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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sako darbai tuoj pakils. 
Didžiausio New Yorko ban
ko, Chase National of New 
York, pirmininkas kalbėda
mas Clevelande bankierių 
ir Prekybos Rūmų atstovų 
susirinkime pasakė kad ša
lyje biznis pradės kilti, ir 
visas pasaulis pradės atsi- 
gaivelioti. Bet reikalinga 
bus pertvarkyti musų tari
fas ir nustatyti algas.

Kaip dabar tam tikri žen
klai rodo, sako jis, pramo
nė ir prekyba atsigaus ir 
ateis dar geresni laikai.

Ragina darbdavius neat- 
leidinėt darbininkus. Mėsos 
kompanijos, Swift, JGhica- 
goje vice prezidentas, kuri 
turi prie darbų 55,000 dar
bininkų, sako kad didieji 
darbdaviai dabar ypač tu- 
lėtų atjausti padėtį ir ne- 
atleidinėti iš darbo žmonių. 
Dabar yra tragingi, sunkus 
laikai žmogui likti be dar
bo, sako jis.

Clarksburg, W. Va. — At
sidarė Weirton plieno dirb
tuvė, kurioj paimama atgal 
1,000 darbininkų.

Pasibaigė streikas. Man
chester, Anglija. — Pasi
baigė, 300,000 audėjų strei
kas. Darbininkai gryžta i 
darbus.

Vokietijoj pradėta vajus 
raginti vedusias moteris ap
leisti darbus ir būti namie, 
užleisti vietas vyrams. Iš 
visų dirbančiųjų Vokietijo
je už algas, 11,500,000 yra 
moterų. Iš jų 4,500,000 yra 
vedusios. Joms pasitraukus 
iš darbų, viena diena pra
nyktų Vokietijoje bedarbė.

Meksikos vyriausybė no
rėdama kad visi gelžkelių 
darbininkai turėtų darbo ir 
iš ko gyventi, sutrumpino 
visiems gelžkelių darbinin
kams darbo dienas.

United States Steel kor
poracija savo darbininkams 
senatvės pensijų per 1930 
metus išmokėjo $4,359,445. 
Pereitą metą ant pensijų 
nuėjo 1,154 tos korporaci
jos darbininkų. Nuo pen
sijų Įvedimo 1911 m. ta kor
poracija išmokėjo $30,625,- 
543.

Italijos kareivis tarnauja 
22 mėnesius ir algos gauna 
po 2centu (Amerikoniškais 
pinigais) i dieną.

SAKO NEIMSIĄ AME
RIKOS PREKIŲ

Maskva. — Sovietų vy
riausybės organas “Izves
tia” rašo kad Suv. Valstijų, 
iždo departmento Įsakymas 
neįleisti įvežti Į Suv. Vals
tijas sovietų popiermalkio 
yra smerktinas. Jeigu so
vietams reikia Amerikos tai 
Amerikai reikia sovietų, ra
šo komunistų carų organas. 
“Izvestia” reikalauja pasiai
škinimo kodėl Suv. Valsti
jos nepasako kas jas infor
mavo buk Rusijoj naudoja
ma priverstinas darbas.

Sovietai sako neįsileis Į 
savo šalį Amerikos gami
nių.

Kažin kodėl sovietų carai 
nori užginčyt kad ten nėra 
priverstino darbo. Juk at
ėmė iš ūkininkų žemes per 
prievartą, per prievartą pa
statė tuos pat ūkininkus 
dirbti, taip pat per prievar
tą visi kiti turi dirbti be pa
sirinkimo darbo.

ISPANIJOS MINISTERI
JA SUGRIUVO; TVE

RIAMA NAUJA
Madridas. — Rezignavo 

Ispanijos ministerija, ku
rią vadovavo Berenguer, ir 

' karalius Alfonsas pasiėmė 
sunkaus darbo surasti nau
ją ministerį pirmininką, ku
riam galėtij pavesti sudary
ti niinisterių kabinetą.

Karalius atsikreipė i at
kaklų savo priešą, liberalų 
vadą Guerra, kuris ir orga
nizuoja naują kabinetą.

Guerra buvo seniau trem
tinis ir smarkus kovotojas 
prieš karalių. Karalius pa
sakė savo priešams, kurie 
nuolat vyriausybę kritikuo
ja: “Imkit jus ir valdykit”.

Guerra, 72 m. senis, iš
statė karaliui tokias išly
gas kurių nebuvo galima 
priimti, todėl prisiėjo jieš- 
koti kito premjero. Pakvie
stas Dr. Wais, buvusiame 
kabinete finansų ministe- 
ris, kuris suformavo monar- 
chistišką kabinetą.

Liberalai prieš tai kelia 
protestus'ir kursto žmones 
prie streikų.TEMPIA MOKSLĄ ANT 

RAUDONO KURPALIO
Maskva. — Sovietų vy

riausybės Įsakymu, baigia
ma ruošti nauja Rusiška 
enciklopedija, kuri apver
čia visą mokslą, ir žinias 
aukštyn kojom. Enciklope
dija parašyta “buržujų” ne- 

j atitinka darbininkams, to
dėl sovietų carai sumanė 
dalyką nupiešti savo spal
vomis.

Gal prastam žmogui ne- 
išrodo tas darbas didelis, 
bet kurie supranta enciklo
pedijos reikšmę žino ką tas 
reiškia. Visas mokslas ir 
žmonijos žinojimas perver
čiama pagal komunistų su
pratimo. Komunistų aiški
nimas visų mokslo šakų, is
torijos ir meno yra taip 
skirtingas kad reikalauja 
visiškai apversti aukštyn 
kojom viską.

MacDONALD PAKENKĖ 
ŽYDU IR ARABŲ 

TAIKAI
Jeruzolimas. — Palesti

nos Arabų tarybos pirmi
ninkas savo laiške į Brita
nijos komisijonierių Pales
tinai praneša kad Anglijos 
premjeras socialistas Mac
Donald savo netaktu paken
kė Arabams susitaikyti su 
Palestinos Žydais.

Laiks nuo laiko tarp Žy
dų ir Arabų kyla peštynės. 
Anglija, kuri globoja Pa
lestiną, bando juos sulai
kyt. Bet MacDonald pasi
elgė taip kad suardė dar la
biau Žydų ir Arabų santi- 
kius.

BAIGIASI PUSĖS METU 
ŠOKIO MARATONAS
Chicago. — Šiose dienose 

baigiasi šokėjų maratonas, 
kuris tęsėsi apie pusę metų, 
kai gauna po 5 minutas pa- 
mėnesį dalyvaujant 126 po
lonis. Paskirta dovana tik 
$1,000 ir kelios sidabrinės 
taurės. Kas valanda šoki
kas gavo po 5 minutas pa- 
silsio. Valgo ir miega šok
dami. Viena arba antra 
ypata iš poros prilaiko kitą 
snaudžiant, bet vis turi sto
vėti ant kojų. Kada vienas 
susmunka ant grindų užmi
gęs, kitas jį timptelėja vėl 
ir tąso po grindis iki prasi
blaivė  j a.

Pabaigoj liko tik aštuO- 
nios poros. Jų kojos išti
nusios ir silpnos, veidai iš
purę, akys pajuodę.

Policija bandė maratoną 
sulaikyti, bet White City 
korporacija, kuri tą suma
nymą vykdo, gauna teismo 
pavelijimą ir varo marato
ną iki rasis nors vienas kas 
galės laikytis ant kojų.

Du nušauta. Berlinas.— 
Zapernicke, Berlino prie
miestyje, fašistams laikant 
susirinkimą juos užpuolė 
buris komunistų. Prasidė
jo muštynė ir šaudymas. Du 
vyrai nušauti.

Atrado naują žemę. Nor
vegas Kapt. Riiser-Larsen, 
esantis pietiniame žemgaly
je, praneša atradęs naują 
dar neužžymėtą kituose ty
rinėjimuose žemės dalį.

KOVA DEL GIMDY
MO KONTROLIA
VIMO ĮSTATYMO
Washington. — Suvažia- 

j vę iš visų šalies dalių visuo- 
meninkai, gydytojai ir dva
siškiai ragina Suv. Valstijų 

j senatą sušvelninti dabartinį 
i Įstatymą draudžiant j pla
tinti gimdymų kontroliavi- 

I mo mokslą. Jie prirodinė
ja kad gimdymų kontrolia
vimas prašalintų karus ir 
palaikytų taiką.

Prof. Fairchild iš New 
Yorko universiteto pasakė: 
“Gyventojų skaičius visada 
buvo kontroliuojamas ir 
bus. Vienatinė tikra už
duotis tai kaip tas atlikti, 
gamtos netobulu barbariš
ku bildu kūdikių mirtinu- 
mo, ligų plėgomis ii- karais 
ar moksliškais budais, žmo
gaus pagamintais.” ' '

Kun. Potter iš New Yor
ko pasakė: “Karo paukštis 
nėra tai erelis bet garnys. 
Mes sumažinom žmogaus 
gyvybei pavojus iki tiek 
kad gyventojų skaičius di
dėja nekeliamas epidemijų 
kokios seniau siausdavo. 
Tautos dauginasi už ribų 
pačių savęs išsimaitinimo. 
To pasekmė yra karas. Gim
dymų kontroliavimas pagel
bsti šaliai apriboti gyven
tojų skaičių iki tiek kiek ji 
gali išmaitinti ir išaugyti 
sveikais ir gerais piliečiais.”

Gimdymų kontroliavimo 
priešininkai irgi suvažiavę 
ir jie kelia baisiausi lermą, 
norėdami kad tas Įstatymas 
butų paliktas po senovei.

Senatas stovi tarp dvie
jų ugnių: vieni nori panai
kinimo gimdymų kontrolia
vimo draudimo, kiti rėkia 
kad butų palikta.

Senatas išklausęs abiejų 
pusių darys savo sprendi
mą. Sunku tikėti kad gim
dymo kontroliavimo šali
ninkai alimėtų.

CHAPLIN ATSISAKĖ 
PRIIMTI $650,000

New York. — Viena fir
ma pasiūlė filmų komedi- 
jantui kontraktą kalbėti per 
radio 26 kartus, reiškia per 
pusę metų sykį į savaitę, po 
15 minutų, siūlydama už
mokestį po $25,000 už syki, 
bet Chaplinas atsisakė pri
imti pasiūlymą. Jis neno
ri kad publika patirtų ii' 
balsą to kurs savo juokin
gu veikimu sutvėrė tokį 
Įdomų savotišką charakterį 
filmose.

Kita kompanija siūlė jam, 
$130,000 už kelias kalbas Į 
grafofono plokšteles, bet ir 
tą jis atmetė.

Kažin ar Chaplin išlaikys 
prieš dolario pagundą. Ka
da atsirado radio daugelis 
žymių muzikos vadovų, tarp 
jų ir John Phillip Sousa, sa
kė kad jis negros į radio, 
bet po šešių motų nusileido.

POPIEŽIAUS KALBA 
PER RADIO

Vasario 12 d. per radio iš 
Vatikano kalbėjo į pasau
lio katalikus Romos popie
žius. Jo kalba buvo Loty
niška. Pradėdamas kalbą 
popiežius palaimino bevieli- 
nio telegrafo ir telefono iš
radėją Marconi, kuris “su 
Dievo pagalba” išrado tokį 
stebuklingą dalyką. Laimi
no ir ragino visą dvasiški- 
ją darbuotis tkėjimo labui. 
Ragino žmones katalikus 
būti ištikimais.

Sakoma kad popiežius iš
syk jautėsi nervuotas kada 
priėjo prie mikrofono ii' 
pradėjo kalbą, nes toks da
lykas buvo jam visai nau
jas.

Popiežius įsitaisė savą ra
dio stotį Vatikane.

Popiežiui kalbant, Rusijo
je visos radio stotys buvo 
uždarytos kad per jas ne
girdėtų niekas nei žodžio 
ką popiežius sako.

DUHOBORAI KRAUSTOSI
KANADON

Kanados Duhoborai, Ru-ljuje. Jie neleidžia vaikų į 
sų fanatiška religiška sek-1 valdžios mokyklas, kas Ka
ta, rengiasi apleisti Kana- nados valdžiai nepatinka, 
dą ir keltis į Meksiką. Jie Į . «ir ._____
ten perkasi 650,000 akrų i
plotą žemės ir tiki gyventi' DR. J. ŠLIUPO DRAU- 
laisviau, nes Kanados vy-;
riausybė juos tankiai per
sekiodavo.

Tai jau penkta jų migra 
cija trijų šimtų metų jų is
torijoje.

Duhoborai susiorganiza
vo Rusijoje 18-me šimtme
tyje ir jų vienas nuolati
nis dalykas buvo priešintis 
valdžiai. Kadangi jie prie
šinosi stačiatikystei, caras 
Aleksandras I įsakė jiems 
išsikelti į Tauro sritį.

Antru kartu jų kėlimasi 
buvo 1840-50 metais. Jie 
atsisakė stoti kariumenėn, 
delei savo religiškų pažiū
rų, iš Nikalojus I ištrėmė 
juos Į Trans-Kaukazą prie 
Turkijos rubežiaus.

1887 metais caras Alek
sandras III Įvedė visuotiną 
tarnavimą kariumenėj. Du
hoborai 1895 metais degino 
visokius karo ginklus ko
kius tik gavo, protestuoda
mi. Tas taip įpykino carą 
Nikalojų II kad jis pasiun
tė kazokus prieš juos ir ka
zokai išvijo 4,000 Duhoborų. 
iš Tifliso Į Georgiją.

Ketvirtas jų bėgimas bu
vo kuomet caro persekioja
mus juos užstojo grafas 
Tolstoy, kuris davė jiems 
paramą iš' gauto pelno už 
paskutinį savo garsų veika
lą, “Prisikėlimas”, ir Ang
lams prisidėjus su aukomis 
Duhoborai persikėlė Į Ka
nados vakarus.

Jie savo religiškose apei
gose vaikšto nuogi, ir jeigu 
valdžia juos nuskaudžia tai 
protestus kelia išsirengda
mi iš rūbų ii- bėgioja visai 
kaip Adomai ir Jievos rc-

GAI, ATSILIEPKIT!
Juozas Kalvaitis, biznie

rius iš Hemphill, W. Va., 
perskaitęs “Dirvoje” atsi
šaukimą prisidėti prie išlei
dimo Dr. J. Šliupo knygos 
‘Senovės ir Viduramžių Me
dicinos Istorija’ prisiuntė 
čekį sumoje $2.02.

“Dirva” jau aname num. 
Laše kad skiria $5.

Kas daugiau?
Dr. Jono Šliupo draugai 

ir pasekėjai, atsiliepkit!
Pasveikinkim musų seną 

veikėją ir laisvos minties 
pranašą jo 70 metų amžiaus 
sukaktuvėse prisidėdami su 
$2 išleidimui jo moksliškos 
knygos.

Siųskit pinigus “Dirvos” 
Redakcijai arba tiesiog Dr. 
J. Šliupui, Palanga, Lithua
nia. Toks yra jo pilnas ad
resas.

Knygą prisius pats Dr. J. 
Šliupas, ne “Dirva”. Kny
ga leidžiama Lietuvoje.

Draugijos, kur jūsų tik
ra užuojauta tam nuvargin
tam vadui? Paskirkit $10 
ar daugiau jo knygos išlei
dimui. Parodysit jam savo 
užuojautą darbu ir padėsit 
tolyn varyti jo mokslo dar
bą musų tautai!

8 mirė. Chestertown, Md. 
Nuo nuodingo alkoholio 17 
d. Vasario mirė 8 ypatos ii' 
keliolika apsirgo. Degtinę 
kas tai parvežęs iš kitur 
pradėjo platinti ir daryti 
biznį.

IŠVEŽĖ 700 KALINIŲ Iš- 
TREMIMAN

La Rochelle, Francuzija. 
Kalinių laivas “La Marti- 
niere” išvežė 700 krimina
listų kalinių į Francuzų ko
loniją Afrikoje ir į “Velnio 
salą”, iš kur niekad negali 
išeiti nei pabėgti. Laivui 
tolinantis nuo krašto kali
niai baisiai klykė, keikė ir 
meldėsi. Nei vienas iš jų 
nesitiki daugiau savo šalį 
matyti.

Tas laivas išveža Fran- 
euzijos kriminailstus — va
gis ir žmogžudžius — sykį 
per metus Į tolimą Afrikos 
dalį Atlantiko pakraštyje. 
Ten daugelis nusižudo vie
toj kentėti.

100 PRIGĖRĖ
Kantonas, Chinija. — Iš

važiavus laivu pasivažinėti 
upėje, švenčiant naujus me
tus, laivui užvažiavus ant 
akmenų ir apvirtus, iš 500 
pasažierių prigėrė 100 žmo
nių.

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

GANDHI NORI APLAN
KYT AMERIKĄ

Allahabad, Indija. — In
dų laisvės kovotojas Ma
hatma Gandhi sako kad jis 
ir rytoj važiuotų apsilankyt 
Amerikoje jeigu galėtų.

Amerikos laikraščių ko
respondentams jis pareiškė' 
kad Indų kova dabar yra ly
gi buvusiai Amerikonų ko
vai už atsiliuosavimą nuo 
Anglijos. Mes gavom nuo 
Amerikonų padrąsinimų ir 
moralės paramos musų ko
voje, ir norim dar daugiau 
to, pasakė Gandhi.

Gandhi vėl varo savo ra
maus prieštaravimo darbą 
ir ruošiasi vėl vesti žmones 
į jurą gamintis sau druską, 
už kurią turi mokėti Angli
jai taksus pirkdami gatavą.
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MIRĖ GEN. EDWARDS
Boston, Mass. — Čia mi

rė Suv. Valstijų kariume- 
nės Majoras Generolas Cla
rence R. Edwards, buda- 

I mas 71 m. amžiaus. Jis pa- 
Į sauliniam kare vadovavo 
126-tą diviziją. Paėjo iš Cle- 
velando.

L AI Š K AI
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

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

Pasirinkit iš sekančių (nuliterinis)
1— Musu 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:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.



DIRVA

Korespondencijos PROF. M. BIRŽIŠKOS 
ŽODIS

ARGENTINA

PITTSBURGH |
Sugavo CIevelando žmog

žudį. Pittsburge tapo su
gautas “Hymie” Martin, i- 
tariamas nužudyme Cleve- 
lande buvusio miesto tary
bos nario Potter.

Sakoma kad Martin nusi
samdęs Clevelande kamba
rius, Įsiviliojo pas save Pot- 
teri ir ji nušovęs pabėgo Į 
Pittsburgh

Pennsylvanijos guberna
torius pasirašė pavelijimą 
išduoti žmogžudį Clevelan-' 
do policijai, nors Martin su 
savo advokatais dėjo pas
tangas kad negalėtų jo iš
vežti Į kitą valstiją be tik
riausio įrodymo jog jis yra 
tas pats kuris žudystę pa
pildė.

Jeannette, Pa. — Buvo 
sustreikavę 150 darbininkų 
Edna No. 1 kasykloje, bet 
po pasitarimo su kompani
ja darbininkai gavo 50c į 
dieną daugiau ir sugryžo 
dirbti.

Komunistų mitingai. Ko
munistai Pittsburgo srityje 
pereitą savaitę rengė tris 
mitingus kaipo dalį jų vi
sos šalies protestų progra- 
mo prieš bedarbę.

Pačiame Pittsburge pra
ėjo ramiai, bet McKeespor- 
te areštuota trys komunis-- 
tai, kurie norėjo sakys pra-j 
kalbas prie vienos dirbtuvės' 
iš darbo einantiems darbi
ninkams. Kažin ką jie no
rėjo pasakyt dirbantiems, 
ar kad mestų darbus ir sto
tų į bedarbių eiles ar kad 
eitų griaut dirbtuves už tai 
kad dar jose dirbama.

Agitatoriai gražiuoju ne
užleido savo vietų ir pradė
jo su policija peštis, todėl 
jiems priteista užsimokėti 
po $25 pabaudos, bet pini
gų neturint jie gavo po 30 
dienų kalėti.

Ragina rūpintis bedar
biais. Šimtai unijistų dar
bininkų savo mitinge perei
tą savaitę išnešė rezoliuci
jas raginančias valstiją pa
skirti daugiau pinigų davi
mui darbo bedarbiams, nes 
neužtenka vietinių darbų ir 
pašalpų. Reikalaujama kad 
valstija paskirtų dešimts 
milijonų dolarių suradimui 
naujiems darbams.

Wilkes-Barre, Pa. — Lo- 
ree kasykla, kuri buvo už
daryta nuo Gruodžio mėne
sio, atsidaro vėl ir joje dirbs 
apie 2,500 darbininkų. Ar 
darbas ant ilgai nežinia.

SHENANDOAH, PA.
Dzimdzių atsilankymas. 

Nors kartą teko Shenando- 
riečiams pamatyt gerbia
mus artistus, Vanagaitį ir 
Olšauską. Jie čia turėjo du 
vakaru, Vasario 2 ir 3 dd., 
bet gaila kad abiejų vakarų 
negalėjau atlankyti. Abudu 
vakarus publikos atsilankė 
pilna New High School au
ditorija, nors Kun. Kara
lius net per laikraštį patarė 
publikai neiti. Vienok teko 
daug matyt ir to paties ku
nigo pakalikų atėjusių, mat 
ir jie norėjo pamatyt tuos 
garsius Dzimdzius, kuriuos 
kunigėlis taip draudė ma
tyti.

Jų programas buvo labai 
gražus ir juokingas. Daly
vaudamas pirmą vakarą at- 
sijuokiau į valias, net pasi
jutau 20 metų jaunesnis 
nuo juoko.

Abu vakaru ineigos buvo 
geros. Dalis pelno buvo ski
riama parapijai, bet kad 
kunigas su parapijonų ko
mitetu vaidijasi tai jis ne
norėjo kad parapijos komi
teto rengimas pasisektų ir 
pelno neliktų. Tas uždavė 
kunigėliui gerą smūgį.

Sausio 29 d. S v. Jurgio 
Moterų Draugystė parengė 
puikų pokilį, ką išgirdęs 
klebonas šaukė visiems nei
ti, bet kada parapijonys iš
girdo jo protestą tai kožnas 
ėjo ir prisigrūdo pilna sa
lė, iš ko parapijos komite
tas turėjo gerą uždarbį, bu
vo atvažiavę net iš aplin
kinių miestukų daug sve
čių. J. Basanavičius.

Danville, Pa. — Po poros 
mėnesių stovėjimo pradėjo 
dirbt Reading Iron Co. ir 
paėmė j darbą 450 darbi
ninkų.

SERGANTIS PRAŠO 
PAGALBOS

Nors prasti laikai visoje 
šalyje, bet man dar pras
čiau. Sergu jau septintas 
metas ir kiek turėjau pini
gų senai pabaigiau besigy
dydamas ir nieko daktarai 
negelbėjo. Dabar suradau 
daktarą, chiropraktą, kuris 
apsiima išgydyt, bet aš jau 
pinigų neturiu, todėl atsi
šaukiu į visuomenę ir geros 
valios draugus, bukit taip 
mielaširdingi, page 1 b ė k i t 
man šioj sunkioj valandoj, 
nes tik nuo jūsų priguli at
gavimas mano sveikatos.

Pradėdamas kelionę per 
Amerikos Lietuvių koloni
jas prašau musų visuomenę 
ir atskirus asmenis neatsi
sakyti man joje pagelbėti. 
Kaip jau esu vieną kitą kar
tą viešai (prakalboje, spau
doje) pasisakęs, nevyksiu 
nei aukų rinkti nei su ko
kia valdžios misija, o tiktai 
siunčiamas plačiai žinomos 
Lietuvoje Vilniui Vaduoti 
Sąjungos patirti, kas ir kaip 
toje srityje veikiama musų 
Amerikiečių, pranešti, kas 
Sąjungos ir pačių Vilniečiu 
daroma, kiek galima sude
rinti Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių visuomenės darbą 
Vilnių vaduojant.

Kelios savaitės, kurias 
man teko gyventi ir pasi
dairyti New Yorke įtikina 
mane, jog ir Vilniaus dar
bas Amerikoje eina panašia 
kryptimi kai ir Lietuvoje 
(pavyz., santykiai su Ukrai
niečiais ir kitais), tai jis 
nesunku suderinti, bet, ir 
rodos, ne be naudos bus ir 
mano, susirišusio su Vil
niaus krašto gyvenimu žmo
gaus, keli pranešimai apie 
to krašto Lietuvių būklę ir 
kovą. Be to, kaip laisvas vi- 
suomeninkas ir mokslo dar
bininkas, noriu pasinaudoti 
savo atvykimu Amerikon 
tam kad nors kiek geriau ir 
betarpiškai pažinčiau čio
nykščių Lietuvių kultūrinį 
gyvenimą ir, grįžęs Lietu
von, bučiau jiems naudin
gesnis negu iki šiolei kad 
buvau.

Didžiojo New York’o Vil
niui Vaduoti Sąjungos Mar
šruto Komisija nustatė jį 
man, atsižvelgdama J . gau
tuosius ir laukiamuosius iš 
vietų pakvietimus, tačiau 
toli dar ne iš visų paskelb
tųjų miestų yra jie gauti. 
Žinoma, kur nebusiu šaukia
mas, ten nebus reikalo ne
važiuoti. Su kvietimais ir 
šiaip mano kelionės reika
lais prašau kreiptis į Mar
šruto Komisiją, su kuria ir 
važinėdamas busiu susirišęs 
ir kurios adresą čia patei
kiu :

M. Biržiška,
207 York St., 

Brooklyn, N. Y.

ARGENTINOS VARGAI
Kaip matyt iš laikraščių 

tai ir Šiaurinėje Amerikoje 
yra tos pačios bėdos kaip 
pas mus Argentinoje. Mes 
darbininkai jau dveji metai 
kaip nei ant valgio negalim 
užsidirbti. Kainos javų nu
puolė, pinigų kursas irgi 
labai nupuolė, darbai susto
jo, jokio judėjimo nėra. O 
iš Europos Lenkai ir Čeko- 
slovakai suvažiavo visi, ten 
jų turbūt neliko nei vieno. 
Suvažiavo mat čia į pietų 
Ameriką aukso prisisemti, 
bet čia auksas jau senai bu
vo išsemtas, tai dabar vie
toj aukso semia sau utėles 
iš užančių. Jie užėmė visus 
darbus ant Guadrillo gelž- 
kelių ir dirba už supuvusį 
valgį, o dauguma tai net 
laukiniais žmonėmis pavir
to, vaikščioja laukuose, kal
nuose ir miškuose ir ten ką 
nugriebę valgo. Kartais nu
griebia ūkininko kokią ave
lę arba kokį kitą gyvulį ir 
suvalgo.

Abelnai visuose darbuose 
kur seni darbininkai gauda
vo po 6 pesus ($5) į dieną, 
dabar grinoriai dirba už 3 
pesus per 8 valandas, o apie 
streiką tai nei manyt nega
lima. Avinų tūkstančiai 
vaikščioja ir laukia kad kur 
nors darbininkai streikan 
eitų. i F. K.

NEWARK, N. J.
Nepriklausomybės minė

jimas. Sekmadienį, Vasario 
22 d., čia ruošiama paminė
jimas Lietuvos nepriklau
somybės 13-kos metų su 
kaktuvių. Pamipėjimą ren 
gia bendrai Nžwarko Lie
tuviai Šv. Jurgio draugijoj 
salėje, nuo 7 vai. vakare.

Paminėjimas bus su gra 
žiu programų. Dainuos Šv 
Cecilijos choras, kalbės ne 
senai atvykęs iš Lietuvoj 
kapitonas P. Jurgela ir J 
Valaitis, “Vienybės” redak
torius. Prie tų. bus įvairių 
dainų ir šiaip pamargini 
mų. Kom

DAYTON
KAIP AŠ VAŽIAVAU 

I AMERIKĄ 
(Tęsinys iš Nr. 2)

PROF. M. BIRŽIŠKOS 
MARŠRUTAS

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

Paaukokit nors po keletą 
centų, o ištrauksit mane iš 
mano nelaimės, ligos. 1 

Jonas Šešlauskas-Shislar 
9204 Avenue L

Brooklyn, N. Y.

i SUSIVIENIJIMAS
: LIETUVIŲ AMERIKOJE :
■ Didžiausia Lietuvių Organizacija ■
; 307 W. 30 Street New York, N. Y. !
J S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių J 
J Kolonijose. ;
« Turtas: $1,404,038.14 j
« S. L. turi keturis apsaugos skyrius: S150; S300: $600. ir $1,000. ■

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. J
J Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos tiki- J 
h mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis > J nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Pr!e šios or- J 
m ganizaeijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų . 
« prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir " 
I mergaites. >

Informacijų kreipkitės Į Centrų aukščiau paduotu antrašu ar- < 
' ba i vietinių kuopų valdybas. ■
rTTmiimmiirmniiinnmiiiinniimiituHn

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

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

Maršruto Komisija.

BRIGHTON, MASS.
Kaip visur taip ir pa: 

mus ta pati bedarbė, toi. 
pačios bėdos darbininkams 
Prieš Kalėdas dirbo nege 
riausia, visi sakė kad pc 
naujų metų pradės dirbt' 
smarkiai, net dirbtuvių šie 
nos braškės. Laukėm nau
jų metų ir sulaukėm: vie
toje kad pagerėtų darbai 
jie dar pablogėjo: dirba pc 
tris ir keturias dienas į sa
vaitę, o užmokesčiu už dar
bą tai tik su murza pasida
lintum. Kurie neturi dar
bo, apie radimą darbų nei 
nekalbėk. Skerdyklose dar
bai irgi labai susilpnėjo.

Visur nusiminimas, kož
nas darbininkas vienas kito 
klausia kas bus, ko sulauk
sim ?

Yra šioje šalyje ko val
gyt ir darbų butų pakanka
mai, tik nėra geros tvarkos, 
geros galvos. Darbininkų 
vargų niekas neatjaučia.

Pr. Januškevičius gavo 
laišką nuo savo brolio iš 
Argentinos, rašo ir ten tos 
pačios bėdos: darbininkai 
vargsta, skursta.

Brightono Darbininkas.

J. A. URBONAS
531 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius
Lietuviškus Rekordus

i Darbai gerėja. Frigidai- 
;re korporacija (daro elek- 
įtriškas šaldinyčias) pradė
jo veikti su 6,500 darbinin- 
ikų ir paskyrė net $7,000,000 
skelbimams savo produktų. 
Taip pat nekurtos mažesnės 
dirbtuvės pradėjo geriau, 
dirbti.

Serga. Juozas Juškevi
čius sunkiai susirgo inkstų 

i'liga. Juškevičiaus dvi duk
terys gyvena Clevelande ir 
yra ištekėjusios.

Staiga ir sunkiai susirgo 
Ona Baronienė, jaunosios 
Gužauskienės motina. Li
ga komplikuota. Linkėtina 
abiem ligoniam, geriem Lie
tuviam, greito pasveikimo.

Pradėjo kultūringą dar
bą. TMD. Moterų 8-ta kp., 
pirmininkės M. Mockevičie
nės ir sekretorės J. Sakalie- 
nės sumanymu, pradėjo or
ganizuoti jaunas Lietuvai
tes merginas į muzikališką 
ratelį su tikslu mokytis Lie
tuviškų dainų. Tai sveikin
tinas sumanymas, linkėtina 
kad jaunos Lietuvaitės pri
sidėtų prie to ratelio, o vi
suomenė jūsų darbą rems. 
Kiek girdėti, tuoj po Vely
kų musų jaunuolės žada pa
sirodyti publikoje su daino
mis. Lauksime.

Padėka už knygą. Šiuo- 
mi išreiškiu padėką “Dir
vos” redaktoriui K. S. Kar
pavičiui už Lietuvos Istori
ją “Vytautas Didysis”. Nors 
tą visą istoriją esu perskai
tęs “Dirvoje”, bet malonu 
yra tokią knygą turėti sa
vo knygyne ir nuolat, prisi
ėjus reikalui, pavartyti su
siradimui reikalingų žinių 
iš musu istorijos.

J. A. U.

Pirma diena laive
Sulipus mums j laivą, dar

bininkai nurodinėjo kamba
rius, kurių numeriai buvo 
pažymėti agento įduotose 
kortose. Suėję į savo kam
barius pasidėjom savo vali
zas. Mums besidairant po 
kambarius, laivas vėl su
staugė milžinišku balsu. Vi
si greit skubinom į viršų 
pažiūrėti kaip laivas pradės 
plaukti. Bet kaip išėjom, 
jau buvo tiltas nuimtas ir 
viskas sutvarkyta. Diena 
buvo ūkanota ir jau artino
si vakaras. Laivui trečiu sy
kiu sustaugus, laive orkes
tras pradėjo griežti atsi
sveikinimo maršą. Tai bu
vo man įspūdingiausia ma
no gyvenime valanda. Lai
vas pradėjo išlengvo trauk
tis nuo kranto, po laivu van
duo šniokščia lyg norėda
mas pritarti muzikos bal- 
,sui. Žmonės laive sujudo, 
kiekvienas nori prieiti prie 
briaunos ir žiūrėti į pasilie
kančius prie juros savo my
limiausius palydėtojus. Pa
kraštyje likusieji mojo lai
vui traukiantis, ir laive bu
vusieji mojom jiems.

Apie pusvalandį pavažia
vus pradėjo temti ir jau to
li nieko nesimatė, tik van
duo aplinkui. Dienos švie
sai dingstant Baltijos juro
je, kai nieko nesimatė ėjom 
į savo kambarius.

Musų kambariai buvo ga
na žemai. Išeinant į viršų 
neįsitėmiję kambarius pali
kom, o kai gryžom atgal ne
galim jų surasti. Bet pabė
gioję po vieną ir kitą aukš
tą suradom. Laiptų laiptai, 
užsisukimų užsisukimai, že
myn ir dar žemiau — pirmu

turėjo kambarius toliau. Iš
viso Lietuvių važiavom 27. 
Laive buvo viso apie 600 
keleivių.

Pirma vakarienė laive
Buvo 6 valanda vakaro. 

Girdim skambina, supratom 
kad šaukia prie vakarienės. 
Visi sykiu lipam aukštyn, 
nes valgykla buvo viršuje 
musų kambarių. Valgyklos 
rūmas atrodė kaip restau- 
rantas: yra bufetas, kuria
me galima ką tik nori nusi
pirkti, alaus, baltakės, vai
sių ir tt. Stalų pristatyta 

i didelių ir mažų, sėdom prie 
stalo kur kam papuolė. Val
gyklos tarnautojai švariai 
apsirengę, bėgioja apie sta
lus, nešdami įvairius val
gius, o mes kaip svečiai visi 
valgom pasirinkdami ką kas 
norim.

Mums pavalgius ir pasi
traukus nuo stalų, tarnau
tojai vėl rengia kitems sta
lus, nes trečioj klesoj važia
vo daug ir per vieną sykį 
negalėjo tilpti prie stalų.

Po vakarienės išėjom į 
viršų. Tamsu, nieko nema
tyt, tik laiks nuo laiko gir
disi atsimušant vanduo į 
laivo šonus. Pavaikščioję 
laivo pakraščiais gryžom į 
valgomąjį. Laivas plaukė 
greit, bet ramiai, keliaunin
kai linksmi, dainuoja, kiti 
kortomis lošia, kiti alų ge
ria. Mes taipgi nusipirkom 
po stiklą alaus. Besišneku
čiuojant prie alaus apie pra
leistas Lietuvoje dieneles 
prisiartino 11 valanda nak
ties, ir pradėjom eiti gulti.

(Bus daugiau)

GYDUOLĖ/ KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules",

PRIE rJ
FED]

....

Jaunimo Sąjungos vaka
ras. Vasario 14 d. viršmi- 
nėta organizacija surengė 
vakarą Italų salėje. Publi- 
bos atsilankė nebaugiausia, 
nes tą pat vakarą buvo su
rengta dveji šokiai: parapi
jos salėje, kur irgi publikos 
buvo mažai; kiti šokiai bu
vo surengta raudonukų, be 
jokios įžangos, neva bedar
biams. Bet iš bedarbių pas
kui prašė aukų. Ten pub
likos gal šiek tiek daugiau 
buvo, nes komunistėliai kai 
už dyką tai nuėjo visi su pa
čiom ir vaikučiais. Kas tik 
“inatušką” garbina traukė į 
jų šokius.

Tai mat kokie musų kolo
nijos nekulturiški Lietuviai: 
nors visiems publikos ma
žai, bet kaip kokie vaikai 
tąsosi, vienas už kito lysda- 
mi gadina kitiems ir sau.

Sąjungiečių pare n g i m e 
dalyvavo būrelis švarios pu
blikos, vien jaunimas. Ar
tistai gana gerai pasirodė 
suvaidindami veikalą “Ka
rolio Teta”, ypač pasižymė
jo p. Butkevičius gerai at
likdamas Tetos rolę.

Užbaigus vaidinimą pra
sidėjo šokiai. Muzikai už
traukus, pradėjo skersuoti 
tokios porelės kurios su 
svetimtaučiais jaunystę lei
džia. Tarp jaunimo pasi
girdo nepasistenkinimas už 
nepritaikymą musų jauni
mui tinkamos muzikos.

Žvangutis.

kartu, kol neįsitėmiji, atro
do gana klaidinga.

Mums suėjus į kamba
rius, ateina patarnautojas 
nešdamas glėbį patalinių. 
Jis liepė mums eiti aukštyn, 
paskui jį, ir atvedė į vieną 
kambarį, kur buvo šešios 
lovos, tai mes šeši Lietuviai 
jas ir užėmėm. Netoliese 
vieną kambarį užėmė Lietu
vės moterys, o kiti Lietuviai

žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-
kitc kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai" 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

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

New York — Kopenhaga — Klaipeda.

Kitaip Suprato' 
“Sandaroj” koks ta 

ciunas, rašydamas p 
prie mano straipsnio 
lei Tautininkų Feder; 
(tilpo “Dirvos” Nr. 
nesupranta apie koki; 
tis’ aš kalbėjau minė 
kad “jeigu Brookly 
norėjo tverti Taut 
Federaciją platesnę 
savo sričiai”.

Aš kalbėjau apie v; 
Vinciunas mąsto apii 
Aš sakiau “o jeigu 
tik savo sričiai”, reiš 
vo — Brooklyno — i 
kei, o Vinciunas kali 
“sritį — dolarius”.

Manau kad visi s 
ką reiškia sritis (ap: 
vieta). Todėl mano 
buvo kad jeigu Broo 
čiai norėjo sudaryti t 
zaciją ne tik Brookh 
apielinkėmis, o .plačia 
rikai, reikėjo nešikai 
tverti ir pirmiau iš; 
ti su platesne visuom 
kitu kolonijų tokių 
žiūrų veikėjais.

Vinciunas kodėl 
vaizdavo kad Brot 
čiai sulaukę nuo ma 
metimą buk jie org 
ją sudarę sau dolar 
rinkti, ir to lyg nui 
Aš tokio užmetimo 
lynieeiams niekado 
liti daryti, tik sak 

. organizaciją plėsti 
nepritiktų naudoti 
čius budus ką nau 
munistai — paleis 
torius rinkti dolari 

Vinciuno nusidž: 
“K. S. Katrpavičiaf 
blamjnnu” yra ne 
gas. Karpavičius 
savo nusistatymo 
klausime rimčiau i 
ciunas ir “Sandais 
darai” ir Vincium 
buvo gera tik tad 
valdė Valstiečiai 1 
kai su socialdemo 
dabar lai viskas p 
kada jų remiamo;

‘ valdžioje nėra.
Lietuvos klausir 

kausi “Lietuva - 
viams”, o ne part 
lei valdė krikščion 
sakė kad Lietuva 
Kada valdė Valst 
ninkai ir socialde 
ir jie tą pat tikrint 
ninku vyriausybė į 
kitą šalies valdyir 
rodė naują būdą 
kur politikieriai s 
kampus, o visi ša 
čiai naudojasi lyg 
sėmis. Prie kitų 
nebuvo: kuri par 
ta turėjo teisę pri 
geriems piliečiai 
grauš. 'Gerais pi 
vadinu Plečkaitii 
drausti.

Vises pastangos bus pašvęsta padarymui kelionės atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskursijr.ie.

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortes ant
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
248 Washington St., Boston, Mass. 130 No. La Salic St., Chicago,,III.

NUO 
SUSTINGUSIO' 
SPRANDO
Prašalinimtu Sprando 

kuris paeina nuo per ša Iii 
kite bonką -PAIN-EX P. 
Vikriai patrinkite jucrr 
Po dviejų ar trijų patry.i 
girnas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS 
vaistu. Taip pat naudo 
Skausmo Muskuluose, 
Reumatiškų Skausmų, D 
dėjimo. Išsinarinimų Iš 
Nusirausimų, Neuralgijo 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nur 
vartojimas daugely atsiti 
pridėta prie kiekvienos 1 
PELLERIO bonkos.

Reikalaukite PAIN - Ei 
RIO. Esantis INKARA 

.kelio parodo, kad tai yra 
lementas.
L Parsiduoda visose Vau 

po 35c. ir 70c. už b< 
g arba užsisakykite štai 

Ltti-rtr-afarfi't nP



turėjo kambarius toliau. Iš. 
/iso Lietuvių važiavom 27, 
Laive buvo viso apie 600 
celeivių.

PRIE TAUTININKU
Pirma vakarienė laive

Buvo 6 valanda vakaro, 
lirdim skambina, supratom 
ad šaukia prie vakarienės. 
risi sykiu lipam aukštyn, prie, mano straipsnio “De
es valgykla buvo viršuje 
ūsų kambarių. Valgyklos 
imas atrodė kaip restau- 
mtas: yra bufetas, kuria- 
e galima ką tik nori nusi- 
rkti, alaus, baltakės, vai- 
į ir tt. Stalų pristatyta 
lėlių ir mažų, sėdom prie 
ilo kur kam papuolė. Val
kios tarnautojai švariai 
drengę, bėgioja apie sta- 
, nešdami Įvairius val- 
s, o mes kaip svečiai visi 
gom pasirinkdami ką kas 
im. 
lums pavalgius ir pasi
ekus nuo stalų, tarnau- 
,i vėl rengia kitems sta- 
nes trečioj klesoj važia- 
daug ir per vieną syki 
liejo tilpti prie stalų, 
o vakarienės išėjom i 
j. Tamsu, nieko nema- 
tik laiks nuo laiko gir- 
atsimušant vanduo i

i šonus. Pavaikščioję 
pakraščiais gryžom i 

)mąjį. Laivas plaukė 
, bet ramiai, keliaunin- 
linksmi, dainuoja, kiti 
imis lošia, kiti alų ge- 
Mes taipgi nusipirkom 
iklą alaus. Besišneku- 
.nt prie alaus apie pra- 
s Lietuvoje dieneles 
r tino 11 valanda nak- 
r pradėjom eiti gulti.
(Bus daugiau)

Kitaip Suprato?
“Sandaroj” koks tai Vin

ciunas, rašydamas pastaba

D I R V A 3
GEGUŽIS RENGIASI 
KANDIDATUOTI

KAS SU KUNIGAIS 
DAROSI?

Lietuvos laikraščiuose ra- 
, soma kad kun. Krupavičius 
gavo iš Kauno komendanto 

į pasveikinimą su Naujais

IUOLĖ. KURI 
A D GELBSTI 
Jew and Improved Gold 
Haarlem Oil Capsules”, 
; kaip gyduole inkstų, 
r pūsles bėdose, yra nu- 

■ lengvos imti. Jos turi 
galios, kuri išpopuleri- 
nuo 1696 metų. Išvy- 
ino nuodus. Suvikrin- 
ą. Vaistinėse trijų dy- 
škokite “Gold Medai'’ 
kvienoje dėžutėje.
and impr0^

HAARLEM OIL^W

etuvąĮ
Klaipėdą J 
kuomet del 
usisiekimas 
lipėda.
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■ lei Tautininkų Federacijos” 
į (tilpo “Dirvos” Nr. 5-me),

nesupranta apie kokias ‘sri
tis’ aš kalbėjau minėdamas 

;• kad “jeigu Brooklyniečiai
■ norėjo tverti Tautininkų 
Federaciją platesnę negu

: savo sričiai”.
Aš kalbėjau apie vandenį, 

Vinciunas mąsto apie ugnį. 
Aš sakiau “o jeigu norėjo 
tik savo sričiai”, reiškia sa
vo — Brooklyno — apielin- 
kei, o Vinciunas kalba apie 

; “sritį — dolarius”.
Manau kad visi suprato 

ką reiškia sritis (apielinkė, 
vieta). Todėl mano mintis 
buvo kad jeigu Brooklynie
čiai norėjo sudaryti organi
zaciją ne tik Brooklynui su 
apielinkėmis, o .plačiai Ame
rikai, reikėjo nesikarščiuoti 
tverti ir pirmiau išsikalbė
ti su platesne visuomene, su 
kitų kolonijų tokių pat pa
žiūrų veikėjais.

Vinciunas kodėl tai įsi
vaizdavo kad Brooklynie
čiai sulaukę nuo manęs už
metimą buk jie organizaci
ją sudarę sau dolarių pasi
rinkti, ir to lyg nusigando. 
Aš tokio užmetimo Brook- 
lyniečiams niekados nega
liu daryti, tik sakiau kad 
organizaciją plėsti bandant 
nepritiktų naudoti tuos pa
čius budus ką naudoja ko
munistai — paleisti agita
torius rinkti dolarių.

Vinciuno nusidžiąugimąs 
“K. S. Karpavičiaus prasj- 
blaivėjimu” yra nereikalin
gas. Karpavičius laikosi 
savo nusistatymo Lietuvos 
klausime rimčiau negu Vin
ciunas ir “Sandara”. “San
darai” ir Vinciunui Lietuva 
buvo gera tik tada kada ją 
valdė Valstiečiai Liaudinin
kai su socialdemokratais, o 
dabar lai viskas prasmenga 
kada jų remiamos partijos 
valdžioje nėra.

Lietuvos klausime aš lai
kausi “Lietuva — Lietu
viams”, o ne partijai. Ko
lei valdė krikščionys — jie 
sakė kad Lietuva tai jie. 
Kada valdė Valst. Liaudi
ninkai ir socialdemokratai 
ir jie tą pat tikrino. Tauti
ninkų vyriausybė parodė ką 
kitą šalies valdyme — pa
rodė naują būdą valdymo, 
kur politikieriai suvaryti į 
kampus, o visi šalies pilie
čiai naudojasi lygiomis tei
sėmis. Prie kitų valdžių to 
nebuvo: kuri partija valdė 
ta turėjo teisę prie visko, o 
geriems piliečiams — iš
grauš. Gerais piliečiais ne
vadinu Plečkaitininkų ir jų 
draue’u.

Kodėl Kudirkos-Basanavi- 
čiaus-šliupo vardus 

minėjau
Nenorėdamas siauros po

litinės organizacijos, kad ji 
neišstotų tik kovoti su San- 
dariečiais, pasakiau tame 
straipsnyje kad mes, tie ku
rie atsimetėm nuo nukly
dusių Sandariečių, vykinom 
tuos 'pačius idealus kuriuos 
vykdė Dr. Kudirka, Dr. Ba
sanavičius, ir ta linkme 
kaip nustatė Dr. Jonas Šliu
pas.

Visi žinome kokie tautos 
kovotojai, Lietuvystės ug
dytojai buvo Dr. Kudirka ir 
Dr. Basanavičius. Jie bu
vo žmonės aukščiau parti
jų, jie buvo idealas musų 
tautiškumo, švyturiai Lie
tuvystės.

Bet mums tautininkams- 
liberalams linkmę nustatė 
Dr. Jonas Šliupas. Mes ne
sam kokių nors tikėjimų ša
lininkai, tik laisvų minčių 
Lietuviai, kurie kovoja už dabar (nuo 1932 metų rin- 
tikėjimo ir sąžinės laisvę.

To “Dirva” laikosi, to ir 
“Vienybė” laikosi, ir siau
ra partiviška vaga “Dirvai” 
ir jos skaitytojams jau ne
atsako.

Kad Tautininkų Federa
cijai reiks peštis tik su San
dara jau matosi iš pat sy
kio, nes ir jos organas ir jos 
rėmėjas Vinciunas iššoko 
prieš Federaciją, ir rėkaus 
dar daugiau. Nejau “Dir
va” irgi turi stoti ir su San- 
dariečiais bartis ginant Fe
deraciją? Užtenka barnių 
ginant Lietuvystę nuo tūlų 
partiviškai iškrypusių San
dariečių.

K. S. Karpavičius.

Spaudoje pasirodžius ži-įcijai kada 1932 metais 
nutėms kad SLA. preziden- riai jo neišrinks, 
tas Gegužis daugiau nekan-| Tik perdaug egoistiškas! 
didatuos, jis pats pareiškė turi būti žmogus tas kuris j 
kad jis tokio dalyko kai])!metai iškalno pasako SLA.į 
nekandidatavimas visai ne-(nariams jog jie turi jį iš-Į

I pasveikinimą su Naujais 
j Musų dvasiški tėveliai sa- Metais, kuris draudžia jam

trsija
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pažysta. Reiškia, Gegužis 
vėl kandidatuos Į SLA. Pre
zidentus.

Gegužis sakosi nesąs kal
tas Devenio-Užunario pas
kolos praradime, todėl ne
norįs būti iš prezidentystės 
išmestas. Jis kandidatuos 
pasirodymui jog jį nariai 
myli, ir pasitiki vėl būti iš
rinktas.

Gaila Gegužio, jeigu taip.
Tos paskolos žuvimas jau 

buvo žinomas seime ir visi 
delegatai žinojo kas yra 
kaltas pražudyme $25,000, 
tačiau nekėlė lermo ir ne- j 
reikalavo kaltininkų bausti.

Gegužiui reikėjo šaltai 
apsisvarstyti ir pasakyti 
jog teisingai ir gerai tarna
vo organizacijai, tegul nuo

kimų) jau kiti pabando pa, 
gaspadoriauti. Tokiu budu 
butų išėjęs iš organizacijos 
valdybos gražiai ir su gar
be.

Komisijos, kurios pasko
los kaltininkus išvardino ir 
sako kad jie turėtų atlygin
ti nuostolius, nemeta Gegu
žio iš prezidentystės, reiš
kia neprašalina negaiibin- 

;gai, ir nariai to negarbingo 
prašalinimo nereikalauja.

Tada p. Gegužiui bus ne
garbingas prašalinimas ir 
parodymas nedėkingumo už 
jo ilgą tarnavimą organiza-

rinkti prezidentu 1932 me
tais. Labai galės pasijusti 
apviltas ir nužemintas jei
gu 1932 metais prie išrin
kimo truks kelių tūkstančių 
balsų, ir seime kelių desėt- 
kų balsų. Nejau p. Gegužis 
1932 meti] seime mano da
ryti su delegatais taip kaip 
darė 1930 m. Chicagos sei
me: ar mes iš salės delega
tus kurie bus pasiryžę ne
balsuot už jį? O jeigu jis j 
rasis ketvirtoj vietoj narių 
balsavimuose, ką jis darys 
ar uždarys Susivienijimą?

Taigi, p. Geguži, garbin 
giausias žygis butų dabai 
pasisakyti jog nekandida 
tuosiu, o ne laukti kada na
riai negarbingai neišrinks.

Jau pereitais rinkimais 
daugelis narių zurzėjo kac 
dabartinė valdyba perilgai 
sėdi, reikia keisti, bet su
sidarius padėtis privertė 
dar sykį už tuos pačius bal
suoti. Žinome gerai vieną 
tautišką kuopą kuri perei
tais rinkimais balsavo už 
komunistus parodymui jog 
kantrybė prieš dabartinę 
valdybą išsibaigė. O tada 
dar nebuvo žinomą apie žu
vimą $25,000.

SLA. Narys.

na‘įvo paprastu budu žmones išvažiuoti iš Garliavos pa- 
Įgąsdina pragaru, bet patys' rapijos ribų. Kiek čia ala- 
Į jo visai nebijo. Kur tik iš-, so-riksmo del to trukšma- 
' girsi vis kunigėliai iškirto į dario, kuris laužydamas vy- 

kokį nors šposą. ; riausybės sutartį su popie-
Nesenai teko Amerikos! žium nežiūri tikybos reika- 

1 lų, o kursto žmones prie su
kilimo prieš valdžią.

Kitas pranešimas vėl sa-

Lietuvių laikraščiuose skai- 
tyti kad koks ten Lietuvis 
kunigas aptrusęs Kanados 
Lietuvius dingo.

Dabar Anglijoje Įvyko ki
tas panašus atsitikimas — 
Manchesterio Lietuvių pa
rapijos klebonas, Lenkas, 
mokąs Lietuvių kalbą, pri
dirbęs Lietuvių parapijai 
šposų pabėgo. Katalikai to j 
savo laikraštyje neskelbia, 
tik rėkia kad dabartinė Lie
tuvos valdžia kišasi i jų 
reikalus.

ko: “Už šmeižimą pamoks
lais bažnyčioje patraukta 
atsakomybėn apie 50 tėve
lių, kurie pamokslų nemoka 
sakyti be šmeižimo dabarti
nės valdžios”. Na kokiems 
galams kunigai sėdėjo tiek 
metų seminarijose kad tik 
kitus žmones šmeižti, o ne 
Dievą garbinti išmoko?

Ar neprisieis šaukti Žy
dų rabinų kad išaiškintų 
musų kunigams Mozės Įsta
tymus. G-lis.

ITALIANAccordiono
Askfor 
FREE 
Catalog

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

visokius speeiališ- 
ir

Mes išdirbam
kus Akordeonus ant užsakymo 
taipgi spccializuojam taisyme.

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS

pirkėjams duodamos Prof. Rosa- 
nova. Reikalaukit paskiausių DY
KAI duodamų iliustruotu katalo
gų ir nusistebėsit dideliu 
nupiginimu. Rašyk šiandien

ITALIAN ACCORDION
323 W. Polk St., Dept. 

Chicago, Ill.

(1C)
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Each individual contain* 
er will gracefully adorn 
the dressing table of the 
most fastidious. You will 
be proud to show them 
to your friends.

Only

The Secret 
of Loveliness 

Is Now Yours 
For the Asking

Ten Full Size 
Original Marivonne 
Beauty Requisites

The Total Cost 
of All Ten Items

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

.. 50c 

.. 50c 

.. 50c 
$1.00 
$1.00 
5 L00
$1.50 
..75c 
$2.50

Total $10.00 
ONLY $1.98

Rose C reni v .....................
Cocoanut Oil Shampoo

Complexion Poudre 
Depilatory .................

Paste Roure ...........
Eau de Toilette ... 

Brilliantlne . ,........
Parfum Narcisse . .

ADVERTISING COUPON
This Coupon together with $1.98, entitles you to 
one Combination Package, consisting of nine 
truly exquisite Marivonne Toilette Requisites 
and one $2.00 bottle Marivonne Parfum Narcisse. 
Send cheek or money order to Cameo Toiletries, 
521 Cedar Ave., Scranton, Pa.

Name

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

be refunded. _____________

Saulės Spinduliai Minkština
Šiluma Kaipo 

Valytoja
Patogumai ir net civilizacija kaip 

ji šiandien egzistuoja priklauso di
delėj daugumoj nuo šilumos sukon- 
troliavimo mokslo, nes šiluma palie
čia kiekvieno žmogaus gyvenimų iš 
daugelio atžvilgių, paveizdan kepi
mas duonos, plieno darymas, šildy
mas namų ir daugybe kitų atvejų 
surištų su egzistavimu šių dienų vy
tų ir moterų. Kas metai daugiau 
ir daugiau atsiranda kontroliuojamos 
šilumos naudojimų industrijoje.

Cigaretų gaminimo industrijoje 
kontroliuojamų šilumą naudoja iš- 

, dirbėjai Lucky Strike cigaretų taba
ko kaitinimo procese. Kiekvienas ži
no jog šiluma valo, taigi kaitinimas 
prašalina kenksmingus 
čius elementus, nuo ko 
jimas. Taigi, cigaretų 
dustrijoje naudojimas 
mos šilumos kaitinimo 
da galimybę vyrams ir 
jautriomis gerklėmis rūkyti kiek tik 
jų širdis trokšta.

Per amžių amžius šiluma lošė dvi
gubą rolę — valytojo ir patogumo 
pridavėjo — ir atlieka tą dvigubą 
rolę tabako kaitinimo procese. Tas j 
išaiškina .kodėl 20,079 gydytojai pa
reiškė kad Luckies mažiau ėda ger- 

(Skelbimas).

gerklę čdan- 
paeina kosė- 
gamybos in- 
kontroliuoja- 
procese duo- 
moterims su

New Ybrko
Kovo 14
Kovo 28

Bal. 4
Bal. 11

Persitikrink Švariais, 
kais

Speciales Ekskursijos

kur juos uždirbi

Važiuok 
Amerikos 

Laivais

©1931, 
The A. T. 

Co.> Mfri.

Jūsų gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke. 

' atvirame ore. kvėpuok 
giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati
krink savo kūno svei
kata.

eisk Linksmas Velykas savo 
mylimoj gimtinėj.

LEVIATHAN - Kovo 11-28 dd.
(Per Cherbourg)

AMERICA - - - Kovo 18 d.
(Tiesiog i Hamburgą)

Daugiau informacijų, kainos ir tt. teikiamos pareika
lavus pas vietinius agentus arba pas

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE 

Robert E. Good 
Hotel Cleveland Building

“It’s toasted
Jusu Gerkles Apsauga — Prieš knitejimus—prieš kosulį

SWW AMERIKOS 
‘ ' IvBMIJA

16 
NEWYOitKO j 

KLAIPĖDĄ
^X en&ary# 

TIMPAS KJEtlAS Į LIETUVĄ ptr ŠVEDIJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS

ŠVEDU MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Moderniš- 

Laivais, Mandagiu Patarna
vimu ir Skaniu Maistu

Paranki Kelione i
LIETUVĄ

UŽSISAKYK VIETAS DABAR!
Laivų išplaukimai iš 
S. S. Drottningholm 
M. L. Gripsholm 
M. L. Kungsholm 
S. S. Drcttningholm 
M. L. Gripsholm .... Gegužės 1

Informacijos, iliustruotas cirku- 
iorius su žemlapiu Lietuvių kal
ioj. (rauname'’ kreipiantis pas sa

vo agentą arba j
Swedish American Line 
•1 STATE ST. NEW YORK

GENERAL OFFICES 
45 Broadway

LUCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

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

POPIEŽIUS SUDRAUDĖ MUSŲ KUNIGUS
 *--------------------------------------------

Girtumas ar 
Histeriją?

Kada žmogus pasigeria 
(kuris neturi palinkimo j 
peštynes), buna labai geras 
ir malonus ir apsikabinęs 
savo aplinkui esančius drau
gus sėdėdamas bučiuoja.

“Tėvynės” redaktorius p. 
Vitaitis, turbut girtas bū
damas, “Tėvynės” Nr. 6-me 
rašė straipsni “Isterikes 
Gadynė”, kuriame siūlė iš
naikinti (ar užgesinti) vi
same pasaulyje Įsiviešpata
vusią “isteriją”.

Lietuvių laikraščiams siū
lė: “Pirmiausia reikia už
daryti laikraščių skiltys vi
sokiai isterikai, visokiems 
nepamatuotiems barniams 
ir šmeižtams”, nes “Ameri
kos Lietuvių ateitis reika
lauja iš mus reformų visuo
meniniuose darbuose”.

Daugeliui histerikų dak
tarai duoda gerti degtinės 
apmarinimui histerijos.

Bet kai prasiblaivo ir vėl 
histeriją apima.

“Tėvynės” Nr. 7-me, tur-1 nesiskaitymas
but prasiblaivęs ir užmir-Į sakant kad “Dirvos” redak- 
šęs ką Nr. 6-me rašė, p. Vi-j torius “pagarsėjęs visišku 
taitis Įpuolęs vėl i histeriją,lietuvių kalbos nemokėji- 
štai kaip nedžentelmeniškaiImu”, ką p. Vitaitis, kaipo 
leidžia “Tėvynėje” kokiam .atsakomingas “Tėvynės” re- 
ten Šaipokui išdergti “Dir-' daktorius, privalo prirodyti 
vos” redaktorių už pastabą > nevėliau mėnesio laiko nuo 
kur rašyti “valdžia” ir kur pasirodymo šio pareiškimo, 
“vyriausybė”: I Kadangi pabaigoje savo

. “Vieno Amerikos lietuvių;pastabos “Šaipokas” pasa- 
laikraščio redaktorius, ku- ko: “Gaila žmogiuką, kuris 
ris pagarsėjęs visišku lietu- net pradinės mokyklos vai
rių kalbos nemokėjimu ir kų pajuokai save pastato”, 
nesiskaitymu su savo žo- ir kadangi iš “Dirvos 
ižiais, užsimanė pamokyti 
kitų laikraščių redaktorius 
ką reiškia žodžiai ‘valdžia’ 
ir ‘vyriausybė’.

“Tai rekordas visų ligi mėnesį laiko neprirodys kad 
šiol pasireiškusių naivumo; “Dirvos” redaktorius ne- 
kurijozų lietuvių kalbos! moka Lietuviškos kalbos, 
klausimu. Gaila žmogiuko, pasiliks tik pradinės moky- 
kuris net pradinės mokyk-i klos vaiko proto žmogelis, 
los vaikų pajuokai save pa- kuriam ne apie Lietuviškos 
stato, tokią savo ‘didelę iš- kalbos taisykles spręsti.

Lietuvos dvasiškija gavo 
nuo popiežiaus atsakymą Į 
savo skundus ant Lietuvos 
vyriausybės. Lietuvos dva
siškija ėmė skųstis Vatika
nui buk dabartinė Lietuvos 
vyriausybė persekiojanti ti
kėjimą, laužanti sutartį su 
Vatikanu, už tai kad pradė
jo uždarinėti visas mokyk
lų vaikų politiškas organi
zacijas, tarp jų ir katali
kiškas.

Popiežius, žinoma, gavo 
ir Lietuvos vyriausybės pa
siaiškinimus per savo atsto
vą Vatikane, ir suprato vi
są dalyką aiškiai.

Apsisvarstęs gerai, popie
žius pasiuntė Lietuvos vys
kupams ilgoką laišką, ku
riame išpradžių, savo pa
prastu dvasišku budu, pa
guodžia Lietuvos dvasiški- 
ją, papasakoja kad nuo pat 
bažnyčios Įsikūrimo laikų 
dvasiškija turėjo persekio
tojų, bet pataria to nepai
syti, turėti mintyje “vienin
teli tikslą — skleisti Dievo 
garbę, rūpintis sielų išga
nymu”.

Mes pabraukiame popie
žiaus žodžius, parodymui 
skaitytojams kuo popiežius 
liepia savo pavaldiniams ku
nigams rūpintis.

Toliau, apie pabaigą sa
vo laiško, popiežius pasako 
ir kaip Lietuvos dvasiškija 
turi rūpintis sielų išgany
mu. Štai kaip:

“Vykdydami musų paska
tinimus ir nurodymus, dau
geliu atvejų duotus Katali
kų akcijai, galėsite jus pa
tarnauti ne tik Bažnyčios 
auginimui ir Jos gerovei, 
bet ir savo Tėvynei turėsite 
žymių nuopelnų, nors minė
ta akcija, kaip anksčiau esa
me pažymėję, NETURI BŪ
TI PAINIOJAMA SU PO
LITINĖMIS SROVĖMIS 
BEI PARTIJOMIS”.

Šitas turbut yra aišku ne 
tik tiems kurie nepraktikuo
ja tikėjimo, bet ir katali
kams: popiežius ne tik ne
liepia bet ir draudžia dva- 
siškijai savo tikėjimo akciją 
maišyti su politikomis bei 
partijomis.

Jeigu Lietuvos dvasiškija 
daugiau išmano už popiežių 
ir suranda kad Lietuvos vy
riausybės sutartis su Vati
kanu pavelija dvasiškijai iŠ 
bažnyčių skelbti 
kurstyti žmones 
džią, vien už tai 
laikant sutarčių 
čios vyriausybe, 
išmesti politiką iš mokyklų, 
kur ji iš pat mažens prade
da nuodinti vaikų protus, 
paliepta likviduoti katali
kiškas jaunimo organizaci
jas.

Šaltai protaujantis Lietu
vis katalikas pripažins kad 
mokyklose nereikalinga jo
kių politiškų organizacijų, 
ne tik katalikiškų, bet ir ki
tokių. Užtenka kad suau
gusieji už politikas mušasi, 
vaikams reikią mokslo.

Katalikiškos organizaci
jos pasilieka kaip buvo, tik 
joms nevalia lyst į mokyk
las vaikų demoralizuoti.

Amerikos Lietuviai gerai 
žino kaip čia nėra jokių or
ganizacijų mokyklose ir 
vaikai išauga blaivaus pro
to. geri patriotai, o ne par
tijų pakalikui.

politikas 
prieš val- 
kad prisi- 
su bažny- 
ir norint

mintį’ demonstruodamas.”
Iš šito reikia daryti tokis 

išvedimas: jeigu p. Vitaitis 
šitą rašė pats tai jis buvo 
vėl Įpuolęs į histeriją, nors 
Nr. 6-me taip nuolankiai 
visų prašė pamesti isteriką 
ir vienas kitą šmeižus.

Jeigu gi ne pats, o tiktai 
koks ten “Šaipokas” tą ra
šė, tas parodo kad p. Vitai
tis visai nesiskaito su savo 
žodžiais ir su faktais. Jis 
turėjo malonumo patalpinti 
“Tėvynėje” kokio ten žiop
lio tokią pagiežą prieš “Dir
vos” redaktorių, nors ki
tiems siūlė netalpint šmei
žiančių raštų. Kas tokiam 
žmogeliui gali pasitikėti?

Dar toliau: talpinimas to
kio paniekinimo “Dirvos” 
redaktoriui parodo kad ne 
tik tas “Šaipokas” bet ir p. 
Vitaitis neskaito Lietuvos 
laikraščių, o jeigu ir skaito 
tai Lietuvos redaktorius už 
rašymą “vyriausybė” vietoj 
“valdžia” vadina visiškai 
nemokančiais Lietuvių kal
bos, tik p. Vitaitis ją moka.

Kitas “Tėvynės” redak- 
' toriaus girtumo atrugis tai 
i „ „r.; oi™ su žodžiais

i” re
daktoriaus pastabos niekas 
kitas neipuolė Į histerišką 
kaip tik “Tėvynės” redakci
ja, todėl jeigu p. Vitaitis į

DINGAI....
Ir tu dingai man lyg šešėlis,
Lyg rasa ryto gražume, 
Lyg skaisčiai baltas debesėlis 
Dangaus mėlynes platume.

Ir tu dingai lyg paskutinis 
Žiedelis pakirstas šalnos, 
Lyg kanklių aidas sidabrinis 
Supintas vakares dainos....

Tu man dingai lyg gražios gėlės 
Snieguotam vėjo sukury j, 
Lyg giesmininkės lakštingėlės 
Šaltame rudenio glėbyj.

Ir aš klausaus kaip rauda vėjas 
Ir drasko virpančias šakas, 
Jaučiu kaip širdį palytėjęs 
Man tiesia ilgesys rankas....

Tu inan dingai.... Tavęs jau nėra.... 
Aš liūstu vienas vienumoj;
Sakyk, mergyte, mano miela, 
Gal dar sugryši tu rytoj 1....

O, ne! žinau kad tu negryši 
Ir nebeteiksi man džiaugsmų;
Ir ųjekad manęs nematysi —
Ten toli — tarpe svetimų....

Bet atsimink kad ąš .gyvensiu,
Tave mylėsiu vjsados, 
jr meilėj niekad nepasensiu, 
O širdis tavęs verks-raudos....

Jonas Morkūnas.

Veikianti Asmens:

Džekis Veršis — senbernis butlegeris iš 
Chicagos, pusiau pilvotas' ir pusplikis, 
kuris visą amžĮ nenorėjo vesti.

Maikis Vaškas — Amerikietis, ekskursan
tas. Apie 40 m.

Keidė Vaškienė — apie 30 m. Ekskursantė.)
Frenkis Grybas — apie 30 m., ekskursam' 

tas, rimtas vaikinas.
Marytė Stalioraitytė — 18 m. Lietuvos šių 

laikų apšviesta mergina.
Barbora Seniulytė — senmergė, kuri visą 

amželi norėjo ištekėti.
Policininkas (jis scenoje nesimato).

VEIKSMAS PIRMAS
Vaizdas: Palangos vasarnamio kambarys, 

atdari langai, visi reikalingi kambario 
baldai.

Scena 1.
Vaškas ir Keidė rengiasi. Vaškas parai

tojęs kelines rišasi savo margus “garte- 
rius”. Keidė prie veidrodžio, kuris yra 
tarp dviejų langų, taisosi plaukus ir vei-
dą. Keidė staiga sušunka:

Keidė: Hary-ap, Maik, koman, žiūrėk 
kas čia ateina!

Vaškas: Don’t bader my! Vėl kokį api- 
cierą pamatei: tu jų neatsižiuri kaip tik Į 
Lietuvą parvažiavom!

Keidė: Žiūrėk, štai eina tas musų f ren
tas ką ant šipo susipažinom!

Vaškas (stojasis): Katras? Jų šimtai' 
važiavo. (Lėtai eina prie lango).

Keidė: Magi tas senbernis butlegeris iš j 
Chicagos, ką ant šipo kabinėjosi prie visų 
mergų ir bobų....

Vaškas: Ai sy! Dėkui Dievui,*turėsiu 
čia frentą. Dvi dienas Palangoj išgyve
nom, o dar nei vieno žmogaus nepažystam. 
Einu įsivesti (Išbėga pro duris).

Keidė: Kreizė, dvi dienas neišbuvo 
nori kad visi jo frentais butų!

ir

Scena 2,
Ineina Vaškas tempdamas Džekj Į vidų. 

Džekis pasirėdęs kuomargiausia: baltos 
ar dryžos kelinės, rudi avalai, margos 
kojinės; ant rankų pirštų žiedai; marš
kiniai labai juostuoti, margi; kaklaraik- 
štis margas, skersai parištas; šiaudinė 
kieta skrybėlė, su marga juosta aplinkui. 
Ant vienos rankos nešasi švarką, ant ki
tos raudoną maudymosi kostiumą.

Vaškas: Komin, Džek! Kibą tave die
vai čia atnešė! Man bus smagiau! 
nam nėra kas veikt!

Keidė: Kamin, mister Verši, šit 
Taip netikėtai vė] susiėjom!

Džekis: Hadidu, misis! Havajų!

Vie-

daun!

Duok 
ranką! (Sveikindamas pabučiuoja ranką) 
Sy, jau aš moku sveikintis pagal šitos kon- 
trės stailo! Ar senai judu Palangoj ?

Keidė: Tik vakar rytą atvažiavom, nie
ko nepažystam, Maikis net nori bėgt nepa
matęs nei Birutes kalno nei kitų gražybių.

Džekis: Sei, Maik, nebūk kreizė. Pa
gyvenk Palangoj tu wyks (parodo du pir
štu), pamatysi, nei su bačka munšaino ta
vęs iš čia neišvilios!

Vaškas: O kas jau čia taip tave kypina?
Džekis: Well, Maik, ilga istorija. Tu- 

bad kad tu ne singelis! Aš tau viską pa
rodyčiau.

Keidė:
iš kelio!

Džekis:
aš: prie jo jokia nestikys.

Vaškas: O kaip tau patinka, Lietuvoj, 
Džek?

Džekis: Ncmisliau kad čia taip smagu! 
Čia tai žmogus gali but samting! Tave 
visi ponu vadina, pavožoja, o nuo panelių 
tai ir apsigint negali — pačios Į glėbį puo
la! (Prispaudžia ranką prie širdies, akis 
pavarto). Oho!

Keidė: Tai gal jau turi kokią leidukę 
nusižiūrėjęs, a?

Vaškas: O ar tavo biznis žmogų spą- 
viedot?

Džekis: Nebūk toks: aš plyščiąu jeigu 
nebūtų kam apie savo giliukį pasipasakoti 
Jeigu man taip seksis tai parvažiuosiu Į 
Chicagą ne su viena ale su puse tuzino!

Keidė: Lisen, nesigirk taip labai, gali 
nei vienos negauti!

Džekis: Nevermai! Aš galiu prirodyti. 
Kad ir čia pat Palangoj vieną turiu!

Keidė: Govan, aš manau kad tu 
merginų tu-slou!

Džekis: Tu-slou?! Ju don’t know 
Aš gal slou išrodau, ale pas mane tik 
tu, try, ir gatava! (Mirksi viena ir

(Mirkteli).
Sei, sei! Neišvesk mano diedą

akia. Įsikanda ilgą cigarą, kitą duoda 
Vaškui.)

Keidė: Tik vačykis kad neužsikartų ko
kia žvaira ar šluba, paskui visoj Chicagoj 
vietos neturėsi!

Džekis: Don’t vory! Paklausykit, pa
pasakosiu su kokia aš čia susikventinau! 
O boi! (mirkteli).

Vaškas: Veidaminut, Džek, pirma ne
gu imsi pasakoti, še išsigerkim valtsybi- 
nės, geriau liežuvis dirbs. (Atneša bonką 
valstybinės, abu išsimėtą po stikleli pasi
sakydami “good luck”.)

Džekis: Ot čia tai štofas! Kad ne tas 
sanavagan prohibišinas, parsivežčiau ke
lias bačkas, parduočiau kaip medų!

Vaškas: Tikra teisybė, kaip sako: už 
kalnų jautis parsiduoda po dolarį, ale mu
sų ten nėra. Taigi, nors mes turim gerą 
kontrę, Ameriką, ale geras štofas yra Lie
tuvoj. (Vėl pila stiklelius) Dar po vieną! 
(Išsigeria).

Džekis: Aš negaliu kikyt prieš Lietu
vą: čia žmogų tiesiog ant rankų nešioja! 
O ypač man patinka Palanga! Čia mane 
jau visi pažysta, visi tik šnabžda: “Žiūrėk,
ana, Amerikonas!” sako. O kai prieini, 
tai tik “ponas”, “ponas”, tau tik lenkiasi, 
o ponios ir panelės tokios nais, šneka kai 
rodos liežuviai sviestu patepti! (žaidžia 
su maudymosi kostiumu.)

Keidė: Sei, o kur tu su tuo beiting siu
tu eini?

Džekis (jau biskį girtas): Sei, misis, 
juk čia ta garsi Palanga, kur Biruta mau
dėsi ! Maudytis einu!

| Keidė: Gal su Biruta deitą turi?. .. .
Džekis: Šiur, ir dar su kokia!
Vaškas: Ar tu mus fulini ar ką? Visi 

rašo, šneka apie Palangos maudynes, o va
kar visą popietį mudu išvaikščiojom pavan- 
ir nei gyvos dūšios nesimatė maudantis! 
Kibą vanduo užpoizytas?

Džekis: Ha-ha-ha! (hik) Tų nežinai 
Palangos triksų! Reikia išmokt ponų stai- 
lo! Amerikoj mes einam maudytis po pie
tų, o čia eina maudytis po pusryčių, o po 
pietų <eina vaikščiot po pušyną, ir vande-> 
nyje nei vieno neužtiksi!

Keidė: Ai sy....
Džekis: Po pusryčių ten pilna, ir gali 

susikventyt su kuo tik nori!

(Bus daugiau)

Don’t vory, misis. Jis tai ne!

prie j

my! 
one,1 
kita |
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“Keleivio” 25 Metų 
Sukaktuvės

; “Keleivio” Nr. 7 išleistas 
ipadidintas, paminėjimui 25 
metų to laikraščio sukaktu- 

; vių. Antroje dalyje, kuri 
susideda irgi iš 8 puslapių, 
telpa peržvalga praeities 
to laikraščio gyvavimo ir 
keletas paveikslų “Keleivio” 
bendradrabių.

“Keleivis” yra socialistiš- 
kas bizniškas laikraštis, lei
džiamas Gegužio ir Ko., re
daguoja St. Michelsonas.

Pirmas “Keleivio” leidė
jas ir Įsteigėjas buvo Ant. 
Žvingilas.

Nors “Keleivio” geriau
sia pašaipa yra kunigai ir 
šventi daiktai, bet kaip tai 
redaktoriaus neapsigalvota 
ir pats svarbiausias sukak
tuvių paminėjimo straips
nis užvardinta: “švenčiam 
25 Metų Sukaktuves”.

Sukaktuvės nėra reikalo 
švęsti, ir šventimas priklau
so daugiau kunigams ir baž
nyčiai. “Keleiviui” užteko 
sukaktuves minėti, apvaik
ščioti, ir tas butų atsakę
sukaktuvių tikslui.

“Bedarbių Demonstracijos”
Vasario 10 d. Amerikoje 

komunistai sugalvojo “be
darbių demonstracijas”.

Mat, kai jau komunistų 
vadams pritrūksta dolarių 
jie surengia darbininkų de
monstracijas kad darbinin
kai susimuštų su policija. 
Tada komunistai gauna pro
gą rinktis sau dolarius.

“Žemaičio Balsas”
Gavome pirmą numerį 

naujai leidžiamo Telšiuose 
savaitraščio “Žemaičio Bal
sas”. Laikraštis yra ketu
rių puslapių (didumo,, švarus 
ir gana gyvas. Bet rašo ne 
Žemantiškai, o Aukštaitiš
kai. Žemaičių “tauta” tapo 
Aukštaičių pavergta ir nu
slopinta. Žemaičiai priėmė 
Aukštaičių rašliavą.

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

LIETUVOS ISTORIJA
Didele 318 puslapiu knyga

K-SKnmuicius

Vienatinė gausiai paveiksluota 
Lietuvos Istorija, aprašanti Lie
tuvą nuo 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 Biruta, Keistu

ti ir Vytautą.

VVTflUTHX 
DlfiVXIX

Popieros viršais $1.50 — Audimo viršais

Siųskit savo užsakymą dabar!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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“Keleivio” 25 Metų 
Sukaktuvės

“Keleivio” Nr. 7 išleis^ 
padidintas, paminėjimui s 
metų to laikraščio sukakę 
vių. Antroje dalyje, į.
susideda irgi iš 8 puslapį 
telpa peržvalga praeitį

a j to laikraščio gyvavimo į 
keletas paveikslų “Keleivį'/ 
bendradrabių.

J “Keleivis” yra socialiu 
kas bizniškas laikraštis, lį

? džiamas Gegužio ir Ko., J 
daguoja St. Michelsonas.

Pirmas “Keleivio” leiį
. jas ir Įsteigėjas buvo Aę 

Žvingilas.
Nors “Keleivio” geria, 

šia pašaipa yra kunigai; 
šventi daiktai, bet kaip ta 
redaktoriaus neapsigalvo; 
ir pats svarbiausias suka 
tuvių paminėjimo straijs 
nis užvardinta: “švenčiau

Juros Merga
APYSAKA Iš TOLIMOS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius

25 Metų Sukaktuves”.
Sukaktuvės nėra reikak

švęsti, ir šventimas priklau
so daugiau kunigams ir bai- 
nyčiai. “Keleiviui” užtek 
sukaktuves minėti, apvaii 
ščioti, ir tas butų atsak 
sukaktuvių tikslui.

‘Bedarbių Demonstracijos-
Vasario 10 d. Amerikoje 

:omunistai sugalvojo “k 
arbių demonstracijas”.
Mat, kai jau komuna 

adams pritrūksta dolarc 
e surengia darbininkų de- 
.onstracijas kad darbiniu- 
ii susimuštų su policija, 
ida komunistai gauna pro- 
t rinktis sau dolarius.

(Tąsa iš pereito num.)

Kova su Gaure
Po Ramojaus išvykimo nuo Gaurės, 

štai kas dėjosi to viliugio pilaitėj. Pasi
tenkinęs jog gražiai Ramojų apgavo, ir ti
kėdamas kad tas nelaimingas vaikinas jau 
bus sugryžęs į savo pili, giliai savo apvy- 
tusioj nuo daugėjančių metų širdyje jis 
džiaugėsi kad Ulelė jau jo ant visados, ir 
pora dienų praleidęs išsirengė parsivesti 
ją atgal pas save. Kam ilgiau laukti, — 
manė jis sau, ir su keletu vyrų išjojo Į Urb
šio pilį parsigabenti savo businčią žmoną. 
Jo akyse stovėjo ji, graži, maloni, jaunu
tė — tokia kokios kiekvienas vyras sau tu
rėti norėtų. Šypsojosi jis pats sau, ir ro
dos nei greičiausias žirgas nėra gana grei
ta jį pas ją nunešti, taip jis jos troško li
pas ją būti norėjo....

Bet svajonės, kuomet jos buna pergra- 
žios ir perlengvai išsvajotos, tankiai sutin
ka kliūtis. Taip buvo su Degučio svajonė
mis, ir tas nabagas sekančią dieną pirštus 

ėmė krimsti, ausis dar labiau plėšė, ir 
žliumbdamas rankove nosi trynė, j viršų 
riesdamas, kad jo mergelė taip gražiai jį 
apvylė.

Taip atsitiko ir su Gaure: bejojant ir 
besvajojant, priešakyje sutiko gryžtantį

ju aš vienas prieš tave! — atsakė Ramo
jus.

Kada du kunigai stojo vienas prieš ki
tą Į mūšį, jų vyrai pasitolino nuošaliau — 
vieni viename krašte, kiti kitame. Už Ra
mojaus vyrų toliau krantelyje ant arklių 
sėdėjo Ulelė ir Mingė, kurios viena kitą 
pagavusios už rankų žiurėjo ir drebėjo 
matydamos jų apgynėją narsuolį kovojant 
su jų pagrobėju siaubimu.

Lygioj pievelėj netoli Dubysos įvyko 
šis mušis. Du milžinai paleido į darbą buo
žes, ir skydais apsigindami bandė vienas 
kitą nukauti. Po arklių kojų išsimynė pli
ka žemė ir paskui duobės, putojo arkliai, 
ir iš jų abiejų burnų tiško putos iš įširdi- 
mo ir darbo, bet nei vienas nei antras ne
rodė nusileidimo žymių. Kada duobėj nu- 
klupo Gaurės arklys, ir Gaurė nuvirto že
mėn, paskui jį nušoko ir Ramojus. Gal tik 
arklio pasimaišymas pastojo Ramojui ke
lią nuo užgulimo, nes į kitą pusę arklio jis 
nukrito, kitaip Ramojus butų ant jo iš vir
šaus užgriuvęs ir prislėgęs. Gaurė spėjo 
ant kojų atsistoti pirm negu Ramojus jį 
išnaujo puolė. Abiejų arkliai pabėgo į ša
lį, ir žiūrėtojai gerai matė jų kovos eigą. 
Ulelė visa išbalus drebėjo, nes nematė Ra
mojaus pergalės, o didesnio sudėjimo Gau
rė rodės gali jauną priešą priveikti.

prasdavo daugybė kitų jos laikų mergelių, 
taip kaip ji pagrobtų pas nemylimus, ne
kenčiamus vyrus.

Jis išgelbėjo ją iš Gaurės kad paskui

PER TVORA
PASIDAIRIUS

DAINA 
degtinę geltoną, 
mergelę raudoną, 
degtinę kad gardi,

Geriu
Myliu
Geriu
Myliu mergelę kad graži.
Geriu degtinę stikleliu, 
Myliu mergelę glėbeliu.

Į brolelio kaklą
Kaip į kokią peklą — 
Gura gur-gur.
Juda, juda, juda-da, 
Kruta, kruta, kruta-ta, 
Tam stiklelyj yra da! 
Kliuk, kliuk į dugną!

—D.

Mano draugas gerb. Pus- 
tagalvis (ar Pustapėdis) 
“Naujienose” žvalgosi po 
Čikagą, o mato ir Afriką, 
ir Lietuvą, ir “Dirvą”, ir 
Vitaitį, ir kitus galus.

Turbūt Kaponi’o “ryl 
stuff’ ta jo pusta galvelė 
buvo pripilta....

pats paliktų, pamestų, užmirštų — nes dar panelę, kurios tačiau visai 
tą burtininkė Žibuonė jai buvo priminus, nemyliu. Ar galiu ją vesti? 
tik ji nelaukus pabaigos apsakymo kas to- D’Annunzio į tai atsakė:
liau dėsis, išbėgo.

šaknimis, ir tt.
—Buvęs Žyvatkauskas sa

ko kad Dr. Šliupas vertas 
tokio pat paminklo kaip ir 
Dr. J. Basanavičius. Labai 
gražu. Bet jei Dr. Basa
navičius butų gyvenęs tarp 
musų Amerikoje, ir Šiau
liuose, Kaune, tai butų už
sipelnęs tokį paminklą kokį 
užsipelnė Dr. šliupas.

—Vitaitienė užplojo futu
ristams už niekinimą se
nųjų veikėjų ir jų nuveik
tų darbų. Tas gerai. Tik 
kam reikėjo šiandieninę 
Sandarą su jos ’’principais“ 
taip storai “zalatyt”, juk 
šiandieninė Sandara yra fu
turistiška, nes jos principus 
tautybė ir demokratija Pau
lauskas ir Pronskus senai 
išmainė į “laisvė” ir “de
mokratija”. Taigi Vitaitie
nė “zalatydama” dabartinę 
Sandarą su jos “principais” 
kartu “zalatija” ir socialis
tus su komunistais.

Meilė ir protas.

Vienas jaunas italų kuni
gaikštis kreipėsi į garsų ra
šytoją d’Annunzio su tokiu 
klausimu:

— Pažįstu vieną turtingą

— Vesk tamsta ją sąmo
ningai ir iš meilės.

— Bet, kaip gi tat gali
ma?—klausia nustebęs ku
nigaikštis.

— Labai paprastas daly
kas, panelę tamsta vesi są
moningai, o jog pinigus iš 
meilės.

THINGS THAT NEVER. HAPPEN
>»» Copyright, ..

r )

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

____ . CAMt
AROUMO "TO tell you 

Te AT the Shoes
SOLED ADO Hb.E-Lt.0 FOR
ME ARE UO-ST A*
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iemaičio Balsas”
Gavome pirmą numeri 
ujai leidžiamo Telšiuose 
vaitraščio “Žemaičio Bai-

Laikraštis yra ketu- 
puslapių (didumo, švarus 

įana gyvas. Bet rašo m 
Dantiškai, o Aukštaitis- 
. Žemaičių “tauta” tapo 
ištaičių pavergta ir nu- 
>inta. Žemaičiai priėmė 
cštaičių rašliavą.

os Lietuviams: 
ariška

UJA

Ramojų su Ulele! Čia jo svajonės plyšo, 
ir tuoj užsidegęs kerštu jis puolė kai šer
nas ant Ramojaus ją atsiimti.

Ji yra mano, ir niekados tu per mano 
žemes su ja gyvas neperjosi! — suužė per- 
širdęs Gaurė.

Ramojus, nors tikėjosi kad iš Urbšio 
pilies gali juos kas vytis, bet šito tai nesi
tikėjo, ir dabar susirūpino kas ištiks jeigu 
čia juos užpuls iš dviejų pusių Gaurės žmo
nės. Ir reikia pasakyti kad Urbšis tikrai 
paleido vyrus vytis pabėgėles, bet vėlokai 
tą dieną, kada nesulaukė abiejų merginų 
pasirodant paprastu laiku. Ramojaus lai
mei, tie Ubšio vijikai kelyje susidūrė su 
pulkeliu kitos pilaitės žmonių jojant, ir 
nieko neklausę ir nesakę pradėjo muši, 
manydami kad tai jie bus jų nelaisvės iš
vogę, nes išjoję toliau nuo namų rado žy
mes daugelio arklių. Mušis užsitęsė gana 
ilgai, daug jų tapo sužeistų, iki pagaliau 
paaiškėjo kame dalykas. Bet delei šito jie 
pavėlavo Gaurei į pagalbą.

Gaurė prie savęs turėjo mažai vyrų ir 
atviroj kovoj su jais atlaikyt nesitikėjo. 
Jis norėjo klasta Ramojų paveikti, pasiti
kėdamas ne ant savo paties vyrų, bet norė
damas sugaišint laiką, nujausdamas kad 
Urbšis vistiek vysis.

— Tu gudresnis už mane, tu mane ali
ejai dabar, surasdamas Ulelę, nors aš bu
vau gerai paslėpęs. Tu rąstą toliau už ma
ne numetei andai žaisluose. Ar ir dabar 
nebijosi prieš mane stoti kautis vienas už 
ją? — iššaukė Gaurė.

Ramojus davė progą merginom pra
joti žemyn paupiu, pastojo Gaurei kelią! 
kad prie jų nedasigautų, ir atsakė:

— Niekados tavęs nebijojau ir nebi
jau, Gaure, ypač už Ulelę visados kovosiu! 
Nenoriu kad mano ir tavo vyrų kraujas 
už mudviejų reikalą butų pralietas! Sto-

Jei kada skaitėt pasakose kaip pora 
milžinų susikovę, prasikaudavo ištisą die
ną ir vėlai j naktį, tai buvo šitais laikais, 
kada Ramojus ir Gaurė gyveno. Jau lei
dosi saulė, o dar jiedu buvo ant kojų, ir 
kovėsi su visu Įšėlimu. Žiūrėtojai matė 
kaip jų ir vieno ir kito iš burnos ir krau
jas bėgo, ir buvo puryini, žeme aptaškyti 
ne tik rubai bet ir veidai, krumpliai kruvi
ni, vienok kovos pabaigos dar nesimatė.

Staiga pasirodė tas ko Gaurė laukė — 
iš šiaurės nuo Urbšio pilies paupiu atlėkė 
buris vijikų. Tai buvo Gaurės nelaimei. 
Jis pamanė kad tie puls, sumuš Ramojaus 
vyrus, todėl atleido savo įtempimą, kuriuo 
prieš Ramojų laikėsi, dėdamas viltį į ki
tus. Ramojus gi, pamatęs didesnį pavojų 
dar labiau įtempė savo jiegas ir puolė ant 
Gaurės, besitraukiančio į savo vyrų pusę, 
ir smūgį po smūgio vertė ant savo priešo. 
Gaurė atbulas eidamas suklupo, griuvo, ir 
ta proga pasinaudodamas Ramojus užgriu
vo ant jo, smarkiai sutrenkdamas ir rei
kalaudamas pąsiduoti arba bus nužudytas.

Gaurė vos išstenėjo žodį jog pasiduo
da — bet tik sulaikymui Ramojaus toles
nių smūgių, nes manė kad tuoj naujai pri
buvusieji su jo vyrais puls ir pergalės Ra
mojaus pusę. Vienok, lyg ant juoko, atjo
jo tik šeši vyrai, vos tiek kiek pats Gaurė 
turėjo, o Ramojaus pusėj buvo virš dviejų 
desėtkų. Ir tie patys atjojo vieni apdau
žyti, kiti dar sveiki. Prieš juos tuoj iššo
ko Ramojaus vyrai ir pastojo kelią.

Taip tai Ramojus nuveikė savo priešą 
ir Ulelę išgelbėjo.

Tačiau, gaila pasakyti, jis dėjo pastan
gas, kovojo ir išgelbėjo ją tam kad paskui 
didesnes širdgėlas jai pateikus, įstumus ją 
į didesnes sielgraužas ir liudusį, negu butų 
turėjus paliekant pas Gaurę ant visados, 
prie kurio butų turėjus priprasti, kaip pri-

id. Ohio

Puikiai atkirto
— Varvaliau! — pabarė 

praeidama gatve ponia ber
niuką, rūkantį cigaretą. — 
Mesk tuojau, o ne tai moti-

1 na išlups tku kailį!
— O kažin tamistai vyras 

ar neišlups už užkabinėjimą 
gatvėje nepažystamo vyro! 
— atsakė berniukas. J.

KIBIRKŠTYS
—Lietuva Škotijoj pasis

kyrė savo konsulu “Airiš- 
moną”. Už tai Lietuvai at
sidėkodamas “Airišmonas” 
Skrantono vyskupas užgy
nė Lietuviams lankyt savo 
bažnyčias. Girdi, geriau ei
kit į “Airišmonų” bažny
čias pasiklausyt kaip mes 
giedame “dženitori dženi- 
tokve”.

—O Springfieldo “Airiš
monas” vyskupas prisakė 
iš parapijų ir kunigų sura
šo (directory) išbraukyti 
“fornerių” vardus ir į tų 
“fornerių” parapijas ėmė 
kaišiot Airius ir Francuzus 
kunigus, kad tie sakytų pa
mokslus tik “in United Sta
tes language”. Kažin ar 
Tautų Lyga žino apie šitą 
“mažumų” persekiojimą ne 
Airijoj?

—Tie Klyvlando jurgių 
parapijonai tai amžini re- 
voliucijonieriai! Jie ne tik 
vargamistrą kiaušiniais iš
taškė, ne tik kunigą H. pie
no bonkomis išbombardavo, 
bet ir su visais savo klebo
nais, nuo neatmenamų lai
kų, “kovoja”: visokiomis 
“parėmis”, “jubilėjų” rengi
mais, automobilių pirkimu, 
visokių dovanų davimais ir 
vyskupams skundimais. O 
nesusipranta kad šauktis 
Tautų Lygos užtarimo.

—A, kad juos biznis pa
gautų, tuos Lietuvos laik
raščius su jų gabumais! 
Štai: Viso pasaulio pramo
nininkai ir pirkliai parduo
da tik grudus, o Lietuvos 
laikraščiai .parduoda tiktai 
“javus”. Reiškia, jie par
duoda javus nekultus (o gal 
ir nepjautus) su grūdais, 
su šiaudais, su pelais, su

DAR TURIM! DAR GALIT GAUTI!
{ i ' ’
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“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
Šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsake karalius ir 
karalienė į tokį šauksmą.

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

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
HTAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 

1 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.

Žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didele — 
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 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

Reikalaukit Dirvoje 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



SKIRSNEMUNE
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Bažnyčia ant kalno. — Apie j 
žiaurią dvarininkę

cqM' nrn < O kia kovą, nes Ledoux pagul- tas, ir refery priėjęs norė- H I <. J An dė ji vieną sykį, o Ganso- j0 Komara sulaikyti, bet ir
______  ________________ ____' X- _________IJT J.. . TT ' - . ~ -

Vieta kur . Žemaitis persi
rengęs moteriška apgavo 

kryžeivius

Šis miestelis randasi Ra
seinių apsk., Jurbarko val
sčiuje. Nuo Jurbarko yra 
8 kilometrai Į rytus ir 18 kl. 
nuo buvusios Rusų-Vokie
čių sienos (dabar Mažosios 
Lietuvos). Stovi prie pat 
Nemuno. Miesteli jungia 
vieškeliai: Jurbarkas, Kau
nas ir Raseiniai.

Skirsnemunės miestelio 
istorija sekanti. Kadangi 
senovės Lietuviai daugiau
sia buvo apsigyvenę pa
upiais, ir čia jau nuo senų 
laikų žmonių gyventa. Ir 
kada kryžeiviai puldinėda
vo Lietuvius, tai anais lai
kais jie čia tankiai atplauk
davo Nemunu laivais, iš kur 
darydavo ir tolimesnius žy
gius, o čia ir eidami ir gryž- 
dami smarkiai apiplėšdavo 
vietos gyventojus. Taigi, 
geresniam apsigynimui Lie
tuvos kunigaikščiai rytinia
me miestelio gale padarė 
pylimą, ir kitoje Nemuno 
pusėje taip pat supylė pyli
mą.

Padavimas sako kad kar
tą Lietuviai labai smarkiai 
sumušė kryžeivius. Lietu
viai pastatė savo kariume- 
nę abiejuose pylimuose ir 
mušis ėjo skersai Nemuno. 
Nuo to ir ta vieta gavus 
vardą “skersnemunė”, o su 
laiku virto Skirsnemunė.

Miestelio gale buvusį py
limą dabar žmonės baigia 
nuvežt kalno smėli savo na
mų reikalams. Buvo atsi
tikimų kad bekasant smėli 
rasdavo pinigų, kirvių, kar
dų ir kitokių Įrankių ir se
noviškų plytgalių. Kitoje 
Nemuno pusėje pylimas te
bėra sveikas ir vasaros lai
ku jaunimas tankiai ten 
rengia pasilinksmi n i m u s, 
nes tai labai puiki vieta. Iš

LI ET U VIO D A R BI NIN K O 
Reikalaujam darbui prie ūkės, gera 
vieta, darbas lengvas. Kreipkitės 

12510 TAFT AVĖ.

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

Juozas Balčiūnas
1942 W. 25th St. Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU APSIVED1MUI 
moteries, 45 ar 48 m., be vaikų, naš
lės ar merginos, tik kad nebūtų per
daug davatka. Katra Clevelandietė 
nori ramiai poroje gyventi ir atil
sėti prašau atsiliepti. (9)

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

PAJIEŠKAU Motiejaus Šerpans- 
ko, naeina iš Makricku k., Gudelių 
v.. Mariampolės ap. Turiu svarbų 
reikalą. (9)

Juozas Blaškevičius
116S E. 77 St. Cleveland, O.

PAJIEŠKAU pusbrolį Stasį Bart
kų ir pusseserių Anelę ir Kaze Bart- 
kiutes. Paeina iš Padubisio k., Se
redžiaus p.. Kauno ap. Girdėjau gy
veno anie Philadelphia ir Baltimore. 
Jie patys arba žinantieji apie juos 
prus mii atsišaukti.

Veronika ir Kazys Bartkai 
229C So. 6th St. Akron, Ohio

trijų šonų eina skardus 
grioviai, o viršuje aikštė 
800 žmonių talpumo. Senie
ji pasakoja kad jų atmini
mu dar ant to kalno radosi 
išmūryta skylė, kurion vie
nas vaikas Įkritęs ir dingęs, 
o kai įmesdavo akmenuką 
skylė ilgu garsu nuskam
bėdavo. Dabar toje vieto
je žymu žemės Įsmukimas. 
Paprastai jį dabar vadina 
piliakalniu ir garlaiviu va
žiuojant Nemunu gali patė- 
myt kožnas keleivis gojų 
medžių pietinėje Nemuno 
pusėje ties pat Skirsnemu
nės miesteliu.

Yra dar ir kitokių pada
vimų. Kunigaikščiui Ute- 
niui valdant Lietuviai be 
pertrūkio mušėsi su Vokie- 
čiais; ne kartą tie sugavę 
Lietuvius vedė i Prusus ir 
krikštijo. Tie perkrikštai, 
nors kitaip jau tikėjo, ta
čiau nepamiršo savo bro
lių. Išgirdę Vokiečius ke
tinant į Žemaičius keliauti 
tuojau pranešdavo Lietu
viams. Kai Ragainės mies
to viršininkas Enrke Įsodi
nęs į laivą 25 ginkluotus 
Vokiečius liepė plaukti au
kštyn Nemunu, perkrikštai 
bematant davė žodį Skir- 
minui, Žemaičių valdovui, 
kurs ties šių dienų Skirs
nemune pataisė Vokiečiams 
siųstus. Vos laivas i tą vie
tą atplaukė, atbėgo į paupį 
jauna mergina, kuri rankas 
laužydama verkė ir šaukė 
Lenkiškai sakydama: “Oi. 
geri žmonės, gelbėkit ma
ne, esmi nelaiminga!” Vo
kiečiai tai išgirdę pasuko 
laivą j kraštą ir prisiartinę 
paklausė kas ji tokia ir ko 
nori. Moteriška atsakė:

“Esu Lenkė, sugauta ka
re ir iš Lenkų žemės i Že
maičius atvežta. Stabmel
džiai nori mane atversti į 
savo tikybą. Aš esu krikš
čionė. Imkit mane drauge 
ir išgelbėkit iš nelabu ran
kų”.

Vokiečiai dar labiau pri
siartino. prie kranto kad ji 
galėtų Į laivą įžengti. Bet 
tuojau šešios dešimtys vy
rų iš karklynų iššoko ir su. 
geležiniais kabėkliais čiupt 
nutvėrė Vokiečių laivą, su
lipo j jį, iškirto visus Vokie
čius ir atėmė l’aivą su visa 
nauda. Pa neva mergina 
nebuvo Lenkė, bet moteriš
kai apsirengęs Žemaitis vai
dinas mokantis Lenkiškai. 
Kunigaikštis Utėnis išgir
dęs apie tokį Skirmino su
manumą didžiai ji pagyręs 
ir davęs plotą žemės. u

žmonės 
nukėli- 
kalno. 
norėjo 

mieste-

Nuo senai miestelyje bu
vo medinė kataliaų bažny
čia ir tik 1904 metais liko 
baigta nauja mūrinė gotiš
ko stiliaus erdva bažnyčia 
ties miesteliu ant kalno. Dar 
ir šiandien senesni 
neliauja pykavę už 
mą bažnyčios ant 
Veik visa parapija 
kad bažnyčia liktų
lyje, kas butų žymiai mies
telį padidinę. Bet tuo lai
ku klebonavęs Kun. K. Že- 
kevičius su grafu Paslaus- 
ku užsispyrė buk tai inži
nieriaus nurodymu kad pa
kalnėj miestelyje nelaikys 
gruntas. Tiesa, miestelis y- 
ra slėnyje ir pavasarį Ne
munui išsiliejus siekia van
duo buvusį senąjį šventorių. 
Dvarininkė Visockienė siū
lė veltui aržuolus padaryti 
pamatus iš stačių sukaltų i 
žemę, ant ko ir inžinierius 
sutiko, bet niekas negelbė
jo. Dabar sename švento
riuje stovi vienas medinis 
kryžius, dideli šimtamečiai 
medžiai ir maža koplytėlė 
geležinėm grotom aptverta, 
kur guli palaidota dvarin. 
Visockienė ir jos duktė. Ant 
koplytėlės viršaus yra ke
turkampis tašytas akmuo, 
o jame kryžius. Sakoma 
kad ta poni buvo labai žiau
ri, baudžiavos laikais ji pla
kus pati žmones pasigul- 
džius ant tokio pat forma
to kaladės, už ką jai mirus 
pastatė ant kapo tokį nepa
lankų ženklą.

Pačios ponios Visockienės 
grabas yra lyg kubilas, nes, 
kalbos ėjo buk jos Įvarginti 
baudžiauninkai slapta sudė
ję 12 rublių ir per ubagą i - -------------- —,J-------------------
užpirkę mišias prie šy. Ą>’- i į' P a j i e i k o j i m a i .

ŠARKIUI SIŪLO $100,000 
UŽ KUMŠTYNES 

CHICAGO.!
Jack Sharkey šiose die

nose sustojo Chicagoj pra
važiuodamas i Minneapolis, 
ir ji susiėjęs Chicagos kum
štynių promoteris, Nate Le
wis, pasiūlė $100,000 jeigu 
Šarkis sutiks šią vasarą su
sikibti su kuriuo nors kum
štininku Chicagoje.

Ar Šarkis tą pasiūlymą 
priėmė neskelbiama, vienok 
jis priims jeigu duos jam 
tinkamą priešą. ,

nas savo priešą paguldė du 
sykiu iš trijų, tokiu budu iš
ėjo laimėtoju.

Vidurinėj poroj buvo su
statytas Komaras su Rusu 
grafu Zarynov. Neilgai tru
kus Komaras pradėjo šiur
kščiai apsieiti su savo prie
šu, kuris buvo lengvesnis 
už ji, todėl publika labiau 
prijautė Rusui, kas Koma
rą dar labiau pykino ir jis 
pradėjo savo priešą mušti. 
Jiedu taip daužėsi 27 minu-

tam Komaras uždrožė ge
rai. Tada publika pradėjo 
mėtyt i Komarą bonkomis, 
subėgo policija ir imtynes 
sulaikė. Laikraščiai rašo 
kad niekad dar šio miesto 
imtynių istorijoje nieko p 
našaus nebuvo nutikę.

o ROSEDALE ©Į
'Dų Gleaning Col 

IIEnd. 7906 j 
f C. F. PETRAITIS, Prop, f
J 6702 Superior Ave., ♦

4 4* 4* 4* 4* 4*4* 4< -4** 4*4* 4* 4*4* 4*4r 4* 4* 4 4
Pasigėrę užsipeln 
nesiūs. Svečias s 
mininką. Nušov

25 centai.

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygelė nasimokini- 
mui anie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

Siųskit užsakymą tuojau

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

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

Komaras Susimušė su Opo
nentu. Gansonas Laimė

jo prieš Prancūzą.
Holyoke, Mass. — Vasa

rio 13 d. čia įvyko imtynės, 
kuriose dalyvavo du Lietu
viai su paskirais priešais.

Svarbiausioj poroj ėmėsi 
Gansonas su Francuzu Le
doux. Gansonas turėjo šun-

BEN BRAZIS
SALDAINIŲ IR GROSERIO 

PARDUOTUVĖ
Puiki vieta Lietuviams užeiti ir pa 
sivieš'ėti bei šį-tą pasipirkti, 
nųs rūkymai ir saldus gėrimai 

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

Ska-
Pa-

Telefonai 
K En m ore 47I0W 

į P. J. KERŠIS 
? 1426-8 Standard Trust Bldg.

Baigęs teisių mokslą Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens 

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

M A in

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

kitur. Tčmykit antrašą:
P. ŠTAUPAS

6704 Superior av. Cleveland, 0. 
Telefonas FLorida 2610-R.

¥

v

<•

TIKRI IR
NETIKRI

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

“DIRVA”

6820 Superior Av. .Cleveland, O.

tano, nuo ko ją ir sutraukę 
Į kamuolį, ir taip baigė sa
vo dienas.

Rusų valdymo laikais, dar 
prieš garsų lenkmetį, jau 
buvo valsčius, ir lenkmečio 
metu atvažiavę dvarininkai 
sukilėliai visas valsčiaus 
knygas ir dokumentus su
vertė Į Nemuną.

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

J. C BLASER
Hard w a r c

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

įrankiai žemomis kainomis 
Darom raktus. End. 0280

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.
u

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

VACUUM CLEANERS
Hoovers___ $12.50 up
Premier Duplex 14.00 

■up; Eureka 13.00 up;
Royals and Air Ways 
others at Low prices.

. Don’t buy until you 
see the bargains here. 
Everyone guaranteed 
same as factory, one 
year.

ALL

GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phonė ENdicott 2740

MAKES REPAIRED

(Bus daugiau)

Brakes Sutvarkom _ 
Dykai

Ekspertai ant visokių Motoro Darbų 
Buvę Raybestos Mechanikai 
DARBAS PRIEINAMOMIS

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

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

TRIMITAS

kaina:

aukštyn
50c

$1.00
50c
50c

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 
Siutai išprosyt 
Kelinės išprosyt 
Skrybėles išvalyt

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 
Moteriškos skrybėlės išvalyt

SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

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

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

T’v'ėJ J™ •L :
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Puiki Eilių-Dainu Knyga, 144 nuslapiu, tinka 
minusia dovana pasiuntiniui į Lietuva jaunimu 
:r draugams čia Amerikoje. Kaina tik 
Buvo 59c. Dabar kolei jų yra...........

Siųskit užmokesti 2c pašto štampais

“DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ir
IĮt

Lietu- 
Rusai v t

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

I 
n

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

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

už mažiausia pinigų”

For pyorrhea
forSmokers

Į of Pipe and.
arettes

and 
dis- 
and

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

ATSIKRATYK TO ŠALČIO
APSISAUGOKIT NUO

EPIDEMIJŲ ŽIEMOS LIGŲ
Kiekvienas persišaldymas palieka koletą .ligos .perų jųąų siste
moje. Gal jus to ne nejaučiat ir tada tampat lengva auka ma 
žiausios ligos. ~ 
kamblių kurie visi ineina Į Bulgarišką šaknų Arbatą 
greitai išvaro šaltį jeigu gersite jos karštos prieš einant gulti.

BULGARIAN HERB TEA

Turtingos sultys išvirtos iš šaknų, lapų, žiedų ir

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

kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNUL MAin 2542
929 Society for Savings Building

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Balding Contractors
MARTIN KAZEN

6606 Superior Avenue

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

G412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

6901

1401

2047

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

JUOZAS ŠEŠTOKAS
1364 East 68th Street

9720

6716

9709

J. J. LAZICKAJS , 
6407 Superior avė. ENd. 4635

Printers-Publishers

6820

1308

“DIRVA”
Superior avė. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
Visi kiti nariai 

Kun. V. G. Vilkutaitis 
J. Venslovas

Du Vaišvilčių 
Naujamiesčio v 
čiai P. Sargautas 
minskas Upytės 
drūčiai prisigėrė 
mi užpuolė iš Pai 
žiavusius du mės 
tuos šposus Taiki 
Įkrėtė abiem po ! 
Įėjimo.

Stultiškių km. ] 
čio v. vienas ūki 
sidarė “kumuški 
Magdalenos atl 
prašė svečių.

Vaišių metu vi 
mynų, T. Kreivu 
amžiaus susikivii 
mininku ir vienu 
giu nudurė šeimi 
pipiaustė dar ke

Vilkelių km. 1 
čio v. kalvis nesi 
žmona, ir juodu 1 
skyrę. Kalvis nug 
dirbančių prie V( 
lio sausinimo dai 
prašė juos, kat 
žmoną. Bet kai 
jis pro langą pat

“Didvyriška”

Surgučiuose, 
valse, sausio 10 d 
C. pasikvietė k 
paplauti meitėlį, 
meitėlį P. parsiv 
šono. Meitėlis pr; 
Išgirdus riksmą i 
lė, kuri buvo su t 
penima, išsiveržė 
atbėgo pas rėkia 
ir nutvėrus P. už 
sivertė jį ant žem 
taip koją iš kiai 
ištraukė. Tada ki 
rė jį už peties

Lietuvos Ko
Lithuanian C 

201 N. Wells St., 
Chicago,

Lithuanian Consul 
15 Park Row Ne

Lietuvos Pasit 
2622—16th St.

Washington,

“TER
.Virš du šimtm 
Oil buvo pripaž 
nų ir pūsles bėdos. 
Pagerintas Gold N 
gvomis vartoti. C 
lumbago, sciatica
,VHAN01MPR(

HAARLEM OIL 
FTOFTPEE

ANT
Pirmos Klt

VESTUVIŲ

Ypatingai užkviet 

ir ateiti pas mus 

su savo šeimyna j: 

k<

1197 East 79tl



DIRVA

p ROSEDALE O’ 
'Dry Gleaning Co.t
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C. F. PETRAITIS, Prop. I 
6702 Superior Ave., t

|$ IS LIETUVOS e Pievų ir Ganyklų Page
rinimo Sekios Ukinin-

u visokio išdirbinio laikrodėlius, 
ninkas savo prak- 
Patyręs Laikrodi, 
tikoje per daugeli 
metu. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

Tėmykit antrašą:
P. ŠTAUPAS

Superior av. Cleveland, 0. 
'elefonas FLorida 2610-R.

. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

ietuvis Dentistas 
304 E. 68th St.
npas Superior Avenue 

Florida 2898-R 
drš Lietuvių Banko)

Pasigėrę užsipelnė po 3 mė- pradėjo draskyt. Atbėgu- 
nesius. Svečias subadė šei- šiam Č. reikėjo gerokai su- 
mininką. Nušovė žmoną. įšilti kol savo kaimyną išva- 
Du Vaišvilčių akalicos, ?.avo.iš kįaulfs g^bio- Ap- 

Naujamiesčio valse, pilie-, zlu*ejl*T Įkasta niekur ne- 
čiai P. Sargautas ir A. Ka-irasta’ tlk rubai buv0 
minskas Upytės miestely sk^tK D.U.
drūčiai prisigėrė ir grįžda
mi užpuolė iš Panevėžio va- Peiliu supjaustė žmogų. Pe- 
žiavusius du mėsininku. Už.
tuos šposus Taikos Teisėjas i 
įkrėtė abiem po 3 mėn. ka
lėjimo.

Stultiškių km. Naujamies
čio v. vienas ūkininkas pa
sidarė “kumuškos” ir per 
Magdalenos atlaidus susi
prašė svečių.

Vaišių metu vienas iš kai-! 
mynų, T. Kreivukas, 17 m. I
amžiaus susikivirčijo su šei- JaĮ\

čius užgriuvo moterį.
Bagalmaluose (Viduklės 

valse. Raseinių apskr.) sau
sio 17 dieną Pik Bronius 
Norvilas peiliu perdūrė pik 
Juozui Mockui pilvą, su- 
piaustė ranką ir kojas.

Juozas Mockus nugaben
tas Raseinių ligoninėn. B. 
Norvilas perduotas polici-

mininku ir vienu peilio smū Šis žiaurus piktadarys jau

forSmokers

giu nudūrė šeimininką ir a- nebepirmą kartą mėsinėja

of Pape and.

pipiaustė dar kelis svečius.
Vilkelių km. Naujamies-. 

čio v. kalvis nesugyveno su 
žmona, ir juodu buvo persi- 
skyrę. Kalvis nugirdė keletą 
dirbančių prie Vešėtos upe
lio sausinimo darbininkų ir 
prašė juos, kad nušautų 
žmoną. Bet kai tie nešovė, 
jis pro langa pats nušovė.

“L.U.”

) ŠALČIO
1 I
LMOS L IGŲ I
•os .perų jiiąų siste- , . f _ . 
at lengva auka ma- 11 ° 
iakrrij, lapų, žiedų ir 
tų Arbatą

prieš einant gulti.

B TEA
fU GAILĖTIS
ška Šaknų Arbata 
savaitę kuomet ap
kibęs jums pasilai- 
po 35c, 75c.. $1.25, 

micros) už $1.25.
el Building, Pitts-

“Didvyriška” kiaule.
Surgučiuose, Sasnavos 

valse, sausio 10 d. ūkininkas 
C. pasikvietė kaimyną P. 
papiauti meitėlį. Pasigavęs 
meitėlį P. parsivertė jį ant 
šono. Meitėlis pradėjo rėkti. 
Išgirdus riksmą didelė kiau
lė, kuri buvo su tuo meitėliu 
penima, išsiveržė iš tvarto, 
atbėgo pas rėkiantį meitėlį 
ir nutvėrus P. už kojos par
sivertė jį ant žemės. P. šiaip 
taip koją iš kiaulės snukio 
ištraukė. Tada kiaulė nutvė
rė jį už peties ir užgulus

žmones.
Rimkiškiuose (Viduklės 

valse. Raseinių apskr.) sau
sio 17 rasta pečiaus užgriu
vus V. Sutkienė. Užgriuvi- 
mo priežastis aiškinama.

Šaltropiuose (Viduklės 
vai., Raseinių apskr.) sausio 
19 d. vežant ledą į Prisiman- 
čių pieninę per neatsargu
mą Įkrito Į vandeni pik . J. 
Gudas. Atėjus greitai pa
galbai J. G. išgelbėtas. Prū
das buvo 4 metru gilumo.

“L.U.”

kams
Žemės ūko rūmai norėda

mi padėti ūkininkams pie
vas ir ganyklas pagerinti, 
teikia pašalpas įsigyti pa
šarinių žolių sėklų. Pašalpos 
pašarinių žolų sėkloms Įgyti 
duodamos nuo 1928 m. Tais 
metais buvo užsakyta paša
rinių žolių šimtui ha., 1929 
m. 142 ha. ir pernai 230 ha., 
o šiemet nutarė užsakyti 
600 ha. Užsakomos šiemet 
žolių sėklos yra kiek bran
gesnės negu buvo pernai. 
Sėklų vertė vienam ha. bus 
aukštesnė 12—15''. Šis kai
nos skirtumas žymiai padi
dina šių metų aukštas dobi
lų kainos.

Nors sėklų užsakyta dvi- 
gybai didesniam žemės plo
tui negu pirma, bet visų rei- 
kalavinų nebus galima pa
tenkinti. Todėl ūkininkai, 
kurie nori su ž. u. rūmų pa
šalpa įsigyti sėklų, turi pas
kubinti kreiptis į arčiausią 
agronomą. Pašalpų ž. u. rū
mai duoda 50'< sėklų kai
nos. “L.A.”

KAIP KAUNAS
AUGA

j LIETUVOS KULTU- 
RĖJIMAS

> Lietuvių 
jmmerce)

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

Bekalėdojant prisipentė ku
nigą.

Zygmantuose, Jankų vai., 
sausio 16 d. kalėdojo kuni- 

t gas. Valgydamas pas vieną 
ūkininką pietus, kunigas. 

’ pradėjo bartis už degtinę. ( 
Tada du smarkus piliečiai 
atsistojo ir, su sugniaužto
mis kumštimis priėję prie 
kunigo, pradėjo apie jo gal
vą švaistytis. Vienas keikė 
kleboną kam jis atstatė jį 
nuo išpažinties, o kitas buvo 
įsižeidęs, kam kunigas bara 
už girtuokliavimą. Kunigui 
teko geruoju juos numalšin
ti. Musų kaime yra tokių 
girtuoklių, kad po kelis die
nas iš miestelio negrįžta. 
Todėl nėr ko stebėtis, kad ir 
ant kunigo supyko kam jis , 
jų rojų liečia. “L.U.”

Darbo atlyginimas miškuo
se.

Dabar Lietuvos miškuose 
miško kirtimo ir apdirbimo 
darbus dirba apie 5000 dar
bininkų. Darbo atlyginimas 
nustatytas toks: už 1 erd. 
popiermalkių su nuskutimu 
mokamo 3 litai; ežerdmete- 
rį malkų—1.50 — 2 lt., už 
kietmeterį rastų nuo 1 iki 2 
litų, ir už pabėgius po 1-20 
lt. — 1.30 lt. Sako, kad pri
tyrę darbininkai per dieną 
uždirba nuo 12 iki 13 litų. 
Vežėjai su arkliais per die
na uždirba 20—25 litus.

“L.A.”

Naujų gyvenamą mūriniu 
namu pasta, vta Kaune 1927 
m.—88; 1928 m.— 119; 1029 
m.—131; 1930 m.—159. Ne
gyvenamų naujų muro na
mų pastatyta 1927 m.—38;
1928 m.—33; 1929 m.—442; 
1930 m.—30. Bendrai mū
rinių naujų namų Kaune 
daugiausia pastatyta per
nai.

Medinių naujų gyvenamų 
namų pastatyta 1927 m.— 
198; 1928 m.—310; 1927 m. 
—305; 1730 m.—289. Negy
venamų medinių naujų na
mu Kaune pastatyta 1927 
m. — 117; 1928 m.—199;
1929 m. —168; 1930 m.—177. 
Viešo naudojimo didelių na
mų (kino teatrų ir kt.) pa
statyta 1927 m.—7; 1928 m. 
—4; 1929 m.—8, 1930 m.— 
13 (vadinasi, pernai taip pat 
daugiausia).

Prekybos ir pramonės rei
kalams didelių namų (Įvai
riu dirbtuvių ir kt.) pasta
tyta 1927 m.—8; 1928 m—2; 
1929 m.—nė vieno; 1930 m. 
—9 (ir vėl daugiausia per
nai).

Iš viso gi įvairių naujų 
namu Kaune pastatyta 1927 
m.—455; 1928 m.—667; 1929 
m. —654 ir 1930 m. —686 
(vadinasi, daugiausia per
nai.) “L. A.”

Kiek

Sunkiai iškovotos nepri
klausomybės pavėsyje musu 
tauta daro sparčią pažangą 
visose kultūros gyvenimo 
srityse. Ypač sparčiai kyla 
Lietuvos kaimas. Daugely 
vietų jau Įvestas viusotinis 
priverstinas valdžios moky
mas. Apie 150,000 berniukų 
ir mergaičių eina pradžios 
mokslą. Tūkstančiai kaimo 
jaunuoliu mokslinasi vidu
rinėse mokyklose, Linko že
mės ūkio mokyklas, gimna
zijas, universitetą ir žemės 
ūkio akademiją. Laikraščių 
skaitymo žvilgsniu musų 
kaimas jau toli pralenkė 
miestus. Retoje sodiečio gri- 
čioje šiandien nėra gauna-’ 
mas nors vienas laikraštis. 
Daugelis turi radio priim
tuvus ir šiaudinėj savo pa
stogėje klausosi paskaitų, 
girdi geriausių menininkų 
dainavimą ir muziką. Vaidi
nimai, dainininkų koncertai, 
Įvairios paskaitos ir kitos 
kultūringos pramogos pasi
darė kasdieninis gyvenimo 
reikšinys.

Lygiagrečiai su šitais kul- 
turėjimo požymiais pastebi
me nemažą pažangą žemės 
ūkio vedime, gyvulininky
stėje ir kitose ekonominio 
gyvenimo srityse. Turime 
tvirto pagrindo tikėti skais
čia musų tautos ir tėvynės 
ateitimi, nors dar visai ne
senai buvome svetimųjų 
spaudžiami ir Įgrimzdyti i 
didelį skurdą. “M.R."
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.Virš du šimtmečiu/^ L? O A Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažintaL/ £\ /A. O gyduolė Inkstų. Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-

AND •MPRopLj roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules. 
'1 rs® "OPradėk tuoj. Trijų dydžiu vaistinėse: 35c, 75‘ i' 50. Gauk Arčias. Ieškok dėžu-

' ' tėse ‘‘Gold Medai’’ vardo ir kitų neimk.ANTANAS BARTKUS
Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studija 

VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOS

DEBESIS
e. Hen. 0732

-Insurance
OLIS 
br Avė.

Ypatingai užkviečiu Lietuvius pasinaudoti ankstyva Gavėnia 
ii ateiti pas mus nusitraukti savo paveikslą — pavieniai arba 
su savo šeimyna pasiuntimui gimnėms į Lietuvą. Per Gavėnią 

kainos bus žymiai nupigintos.

1197 East 79th Street Henderson 3535
•ants
1ERSON
Street

"S

AZIS
ENd. 0756

eous
riai
cutaitis
is

ADOEPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

Jei vyras gerai uždirba 
žmona tarnauti negalės.
Valstybės Įstaigų refor

mos komisija, kai tik bus 
priimtas biudžetas, pradės 
savo darbą. Manoma, kad 
pirmoj eilėj komisija nusta
tys taisykles apie moteris 
valdininkes, kurių irgi tar
nauja, ir gauna tokį atlygi
nimą, kurio pilnai pakanka 
šeimos išlaikymui. Tokioms 
moterims, manoma, bus pa
siūlyta iš valdiškų tarnybų 
pasitraukti.

Valdininkų sluogsniuose 
tokioms naujoms refor
moms reiškiama daug prita
rimo. ‘

Degtines
Centralinio statistikos 

biuro žiinomis, buvo Lietu
voje degtinės (401 alkoho
lio) pagaminta 1928 metais 
—5,358,000 litrų, 1929 me
tais—5,070,000 litrų, 1930 
metais—5,002,000 litrų. Va
dinasi, pernai lyk ir butų 
kiek mažiau išgėrę degti
nės.

Užtat dar gryno spirito 
(95° alkoholio) pagaminta
1928 metais—221,000 litrų;
1929 metais—225,000 litrų; 
ir 1930 meatis 231,000 litrų, 
ir 1930 metais 231,000 iltrų. 
Tiesa, šitokio spirito dau
giausia suvartojama įvai
riems technikos ir medici
nos reikalams.

Bendrai degtinės ir spiri
to Lietuvoje parduota 1928 
metais už 41,500,000 milionų 
litų; 1929 m. už -10,400,000 
mil. lt., ir 1930 metais už 41

“L.A.”
X A U CV ! f

“D.”(milijoną litų.

Naujos Elektriškos Švie
sos Namų Papuošimui
Daug girdim apie naujus budus 

panaudojimo šviesos moderniškuose 
namuose. Žmonės pasitenkinę efek
tais gaunamas naujais apšvietimo 
padargais kurie duoda netįesioginą 
šviesą.

Tas sukelia mumyse noro įrengti 
tokias šviesas savo namuose arba bu- 
dinkuose.

Vienok yra dar vi'enas naujas iš
vystymas žinomas kaipo ‘šviesos 
žemčiūgas’, kuris galima naudoti pa
sekmingai pagražinimui visokiausių 
namų.

šie šviesos ornamentai yra daugy
bės skirtingų rūšių ir mierų kad ga
lima priatikyt prie kiekvieno kam
bario visokiuose namuose.

Visi žinom apie šviesą su metali
niu silouletu prie migloto stiklo, ku
ri tankiausia naudojama 
Bet yra daug kitokių rusių šviesų 
tinkamų kitoms vietoms.

Kodėl nepasistsatyti vieną tų pui
kių krištolinių^ formų — lyg iš ledo 
dirbtų pavidalų, savo priemenėje? 
Jų šviesa padarys tamsų kampą tik
rai gražiu.

Didiesiems kambariams yra ap
šviestos gulbės iš purcelo, kuriose 
deganti šviesa priduoda didelio gra
žumo.

Yra taipgi kitokių visokių orna
mentų tinkamų į visus kambarius, 
tik reikia prisižiūrėti kur jie tinka 
ir įsirengti savo namuose.

ant radio.

VISIEMS ĮDOMUS 
LEIDINIAI

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio 
Parduotuve

6107 Superior Avė. prie E. 65th St.
ENdicott 4G38

JEWELER

iniiiiiiiiiiiiiiniini iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii minu imtiiiiiiniii n n 1111111111Į2TŪKSTANTIS IR VIENA jNAKTIS I
Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. 
Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

Kaina tik $2.00.

Kas suras “Dirvai" vieną naują skaitytoją čia Ameri
koje arba užrašyt Į Lietuvą, gaus šia knyga už |1.00.

| 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

J Dvisavaitinis didžiausias Lietuvoje 
iliustruotas žurnalas

“NAUJAS ŽODIS”, 
Išeina jau septinti metai.

Jis tiekia gausiai vaizdų ir įdomiau
sių apysakų, rašinių, spalvuotų pa
veikslų. Lietuvoje “N. Žodžio” kai
na metams 12 litų. Amerikoje me
tams $2.00.

“Naujas Žodis” su priedais: 12 
1 įdomių knygų romanų kainuoja me- 
, tams Amerikoje $4.40. Knygos at- 
skirame pardavime kainuoja nema- 

I mažiau 2—3 litus, o išsirašę kaipo 
priedus skaitytojai gauna po 1 lt. 
ir tai su prisiuntimu.
Žymiausias Lietuvoje iliustruotas 

savaitraštis 
“DIENA”

eina jau trečius metus ir teikia nuo
lat naujų įdomybių ir paveikslais 

j sistematingai atvaizduoja viso pa
saulio įvykius. Lietuvoje “Dienos” 
kaina metams 8 litai; Amerikoj me- 

. tams kainuoja $1.40.
Gyviausias humoro žurnalas yra 

“VAPSVA ”
kuriame rasite aktualių karikatūrų 
musų gyvenimo klausimais ir iš už
sienio, feljetonų, juokingų eilėraš
čių. Lietuvoje kaina metams 10 Ii- I 
tų, Amerikoje — $2.

-Adresas:
Kaunas, Laisvės Alėja 70.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį uz 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1931 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

KURIOS VERDA
Kiekvienam patinka namie gamintas val
gis. Gal but todėl daugybė motinų turi 
pasitenkinimo atlikdamos maisto gamini
mą pačios. ’’’ Motinos kurios verda arba 
gamina maistą užsitarnauja visos pagal
bos kokią tik galima jai suteikti. Joms 
Elektriškas- Maisto Priruošėjas bus tik
riausias, nenuilstantis pagelbėtojas. Jis 
tarkuoja, grudžia, pjausto, maišo, plaka 
. . . arba ištraukia maišiu sultis. Jis da
ro tešlą, saldžius tepalus, salotų uždarus, 
košeles, saldainius, šaltagrietinę ir dauge
lį kitų dalykų daug geriau negu jie gali
ma pagamint rankom.

KUR PAMATYT . . Motinos ypatin
gai kviečiamos apsilankyti ir apžiūrėti tą 
Electric Food Preparation padargą į

ELECTRICAL LEAGUE
- EXHIBIT -

BUILDERSEXCH ANGE BUILDING 
IStas AUKŠTAS PROSPECT AVENUE

SKERSAI GATVĖS NUO UNION STATION

ATDARA 9 IKI 5 INEIGA DYKAI

Pilnai patyrę parodytojai mielai išaiškins 
jums tuos padargus ir atsakys į 

visus jūsų paklausimus.

KUR PIRKTI . . Elektriškus padargus 
kokius matysit išstatytus parodai Elektriš
koj Lygoj galit pirkti parduotuvėse pažy
mėtose apačioje. Pardavėjų vardų, kurie 
turi kokius nors kitus jums reikalingus 
ypatingus padargus, klauskite Lygos In
formacijų Skyriuųe . . . CHerry 2535.

DOWNTOWN
BAILEY CO.

Prospect and Ontario Streets 
BOSS WASHING MACHINE CO.

.........................33 Euclid Arcade
CITIZENS ELECTRICAL CON

STRUCTION CO.
............. 1203 Superior Avenue

COFFIEI.D ELECTRIC CO.
...................23 Colouial Arcade

CUSH M A N R EFRIG F.R ATION CO. 
............ 1722 Euclid Avenue

DANFORTH REFRIGERATION 
COMPANY .2106 Euclid Ave.

DUNN ELECTRIC COMPANY 
............ 1708 Chester Avenue

ELECTRIC SANITATION CO. 
............... 241 Euclid Avenue

FRIGIDAIKE SALES CORP.
................... 1371 Euclid Avenue

HALLE BROTHERS COMPANY 
Euclid Avenue nt 1 2 t li Street

KINNEY & LEVAN COMPANY 
...............  1375 Euclid Avenue

KITCHEN AID MANUFACTUR* 
ING CO. . . . 316 Union Bldg.

MAY COMPANY . Public Square
MAYTAG SALES COMPANY 

...............33 Colonial Arcade
OHIO 1900 WASHER, INC.

...................... 30 Taylor Arcade
ONE MINUTE M INUFACTURING 

COMPANY . 21 Euclid Arcade
PREMIER VACUUM CLEANER CO. 

. . . 209 Che#lcr-12th Building
STERLING A WELCH COMPANY 

............ 1225 Euclid Avenue
WM. TAYLOR SON A COMPANY 

............... 630 Euclid Avenue
THOR ELECTRIC SHOP 

............... 29 Colonial Arcade
UNITED ELECTRIC FIXTURE A 

SUPPLY CO. .1771 E. 9th St.
WHITE SEWING MACHINE CO. 
.... 1812*16 Euclid Avenue

WEST-SIDE
ELLIOTT ELECTRIC COMPANY 

.........2186 West 25th Street
FOREST CITY ELECTRIC CO. 

......... 2952 West 25th Street
GENERAL WASHING MACHINE 

AND REPAIR COMPANY 
......... 3720 West 25lli Street

ODEN ELECTRIC COMPANY 
.................9114 Lorain Avenue

JNO. PFAHL ELECTRIC CO. 
.................2718 Lorain Avenue

PFAHL ELECTRIC CO. 
......... 307 1 West 25th Street

RELIABLE ELECTRIC COMPANY 
.........3748 West 25th Street

E A S T - S I D E
CLARK ELECTRIC COMPANY 

......... •- 1893 East 55 th Street
CRYSTAL ELECTRIC CO., INC.

............. 2029 East 102nd Street
DOAN ELECTRIC COMPANY 

......... 8713 Superior Avenue
EBERHARDT OTT ELECTRIC

CO., INC. . 8106 St. Clair Ave.
ENTERPRISE ELECTRIC LIGHT*

ING FIXTURES, INC.
................ 6509 Euclid Avenue

HOOVER COMPANY 
......................5209 Euclid Ave.

KELVINATOR SALES CORP.
................... 4400 Euclid Avenue

KERBER ELECTRIC COMPANY 
.........  852 I Broadway Avenue

LAUNDRYETTE CORPORATION
............ 5100 Superior Avenue

LIBERTY ELECTRIC COMPANY
.... 10613 Superior Avenue

M. A K. ELECTRIC COMPANY 
............ 13716 Kinsman Rond

MADISON ELECTRIC COMPANY
................ 15207 Kinsman Rond

SCHWARZ ELECTRIC COMPANY
.... 22208 Lake Shore Blvd.

LAKEWOOD
CUSHMAN REFRIGERATION CO.

.............1 4415 Detroit Avenue
GERHARDT ELECTRIC CO.

............. 15711 Detroit Avenue
LAKEWOOD ELECTRIC CO.

................11410 Detroit Avenue
LAKEWOOD IIARDWArtE

............. 11826 Detroit Avenue
MEISTER ELECTRIC COMPANY

.............. 12831 lx>rain Avenue
I. T. MOYER ELECTRIC CO.

............. 12506 Detroit Avenue
SNYDER ELECTRIC COMPANY

............. 15408 Madison Avenue

HEIGHTS
DENZEL ELECTRIC COMPANY

................13018 Buckeye Road
ENTERPRISE ELECTRIC LIGHT

ING FIXTURES, INC.
................13 lOO Shaker Square

HEIGHTS ELECTRIC COMPANY
..............................2199 Lee Road

T. B. JAMISON
................ 1847 Coventry Road

LEE ROAD ELECTRIC COMPANY
............................ 2268 Road

LIBERTY ELECTRIC COMPANY
............................  2289 Leo Road

THE ELECTRICAL LEAGUE SAKO: ’
Jus sugausit didžiausią dalį Vitaminų iš 
Grandžių ar lemonų kuomet spausit sultis 
su Electrical Fruit Juice Extractoiium.1 
............. ......... ..............—.... 1„ .>



Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese
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KALBĖS DR. MIKAS 
BAGDONAS IŠ WA

SHINGTON
Ateinantį sekmadienį, Vasa

rio 22 d., Lietuviu salėje ren
giama didelė iškilmė, paminėji
mas Lietuvos nepriklausomybės 
13 metų sukaktuvių. Prasidės 
nuo 6 vai. vakare. Rengia L. 
Kat. Dr-jų Sąryšis bendrai su 
tautiškomis draugijomis. Li
ejimas 35c.

Publika prašoma nevėluoti, 
nes programas prasidės 6:30 
vai. Dalyvaus kalbėtojai: Lie
tuvos Pasiuntinybės Washing
tone Sekretorius Dr. M. Bagdo
nas, Kun. A. Karužiškis, Kun. 
E. šteigmanas ir Adv. P. V. 
česnulis.

Gei b. Bagdonas Clevelande 
lankėsi apie 5 metai atgal ir 
kalbėjo miesto auditorijoj kai
po Lietuvos atstovas pasaulinėj 
taikos konferencijoj kurią su
šaukė Kongresmanas Mooney.

Dainuos St. Greičienė ir J. 
Krasnickas, taipgi šv. Jurgio 
parapijos, M. M. N. P. parapi
jos ir Vyčių 25 kp. chorai.

Pelnas šio vakaro skiriamas 
Lietuvių Darželiui, todėl visi 
Lietuviai privalo dalyvauti ir 
paremti šį parengimą, sykiu ir 
gražiai paminėti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves.

Mirė Juozas Vaizmužis. Va
sario 6 d. po operacijos mirė 
žinomas darbuotojas Juozas 
Vaizmužis, sulaukęs 50 m. amž.

J. Vaizfnuž.is
Paėjo iš Raguvių k., Pasvalio 
ap. Amerikoje išbuvo 24 me
tus.- Lietuvoje liko brolis ir 
dvi seserys. Buvo nevedęs. Lai
dotuvėmis rūpinosi jo pussese
rė, pas kurią beveik visą laiką 
gyveno. Palaidotas Vasario 10 
d. iš v. Jurgio bažnyčios kal- 
varijos kapinėse.

“žentai iš Amerikos”. “Dir
voje” ant 4-to pusi, prasideda 
nauja K. S. 'Karpavičiaus kome
dija, “žentai iš Amerikos”, ku
rią šį pavasarį po Velykų sta
tys bendrai SLA. 14-ta kuopa 
ir “Dirvos” bendrovė. Rengia
ma didelis tautiškas vakaras 
Balandžio (April) 26 d. Lietu
vių salėje.

Mirė. Vas. 16 d. mirė ūki
ninkas Kazys Gudis, savo ukėj 
netoli Painesville, O. Buvo pa
žystamas daugeliui Clevelandie- 
čių ir čia turėjo giminių. Pa
laidotas Painesville kapinėse 19 
Vasario. Jis buvo narys Dr. V. 
Kudirkos draugijos. Buvo 46 
m. amžiaus, paėjo iš Kuosenų 
k., Kupiškio par. Liko žmona, 
penki vaikai, brolis Clevelande, 
sesuo ten netoli jų ūkės, ir Lie
tuvoje motina, du broliai ir se
suo. Clevelande turėjo pusbro
lį, Joną Alekną. Amerikoj iš
gyveno 20 metų.

Vanagaitis pereitą sekmadie
nį Lietuvių salėj paskelbė pub
likai kad šią vasarą “Margutis” 
ir “Dirva” rengs Clevelande sa
vo bendrą pramogą — Jonines, 
tokias kaip jas dabar švenčia 
Lietuvoje. Apie tai bus toliau 
plačiau papasakota. Tai visai 
naujas dalykas, ko dar Ameri
koje tarp Lietuvių nebuvo.

Knyga “Vytautas Didysis” 
jau gatava! Kurie turit užsi
prenumeravę galit ateiti atsi
imti. “Dirvos” Adm.

Atvažiavo iš Lietuvos E. Ja-, 
nušaitė, kuriai laivakortę ir do
kumentus išrūpino jos dėdė J. 
Karnauskas per “Dirvos” agen
tūrą. Ji yra gimus Amerikoje.

Svarbi Paskaita
temoje:

“ŽMOGAUS SĄŽINĖ” 
Sekm. Vasario 22, 3 vai. p.p. 
Abe] salėj, 7017 >/2 Superior av.

Rengia ir kviečia T. B. S. S. 
—Įžanga dykai—

Kaltininkas sugautas. Pitts- 
burge surastas vyras kurį iš 
paveikslų pripažino visi mačiu
sieji jog jis buvo su Potter’u 
tą dieną kada Potter buvo nu
žudytas vakaro sulaukus apart- 
mente 880 Parkwood drive.

Clevelando policija išgavo iš 
Pennsylvanijos valstijos leidi
mą pargabenti žmogžudį Į Cle- 
velandą teismui.

Įtartasis yra “Hymie” Mar
tin. Jis samdydamas tą apart- 
mentą pasidavė pavarde “Mar
kus”.

Už tikrą Įrodymą kas yra 
kaltininkas Potter’o nužudyme 
jau paskirta $11,000 dovanų.

Svarbu žinoti ne tik kad tas 
“Markus” nužudė, bet ir kodėl 
jis nužudė, kas jį pasamdė žu- 
dystę atlikti. Tas Martin yra 
žydas ir užsiėmė degtinės šmu- 
gelyste tarp miestų, todėl jį ne- 
kurie pažinojo ir pripažino kad 
su juo Potter paskutinį sykį bu
vo matyta gyva/.

CLEVELANDO LIE
TUVIŲ KUNIGU 

ISTORIJA

Kun. Plaušinaitis. Jis buvo 
smarkus kunigas, parapijonims 
norėjo ant sprando jodinėti, vi
sus bardavo ir vadindavo (Įva
irokais ir kitokiais vardais. Jis 
parapijonims sakė esąs ant jų 
vyskupas ir popiežius. Paku
nigavęs apie metus laiko išva
žiavo Lietuvon, į Liudvinavą.

Kun. Paukštis. Jis klebona
vo virš metus laiko. Sakėsi bu
vo atvykęs iš Rymo, turėjo ir 
šventus ženklus, žmonės tu
rėjo labai daug kalbų apie jo 
gaspadinę, sakė kad ji buvus' 
kokio ten Ruso oficierio žmo
na. Kun. Paukštis susibaręs su 
parapijonais išvažiavo į Ply
mouth, Pa.

Kun. Halaburda. Tai buvo 
pramintas “trijų pėdų milžinu” 
kunigas, kuris buvo labai ma
žas vyras, bet toks smarkus ir 
rustus kad apdaužydavo net 
didžiausius vyrus. Ir nežinia 
iš kur jame buvo noras mušti: 
ar kad jį tiek žmonės Suerzin
davo, ar jo tokia buvo prigim
tis. Jis atvykęs į Clevelandą 
pirmiausią darbą turėjo tai par- 
šaukimą atgal į Clevelandą ku
nigo Paukščio pasiaiškinimui 
apie nerandamus $3,800, kurie 
sulyg atskaitų turėjo būti pa
rapijos ižde. Paukštį buvo sun
ku parkviest!, tačiau pasisekė. 
Tada buvo miręs Clevelando 
vyskupas, todėl Kun. Halabur
da su vyskupo vietininku Kun. 
Hodelka privertė Kun. Paukštį 
atvažiuoti. Buvo sušaukta baž
nyčios salėje parapijom] mitin
gas ir iš knygų Kun. Halabui- 
da visus šaukė kiek kas auka
vo bažnyčiai ir kiek buvo kny
gose užrašyta.

Išsyk Halaburda visi mylėjo, 
jis buvo teisingas ir geras.

Paskui atsirado jo priešinin
kų, prasidėjo vaidai. Jis valdė 
aštuonis metus. Turėjo teisme 
didelę bylą su Baltrukoniu. Ha
laburda surinko pinigus pirki
mui žemės ir statymui dabarti
nės naujos bažnyčios. Sakoma 
kad vaidai kilę už tai buk jis 
užsirašęs sau naujai bažnyčiai 
pirktą žemę.

Kun. Halaburda paskutinėse 
savo kovų su parapijonais die
nose buvo labai piktas ir ker
štingas. Jis taip nekiltiems už
taisydavo kad tie pakliūdavo Į 
policijos rankas visai nekaltai.

Apie jo prašalinimą ir muš
tynes jau buvo rašyta.

(Kithme num. bus apie Kun. 
Vilkutaitį.)

-DIRVOS“ 
1931 m.

Ekskursija 
Lietuvon 

. ■ ■ • ' - ■ > ' .. . . ,

RENGIAMA SĄRYŠYJE SU LIETUVIU SPAUDOS EKSKURSIJA - 
Bus Linksmiausia ir Gražiausia 1931 Metu Kelione Lietuvon

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

K. S. Karpius

Ateikit įsirašyti Į 
Ekskursiją tuojau! 

Taksų $5 ekstra.

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

Keleivius,į New Yorką palydės pats “Dirvos” Redaktorius

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

BIRŽELIO-JUNE 6
HOLLAND-AMERICA LINE

Puikiu Milžinišku Laivu

‘ROT T E R D A M ’
i Klaipėdą per Rotterdamą.

|^A1P kitais metais rengdavo taip ir šį pavasarį “Dirva” rengia smagią Ekskursiją Lie
tuvon, todėl dabar jau laikas jums pradėti ruoštis kelionėn. 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.

Willson High mokykloj buna 
Angliškos kalbos pamokos nau
jai atvykusioms, kurie tik pra
deda mokytis. Atsibuna pirma
dieniais ir trečiadieniais nuo 7 
iki 9 vakare.

Aršiausi Skausmai 
Dings Į 10 Valandų 

Arba Nieko Nekaštuos!

Važiuojam Lietuvon!
Ar jau turit savo gimimo 

metrikus kurie manot apsilan
kyt arba važiuot apsigyvent 
Liteuvoje? Be to negalėsit va
žiuoti, nes nebus išduodamas
pasas. Kreipkitės į “Dirvos” 
agentūrą informacijų. Galit va
žiuot kada kas norit, anksti šį 
pavasarį ar vėliau su ekskursi
ja.

Per radio Ketvirtadieniais 
klausykit Lorna Fantin, 
Įžymios numerologistės. Ji 
jums pasakys kaip vaidai 
ir skaitlinės paveikia j žmo
gaus pasisekimą biznyje, 
meilėje ir vedybose. Tik
rai, tai labai Įdomu. 
_________________ 0 P. LoriHarcl Co.. fflC.

OLD GOLD
jRAbio P

STOTIS W H K
Ketvirtadieniais vakarais _____ 9:15

Eastern Standard Time

’• ■ ■■ kt">'<iat nuo reumatizmo, 
sciatikos, neurito, lumbago (strėnų 
skausmu), ar muskulų fėlimo. ko<'»j 
nepabandyti RHUMA-JELL, mosties 
kuria užtepus ant skarulio užtiesti 
nt skaudamų vietą. Bėgyje 10 va- 
■ndų (per naktį), jūsų skausmai iš- 
yks. Jeigu ne. justi p'nigai bu 
Težinti atgal. Ka;na $1.25 už st:k 
ne. Prisiųskit laiške vieną doleri 
r 25c paštą ženklekais su savo als
iu adresu. (Nere;kia laiško regis- 
ruoliš. Rhuma-Jell bus jums pa- 
ius£i tuojau Arba jeigu norit kad 

pasiųstume C. O. D. tai kaštuos 
51.50.

(Kurie gyvena pačiame Clevelande 
rali gauti Rhuma-Jell visose vaisti
nėse STANDARD DRUG STORE ar 
MARSHALL DRUG STORE). ______ ,
Rhuma-Jell Chemical Co. 'sirinkimus laikant. 

1410 Broadway -Dept. P New York _ __ ~ Z

Užper-
Darže- 
klaida 

Vietoj $887 turė-

Klaidos pataisymas, 
eitame num. paduodant 
lio iždo stovi padaryta 
skaitlinėse, 
jo būti $787.

Nuo card party Vas. 12 ir iš- 
laimėjimo gintaro karolių pel
no liko $24. Išviso Darželio su 
sirinkime Vas. 13 d. naujų au
kų inėjo $62.84.

Darželis dabar jokių išlaidų 
neturi, tik užsimoka už salę su-

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

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

“Dirvos” Agentūra
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO

■ * AAfl |A' Karužiškis. Kitų aktų tar-'O. Jarašiuniutė. Trijų kitų nie-
0 bIiISIH Wpais dainavo J. Kajackas, taip- kas neatsišaukė ir jų antrašai! SU vj U B1111 b# U U U I gi deklamavo 8 metų vyras An-' neišskaitomi, šie yra numeriai .

tanas Kazlauskas iš Akrono. j kurie laimėjo kitas tris dova-' 
Artistai savo dalis atliko ga-inas: 141, 148, 979. Kurie turit 

na gerai, ypač gerai vaidino M.'tokius numerius atsiimkit savo 
Dubauskienė Lenkės Zuzanos 
rolę, niekindama Litvinus; kiti 
iš pirmaeilių artistų taipgi vai
dino atsakančiai, kaip tai S. Če- 
•auka, S. Dubauskaitė ir A.

Jakubauskas.
Antrą programo dalį užpildė 

savo dainomis ir juokais komp. 
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas. 
Vanagaitis pabaigoje pasakė 
kad šią pat dieną Lietuvoje 10 
metų atgal jis pastojo į Valsty
bės dramos teatrą kaipo komi
kas artistas, kur ištarnavo tris 
metus. ,

Vakaras užbaigta su Lietu
vos himnu, kadangi tai buvo 
Nepriklausomybės 13 metų su
kaktuvių išvakarės. Rep.

MENDELSSOHN CHORAS
Vasario 25 <1. miesto auditorijoj 

Muzikalėje Salėje dainuos Toronto 
(Kanados) Mendelssohn Choras iš 
250 balsų. Tas choras skaitoma žy
miausia chorale organizacija Ameri
kos kontinente, todėl tikimasi kad 
publika užgrus Muzikėlę Salę kupi
nai.

“Brolžudvs” ir Vanagaičio su 
Olšausku koncertas. Vasario 
15 d. Lietuvių salėje M. M. N. 
P. parapija su SLA. 362 kuopa 
surengė bendrą didelį vakarą. 
Publikos užsigrudo pilna salė, 
nes visi žingeidavosi pamatyti 
Vanagaitį su Olšausku, matyti 
veikalą “Brolžudys” ir paremti 
naują parapiją.

“Brolžudžio” veikiančios ypa- 
tos buvo: Petro rolėj — S. Če- 
rauka; Zuzanos — M. Dubaus- 
kienė; Prano — A. Jakubaus
kas; Julytės — S. Dubauskaitė; 
Jono — J. Kajackas; Andriaus 
— B. Denis; Vinco — B. Jaku
bauskas; Marytės — T. Babar- 
skaitė; Magddtės — F. čučul- 
kaitė; Onytės — M. Dubauskai
tė; Simo — J. Dęrus; Domicė
lės — p. Derienė; Policijos vir
šininko —■■ P. Lingis; trys poli-

dovanas pas A. Dubauską, 924 
Nathaniel Rd.

MUSIC HALL—PUBLIC AUDITORIUM. VASARIO 25
Toronto 

MENDLSSOHN CHOIR 
250 Dainininkų žat ėjančiam Programe 

Dainuoja švelnumu Milžiniško Simfoniško Orkestro 
Tikietai $1.00, $1.50, $2.00, $2.50

“Lietuviška Veseilia”
“Dirvos” krautuvėje jau ga

lit gauti trečią rekordą Lietu
viškos Veseilios, kuriu pirmi du 

skanių rekordai visiems patiko. _ .
Taipgi yra kitų gražių naujų | cijantai — Cučulka, šūkis, či- parengime buvo leidžiama išlai- 

■’ ’•—'---j. mėjimui. penkios dovanos. P:~
mo akto kalbėjo Kun. mą laimėjo J. šeštokas, trečią

A. LAURINAITIS
Užlaiko švarią krautuyę įvairių val
domų prekių. Taipgi patogi vieta 
Lietuviams užeiti išsigerti s 
saldžiu gėrimų ir nusipiikti puikių . _____ ___ -
importuotų ir Lietuvos saldainių. Lietuidškm—rekordų dainii - ir'-puliauskas.
951 E. 79th St. HEnd. 5635 muzikos. I Po pirmi

Kas išlaimčjo? Vasario 15 
d. Collinwoodiečių bendrame

Pir- 
ečia I

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. MULIOEIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729


