai yra švarus ir 
puošnus, ir taip atsakan
čiai padirbtas ir subuda- 
votas kad yra naudingas 
daugeliu atžvilgių, l ie
są sakant, mes visada iš- 
radom nauju/ budus ku
rie pasirodo kaip tik at

sakanti aprūpinimui ši
lumos reikalo.

Šis vadinasi “cirkuliuo
jančio” tipo gazinis pe
čius, moderniškas, mok
sliškai pritaikytas gazi
nis pečius, kuris papuoš 
kiekvieną kambarį ku
riame bus pastatytas. O 
prie to viso jo kaina yra 
labai prieinama, ir yra 
padarytas įvairių spalvų 
taip kad galima pasirin
kti kiekvienam namui ir 
kambariui kur tiks.

Išstatytas pamatymui ir 
galit jį apžiūrėti Gazo 
Ofise.

Vilkinti pavojinga, 
Klauskite gamtos.
Oil Capsules” greita 
dicinoje pažangos p; 
ir svarbius organus 
Gold Medai Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. Icškoki- 
vardo dėžutėse. Nc-

ANTI
Pirmos KiesVESTUVIŲ U

Ypatingai užkviečit 
ir ateiti pas mus n 
su savo šeimyna pa, 

kaii

1197 East 79th

ADOLl
(Ad

Laidotuvių

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th and Rockwell

Automol
Ligonių

Telefoi
6621 Edna Ai
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liuvimo Mokykla

Likviduotas Komunistų dinė sėdynė, viso vertės už 
Literatūros Sandėlis , ^50 lt., o arklys paleistas.

Pažymėtina tai, kad be-
Sausio 21 d., Kaune, O- vejR nė viena iš viršui minė- 

buolių g-yėj 12a Nr., krimi- tų vagyščių nebuvo išaiškin- 
naline policija surado komu-, ta, išskiriant dviračių vagis 
nistų partijos cent, komit. kuriuos susekė vienas šau-
literaturos sandėli, kur bu-j lys ir pranešė policijai.
vo sudėta “Komunistų Bal- ( žmonės vagių įbauginti 
sas”, “Komunistinis Inter- bijo ir i turgų važiuoti.
nacionalas”, “Kareivių Tie-f ‘ <£).”
sa”, įvairių atsišaukimų
Lietuvių, Žydų ir Vokiečių,
kalbomis. Viso tos rūšies Ii- Tilžės lietuviai statysis

kurios nori išmokti gc- 
Geras uždarbis laida už- 

Vakarinčs Klesos ruo- 
r. Žema mokestis. Mn- 
uknių siuvimo.
CAST 125TII ST.
ietų)(®)

teraturos apie 20,000 egzem- 
•pliorių. Be šios literatūros, 
rasta dar keturios raudonos 
vėliavos su komunistiniais 
obalsiais ir šapirografas..

Be to, per kratą rasta 
susirašinėjimas ir instruk-i 
cijos nušviečia vedamą dą-į 
dar kalėjimuose badavimo 
akciją. Iš jų matyti, kad visi: 
Įsakymai dabavimui duo
dami Lietuvos komunistų 
partijos komiteto. Tam tik-1 
slui numatytos ir piniginės 
išlaidos, kurios figūruoja 
tam susirašinėjime. Pinigai 
per kratą taip pat rasti. Jie 
įturėjo būti siunčiami Į Šiau
lius, parenkti kalinių komi- 
nistų bado streiką.

Sąryšy su sandėlio likvi
davimu suimti trys asmens.

“L.A.”

namą.
Tilžės Lietuvių susivieni

jimas sudarė akciniais pa
grindais sąjungą, kuri rūpi
nasi rasti lėšų ir pastatyti 
Lietuvių visuomenės reika
lams namą. Per trumpą lai
ką tuo reikalu daug padaly
ta—jau surinkta namo sta
tymo fondui 14,000 markių 
ir 50 litų. Daugelis lietuvių 
stoją akcininkais, o kaiku- 
rie tiesiog aukoja namo sta
tymui. “L.A.”

Vagių lizdas
Rietavo miestely pasta

ruoju laiku Įvyko daug va
gysčių.

Iš pienines buvo išvogta i 
dvi statinaitės sviesto, vieno Į 
asmens iš buto buvo pavogti 
lašiniai, apie šišiems asme
nims pavogti dviračiai, kai 
kam ir kumeliukus iš gany
klos nuvedę, o dabar beviek 
nėra to trečiadienio —tur
gaus dienos, kad kam nors 
ką nepavogtų.

Vieną vakarą buvo pa
vogta nuo arklių net penki 
balnai, taip pat vienam vos 
tik pasistačiusiam pakinky
tą Į brikelę arklį ant Kvė- i 
darnos g-vės vienos arbati
nės kiemo prie pat polici-nni 
kų gyv. namo, buvo nukin
kyti nauji pakinktai, kama-

Pralotas Olšauskas išva
žiuotų užsienin, jei tik pa

leistų iš kalėjimo.
Pralotas Olšauskas pada

vė teisingumo ministerio 
vardu pareiškimą, prašyda
mas, kad teisin. min. jo ma
lonės prašymus nusiųstų 
ręsp. prezidentui. Baigda
mas pralotas Olšauskas sa
vo pareiškimą rašo, kad jis 
sutinkąs tučtuojau išvažiuo
ti užsienin,; kai tik busiąs iš 
kalėjimo paleistas.’ “L.U.”

Smulkios ūkiškos naujienos
Mokesčių departmėnto 

pasiuĮymu įsteigtas degtu
kų monopolio vykdymo ko
mitetas, kuris prižiūrės su
tarties vykdymą ir degtukų 
kokybę. Tuo bildu norima 
užkirst kelią kad blogos rū
šies degtukai nepatenktų Į 
rinką.

—Tabako augintojų drau
gija rengiasi steigt vietinio 
tabako apdirbimo fabriką, 
nes, esantieji tabako fabri
kai per mažai suvartoja

Vandentiekio ir Kanali
zacijos Darbai Kaune
Vandentiekio ir kanaliza

cijos darbai šiemet, anot 
miesto burmistro p. J. Vi
leišio, bus dirbami nelėčiau 
kaip pernai. Senamiestry ir 
Karmelitų rajone yra likę 
tų darbų dar 40' t padaryti. 
Tatai šymet norima ir baig
ti. Be to, šymet norima van
dentiekio vandeniu būtinai 
aprūpinti ir Žaliakalnį. Ten 
teksią tuo tikslu pastatyti 
vandens spaudžiamąjį bok
štą. Taip pat šymet busiąs 
nuvestas vandentiekio van
duo į Šančių kareivines. Ta 
proga bus įstatyti gaisro at
vejui hydrantai išilgai visą 
Juozapavičiaus prospektą 
iki kapinių.

Ligšiol per šešerius me
tus kai dirbami Kaune ka
nalizacijos ir vandentiekio 
darbai, miestas į juos įdėjo 
6,000,000 litų. Milijoną litų 
norima įdėti ir šymet (šy
met reiks 600,000 litų dar 
pasiskolinti.) Tada bus jau 
60V kanalizicijos ir vanden
tiekio įvesta visam Kaune.

Miesto valdyba labai su
sirūpinus greičiau įvesti 
priverstiną, kur galima, pri
sijungimą prie kanalizaci
jos ir vandentiekio kad na
mų savininkai blogu vande- 

j niu nenuodintų savo butų 
I nuomininkų. ' ‘L.A.”

Už Lietuviškus • elemento
rius protokolas

Eišiškių valse., pas vieną 
lietuvį ūkininką užėjo poli
cininkas ir rado du vaikus, 
skaitančius lietuvišką ele
mentorių “Kelias j šviesą.” 
Vaikai- buvo atleisti gydy
tojo iš lenkų valdžios moky
klos, ries negalėjo vaikščiot! 
tręjetą kilometrų. Policinin
kas. atėmė iš vaikų elemen
torius, pabarė, kad nekalba 
lenkiškai, o “pagoniškai”, ir 
ūkininkui sustatė protokolą, 
kad vaikus mokina lietuviš
kai. Atimti elementoriai pri
jungti prie protokolo.

“M.R.”

Nupirkta Gyvulių už 
40,000,000 Litų

Pereitais metais “Maisto” 
bendrovė su skyriumi “Lie
tuvos Eksportas” Klaipėdoj 
sunaudojo 163,703 kiaulių, 
26,697 galvijų, 24,342 ver
šių ir avių, 41,300 žąsų, 36,- 
258 viščiuku, 19,833 ančių, j 
313 kalakutų. Viso 806,446; 
gyvulius už 40,5000,000 litų.

Iš sunaudotų gyvuliu už
sienin išgabenta iš Kauno 
skyriaus, vadinas, “Mais
to”: gyvų kiaulių Vokietijon 
— 49,468 ir Rusijon—2,542. 
Bekono— 785,277 kg. , švie
žios kiaulienos — 204,702 
kg-, gyvų galvijų 4,564 arba
l, 395,809 kg., avienos—5,197 
kg., žąsų penėtų gyvų—41,- 
300, ančių — 19,833, viščik- 
kų—36,258, kalakutų—313.

Odų sūdytų —70,000 kg. 
Kraujo neapdirbto—130,000 

j kg. Paruoštų mėsos gaminių 
—20,000 kg.,gyvų avių—120.

Bendros vertės už 13,422,- 
742 lt.

Pe to, pristatyta mėsos- 
produktų kariuomenės in
tendantūrai ir savo krautu
vėms už 5,3000,000 lt. Ben
drai pagaminta mėsos pro
duktu vidaus ir užsienio rin
kai už 18,750,000 litų.

“Lietuvos Eksportas” 
Klaipėdoj pernai supirko— 
77,280 kiaulių. Iš jų bekono 
pagaminta 3,100,000 kg., 
gyvų kiaulių Vokietijon iš
gabenta 3,341 ii- Rusijon— 
2,719. Viso iš “Lietuvos Ek
sporto” eksportuota už 11, 
400,000 litų. Bendrai abiejo
se skerdyklose pernai paga
minta produktų už 30,150,- 
000 litų ir paskersta visi gy
vuliai Kauno miestui.

Pažvelgę į statistiką abie- j 
jų skirdyklų veikimo 1929! 
metais, matysime, kad 1930
m. padaryta kelis kartus 
daugiau visose srityse.

‘ “L. A.”

JIEŠKOJIMAI
(Iš Lietuvos Konsulato 

Chicagoje)

Bepirštienė, Liudvika. Ki
lus iš Lygumų miesto, Šiau
lių aps. 1928 m. gyveno De
troit, Michigan.

Biržinis, Pranas. Kilęs iš 
Salako vai., Zarasų aps. 
Gyv. Detroit, Michigan.

Gilis, Leonas. Kilęs iš Ly
gumų miesto, Šiaulių apsy 
1928 m. gyv. Detroit, Mich.

Lipskis, Stasys. Kilęs iš 
Kelmės miesto, Raseinių 
aps. Pirm karo gyv. Ohio 
valst.

Jurevičius, Kazys. Gyve
nąs Chicagoje.

Petkus, Jurgis. Kilęs iš 
Tauragės miesto. 1920 m. 
gyveno Chicagoj. Atsiliepė 
jo žmona,”Amalija Petkienė.

Taurinskis, Stasys. Kilęs 
iš Mosėdžio vai., Kretingos 
aps. Antra kart atvažiavo į 
Ameriką 1921 m. Gyv.. Chi
cagoje.

Urbonas, Juozas. Kilęs iš 
Tauragės vai. ir aps. Įstojo

Amerikos kariuomenėn ir 
žuvęs. Pirm karo gyv. Chi
cagoje.

Valunta, Antanas. Kilęs 
iš Krinčino vai., Biržų aps. 
1914 m. gyv. Iowa valst.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti, 
ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašo
mi suteikti žinių. Bent ko
kia žinia bus brangiai įver
tinta.

Lietuvos Konsulatas
201 N. Well St. Rm. 1904 

Chicago, III.

Žiemos Epidemijos
Daug lauksiančių Apsirgo Europoj 

ir Japonijoj. Dabar Rytinės 
Suvienytos Valstijos

nos, pavogta nuo brikelio o-!vietinio tabako. “M.R.”

PŪSLĖS BĖDOS

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

201 N. Wells St., Room 1901 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York Citj

Lietuvos Pasiuntinybe 
2622—16th St. N. W. 

Washington, D. C.Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules’’ greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved

65,000 naujų ūkių.
Lietuvoj praeitais metais 

išparceliuota 31,884 ha. že
mės. Iš to kiekio ūkiams su
daryti buvo paskirta 14,500 
ha., o kitas žemės plotas a- 
tiduotas valdžios ir savival
dybės įstaigoms steigti mo
kykloms, prieglaudoms, kul
tūriniams ūkiams, parkams

Nuo 1919 m. iki praeitų 
metų pabaigos išparceliuota 
599,500 ha., iš to kiekio nau
jiems ūkiams išdalinta 420,- 
000 ir sudaryta 65,343 nauji 
ūkiai. “L.U.”

Gold Medal Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. Icškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

lem Oil Capsules’’ 
Visose vaistinėse tri
te "Gold Medal’’ 
imkite kitokių.

ANTANAS BARTKUS
Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studija

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

'taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Didžiausia Cleveland® Lietuviu Radio 
Parduotuvė

6107 Superior Ave. prie E. 65th St.
ENdicolt 4638

VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOJ-
Ypatingai užkviečiu Lietuvius pasinaudoti ankstyva Gavėnia 
ir ateiti pas mus nusitraukti savo paveikslą — pavieniai arba 
su savo šeimyna pasiuntimui gimtiems Į Lietuvą. Per Gavėnią 

kainos bus žymiai nupigintos.

1197 East 79th Street Henderson 3535

A DOLPH C. JAKIBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicolt 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

Wmn mi w M
=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui£ 1 

I TŪKSTANTIS IR VIENA I 

ji NAKTIS I 
I = =
= Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau- 

|= gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. = 
= Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta. =

Kaina tik $2.00. =

5 =
5 Kas suras "Dirvai" vieną naują skaitytoją čia Ameri- = 

į S koje arba užrašyt j Lietuvą, gaus šią knygą už ifl.00. = 

| "DIRVA” I
6820 Superior Ave. Cleveland, O. |

If------- —
ĮGALIOJIMAI

; reikalingi Lietuvoje pirki- 
> mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

; K. S. Karpavičius
; Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
j Rašykit laiškais arba atsi

lankyki! ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

i

.Jeigu turit šalti prašalinkit jį tuo
jau. Jeigu neturit tai dėkit visas 
pastangas aspisaugojimui. Jie yra 
pavojingi.

Kožnas mažas persišaldymas k:;, 
turėjot palieka jūsų sistemoj keletą 
ligos perų. Gal to nejaučiat ir pa
tampai lengva auka net mažiausios 
epidemijos kurios užeina bėgyje žie
mos mėnesių.

Milijonai dabar naudoja garsųjį 
Pure Herb Laxative Tonic vadinamų 
Bulbarian Herb (Blood) Tea praša- 
linimui šalčių ir greitam sustiprini
mui sistemos. Gausios sultys išduo
damos iš tų žievių, šaknų, lapų ir 
kamblių, išgėrus karštą einant gulti, 
veikia tuojau.

Apsisaugojus nereikia gailėtis ir 
Bulgarian Herb Tea (Arbata) nau
dojama visoj šeimynoj nors porą sy
kių į savaitę, pagelbės palaikyti kū
ną geroj sveikatoj. Parsiduoda vais
tinėse visur, 35c, 75c, $1.25, arba 
užsisakykit pačtu didelę šeimynos 
mieros dėžutę už $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co.. 207 Marvel 
Building’, Pittsburgh. Pa.

KAIP TAPTI 
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU 
25 centai.

REIKALAUKIT “DIRVOJ” 
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

COLLINW00D0 LIETUVIU BENDRAS PARENGIMAS

Teatras - Dzimdziai ir Balius
Rengia M.M.N.P. Nauja Lietuviu Parapija ir S.L.A. 362 Kp,
Nedelioj, Vasario 15 d. == Lietuvių Saleje

6835 Superior Avenue
Durys atdaros nuo 3 vai. po pietų Programas prasidės nuo 4:30 vai.

Statoma scenoje penkių 
veiksmų tragedija ’BROLŽUDYS’

Taipgi visu mylimi artistai

A. VANAGAITIS IR J. OLŠAUSKAS

J. OLŠAUSKAS

J. LUIZOS ORKESTRAS.
A. VANAGAITIS

ĮŽANGA 50c. Ant Šokių 35c.
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į Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdieott 4486—Atdara vakarais

ATVYKSTA A. VANAGAITIS 
IR OLŠAUSKAS

Šį sokinadiejiį, Lietuvių salė
je bus gražus vakaras, kurį ren
gia SI.A. 362 kp. ir nauja pa
rapija iš Collinwood.

Statoma scenoje penkių aktų 
tragedija “Brolžudys”, 
dalyvaus su dainomis ir juokais 
Vanagaitis ir Olšauskas.

(Plačiau apie tai rasite 
bime ant 7-to pusi.)

I w i
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‘Dirvos’ Ekskursija LietuvonCLEVELANDO LIE
TUVIŲ KUNIGŲ 

ISTORIJA
Clevelando Lietuvių parapijos 

istorija prasidėjo 1896 metais 
taipgi — kaip tik 35 metai atgal. Są- 

i ryšyje su dabar kilusiais šven- 
I to Jurgio parapijoje vaidais ga- 

. Įima pažymėti kad Clevelando 
į Lietuvių parapijoje su kunigais 
'niekad ramybės nebuvo, štai 
kaip apsako api.e tai vienas se
nas gyventojas, kuris dalyvavo 
su visais buvusiais kunigais:

Kuli. Diclininkaitis buvo pats 
i pirmas klebonas. Tada Lietu- 
I viai savo bažnyčios neturėjo ir 
pamaldas turėdavo šv. Petro 

. bažnyčioje, Superior prie E. 17. 
Jis sakoma pasidaręs bėdos su 
gaspadine ir vyskupas jį išvijo.

Kun. Mašiotas. Jis atsirado 
vėliau po Kun. Dielininkaičio. 
Kun. Mašiotas taip pat kuniga
vo Fetrinėj, ir buvo geras biz
nierius. Užsiiminėjo ne tik ku
nigavimu bet ir anglų pardavi
nėjimu. Lietuviai buvo bema
ną pirkti bažnyčiai žemės skly
pą. Jis prikalbinęs parapijonų 
komitetą eiti j ieškoti žemės ant 
E. 79 st., netoli ten buvusios 
Lenkų bažnyčios. Jo planas bu
vęs toks: kada Lenkai pamatys 
Lietuvius jieškant bažnyčiai že
mės, pakalbins juos eiti i savo 
bažnyčią. Tada žinoma ir Ma
šiotą paims į Lenkų bažnyčią ir 
jis kunigaus abiem tautom, nes 
Lenkų kunigas Lietuviškai ne
moka.

Prasidėjo tarp parapijonų ir 
kunigo piktumai, barniai, ii- pa- 
rapijonys nutarė nemokėti mo
kesčių ir neiti į bažnyčią, kad 
greičiau kunigo nusikračius. Bet 
po nutarimo neit į bažnyčią, vi
si vienas už kito ėjo pažiūrėti 
kurie kiti eina ir kunigą remia, 
ir vis bažnyčia būdavus pilna. 
Mašiotas kunigavo apie metus 
laiko. Paskui pametė ir išėje 
ūkininkauti. Pora metų atga' 
jis mirė skurde, nubaustas už 
platinimą svaiginančių gėrimų.

Paskui likę be kunigo, para- 
pijonys dėjo pinigus iki sudėjo 
gana nupirkimui bažnyčiai že
mės, kurią ir nupirko>ant E. 21 
st. ir Oregon avė.

Kun. Jankauskas buvo trečias 
klebonas, kuriam atėjus Lietu
viai jau turėjo nupirkę bažny
čiai žemę ir pinigų sudėję baž
nyčiai statyti. Tada mat buvo 
kiti laikai. Bedievio su žvake 
reikėjo pajieškoti, nes niekur jų 
namuose nelaikydavo.

Jis kunigavo apie šešis me
tus. Prie jo buvo pastatyta ta 
senoji medinė bažnyčia, kurios 
dabar nei pamatų nelikę. Baž
nyčios pastatymui užmokėte 
$11.000, bet parapijonys sakė 
kad ji tiek nekaštavus. Kuni
gas čia atbuvęs gryžo Mariam- 
polėn, ten buvo turtuolis.

(Kitame num. bus apie kuni
gus: Plaušinaitį, Paukštį, Ha- 
laburdą ir Vilkutaitį.)

skel-

Moterys aplankys naują aps
krities kalėjimą. Šerifas John 
M. Sulzmann užsikvietė Lietu
vių Moterų Klubo nares kaipo 
viešnias aplankyti naują aps-1 
krities kalėjimą. Jos bus ap
rodyta visas naujas budlnkas. 
Apsilankymo diena bus penk
tadienį, Vasario 19.

Moterų klubo draugiškas va
karėlis nukelta i Vasario 26 d.

* ’ ‘ O. K.

Iš DR. V. KUDIRKOS DR-.IOS 
SUSIRINKIMO

Vasario 6 d. Dr. V. Kudirkos 
draugija laikė savo susirinkimą, 
kuris praėjo gražiai. Nors rau
donukai šioje draugijoje mažai 
reikšmės turi, bet vis dar pučia 
savo šerius.

Jau tūlas laikas kaip buvo 
viešai skelbiama kad po susi
rinkimo bus Dr. Vitkaus pas
kaita. Na tai štai susirinkime 
draugas Rugienius pašoka ir 
prirodinėja kad negerai kam ši
tos faktas nebuvo garsinama ir 
jų laikraščiuose. Jam atsaky
ta kad paskaita buvo garsina
ma tik Lietuviškuose laikraš
čiuose, o ne žydiškuose, ir kai
po vietinei publikai užteko tris 
sykius “Dirvoje” pagarsinti, o 
jeigu jąs skaitot kokius ne Lie
tuviškus laikraščius tai nieke
lio kaltė.

Susirinkimą baigus, laukiant 
Dr. Vitkaus, mušu raudoni bro
liukai laksto, nerimauja, vieni 
nori patys stoti drožti prakal
bą iki Dr. Vitkus ateis, kiti ta
riasi kaip čia išnaudojus šiuos 
paskaitų vakarus raudonai pro
pagandai. Gal kitų tokių ilga
ausių nėra kaip musų bolševi
kai; jie visur lenda. Atėjus 
Dr. Vitkui, draugijos pirminin
kas su juo sustojo pakalbėti ke
lk; žodžius, na gi štai jau girdi 
kad draugutis Žėbrys pristojęs 
prieš publiką niekelio neprašy
tas perstato Dr. Vitkų kalbėti. 
Nei asilas neturės tokios drą
sos kištis ne j savo reikalą kaip 
šis draugutis.

Dr. Vitkus suteikė klausyto
jams daug naudingų žinių apie 
sveikatos užlaikymą. Patartina 
visuomenei nepamiršti kito to
kio vakaro, kuris bus Kovo 6 d.

Vietinis.

BAIGĖ HIGH SCHOOI,

K. S. Karpius

Lietuvis, Anta- 
sunus žinomu 

Antano ir Tofi-

Lietuvių Salės Bendrovė iš
rinko naują valdybą iš šių vei
kėjų: Pirmininkas — K. Var- 
kala; vice-pirm. — J. Brazau
skas ; salės užvaizdą — J. Ra
kauskas; finansų rast. — C. F. 
Petraitis; nutarimu raštininkas 
— Charles J. Bills.

Banionis pasveiko. Pabuvęs 
kelias dienas ligoninėje V. P. 
Banionis sugryžo namon ir jau
čiasi gerai.

Lankėsi p. Ramoškienč. Per
eitą šeštadienį lankėsi Akronie- 
tė p. Ramoškienč. Buvo atvy
kus pas pp. Banionius.

Jau prisirengę. Clevelando 
Lietuviai jau prisirengę minė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuVes. Aušta brangi die
nelė visų laukiama. Mes norim 
pasveikinti 13-kos metų Lietu
vos prisikėlimo sukaktuves — 
Vasario 22 d. mes išreikšini sa- 
•yo širdžių jausmus tau, Močiu
te Lietuva. Tą dieną susirink
sime visi, dideli ir maži, seni ir 
jauni, ir tinkamai apvaikščio
sime tą brangią musų šventę.

Tai bus Lietuvių saleje, vi
siems žinomoj vietoj.

J. A. Tulauskaš.

Antanas šimkunas-Shemkunas
Sausio 29 d. baigė East Tech

nical High School 96 mokiniai, 
jų tarpe vienas 
nas Šimkūnas, 
vietos Lietuvių, 
lės Šimkūnų.

Tą vakarą mokykloje buvo 
surengtas įvairus programas, 
kuri išpildė patys mokiniai mo
kyklos auditorijoje. Muzikai ly
dint salėn įmaršavo gražioje 
tvarkoje mokslą baigusieji. Ke
turi mokiniai sakė kalbas, jų 
tarpe ir Antanas Šimkūnas, ku
ris savo nuoseklia ir gabia kal
ba nustebino dalyvaujančią pu
bliką. Iš jo kalbos galima sa
kyti kad Lietuviai susilauks ta
lentingo veikėjo, nes jaunas An
tanas yra auginamas tikroje 
Lietuviškoje dvasioje.

Vasario 1 d. Antano tėvai 
surengė banketą savo reziden
cijoje (3736 E. 153 St.) pami
nėjimui jo tokio nuotikio. Su
kviesta buvo giminės ir geri 
šeimynos draugai, kurie apdo
vanojo Antaną įvairiomis gra
žiomis dovanomis, taipgi pasa
kė gražių kalbų bei linkėjimų 
jam ateityje. Antanas pasisa
kė kad stos į Western Reserve 
Universitetą, kas svečius dar 
labiau pradžiugino ir visi linkė
jo jam geriausio pasisekimo 
moksle.

Toastmasteriu buvo Jonas 
Brazauskas, kuris gražia kalba 
teikė jaunam moksleiviui dau
gybę linkėjimų, ir kad už šešių 
metų visai baigus mokslą turė
tume tokį iškilmingą susiėji
mą pasidžiaugti jo galutinu at- 
siekimu.

A. M. Praškevičius savo kal
boje pasakė ir nustebino sve
čius, kad šiame būryje yra ir 
antra tą pat dieną baigus tokią 
pat mokyklą, tik kitoje vieto
je, tai Albina Zubinįutė. Sve
čiai ir ją sveikino. Toliau p. 
Praškevičius išsireiškė kad Lie
tuviai studentai ima pirmeny
bę moksle ir gabumuose. Pa
galiau sveikino abu moksleivius 
ir jų tėvus, nuo kurių daug pri
klauso vaikų auklėjimas.

Padėkos žodžius ištarė tėvas 
Antanas Šimkūnas ir Pranas 
Zubinas. Taip pat kiti svečiai 
pareiškė gražių komplimentų.

Toasmasteris Brazauskas už
baigė kalbas gražia savo kal
ba, kokios iš jo nesitikėjau iš
girsti, už tai nuo savęs pareis-' 
kin jam pagarbą. Reporteris.

Svarbi Paskaita
temoje 

DU “DIEVAI” 
ir Jų Organizacijos.

Sekni. Vasario 15, 3 vai. p.
Abel salėj, 7017'/j Superior av.

Rengia ir kviečia T.B.S.S.Per radio Ketvirtadieniais 
klausykit Lorna Fantin, 
įžymios numerologistės. Ji 
jums pasakys kaip vardai 
ir skaitlinės paveikia į žmo
gaus pasisekimą biznyje,, 
meilėje ir vedybose. Tik
rai, tai labai įdomu.

0 P. Lorillarcl Co., Irt*

OLD GOLD
VIVMKEIIE 

RADIO PROGRAM
STOTIS WHK

Ketvirtadieniais vakarais ___
Eastern Standard Time

.9:15

RENGIAMA SĄRYŠYJE SU LIETUVIU SPAUDOS EKSKURSIJA — 
Bus Linksmiausia ir Gražiausia 1931 Metu Kelionė Lietuvon

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

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

HOLLAND-AMERICA LINE
Puikiu Milžinišku Laivu

j Klaipėdą per Rotterdamą.

jęAlP kitais metais rengdavo taip ir šį pavasari “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 laiškiu Atsakymus gausit tuojau.

“Dirvos” Agentūra
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO

kurie sako prakalbas prieš tuk- ta šešiems mėnesiams paleidi- 
stantinę minią mokyklų baigi- mas iš kalėjimo to vaikino, pa- 
mo apeigose. A. M. P. varyta iš vietos vienas polici-

jautas, kuriam netoli to namo 
kur Potter rastas negyvas vie
nas žmogus radęs gatvėj revol-Nužudytas Buvęs Miesto, ■ , . __ nuo zjiuugkik) i emyo jjuvrvj i » vz*

tarybos Narys Potter | veri padavė, o policijantas apie 
tai užtylėjo ir neraportavo vir
šininkams. Kitas policijantas 
suspenduotas pusei metų už tai 
kad nesiėmė teirautis kodėl Pot-

BEN BRAZIS
SALDAINIŲ IR GROSERIO 

PARDUOTUVĖ
Puiki vieta Lietuviams užeiti ir pa-:
.J,., i ko i no c- ■ rxi v»L*l i Q I." f> .

No. 8

s<
DAI
IR DARBI?

Sako darb 
Didžiausio N 
ko, Chase N; 
York, pirmir 
mas Clevela 
ir Prekybos 
susirinkime j 
lyje biznis ]: 
visas pasauli 
gaivelioti. 1 
bus pertvark 
fas ir nustat

Kaip dabai 
klai rodo, s< 
nė ir preky 
ateis dar ge

Ragina di 
leidinėt dari 
kompanijos, 
goję vice pr 
turi prie da 
bininkų, sal 
darbdaviai < 
lėtų atjaust 
atleidinėti iš 
Dabar yra t 
laikai žmogi 
bo, sako jis.

Clarksburg 
sidarė Weirt 
tuvė, kurioj 
1,000 darbiniSPECIALIAI

PENKT. ir ŠEŠTAD.
VICTOR 10 TUBE

Radio Combination
Mažiau /t Buvusios Kainos

Pasibaigė i 
Chester, Arų 
baigė, 300,00( 
kas. Darbin 
darbus.

Vokietijoj 
raginti vedus 
leisti darbus 
užleisti vieta 
visų dirbanč 
je už algas, 
moterų. Iš j 
vedusios. Jor 
iš darbų, vie 
nyktų V okie

Meksikos 
rėdama kad 
darbininkai 
iš ko gyver 
visiems gelž 
kams darbo

Ska-
Pa-

siviešėti bei šj-tą pasipirkti, 
nųs rūkymai ir saldus gėrimai.

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

Pereito sekmadienio vakare 
ant 880 Parkwood drive (tame 
name kur pirmiau gyveno Ko- 
marai) rasta nužudytas buvęs f >io automobilis stovi gatvėje 
miesto tarybos narys, William 
E. Potter. Jis buvo 45 metų 
amžiaus.

Ši žudystė sukėlė didžiausį 
skandalą visame mieste. Mat, 
Potter buvo įveltas į skandalu 
du metai atgal, kada buvo su- U tai kokio žinomo vyro/ 
sekta jog -pirkime miestui plo- - ■ - -
to žemės, už kurią miesto tary
bos komisija, susidedanti iš tu- .čAIČT A 1VTQ IMIiyik'A 
lų tarybos narių, “permokėjo”, 
$33,000. Vienas tarybos narys Albumas visokių Lietuviškų šo 
už tą vagystė su sunum pateko' 
į kalėjimą. Potter išsisuko nuo 
kaltės nes jam nebuvo galima 
nieko prikišti.:

Atėjus sekantiems rinkinyims 
Potter pralaimėjo rinkimus ir į 
tarybą nepateko.

Šiose dienose buvo gatavas 
paleisti iš kalėjimo to tarybos 
nario sūnūs. Visi jo reikalavo 
pasakyti kas pasidalino tuos 
$33,000. Už slėpimą jis su tė
vu ir kalėjime atsidūrė.

Buvo ruošiama nauji tardy
mai išleidžiamam iš kalėjimo 
vaikinui. Taip pat buvo trau
kiamas teisman ir tardomas vėl 
sąryšyje su ana vagyste ir Pot
ter.

Policija spėja kad Potter ta
po nužudytas idant prieš teismą 
nestotų, nes jis dabar gal žadė
jo kaltininkus išduoti, nes jisai 
turėjo žinoti.' Gal jis reikalavo 
iš kaltininkų daugiau pinigų už 
tylėjimą, todėl t’/: vietoj mokėti 
pinigus ir nežinoti kada jis pa
liaus reikalavęs, rado pigiau pa
samdyti žudeiką ir Potter’į at
sikratyti.

Del tos žudystės tapo sulaiky-

jau kelinta diena. Mat, po nu- 
, žudymo tik į ketvirtą dieną žu- 
1 dystė susekta. Potter Į tą na
mą buvo įviliotas ir ten primu
štas ir nušautas. Tas namas 
tapo užimtas trumpas laikas

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

kuris dabar dingo.
1931 METŲ BONU 

KUPONAI
BAIGĖ LINCOLN HIGH

Sausio 29 d. baigė Lincoln 
High mokyklą vietos tautiečių 
Zubinų, nuo 4211 Denison aye., 
duktė Aldona Mildred. Ji už
baigė su atsižymėjimu. Baig
tuvių ceremonijose ji programe 
dalyvavo kaipo kalbėtoja. Al
dona yra pasiryžus toliau siek
ti ir tapti mokytoja.

Po apeigų, tą pat vakarą pp. 
Žlibinai buvo pasikvietę savo 
gimines ir draugus pasivaišinti, 
ir laike vaišių Aldona buvo ap
dovanota gražiomis dovanomis 
ir širdingais linkėjimais.

Gal šiuo tarpu dar keli desėt- 
kai Lietuvių sūnų bei dukterų 
aukštesnes mokyklas baigė, bet 
šių žodžių rašytojui neteko su
žinoti, o iš laikraščiuose skelb
tų mokyklas baigusių suameri- 
konintų pavardžių negalima jų 
išrinkti.

Negaliu praleisti vieno džiu
ginančio įvykio ne tik moki
niams ir jų tėvams, bet ir vi
siems Clevelando Lietuviams: 
didelė garbė turėti savo tarpe 
tokius gabius mokinius. Gal 
bus pirmas nuotikis kad iš mu
sų mažutės tautos ir neperdide- 

| lio skaitliaus šioje kolonijoje, 
HEnd, 5635 ‘ išsiranda pirmaeiliai mokiniai,

P-

“Lietuviška Veseilia”
“Dirvos” krautuvėje jau ga

lit gauti trečią rekordą Lietu
viškos Veseilios, kurių pirmi dū 
rekordai visiems patiko.

Taipgi yra kitų gražių naujų 
Lietuviškų rekordų dainų ir 
muzikos.

A. LAURINAITIS
Užlaiko švarią krautuyę įvairių val
gomų prekių. Taipgi patogi ' vieta 
Lietuviams užeiti išsigerti skanių, 
saldžių gėrimų ir nusipiikti puikių 
importuotų ir Lietuvos saldainių.
951 E. 79th St. 1

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina ...................75c
1-mai smuikai ...............$1.25;
Ir kitiems Instrumentams. į

... 1 Reikalaukit “Dirvoj
GYVYBĖ 

„PRIKLAUSO 
NUO ŠTAI KO

INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrasis Gold 

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

Kurie turit Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus.

i 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.

buvo . . . 298.00 
. . . 169.00 
$129.00

Kaina
JUS SUTAUPOT
DABAR ___
IŠSIMOKĖTI I’O 82 I SAVAITĘ.
EKSTRA! Mes duosim $25 iki $100 
ant j ūsų naudotos Victrolos arba 
radio perkant naują Radio Com

bination pas mus.
Atdara vakarais.

C M E R D A’ C
•J MUSIC HOUSE

5800 BROADWAY

. ... į
” HAARLEM OIL ’w

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P, P. 311 LI(>LIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

United Sta 
po racija savo 
senatvės pen 
metus išmokė 
Pereitą metą 
nuėjo 1,154 t 
jos darbinink 
sijų įvedimo 1 
poracija išmo 
543.

Italijos kare 
22 mėnesius ir 
po 2centu (Ai 
pinigais) į diei

■»__


