
SKURSIJA - 
Lietuvon

Turistine Klesa
aipėdą ......................$124.50

ir atgal  .............  220.00

ts “Dinos" Redaktorius

5 New Yorko

RICA LINE
:u Laivu

f D A M’ 
>tterdamą.

nagią Ekskursiją Lie-

Kurie manot važiuo- 

rvos” Agentūrą išru- j 

oarupinta atsakančiai 

i rūpintis apie pasus
i

ojau ir visokiomis Ii- • 

turą yra Įgaliota visų 

ziją, Angliją, Vokie-

į ir vakarais iki 8 v.

au.

AND. OHIO
J

e. Į MENDELSSOHN CHORAS

ai ( Vasario 25 <1. miesto audi" 
ai Muzikalėje Salėje dainuos ftf 
a- (Kanados) Mendelssohn Chon 
it 250 balsų. Tas choras skaitai 
,0 minusia chorale organizacija A: 
,. . kos kontinente, todėl tikimas

j publika užgrus Muzikai? Salę i 
nai.
—

AUDITORIUM. VASARIO 5

>ronto
OHN CHOIR
at čjančiam Programe 
Ižiniško Simfoniško Orkestro 
81.50, 82.00, $2.50

)K1OS APDRAUDOS
teikti visiems pilnas musu Fa
ktiškus patarimus reikale bik 
sai dykai. Todėl pirmiau šau- 
(firemonus).

tovi Lietuvių Real Estate 
dos Agentūra.

ULIOLIS
HEnderson 6729

“BIBVA* LITHUANIAN WEEKLY 
(THE FJFLD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co, 
Yearly Subscription Rate:

In the United States...................  $2.00
Canada and Mexico....-.................. 2.50
Lithuania and other countries..... 3.00

Advertising rates on application.
“D I R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Entered as Second-Class matter December fith, 1915, at the Post office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879

KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO ’ ~ PENKTADIENIS, VASARIO-FEB. 27, 1931
jwwmiiBHMiiiiiLi ...........................................ibii i -rr^rr^rrT<riln~ -^■^y»rrm^rWnnr--^^Trw^rriMr>wr»»m.<i«»o»mia> n mini mi i—MnuMwamaMBna^i hi riwwm

B® 1 • FS1 @lednus ir 1 urcius 12 ĮŽYMIAUSIU AME
RIKOS MOTERŲ

Amerikos moteriškas žur
nalas, ‘Good Housekeeping’, 
apšaukė rinkimus garsiau
sių šios šalies .moterų. Per 
keturis mėnesius nominuo
ta' 2,780 kandidatės Į “gar
siausias”. Teisėjais buvo 
žymus penki Amerikos pi-

EUROPOJE KARO 
NESIMATO

Buvęs Snv. Valstijų sek
retorius Kellogg sako kad 
apie Europos ruošimąsi ka
riauti kalba tik tie Ameri
konai kurie apsilankę Eu
ropoj, pabūva tik dvi sa
vaites, ir sugryžę nori kad 
jų vardai laikraštyje patek-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobilių išdirbystės 
pasiryžę šįmet išleisti rin- 
kon nemažiau 4,000,000 au
tomobilių. Per du šių metų 
mėnesiu automobilių gamy
ba vis kilo aukštyn. Ka
da užeis pati didžiausia 
darbymetė dar tikrai neži
nia, bet sako kad jau neto
li. Automobilių gamintojai 
remia savo tikrinimus ne iš 
tuščio noro, bet ant reika
lavimų.

Fordo išdirbystės Detroi
te, surinkimo skyriuje, dir
ba po penkias dienas. Di
dėjo palengva nuo trijų die
nų Į savaitę.

Youngstown, O. — Gele
žies ir plieno darbai' šioje 
srityje eina visai žemai, su 
apie 35 nuoš. normalio. Ta
čiau laukiama pagerėjimo 
su Kovo mėnesiu, nes prasi
dės didesni darbai automo
bilių išdirbystėse, kas pa
stūmės darbus ir plieno in
dustrijoje.

Amerikos audinyčios pra
deda sueiti Į protą.' Ta in
dustrija yra pasižymėjus il
gomis darbo valandomis ir 
mažokais algomis; prie to 
audinyčiose buvo paprasta 
samdyti vaikus ir moteris 
ilgam darbui. Dabar, kaip 
skelbia audinyčių savininkų 
o r ga ni zaci j os pirmi niūk a s, 
fabrikantai pradėjo trum
pinį valandas ir panaikinti 
naktini darbą vaikų ir mo
terų.

Angllakasyklos jungiasi Į 
dideles korporacijas. Ypač 
per pastarus du metu su
mažėjo kasyklų kompanijų 
skaičius kurios iškasdavo 
anglies iki 500,000 tonų ir 
mažiau per metus.

Stroudsburg, Pa. — Čia 
streikuoja kojinių mezginy- 
čios darbininkės. Atsibuna 
susirėmimų. Viena streike- 
rių komiteto narė šuviu su
žeista.

30 užmušta kasykloj. Aix 
la Chapelle (Francuzijoj) 
srityje angliakasykloje išti
kus sprogimui užmušta 30 
darbininkų.

Francuzijoj laukiama ge- 
nerališko angliakasių strei
ko. Jeigu iki Kovo 10 d. 
nebus išpildyta angliakasių 
unijos reikalavimai ir ne
panaikinta algų numažini
mas, streikas bus apšaukta.

“Dim" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio
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ŠITAIP RAŠO BUVĘS 
PREZ. COOLIDGE
Buvęs S. V. prezidentas 

Coolidge rašo jog klaida 
yra manyti kad apkrovus 
taksais turtinguosius gali
ma pagelbėti biedniesiems 
Taksus turtingieji pirmiau 
turi iš kur nors gauti kad 
galėtų valdžiai mokėti. Jie 
ima nuo visų žmonių. Auk
šti taksai reiškia žemumą 
tikrų darbininko algų. Pra
gyvenimas buna branges
nis. Proga gaut darbą ma
žesnė. Kiekvienas namas 
apkrautas našta.

Coolidge sako jog kaltė 
yra vyriausybės, kuri ver
čia įstatymdavėjus įvesti 
visokius apsunkinimus pi
liečiams, o pati vyriau :ybė 
pinigus perdaug laido.

Paveizdan, ši administra
cija padarė įvairių paskirs
tymų reikalingiems ir ne
reikalingiems tikslams net 
$10,000,000,000. Niekad dar 
jokia vyriausybė tokių su
mų nenaudojo.

KOMUNISTU “BE
DARBIU” DEMON

STRACIJOS
Sovietų carų sugalvota ir 

per visą pasaulį vykdoma, 
Vasario 25 d. buvo taip va
dinama “bedarbių diena”, 
kurią įvairiose šalyse vado
vavo komunistai rengdami 
demonstracijas.

Maskvos carų išleista ko
munistėms įsakymas laike 
demonstracijų naudoti to
kį obalsį: “Apie 30,000,000 
žmonių yra be darbo viso
se kapitalistiškose šalyse, 
tik vienoj SSSR visi dirba”.

Vokietijoj, Leipzige, lai
ke demonstracijų užmušta 
penkios ypatos, daug sužei
sta. Berline apiplėšta mai
sto krautuvės. Daug buvo 
riaušių ir susirėmimų su 
policija kitose šalyse.

Amerikoje, Įvairiuose di
deliuose miestuose komunis
tai demonstravo tūkstan
čiais. Kaip kur įvyko su
sirėmimų su policija, desėt
kai komunistų areštuota.

liečiai. Jie išrinko šias 12 
moterų, kaipo įžymiausias: 
Grace Abbott, Jane Ad- 
dams, Cecilia Beaux, Mar
tha Berry, Willa Gather, 
Carrie Chapman Catt, Gra
ce Coolidge, Minnie Mad- 

1 dern Fiske, Helen Keller, 
Florence Rena Sabin, Er
nestine Schumann-Heink ir 
Mary E. Wooley.

Jos tūlos yra rašytojos, 
piešėjos, visuomenės veikė
jos, moterų kovotojos, Įs
teigėjos mokyklų. Paveiz
dan buvusio prezidento mo
teris, Grace Coolidge, pri
pažinta maloniausia, prie
lankiausia buvus vaišintoja 
Baltajam Name, kaip buvo 
Dolly Madison senesniais 
laikais. Prie tp ji įsteigė 
milijono dolarių fondą kur
čių ir nebilitĮ mokyklai. Ra
šo poeziją.

Giažausiemis pripažinta 
6 šekančies: Norma Shea
rer, Marion Davies, Greta 
Garbo, Marlene Dietrich, 
Lilyan Tashman, Ina Claire.

tų, pasakoja tokias nesąmo
nes.

Žinantis tikrą Europos 
dalykų stovį tokių niekų ne
pasakotų, sako Kellogg.

NUŠAUTA TRYS KALI
NIAI

Joliet, Ill. — Trys Chica- 
gos kriminalistai norėjo iš
bėgti iš kalėjimo, bet sar
gybiniai patėmijo ir nušo
vė. Jie buvo perlipę sieną 
ir butų pabėgę automobiliu 
kuris buvo paliktas netoli 
kalėjimo su žinia jų draugų.

36 UŽMUŠTA
Hankow, Chinija. — Nu

virtus nuo bėgių traukiniui 
netoli čia užmušta 36 žmo
nės.

Tuo pačiu laiku, siaučiant 
didelėms pūgoms sušalo dar 
keli desėtkai Chinų. Viso 
žuvusių bus 31.

SOCIALISTAI LAUKIA 
SOVIETŲ TEISMO

Maskva. — Du žymus so
cialistai ir mokslininkai lau
kia sovietų valdžios teismo 
už neva bandymą sulaikyt 
šalies gyvenimo mašineri
jos. Jie yra Groman ir 
Suchanov.

Matysim ar jie išliks nuo 
bausmės, kaip nesenai “iš
teisinta” astuoni pačių ko
munistų cirko nariai.

Sicilijos salą peršlavus di
delei audrai žuvo 6 žmonės 
ir jurose nuskandinta apie 
pora desėtkų laivelių.

MERGINŲ PREKYBA 
PALESTINOJ

Jeruzalis. — Arabų laik
raštis skelbia kad Palesti
noj dar vis tebeveikia mer
ginų pardavinėjimas, ku
rios parduodamos taip kaip 
į vergiją.

AMERIKOS KAREIVI AI 
APLEIS NIKARAGVĄ 

GAL TIK 1932 M, 
Washington. — Tikimasi 

jog neužilgo bus paskirta 
laikas kacla Suv. Valstijų 
kariumenė turės apleisti tą 
audringą centralinės Ame
rikos respubliką Nikaraguą. 
Spėjama kad bus ištraukta 
kada nors 1932 metais.

Amerikos kareivių buvi
mas toje respublikoje pada
rė daug bėdos abiem šalim, 
daug žuvo Amerikos karei
vių, daug išžudyta tos ša
lies piliečių, kurie nepasi- 
ganėdinę svetimųjų įsikiši
mu kėlė maištus.

MIRĖ GARSI DAINININ
KĖ MELBA

Melbourne, Australija. — 
Vasario 23 d. čia mirė gar
si pasaulyje operos daini
ninkė Nellie Melba, sulau
kus 05 m. amžiaus. Ji pa
ėjo iš Australijos, bet dau
giausia veikė Europoj ir 
Amerikoj, antgalo sugryžo 
numirti Į savo kraštą.

Melba sau profesionališką 
vardą priėmė nuo miesto 
Melbourne, arti kurio buvo 
gimus.

CHICAGOJ NOMINACI
JOS PRAĖJO RAMIAI
Chicago. — Vasario 24 d. 

buvo nominacijos miesto 
majoro. Nors tikėtasi daug 
šaudymų ir žudysčių, nomi
nacijos praėjo sulyginamai 
ramiai. Laimėjo pirmeny
bę dabartinis majoras “Big 
Bill' Thompson iš Republi- 
konų partijos. Prieš jį kan
didatavęs irgi Republikonas 
Teisėjas Lyle, kuris skelbė
si stos kovon su beteise ir 
niekšystėmis, bet Chicagie- 
čiai matyt nelinkę prie tei- 
didatavo irgi Republikonas, 
singumo ir gerų darbų, to
dėl jį mažiau kas rėmė.

Demokratų partijos kan
didatas irgi daug balsų ga
vo.

NUŽUDĖ 25 RIAUŠI
NINKUS

Washington. — Suv. Val
stijų jūreiviai susirėmime 
su Nikaraguos sukilėliais 
Vasario 16 d. nušovė 25 vy
rus, apie ką tapo pranešta 
S. V. vyriausybei šiose dic- 
noes.

AREŠTUOTA 35.687 PRO- 
HIBICIJOS LAUŽYTO

JŲ BĖGYJE 7 MĖN.
Washington. — Federa

tes valdžios agentai bėgyje 
7 mėnesių nuo Liepos 1 d. 
iki Vasario 1 areštavo 35,- 
687 ypatas už laužymą pro- 
hibicijos įstatymo.

Per tą laiką atimta 894,- 
449 galionai alkoholiškų gė
rimų, 2,605,057 gal. alaus, 
4,430 automobilių kurie už
siėmė degtinės vežiojimu.

PADIDINO KUNIGAMS 
TAKSUS

Maskva. — Sovietų finan
sų komitetas padidino tak
sus kuriuos Rusijos dvasiš
kiai turės mokėti nuo savo 
ineigų. Už 1930 metus tak
sų turės mokėti 75 nuoš. 
daugiau negu mokėjo 1929 
metais.

SUKILIMAS PERU RES
PUBLIKOJ

Lima, Peru. — Sukilėliai 
pradėjo veikti prieš dabar
tinę Peru (Pietų Amerikos) 
vyriausybę ir kaip nekurios 
žinios skelbia jie turi už
ėmę pusę tos respublikos.

Desėtkai žmonių jau už
mušta iš sukilėlių Ir vyriau
sybės pusės.

ISPANIJOS KABINETAS 
SUSIDARĖ

Madridas. — Ispanijos 
ministeriją sudarė premje
ras Aznar, monarchistas. 
Tačiau jis sykiu su kara
lium pažadėjo įvesti šalyje 
nekurias reformas, refor
muoti konstituciją, pavelyt 
rinkimus.

KIEK PASAULINIS KA
RAS AMERIKAI 

KAŠTAVO
Suv. Valstijų iždo sekre

toriaus žiniomis, Suv. Val
stijoms praeitas pasaulinis 
karas kaštavo $51,000,000,- 
OGO, skaitant nuošimtį iki 
šių dienų.

Apie 45 metai atgal, 1885 
metais, už tą sumą butų bu
vę galima nupirkt visą šią 
šalį.

Štai dar koks gana ypa
tingas palyginimas. Jeigu 
kuris turintis 51 bilijoną 
dolarių butų pradėjęs mesti 
po dolarį kas minuta nuo 
Kristaus gimimo dienos, be 
miego ir valgymo, dar ir 
dabar butų tebemetęs ir dar 
turėtų 95,000 metų mesti.

Ta suma per metus duo
ti! $2,550,000,000 nuošimčių 
skaitant 5%.

Vyras ir moteris nužudyti 
elektriškoj kėdėj.

Bellefonte, Pa. — Vasa
rio 23 d. Rockview kalėji
me elektriškoj kėdėj atmo
kėjo mirtimi jauna, 22 me
tų žmogžudė, Irene Shra
der, pirmutinė moteris pa
sodinta Į elektrišką kėdę 
Pennsylvania valstijoj. Ji 
nuėjo į kėdę be jokio susi
jaudinimo. Ji pasirodė ta 
pati žiauri, geležinių jaus
mų, iki pat gyvasties galo.

Po jos toj pat kėdėj už tą 
pat žmogžudystę numirė jos 
meilužis, Glenn Dagtie. Jie
du nušovė valstijos polici- 
jantą Brady Paul kuomet 
tas norėjo sulaikyti juos už 
vagystę.

Aprengta pilka suknia su 
balta apikakle ir rankoga
liais, ji tvirtu žingsniu vie
na nuėjo ir atsisėdo į elek
trišką kėdę. Mirties kam
baryje, pasieniais, ant suo
lų sėdėjo liudininkai, 12 iš
viso, šeši iš jų laikraštinin
kai. Prie pat kėdės stovė
jo kalėjimo kapeljonas, gy
dytojas, slaugė, trys kalėji
mo sargai, kalėjimo virši
ninkas ir keli kalėjimo per- 
dėtiniai.

Ji tapo pririšta prie kė
dės, rankos ir kojos ir ant 
galvos uždėta varinė kepu
rė. Tada tapo paleista elek
tros srovė, 2,000 voltų, kuri 
suzirzė, perėjo per ją, ir 
į kelias sekundas paliko iš 
jos tik lavoną. Taip tai už
sibaigė karjera rūsčios, ne
suvaldomos moteriškos, ku
ri pasirinko žmogžudysčių 
ir plėšimo kelią.

Už kelių minutų toj pat 
kėdėj tapo pasodintas jos 
meilužis ir prasižengimų 
bendras, Dagne. 34 m. am
žiaus, vedęs vyras ir tėvas, 
kuris apleido namus ir susi
dėjęs su ja pasidarė plėšiku 
ir žmogžudžiu.

Kaip jie buvo sugauti
1929 m., Gruodžio 29 d., 

šaltą dieną New Castle, Pa., 
policija gavo žinią iš But
ler, Pa., kad ten plėšikai už
puolė ir apiplėšė krautuvę 
ir automobiliu važiuoja link 
New Castle. Policijantai 
Paul ir Moore pradėjo ke
lyje sulaikinėti automobilis
tus ir tyrinėti. Būdami ant

vieškelio pamatė atvažiuo
jant nužiūrėtą automobilį, 
jį sulaikė. Tai buvo auto
mobilis kuriuo važiavo Da
gtie, Irene, jos keturių me
tų vaikas (ji buvo vedus su 
kitu), ir dar vienas vyras, 
kuris vėliau paaiškėjo buvo 
jos brolis.

Kaip tik išlipo iš automo
bilio, Dagtie ir ta moteris 
atstatė revolverius į polici- 
jantą Paul. Tas suriko sa
vo draugui griebti savo re
volverį. Tą išgirdę, plėši
kai nieko nelaukdami pra
dėjo šaudyt į savo užklup
tą policijantą. Kada Paul 
sukrito ir antras policijan
tas tapo sužeistas, jie sėdo 
į automobilį ir pabėgo.

Atvažiavę į New Castle, 
iš kito žmogaus atėmė pini
gus ir jo automobilį ir pa
sileido toliau. Kelyje mirė 
jų sužeistas brolis, kurį vie
nas iš policijantų peršovė, 
jie jį palaidojo prie kelio 
W. Va. valstijoj. Davažia- 
vo iki jos tėvo namų, paliko 
kūdikį ir leidosi toliau į ke
lionę. Kitose valstijose tu
rėjo susišaudymų su polici
ja, pervažiavo šešias valsti
jas ir tapo suimti Arizonos 
valstijoj.

Iš ten parvežti, prasidėjo 
tardymas, atrasti kaltais 
žmogžudystėje, ir turėjo at
silygint .savo gyvastimis.

Dagne pirmiau buvo pa
rapijinės mokyklos mokyto
jas, paskui užsiėmė apdrau- 
dos užrašinėj imu.

Kuomet prieš mirtį kalė
jimo biografijų surašinėto
jas paklausė jos koks buvo 
jos užsiėmimas, Irene atsa
kė: “Aš jokio užsiėmimo ne
turėjau. Aš ištiesų nemo
kėjau nieko.”

Bolševikams ir socialis
tams proga rėkti: Matot, 
kapitalizmo auka! biednų 
tėvų, neturėjo progos, bu
vo priversta likt žmogžude!

Bet kiek daug mes ran
dam net savo pačių tarpe 
visai nemokytų, paeinančių 
iš biednų tėvų, kurie pasi
darė turtus ir yra naudin
gi sau ir kitiems.

Kodėl tokių gaivalų atsi
randa priežasties reikia jie- 
škoti kitur.

GAZOLINO NAUDOJI
MAS PADIDĖJO

1930 metais Suv. Valsti
jose sunaudota gazolino 5.2 
nuoš. daugiau negu 1929 m.

Pačioje šalyje gazolino 
gaminimo darbai ėjo su 63 
nuoš. normalio. Iš kitų sa
lių importuota 16,927,000 
bačkos gazolino.

CHINIJOS PINIGŲ PA
MATAS SIDABRAS

Nors pasklido gandai kad 
Chinija įves auksą kaipo 
pamatą savo pinigų, tačiau 
Chinijos finansų ministeris 
tą užginčija ir skelbia kad 
sidabras ir toliau pasiliks 
valiutos pagrindu.

! TŪKSTANTIS IR VIENA 1
I NAKTIS | 
= Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau- = 
E gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 7C0 p. = 
E Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta. = 
E Kaina tik $2.00. i

POTVINIŲ AUKOS
Suva, Fiji Sala. — Vasa

rio 23 d. čia ištiko dideli po- 
tviniai, šimtai žmonių liko 
be namų, apie desėtkas pri
gėrė.

E Kas suras “Dirvai" vieną naują skaitytoją čia Amer- E 
j E koje arba užrašyt Į Lietuvą, gaus šią knygą u?. $1.00. E
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Korespondencijos
PITTSBURGH tautos vyrus, Dr. V. Kudir

ką, Dr. Šliupą, Dr. Basana
vičių ir kitus, kurie stvėrė
si darbo Lietuvystę gaivin
ti. Daugelis už šitą pasi
ryžimą atsidūrė tolimame 
Sibire, bet šiandien už tuos' 
anų vargus ir kančias ma
tome Lietuvą gyvenant sa
vo nepriklausomą gyveni
mą; šiandien Amerikos jau
nimas eina aukštus moks
lus, kas viskas džiugina ją 
neapsakomai.

Vakarienėje dalyvavo ir 
komp. Vanagaitis su J. Ol
šausku. Paprašius Vana
gaitį pakalbėti jis sakėsi bi
jąs kad žmonės nepradėtų 
svaidyt į jį puodais, taigi, 
sakė, geriau jis padainuo
siąs kai nueisime į didžiąją 
salę. Pasiaiškino kodėl ne
pribuvo koncertui diena 
pirma to.

Vakarienė baigta su Lie
tuvos Himnu ir “My Coun
try”. B. Gramba.

sikreipti prie valdybos na
rių arba atsilankyti Į V. B. 
susirinkimą, kurs buna pas
kutinį ketvirtadienį Lietu
vių

DAYTON

Vaizbos Buto vakarienė. 
Vasario 12 d. Lietuvių Pi
liečių name Vaizbos Buto 
pastangomis, ypatingu pa
sidarbavimu Dr. Baltrušai
tienės, buvo surengta vaka
rienė pagerbimui Lietuvių 
studentų einančių aukštus 
mokslus. Vakaras prasidė
jo su šokiais. Paskiau sve
čiai sukviesti į apatinę sa-, 
lę, kuri užsipildė, nes pub
likos buvo daug.

Susėdus svečiams už sta-į 
lo, Vaizbos Buto pirminin
kas P. Pivaronas perstatė 
vakaro vedėju A. J. Lelio- 
nį, kuris pasirodė gabus ir 
labai puikiai vakarą vedė. 
Visiems sėdint prie stalų 
buvo nutraukta paveikslas. 
Vakarienė buvo gražiai pa
rengta su gražiu jaunų Lie
tuvaičių patarnavimu.

Pavalgius, Lelionis pra
dėjo programą. Pirmiau
sia iššaukė paeiliui moki
nius Pittsburgo universite
to, Duquesne universiteto, 
Carnegie Tech ir Frick 
Training School. Kiekvie
nos mokyklos mokiniai pa
dainavo savo mokyklos dai
ną ir atšaukė ura savo mo
kyklai. Taipgi iš kožnos tų 
mokyklų nors vienas moki
nis turėjo ką nors pakalbė- 
bėti. Ed Schultz iš Pitts
burgo universiteto Lietuvi
škai kalbėjo nelengvai. An
tanina Vitartas iš Duques
ne universiteto savo geroje 
kalboje pakėlė mintį kad 
Pittsburgo Lietuviai stu
dentai susiorganizuotų, ta
da, jos manymu, galėtų ką 
nors nuveikt patys sau Tr 
Lietuvių tautai.

Sekantis kalbėjo Blažai- 
tis iš Carnegie Tech. Jisai 
gana platokai kalbėjo apie 
viską.

Sekantis kalbėjo Dr. Ur- 
baitis. Jis, kaip ir kiti, pa- 
ačiavo Vaizbos Butui už to
kią puikią vakarienę, o ypa
tingai Dr. Baltrušaitienei 
už įvykinimą šitokio vaka
ro. Apgailavo kad ne visi 
Lietuviai studentai čia buvo 
sukviesti ir ne visi dalyva
vo, nes kitų jų nei rengėjai 
nežino.

Iš Frick Training School 
kalbėjo M. Virbickaitė ir p- 
lė A. Akelaitytė, ši jau yra 
tą mokyklą baigus seniau.

Po to kalbėjo Dr. Baltru
šaitienė, kuri gėrėjosi tokiu 
buriu (40) jaunų businčių 
veikėjų ir pasakojo kaip ji
seniau mokinosi: tada jeigu sija iš šių darbuotojų: J. 
Lietuvis leisdavo vaiką mo- Virbickas, F. Marčiulaitis, 
kytis tai visuomet tik į ku- B. Vitartas, P. Stulginskas. 
nigus, o svietiškų mokslų Taigi tikimasi kad Prof. M. 
nemokindavo; ir labai pras- j Biržiškos atsilankymas šio- 
tai, sakė, atsinešdavo į mer- je kolonijoje bus labai pa- 
gaites jeigu jos mokinosi, sėkmingas.
dėlto ir ji panešti® daug ne- Lietuvių Vaizbos Butas 
smagumų ir vargo. Toliau, vis priima Lietuvius biznie
ji paminėjo musų senuosius rius į savo narius, galit at-

vie- 
gali 
bus 
ėjo

Vanagaitis pavėlavo. Va- 
saro 11 d. rengta A. Vana
gaičiui ir Olšauskui koncer
tas. Publikos į koncertą 
prisirinko gana skaitlingai, 
tik visa nelaimė kad artis
tai nepribuvo. Apie 8 vai. 
vakare ateina rengimo ko
misijos pirmininkas J. Gra
jauskas nusiminęs. Salė pil
na žmonių, bet nuo artistų 
jokio žodelio neturi. Tele- 
fonavo į Wilkes-Barre pa
klaust apie juos, bet tenai 
nieko neprišaukė. Po pus
valandžio vėliau dar vis ar
tistų nesulaukta, todėl pra
nešta publikai kad yra 
tinių artistų, kas nori 
išklausyti jų, o vėliau 
šokiai. Dalis publikos
namon, jiems buvo grąžina
ma pinigai. Taip tai vaka
ras užbaigta su savais, o 
Vanagaitis ir Olšauskas at
sirado tik sekančią dieną, 
pasipasakodami kad jiem 
programas susimaišė, manė 
kad jų tikrasis koncertas 
bus Vasario 12 d. vietoj 11, 
todėl nesiskubino.

Jiedu ant rytojaus gra
žiai publiką palinksmino 
savo dainomis ir juokais 
Vaizbos Buto surengtoje 
moksleivių vakarienėje.

Smagu pastebėti kad toje 
vakarienėje užsimezgė Lie
tuvių moksleivių organiza
cija.

Laukiam Biržiškos. Vai
zbos Butas ruošiasi prie su
tikimo Prof. M. Biržiškos. 
Tam tikslui išrinkta komi-

«xxxxx xxxxxxxxxxxxxxr

n

M

LIETUVIU AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

307 W. 30 Street New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu 

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. L. turi keturis apsaugos skyrius: SI50; $300; $600. ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi e^ru Lietuviu. tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio nusišalinsi, jei rupi paties naclėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk^nric S. L. A. Prie šios or- 
iran’7HC’ios nriklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tu 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipkitės Į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba i vietinių kuopų valdybas.
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Piliečių salėj.
J. Virbickas.

CHICAGO, ILL.
Sandariečiai džiaug i a s i 

“Dirva”. Norint jau ilgas 
laikas kaip skaitau “Dirvą”, 
bet nebuvo progos išreikšti 
“Dirvoje” savo įspūdžių.

Čia Chicagoje yra nema
žas buris “Dirvos” skaity
tojų, kurių tarpe yra ir dau
gelis Sandariečių. Eiliniams 
Sandariečiams “Dirva” pa
tinka del savo tautinio, at
viro nusistatymo saugoti ir 
ginti Lietuvystę. Užtai nė
ra nuostabu kad “Dirva” 
kai kada turi kai kada ir 
Sandaros viršininkus už 
krutu papurtyti už “Sanda
ros” kraipymą musų žmo
nių iš Lietuvystės vėžių ir 
kurstymą prieš Lietuvos 
vyriausybę, kuri dirba tik
rą valstybinį darbą. Nes 
musų Sandariečiams kaip 
tik ne jų idėjos žmonės val
do Lietuvą tai kad Lietuvo
je ir geriausi darbai butų 
nudirbami tai niekai.

Už tai daugeliui eilinių 
Sandariečių, kurie gauna iš 
Lietuvos žinias laiškais ar
ba patys atsilankę patyrė, 
“Dirva” patinka, nes pasa
ko teisybę Sandaros politi
kieriams. A. A. Zalpis

vai kad visokių izmų poli- KAIP AŠ VAŽIAVAU 
įtikieriai pradėjo smarkiai 
j pulti tautišką Lietuvos val
džią. Mat, nabagai nusi- 
jaučia kad Lietuvos žmo-

liškai. Jis sako, eikit rašy
ti laiškus, šiandien prieš' 
pietus laivas sustos ir sto
vės šešias valandas, bus pa
imti laiškai iš musų laivo. 
Taigi mes ėjom į valgyklą, 
nusipirkom 
ir siuntėm 
rodyt koks 
į Ameriką.
mos vietos laiškui rašyt val
gomajame, nuėjau į kamba
rį laivo užpakalyje ir sėdęs 
prie stalelio pradėjau rašyt 
laišką. Berašant, susisuko 
galva taip kad prisiėjo bėgt 
iš kambario ir nulenkt gal
vą per laivo briauną dary
mui ožių choro praktiko, ir 
paskiau turėjau eiti į savo 

Apsiprausę, apsiren- kambarį. Ten šiaip taip pa-

Į AMERIKĄ 
(Tęsinys iš N r. 2)

Šauniai užsigavėta. Pa
sidarbavus būreliui dailės įnėms sukulturėjus ir sutau- 

c-,,, 1,1,„ „ „„ tėjus nebus visokiems poli
tikieriams vietų.

Didžiausia skleid ž i a m a 
melagystė yra tai buk da- skambinimą išgirdus pradė- 
bartinė vyriausybė griauja jom keltis. Išbudęs paju- 
bažnyčias, bet nesimato nei;tau kad jau laivas ne ra- 
vienos sugriautos, priešin
gai, naujos bažnyčios stato
mos, kaip iš paveikslų ma
tėme. J. A. U.

mylėtojų liko surengtas va
karas artistams Vanagai
čiui ir Olšauskui. Jie čia 
atsilankė Vasario 17 d.

Kadangi Daytone neren
gta Vasario 16 d. paminė
jimas, tuo pasinaudodamas 
A. Vanagaitis pasakė trum
pą kalbą ir padeklamavo ei-

Olšauskui pritariant 
Olšauskas dar 
kanklėms vir- 

dainų apie Lie- 
Klausant rodos

Kanados

(Tąsa iš pereito num.)
Pirmas rytas juroje

Ant rytojaus, 6 valandą,

laivo atviručių 
namiškiams pa- 
laivas veža mus 
Neradęs tinka-

AR IŠGAMOMS BUS 
PRIEGLAUDA 
LIETUVOJE?

Amerikos Lietuvių tarpe 
randasi daug bolševikų pa
stumdėlių su purvinomis 
karjeromis, atsižymėjusių 
savo darbais prieš Lietu
vius ir Lietuvą. Bet dabar 
jie yra labai gera pamoka 
tiems darbininkams kurie 
komunistus pasekė.

Kol tie bolševikų patrio
tai turėjo darbą jie mokėjo 
savo pasekėjus išnaudoti, 
ragino, kurstė eiti demon
struoti, kovoti, sakė gausit 
darbo ar duonos. Keikė 
Lietuvą, jos valdžią ir visa 
kas Lietuviška. Kėlė į pa
danges Rusiją, kad ten dar
bininkams rojus.

Bet atėjo laikas ir dauge
lis jų neteko darbo.

Ir štai ką dabar daro tie 
draugužiai: pametę visas 
savo idėjas, pamiršę kad 
reikia demonstruoti, taipgi 
pamiršę irgi kad Rusija 
“darbininkų rojus”,
jau išvažiavo į savo gimti
nį kraštą Lietuvą, kiti irgi 
rengiasi; tūli net kalba: 
“Važiuosiu į Lietuvą, pirk
siu dvaro centrą ir busiu 
ponas”.

Tokiems nevertėtų būti 
prieglaudos Lietuvoje. Ne- 
prašižengimas butų tokius 
Lietuvos priešus pririšus 
prie gėdos stulpo su užrašu 
ant kaktos: “Aš išgama 
Tėvynės.” Iš Kuršėnų.

vieni

HEMPHILL, W. VA.
Čia patiko nelaimė Kazi

mierą Jurašką. Jisai nu
stojo atminties. Jis atva
žiavo iš Chicagos apie trys 
mėnesiai atgal. Ten turi 
brolį, o Gare, W. Va., gyve-1 UlVll, VJ X_A Cl A V-y TT . YCliy O

3| na sesuo, kuri parsivežė ji 
3 Į pas save.

m Darbai šiame mieste eina 
H silpnai, po tris ir keturias 
g dienas. Šviežiam sunku dar- 
P bas gauti.
~ “Dirvos” Skaitytojas.

les, 
kanklėmis, 
padainavo, 
pant, pora 
tuvos šalį,
ir prisimena vieno poeto žo
džiai: “Tas nevertas Lietu
vos sunum vadintis kas ne
myli jos ir jos gražių dai
nų.”

Prie programo prisidėjo 
ir musų vietos jaunuoliai: 
labai vykusiai armonika pa
grojo K. Maršaliukas, Va- 
rašiaus mokinis. Piano ge
rai skambino A. Varašiu- 
kas ir H. Mockevičiūtė. Iš 
jų matyt bus geri pianistai.

Padarė didelį surprizą 
Adomas Navickas groda
mas dviem instrumentais: 
armonikėle ir bubneliu, už 
ką publika jį gausiai nuly
dėjo plojimais. Vanagaitis 
visiems vietos artistams pa
dėkojo už jų prisidėjimą 
prie programo. Vakarą bai
gė su Lietuvos Himnu.

Kadangi dar laiko buvo, 
ir buvo Užgavėnių vakaras 
tuoj susidarė orkestras — 
Sakalas armonija, Vanagas 
(Vanagaitis) pianu ir Ado
mas barabonėliu, ir visi su
puolė šokti Lietuviškus šo
kius. Artistas Olšauskas g' 
šokdino vįsa^musų gražuo
les, iš ko jos buvo labai pa
tenkintos.

Publikos buvo vidutiniai 
bet svečių buvo atvažiavu 
siu net iš Cincinnati. Ar 
tistams liko gražaus pelno

Dar reikia padėkavoti ii 
musų dievobaimingam kle 
bonui, kuris sekmadienį pei 
abu pamokslu tą vakarą 
garsino. Tik visa bėda su 
juo kad apsimelavo iki au
sų. Tai tau ir Lietuvis ku
nigas ir doros mokytojas. 
Vietoj skiepyti dailę jis ją 
žudo, ir nors kaipo Kristaus 
tarnui reikia skelbti broliš
ką meilę, jis skelbia neapi- 
kantą. Kaip jo pirmtaku- 
nams už jų tokius darbus 
buvo negarbinga padėka, 
to paties be abejo susilauks 
ii’ jis.

Klebonas neigia Vanagai- 
čio-Olšausko darbą neva už 
tai kad jų dainos laisvama
niškos, bet tuo pat sykiu jo 
parapijos choras dainuoja 
Vanagaičio dainas ir jos ge
riausia publikai patinka.

Jeigu kitose kolonijose 
musų kunigai myli tuos ar
tistus ir jų dainos nėra be
dieviškos, iš kur galėjo at- 
sirast su tokiu įkvėpimu 
musų klebonas, kuriam tie 
artistai yra negeri?

Lietuvis Ne-dainorius.

Lukšio paveikslai. Vasa
rio 19 d. C. G. Lukšis baž
nytinėje salėje rodė paveik
slus iš Lietuvos. Paveiks
lai geri, tik prasta vieta su
darkė paveikslus ir žmonių 
ūpą sugadino. Patartina su 
viešais parengimais išlysti 
iš švankaus skiepo; rodos 
yra patogių ir pigių salių 
aplinkui.

Kai iš paveikslų matosi, 
Lietuva daro didelį progre
są ir kulturėja. Lietuvai1 
rodosi šviesi ateitis. Nedy-i

Naujienos
TORONTO, ONT

Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimas. Vasario 
15 d. katalikų parapijos sa
lėjo įvyko paminėjimas Va
sario 16. Programą suda
rė Šv. Jono Dr-ja ir Jauni
mo kuopa Švyturys. Publi
kos prisirinko nemažai. Va
karo pirmininkas S. Balčiū
nas paprašė publiką atsis
toti ir sugiedota Lietuvos 
Himnas. Po to pirmininkas 
pasakė Įžanginę prakalbą. 
Sekantis kalba J. Krasaus
kas temoje “Lietuvos išei
vija ir Nepriklausomybės 
šventė”. Paskiau kalba ku
nigas K. Baronas ir persta
tė kalbėti savo svečią, Kum 
Dr. Treacay, kuris Angliš
koje kalboje gana gražiai 
nukalbėjo apie Lietuvius.

Po 'kalbų prasidėjo vaidi
nimas “Laisvės Kovotojai”. 
Vaidinimu publika liko pa
tenkinta, nes artistai savo 
dalis atliko gerai. .

Po vaidinimo buvo tauti
nių eilių deklamacijos, ku
rias ypač gerai atliko P. 
Augustinavičienė ir P. O. 
Endrulienė.

Pabaigoje choras sudai
navo tris daineles vadovau
jant P. Motejunui.

Programas nors buvo ne
ilgas bet nenuobodus, ir pu
blika jautės patenkinta kad 
ir stovėti turėjo, nes nebu
vo galimybės visų susodink

Rengia prakalbas. Kovo 
1 m., nuo 8 vai. vak., para
pijos salėj jaunimo kuopa 
Švyturys rengia prakalbė
jęs, kuriose kalbės vietos 
draugai įvairiomis temo
mis, paliesdami Lietuvių iš- 
tautėjimą, mandagumą, ir 
tt. Pageidautina butų kad 
prakalbose . dalyvautų seni 
Kanados gyventojai su sa
vo šeimynomis, kur galės 
išgirsti nemažai Lietuviškų 
minčių.

Šv. Jono Dr-jos susirin- j 
kinurs. Kovo 1 d. įvyksta 
Šv. Jono pašalpinės draugi- I 
jos mėnesinis susirinkimas. Į 
Kadangi tai yra ketvirtda- I 
lis metų, galima tame susi- I 
rinkime aptarti svarbesni ! 
reikalai. Ši draugija yra I 
tikybiška, ir jos konstituci- | 
ja reikalauja narių atlikti 
velykinę išpažint. Tą be
veik visi ir pildo, nes kuris 
stoja į draugiją tą patiria. 
Bet šymet norima uždėti 
kontrolė kad nariai but vie
šai matomi jog jau savo au
sinę atliko pagal savo eilės. 
Tuomi daugelis pažanges
nių katalikų piktinasi.. Kas 
gali uždėti kontrolę žmo-|| 
gaus vidujiniam idealui. Tą j g 
klausimą be abejo apkalbės j H 
šiame susisrinkime. Teks g 
pamatyti kokią naudą duos h 
draugijai išpažinties kon- | 
troliavimas.

Toronto Žvangutis,

miai plaukia, o biskį supasi. 
Atsikėlę aimanuojant visi 
kad pilve ir galvoje jaučiasi 
negerai. Nekurtuose kam
bariuose girdėt moterų de
javimas ir ožių tąsymas, 
bet mums dar neprisieina 
laikyti ožių choro prakti
kai.
gę, ėjom į viršų. Matėsi 
pradedant aušti. Tai buvo 
Sausio 11 d. (1930 m.). Gra
žus rytas, bet šaltas.

rašiau namiškiams laišką.
Apie 11 vai. laivas susto

jo plaukęs, mes padavėm 
Jura musų laiškus, ir buvom ei- 

banguoja, dangus mėlynas, ną laukan, bet valgykloje
žvaigždžių pilnas. Rytų pu- pradėjo orkestras griežti, 
seje, kur guli Lietuva, dan- taigi susėdom klausyti. Gi
gus eina šviesyn, žvaigždės kestras nors iš keturių ypa- 
dingsta.
jant ryto gražumu prisiar
tino 7 valanda. Skambina 
ir šaukia eiti pusryčių, bet 
mes neinam valgyt ir apie yaigiu'g 

. ir šaukia pietų, griežikai 
nei į nustojo griežti, išėjo iš val

gomojo. Mes nenorėdami 
valgyt išėjom į orą. Laivas

Mums besigere- tų, bet gražiai griežia.
Pusei dvylikos pradėjo 

valgyklos tarnautojai taisy
ti stalus ir nešti ant stalų 

12 vai. skambina
valgį nei pamislyt nenorim.
Rodos nei persigėrę r"’’1 
persivalgę vakar buvom, bet I 
jaučiamės kaip pagirioti.

Inėjus į valgyklą, žiūrim stovėjo ant vietos. Toli ma- 
,kad keliauninkai ne taip tesi Danijos pakraštis. Ju- 
skubinasi sėsti prie stalų, ra pilna laivų plaukiančių į 
ir ne tokie linksmi atrodo ivįsas puses. Mums bežiu- 
ka;p buvo vakar. Nusipir- rjnt, atplaukė nedidelis lai
kę vaisių ėjom į savo kam-,vas nuo pakraščio, kuris at-
barį. Po valandėlės vėl iš
ėjom į orą, jau buvo saulė 
užtekėjus, bet dar ne aukš
tai pakilus. Labai gražus 
reginis matant kaip saulė, 
aukštyn kildama, užklojo 
savo spinduliais banguojan
čios juros vilnis, rodos mi
lijonai skirtingų spalvų bli
zgėjimų dingsta bangose. 
Reginį dar pagražino jurui 
balti paukščiai, kurie dide
lis buris sekė paskui laivą. 
Jie skrisdami nupuola van
denin, rodos pranyksta tarp 
bangų, ir vėl vilnys išmeta 
juos aukštyn, ir taip jie be' 
perstojo skrenda.

Mums bežiūrint į tą gra
žų vaizdą, atėjo vienas iš 
musų Lietuvių keliauninkų, ’ 
kuris mokėjo kalbėti Ang-

vežė visokio maisto ir per
kėlė viską Į musų laivą. Vė
liau kitu laiveliu atvežė bu
ri žmonių ir suleido Į musų 
laivą. Iš musų laivo irgi 
išlipo apie desėtkas žmonių 
ir tuo pat laiveliu nusivežė 
i pakraštį. (Bus daugiau.)

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

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

New York — Kopenhaga — Klaipėda.

VELYKINĖ 
išvyks iš

Kovo 21 - March
EKSKURSIJA

“FREDERIK VIII”

Didžiausia Bendra Ekskursija

Gegužės 16- May Laivu “UNITED STATES

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Birželio 6 - June Laivu “HELLIG OLAV

Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekskursijos

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos 3 - July Laivu “FREDERIK VIII”
Liepas 15 - July Lam-“UNITED STATES''

Visos pastangos bus pašvęsta padarymui keliones atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus eksl-uryi|-.je.

• Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortes an.
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
2-18 Washington St- Boston. Mass. 130 No. La Salle St- Chicago. 111.



:ai. Jis sako, eikit rašy- 
laiškus, šiandien prieš 
:us laivas sustos ir sto- 
šešias valandas, bus pa- 

i laiškai iš musų laivo.
mes ėjom į valgyklą, 

ipirkom laivo atviručių 
iuntėm namiškiams pa- 
zt koks laivas veža mus 
neriką. Neradęs tinka- 
vietos laiškui rašyt val- 
ajame, nuėjau į kamba- 
.ivo užpakalyje ir sėdęs 
stalelio pradėjau rašyt 

:ą. Berašant, susisuko 
a taip kad prisiėjo bėgt 
nnbario ir nulenki; gal- 
er laivo briauną dary- 
ožių choro praktiko, ir | 
iau turėjau eiti į savo ! 
iarį. Ten šiaip taip pa- , 
u namiškiams laišką, 
ie 11 vai. laivas susto- 
laukęs,' mes padavėm ; 
laiškus, ir buvom ei- 

tukan, bet valgykloje 
■jo orkestras griežti, | 
susėdom klausyti. Or
is nors iš keturių ypa- 
t gražiai griežia, 
ei dvylikos pradėjo 
tlos tarnautojai taisy
tus ir nešti ant stalų 
s. 12 vai. skambina 
ikia pietų, griežikai 
o griežti, išėjo iš vai- 
o. Mes nenorėdami 
išėjom į orą. Laivas

) ant vietos. Toli ma- 
anijos pakraštis. Ju- 
.a laivų plaukiančių į 
ouses. Mums bežiu- 
tplaukė nedidelis lai- 
i pakraščio, kuris at
šoki o maisto ir per- . 
;ką į musų laivą. Vė
li laiveliu atvežė bu
lių ir suleido į musų 
Iš musų laivo irgi 

pie desėtkas žmonių 
iat laiveliu nusivežė 
;tį„ (Bus daugiam)

GERB. SPRAGILAS

r

DIRVA 3

atsakomingus” vaikus. j minuoti ir už mus balsuoti, 
Ale kodėl jie taip daro? kitiems jau nevalia ineiti Į 

Ar del to kad pas juos pa-1 Pildtarybą. Jau praėjo tie 
i laikai kada nariai galėjo 
pasirinkt savo kandidatus.

IV-ta. lekcija bus tokia: 
visi kiti kurie turi kokią 
nors mintį statyt kitus kan-

stogėje viskas tvarku, šva
ru ir gražu, o vaikai tiktai 
suverčia?. Ne, ne, ne: ne 
del to, bet del to kad ten 
viskas suversta, netvarkų 
ir nešvaru, ale tėveliai pa
tys mėgsta uliavoti ir gry
čių apleido. Jeigu dukrelei 
reikia parsivesi savo kava- 
lieriuką arba šuneliui savo 
paniškėlę i savo tėvų namu
čius, jiems darosi koktu, ba

ieškojimai.
tnam “Dirvos” skai- 

arba naujai užsira-
i, giminių pajieškoji- 
zkį į metus patalpi
nama dovanai.
tojimai iš Lietuvos
Iraugų, pažystamų, yra 
į “Dirvą” dovanai — 
iš Lietuvos norite ko 

pajieškoti, prisiųskit
■o lakšto surašę pajieš- 
i savo pilnu antrašu, 
adresuodami sekančiai: 

“DIRVA”
>r avė. Cleveland, Ohio

ETDVĄj 
Klaipėdą J 
kiromet del ®
usisiekimas 
aipėda.
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GERB. SPRAGILAS APIE 
“NEATSAKOMINGUS” 
IR “ATSAKOMINGUS”

STRAKSŠTO.JUS
Gerb. papa Vitaitis 'ir 

gerb. mama Vitaitienė visų 
musų organe pradėjo bar
tis ant išdykėlių vaikų:

■— Nu-nu, vaikeliai, jus 
jaunikliai, ar užmiršot seną 
Lietuvišką paprotį klausyti 
visų senesnių už save? A? 
Nu-nu, šiuš, sėdėkit kampe 
ir tylėkit. Ar tėveliai ge
rai daro ar ne jums nevalia 
išsižiot....

Tankiai taip pasitaiko 
kad gerb. papa ir gerb. ma
ma parėję iš kur nors įsi- 
baliavoję ima ir padaro ką 
negero namuose, ar net ir 
susimuša, ale bijodami kad 
kaimynai nesužinotų, įgrą- 
sina savo vaikus nematyti 
ir tylėti apie tai kas namie 
atsitiko.

Dabar dar lauksime pirš
tu pagrumojant ir gerb. 
dieduką (arba grandpapa) 
Gegužį, kuris, kaip gerb. 
Spragilas patyrė, ruošiasi 
per musų visų organą pa
grūmoti savo anūkams:

— Nu-nu, vaikučiai, bu
kit geri ba negausit baron- 
kos (tai yra: negalėsit su 
SLA. ekskursija nuvažiuot 
į Lietuvą)....

Tai .matot, gerb. SLA. 
vaikai ir anūkai, jeigu no
rit but geri savo papai ir 
mamai ir grand-diedukui 
turit but kaip tos Čainių 
trys išmintingos bezdžion- 
kutės: nematykit, negirdė- 
kit, nešnekėkit, tada savo 
tėveliams patiksit, o jeigu 
ne tai gausit rykščių ir dar 
galit but iš stubos išmesti.* *

Ši gadynė yra tai vaikų 
nepaklusnumo gadynė. Gal 
but prohibicija tą užnešė. ! 
Vaikai nori mokyt, bart sa- ; 
vo tėvus, o apie tėvų klau- : 
symą nei kalbos nėra. Vai- 1 
kai pareina kada nori arba ’ 
visai nepareina kelias die- ] 
nas, o tėvams neduoda nei 
prasižioti, jeigu nori ir pa
barti.

Daugelis mamų jau apsi
prato su šios gadynės vai
kais ir eina gulti savo lai
ku, nesėdi prie lango lauk
damos kada dukrelės ir sū
neliai iš kur nors pareis.

Taip buvo apsipratę ir 
laiku eidavo gulti SLA. tė
veliai, ir rodėsi viskas bus 
gerai.

Ale kai tėvai tyli tai vai
kai pradėjo ant jų bartis.

Taigi SLA. name prasi
dėjo barniai tėvelių su vai
kais, ir tėveliai bijodami 
kad vaikai jų iš lovų neiš
verstų, pradėjo vaikus bar
ti.” 

li
čiai pradėjo drožti pamok
slus musų organe apie “at
sakomingus” tėvus ir “ne-

papa ir mama Vitai-

1 LINE
Vežioti

W YORK CITY 
t.. Chicago, III.

, I 1

(*Sakau iš lovų, ne iš kė
džių, ba jie nieko o nieko 
del SLA. gero neveikia, o 
tik gulėdami apie Lietuvos 
‘kunkuliuojančius vulkanus’ 
knarkia.)

Jka aukas, teko vos $81.60. kvėpę visa burna užtraukė: 
Į Šios skaitlinės turėtų at:
Į daryt darbininkams akis ir!tuvių Socialistų Sąjungą, ir 
!jie turėtų geriau pažint sa- tuoj pradėjo šaukti apielin- 

Komunistėliai labai mėg-|V0 šašus-komunistams. Ge-;kių Lietuvių socialistų kon- 
sta bubnyti kad jų organi-j riausia ,tiems šaaams gy-į ferencijas.
zacijos sparčiai auga nariu I ta^ neduot nei cento1 Jeigu socialistėliams pa
ir kuopų* skaitlium." Taciaiil-iiems ir Pamatysite kaipjsiseks atgaivinti tą savo są- 

§(-ail greitai jie pranyks iš r ‘ ’ 1v‘ ’ v '
sek-j tarP°- 

retorius verkšlena kad ta 
organizacija smunka nuo 
koto. r" 
visą pasaulį turėjo 250 kuo
pų, iš jų 66 jau pereitą me
tą nuėjo į papos Lenino ka-!kę ėmė staugti ir šlykščia... 
pa, o iš likusiųjų taipgi ne- šia kolioti kaip gerb. svetį 
mažas skaitlius jau dvokia 
lavonu. Nepavydėtinas jų 
augimas.

PASTABĮJKĖSĮ
Rašo Žinučių Rinkėjas

Dabar laikas atgaivint Lie-

didatus ir visi kurie drys apsisukę ką kitą sako, 
kandidatuoti, bus apšaukti: komunistinės AIvDLD 
niekšais, “neatsakomingais” 
ir ant galo net kokiais nors 
kriminalistais, nes kaip jie 
gali drysti jieškoti Susivie
nijime vietų, kuomet tos

Kaip tik spėjo Prof. M.
Ta organizacija per Biržiška koją įkelti į Amc-i

musų!jungą, jie skaudžiai užmins 
ant korno buvusiems savo

■ bičiuliams.

Už $3 pralinksminsit visų kai- 
.. T . . .v. . . .. . nių — užrašykit saviškiams

1‘lką, Lietuviškai kalbanti Į Lietuvoje metams “Dirva”
LILIO, viuivoi nuniii, | H1J11116 V16III, KU01116L iOS

viskas apversta. Ale kada; vietos užimtos ir jose sėdin- 
dukrelė ar sūnelis nori pa- į ti papos, mamos ir grand- 
daryt tvarką, tėveliai bara-j diedukai naudoja tūkstan

čius dolarių Į Lietuvą pasi
važinėjimui, važiavimams Į 
seimus, kur kiti ištikimi | 
avinai ir avys važiuoja sa
vo pinigais ar automobiliais 
juos jų vietose palaikyti, 
padovanoja $25,000 savo ka- 
marotams ir paskui skiria 
dar tūkstančius dolarių su
radimui kitų kaltininkų tų 
dovanų ir dalinime ir tų 
žioplių kurie dovanas ėmė.

Jus visi kurie drysit ką 
nors prieš šitą pasakyti bu
sit apšaukti kriminalistais 
ir tokiais kurie nori įsiveržt 
į SLA. jo iždo aikvojimui.

Tas keturias lekcijas išsi
mokinę, vaikai, atsiminkit: 
Kada ateis kitas seimas, ku
rie važiuosit balsuot ne už 
papą ir mamą ir grandpa
pa tie visi busit iš seimo iš
mesti, ba seimas atsibus 
Picburke, kur angliakasyk- 
lų kompanijos turi savo po
liciją ir ta policija yra dar 
narsesnė už Čikagos stok- 
jardų nigerius, kurie musų , 
nepaklusnius brolius raudo
nukus iš seimo lydėjo.

si: į
— Ei, jus, snargliai, kai 

jus išmanot apie lovų pa- 
klojimą, aslos iššlavimą, 
vortinklių nubraukymą?

— Ale kad taip negražu, 
reikia namą aptvarkyti, — 
sako vaikeliai.

— Tylėkit ii’ prieš mus 
nezurzėkit, mums tie namai 
geri tokie kokie yra, — at
sako papa, mama ir grand
papa trio.

* *
Nuo atsidarymo 1931 me

to, SLA. papos padalino S. 
L. A. vaikus Į du buriu: vie
nas buris yra tai “išrinktie
ji” arba “atsakomingieji”, 
kitas — “pasmerktieji” ar
ba “neatsakomingieji”.

Musų organas “Tėvynė” 
pradėjo duoti vaikams lek
cijas: Kurie sakot arba ra
šot arba net mislinat ką 
nors prieš dabartinę SLA. 
Pildtarybą, esat nerimti, 
nepribrendę, vaikinukai ir 
straksit (tik nepasako kaip 
kas, gal kaip žiogai ar blu
sos). Jus galit but. ir seni, 
žili SLA. veikėjai, bet jeigu 
nesat Pildtarybos rėmėjai 
tai esat tik vaikinukai.

Lekcija Il-ra:
Kurie rėkiat už Pildtary

bą ir kaipo geri avinėliai 
klausot jos ir prieš ją nei 
gu-gu, tai kad ir jauni vai
kiščiai (kurie net nesu
prantat SLA. reikalų ir cen
tro politikos), tie esat “at- 
sakomingi, rimti Amerikos 
Lietuvių tautiniai kultūri
nio veikimo veteranai”.

Neužilgo prasidės III-čia 
lekcija, kurios patariu vi
siems SLA. vaikams laukti.

Visi žinot, artinasi SLA.| 
Pildtarybos nominacijos, vi-1 
si vaikai turės būti mokina
mi kas tinkamas ir geras j 
Pildtarybą ir kas turi teisę 
ineiti: Tai bus tiktai MES, 
reiškia tie kurie dabar, 
ir tik mus vaikai turi no-

Tos ALDLD. sekretorius 
savo spaudoj duoda rapor
tą kad jų “susaidė” pereitą 
metą iš darbininkų iškauli
jo $4,293.15. Pinigus šiaip 
išaikvojo:

“Apskritai Lietuvių 
darbininkų veikai.

Liet, darbininkų 
kom. laikraščiams 
Am. kom. partijai 
“Daily Workeriui” 
Agitacijos fondui 
SLA. draskymo f.
Tarpt, apsigynimo f. 568.1J

Pietuose Angliškam 
dienraščiui 25.00
Streikeriams 81.60

Reiškia, didžiausią sumą 
iš darbininkų iškaulytų pi
nigų prarijo patys komu
nistai ir jų raudonlapiai. 
Draskumui SLA. $205.10, o 
streikeriams, kuriems ko
munistai labai tankiai ren-

$879.07

• 3-4.20
763.73
236.30
237.98
205.10

komunistai lyg proto nete-j 
, kę ėmė staugti ir šlykščiau-!

taip ir visą Lietuvos vy
riausybę. Tie Lietuvių iš
gamos per savo šlamštus 
šaukiasi Į Lietuvius darbi
ninkus kad neduotų nei cen
to Vilniaus Vadavimo Są
jungai, kurią Prof. Biržiš
ka atstovauja kaipo jos pir
mininkas.

Reiškia, jeigu tiems mu
sų judoms nepatinka Lietu
vos vyriausybė tai jie ge
riau velytų kad ir visa ša
lis pražūtų. Didesnių niek
šų ir Lietuvos priešų kaip 
tie musų judos Lietuva ne
turi. Lietuviai turėtų vyt; 
lauk tuos niekšus komunis-. 
tus iš savo tarpo.

Lietuviški socialistai 
lutinai įsitikinę kad iš 
daus gręžimo politika 
Sandariečius tikslą' jau 
siekė, Sandariečiai sus' 
dyta, Sandara paguldyta 
ant mirtino patalo ir socia
listams ji jau nepavojinga, | 
— jie dabar lengviau atsi-

ga-1 h ■ i
Vi-

at
gal

TIKRI IR
NETIKRI

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

“DIRVA ”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

! Holland“ America Line
DIDELĖ EKSKURSIJA
i I^ietuvei

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 

Amerikoje
Dideliu ir Gražiu Garlaiviu

?

1

Laivas Išplaukia iš New Yorko
D5SIO (Apr.) 108 1

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

TreČiCSKIeSOS Kainos: J! New Yorko Į Klaipėdą ...... ... $107.
-------------------------Is New Yorko į Klaipėdą ir atgal....... 181.

Suv. Valst. Taksos Atskirai
Puikiausias maistas ir patarnavimas. Tiesus ir parankus 
susisiekimas į KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ per Rotterdamą.

Norėdami informacijų kreipkitės į:
Mollis, P.

1730 — 24lh st..
Detroit, Mich.

Mikolainis, P.
1S8 Sands St.. 

Brooklyn, N. Y. 
Rauktyte, J.

123 Millbury St., 
Worcester, Mass. 

Sekys, J.
22G Park St., 

Hartford, Conn.
Sidabras, K.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass. 

“Naujienos”
1739 So. Halstcd St., 

Chicago, 111.
Stulpinas, V. M. 

3255 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

“Sandara”
373 Kcnsipton Ave.

Chicago, Ill.
Trečiokas. A. S.

197 Adams St., Newark, N. J.

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis” 

14 Vernon St., 
Worcester, Mass.

Baltutis, P. P.
3327 So. Halstcd St., 

Chicago, Ill.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St., 
Montello, Mass.

Bogden, J. G.
432 W. Lon? Ave., 

Du Bois, Pa.
“Dirva”

G320 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio 

Gendrolius, N.
395 Broadway, 

So. Bcr.ion, Mass.
Kažemėkas, K. Ch.

737 Bark St., 
Waterbury, Conn.

Makarevičius, K.
L > Liberty St.. 

Albania, Conn.

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

“Vienybė”
193 Grand St- 

Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas, J.

814 Bank St- 
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South Avė., 

Bridgcport, Conn.
Vaišnora, K. J.

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

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

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ave- 
Philadelphia, Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washington St., 

Norwood, Mass.
Zolp, J. J.

4559 So. Paulina St., 
Chicago, 111.

Saules Spinduliai Minkština

gerklei

$117.50
$193.00

met palankūs
iūsu

IŠPUTO

The American Tobacco Co., Mfrs.

NEW YORKO

GEGUŽĖS
P

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

Chicago, III.
“Sandara”

323G So. Halstcd St., 
Chicago, 111.

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

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

“Vienybė”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Vasiliauskas, J.

814 Bunk St., 
Waterbury, Conn. 

Velečkis, A.
502 South Ave., 

Bridgeport, Ccnn. 
Vaišnora, K. J.

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

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

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia, Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washington St., 

Norwood, Mass.
Zolp, J. J.

4559 So. Paulina St., 
Chicago, Ill.

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

£č£®.; MMO'A

B NEWYOKM5 į

u-r-ję.
TKDMP.W KIIllAS jH,tE'kpWĄrierS'i/S5?5Aa

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

ŠVEDŲ MOTORLAIVIAIS

Patarnavimas
Persitikrink švariais, Moderniš
kais Laivais, Mandagiu Patarna

vimu ir .Skaniu Maistu
Paranki Kelione į 
LIETUVĄ

UŽSISAKYK VIETAS DABAR!
Laivų išplaukimai iš 
S. S. Drottningholm 
M. L. Gripsholm 
M. L. Kungshclin 
S. S. Drottningholm

New Yorko
Kovo 14
Kovo 28

Bal. 4
Bal. 11

M. L. Gripsholm .... Gegužes 1
Informacijos, iliustruotas cirku- 

liorius su žemlapiu Lietuvių kal
boj, gaunamas kreipiantis pas sa
vo agentą arba j
Swedish AmericaALine 

21 STATE ST. __ NEVvYORK

DIDELE EKSKimSUA

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

i U KOPA❖

| TREČIOS
p KLESOS1 KAINOS:

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

Suv. k’alst. Taksos Atskirai.
Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno i Klaipėdą, 

prižiūrimi atsakomingų konduktorių
IK 7 DIENOS Į LIETUVĄ ~^Į-.

Patarimų klauskite pas
<į Ambraziejus, J.

J 168 Grand St., a Brooklyn, N. Y. 
oį “Amerikos Lietuvis”

14 Vernon St., 
« Worcester, Mass, 
m Baltutis, P. P.
■ 3327 So. Halsted St., 
« Chicago, III.
J Bartkevičius, P.

G78 No. Main St., 
i Montello, Mass. 
a Bogden, J. G.
■ 432 W. Long Ave., 
S Du Bois, Pa.
S “Dirva” 
W 6820 Superior Ave., 
vj Cleveland, Ohio 
1 Gendrolius, N. 

A 395 Broadway, , 
fl So. Boston, Mass.

Kažemėkas, K. Ch. 
a 797 Bank St., 
M Waterbury, Conn, 
vj Makarevičius, K. 
X 95 Liberty St., 
j Ansonia, Conn. 
J Mollis, P. 
M 1730 — 24th St., 
3 Detroit. Mich.
S Mikolainis, P.

188 Sands St- 
Brooklyn, N. Y.

LUCKIES visuo

ius ų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis 
minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

GERMAN
LLOW

Rauktyte, J.
123 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Sekys, J.

226 Park St., 
Hartford, Conn.

Sidabras, K.
875 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
“Naujienos”

1739 So. Halstcd St., 
Chicago, Ill.

Kiekvienas žino, kad saule nokina —del 
to “SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra 
Violetiniai Spinduliai. LUCKY STRIKE — paga
minti iš geriausių tabakų — Derliaus Grietinės — 
DAR — IR “SPRAGINTI” — ir extra slaptas 
šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie 
yra visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” 
pašalinami. Jie parduodami kitiems. Jų nėra 
jūsų LUCKY STRIKE čigaretuose. Nenuostabu, 
kad LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.



KOKS TURĖTŲ BŪTI SLA. PREZIDENTAS
 *—------------------------

Čia norime patiekti kele
tą naujų minčių kaslink mu
sų didžiausios organizacijos 
— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje.

Jam dar yra didelė atei
tis, jeigu imsime rimtu, tik
ru keliu vadovauti.

Nuo pat jo susitvėrimo 
ėjo baisiausios politikos — 
išsyk su kunigais, paskui 
su socialistais, vėliausia su 
komunistais.

Dabar, jeigu kokios, gali 
išeiti tąsynės pačių viduri
nės srovės žmonių tarpe.

Bet tai bus tąsynės ne vi
durinės srovės žmonių, o 
tik tokių kurie nori būti va
dais ir atstovauja vieną-ki- 
tą grupelę siaurų politikie
rių. Didumai narių reikti! 
atmesti politikierius ir eiti 
su tokiais žmonėmis kurie 
Susivienijimą ves ne Į savo 
partijos abazą, bet visuo
menės gerovei.

Tam reikia gerų žmonių, 
žmonių su plačia pažiūra i 
ateitį, žmonių su iniciativa 
ir drąsa.

Svarbiausias darbas or
ganizacijos bujojime guli 
ant jos prezidento, jeigu 
jis bus ne guminė antspau- 
da (rubber stamp), o vyras 
kuris nusimanys apie vado- 

z vavimą organizacijos kurią 
sudaro 22,000 žmonių armi
ja. Geras, sumanus žmo
gus su tiek narių galėtų la
bai daug gero padaryt.i.._

Jeigu SLA. prezidentu iki 
šiolei butų buvęs žmogus 
platesnės vaizduotės, jis bu
tų jau įvykdęs Senelių Prie
glaudos Namą, nepasitikint 
ant komisijų, kurios nenu
simanė to reikalo, buvo tik 
“komisijomis”, ir idėją nu
marino. Visuomenė buvo 
gatava prieglaudos idėją 
įgyvendint jau 20 metų at
gal, bet dabartiniai organi
zacijos vadai ją numarino.

Vienas SLA. narys lab
darys padovanojo Susivie
nijimui 10 akrų žemės. Ar 
vėptelėjo musų S. L. A. pre
zidentas nors žodį apie tą 
dovaną? Kuomet kitos or
ganizacijos noriai tokią do
vaną priima, musų organi
zacijos vadai turbut mano 
kad tas tautietis Susivieni
jimą įžeidė dovaną duoda
mas ....

Gegužis pasirodė yra tik 
geras tylėtojas, viskas ką 
nariai apie jį girdėjo tai 
kai gavo su jo parašu pa
liudymą įstodami į S.L.A. 
Jis organe veik nieko nera
šė, nors kaipo organizacijos 
galva turėjo diktuoti orga
no kryptį į organizacijai 
naudingą pusę. Dabar gi, 
organo redaktorius diktavo 
Susivienijimo kryptį, ir bu
vo gerai kada pasakė pa
čiam prezidentui jog jo įs
pūdžiai iš Lietuvos “Tėvy- 
vynei” nesvarbu. .. . (Jeigu 
butų buvę reikalingi, redak
torius butų juos iš Gegužio 
išreikalavęs.)

Prezidentas galėjo suor- 
ganizuot jaunimą, jeigu bu
tų buvęs toks žmogus kuris 
prie jaunimo tiko. Dabar 
gi, užteko ką sykį-kitą apie 
jaunimą kas iš šalies para
šė, tarpe organo redakto
riaus politiškų aikčiojimų, 
kurie jaunimą atgrasina 
nuo SLA.

Ar matė kada nariai sa

vo pirmininką? Jei tik ne
tyčia pasisukdavo. Berods 
seniau sykį pasirodė.

Tiesa, sakys kad prezi
dento važinėjimui reikalin
ga pinigų. Bet jeigu SLA. 
pinigai mėtomi nereikalin
giems tikslams, seimai iš
dalina tūkstančius Tautiš
kų Centų pusiau politiš
kiems šaltiniams, kodėl ne
sunaudoti juos savo orga
nizacijos labui?

Prie ko Civilizacija 
Veda

Mount Vernon, N. Y., mo
kyklos šešto skyriaus moki
niai pasiuntė apskrities par
kų komisijonieriui laišką 
dėkodami už įsteigimą par
ko su plaukymo prudu ir 
pasilinksminimais. Bet jie 
primena jam ar jis’ negalė
tų parūpint mokiniams far- 
mą kur jie galėtų nuva
žiuoti pamatyti karvių, ar
klių, vištų, avių, ožkų, an
čių, kiaulių ir kitokių nami
nių gyvūnų, apie ką tik iš 
knygų žino.

Atstovų Algos
Suv. Valstijų atstovą iš

laikyti Kongrese atsieina į 
metus $18,808. Senatoriaus 
išlaikymas atsieina $38,876 
į metus. Tai yra jų algos ir 
jų sekretorių algos bei ki
tos lėšos surištos su jų at

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

stovybe.
Anglijoj atstovų buto na

rio išlaikymas į metus kaš
tuoja $8,125; lordų rūmų at
stovai atsieina visai pigiai, 
po $580.

Kas Butų Buvę Atsiekta 
Kare Sunaikintais Pinigais

Pasaulinis karas sunaiki
no apie $300,000,000 pinigų 
ir paėmė 10,000,000 tvirtų 
jaunų vyrų gyvasčių.

Pinigai ir gyvastys mes
ta kaip niekas.

Vienas rašytojas sako ko
dėl šio amžiaus galvočiai 
nesumano padaryti ką nors 
tikrai didelio, kuo galėtų 
pasigirti, vietoj mėtyti pi
nigus karui.

Už tuos pinigus ką išleis
ta karui butų galima išbu- 
davoti kanalą skersai Ame
riką nuo New Yorko iki 
San Francisco, arba pabu- 
davoti tiltą per Atlantiką.

Kodėl nesumanoma iškas
ti antrą kanalą per Nikara- 
guą? Kodėl nepadaro tven
kinį per Baffin pertaką pa
keitimui Naujos Anglijos 
ir rytinės Kanados klimato? 
Kodėl neiškasa dideles ju
ras į Afrikos Saharą ir ne
panaikina tą didelę bever
tę tuštumą?

Prie tokių dalykų nieką 
neprikalbinsi prisidėti, bet 
tegul vėl prasideda karas, 
vėl durnais eis bilijonai do- 
larių pinigų ir milijonai gy
vasčių kris kai lapai.

O ta Baltijos juružė, 
Kaip graudingai jinai ūžia, 
Smarkios bangos krantus griauja, 
Baltas smiltis laižo, plauja; 
Plaukiantį laivą myluoja, 
Apkabinę jį liūliuoja, 
Rodos nori užmigdyti 
Ir ant dugno paguldyti.
Kartais jungias jos su vėju,' 
Ar lietingu debesėliu, 
Vis neramios, paslaptingos, 
Tai vėl gražios, romantingos. 
Jos graudena, tai myluoja, 
Šaltom’s lupomis bučiuoja, 
Savo aukas žiauriai baudžia, 
Prie šaltos krutinės glaudžia, 
Paskui į siunčia į dugnužį, 
Ir vėl ūžia sau kaip ūžė. ..

Laputė.

SENŲJŲ GIESMĖ 
(Kun. A. Strazdo)

Tegul Lenkai ką nor’ sako, 
Tegul muša, tegul plaka, 
Tegul žada vietas geras — 
Nepameskim tėvų vieros.
Kurie žemę iš mus stveria

• Neduos mums daugesnio gero. 
Iš kur esam ten nueisim. 
Iš žemes — žemėn pareisim. 
Ei, jei anie kitaip žada, 
Neklausykit,"ba tai zdrada.

MYLĖK, LIETUVI 
(Maironio)

Mylėk, Lietuvi, tą brangią žemę 
Kame nuo amžių tėvai gyveno;
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
čia dvasiai irgi atrasi peno.

Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas, 
Į jos dirvonus pasėjęs grūdą 
Žinai jog vaisių palaimins Dievas.

Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnus! 
Mylėk tuos amžius vardais garsingus, 
Kurie išugdė tautos galiūnus!

(Tąsa iš pereito num.)

Vaškas: Tai gal tu jau su visais susi- 
kventinai?

Džekis: šiur! Pažystu visus generolus, 
kapitonus, visokius ponus, jų pačias, duk
teris, ir šiaip paneles!

Keidė: Aha! Už tai tau Palanga pati
ko! (Mirkteli).

Džekis: Ale dar ne viską pasakiau: Kai 
nueini tiltu į pajūrį, po dešinei yra mote
riškas byčius, kur moterys maudosi kai 
musų pirmutinė mama Jieva rojuje!

Vaškas (akis ištempia): Izdaco? Tai 
koman, pažiūrėsim!

Keidė: Sei, sei, tabokiau! Nurimk!
Džekis: Nešokinėk, Maik, ten vyrų ne

prileidžia! Aš daug sykių norėjau prisny- 
kyt, ale paliemonas ant baisikelio važinė
ja su šautuvu ant pečių!

Vaškas: Jis pats, abečiu, pas jas priva
žiuoja!

Keidė: Kai tu busi Lietuvos paliemo
nas ir tu galėsi nuvažiuot!

Vaškas: Ar tai čia nesimaudo taip kaip 
Amerikoj, visi sykiu?

Džekis: Šiur. Ale tie sueina ant vidu
rinio byčiaus.

Keidė: Mai gudnis, be beiting siutų?
Džekis: O no, misis: tie visi su beiting 

siutais, ir sueina kas nori paflirtuot ir tu
rėt gud taim! Toliau po ka'irei yra vienų 
vyrų maudynės, ale aš ten neinu, aš stiki- 
nu kur yra leidukių. Ot dabar ir einu ant 
byčiaus! Gud bai! (eina link durų.)

Vaškas: Veidaminut, Džek! Gal jau 
nesimatysim. Pasitrytykim dar po vieną! 
(Vėl pila stiklelius, išgeria).

Keidė: Neišeik nepapasakojęs apie sa
vo svythart! Ar tikrai tau kokia Palan
gos panelė į akį krito? (mirkteli)

Džekis (sarmatlyvai): Well, misis, kaip 
mes geri frentai tai nesislėpsiu, ba man gal 
piršlių prireiks....

Keidė: .A ja? Tai tu nefulini? . ...
Vaškas: Jeigu taip, Džek, tai dar po 

vieną! (Vėl pripila, išgeria). Į sveikatą 
busimos misis Veršienos!

Džekis (ištiesęs kostiumą ant priešakio 
savęs, atsidusęs): Ah, kad jus žinotumėt, 
susikventinau su tokia nais, labai inteligen
tiška panele!....

Keidė: O kaip ji išrodo: graži? jauna? 
aukšta? plona? stora?

Džekis: Ak, misele, kaip čia ir apsa
kius: tokia rudaakė, tamsiaplaukė, jaunu
tė, pilnutė, visur.tokia apvalutė kai dalė! 
(Vaškas net išsižiojęs klauso.)

Keidė (Vaškui): Na o ko tu liežuvį iš
kišai? (Džekiui) Ale lukaut, Džek, gal 
ji tik ant tavo, kišeniaus taikosi!

Džekis: No, no, misis! ne šitokia! Ji 
yra inteligentė ir matyt rič tėvų! Gal dar 
kokia operos dainininkė! Subytytų visas 
musų Italijoj buvusias artistes kai parsi
vešiu į Čikagą!

Vaškas: Ale tu pirma paklausk ar ji 
norės važiuot į Ameriką. Sako kad Lietu
vos panelės Amerikos visai nekenčia, ba 
ten reikia pačioms auzą kypyt, o čia turi 
tarnaites. jja

Džekis: Maik, tu nežinai manęs: as ga
liu padaryt kad ji eis kur tik sakysiu. Aš 
nujaučiu kad ji mane labai myli. .. .

Keidė: O koks jos vardas, pavardė?
Džekis (pasikrapšto pakaušį): Aš dar- 

pats nežinau.... Dar mudu Jjesusitrodu- 
sinę. ... Su ja reikia labai ^sargiai. .. .

Keidė: Šy, aš tau sakiau kad tu slou. 
Užtai taip ilgai singeliauji.

Džekis: Well, žinai, apie ‘tokią aukštą 
panelę reikia labai kerful apsieit; tegul ji 
mane labai pamylės, o tada jau žinosiu ką 
darvt!

Vaškas: O ką tu žinai kad ji tave lai
kina?

Džekis: Ką tu mislini aš boisas kad ne
numanyčiau? Kai nueinu į byčių ji ištolo 
jau į mane žiuri, ir aš jai kai pamirksiu, 
ji susijuokia, nusisuka, ale paskui vėl at
sisukus žiuri.... Ją kas rytą randu vie
ną, ji net nesusideda su kitais vyrais....

Keidė: Jeigu taip tai tau geras čenčius. 
Gal ir labai nais mergina. Hari-ap, ba ki
tas pavilios!

Vaškas: Ar žinai, Džek, kai tu taip nu- 
pasakoji, aš net noriu eit su tavim ant by
čiaus pažiūrėt jos. Imk mane už piršlį.

Keidė: Sei, sei, tabokiau! Jis apsidirbs 
ir be tavęs!

Džekis: Maik, duok dar vieną ant drą
sos! Aš šiandien jaučiuosi daug smarkes
nis. Nuėjęs dabar ją jau tikrai apkabinsiu 
ir pabučiuosiu, o paskui kalbinsiu ženytis!,

Vaškas: Gal Palangoj ir vestuves kel-’ 
si? Kaip ilgai mislini čia but? '

I

Amerikos Žmonių *■
Taupymai

į Nors geri metai pasibaigė 
j su 1929 metais, tačiau kaip 
11930 m. raportai iš visų ša
lies bankų rodo, S. V. gy
ventojai 1930 m. pasidėjo į

Džekis: Kaip pasiseks: jeigu ją prisi
kalbinsiu, čia iškelsiu didelę veseilę, o ant 
hanimun važiuosim į Paryžių. (Eina link 
durų, girtokas.) Gud bai! (Išeina.)

Scena 3.
Keidė prie veidrodžio tepasi lupas.

Vaškas: Na ir ką tu sakai su tuo but- 
legeriu, dar ims ir gaus kokią ministerio 
ar generolo dukterį!

Keidė: O kas tau: dželas kad ne tu? Ar
neužsimanysi ir tu Palangoj gyvent, nei 
išvadint negalėsiu. (Vis taisosi, gražina
si veidus, plaukus.)

Vaškas: Šiur. Kad ne tu, galėčiau pa
neles pafulyt, o dabar — vis tu paskui se
kioji !

Keidė (iš piktumo prunkšteli pauderį): 
What?! Aš paskui tave sekioju? Na tai 
eik tu savo keliais, o aš savo, matysim kat
ras daugiau pešim! Orait?!

Vaškas: Ar pašėlo boba? Niekad taip 
nesiterliodavo kaip čia Lietuvoj!

Keidė: Noriu kad Lietuvos ponios bu
tų dželas kai vyrai į mane žiūrės! (Pirš
tu tėpteli raudonų dažų ant veidų ir barz
dos ir atsisuka į publiką. Paskui nusisu
ka ir lygina raudonumą.)

Vaškas: Yra čia į ką žiūrėt! O tu tai 
tikrai seilę ryji žiūrėdama j jų vyrus api- 
cierius.

Keidė: O ar jie negražus? Tiesus, lai
bi, aukšti kai aržuolai! 6 tas mandagu
mas! Taip gražiai moka rankas bučiuot! 
Net širdis salsta!

Vaškas: Gana jau gana su tuo rankų 
bučiavimu. Ar nesutirpsi dar!

Keidė: Čia toks stailas, ir man labai 
patinka!

Vaškas: Džiaugkis kad nori, o aš rytoj 
po pusryčių su Džekiu einu ant byčiau. 
Kur. mano beiting siutas?

Keidė: O tu mislini aš neturiu beiting 
siuto? Eisiu ir aš.

Vaškas: Orait, gohet, aš tave nestapi- 
nu. Ale katras daugiau laimėsim!

Keidė: Apie kokias laimes tu šneki?
(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT "DIRVOJE”

bankus taupymui net $500,- 
000,000. Išviso taupomuose 

i bankuose yra sudėta net 
$28,500,000,000.

Jeigu šios šalies gyvento
jai gali turėti bankuose 
$28,500,000,000 reiškia šioje 
šalyje dar nėra blogai.

1930 metais taupomų pi
nigų nuo galvos bankuose 
buvo keturis sykius dau-
giau negu 1915 metais, nors 
per 15 metų ir gyventojų 
skaičius keliais milijonais 
padidėjo.

Nereikia sakyt kad visus 
tuos pinigus turi kapitalis
tai. Labai daug iš tos su
mos priklauso darbinin
kams. Daugybė net iš mu
sų pačių Lietuvių darbinin
kų turi nuosavus namus ir 
bankuose pasidėję nuo ke
lių šimtų iki desėtko tūks
tančių dolarių.

Yra skurstančių, tiesa, 
kurie arba neturėjo progos 
pasidaryti pinigų, arba bu
vo labai neatsargus kada tą 
progą turėjo.

Daugelis iš Lietuvių nors 
paliesti bedarbės, turėdami 
bankuose pinigų gyvena be 
didelio rūpesčio. Tiki kad 
darbai kada nors pagerės.

Tik neturintiems pinigų 
yra sunku, nes neturi ne 
tik kuo apsidengti, bet ir 
pavalgyt ir užsimokėt už 
pastogę.

Daugelis pergyvena taip 
vadinamą “nuo pono ant 
ubago” pasaką. Karo lai
ku uždirbdami po $10 iki 
$20 į dieną, švaistė pinigus 
sakydami kad jam dešimti
nė ne pinigas. Buvo “ne pi
nigas” ir išnyko kaip ne pi
nigas. Dabar tiems ir de
šimts centų yra didėli pini
gai. 2

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

LIETUVOS ISTORIJA
Didele 318 puslapių knyga

K-X-KHRPHUIEIUX

jo zmo 
dange- 

padavi 
Keistu-

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, 
nos, Jogailos, Jadvygos ir 
lio kitų. Pabaigoje telpa 
mai-legendos apie Birutą, 

ti ir Vytautą.

UVTRUTRS 
ninvsis

Popieros viršais Audimo viršais$1.50
Siųskit savo užsakymą dabar!

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

(Tąsa iš

TRE

RAMOJl
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U0 pat me 
navai Vii 
Žemaitiją

rai užvedė karą 
sais, puldinėdami 
žemių, jas teriod; 
vogdami vaikus, 
davo ir užauginti 
sius. Vienas pac 
tinis Parusiu susi 
vo už moterišką 
tarp tų dviejų t 
užėjimui kryžeivi 
pamušti ir apkri] 

Štai kaip dai 
zuras, nužudęs s 
meilavimąsi su j c 
žemę, Nodraują 
Perkūno švęntin 
net ir žmogžud: 
buvo liuosas nuo 
ten eiti jį suimti 
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ri teisę likti gyv 
žudyto kunigaik 
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vę, sudegino vj 
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Visose Liet 
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priešams iš pie 

Traukė į i 
vės vietą nars 
traukė Žemaii 
Giruliai — visi 
už savo išžudy 
vus. Kada vis 
naujus dvasišk 
o tada tai pu o]

Kada Ran 
jiedu jojo gret 
darni švelnias r 
si tylius tik ta 
o Mingė, jausd 
ja Ulelės, su k 
šiaušia kalbėjo 
linksma, graži 
jaunus vyrus.

— Ar myl 
sė Ramojus, 
kuomet greta

— Myliu, 
dama žemyn i 
butų galėjus 
nes nieko nėr 
lė.3 diegulį sa 
ją nešė graži 
žydėjo laukir 
mos, lyg jiet 
ir karklai k 
prajojant mo; 
džiuose skard 
sa gamta buv 
rodos pasiruoš 
du mylimuoju 
Dubysoj į por

Nereikia ; 
kaip šiedu, ne 
ko, abu jauni, 
res bet ir diei 
dicyai mėgsta

Kada jie p 
dabartines Čcl 
visi pamiškiai 
1 iųia, tikėjo 1 
ras Gaurę, o < 
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i nuo galvos bankuose 
) keturis sykius dau- 
negu 1915 metais, nors 
15 metų ir gyventojo 

čius keliais milijonais 
dėjo. 1
jreikia sakyt kad visus 
pinigus turi kapitalis- 
Labai daug iš tos su-
priklauso darbiniu- 

s. Daugybė net iš mu
lėm Lietuvių darbiniu- 
ari nuosavus namus ir 
uose pasidėję nuo ke
lintų iki desėtko tuks- 
ų dolarių.
a skurstančių, tiesa,;
: arba neturėjo progos 
aryti pinigų, arba ku
bai neatsargus kada tą 
1 turėjo.
ugelis iš Lietuvių nors 
;ti bedarbės, turėdami 
rose pinigų gyvena be 
o rūpesčio. Tiki kad 
i kada nors pagerės.

neturintiems pinigų 
sunku, nes neturi ne 
uo apsidengti, bet ir 
gyt ir užsimokėt už 
re
gelis pergyvena taip 
imą “nuo pono ant; 
’ pasaką. Karo lai- 
dirbdami po $10 ibį 
lieną, švaistė pinigus? 
mi kad jam dešimti- 
pinigas. Buvo “ne pi- 
ir išnyko kaip ne pi-
Dabar tiems ir de- 

rentų yra dideli pini-

Lietuviams:
iška

[JA

nd, Ohio
- . ; j

(Tąsa iš pereito num.)

TREČIA DALIS

RAMOJUS IR GERUTA

Karas su Mozūrais
UO pat maždaug laiku kai Skandi
navai Vikingai pradėjo puldinėti 
Žemaitiją iš juros, pietuose Mozū

rai užvedė karą su Barusiais, arba Prū
sais, puldinėdami nekurias dalis Parusiu 
žemių, jas teriedami, žudydami žmones ir 
vogdami vaikus, kuriuos pas save augin
davo ir užaugintus naudodavo prieš Para
šius. Vienas padavimas sako kad pirmu
tinis Parusiu susikirtimas su Mozūrais bu
vo už moterišką reikalą, ir nuo to laiko 
tarp tų dviejų tautų karai nesiliovė iki 
užėjimui kryžeivių, kuomet Parusiai tapo 
pamušti ir apkrikštyti.

Štai kaip dalykas dėjosi. Vienas Mo
zūras, nužudęs savo šalies kunigaikšti už 
meilavimąsi su jo žmona, pabėgo j Parusiu 
žemę, Nodraują, jieškodamas užtarmės 
Perkūno šventinyčioje, nes tuose laikuose 
net ir žmogžudis, inėjęs dievų žinyčion, 
buvo liuesas nuo bausmės ir nebuvo galima 
ten eiti jį suimti. Žmonės tikėjo kad jeigu 
dievai ji pakenčia ir nebaudžia tai jis tu
ri teisę likti gyvas. Bet kerštingas to nu
žudyto kunigaikščio brolis su didele kariu- 
mene Įsiveržęs Į Nodraują, užpuolė Romo- 
vę, sudegino vyriausi krivaitį su jo tar
nais, ir pas aukurą pagavęs tą Mozūrą bai
siai kankindamas nužudė. Neužteko Mo
zūrams to, jie dar siautė po visą Nodrau
ją ir plėšė, degino, žudė, iki žmonės sukilę 
puolėsi ir Mozūrus išmušė.

Visose Lietuviškose žemėse paplito ži
nia apie ši baisų Mozūrų darbą, ir visi su
kruto rengtis į šventą atkeršto karą tiems 
priešams iš pietų.

Traukė Į išgriautos, išdegintos Remo
ves vietą narsuoliai visų genčių Parusiu, 
traukė Žemaičiai, Aukštaičiai, Sudalijai, 
Giruliai — visi norėjo eit keršyt Mozūrams 
už savo išžudytus brolius, išniekintus die
vus. Kada visi sujojo, pirmiausia išrinko 
naujus dvasiškius, paskui atstatė žinyčių, 
o tada tai puolėsi Į Mozūrų žemę.

* * *
Kada Ramojus lydėjo Ulelę namon, 

jiedu jojo greta kai du balandėliai, kalbė
dami švelnias meilės kalbeles, kuždėdamie- 
si tylius tik tarp savęs girdimus žodelius, 
o Mingė, jausdamos! karžyge ir išgelbėto
ja Ulelės, su kitais vyrais jodama kuogar- 
siausia kalbėjo, kvatojo ir, būdama labai 
linksma, gražiai erzino sykiu jojančius 
jaunus vyrus.

— Ar myli mane, Ulele?. ... — klau
sė Ramojus, paimdamas jai už rankos, 
kuomet greta jojo.

— Myliu.... — atsakė Ulelė, nuleis-1 
dama žemyn galvą; tada ir nuo skardumų 
butų galėjus nupulti ar į gilybes nuskęsti, 
nes nieko nematė ir nejautė, kaip tik mei
lės diegulį savo krutinėję; tik arklys pats 
ją nešė gražia, lygia pievele tolyn. Pievoj 
žydėjo laukinės gėlės, kurios, vėjo putena- 
mos, lyg jiedviem lenkėsi; medžių šakos 
ir karklai krante lingavo, lyg jiedviem 
prajojant mojo, sveikino. Paukšteliai me
džiuose skardžiai giedojo, čiauškėjo, ir vi
sa gamta buvo tokia linksma ir graži kad 
rodos pasiruošus ir pasipuošus sutikti tuo
du mylimuoju, kurie per vainiką plukdytą 
Dubysoj į porą sujungti tapo.

Nereikia jieškoti laimingesnės porelės 
kaip šiedu, nes jų širdys atsiekia ko troš
ko, abu jauni, gražus, kokius ne tik žmo
nės bet ir dievai gali mylėti, ir tik tokius 
dievai mėgsta matyti į poras sueinant.

Kada jie parjojo į Ulelės tėvo pilį prie 
dabartinės Čekiškės, juos sutiko tėvai ir 
visi namiškiai nepaprastai nustebę, nes, 
' ima, tikėjo kad Ulelė buvo žuvus arba 
ras Gaurę, o antra, niekas nei nesapnavo 
kad Ramojus dės tiek pastangų ją atimti.

Dar nespėjo parjoti kai Mingė pasi
skubinus pirmutinė parbėgo ir apsakė kaip 
ji Ulelę išgelbėjo, taigi šiems jau aiškinti 
nereikėjo.

Motina puolėsi prie dukters pamačius 
ją sveiką ir linksmą namon sugryžtančią, 
ir ašarodama dėkojo dievams už jos su
grąžinimą.

— Dėkok, mamyte, Mingei ir Ramo
jui, — sakė Ulelė, girdėdama motiną die
vus minint, — nes jiedu mane išgelbėjo.

Senis Vaineika tuo tarpu prie Ramo
jaus būdamas tik tupinėjo, glostė, džiau
gėsi, nes nujautė kad ne be reikalo jis duk
terį gelbėjo, ir kad jau be vestuvių neap
sieis, o kadangi reikės prašyti tėvo paveli
jimo, tai sutikimą senis jau rodė be pra
šymo.

Kilo didžiausios vaišės, ir be gandane- 
šių ir skelbėjų tuoj visos aplinkinės sody
bos žinojo kad gryžo Ulelė, ir visi subėgo 
į vaišes, o senis Vaineika, nepagailėdamas 
midaus, davė visiems gerti, tuomi rodyda
mas savo džiaugsmą iš savo businčio žen
to. Kaimynai irgi, be jokių apsakymų, ži
nojo kad bus vestuvės, nes Ramojaus čia 
buvimas, mergaitės išgelbėjimas, pats per 
save kalbėte kalbėjo kas toliau turi dėtis.

Sekančią dieną tik vėlai po pietų Ra
mojus su savo vyrais išjojo namon. Kur 
jis su Ulele visą naktį ir dieną buvinėjo 
mažai kam rūpėjo, nes visi buvo apsvai
gę midum ir džiaugėsi kad gauna gerti. 
Tiedu gi, vieni sau nuo visų būdami, kal
bėjosi apie savo ateitį, apie savo gyvenimą.

Parjojus namon, vaikiną sutiko jo tė
vas bardamas už neprotingą žygį — už 
jojimą į pavojus mergės jieškoti:

— Vaike, vaike, rodos jau vyras, o 
niekais užsiimi. . . . Reikėjo tau gyvulius 
ir vyrus vargint del mergos — ar mažai 
jų yra? Vienos negausi yra pulkai kitų. 
Tiek pravargai, o ar pešei ką?. . . .

— O, tėveli! Laimink mane ir džiaug- 
kis! Ulelę suradau, parvedžiau, ir dabar 
leisim piršlius! Vaineikis duobes prasto
vės piršlių belaukdamas, taigi nereikia 
žmogų vargint! — linksmai prakalbėjo 
Ramojus, nušokdamas nuo arklio ir pri
bėgdamas prie tėvo.

— Ar tiesą kalbi ar tik juokauji, vai
ke? — klausė senis Skaisgiris.

— Tikra tiesa, vaikeli! Ulelę sura
dau, Gaurės paslėptą net Urbšio pilyje. 
Pas Gaurę jos nebuvo ir aš buvau nusimi
nęs manydamas kad ji žuvo girioje; bet 
jos tarne išbėgus iš Urbšių, kelyje mane 
sutiko ir nuvedė tenai. Iš ten ją ir parsi
vedžiau, nors reikėjo pašalint iš kelio Gau
rę, kuris irgi pasitaikė atsekti.

— Kaip tai, vaike: tu Gaurę užmu
šei?! — nusigando Skaisgiris.

— Ne, tėvelr, kam jį užmušti. Tik taip 
' gerai apkaliau ir sutiko nesipriešint.

— Na tai tavo laimė, ir jeigu Vainei
kis sutinka tai, sunau, laimingas esi: gau
si gerą ir gražią žmoną, o su Vaineikių gi- 
miniaujantis mes busim galingesni už ki
tus musų kaimynus. Pamanyk kiek Gau
rė butų sustiprėjęs Ulelę paėmęs!

Ir taip užvirė gyvumas dviejose pily
se — Ramojaus ir Ulelės. Vienas rūpino
si, rengė piršlius pas Ulelę joti, o ji taisė
si, ruošėsi jų laukti, nes ir tais laikais jau 
turėjo iš seno tam tikras apeigas, be ku
rių vestuvių neįvykdavo, nors tarp jaunų
jų sutarimas ir iškalno buvo padaryta.¥ ¥ ¥

Atjoja! atjoja! — pamatė Ulelė Pa
dubysiu jojančius kelis vyrus. Ir štai, ka
da į pilį įjojo, ji patyrė liūdną naujieną — 
atjojo Ramojus su keliais savo palydovais 
— ne. piršliais — atsisveikint, nes išjoja į 
Nodraują. Atjojo kviest Ulelės brolį Tau- 
jį joti sykiu, o kai tą patyrė Vaineikis ne
buvo kitos kalbos kaip tik kuogreičiausia 
jiems ruoštis ir joti. Vaineikis savo vy
rus pavedė Ramojui vadovauti, Taujys jam 
gelbės, ir visi tik į karą, į karą prieš Mo

zūrus, o tas jaunos Ulelės saldžias svajo
nes išblaškė kaip vėjas prinokusio žiedo 
lapelius.

Mat, Ramojui parjojus, į kelintą dieną

jų artimą žinyčią pasiekė krivūlė iš No- 
draujų šaukianti visus Perkūno garbinto
jus į šventą karą prieš Mozūrus.

(Bus daugiau)

skolos aplikacijos niekad 
nedavė. Ir vėl reikės duot 
šimtus dolarių kaltininku 
suradimui.-

PER TVORA

Kaip mano astrologiški 
ženklai rodo, Vitaitis galvo
ja paruošt Susi v—mui to
kią konstituciją kurioje bu
tų punktas kuriuo pasire
miant galima butų išmesti 
iš Susivienijimo “Dirvos” 
redaktorių už reikalavimą 
iš Gegužio įspūdžių iš Lie
tuvos ir už spyrimą Vitai- 
čio “garbint Lietuvos fašis
tu^”.

Mano draugas K. Valonis 
“Vilnyje” apšaukia “Anta
ną amžinu prezidentu”.

Kodėl ne save arba ma
ne?

Komunistams gražiausias 
paveikslas: Kada policija 
muša darbininkus.

Mano patentuotas suma
nymas del kalbų vakarienė
se: Duokit kalbėtojams kal
bėt prieš vakarienę, iki dar 
alkani, tai kalbos bus trum
pos.

Kuo žemaitės grasino 
Vytautui.

Įvedęs Lietuvoje krikščio
nybę, Vytautas Didysis taip 
pat labai daug prisidėjo prie 
jos įtvirtinimo. Jo rupesniu 
buvo pastatyta net kelios 
dešimtys bažnyčių. Tačiau 
tikybos dalykuose nebuvo 
jis fanatikas.

Jo dvare nuolat viešėdavo 
visokių tikybų ir visokių pa
žiūrų žmonės. Už kunigaik
ščio stalo sutilpdavo ir niū
rūs kryžiuočių vienuolis, ir 
rusų kniaznius, ir musulmo
nas totorius, ir atskalūnas 
husitas. Ypač jis stengėsi 
neužgauti savo pavaldinių 
tikybinių jausmų.
' Atėmęs Žemaičius iš kry

žiuočių, Vytautas ėmė ir 
juos krykštyti. Tačiau tai 
darė labai atsargiai, dau
giau gerumu patraukda
mas, negu varu versdamas.

Kartą jis nusiutė į Žemai
čius cechų vienuolį Jeroni
mą mokyti tikybos dalykų. 
Dievotas vienuolis tuč tuo
jau ėmėsi darbo: ėmė kirsti 
šventąsias girias, niekinti 
senoviškąją tikybą; žodžiu, 
uoliausiu budu platinti Že
maičiuose krikščionybę.

Toks griežtas vienuolio 
šeimininkavimas nepatiko 
žemaitėms. Jos nusiuntė de
legaciją pas Didįjį Kuni
gaikštį ir pareiškė:

Arba sudrask vienuolį, 
arba mes visos žemaitės ke
liamės kur į kitą kraštą, o 
paskui mus paseks ir musų 
vyrai!

Neilgai galvojęs Kuni
gaikštis atšaukia Jeronimą 
iš Žemaičių. Kai vienuolis 
ėmė karštai aiškinti kaip jis 
darbuojasi Žemaičiuose 
Kristaus garbei, Vytautas 
ramiai jam atsakė:

Lengviau Kristui apsieiti 
be tikinčiųjų, kaip man be 
Žemaičių!

Ir išsiuntė uolųjį vienuolį 
į Čekus.

KIBIRKŠTYS

—Jeigu Devenio-Užuna- 
rio paskolos žlugimo kalti
ninkas dar nesugautas tai 
butų gerai sušaukus į New 
Yorką suvažiavimą Pilsto
mos Tarybos, visų pastovių 
ir nepastovių komisijų, vi
sų kuopų ir apskričių pir
mininkų, o tada kaltininkas 
tikrai jau neištruktų iš ge
ležinkelio stoties. Suvažia
vusiems už pasivažinėjimus, 
pasėdėjimus, pagulėjimus ir 
kitokius vargus butų kuom 
užmokėt, nes ižde yra mili
jonas dolarių.

—Jau vėl atsirado dakta
ras (tik ne “T.” korespon
dentas) “Ph. G. Ph. Ch. F. 
A. C. P.” Kodėl nedadėta 
dar M. N. O. P. Q. R. S. T. 
U. V. W. X. Y. Z.? Tai bent 
“T.” “tekstų žinovas” butų 
turėjęs ką aiškint.

—Visame pasaulyje yra 
gyvūnų dvi lytys, tik pas 
vieniu Lietuvius yra trys: 
vyrai, moters ir merginos. 
Ot kodėl mokslininkai sako 
kad Lietuvių kalba yra tur
tingiausia.

—Nagi pasakykit kam 
teks liktis Tėvynės Mylėto
jų Draugijos graborium — 
Sirvydui ar Biekšai? Ko
dėl jiedu taip ilgai nesusi
taria tarp savęs. Jei pa
kasynoms trūksta lėšų tai 
tegul išmaino Worcesterie- 
čiu čeki, rašytą TMD. var
du.

—Bolševikai savo ’‘susi
vienijimui” narių gauna 
tiek daug kad Brooklynoj

pasileidėlė nespėja aplika- 
kacijos spausdint; todėl 
spausdina jų tik tiek už 
kiek gauna iškalno užsimo
kėt, o kad “gynimo fondas” 
nestengia pririnkt daug au
kų tai ir aplikacijų vis trū
ksta.

—Tai sakot Gugis davė 
Stungiui iš SLA. iždo pas
kolą visai be pilstomos ta
rybos žinios ir nutarimo? 
Nu tai Stungis galės pri
siekt kad jis iš SLA. jokios ' 
paskolos neėmė ir tokios pa-

NĖR*
DAUGIAU
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsule* 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje. &

AND IMPRoj, 
hoVCMEūA 

HAARLEM OIL

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
r ' X -t . -Ct . La. & '•«. •x,.

JAU GATAVA! SMAGIAUSIA KOMEDIJA IŠ VISU!

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

Ši puiki komedija yra tai ketvirta iš serijos apie prietikius Ameri
kiečių ekskursantų Lietuvoje — apie jų meiles, laimes ir nelaimes 
tarp savęs ir su Lietuvos panelėmis, poniomis ir ponaičiais. Ši ko
medija, kaip ir pirmesnės (“Ekscelencija”, “Palangos” Ponaitis”, ir 
“Divorsas”) yra linksma, ir dar juokingesnė už anas visas. Dalykas 
einasi apie vieną Chicagos butlegerį senbernį, kuris Palangoj įsiflir
tavęs su pono Bravorų Ministerio žmonele, patenka į bėdą ir po vi
są Lietuvą bėgioja jieškodamas sau pačios, vis nori gaut kokią gra
žią, jauną, o šiaip taip Mariampolėje randa senmergę, kuri sutin
ka gelbėt jį iš bėdos. Jos laimei, pasitaiko jis būti tas kuris prieš 
20 metų ją prigavo ir išbėgo Amerikon.

Komedija yra tik dviejų aktų — lengva pastatyti — nes ir pir
mame ir antrame aktuose reikalauja tik namo vidaus — kambarių. 
Kitas lengvumas tai kad reikalinga tik šešių ypatų: trijų moterų ir 
trijų vyrų, o ketvirto vyro rolę už scenos atskaito pats sufleris.

Veikalas neperilgas, trunka tik apie pusantros valandos suvai- 
dinimui. “Žentai iš Amerikos” kaip tik tiks teatrų statytojams dar 
šį pavasarį po Velykų išmokti ir pastatyti. Reikalinga 7 knygelių, 
nes visos rolės ilgos, bet kas užsisakys per Kovo mėnesį, gaus 7 kny
geles už S3.00. Pinigus siųskit iškalno — S3.00 laiške, arba čekį ar 
money orderį. Knygeles gausit tuojau, nes jau gatavos.

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

“DIRVA’ 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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SKIRSNEMUNĖ
%

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Pabaiga)

Prieš karą Skirsnemunėj 
buvo keturios krautuvės, 5 
aludės, valstybinis monopo
lis, pradžios mokykla, Liu
teronų Evangelikų bažny
čia ir žydų sinagoga. Mie
stelis turėjo ir savo “mies- 
čianską”.

Po karo, pirmiau negu 
Jurbarko, įsikūrė Skirsne
munės valsčius, pradžioje 
1919 metų. Bet del tam tik
im klinčių apskrities virši
ninko užsispyrimu, trečiuo
se savo gyvavimo metuose 
šis valsčius liko likviduotas.

Dabar yra 6 krautuvės, 
monopolis, aludė, pašto Įs
taiga, garinis malūnas ir 
dviejų kompletų pradžios

kančium išdirbęs. Jei jis 
sutikdavo žmogų einant per 
lauką, gerai jei susiprasda- 
vo pasakyt kad eina pas 
poną darbo jieškot, gi prie
šingai kaip nors pasakius 
primušdavo arti mirties.

Vienas dar tebesantis gy
vas, kurį teko girdėti, pa
sakoja šitokį atsitikimą. Jis 
tarnavo vežiku Raumonės 
dvare. Jį atsiuntė raitą pas 
dvarininką Paslauską su 
laiškeliu. Inėjęs Į kambarį 
tik biskį negerai atsistojęs 
prieš poną, tuoj tas pagrie
bė kančių ir kad drožė per 
nugarą kad ir paltas per
trūko. Paskui paėmė laiš
ką, perskaitė, parašė kitą 
atgal ir padavęs pasakė: 

mokykla. Buvo Įsteigta h- J greitai, aš tuoj važiuo- 
bendrovės krautuvė, bet ke-1 s*u pavysiu tai dar

Pirmiau minėtas dvari
ninkas Paslauskas, paveldė
jęs nuo tėvo dvarus, atsi- 
provojo iš bajorų Gelgaudų 
Zamkaus dvarą, ir parkvie- 
tęs iš Vokietijos koki ten 
žynį pažiūrėti ką tas šuo 
daboja. Žynys šunį nuva
ręs pažiurėjo ir rado skry
nioje skurinius pinigus, ku
rie neturėjo vertės, ir taip 
vėl paliko šuneli ir toliau 
skrynią daboti.

Dv. Paslauskas su savo 
žmona nors mirė užsienyje, 
prieš karą, bet sulyg jų no
rų buvo parvežti ir padėti 
po bažnyčia Skirsnemunėje.

1928 m. čia buvo Lietu
vos Universiteto daromi ty
rinėjimai baltojo molio, ku
rio rado storus sluogsnius 
virš 30 metrų gelmės.

Dalis biednuomenės 
ima žvejyba Nemune, 
čia visada galima 
šviežios žuvies.

Vasaros metu Skirsne
munės apielinkėj labai lin
ksma, nes jaunimas susėdęs 
laiveliuose važinėjas ir dai
nuoja. Nemuno krantai pa
sipuošę šlaitais ir uogomis 
traukia jaunimą. Prava
žiuoja per dieną keletas 
garlaivių, kurie palaiko su
sisiekimą tarp Kauno ir 
Jurbarko. Čia kožną metą 
pravažiuoja visokių ekskur
sijų, o ypatingai per Joni
nes Šauliai, kurie kožną 
metą važiuoja Į Rambyną.

Pr. Vinčinskas.

užsi- 
todel 
gauti

PRIE TAUTININKU 
FEDERACIJOS

lis metus išgyvenus liko lik
viduota.

Pastatyta keli moderniš
ki namai, nors mažu tempu 
bet miestelis auga ir gyven
toji) priskaitoma iki 500.

Žmonės apsišvietę, neat
siliko nuo kitų Lietuvos 
kampų. Organizacijos vei
kia : Šauliai, Pavasarinin
kai, Jaunoji Lietuva ir yra 
smulkaus kredito bankelis.

Skirsnemunės apielinkės 
lygios ir gražios, turinčios 
šiokių-tokių atminimų.

Į rytus nuo miestelio apie 
šeši kilometrai yra keli dva
rai, jau dabar išparceliuoti. 
Jie priklausė seniau dvari
ninkui Paslauskui, kuris 
prisidėjo prie bažnyčios nu
kėlimo ant kalno, duodamas 
nemažai aukų plytomis, pi
nigais ir medžiu. Bet savo 
laiku buvo žiaurus ponas. 
Rusų valdžiai tarnavo kai
po maršalka, taigi kas pas 
ji būdavo už kumeti tą jis 
palikdavo nuo kariumenės. 
Dar ir šiandien yra gyvų 
žmonių kuriems Paslaus- 
kas yra nugarą gerai su

PA.IIEŠKAU APSIVEDIMUI 
moteries, 45 ar 48 m., be vaikų, naš
les 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, paeina iš Makriekų k., 'Gudelių 
v., Mariampolės ap. Turiu svarbų 
reikalą. (9)

Juozas Blaškevičius
1168 E. 77 St. Cleveland, O.

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

Veronika ir Kazys Bartkai 
2296 So. 6th St. Akron, Ohio

t

Dabar laikas padaryti su
tartį jūsų namų išpopie- 
riavintui — nelaukit kada 
prasidės pats skubumas

FLorida 2533 M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoj.! ir Dekoruoja 

namus.
Specalizuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.

Turiu tam moderniškas 
mašinas.

Padarau apskaičiavimus vi- 
o darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri 

siųsti kaipo užmokestį uz 
“Dirvą” ir už knygas.

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

smagiau gausi.
Tas žmogelis kiek galė

damas vijęs arklį, bet po 
pusiaukelio žiuri jau netoli 
Paslauskas; Ir štai kaip 
toliau apsakė: Ponas pri
sivijęs klausia kodėl negreit 
joju. Sakau arklys grei
čiau neina. O kur nugarą 
sudraskei? klausia ponas. 
Sakau: besiskubinant užki
bo už medžio šakos ir per
plėšiau.... Tada jis išsi
ėmęs 10 rublių padavė ir 
nuvažiavo. Jeigu bučiau 
pasakęs kad ponas pats per
kirtai paltą tai žinoma bu
čiau gavęs dar magaryčių 
su tuo pačiu kančium.

Vieną centrą dvaro vadi
namo Zamkus turi nupir
kęs jau keletas metii Ame
rikietis kunigas, Petraitis, 
kuris pereitą vasarą gryžo 
ir jame gyvena. Ten yra 
užsilikus pilis, kiek jau ap
griuvus, bet matyt dar kad 
buvo puikiai Įtaisytas vi
dus, ant sienų išpiešti viso
kie paveikslai, apačioje di
deli skiepai ir butą kalėji
mo. Senukai pasakoja kad 
jie maži būdami galėjo vai
kščiot po tuos skiepus (da
bar jau užgriuvę); ir jų tė
vai sakė kad viename 'skie
po ruime gulėjo šuo ant 
skrynios ir nieko neprileis
davo.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

BEN BRAZIS
SALDAINIŲ IR GROSERIO 

PARDUOTUVE
Puiki vieta Lietuviams užeiti ir pa
siviešėti bei šį-tą pasipirkti, 
mis .rūkymai ir saldus gėrimai, 

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

Ska-
Pa-

Hard w a r e
6933 Superior Ave.

Elektriškos lempos ir visi 
kiti namų reikmenys ir 

įrankiai žemomis kainomis 
Darom raktus. End. 0280

PROF. M. BIRŽIŠKOS
MARŠRUTAS

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

antrašą:

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
stovas apsilankys:

VASARIO MĖN.:
— Waterbury,
— New Haven,
— New Britain,

Kovo mėn.:
— Hartofrd, Conn.

3 — Worcester, Mass.
4 — Lawrence, Mass.

5-7 — Boston, Cambridge.
8
8

10
11
14

kitur. Tėmykit
P. ŠTAUPAS

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

26
27
28

i

Conn.
Conn.
Conn.

— Newark, N. J., 3 vai.
— Brooklyn, N. Y., 6 vai.
— Wilkes Barre, Pa.
— Scranton, Pa.
— Binghamton, N. Y.
— 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.

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

Kiekviena Amerikos Lietu- 
tuvių kolonija prašoma stengtis 
paskaitas rengti bendrai kad 
visi vietos ir apielinkės lietu
viai ■ galėtų dalyvauti. Profe
sorius Biržiška paskaitas duos 
visiems Lietuviams kuriems 
rupi Vilnius vaduoti

Maršruto Komisija.

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

GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

MAKES REPAIREDALL

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

18
20
21
22

Ii r n r r C r n ii n n D r

Dr, S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

fl 
3 
11 
H 
8 
S 
11 
11 
fl 
fl
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Kodėl ji sutverta
“Dirvos' 

vičius padarė platoką p 
nagrinėjimą 
tverusios Amerikos 
vių Tautininkų Federacijos naudai 
Brooklyne, ir priėjo prie i 
vados kad tokia organiza- tolių, draugijų, ir tik gry- 
cija mums Amerikoje ne
reikalinga. Dar nežinia iš 
kur skleidžiamais gandais 
remdamos suranda kad be
ne Federacija sutverta pa
giežos pagrindais ir nu
kreipta prieš Sandariečius, 
ir tt.

Kadangi man prisieina 
būti labai arti Federacijos 
tai, manau, bus duota vie
tos šį dalyką išaiškinti taip 
kaip jis yra.

Tautininkų Federac i j o s 
reikalingumo priež a s t i e s 
reikia jieškoti 1926 mętų 
Gruodžio 17 d. perversme 
Lietuvoje. Nuo tada kai
rieji Sandariečiai, prisiden
gę tautininkų - demokratų 
skraiste demoralizavo Ame
rikos Lietuvius ir stūmė 
juos Į bolševikų glėbį.

“Sandara” tuose laikuose 
jau nebuvo panaši į Lietu- 
tuvišką laikraštį. Buvę pat- 
riotingesni Sandariečiai pa
sitraukė iš organizacijos ir 
laukė iki audra nutils. Tas 
suardė ir tautinį darbą.

Praėjus porai metų ir 
tautiniam darbui esant su
irusiam, Brooklyno patrio- 
tingų tautiečių, būrelis, ma
tydami to viso blogas pa
sekmes, nutarė savo iškri- 
kurias jiegas sutraukti į 
būrį, ir Sausio mėn. 1928 m. 
suorganizavo Am. Lietuvių 
Tautininkų Klubą, tolesniai 
numatydami kurti tautinę 
Amerikos Lietuvių organi
zaciją, ką praeituose Vy
tauto Didžiojo metuose ir 
nutarė daryti.

Pasikvietę talkon dar ei
lę kitų veikėjų, Sausio 17 d. 
įkūrė Amerikos Lietuvių 
Tautinę Federaciją. Apie 
kokį nors Sandaros griovi
mą nebuvo jokios kalbos, 
nes ir be to musų keliai 
skirias, ypač Lietuvos klau
sime. Taip pat ir Brookly
no Am. Liet. Taut. Klubas 
per visą savo gyvavimo lai
ką nėra nei kartą užsiminęs 
apie kenkimą Sandariečių 
veikimui.

Ar musų kaltė?

Jei Sandariečiai (kad ir 
Brooklyne) neparodė gyvu
mo tai ne klubo kaltė. Klu
bas atliko vien patriotinius l 
darbus niekam niekuo ne- Į 
kenkdamas. Net ir Klubo 
įstatuose yra pažymėta kad į

Antra, A. I.. T. Federaci-
Nr. 5 p. Karpa- ja nėra kokia nauja partija 

ir nesiuntinės organizatorių 
nesenai susi-Į tverti kuopas ir rinkti au- 

Lieiu-'lm kokios nors partijos 
i Lietuvoje. Tai bus 

centras tautinių klubų, ra-

nai patriotinio nusistatymo, 
kurie pritarė ir pritars dar
bams tautinio auklėjimo ir 
tautinio valstybingumo Lie
tuvoje, pav. Lietuvos Šau
lių Sąjunga.

Juk yra žinoma kad dau- 
gelyj kolonijų yra grupelės 
žmonių, gerų patriotų, ku
rie nepriklauso jokiai par
tijai, nes jų nuomonė nesu
tinka su tųjų nusistatymu 
link Lietuvos. Tokiems yra 
proga būti Federacijos na
riais ir dirbti bendrai tau- 
tinį-kulturinį darbą.

Federacijon gali prigulėti 
Įvairus patriotiniai klubai 
ar draugijos neprarasdamos 
savo savistovumo. Susibū
rimas visoms patriotinėms 
draugijoms Į Federaciją 
bus naudingas subendrini- 
mui tautinių jiegų ir vary
mui bendros tautinimo ak
cijos čia Amerikoje.

Pirm Federaciją neigti, 
reikia palaukti kol bus pa
skelbta programas ir Įsta
tai. Kai susiburs tam tik
ras skaičius draugijų bus 
šaukiama Federacijos suva
žiavimas ir ten bus papil
domi bei taisomi (jei bus

reikalas) Įstatai ir renkama 
pastovi centro valdyba.

Kitas dalykas, nei Tauti
ninkų Klubas Brooklyne, 
nei Tautininkų Federacija, 
nėra kalbėję apie laikraščio 
leidimą, nes visi yra tos 
nuomonės kad dabartiniai 
tautinio (nepartivio) nusi
statymo laikraščiai pilnai 
atatinka tautininkų reika
lams, tik reikia juos labiau 
remti. Pr. Narvydas.

Nuo Red.: Butų buvę la
bai pravartu ir .naudinga 
pačiai Taut. Federacijai jei 
jos organizatoriai butų pa
skleidę panašias mintis’ dar 
prieš paskelbimą jog Fede
racija sutverta, žmonės bu
tų labiau Įsikalbėję, Įsidis- 
kusavę ir labiau palinkę 
prie Federacijos, jausdami 
kad ir jie prisidėjo kuo nors 
prie jos kūrimo. Neišdisku- 
suotas darbas žinomas tik
tai tiems kurie prie jo arti 
stovi, o kitiems — neaiškus.

ARŠUS SKAUSMAI
DINGS Į 10 VALAND.

ARBA NEMOKĖSIT!
Jeigu jus kenčiat nuo reumatizmo, 

sciatikos, neurito, lumbago (strėnų 
skausmų), ar muskulų gėlimo, kodėl 
nepabandyti RHUMA-.TELL, mosties 
kurią užtepus ant skarulio užtiesti 
ant skaudamų vietą. Bėgyje 10 va
landų (per naktį), jūsų skausmai iš
nyks. Jeigu ne, jūsų pinigai bus 
grąžinti atgal. Kaina $1.25 už stik
linę. Prisiųskit laiške vieną dolari 
ir 25c pašto ženkleliais su savo aiš-, 
kiti adresu. (Nereikia laiško regis
truotis. Rhuma-Jell bus jums pa? 
siųsta tuojau. Arba jeigu norit kad 
pasiųstume C. O.' D. tai kaštuos 
$1.50.

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

Rhuma-Jell Chemical Co.
1110 Broadway Dept. P New York

METRIKACIJA bus 
(VESTA

Daug

Žiemos Epidemijos
Taukstančių Apsirgo Europoj 
Japonijoj. Dabar Rytinės

Suvienytos Valstijos

KITŲ NUOSTOLIS

JUMS NAUDA
Bankruto Liekanos

MOTERŲ, VYRU 
ir MERGINŲ

SPORT COATAI

Neperšbmpa 
Laike

Lietaus
Per giliukj gavo
me pirkt daugy
bę ‘Rain or Shine’ 
Sport Kotų nuo 
Chicagos išdirbė- 
jų, taigi čia ga
lim siūlyt jnms 
visokio oro ploš
čius žymiai pigia

kuri norit turėti 
lietingam ore ar 
pagailoj. Padary
ti iš Mėgstu Jer
sey Cloth kuri ir 
stipri ir visai ne
perlyjama. Nie
kad nc'peršlapsite 
laike lietaus. Jie 
turi gerą pamu
šalą. Tai ploščius 
kuri dėvint galit 
pasididžiuoti, už

lit mokėti.
KOTA I—Viene i 1 ia i. Užb.upt' 

Rankovės įleistos. Pasisrin-

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

Kožnas mažas persišaldymas ką 
turėjot palieka jūsų sistemoj keletą 
ligos perų. Gal to nejaučiat ir pa- 
tampat lengva auka net mažiausios 
epidemijos kurios užeina bėgyje žie
mos mėnesių.

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

Apsisaugojus nereikia gailėtis ir 
Bulgarian Herb Tea (Arbata) nau
dojama visoj šeimynoj nors porą sy
kių į savaitę pagelbės palaikyti kū
ną geroj sveikatoj. Parsiduoda vais
tinėse visur, _35c, 75c, $1.25, arba 
užsisakykit pačtu didelę šeimynos 
micros dėžutę už $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co., 207 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

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

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

už mažiausia pinigų”

ŽMONĖMS
KURIE
DIRBA

O ROSEDALE ©I
f C. F. PETRAITIS, Prop * 
| 6702 Superior Ave., |

K. STONIS.
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Dirbanti vyrai ir moterys 
tankiai patiria nedarbą ir ne
gerus laikus. Daugelis iš tų 
žmonių pasakys jums kad 
telefonas namuose turi labai 
daug su jų palaikymu savo 
ineigu nuo sumažėjimo.

Kuomet darbas pagerėja 
po pertraukos, greičiausia 
esti pasiekiamas tas vyras 
ar moteris kuri galima pa
siekti telefonu. Moterys ku
rios dirba nuo dienų sako kad 
kad jų telefonas duoda joms 
darbo ištisai, nes jos galima 
pasiekti telefonu kada tiktai 
prireikia.

Telefonas jūsų namuose yra 
tikra ekonomija.

Ikšiol Lietuvoje meti ika- 
cija buvo žinioje įvairių ti- 
įvbu dvasininkų. Žmogus 
įtis ar netikintis turėjo 
lisiiej kreiptis Į dvasinin- 

kad butu sustatyta mi- 
rimo, gimimo ar jungtuvių 
aktas. Dr- J- Šliupas daž
nai kraptlw®8' į ministeri
jas kad greičiau butų įves
ta online metrikacija. Jis 

i pats būdamas laisvamanis 
puikiai suprato jog neprak 

, įjuojanėiam tikybą žmogų 
kreiptis i dvasiški ją kokiu 
nors aktus sudaryt yra ne
patogu.

Vyriausybė, negalėdam 
greitu laiku paruošti vist 
tiusištatymus, civilinės m< 
triladios Įstatymą vis at 
dėlioja Tik dabar jau yi 
pav® valstybės taryb 
larĖiProf. Romeriui sk
basaruošti šio įstatyn
pika. Prof. Remeris 
įsteigia ruošti ir grei 
& jo projektas bus sve
»as valstybės taryboj

. šusteriu kabinete.’
’ Del šios metrikacijos
■ Strukšraą kelia dvasiš
į Mat, tik dvasiškiai i

p visur viešpatauti. Me 
iii tik jie vieni pasaul 
ai teisę duoti žmogui
šešti, ar vardą duoti, 
lietuviai laisvamaniai
šprato su jų riksmu ' 
jos mažai dėmesio krei 
Daug piliečių bus už 

šilinę metrikaciją vyi 
ąiiei dėkingi. , A

DINGO MERGINA 
llariampolė. — Toksi 
fe koks čia Įvyko yri 
ielė retenybė Lietuvoje 
Tūlas vyriškis ilgoką 

h draugavo su Gataui 
te, gyvenusia Laisvės 
tėj. Ilgai jiedu vak: 
vaikščiodavo Mariam 
gatvėmis, dažnai nuei 
i vakarus ir pašokt.

- Sausio pabaigoj jiedt 
ai kur pražuvo. Nuo 
finos dukrelė dar “pasie 

; ir pinigu. Apie įvykį

Jaunatvė, sv
'lUu jums grįžti, t

YRA nA
G0I

HAARlem 1'k'
\ . kiti

dydžių. Ieškokite "Gold K

ANTANE
Pirmos Klesos Lie

VESTUVIŲ IR MTO

, Ypatingai užkriečiu Lietu 
ir ateiti pas mus nusitraul 
su savo šeimyna pasiuntim 

kainos bu:

The Ohio Bell 
Telephone Company

_ 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

VYRŲ 
kišeniai. 
ximui Žalsvos ir Gelsvos spalvos. 

; darbo 
su Raglan pečiais ir diržu aplinkui. 
Pasirinkit iš šių: Gelsves, Pilkos, 
Mėlynos ir Žalios spalvų.

MERGINŲ KOTAI—Stiliaus kaip 
moteriški. Prie jų duodama pritai
kyta skrybėlė. Kožną mergaitė jau
sis patenkinta turėdama tokį puikų 
ploščiu. Spalvos kaip ir moterų.

PASITENKINIMAS’ GARANTUO-
SU i TAS arba grąžinsim pinigus. Dėvėk

Į ploščių dešimts dienų. Jeigu nepa- 
j tiks ir nebus jums naudingas grą- 
; žinsim pinigus. Užsisakyk sau plo
ščių šiandien. Dėvėkit lyjant arba) , , , .

, pagadoj musų rizika. Patiks ir ju-I^US rtlbus 11 isiodys kaip nauji 
su drau'mms. Išpiidvk kuponą’ ana-j Pasinaudokit musų žema kaina: 
čioje. Būtinai paminėk mierą ir ko- , ny
kios spalvos nori. VyiaiUS

Siutai išvalyt ir išprosyt
Iškirpk ir pasiųsk šiandien | £e’n5.s Išvalyt ir išprosyt 
-------- 1---------- -------- t_____________ i Siutai isprosyt

I Kelinės išprosyt 
Skrybėlės išvalyt

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25
Moteriškos skrybėlės išvalyt I

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

tautininku tikslu yra sklei-l moterų kotai—gražaus v __ ‘ i sn Kap’lan nerims ir diržu n t
dimas tautinės idėjos ir 
skiepijimas patriotizmo ir 
i ėmimas dabartinio tauti
nio valstybingumo Lietuvo
je. Yra net pabrėžta kad 
tautininkai kooperuos 
kitomis tautybei nepriešin-j 
gomis' grupėmis, jei reika-! 
las butu. *- I

Iš šių paaiškinimų kiek
vienas gali suprasti kad Fe
deracija sutvertą ne grio
vimo tikslais bet budavoji- 
mui.

Toliau p. Karpavičius da-
10 išvadą ką, gildi, veiks pjease semi me_____ ‘Rain or Shine’|

(how many?)
Sport Coats.

i Name __________________________
Address ________________________

ARNOLD MAIL ORDER CO. 
719 E. Pershing Rd., Dept. 17 
Chicago, III.

Federacija, Šį klausimą rei
kia paaiškint. Pirmiausia 
reikia pasakyti kad mes da
bar neturėjom tautinio cen
tro, o buvo gyvas reikalas
jį sukurti. Čia ir užims tai — 
vietą Am. Liet. Tautininkų 
Federacija.

.Men’s Coat Size___ Color___
-Ladies’ Coat Size___ Color_____

___ Girls’ Coat Size___  Color___  
I enclose $_____ in Money Order,
Check.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se-

$1.00 
50c 
50c 
25c 
45c

aukštyn 
50c

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

1197 East 79th Strei

ADOLPI 
(Adolfas 

Laidotuvių Dii 
Bal 

Automobiliai 
Ligonių per 

Telefonas 
6621 Edna Aven



DIRVA

$ IS LIETUVOS S
_____  X

Laiškas iš Lietuvos
Rašo A. Argus. vo linais, kainos jų žymiai

SPORTAS
LIETUVOJE CIVILINĖ 

METRIKACIJA RUS 
ĮVESTA

įnešta policijai, bet taip ro- 
■ mantiškai pabėgusiųjų ne- 
; surandama.

Ikšiol Lietuvoje metrika
cija buvo žinioje Įvairiu ti
kybų dvasininkų. Žmogus 
tikintis ar netikintis turėjo 
visvien kreiptis i dvasinin
kus kad butų sustatyta mi
rimo, gimimo ar jungtuvių 
aktas. Dr. J. šliupas daž
nai kreipdavosi Į ministeri
jas kad greičiau butų Įves
ta civilinė metrikacija. Jis 
pats būdamas laisvamanis 
puikiai suprato jog neprak
tikuojančiam tikybą žmogui 
kreiptis į dvasiški ją kokius 
nors aktus sudaryt yra ne
patogu.

Vyriausybė, negalėdama 
greitu laiku paruošti viso
kius Įstatymus, civilinės me
trikacijos Įstatymą vis ati
dėliojo. Tik dabar jau yra 
pavesta valstybės tarybos 
nariui Prof. Romeriui sku
biai saruošti šio Įstatymo 
projektą. Prof. Remeris ji 
jau baigia ruošti ir greitu 
laiku jo projektas bus svar
stomas valstybės taryboj ir 
ministerių kabinete.

Del šios metrikacijos di
delį trukšmą kelia dvasiški- 
ja. Mat, tik dvasiškiai no
ri visur viešpatauti. Mano

Įtartina ar tik minėtasis 
I “kavalierius” nebus kokis 
■ baltųjų vergių pirklys.

Akuks.

Šnipo Gyvenimas Baigiasi 
Sušaudymu

Prieš nekurį laiką tūlas 
Vilkickas šnipinėjo Lenkų 
naudai. Bet gerai išlavin
ta Lietuvos policija jį tuo
jau sužinojo tai darant, ir 
suėmė.

Sausio 29 d. kariumenės 
teismas uždaromis durimis 
nagrinėjo šio šnipo bylą. JĮ 
nuteisė sušaudyti Jis dar 
padavė Prezidentui malonės 
prašymą. " Akuks.

Komunistai Mėto Pro
klamacijas

Sausio 28 d. Mariampolės 
gatvėse pasirodė primėtyta 
komunistinių proklamacijų 
sąryšyje su Kauno kalėjime 
įvykusiu politinių kalinių 
bado streiku.

Komunistiniame veikime 
buvo įtarta Chaja Frankai- 
tė. Ją Mariampolės miesto 
ir apskrities komendantas 
nubaudė 200 litų arba 1 mė
nesiu arešto. Akuks.

kad tik jie vieni pasaulyje 
turi teisę duoti žmogui ap
sivesti, ar vardą duoti. Bet 
Lietuviai laisvamaniai ap
siprato su jų riksmu ir į 
juos mažai dėmesio kreipia.

Daug piliečių bus už šitą 
civilinę metrikaciją vyriau
sybei dėkingi. Alcis.

. r“" -- f,

DINGO MERGINA ' 
Mariampolė. — Toks nuo- 

tikis koks čia įvyko yra di
delė retenybė Lietuvoje.

Tūlas vyriškis ilgoką lai
ką draugavo su Gatauskai- 
te, gyvenusia Laisvės aikš-

Baisus Pamišėlio Darbas
Kukiškių km. (Raguvos 

v.) Antanas Špikilis susipy
ko su savo žmona. Ji išva
žiavo į Kanadą. Tas į ji 
blogai paveikė ir jis pami
šo. Tiesa, jis jau ir iš ma
žens rode pamišimo žymių.

Sausio.25 d. jis pagriebęs 
kirvį užmušė savo motiną 
brolį ir kėsinosi užmušti 
antrą brolį, Kostą. Kostas 
sugriebė stalą ir gynėsi nuo 
brolio. Besigindamas savo 
pamišusi brolį užmušė.

tėj. Ilgai jiedu vakarais 
vaikščiodavo Mariampolės 
gatvėmis, dažnai nueidavo

Pasikorė
Šlapoberžės km. Antanas 

Galintas nesugyveno su sa
vo žmona. ’ Prisidėjo dar irį vakarus ir pašokt.

Sausio pabaigoj jiedu ka- kitos nelaimės. Sausio 24 
žin kur pražuvo. Nuo mo- d. jis del nepasitenkinimo 
tinos dukrelė dar “pasiėmė” gyvenimu savo svirne pasi- 
ir pinigų. Apie Įvykį pra- j korė. Akuks.

Iš Kauno padangės. 
Linų Ūkio Sunkumai. 
Stoka Amatninkų.

Kaunas jau visai moder
niškas: ir gatvės jau bai
giamos meksfaltuoti ir na
mų gražių pristatyta. Ži
noma, susisiekimas autobu
sais žymiai pagyvėjo ir pa
gerėjo. Judėjimas irgi ne
atsilieka: gatvės daug pil
nesnės susirupinusių Kau
no piliečių.

Skaitome laikraščius, gir
di, Amerikoje pastatė dan
goraižį, didžiausį visam pa
saulyje. Pradžioje mes tik 
stebėjomės, sunku buvo įsi
vaizduoti apie Amerikiečių 
daromus stebuklus. Kaune 
4—5 aukštų namas dar vi
sai nesenai buvo retenybė. 
Bet dabar visai kas kita. 
Miesto centre jau yra ir di
delių 6—7 aukštų namų.

Ar jus žinote, gerb. “Dir
vos” skaitytojai, kuo labiau
sia dabar džiaugiasi Kau- 
niečiiti? Gal namų statyba, 
gal kinų daugybe?.... Ne. 
Labiausia džiaugiasi tuo 
kad į Latviją, tikriau sa
kant į Rygą, važiuojant ne
reikės vizos. Ar tai ne sma
gus dalykas? Nuvažiavai į 
Rygą, apsipirkai ir vėl į 
Kauną. Didesnio patogumo 
nereikia.

■v -v ▼

Linų Ūkio Sunkumai.
Šį kartą apie linų ūkį.
Lietuva nepasižymi ypa

tingais turtais: nėra aukso, 
nei žibalo, nei, pagaliau cit
rinų, apelsinų. Viską turi
me pirkti užsienyje.

Musų žemė paprasta, kli
matas irgi nei šioks nei 
toks.

Bet pas mus auga žolė 
kurią mes vadiname linais. 
Tiesa, tai gana paprastas 
augalas, bet vis tik, galime 
pasigirti, ne visur auga. 
Lietuvos ir keletos artimų 
valstybių klimatas tinka 
šiai žolei. Pietuose jai kiek 
perkarsta.

Linų ūkis Lietuvoje pra
džioje smarkiai plėtėsi. Da
bar, kada Sovietų Rusija 
užplūdo pasaulinę rinką sa-

ŠIOS Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės

YRA netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

K YA gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
vUA/LlL/ goniams gelbėjo, padaryta ma- 

Pfio MEDAL XAcS 

tikrąsias ir neimkitenTE'Vfįt 
-ą kitų. Vaistinėse trijų UIU1 N U0

dydžių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje. ®

4 Ofiso Telefonai Namų X 
-j- MAin 1773 KEnmore 4710W 4 
į P. J. KERŠIS | 
41426-8 Standard Trust Bldgi *

Baigęs teisių mokslą Cumber-
❖ land Universitete ir darbuojas -Į- 
J su Teisių ofisu advokatų J 
£ Collister, Stevens ir J
* Kurzenberger J 
•j' Su visais teisiu reikalais Lietu- -Į- 
4 viai, Slavai, Lenkai ir Rusai £ 
4 kreipkitės prie musų.

krito. Tas užplūdimas gan 
smarkiai atsiliepė ir į Lie
tuvos linų ūkį. Musų linų 
augintojai buvo apvilti kai
nų atžvilgiu, tai ir jų ga
myba sumažėjo.

1929 m. Lietuvoje viso li
nų buvo apsėta 86,000 ha. 
Pereitais metais jau kiek 
mažiau, 82,000 ha. Iš per
nykščio linų derliaus gauta 
pluošto 629,000 centnerių.

Sėmenų gauta 1930 me
tais 815,000 cnt., gi 1929 m. 
— apie 873,000 cnt.

Linų prekybai pergyve
nant sunkumus, linų pirk
liai kreipėsi į valdžią pra
šydami sumažinti rinkliavą 
pervežamiems linams ir pa
kuloms. Valdžia, kaip gir
dėti, jų prašymą patenkino 
sumažindama gelžkeliams 
tarifą pervežant linus.

Be to, Žemės Ūkio Rūmų 
valdyba nutarė kreiptis j 
atitinkamas įstaigas ir pra
šyti kad linų eksporto kre
ditavimas butų žymiai su
stiprintas ir nuošimčiai už 
teikiamus eksportui kredi
tus butų sumažinti. Vadi
nasi, visais frontais einama 
prie to kad linų ūkį page
rinti bei palengvinti jų pre
kybą.

Stoka Amatninkų.
Lietuvoje trūksta gerų 

amatninkų. Tiesa, jų yra 
gana žymus skaičius, bet 
apibudinant juos reikia pa-į 
brėžti kad jie labai nepri
tyrę. Kvalifikuotų amat
ninkų visai beveik neturim.

Tuo susirupinus švietimo 
ministerija, kuri ruošia ati
tinkamus amat pink a m s 
kursus.

Į užsienį studijuoti ama
tų išsiųsta 53 stipendinin
kai. Lietuvoje visur stei
giama atitinkamos mokyk
los. Didelės amatų mokyk
los yra Šiauliuose, Kaune, 
Panevėžyje. Šiais metais 
bus atidaroma Telšiuose, 
Mariampolėje, Mažeikiuose, 
projektuojama atidaryt di
delė keramikos (puodinin
kystės) mokykla.

Francuzai susi domėjo 
Lietuvos tabako pramone ir 
siūlo įvesti Lietuvoje taba
ko monopolį. Nesenai į Kau
ną buvo atvykęs vienos: 
Francuzų rimtos tabako fa
brikų sąjungos atstovas su 
pasaulymu gauti Lietuvoje 
monopolį. Vyriausybė šį pa
siūlymą svarstysianti arti
miausiu laiku.

Su panašiu pasiulymu tas 
pats atstovas nuvyko ir Į 
Latviją.

WALKER SUMUŠĖ 
RISKO

Miami, Fla. — Vasario 25 
d. įvyko kumštynės Cleve- 
landiečio Johnny Risko su 
Mickey Walker. Nors Ris
ko yra 30 svarų sunkesnis 
už Walkeri, bet šis pasiro
dė smarkus ir laimėjo še
šis iš dešimties raundų.

Jau senai buvo kalbama 
apie suporavimą Walker’io 
su Jack Šarkiu jeigu jis ge
rai pasirodys prieš Risko.

Gansonui Sekasi
Milford, Mass. — Vasa

rio 20 d. Lietuvis Jack Gan- 
sonas turėjo imtynes su A- 
be Kaplanu, Žydu iš Bos
tono. Gansonas laimėjo, pa- 
guldydamas Žydą du sykiu 
iš trijų.

Vasairo 19 d. Gansonas 
ėmėsi Bostone su Glenn 
Wade.' Išėjo lygiomis.

Vasario 23 d. Gansonas 
ėmėsi Buffalo, N. Y., su 
Lenku milžinu, Stanley Sta- 
siak, bet pasekmių dar ne
patirta.

Vasario 25 d. jam suruo- 
I šta imtynės New Yorke su 
Rusu Boris, Demetroff, lai
kas duota tik 30 min.

Vasario 26 d. — Newark, 
N. J., priešas nežinomas.

Vasario 27 d. — Jamaica, 
N. Y., su Sailor Arnold.

Taigi Gansonas turi tik
rą rugiapjūtę, nes visur no
ri laimėt.

SLA. 198 ir 364 kuopos 
prieš užgavėnias surengė 
bendrą vakarėlį. Publikos 
buvo nemažai kaipo bedar- 

i bes laikais. Abiem kuopom 
liko po keletą dolarių pelno, j

Labai susirgo A. Suntec- 
kienė. Jai daryta operaci
ja Peoples ligoninėje. Lin
kėtina greito pasveikimo.

Akrone labai daug žmo
nių serga flu arba gripu. 
Oras nešaltas kaipo žiemą, 
todėl šiltame ore ligos kim
ba.

Probate teismo name ta
po pavogta rašoma ir skait- 
liuojama mašinėlės. Teisė
jas, barasi ant apskrities ko- 
misijonierių kodėl jie laikė 
daiktus neapdraustus nuo 
vagių.

Feliksas Stasevičius, 888 
Douglas avė., turėjo nelai
mę. Važiuojant automobi
liu, sprogo rato gumas ir 
automobiliui susitrenkus jis 
tapo sužeistas. Nuvežtas į 
Peoples ligoninę.

Keliautoj as.

Jim Londos čampionas į
New Yorke Vasario 23 d. 

ėmėsi Graikas Jim Londos, 
dabartinis sunkaus svorio 
čampionas, su Jim McMil
len, už čampionatą., Londos 
laimėjo, paguldydamas sa
vo priešą i 49 minutas.

Žiūrėtojų šios imtynės 
sutraukė net 20,000.

Vienas Philadelphijos im
tynių promoteris siūlo an
tram kuris vadinasi save 
čampionu, Ed Don George, 
$50,000 už tai jeigu George 
sutiks stoti imtis su Jim 
Londos.

Mme. Sigrid Onegin
Clcvelande trumpu laiku lankysis 

garsi kontralto, Mme. Sigrid Onegin, 
kaipo viešnia Singers Klubo, kuomet 
ši sena organizacija turės savo tris
dešimts aštuntą .metinį koncertą Ko
vo 11 d. Masonic Auditorijoj.

Mme. Onegin yra žinoma kaipo 
“Šaliapinas tarp kontraltų”, kuri sa
vo nepaprastu balsu laimėjo didelio 
pasisekimo scenoje.

ANTANAS BARTKUS
Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studija 

VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOS

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

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

Ypatingai tižkviečiu Lietuvius pasinaudoti ankstyva Gavėnia
ir 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

Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo

DABAR!
Jei dvieju miliutu laiku patryni
mas su Enker PAIN-EXPELLE- 
RIU ncsuslapdis kiekvieną perve
riantį ir kankinantį skausmą nuo 
Reumatizmo, Neuritis, Neuralgi
jos, Strūndivglio. arba Galvos 
Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mėš
lungį ir t. t. — jeigu neišims per
šalimą. skaudėjimą ir sustirimą iš 
nuvargintų muskulų ir sąnarių — 
jokis kitas linimentas nieko ne
gelbės.

Lithuanian Consulate General j 
15 Park Row New York City

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

Washington, I). C.

ADOLPH C. JAKUB
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas.

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland,

Y

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 melų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.

Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikli, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.

Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPELLERI. l’arsiduoda visose gerose vaistinėse.

Ohio
Nusipirkite Dabar!

Tik 35c ir 70c
Thf Lnbor-o/ori»3 crF

F.A«1. HTEH Zf CO.
CCRAV AND IOUTX nr-TM 3T*.
-^BROOKUYN, N. V X

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.

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

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS

pirkėjams duodamos Prof. Rosa- 
nova. Reikalaukit paskiausių DY
KAI duodamų iliustruotų katalo
gų ir nusistebėsit dideliu kainų 
nupiginimu. Rašyk šiandien (16)

ITALIAN ACCORDION CO.
323 W. Polk St., Depl. 16 

Chicago, 111.

Akrono universitetan šį 
semestrą Įsirašė 1,165 mo
kiniai vyrai ir moterys. Tai 
yra 47 daugiau negu buvo 
įsirašiusių pirmą semestrą.

_________
Laukiant komunistų de

monstracijos, kurią komu- ! 
nistai rengė bedarbiams 25 į 
d., Akrono policija prisiruo-i 
šė sutikti ir nuraminti vi-i 
sokias riaušes, jeigu komu
nistai bandytii prie to dar
bininkus kurstyt.

Nors bedarbė, ners blogi’ 
laikai, vistiek darbininkai 
sekdami komunistus nieko 
nepeš. Komunistai nori ne 
gero padaryt bet Įvest dar
bininkus i pinkles, kad dar
bininkai nukentėtų. Tada 
jie renkasi aukas sau, o ne 
nukentė j tįsiems.

Demonstruodami bolševi-

kai nusivedė bedarbių apie 
1,000 Į miesto rotušę reika
lauti bedarbiams darbo. Pa
ti vadovą, kuris atsinešė pa
rašytus reikalavimus, pasi
tiko miesto majoras, paso
dino į savo kėdę, pats pa
ėmė iš jo atneštus reikala
vimus, perskaitė ir paprašė 
komunisto smarkuolio tuos 
reikalavimus išpildyti. Ko
munistas pasijuto kai žiur
kė Įkritęs Į kubilą vandens. 
Majoras pasakė: “Tamista 
buk komunistas majoras, aš 
išstatau štai šiuos reikala
vimus, ir prašau išpildyti.” 
Komunistas atsakė: ‘Aš ne
galiu jų išpildyti”. Tada 
majoras pasakė: “Tą pat ir 
aš jums noriu prirodyt: ir 
aš, kaipo miesto majoras, 
iegaliu nieko padaryti. Rei
kia pirma pakeisti visus Įs
tatymus, ne tik miesto, bet 
ir valstijos ir šalies”, pasa
kė majoras, tik tada butų 
galima majorui ką nors da
ryti.

“Lie tu viską Veseilia”
“Dirvos” krautuvėje jau ga

lit gauti trečią rekordą Lietu
viškos Veseilios, kuriu pirrui dū 
rekordai visiems patiko.

Taipgi yra kitų gražiu nauju 
Lietuviškų rekordų dainų ir 
muzikos.

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

Name

Address
If you are not satisfied your money will 

be refunded.

The Secret 
of Loveliness 

Is Now Yours 
For the Asking

Ten Full Size 
Original Marivonne 
Beauty Requisites

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

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

RoSe Creme ...

Tale Poudre

ion Poudre
The Total Gost 
of AJI Ten Items Marivonne

Marivonne

..50c

. .5<»c

.. 5Dc
$1.00
$1.00
$1.0(1Paste Rouge ..........

Hau de Toilette ................ $1.5(j
Brilliantine .............................. 7i>c
Parfum Narcisse .............. $2.50

Total $10.00
ONLY $1.98

ADVERTISING COUPON
This Coupon together with ?1.9S, entitles you to 
one Combination Package, consisting of nine 
truly exquisite Marivonne Toilette Requisites 
and one $2.00 bottle Marivonne Parfum Narcisse. 
Send check or money order to Cameo Toiletries, 
521 Cedar Ave., Scranton, Pa.

J. J KAZICKAS Jeweler

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

'Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio 
Parduotuvė

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



• Kas Girdėt Clevefande-Apielinkese : 
i — 

i
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

sulinkta $53, kurias sudėjus su 
, ineigomis nuo įžangos pasida- 
rys didoka suma ir graži auka 
Darželiui nuo išmilkės rengėjų.

Programą- užbaigus, būrelis 
vietos veikėjų su gerb. Bagdo
nu drauge nuėjo į Stonio val
gyklą pavakarieniauti, kur taip
gi buvo trumpos kalbos suriš-

i tos su tautos švente.
Jonas Jarus.

CLEVELAND© LIE
TUVIU KUNIGU 

ISTORIJA

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINĖJIMAS

Vasario 22 d. Lietuvių salėje 
buvo surengta paminėjimas 13 
metų Lietuvos gyvavimo su
kaktuvių. Vakaras surengta 
bendrai Liet. Kat. Draugijų Są
ryšio ir tautiškų draugijų.

Programas buvo įvairus: su
sidėjo iš dainų ir kalbų. Vaka
rą atidarė J. V. Mičiulis per-j 
statydamas Liet. Vyčių 25-tos 
kuopos chorą, kuris, po vado
vyste J. Luizos, sudainavo Lie
tuvos Himną ir dar pora daine
lių.

Pirmas kalbėtojas buvo per
statytas naujos parapijos kle
bonas, Kun. A. Karužiškis, ku- 
r’s kalbėjo apie vienybę, kaip 
Lietuviai turėtų vienytis ir vie-į gerbiamam 
nas kitą gelbėti.

Toliau programą paėmė va- kuris nepaisydamas ilgos kelio"- 
dovauti Jurgis Brazaitis. Jis nės ir nuovargio, mus aplankė 
perstatė dainuot Julių Krasnic-įir gražiai nušvietė Lietuvos gy-

Kun. Vilkutaitis. Jis gavo 
Kun. Halaburdos vietą ir atėjęs 
pastatė naują bažnyčią, bet su 
Halaburdos surinktais pinigais. 
Kunigauja jau nuo 1919 metų, 
paskutinių dienų Vasario mė
nesio, taigi dabar sueina 11 me
tų jo klebonavimo šv. JurgioRENGĖJŲ PADĖKA

Negalima praleisti nepądėka- parapijoje, 
vojus Vasario 22 dienos daly
viams, kurie prisidėjo prie pa- mokinosi 'irrlniH’mn I iatiutao \ amvi 1-lrmnndarymo Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės pasekminga. Di
džiausia padėka reikia ištarti 

___ i musų Atstovybės 
| Sekretoriui Dr. M. Bagdonui,

venimą pirmiau ir dabar.
Taipgi Kun. A. Karužiškiui, 

Adv. P. V. česnului ir Kun. E. 
šteigmanui už jų gražias pat
riotiškas prakalbas.

Ačiū chorams ir jų vedėjams

DIRVOS“
1931 m

Ekskursija
Z*?

ką, kuris sudainavo pora dai
nelių. Vėliau kalbėjo adv. čes- 
nulis, primindamas nepriklau
somybę. Vilniaus pavergtą kra
štą, paskiau atkreipė klausyto
jų atidą į Lietuvių Kulturinį 
Darželį, kuriam ir šio vakaro už prisidėjimą su dainomis, kas 
neinąs skirta, kad- žmonės dau
giau paremtų tą prakilnų dar
bą. Po jo kalbos buvo renka
ma Darželiui aukos.

Sekanti dainavo poni Stasė 
Greičienė, atliko pora dainelių, 
kurios publikai patiko. Ji tan
kiai dalyvauja Lietuvių paren
gimuose ir visi gerėjasi jos dai
nomis.

Trečias iš eilės kalbėtojas bu
vo Lietuvos Pasiuntinybės Sek
retorius iš Washington, D. C., 
Dr. M. Bagdonas. Garbė mums 
Clevelandiečiams turėti savo iš
kilmėse tokį aukštą sveti, nes 
tik retai jie pas mus apsilanko. 
Gerb. Bagdonas apsakė kaip 
Lietuva kūrėsi, kaip apšaukta 
nepriklausoma ir kas ten dau- 
g’ausia darbavosi. Apsakė vi
są trylikos metų nepriklausomo 
gyvavimo istoriją.

Po šios kalbos dainavo nau
jos parapijos choras, vedamas 
V. Greičiaus, sudainavo pora 
dainelių, ir buvo perstatytas 
kalbėti Kun. E. šteigmanas, šv. 
Jurgio parapijos vikaras. Dau
gelis Clevelandiečių dar nebuvo 
girdėję jį kalbant. Jis kalbėjo 
apie meilę savo tautos, kad Lie
tuvis turi ja didžiuotis, o ne 
litelis kad yra Lietuvis.

Toliau šv. Jurgio parapijos 
vargoninkas B. Nekrašas sudai
navo solo pora dainų. Ir jį dau
gelis itiymą kartą girdėjo dai
nuojant ir jo dainomis buvo 
labai patenkinti.

Vakarą užbaigė šv. Jurgio 
parapijos choras, kurį vadovau
ja B. Nekrašas. Choras didės- > 
uis už pirmus du choru ir ge
rai išlavintas. Sudainavo pora 
dainų ir paskui užbaigė su “Ei,j 
Pasauli!” ir Lietuvos Himnu,, 
publikai pritariant.

Vakaro vedėj 
atiku Darželiui

iš jų reikalavo taip pat pasi
šventimo mokytis ir panešti lė
šas gaidoms.

Ačiū solistams, poniai Stasei 
Greižienei ir ponui Juliui Kras- 
nickui, taipgi jų akompanis- 
tams, pp. Vilkeliams ir p-lei Re
ginai Greičiūtei, nes tas viskas 
prisidėjo prie padarymo šio va
karo publikai maloniu ir žingei
džių.

Antgalo dėka priklauso mu
sų prakilniai publikai, kuri bu
vo taip skaitlingai atėjus, kad 
tiesiog malonu su tokia publi
ka tautišką šventę švęsti.

Kiek galima iškalno praneš
ti, su aukomis Darželiui pelno 
liko apie $145. Kitame nume
ryje bus smulkmeniškai paduo
ta atskaita.

Vakaro gaspadorius
C. F. Petraitis.

Sidabrinės vestuvės. Vasario 
21 d., savuose namuose, seni 
Clevelando gyventojai ir geri 
tautiečiai, Pranas ir Magdale
na Zubinai turėjo pokilį pami
nėjimui 25 metų savo ženybi- 
nio gyvenimo sukaktuvių. Da
lyvavo artimesnių draugų ir gi
minių 25 ypatos — po vieną 
ant kožno poroje pragyvento 
meto, 
apart 
tams 
džius 
binai sveiki ir laimingi sulauk
tų ne tik auksines vestuves 
švęsti, bet net ir deimanntines.

A. M. P.

Po vaišių, visi dalyviai 
gražių įteiktų jubilian- 
dovanų, reiškė nuošir- 
linkėjimus, kad pp. Zu-

CLEVELAND, O.
Birutės duonkepyklos 

' bendrovės direktoriatas lai- 
pranešė kad kė savo mėnesinį susirinki- 

šiame vakare mą Vasario 18 d. Dalykus

Lietuviška Paskaita per

RADIO 
iš Stoties WHK 

Cleveland, O. 
Tema: ‘‘Rusinti žmogaus
mai”. Sekm., KOVO 1 d. 

Nuo 8:40 išryto.

Na-

Per radio Ketvirtadieniais 
kbusykit Lorna Fantin, 
Įžymios mimerologistės. Ji 
jums pasakys kaip vardai 
ir skaitlinės paveikia Į žmo
gaus pasisekimą biznyje, 
meilėje ir vedybose. Tik
rai, tai labai įdomu.

O P- Lorillard Co., file.

STOTIS W H K
Ketvirtadieniais vakarais _____ 9:15

Eastern Standard Time

tariant paaiškėjo kad ne
kurie Šerai nėra pilnoj tvar
koj, ypatingai tie kurie per
vesti iš pirmų rankų į ki
tas rankas arba kitaip sa
kant parduoti ir neįtraukti 
Į bendrovės knygas arba nė
ra ant reikalingų parašų 
ant tų šėrų. Taigi direkto
riai nutarė turėti keturis 
vakarus Lietuvių salėj, kur 
kviečia visus šėrininkus at
silankyti ir atsinešt šėrus 
del patikrinimo knygoje. 
Jei patys negalit prisiųskit 
su kitom ypatom arba per 
paštą registruotu laišku (ir 
pridėkit štampas registruo
tam laiškui šėrus grąžinti).

Jei bus koks neaiškumas 
su jūsų Šerais, dabar duo
dama proga dalyką sutvar
kyti ir paskui nekaltinkit 
direktorių jeigu bus kokie 
neaiškumai.

Dienos paskirtos šios: ke
turi pirmadieniai Kovo mė
nesio bėgiu: 2, 9, 16, ir 23, 
nuo 7:30 vai. vak., Lietuvių 
salėje, 6835 Superior avė., 
Cleveland, Ohio.

Kurie siųsit paštu adre
suoki!: C. F. Petraitis, 6702 
Superior avė., Cleveland, O.

Kun. Vilkutaitis Clevelande 
čia buvo 

įšventintas į kunigus. Iki at
kėlimo čionai, kunigavo Ritt
man, O. Jį į šią parapiją pas
kyrė vyskupas Farrelly, kuris 
į antrą metą mirė.

Naują bažnyčią pastačius ir 
užvedus vaikų mokymą, tarp 
parapijom] pirmi nepasitenki
nimai prieš Kun. Vilkutaitį 
prasidėjo už nemokinimą vaikų 
Lietuviškai, už laikymą sveti
mų vienuolių mokytojų, nors 
yra gana Lietuvių. Nors pats 
paeina iš Lietuvos, ten gimęs ir 
atvežtas 4 metų amžiaus, jis 
persiėmė Amerikoniška dvasia 
ir pradėjo skelbti kad Lietuviš
kumas turės išnykt, senieji iš
mirs, liks tik čia augusieji, ku
riems Lietuvystė nereikalinga.

Kadangi nei vienam žmogui, 
senam ir raišam, apie mirtį 
girdėti nesinori, todėl viduram
žiai Lietuviai, pilnoje spėkoje 
žmonės, girdėdami tokią kunigo 
kalbą, kurs lyg laukia kad jie 
greičiau išmirtų, pradėjo rody
ti nepasitenkinimų ir nekurie 
pradėjo būtinai reikalauti kad 
butų partraukta Lietuvaitės 
vienuolės ir mokytų vaikus 
nors kiek Lietuviškai. Po sun
kaus vargo iškovota ir dabar 
vaikai mokinama Lietuviškai— 
vos sykį į savaitę....

Tikėkis tu, žmogeli, kad vai
kai išaugtų Lietuviais....

Klebono nelietuviška dvasia 
buvo priežasčia įsikūrimo nau
jos parapijos, kuri patraukė 
daug žmonių į save.

Kiti nepasitenkinimai prasi
dėjo del pertankaus mainymo 
kamendorių.

Del paskutiniojo kamendo- 
riaus iškilo ergeliai ir įsivėlęs 
į juos buvęs vargoninkas J. či- 
žauskas turėjo būti atstatytas 
iš šv. Jurgio parapijos.

Pastarų dienų vaidai yra tą
sa anų pirmesniųjų, su priedu 
naujų priekaištų klebonui, ir 
grupė parapijom] deda pastan
gas kad vyskupas jau duotų 
naują kleboną.

Matyt kad toks yra kunigų 
likimas Lietuvių parapijoje: 
parapjonims nepatikti, ,o para- 
pijonims vis norėti naujo ir 
naujo kunigo.

Nežiūrint to visko, nekurie ir 
atkakliausi laisvamaniai, kurie 
su bažnyčia ir su kunigais nie
ko neturi, sako kad jie už Kun. 
Vilkutaitį pasirašytų kad ir aš
tuonis sykius, už vieną dalyką, 
ko kiti visi ktmigai neprisilai
kė. O kas tas yra paliekame 
jums spėti.

Gryžo iš Baltimorės. Pen
kias savaites paviešėjusios pas 
dukterį ir žentą, adv. N. Rašte-1 
nį Baltimore j, šiose dienose su- j 
gryžo poni Baltrukonienė ir 
duktė, Alvina. Jos ten turėjo 
gerus laikus.

Lietuvon

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

EKSKURSIJA

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

BIRŽEMO-JUNE 6
HOLLAND-AMERICA LINE

Puikiu Milžinišku Laivu

j Klaipėdą per Rotterdamą.

VTA1P kitais metais rengdavo taip ir šį pavasarį “Dirva” rengia smagią Ekskursiją Lie
tuvon, todėl dabar jau laikas jums pradėti ruoštis kelionėn. Kurie manot važiuo- 

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

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

ti šią vasarą apsilankyti ar
pimmui jums pasų ir vizų 
ir kelionėje neturėsit jokio 
ir gryžimo popierius tiems

“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, 
Iš kitų miestų klauskit informacijų laišku.

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

“Dirvos”
6820 SUPERIOR AVE

Agentūra
CLEVELAND. OHIO

Gryžo Emilija Garankštienė. 
šiose dienose gryžo iš Lietuvos 
Emilija Garankštienė, kuri su 
vyru ir dukrele pereitą pavasa
rį su “Dirvos” ekskursija išva
žiavo Lietuvon. Ji parvyko at
likti tūlų biznio reikalų ir vėl 
gryš Lietuvon. Jie apsigyveno 

r' Pumpėnuose. Lietuvoje, sako 
'p. Garankštienė, jiems patinka.

SLA. 136 kuopa laikys susi
rinkimą antradienio vak., Kovo 
3 d., Lietuvių salėje, nuo 7 vai. 
Visi nariai malonėsite dalyvau
ti, nes nuo musų veikimo pri
klauso kuopos bu jojimas. At- 
siveskit nors po vieną naują 
narį į kuopą.

Norintieji prisirašyti galite 
kreiptis pas sekr. A. Gedgau
das, 6001 Lexington avė.

Birutės Bendrovės direkto
riai 1931 metams išrinkta šie: 
C. F. Petraitis, J. Brazauskas, 
V. Debesis, T. Lazickas, A. Mi- 
kelionis.

A. LAURINAITIS

SLA. 14-tos kuopos ir “Dir
vos”- bendrovės bendras vaka
ras žada būti vienas iš gražiau
sių ir pasekmingiausių šį pava
sarį. Vakaras atsibus Balan
džio 26 d. Lietuvių salėje. Bus 
stotoma komedija '“žentai iš 
Amerikos”, kuri yra juokin-

Užlaiko švarią krautuyę įvairių vai- (yiaiIsia kokia kada matėt Prie Romų prekių. Taipgi patogi vieta &iausla.KOKią Ka<ia matėt. Vile 
Lietuviams užeiti išsigerti skanių | komedijos bus kiti pamargini- 
saldžiu gorimų ir nusipiikti puikių ; mai, o paskui tai Lietuviški šo- 

TA. , . . TZ ... ’| importuotų ir Lietuvos saldainių. I kiai, o Amerikoniško džiazo —
Direktorių Komisija. 1951 e. 79th St. HEnd. 5635 nei cypt.

saldainių. i kiai, o Amerikoniško džiazo — 
HEnd. 56351 nei cypt.

Iš Collinwood
Iš parapijos susirinkimo. Pa

prastai sykį į metus atsibuna 
susirinkimai bendrovių ir para
pijų. Vasario 22 d., tuoj po 
paskutinių mišių, atsibuvo me
tinis susirinkimas M. M. N. Pa
galbos parapijos.

Pas mus Clevelandiečius nuo 
senai jau yra priprasta tokiuo
se susirinkimuose vieni kitiems 
kailį perti ir einant prisirengia
ma. Buvo matyt iš nekuriu ir 
šiame susirinkime kad buvo 
prisirengę parodyt savo gabu
mus, ypač tūlos musų moterė
lės. Bet . nežiūrint jieškojimo 
priekabių, iš parapijos atskai
tos pasirodė kad yra įgyta tik 
reikalingiausi daiktai, ir visas 
išlaidas iki šiam laikui paden
gus dar parapijos ižde randasi 
virš pora tūkstančių dolarių.

Ištikro pagirtiną darbą atli
ko klebonas ir parapijos komi
tetas kad tokiais sunkiais lai
kais, ir dabar tarpe Clevelando

Lietuvių katalikų siaučiant ne
susipratimams, ši liauja , para
pija stovi' neprasčiau negu ki
tose kolonijose nuo seniau gy
vuojančios parapijos.

Viena nepagirtina pastaba 
parapijos komitetui tai kad jie, 
vietoj visi būti krūvoje prie 
stalo ir vesti susirinkimą, buvo 
išsislapstę po^kampus: vieni už' 
vargonų užlindę, kiti už durų, 
atrodė kad jie ko tai bijosi. 
Padarius del to pastabą, neku- 
rie komiteto nariai pradėjo lyg 
verkti.

Pagaliau buvo rinkta naujas 
komitetas. Iš senesnių neku-

riems atsisakius, išrinkta nau
ji, būtent: Vincas Babarskas, 
Juozas Luiza, Jonas Garnis.

Tikimesi kad jie visi bendrai 
dirbs su klebonu per šiuos me
tus, iš ko bus daugiau naudos 
parapijai. Tik visi palikim sa
vo “kas tai aš” namie, o tarp 
Lietuvių bus ramybė.

Parapijonas.
Kuomet esat Mieste — 

Užeikit į valgyklą 
MARKOWITZ BROS.

812 Superior Ave.
Pietus nuo 11 iki 4 — 45c— 
Vakarienė ..................  65c.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS ! t i
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

t tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 
j Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- ! 
j kit mus negu ugniagesius (firemonus). '

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUKIOMS
J 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 I


