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riškos Peržval- ;
idiečių moterė- 
jųs tada išro- 
tų jau dukte- 
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

iiesiog prašėsi kad 
stengtų paduoti jį j 
sglaudą. Tada kuo- 
viršminėtas ypatas, 

udarbavo ir antrą 
Ii pavedė prieglau- 

Viską Matęs.

d Press” dienraštis 
• šeštadienio laidoje 
“Dirvos” redakto- 
vičiaus atvaidzą su 
pie jo raštus.

Detroit. — Automobilių 
išdirbėjai, norėdami kad jų 
produktai geriau eitų ir 
butų darbų, mano pradėti 
įvesti naujus modelius au
tomobilių anksti šią vasa
rą, nelaukiant. vėlyvo ru
dens, kaip darydavo kitais 
metais. Taip, jie mano, pa
didėtų pirkimas, nes tie ku
rie išgali stengtųsi įsigyti 
naujus modelius.

Automobilių išdir bėjai 
tiki kad darbai palengva eis 
geryn, kaip jau pradėjo ei
ti jų industrijoje, ir jeigu 
apmažės tai tik rudenį.

BuJavos 388 kariškus or
laivius. Suv. Valstijų ka
ro sekretoriaus pagelbinin- 
kas ruošiasi išduoti užsa
kymus budavojimui 388 
naujų kariškų lėktuvų, su
darymui pilno lėktuvų kor
puso iš 1,800 orlaivių, kaip 
yra pavelyta kongreso.

Darbai bus išduoti kele
tui pasitikėtinų lėktuvų iš- 
dirbysčių.

Numažina algas. Chica
go. — International Har
vester Co. nutarė numažin
ti algas visų savo darbinin
kų, išskyrus sunkius darbus 
dirbančių paprastų dirbtu
vių darbininkų. Visi kurie 
uždirba po $3,000 į metus 
ir daugiau, nustoja po 5 iki 
10 nuošimčių nuo algų.

Bedarbio laimė. Denver. 
Colo. — Čia vienas bedar
bis darbininkas gavo žinią 
kad jo teta Omahoj paliko 
jam turto virš $100,000.

Ne visi bedarbiai tokių 
tetų turi....

mis ii- 
a visų 
/okie-

Amerikos Raud. Kryžius 
šelpia apie 2,000,000 žmo
nių 21-je valstijoje, kurio
se pereitą vasarą nuo sau
sumos neužderėjo ir ūki
ninkai nukentėjo.

Pastarų kelių savaičių 
vajum sukelta $9.705,654 
Raudonajam Kryžiui, kuris 
tuos pinigus naudoja nu
kentėjusių šelpimui.

Švedijoje socialistai nori 
įvesti darbininkų apdraudą 
nuo bedarbės.

TEISIA REVOLIUCIJO- 
NIERIUS

Ispanijoj prasidėjo teis
mas 77 militarių vyrų, ku
rie dalyvavo nesenai ruoš
tame bet neįvykusiame pa
sikėsinime prieš vyriausy
bę. Penkiems reikalauja
ma mirties bausmės.

racijos
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! ĮVEDA DARBĄ NUO
• ŠTUKŲ

Maskva. — Rykovas, Bu- 
charinas ir'Tomskis nusi
žemino Stalinui ir pastara
me sovietų kongrese tapo 
“numazgoti” ir priimti at
gal į komunistų eiles.

Dono srityje per Vasario 
mėnesį pametė darbus ka
syklose apie 10,000 darbi
ninkų, nes buvo persunku 
ir darbininkai turėjo skur
džiai misti su mažu užmo- 
kesnu.

Darbininkų nepalinkimas 
dirbti ir kitokios apistovos 
trukdė tą taip vadinamą 
“penkių metų palną”.

Tapo nutarta rekrutuo
ti 20,000 naujų angliakasių, 
vienok gauta vos 2,000.

Nežinant ką daryti, so- 
vietri carai nutarė padidint 
darbininkams mokestį, Įve
da darbą nuo štukų (nuo 
tonų anglies) ir žada dau
giau maisto ir geresnius 
rubus.

Reiškia, pamatė kad dar
bininkai atsisako vergaut 
ir tenkintis priėdusių carų 
nustatytu saiku kiek darbi
ninkui turi užtekti.

Kadangi ūkės taip pat 
nusmuko paėmus jas j ko- 
operativus, komunistų ca
rai nusprendė įvesti darbą 
nuo štukų ir ukėse.

Daugelyje dirbtuvių jau 
seniau įvesta darbas nuo 
štukų, nes darbininkai ne
labai norėjo dirbti.

Darbas nuo štukų reiškia 
du dalyku: gryžimą prie 
kapitalistinės tvarkos, ku
rią taip niekino, ir augini
mą klesų darbininkų tarpe. 
Kurie daugiau uždirbs, ga
lės gražiau dėvėti, jie tuoj 
skirsis nuo prasčiokų, ir 
po komunistiškos lygybės.

20 ŽUVO LAIVUI 
SPROGUS

Prie Newfoundlando pa
kraščio sprogo laivas, ku
riame važiavo 138 jurų liū
tų medžiotojai ir garsinių 
filmų darytojai. Šie kelia
vo su medžiotojais - nufil- 
muot jurų Hutus ir jų gar
sus. Laivas iš nežinomos 
priežasties užsidegė ir įvy
ko sprogimas. Apie 20 ai' 
25 žmonės prigėrė, kiti iš
sigelbėjo ant ledų. Ledu 
dasigavo į vieną salą, kur 
jiems pasiųsta laivas.

PRISIKĖLĖ Iš NUMI
RUSIŲ

Santiago, Čili. — Viena
me miestelyje buvo toks at
sitikimas. Mergina, 22 m. 
amžiaus, numirė. Giminės 

l pašarvojo ir dviem dienom 
suėjus rengėsi laidoti. Bet 
prieš uždengimą grabo ji 
pradėjo judėti, paskui ati
darė lupas ir paprašė van
dens. Visi labai nusigan
do. Ta mergina sirgdavo 
nuomariu. Gydytojas sako 
kad ji butų atsigavus ir 
užkasta po žeme, jeigu bu
tų buvus palaidota, ir tada 
butų turėjus užtrokšt.

/ New Yorke mirė p-lė El
la Wendell, 80 m., viena iš 
šešių vaikų turtuolio Wen
dell. Ji pergyveno visus, ir 
turėjo turto, kuris išaugo 
nuo tėvo laikų, į apie pora 
šimtų milijonų dolarių. Jų 
šemynos nusistatymas bu
vo pirkt nejudinamą nuosa
vybę, bet niekad neparduot. 
Aplink jų namus New Yor
ke išsistatė milžiniški bu- 
dinkai, bet ta šemyna gy
veno senoviškuose namuose 
ir atsisakė savo parduoti, 
nors siūlyta milijonai. Jos 
turtai pereina labdarybei.

SUOMIJA SUKILO 
PRIEŠ PROHIBICIJA 
Per dvylika metų Suomi

joj buvo prohibicija svaigi
nančių gėrimų, ir pagaliaus 
paaiškėjo kad toliau to tęs
ti negalima. Suomija tyri
nėja Švedijos svaiginančių 
gėrimų tvarkymo planą ir 
greičiausia jį priims. Kaip 
dabar yra, Suomijoj padi
dėjo prasižengimai, pasi
daugino slapti degtinės ga
mintojai ir platintojai jog 
toliau taip būti negali.

ORINIAI UGNIAGE
SIAI GATAVI

Kongresas paskyrė $50,- 
000 įrengimui lėktuvų tė- 
mijimams miškų gaisrų, 
kadangi vasarai ateinant 
Amerikoje prasideda miš
kų gaisrai ir padaro daug 
nuostolių.

NEGYVAM METĖ Į 
KEPURĘ PINIGUS
Chicago. — Prie West Si

de pašto ant šaligatvio sė-
dėjo suvargusiai išrodąs ir 
keistai persikreipęs žmo
gus. Ant jo kelių buvo ke
purė. Pro šalį eidami žmo
nės, gailėdama jo, metė į ke
purę pinigus. Praėjo ke
lios valandos, pinigai dau
gėjo. Paskui pro šalį ėjo 
moteris. Ji įmetė į kepurę 
dešimtuką iš arti ir gerai 
į žmogelį pažiurėjo. Žin
geidumo delei palietė uba
go Tanką, ir nualpo. Gy
dytojas moterį atgaivino. 
Tas žmogelis buvo negy
vas. Ir nebuvo ubagas, tik 
senas darbininkas. Jis ei
damas iš darbo nualpo ir 
nusėdo ant žemės tokioj po
zicijoj kaip ubagai gatvėj 
sėdi, kepurė nukrito ant ke
lių, ir taip jis mirė.

370 CHINŲ PRIGĖRĖ
Londonas. — Gautos ži

nios iš Šanghai sako kad 
apvirtus ir nuskendus Chi- 
nų laivui Kovo 13 d. prigė
rė 370 žmonių.

AMERIKA PILDANTI 
SAVIŽUDYSTĘ

Kongresmanas Fish, ku
ris tyrinėjo komunistų vei
kimą Amerikoje, sako kad 
Amerika pildanti savižudy- 
stę norėdama laikinai pasi
pinigauti iš Rusijos, o pa
dėdama Rusijai vykdyti tą 
jos penkių metų planą. Jis 
sakosi esąs labai priešin
gas Įleidimui prekių iš Ru
sijos, norėdamas apsaugoti 
Amerikos darbininkus. So
vietų prekės atima darbą 
Amerikos darbininkams.

Demokratų partija turė
jo savo suvažiavimą Wash
ingtone Kovo 6 d. apdirbi
mui 1932 metų prezidento 
rinkimo planų. Suvažiavi
me buvo daug ginčų už ir 
prieš prohibicija, bet “sla
pieji” paėmė viršų.

SAKO ATRADĘ KRIS
TAUS KAUKUS

500 NAUJŲ PROHIBICI- 
JOS AGENTŲ

Nežiūrint ‘šlapiųjų’ kon
greso narių protesto, pro-į 
hibicijos vykdymui paskir
ta dar 500 nauji agentai 
prie 1,673 dabar esančių, su 
atitinkama suma naujų al
gų. Jie bus išmėtyti po

Prigirdė vaikus. Matta- 
poisett, Mass. — Turtingo 
išdirbėjo žmona atsivedė į 
pajūrį tris savo vaikus, su
stūmę nuo tilto į vandenį, 
ir paskui pati šokus prigė
rė. Vienas vaikas išgelbė
tas. Jis apsakė kas nutiko.

Belgijos atstovų butas 
pervarė įstatymą deginimo 
mirusiųjų, nors vyriausybė 
tam labai priešinosi. Tai 
buvo atkakliausia kova už 
pravedimą negu kokio kito 
įstatymo.

Dr. E. L. Sukenik, gar
sus pasaulinis archeologas, 
kuris pašventė daug laiko 
tyrinėjimams Palestinoje, 
sako atradęs po kalnu slap
tą urvą, kuriame tam tik
roje skrynioje buvo žmo
gaus kaulai, o ant skrynios 
šono Aramaišku raštu už
rašyta: “Jėzus, Sūnūs Juo
zapo”. Jeigu galima bus 
prirodyt kad ta skrynia iš- 
tikro buvo paties Kristaus, 
tas atradimas daug dalykų 
apvers kitaip negu buvo į 
juos tikėta.

Tame urve rasta taipgi 
kitos skrynios, ant kožnos 
vis buvo užrašai keno kau
lai joje. Taigi ten rasta 
skrynios su kaulais neku
riu apaštalų, Marijos, Mor
tos ir Elzbietos.

Kiek žinovai susekė, tose 
dienose kada Kristus dar 
gyveno, buvo žmonių pa
prasta Įsitaisyti savo kau
lams skrynią anksti prieš

13 METŲ - JAU 7 PĖ
DŲ, 4 C. MILŽINAS!

Alton, III. — Čia yra 13 
metų amžiaus vaikas, Ro
bert Wadlow, kuris išaugo 
iki 7 pėdų ir 4 colių aukš
čio. Jam net sunku jau gy
venti. Kaipo vaikas nori 
su kitais žaisti, bet kiti vai
kai perlenda per jo tarpko
jį. Pamatęs gatvėj žmogus 
seka paskui ji. Jis turi dė
vėti 25 numerio avalus.

Kitas žinomas milžinas 
buvo Rusas, Machnov, ku
ris buvo 9 pėdų ir 3 colių 
aukščio.

NEPAŽINO — NUŽUDĖ 
SAVO SUNŲ

Lenkijon pas savo tėvus 
parvažiavo iš Amerikos sū
nūs. Seni tėvai, per 18 me
tų jo nematę, nepažino. Su
nūs gi norėjo padaryt kaip 
Amerikoj sako “surpraizą” 
savo tėvams. Važiavo ne
parašydamas laiško.

Vakare jau sutemus j tė
vų bakūžę atėjo vyras, gra
žiai apsirėdęs, ir paprašė 
nakvynės. Pamatęs kad tė
vai jo nepažysta, jis pasi
ryžo nuduot svetimų iki 
ryto. Tuoj svečias pradėjo 
girtis seniams kaip jam ge
rai sekėsi ir kad daug pini
gų užsidirbęs parsivežė. 
Parodė net ir mašną su pi
nigais. Tėvas ir motina pa
matę pinigus keistai vienas 
Į kitą pažvelgė. Tuoj tėvas 
griebė kirvi ir rėžė svečiui 
per galvą. Paskui, peržiū
rėdami jo raštus, iš paso 
suprato kad tai buvo jų sū
nūs. Nuo to motina pami
šo.

Daug ir Lietuvių mėgsta 
parvažiuoti pas tėvus ar gi
mines Lietuvoje neduoda
mi žinios. Tas labai nege
rai ir pavojinga.

Rumanijos vyriausybė iš
leido uždraudimą Įvežti iš 
Rusijos grudus ir odas, ką 
sovietai norėjo pradėti ver
sti Rumanijoje pusdykiai.

mirtį. Skrynios buvo ak
meninės, kaip yra ir šios 
atrastosios su kaulais. Ir 
patys skrynių savininkai 
išdirbdavo ant jos šono sa
vo vardus. Taigi, jeigu ši 
skrynia butų tikrai Kris
taus, tai ant jos šono para
šas butų paties Kristaus iš
kaltas.

Nors Jeruzalyje yra įren
gta Kristaus grabas spėja
moj buvusioj tikroj vietoj 
(Kristus kaip raštas sako 
po prisikėlimo įžengė Į dan
gų su kunu), tai žmonės 
meldėsi per šimtmečius ne
tikroj vietoj.

Mirusiųjų kaulus surink
davo giminės ir sunešdavo 
į vieną vietą. Ypač kad 
Romėnai tuomet Žydus la
bai persekiojo, norėta pa
slėpti tos visos šeimynos 
lavonus nuo jų, todėl palai
dota tame slaptame urve 
po kalnu, kur dabar tas ar
cheologas užtiko.

RREVOLIUCIJ A!
Brooklyn, N. Y. — čia 

tarp musų išgamų komu
nistų užvirė baisi rrrevoliu- 
cija už užvaldymą dienraš
čio “Laisvės”. Pastangos 
ir energija vienos ir kitos 
pusės dedama didesnės ne
gu Chicagoje bandant už
grobti SLA.

Šioj rrrevoliucijoj figū
ruoja rėksnys Bimba, kuris 
su savo klika nori užvaldy
ti tą dienraštį. Prieš jį vei
kia šėrininkų ir direktorių 
dalies komitetas susidedan
tis iš Jokubonio, Kuodžio ir 
Butkaus. Jie šaukiasi Į šė- 
rininkus padaryti bimbiz- 
mui galą.

Tarp ukazų skaitytojams 
nepasitenkinusiųjų komite
tas ragina siųsti griežtus 
reikalavimus kad ir tiems Į 
patiems bimbiniams direk
toriams, kad prašalintų iš 
“Laisvės” redakcijos Bim
bą, vyriausį suirutės prava- 
dyrių. Liepia daryti parei
škimus jog nepripažysta 
dabartinių direktorių teisė
tais, ir liepia reikalauti tuoj 
šaukt naują “Laisvės” šeri-j 
ninku suvažiavimą. i

Tas pats Bimba, kuris iš i 
SLA. išmestas už niekšiš
kus trukšmus, dabar pasi
žymi komunistų tarpe tvar
kos ardytoju. Vietoj kovo
ti prieš kapitalistus, musų

KAREIVIŲ BONAI KAŠ
TUOS $1,000,000,000

Washington. — Vetera
nų administratorius sako 
kad nuo įvedimo kareivių 
bonų įstatymo jau išduota 
$104,000,000. Reikalavimai 
kasdien daugėja. Iki Bal. 
1 dienai iždas turi parūpint 
dar $500,000,000. Adminis
tratoriaus spėjimu, vetera
nai išreikalaus iš iždo apie 
$1,000,000,000.

Jeigu šitokia suma nepa
gelbės pagerinti bedarbės 
tai sunku spėti kas pagel
bės.

NAUJA DIDELĖ INDUS
TRIJA

Autobusų veikimas paki
lo iki to kad jau reikalauja 
reguliavimo kaip ir kitos 
didelės industrijos.

1930 metais autobusais 
pravežta 1,784,000,000 pasa- 
žierių, net 10 milijonų dau
giau negu 1929 metais.

1929 m. ineigų iš autobu
su biznio buvo $322,000,000; 
1930 m. — $326,000,000.

Ant kelių veikia 34,664 
nepriklausomi busai, 11,372 
priklausanti elektriškų gel- 
žkelių kompanijoms ir 1,759 
priklausanti garinių gelžke- 
lių kompanijoms. Jie pa
dengia 367,000 myilų. kelių. 

AMERIKA NEPRISTOJA
Londonas. — Anglijos 

vyriausybė gavo Suv. Val
stijų formai} pareiškimą 
jog Amerika nesidės prie 
naujos Anglų-Italų-Pran
cūzų karo laivynų sutar
ties, nes ta sutartis liečiasi 
tik jų pačių reikalų.

išgamos išrado sau naują 
kovą — tarp savęs.

Panašus dalykai dedasi 
už užvaldymą “Vilnies”, ki
to komunistų organo, Chi
cagoje.

Darbininkai! Tėmykite 
gerai kas tarp tų išnaudo
tojo darosi! Jie pešasi už 
jūsų dolarius! Vieni mito, 
penėjosi jūsų pinigais, da
bar kiti užsimanė prie lovių 
stoti, anuos atstumti, ir vėl 
naujais obalsiais prisiden
gę jus mulkinti!

Atsukit jiems kupras, im
kit skaityti gerus tautiškus 
laikraščius, kurie jums pa
dės šviestis!

KIEK LIETUVOS KU
NIGAI GAUNA

ALGŲ

“Lietuvos Aidas”, atsa
kydamas i dvasiškuos nu
siskundimus kad vyriausy
bė kunigams neatiduoda to 
kas jiems priklauso, ilguo
se straipsniuose prirodė ką 
dvasiškų a ir bažnyčios iš- 
tikrųjų iš iždo gauna.

Tarp kitko, štai kiek 
dvasiškija gauna iš iždo al
gų į mėnesį:

1 arkivyskupas litų 2500
4 vyskupai po 1200
1 vyskupas 1000
4 vysk tarnaut, po 900
4 ” ” ” 800
4 ” ” ” 600
6 ” ” ” 450
1 ” ” ” 250
9 ” ” ” 380
4 ” ” ” 300
1 ” ” ” 280
2 ” ” ” 240
5 ” ” ” 150
Tokiu budu vyskupų .ku

rijoms per mėnesį išmoka
ma po 26,980 litų.

Parapijose 53 kunigai
gauna algų mėnesiui po 150
litų, 471 kunigas po 100 Ii-
tų, 241 kunigas po 93 lt. 34 
centus. Išviso parapijų dva
siškų ai algų per mėnesį iš
mokama 77,545 litai.

Kodėl Lietuvos dvasiški
ja urzgia prieš vyriausy
bę? Nagi del to kad pir
miau kunigų algos būdavo 
mokama dvasiškai vyriau
sybei, ji davė ar nedavė ku
nigams algas, o tuos pini
gus naudodavo partijos ir 
savo propagandos reika
lams. Dabar gi kožnas ku
nigas savo algą gauna tie
siog. Politikieriams kuni
gams tas nepatinka, nes jie 
negali kitų kunigų pinigais 
naudotis. Seniau kunigas 
turėdavo tylėti ar gauna 
algą ar ne, nes jo pinigai 
buvo reikalingi sukimui po
litikos rato.

Bet politikieriai kunigai, 
kurie nesustoja prieš jo
kias klastas, drysta skelbti 
žmonėms kad valdžia neiš
moka jiems algų. Nes yra 
tokių kunigų kaip Kun. 
Spudas, kuris galėjo pasi
savint svetimą dvarą ir to
kių kaip jo draugai kurie 
teisme prisiekavo kad Spu
das tą dvarą tikrai pirko.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Teisingas atlyginimas be- 
gėdžiams. Liet. Mokslo D- 
ja turi savo namą, kuriame 
duoda visoms Lietuvių or
ganizacijoms laikyt susi
rinkimus be mokesčio. Taip 
pat prenumeruoja savo na
riams visus laikraščius ku
ris katro nori. LMD. sale 
naudojosi ir musų išgamos 
bolševikai, laikė joje mi
tingus, rašė rezoliucijas ir 
smerkė visus Lietuvius ir 
Lietuvą. Niekas nieko ne
sakė, vis laukė laiko, sakė 
kai nusibos gal ir patys nu
stos, nes Lietuviai vistiek 
jų neklausė ir laike tautiš
kų parengimų visada žmo
nių buna pilna salė.

Bet kur tau tie nekultu- 
riški gaivalai susipras: jie 
pradėjo knisti šaknis to 
medžio kurio giles ėdė.

Štai LMD. turėjo savo 30 
metų gyvavimo sukaktu
ves. Nagi bolševikai viską 
vertė aukštyn kojom, nie
kindami ir fašistuodami.

Taigi štai LMD. savo su
sirinkime kovo 8 d. nutarė 
daugiau neprenumeruoti Į 
knygyną ii- nariams jų lai
kraščių ir neremt jų spau
dos. Ir buvo juokinga iki 
šiol: bolševikų laikraščiai 
Į LMD. purvais drabstė, o 
ji jiems dolariais atsilygin
davo.

Našlaičių reikalai. Pitts- 
burge yra grupelė žmonių 
kurie rūpinasi Lietuvos na- 

- šlaičiais. Pirmininke yra 
p. Laukevičienė, iždininkas 
žinomas darbuotojas P. Pi-‘ 
varonas, su jais darbuojasi 
ir keletas kitų, ir kaip ką 
surengę padaro našlaičiam? 
geros naudos. Šiomis die
nomis tapo pasiųsta $146 
našlaičiams, pusė tos sumos 
i Vilnių, kita pusė į Kauną. 
Reikia pažymėti kad L. M. 
D. ir prie šio reikalo prisi
dėjus su $36, nes davė dy
kai salę kada buvo sureng
ta balius našlaičių naudai.

Juozas Virbickas.

Reikalauja sutrumpinimo 
darbo valandų. Harrisburg, 
Pa. — Valstijos įstatymda- 
vystės komisija patiekė bi- 
lių reikalaujantį pertvar
kyti moterų ir vaikų darbą. 
Moterų darbą reikalaujama 
sutrumpinti iki 44 valandų 
savaitėje vietoj 54 valandų.

Vaikų į darbą priėmimo 
amžių reikalauja nustatyt 
18 vietoj 16 kaip dabar.

Pennsylvania gelžkelio li
nija paskelbė jog Į pustre
čių metų nuo dabar įvai
riems savo linijos punktų 
pagerinimams praleis net 
$175,000,000. Bus išimta ga
riniai ir Įvesta elektriniai 
traukiniai tarp New Yor- 
k,o Philadelphijos, Balti- 
morės ir Washingtono. Ki
tokie pagerinimai rytiniuo
se punktuose. Bet Pitts- 
burgas toje sąmatoje nepa
minėtas, nors ta linija turi 
čia svarbų punktą. Už tai 
Pittsburgas pyksta.

BRIGHTON, MASS.

TORONTO, ONT.

Miesto darbų departmen- 
tas padavė apskaičiavimui 
13 darbų, kuriuos pradės 
kaip greit bus gauta nuo 
kontraktorių atsakymai.

Tai yra dalis $3,000,000 
darbų programo, kuris vi
sas bus pradėtas vykdyti 
šj pavasari. Darbų bus del 
3,500 darbininkų.

Federalė valdžia paskyrė 
$2,800,000 sumą gerinimui 
ir taisymui vandens kelių 
ir statymui tvenkinių upė
se išeinančiose iš Pittsbur- 
go. Tai yra dalis karo de- 
partmento darbų progra
mo. Viso tam tikslui viso
je šalyje paskirta $52,819,- 
245.
noxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ilgokai čia gyvavo ko- 
operativiška valgomų daik
tų krautuvė. Ji darė gerą 
biznį, Lietuviai ją rėmė. 
Jos pasekmingumu net ap
linkinių kolonijų Lietuviai 
stebėjosi. Bendrovė Įsigi
jo savo namą, ir rodos ko 
reikia, gyvenk ir norėk.

Bet visur esti bėdų. Tarp 
bendrovės viršininkų ir 
darbininkų Įvyko kas ne
geistino, ėmė vieni kitiems 
paryti užmetimus, kardinė
ti neteisingumais. Ir kaip 
ten nebuvo, bendrovė biz
nio varyt daugiau negalė
jo, savo namą pardavė Šv. 
Vincento ir Vienybės drau
gijoms. Jos tą namą ir 
dabar užlaiko. Antrame 
aukšte yra salė, kur rengia 
šokius ir šiaip ką. Gavė
nios laiku šokius sulaikė, 
bet dabar sako nekurie ei
na ten burnelių vilgint. Ka
da koks perdaug prisivilgo 
ir trukšmavoja, tokį vietoj 
atiduot policijai ir padaryt 
nuostolių, sako uždarą į 
didelę buvusią mėsinyčios 
ledaunę, kur išgulėjęs per 
naktį žmogelis atsikelia su 
pilnu kišeniniu ir eina pasi
tenkinęs namon.

Vienam bolševikėliui gy
vulių skerdykloj atsitiko 
nelaimė, buvo pagautas ma
šinos, iškeltas ir numestas. 
Puldamas šaukėsi prie Die
vo ir visų šventųjų. Kiti 
darbininkai pagelbėjo atsi
kelti. Kada pavojus praėjo 
ėmė gailėtis kad sugriešijo 
prieš Leniną, ir vėl ėmė į jį 
melstis. Brightonietis.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

SUSIVIENIJIMAS 
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. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipk’tės i Centrų aukščiau paduotu antrašu ar
ba Į vietinių kuopų valdybas.

Trukšmai ir neapikanta 
Lietuvių. Šiandieninis pa
saulis gana keistas: jame 
tauta su tauta nesutinka, 
partija su partija, mokslas 
su mokslu, religija su reli
gija, net randasi nemažai 
kad tėvai su vaikais nesu
tinka, pagaliaus tos pačios 
idėjos žmonės, tų pačių or
ganizacijų nariai tarp sa
vęs pešasi.

Panašių dalykų turime ir 
čia tarp musų brolių Lie
tuvių. Čia Lietuvių nedau- 
giausia. Rudenį, kuomet 
suvažiuoja iš laukit darbų 
arba pavasarį, kuomet su- 
gryžta iš miškų, tada ran
dasi daugiau. Vasaros lai
ku mieste buna tik tie ku
rie turi darbus. Kurie Lie
tuviai pastoviau gyvena 
tiems tenka, rūpintis drau
gijų reikalais ir visu kultū
rinių musų gyvenimu.

Tose draugijose nemažai 
pritrukšmauja. Nenuosta
bu kad trukšmauja komu
nistai, nes jų toks tikslas: 
peštis, šmeižti ir tt. Bet 
neatsilieka nuo to ir musų 
katalikai: vieni kitų ima 
neapkęsti ir tokią neapi
kanta skleidžia kad rodos 
įmanytų išvytų iš šios ša
lies savo oponentus.

Kovo 1 d. Šv. Jono drau
gijos susirinkime, pradėjus 
svarstyti velykinės išpažin
ties klausimą, kilo didžiau
sia marmalienė įąrp Jų-ku
rie nori kontroliuoti' ir ži
noti ar visi tikrai atlieka 
savo religišką prievolę, ir 
tų kurie sako kad palikti 
po senovei kožno nario są
žinei, nes narys stodamas į 
draugiją žino kokią parei
ga užsideda, ir jeigu to ne
pildys, gali būti prašalintas 
iš draugijos. Kilo didžiau 
sias lemiąs, kaip Žydams 
rabiną šventinant. Parėka
vus apie valandą laiko, vie
niems kitus išsibolševika- 
vus, išsidavatkavus, galų 
gale palikta po senovei.

Bet to dar neužteko. Po 
susirinkimo sukibo vienas 
kitą asmeniškai taršyti, ki
ti prirodinėjo kad bedie
viai norį katalikišką drau
giją užvaldyti, ir tt. ir tt.

Prakalbos. Tą pačią die
ną, 8 vai. vakare, parapijos 
salėje jaunimo kuopa “Švy
turys” surengė prakalbė
jęs. Publikos atsilankė ne
mažai. Prakalbėles laikė 
vietiniai, kurie sulyg savo 
išsilavinimo mintis- išreiškė 
gana gerai. Kalbėtojai ra
gino visus prie vienybės, 
laikytis Lietuviškumo, ne- 
ištautėti, palaikyti savo pa
pročius, dainas, ir tt. Tū
li klausytojai piktinosi ra
ginimu būti Lietuviais, sa
ko, tegul kalbėtojai važiuo
ja sau į Lietuvą su savo 
Lietuviškais idealais ir dai
nomis. Atsirado ir tokių 
kurie niekino savo prigim
tį. Nežiūrint tokių zurzė- 
iimų, vakaras galima sakyt 
buvo labai naudingas.

S. Balčiūno referavimas 
apie mandagumą nemažai 
prijuokino publika. Nepri
buvo tik J. Paliulis, kuris 

’turėjo referuoti apie orga
nizacijų reikšmę liaudyje. 
Tas kryžiavojamas Jonelis 
pirmiau buvo karščiausias 

Į katalikų veikėjas, o dabar' 
pabėgo....

Taip pas mus gyvenimas 
eina keistokai. Pas tulus 
katalikus užgeso kataliky
bė, o pas daugelį ir Lietu
vybė. Kiti ir nesenai atva
žiavę nesiima jokių nau
dingų veiksnių, trinasi po 
lošių vietas ir užsiima tik 

| bernams tinkamais darbais. 
Tiesa, ne visi tokie, yra ne
mažai kurie mėgsta skaity
mą laikraščių ir knygų.

Senesni gyventojai Lietu
viai nepatenkinti naujai at
važiavusiais, jų elgesiu, jų 
veikimu organizacijose. Jei 
kuris ką ir kilnaus sumano 
tai vistiek jo pastangų ne
įvertina ir neremia. Kar
tais ir vietos klebonas ne 
kokius pavyzdžius ■ parodo, 
už ką paskui žmęnės tarp 
savęs pešasi.

Šiandien Lietuvio vardas 
yra žinomas visam pasau
liui; kodėl Lietuvybės ne
mylėti? Kodėl mums netu
rėti vienybės ir išvien dir
bant nekelti savo brangų 
tautinį vardą dar augš- 
čiau? Pagalvokime, ir su
stoję petis į petį dirbkime!

Lankos Žvangutis.

PASEKIME GERĄ 
PAVYZDĮ

Dr. Šliupo Draugai, Pa- 
sidarbuokim!

Rašo J. A. Urbonas 
Dayton, Ohio.

Mes visi Amerikos pa-: 
žangieji Lietuviai pasipik
tinome tūlų Lietuvos kuni
gų machinacijomis ir Šiau
lių Apigardos teismu už nu
baudimą seno Aušrininko 
D r. Jono.Šliupcaųįž jo išleis
tą knygelę “Tikri ir Netik
ri šventieji”.

Tuoj ėmėm siųsti užuo
jautos rezoliucijas ir pro
testus.

Tačiau rezoliucijos pasi
liko rezoliucijomis, arba po- 
pieros šmotais su gražiais 
(ar rustais) žodžiais.

Bet “Dirvos” redaktorius 
K. S. Karpavičius geriausią 
pradžią padarė pąrėmimui 
to seno musų draugo Dr. 
Šliupo paskirdamąs $5 iš
leidimui Dr. Šliupo naujos 
knygos, “Medicinos Istori
jos”. Jam pritarė ir kiti 
geri patriotai ir jau pasiųs
ta pirmi $15.

Dabar ir aš prisiunčiu 
savo $2 tam prakilniam rei
kalui, ir neabejoju kad ir 
daugiau Amerikiečių prisi
dės, nors šiais vargingais 
laikais, paremti Dr. Šliupo 
darbą, nes jis kitais atve
jais labai nuskriaustas.

Tikiu tą padarys ir musų 
organizacijos, k. t. SLA., 
Sandaros ir TMD. kuopos, 
klubai, draugijos ir inteli
gentija, kuriems Dr. Šliupo 
vardas yra didelis ir bran
gus.

Broliai ir sesutės, ar pa- 
sitenkinsit užuojautos re
zoliucijomis? Tikiu kad ne. 
Taip neturi ir likti, reikia 
sutekti medeginę paramą, 
užsisakant sau jo svarbią 
mokslišką knygą, kurios 
prenumerata yra $2. To
kia užuojauta bus geriau
sia įvertinta, nes padėsite 
jo žiloje senatvėje varyti 
jo mokslo darbą pirmyn 
kaip jis varė per kelis de- 
sėtkus metų būdamas mu
sų tarpe.

Prenumeratą priims ir 
persiųs “Dirva”, arba siųs 
kit tiesiog patys:

Dr. Jonas Šliupas
Palanga Lithuania.

Akrono Naujienos

APIE TRAGEDIJA KAZ
LAUSKŲ ŠEIMOJE

Kaip jau buvo pereitame 
numeryje pranešta, Kovo 8 
d. Adomas Kazlauskas per
šovė savo žmoną ir pats 
nusišovė.

Tą dieną po pietų, abu 
su žmona jie buvo išvažia
vę į Kenmore atlankyti sa
vo pažystamų. Ten trum
pai buvę atvažiavo aplan
kyt vieną draugę, kuri tik 
ką buvo gryžus iš ligonbu- 
čio. Iš tenai apie 5 vai. po 
pietų 'sugryžo namon. Mo
teris gamino vakarienę, o 
Kazlauskas kur tai trum
pam laikui buvo išėjęs. Tuo 
tarpu atvažiavo kiti drau
gai, vyras su moteria, ir 
paėmę Kazlauskienę ir po
ra vyrų kurie pas juos gy
veno, išvažiavo pas minimą 
moterį, kuri buvo gryžus 
iš ligoninės.

Kazlauskas sugryžęs ne
rado moteries namie, jam 
kas tai pasakė visai prie
šingai, buk ji išvažiavus su 
tais ant kurių Kazlauskas 
iš pirmiau pyko. Perširdęs 
Kazlauskas išėjo moteries 
jieškoti. Pribuvęs į namus 
moteries pas kurią visi at
važiavo, jis vadino savo 
žmoną važiuot namon. Mo
zeris tuo tarpu su juo ne
važiavo, taigi jis pasiėmė 
automobilio raktus ir gry- 
žo vienas. Paskui jo, kitas 
paėmęs Kazlauskienę ir jų 
vyrus, kurie kartu buvo at
važiavę, gryžo namon, 1139 
Marcy st.

Inėjus jai į Ūdų, Kazlau
skas užklausė kas ją par
vežė. Moteris pasakė kas, 
bet Kazlauskas su pagieža 
klausia “Kodėl ne Džinais ?” 
(jis kaltino moterį važinė
jant su kitu vyru). Toliau 
pasakęs, “Onute, tu manęs 
daugiau nemyli”, ir ant tų 
žodžių paleido tris šuvius 
iš .32 kalibro revolverio į 
moterį. Pirmas šūvis per
šovė tiesiąją ranką virš al
kūnės. Matomai taikė jai 
į krutinę. Antrus du šu
vius paleido į vidurius, bet 
vienas tik odą perkirto, an
tras po oda perėjo per klu
bą. Moteris išbėgo iš stu- 
bos ir dar skersai gatvę 
perbėgus pas kaimynus rė
kė šaukti daktarą. Kaimy
nai pašaukė policiją ir ligo
ninės vežimą ir moterį nu
vežė į Šv. Tamošiaus ligo
ninę. Ten tuoj padarė ope
raciją, bet mėsoj kulkų ne
rado, buvo išėjusios laukan. 
Ji dabar eina geryn ir sa
ko kad išgis.

Kazlauskas gi atsukęs į 
save revolverį persišovė ir 
krito negyvas ant vietos. 
Buvo ženklas revolverio iš 
dešinės pusės prie žando 
žemiau ausies. Kulka per
ėjus per visą galvą, išėjus 
virš akies kitame šone ir 
dar buvo įstrigus į pagalvę.

A. Kazlauskas palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Ai
rių kunigas buvo namuose, 
šventino grabą, bet į baž
nyčią nepriėmė, nors Kaz
lauskas visą gyvenimą bu
vo geras katalikas. Mat. 
pasielgta prieš bažnyčios 
įstatymus.

Velionis prigulėjo prie 
SLA. 354 kp. ant $300 ir 
prie Amerikoniškos kom
panijos ant $1,000, viskas 
buvo aprašyta žmonai.

Liko vaikas 10 metų iri 
mergaitė 14 metų. Laido-' 
tuvėms pribuvo iš Pennsyl-.

vanijos jo brolis Ignas, ku
ris apsirūpino palaidojimu. 
Atvažiavo ir pusbrolis iš 
Pittsburgo. Nepribuvo tik 
kitas jo brolis, Andrius.

Kazlauskas turėjo ir vie
ną seserį, kuri jau apie 10 
metų kaip laikoma proto 
ligonių name.

Kazlauskas jau per ketu
ris metus vis kalbėjo kad 
jis žudysis ir moterį nušau
siąs, bet niekas į tai nekrei
pė domės.

Paskutiniu du metu jis 
vaikščiojo be darbo ir nie
kur negalėjo gauti. Turėjo 
neišmokėtą namą ir šiaip 
skolų ir vis brido gilyn į 
skolas. Prie to dar buvo 
šeimyniški nesutikimai. Jis 
ir geruose laikuose tankiai 
būdavo be darbo. Moteris 
dirbo Goodrich kompanijo
je labai sunkų darbą ir la
bai mažai gaudavo dirbti.

A. Kazlauskas iš Lietu
vos paėjo iš Šinkūnų kai
mo, Sesikų parap., Ukmer
gės ap. Amerikon atvažia
vo 1911 m. į kasyklas Lu
zerne, Pa. Į Akroną atva
žiavo 1919 m. Tuo laiku 
tvėrėsi Lietuvių Šv. Petro 
parapija, prie kurios orga
nizavimo velionis daug pri
sidėjo. Jis buvo 41 metų 
amžiaus.

Šiuo laiku tariam jam 
amžiną atilsį, o Onai Kaz
lauskienei ■ linkiui greitai 
pasveikti.

Petras Dabartinis.

atiduoti jį miestui, kad mi
rus palaidotų miesto kaš
tais. Bet velionis turėjo 
daug draugų, kurie juomi 
rūpinosi, tokiu budu kūnas 
buvo parvežtas pas seserį 
ir pašarvotas, kuomet ji 
patyrė kad Dr. Brown, pas 
kurį jis dirbo per 17 metų, 
davė $100 palaidojimui.

Išgirdę apie pinigus, ir 
komunistai sukruto rūpin
tis jo laidojimu. Pirm to 
tylėjo, nors Nikodemas vi
są laiką rėmė jų draugijas 
ir gausiai aukaudavo ko
munistų reikalams. Kuomet 
mirė be pinigų, jie visi at
sisuko nuo jo.

Laidotuvėms ant gėlių 
aukavo šie: Dr. Brown $3; 
taipgi laidotuvėmis rūpino
si ir aukavo ant gėlių šie, 
kuriuos jie vadindavo “fa
šistais”: K. Gaškai $3; I. 
Zdonis $3; F. Stalioraitis 
$2; po $1: A. S. Barry, I. 
Tamošauskas, J. Kasiulevi- 
čienė, M. Bartinkienė, B. 
Verseckas, F. Jankauskas. 
Po 50c.: L. Santackienė, N. 
Trumpickas, po 25c.: J. Ap
šega, M. Milickienė.

Velionis buvo nevedęs. 
Jis jau sirginėjo per 8 mė
nesius, pagaliau daktarai 
pripažino kad jis turi vėžio 
ligą, nuo ko ir mirė.

Vietinis.

VARŽ1
PROF.

Apie N. Vaitkevičių. Ko
vo 2 d. mirė Nikodemas 
Vaitkevičius. Tapo palai
dotas Kovo 4 d. Jis atva
žiavo į Ameriką 1912 m. į 
Cambridge, Mass. 1914 m. 
atvažiavo į Akroną. Susi
organizavus čia Laisvės dr: 
jai velionis per visą laiką 
buvo narys, iki komunistai 
jos nesugriovė. Taipgi pri
gulėjo prie LSS. kp., iki jos 
sugriuvimui. Paskutiniu 
laiku priklausė prie SLA. 
ant $150, tie buvo aprašyti 
ant jo sesers sūnaus. Kada 
apsirgo, sesuo pasiskubino

Muzikos, Dainą ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”
Išeina kas menesį nuo 16 iki 24 pusi, 

storumo. Eina treti metai.
Jame telpa kas numeris 2 daine

les: chorui, arba solo, duetams.
Dainelės lengvutės su pritarimu 

piano.
Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

“Margučio” kaina metams $3 (30 
litų). Ąmfetikoje $2.

“Margutį” leidžia ir redaguoja 
Komp. A. Vanagaitis.

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:
“MARGUTIS”

2437 West G9th Street
Chicago, Ill. U.S.A.

A. J. FRETIC
706 Valley St. Dayton, O.
Vienatinė Lietuviška avalų 
parduotuvė, ir senų avalinių
moderniška taisymo įstaiga. 
Broliai ir sesers Lietuviai, 
prisiminkit senų Lietuvišką 
priežodi, “Savas pas Savą”.

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

New York — Kopenhaga — Klaipėda.
~ II II

VELYKINĖ EKSKURSIJA 
išvyks iš New Yorko

Kovo 21 - March “FREDERIK VIII”
II II

Didžiausia Bendra Ekskursija

Gegužes 16-May tanu “UNITED STATES’-
ii H

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

Birželio 6 - June “HELLIG OLAV”
H ~T...

I ----------------------------------------------------------------------- ---------

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijos
Bengia

Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras
Liepos 3 - July “FREDERIK VIII” 
Liepos 15 - July uiti “UNITED STATES”

Visos pastf.pgps bus pašvęsta padarymui kelionės atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus eksktirrijGįf.

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortce. ant
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
218 Washington St.. Boston, Mass. 130 No. l^a Salle St., Chicago, I

Aiškus ir nemalonus 
sipratimas

Vos tik spėjo Pro 
žiška pradėti savo n 
tą Amerikos Lietuv 
lonijose, staiga p; 
musų spaudoj srovin 
eų ir užmetinėjimų 
Federacijai ir yp. 
Chicagos katalikų”’ 
jams ir kunigams 1: 
taip patvarkę Prof, 
kos maršrutą Chicag 
kitų srovių Lietuviai 
lės gauti nei vieną 
atskirai nuo katalil 
rengti Prof. M. Bi 
paskaitoms ir praneš 
mitingą.

Man rodosi kad š 
kus ir nemalonus ; 
pratimas yra visai

I kalingas ir štai kode 
ku jog tautininkai m 
Prof. Biržišką Air 

. su paskaitomis taip 
I katalikai nekvietė, t 

vykus gerb. Biržiška: 
labai svarbia misij: 
nors iš Amerikos L: 
jo tikslui atsiekti bu 
kalingi. Be abejom 
Vilniui Vaduoti Są 
pirmininkas Prof. B 
tikėjosi rasti Amerik 
tuvius vienybėj, kad 
siją rems Lietuviai 
gai. Bet pasisrodė 
kas kita. Tautininl 
darni demoralizacijc 
sipešdami tarp sa 
tuščią maišą, org 
viame veikime yra i 
krutiį ę. Tautinink 
nizacijos ir spaude 
nai stovi sulūžusių i 
zicijoįe iš priežastii 
tarpinių nesusisprat 
skyrus SLA. org 
jokia kita negali v: 
nacionaliniam Lieti 
kime, gi SLA. yra 
tokių vadovų kurie

• štus žiuri į Lietuvi 
nį, kulturinį darbą 
patį Vilniaus vadav 
kalą, tai katalikam 
geriau organizuotie 
rint rimtesnę partiv: 
dovybę, jiems pateki 
mas Prof. Biržiški 
kaitų ir pranešimų 
rato. Tokiu įvykiu ; 
patenkinti tautinink, 
jų nepasitenkinimą 
nelogiškas ir dėlto ji 
tų tylėti ir katalikai 
metimų nedarant Pi 
Biržiškos misiją rem 
privalėtų džiaugtis 
kų įdomarimu ir r 
Vilniaus reikalo, kur 
tautininkams arčiau 
širdies negu kurien 
tiems.

Taipgi reikia atmir 
katalikai nesipriešini 
liniukams rengime 
Biržiškai mitingų, jie 
darys durų tautini 
ateiti, pasiklausyti 
Biržiškos ir paremi 
niaus vadavimo dark 
ko tautininkai nori? 
Ha pasakyt kad jie

IŽR‘
DAUGIAU 
UUMATIZ
Naujos ir Pagerintos 
Medal Haarlem Oil C; 
*Ubdo skausmus ir gelir 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės r 
bos. Ne naujoviškas išra 
tat virš 200 metų gyduo! 
gdilii ligų. Malonios v 
Visose vaistinėse trijų d 
Ieškokite “Gold Medai” 
kiekvienoje dėžutėje.

i



DIRVA 3

Ali, kad mi- 
niesto kas
inis turėjo 
<urie juomi 
budu kūnas 

pas seserį 
kuomet ji 

Brown, pas 
er 17 metų, 
idojimui.
pinigus, ir 
nito rupin- 
i. Pirm to 
modemas vi
ii draugijas 
audavo ko- 
ms. Kuomet 
jie visi at-

ant gėlių 
Brown $3; 

mis rupino- 
it gėlių šie, 
lindavo “fa- 
įskai $3; I.

Stalioraitis 
S. Barry, L

Kasiulevi- 
ankienė, B. 
Jankauskas, 
tackienė, N. 
25c.: J. Ap- 
tienė.
'o nevedęs, 
o per 8 me
ni daktarai 
is turi vėžio 
mirė.

Vietinis.

VA R Ž YTINĖ S DEL
PROF. BIRŽIŠKOS

IŠKILMINGAS PROF. BIRŽIŠKOS PRIĖMI
MAS BOSTONE

K. J. Paulauskas.

ii ir Juoko 
žurnalas
UTIS”
o 16 iki 24 pusi, 
treti metai.

umeris 2 daine
le, duetams.
s su pritarimu

naudinga.
linėms ar pažy- 
lai jie jums už-

metams $3 (30
.

ir redaguoja 
s.
juokingas Sinit- 
lalendorius.
5 Z
TIS”
th Street

U.S.A.

ETIC
Dayton, O, 

/iška avalų 
jnų avalinių 
mo įstaiga, 
s Lietuviai,

Lietuviškų 
pas Savą”.

VĄg 
edą V 
t del G 
imas

A

VIII”

LIES’,

Aiškus ir nemalonus nesu
sipratimas

Vos tik spėjo Prof. Bir
žiška pradėti savo maršru
tą Amerikos Lietuvių ko
lonijose, staiga pasirodė 
musų spaudoj srovinių gin
čų ir užmetinėjimų R. K. 
Federacijai ir ypatingai 
Chicagos katalikų”' veikė
jams ir kunigams buk jie 
taip patvarkę Prof. Biržiš
kos maršrutą Chicagoj kad 
kitų srovių Lietuviai nega
lės gauti nei vieną dieną 
atskirai nuo katalikų pa
rengti Prof. M. Biržiškai 
paskaitoms ir pranešimams 
mitingą.

Man rodosi kad šis aiš
kus ir nemalonus nesusi
pratimas yra visai nerei
kalingas ir štai kodėl: aiš
ku jog tautininkai nekvietė 
Prof. Biržišką Amerikon 
su paskaitomis taip kaip 
katalikai nekvietė, bet at
vykus gerb. Biržiškai su jo 
labai svarbia misija, kas 
nors iš Amerikos Lietuvių 
jo tikslui atsiekti buvo rei
kalingi. Be abejonės kad 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
pirmininkas Prof. Biržiška 
tikėjosi rasti Amerikos Lie
tuvius vienybėj, kad jo mi
siją rems Lietuviai vienin
gai. Bet pasisrodė visai 
kas kita. Tautininkai bū
dami demoralizacijoje, be
sipešdami tarp savęs už 
tuščią maišą, organizati- 
viame veikime yra nusiban- 
krutiję. Tautininkų orga
nizacijos ir spaudos orga
nai stovi sulūžusių ratų po
zicijoje iš priežasties savi- - 
tarpinių nesusispratimu, iš
skyrus SLA. organzaciją 
jokia kita negali vadovauti 
nacionaliniam Lietuvių vei
kime, gi SLA. yra rankose 
tokių vadovų kurie pro pir
štus žiuri į Lietuvių tauti
nį, kulturinį darbą ir net į 
patį Vilniaus vadavimo rei
kalą, tai katalikams esant 
geriau organizuotiems, tu
rint rimtesnę partivišką va
dovybę, jiems pateko rengi
mas Prof. Biržiškos pas
kaitų ir pranešimų marš
ruto. Tokiu įvykiu yra ne
patenkinti tautininkai. Bet 
jų nepasitenkinimas yra 
nelogiškas ir dėlto jie turė
tų tylėti ir katalikams už
metimų nedarant Prof. M. 
Biržiškos misiją remti. Jie 
privalėtų džiaugtis katali
kų įdomarimu ir rėmimu 
Vilniaus reikalo, kuris yra 
tautininkams arčiau prie 
širdies negu kuriems ki
tiems.

Taipgi reikia atminti jog 
katalikai nesipriešina tau
tininkams rengime Prof. 
Biržiškai mitingų, jie neuž
darys durų tautininkams 
ateiti, pasiklausyti Prof. 
Biržiškos ir paremti Vil
niaus vadavimo darbą. Tai 
ko tautininkai nori? Gali
ma pasakyt kad jie patys

nežino ko. Jiems šiame at- 
vejuje dar neišgaravę senos 
dujos to kur “AŠ” tai ge
rai, o kur “TU” tai niekis.

Teisingai pasakyti apie 
tautininkus ir jų tautinį 
veikimą Amerikoje reiktų 
ilgesnių išvedžiojimų, kuo
mi butų galima privesti jog 
jie yra aptižę ir be jokios 
rimtos vadovybės gyvena 
apatijoje. Jie snaudžia ar
ba tarp savęs ginčijasi ku
rie iš jų yra didesni patrio
tai arba didesni Lietuviai, 
kurie daugiau nuveikė Lie
tuvos labui. O kuomet ka
talikai pradeda aplink juos 
(tautininkus) judėti ir rim
tą darbą dirbti tai tauti
ninkai, it apsnūdę varnos 
tupinčios ant tvorų, prade
da krankti, pabusdamos iš 
miego. Tokią poziciją tau
tininkai užima reikale Vil
niui Vaduoti Sąjungos pir
mininko Prof. M. Biržiškos 
misijos Amerikoje.

Aš esu vienas iš simpati- 
kų tautiško judėjimo, ma
no pažiūros į Katalikų Ro
mos internacionalą ir į Ma
skvos komunistinį interna
cionalą yra aiškios, aš tiems 
internacionalams nesimpa
tizuoju, bet kuomet katali
kų srovei pasitaikė pirme
nybė dirbti musų tautos 
opiausiu reikalu — Vilniaus 
vadavimo rėmimu — aš ka
talikams duodu kreditą.

Daleiskime jei katalikai 
nebūtų pasiskubinę rengti 
Biržiškos mitingus, kas tais 
reikalais butų pasirūpinę? 
Be abejo butų turėjęs sėdė
ti ir laukti kolei tautinin
kai užbaigs ginčuę. Kodėl 
Brooklyno Tautininkų Fe
deracija, kuri pasistengė 
sudaryti delegaciją pasitik
ti Prof. Biržišką prie laivo 
New Yorko uoste, nepasi
rūpino tvarkyti jo paskai
tų maršruto? Kodėl San
dara, SLA., ar TMD. nepa
sirūpino paimti vadovybę 
maršruto tvarkyme? At
sakymas tokis: nei viena iš 
šių tautiškų organizacijų 
nėra pilnoje prasmėje gerų 
vadovų rankose. Dėlto ka
talikams teko pirmenybė ir 
ačiū jiems, jie daro tai kas 
daryti reikia. Tautininkai 
privalo tik džiaugtis ir dė
ti pastangas kad plati vi
suomenė Prof. Biržišką pa
remtų, tuomet nebus nema
lonumų nei gerb. svečiui, 
nei nesusipratimu su kata
likais. V. M. č.

buvusį prezidentą Coolidge. 
Mat, kuomet Coolidge buvo 
Mass, valstijos gubernato
rium, ši valstija pirmutinė 
pripažino Lietuvą de jure. 
Gi jam būnant Amerikos 
Vice Prezidentu, Amerika 
pripažino Lietuvą. Taigi 
svečias Lietuvos žmonių 
vardu padėkojo Coolidgeui 
už jo prielankumą Lietu- 
tuvai. Laikraščių korespon
dentai dalyvavo tenai ir 
Springfieldo laikraščiai pa
talpino Prof. Biržiškos at
vaizdą.

Bostono majoro banke
tas. Kovo 7 d., 1 vai. po 
pietų, garsiame Bostono 
Ritz-Carlton viešbutyj Bo
stono majoras Curley mie
sto vardu davė pietus pa
gerbimui Prof. Biržiškos.

Manau jog Lietuvos in
teligentijai, moksleivijai ir 
abelnai visai Lietuvos vi
suomenei bus žingeidi! pa
tirti kaip Massachusetts 
valstija, Bostono miestas ir 
jo Lietuviai puikiai priėmė 
ir pagerbė Lietuvos svečią 
Prof. M. Biržišką, o per jo 
asmenį sykiu Lietuvos Uni
versitetą ir pačią Lietuvą.

Priėmimui gerbiamo sve
čio darbavosi komitetas iš 
šių veikėjų: V. A. Jenkins 
— pirm.; Inž. T. P. Grevis, 
jo pagelb.; K. .J. Paulaus
kas, sekr.; S. Mingus, jo 
pagelb.; K. Kontrimas, iž
dininkas. Banketo rengi
mo komisija: M. Vienis, J. 
Smilgas ir F. Zaleskas. Vi
si ėmėsi darbo ir štai kas į Ten dalyvavo apie 50 Lie- 
tapo nuveikta.

Audiencija pas guberna
torių ir majorą. Kovo 5 d. 
11 vai. ryto Prof. Biržiška 
su keliais Lietuviais atlan
kė Mass, valstijos guberna
torių Ely, paskiau miesto 
burmistrą James E. Curley. 
Su Lietuviais Prof. Biržiš
ką lydėjo ir Žydų ir Ukrai- 
nų delegacijos. Gubernato
rius valstijos kapitoliuje 
profesorių iškilmingai pri
ėmė ir valstijos vardu įse
gė jam garbės špilką.

Atsilankius pas .miesto 
majorą, jis ne tik garbin
gai priėmė, bet pasižadėjo 
Bostono miesto vardu su
rengti svečiui garbės pie
tus. ; , ,

Tą pat dieną vakare Lie
tuvių salėje So. Bostone bu
vo Lietuvių banketas, ku
riame dalyvavo apie 300 
Lietuvių, Žydų ir Ukrai
niečių atstovai. Atsibuvo 
muzikalis programas ir kal
bos. Nuo Žydų kalbėjo S. 
V. Distrikto Prokuroras E. 
Stone, kuris parašė ir įtei
kė peticiją Amerikos vy
riausybei kad pripažintų 
Lietuvą. Adv. Stone yra 
Žydas gimęs ir augęs Mer
kinėje. Jisai, kalbėdamas, 
pasakė kad nereikalauja jo
kios padėkos už jo darbus 
Lietuvos labui. Sako, “Aš 
privalėjau ir atlikau tą ką 
privalo atlikti kiekvienas 
sunūs link savo motinos. 
Lietuva yra mano gimtas 
kraštas‘ir aš jos niekuomet 
nepamiršiu. Visi su atsi
davimu dirbkime jos gero
vei, o Lietuva žengs prog
reso, kultūros keliu ir Vil
nius liks atvaduotas.

Kovo 6 d. Prof. Biržiška 
buvo nuvežtas įx Northam- savisKiams i i^ieiuva." — uz ’ , . , „„

$3.00 metuose pralinksminsit I toną, apie 100 mylių_ nuo j 
visą kaimą! 1 Bostono, ir apsilankė pas

tuvių ir žymus Amerikonai, 
teisėjai, advokatai, politi
kos vadai.

Colonial kambaryje ku
riame tik aristokratija pie
tauja, už garbės stalo buvo 
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vos. Prie” j o sėdėjo Majo
ras Curley, Prof. Biržiška, 
gubernatoriaus reprezen
tantas, kariumenės ir lai
vyno reprezentantai, Jack 
Sharkey ir kiti. Aplink ki
tus stalus sėdėjo šiaip sve
čiai.

Majoras Curley prakalba 
į svečius pareikšdamas kad 
šie pietus surengta Bosto
no miesto pagerbimui Prof.

Biržiškos. Pasakė gražią 
Lietuviams pritaikytą kal
bą, ir paskui perstato kal
bėti musų kumštininką.

Jack Sharkey atsakė ma
jorui Angliškai, paskui at- 
sigryžo į Prof. Biržišką ir 
Lietuviškai sako jam: “Po
ne, kai parvažiuosi i Lietu
vą, ten visiems perduok 
mano širdingus sveikini
mus ir linkėjimus.”

Toliau dainavo V. A. Jen
kins ir pora Amerikonų.

Prof. Biržiška kalbėjo 
Lietuviškai. Jis padėkavo- 
jo majorui, Bostono mies
tui ir Mass, valstijai už su
teiktą jam garbę ir jog tuo- 
mi per jo asmenį liko pa
gerbta Lietuvos mokslo įs
taigos ir pati Lietuva. Jo 
kalbą Angliškai vertė Dr. 
Jakimavičius.

Šių pietų surengimas Bo
stono miestui galėjo kaš
tuoti daugiau tūkstančio 
dolarių. Tokio miesto ir 
valstijos pagerbimo Lietu- 

'viams už jokius pinigus ne- 
pirktum.

Vargu kur kitus galės 
surengti tokį Biržiškai pri
ėmimą kaip surengė Bos
toniečiai.

Kovo 7 d. municipalio tei
smo salėje, Katalikų Fede
racijos pastangomis, įvyko 
Prof. Biržiškos paskaita 
Lietuviams. Dalyvavo daug 
žmonių, taipgi buvo ir kal
bėjo Žydų ir Ukrainiečių 
atstovai.

Adv. Stone, po savo kal
bos, įteikė Prof. Biržiškai 
vardu Lietuvoje gimusių'

Žydų auksinę plunksną pa
reikšdamas kad kaip Bir
žiška yra pasirašęs ant 
Lietuvos nepriklausomybės 
skelbimo a'kto, taip su ta 
plunksna pasirašytų ant 
Vilniaus atvadavimo akto!

Vakaro nuotaiką gadino 
nuolatinis ir netvarkos ve
dėjo A. Kneižio kalbėjimas 
ir aukų rinkimas. Svetim
taučiams parodė kad Lie
tuviai jau neišgali nusi
samdyti salės ir turi uba
gauti kepures po nosia kiš
dami kad kas įmestų po ke- ■ 
lis centus. O ypač Fede-! 
rantai, kurie didžiavosi ir 
užsimanė vieni rengti be 
tautininkų pagalbos.

Po paskaitos, apie 11 vai. 
nakties, kai kurie komiteto 
nariai ir būrelis šiaip Lie
tuvių palydėjome svečią į 
stotį ir atsisveikinę išleido
me į New Yorką. Nors iš
važiavo nuvargintas, bet

turėjo tokį vaišingumą ko
kį Bostone gauna tik gar
siausi didžiųjų tautų žmo
nės.

MES mokame už Lietuve.-, 
Laisvės Paskolos Bonus 

brangiausia negu visos kitos 
įstaigos Amerikoje. $89 už 
$100 vertės Boną ir $40 už 
už $50 vertės, tiktai su ke
turiais neprinokusiais kupo
nais.

Norėdami parduoti, kreip
kitės ypatiškai arba prisės
kit registruotam laiške. Tuoj 
gausit banko čekį.

Prirengiame dokumentus 
keliauninkams, parduodame 
laivakortes ant visų ekskur
sijų rengiamų per Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjun
gą. Siunčiame pinigus Lie
tuvon. (15)

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St. 

Chicago, Ill.
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NĖR*
DAUGIAU
RAUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
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. (

^ANDIMPRo^
žioti
(ORK CITY 
Chicago, III.

^annSEBSB«aKSE®!<l!M»'IEEBKEEISMI0iaH'!n!E3B«ĮiSB17a^^

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
(įPer Čfolheictn'u Atle-cLiją )

Šymet Trys Speciales Ekskursijos į Lietuvą 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM
Baland. 30, Birželio 27, Liepos 23

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

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

Chicago, Ill. Boston, Mass.
'Informacijos ir kitos žinios teikiamos nemokamai.

Saules Spinduliai Minkština

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už

Jūsų 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.

palankūs jūsų gerklei

Jūsų Gerklės Apsauga — Prieš knitejimus—prieš kosulį

Kelionių 
kainos Į 

ten ir atgal 
Kovo ir 

Balandžio 
mėnesiais 

žymiai 
numažintos

8 d.
15 d.
15 d.
22 d.
30 d.

CEWUL OFFICES 
45 Drondwny 

New York City

0 1931, 
The American 
Tobacco Co , 
Mfrs.

Per Plymouth, Cherbourg, Southampton ir Hamburgą 
Daugiau informacijų, kainos ir tt. teikiamos pareika

lavus pas vietinius agentus arba pas

I d ir 29 d.
April 
April 
April 
April 
April

It’s toasted"UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE 

Robert E. Good 
Hotel Cleveland Building

IŠPLAUKIMAI I LIETUVĄ 
Balandžio Menesį — Iš New Yorko išplaukia: 
Pres. Roosevelt Balandžio (April 
George Washington Balandžio 
Leviathan - - - Balandžio
America - - - - Balandžio
Pres. Harding - - Balandžio
Republic - - - . Balandžio

B w
•.f

. ..

LUCKIES visuomet

Kiekvienas žino, kad saule 
nokina-del to “SPRAGINIMO” pro
ceso 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 viso
kiame žaliame tabake “SPRAGINI- 
MU” pašalinami. Jie parduodami ki
tiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigaretuose. Nenuostabu, kad LUCK
IES visuomet palankus jūsų gerklei.

■y-.
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GANA, JAU GANA!
 *—-----------------------

SLA. pastogėje prasidėjo 
ergeliai už tą nelaimingą 
Devenio-Užunario paskolą.

SLA. nariai tyli, nekalti
na nieko, nereikalauja nuo
stolių atlyginimo, bet musų 
centro valdybos žmonės no
ri vienas kitą apkaltint, ir 
žadėdavi “nuostolius atly
gint” ar išjieškoti, mėto 
kaltę vienas ant kito.

Nariai jau pradėjo pik
tintis SLA. prezidento Ge
gužio užsivarinėjimu prieš 
sekretorę Jurgeliutę. Jo iš
vedžiojimuose jau lyg yla 
iš maišo lenda ne jo noras 
atgauti nuostolius, bet no
ras vėl būti išrinktu, nes 
“aš nekaltas, kalta sekre
torė, sukit šalin akis nuo 
manęs, žiūrėkit į ją.”

Šitoks p. Gegužių elgėsis 
yra nerimtas ir ne džentel
meniškas.

“Tėvynės” nr. 11-me jis 
atsakydamas sekretorei sa
kosi kad jis neturėjo jokios 
teisės nei galės žinoti ką 
daro sekretorė ar kiti Pild. 
Trybos nariai. Bet toliau 
jau štai ką sako: “Gerai, 
jei sekretorius ant to sutin
ka, tai aš stengsiuosi žino
ti ir prižadu, kad ateityje 
žinosiu, ar tas kam patiks 
ar ne.”

Tai mat kada susiprato, 
išprezidentavęs keli o 1 i k a 
metų! Reiškia, iš klaidos 
pasimokino. Bet jo nedžen- 
telmoniškumas tame kad 
jis po tos klaidos save nori 
išsukti nekaltu, ir tuomi ne
pasitenkinęs verčia kaltę 
ant kito! Nesvarbu ar ta? 
moteris ar vyras sekreto
riautų, bet taip daryti yra 
nedženelmoniška.

vėl kandidatuosiąs ir kad 
nariai turi jį išrinkti!

* * ♦
Clevelande yra virš 400 

SLA. narių. Iš keturių kuo
pų nei viena neišnešė rei
kalavimo kad Gegužis ar 
kas kitas Devenio paskolos 
nuostolius atlygintų. Na
riai irgi organe tame klau
sime nieko nerašo. Žuvo 
pinigai, ką padarysi. Nori 
kad Pild. Taryba iš to pa
simokintų ateičiai. Pagei
dauja kad valdyba imtų ką 
nors veikti SLA. labui, po 
apsidirbimo su komunis
tais, kurie viską trukdyda
vo.

Bet kur tau! Musų or
ganizacijos prezidentas su
sirūpinęs tik kad vėl butų 
išrinktas (nežinia kas jį 
taip traukia į SLA. valdy
bą), ir organas pašvęstas 
jo labui — niekinimui visų 
kitų SLA. narių ir aukšti
nimui jo nuopelnų, kuriais 
p. Gegužis negali pasigirti, 
ką aiškiai pasisako, pareik
šdamas jog nežinojo ką ki
ti Pild. Tarybos nariai vei
kė, o kadangi jis nieko ne
veikė, išskyrus kelionių į 
centrą ir į seimus (už ką 
visados paimdavo tinkamą 
atlyginimą), o organizaciją 
išaugino pasišventę S.L.A. 
nariai, kuopų ir apskričių

darbuotojai, kurie dirbo ir 
dirba Susivienijimui veltui, 
dažnai ne tik jokio atlygi
nimo negaudami, bet dar 
savo pridėdami, už jų nuo
pelnus p. Gegužis neprivalo 
save vainikuotis, ir kaipo 
lėtas, neveikslus žmogus 
turėtų pasitrauki, o nariai 
privalo pasirūpinti apie iš
sirinkimą prezidentu jau
nesnio kraujo žmogaus.

Žodžiai ne visada Pigus
Kovo 5 d. užsidarė 71- 

mas Su v. Valstijų kongre
sas. Jo nariai per du me
tu laiko prišnekėjo ir pri
rašė apie 40,500,000 žodžių.

1930 metais išspausdinti 
Kongreso Rekordą, kalbas 
ir rezoliucijas Kongreso na
rių, ■ kaštavo $758,693, net 
$178,404 daugiau negu 1929 
metais.

Turkai Turės Pavardes
Turkija modernizuojąs!. 

Tarp kitų naujų reformų, 
dabartinė vyriausybė įvedė 
ir geresnį sutvarkymą šei
mynų. Iki 1932 metų gy
ventojų surašo įsakyta kož- 
nam Turkui pasirinkti sau 
pavardę. Iki šiol vadinosi 
tik savo vienu vardu, o pa
gal tėvo vardo žinojo iš ku
rios šeimynos paeina.

Kitą dalyką, Kemal įve
dė Lotynų raides Turkiš- 
kon kalbon vietoj Arabiš
kų.

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

(Tąsa iš pereito num.)

AIRIJOS PATRONAS
ŠV. PATRIKAS

* * *
Gegužio argumentas ko

dėl sekretorė seime apie 
tai “neišsispaviedojo” yra 
nevyriškas. Seime visi aiš
kiai žinojo kad Susivienji- 
mas turi $25,000 nuostolių 
pavidale duotos Deveniui- 
Užunariui paskolos, ir de
legatai matė net Devenio 
suklastuotus dokumentus, 
kurių nepažino pirm to nei 
SLA. legalis patarėjas Adv. 
Lopatto.

Bet seime buvo toks su
pratimas kad tas nuostolis 
yra maža dalelė pasitaikiu
sių SLA. bizniškos apivar- 
tos nepasisekimų.

Niekas nesibarė, neler- 
rnavo, nieko nekaltino, tik 
patarė dalyką kuogreičiau- 
sia baigti ir nedaryti dau
giau nuostolių.

Delegatai tą raportavo 
savo kuopose. Kuopos irgi 
neišnešė protestų ir kalti
nimų Pild. Tarybai. Reiš
kia, pripažino jog Pild. Ta
ryba padarė klaidą, už ku
ria vienok atleido.

Seimo išrinktos komisijos 
padarė tyrimus paskolos 
negerame išdavime, išrado 
kaltais keturis Pild. Tary
bos narius, tarp jų Gegužį 
ir Jurgeliutę.

Aišku, kaltė yra, turi bū
ti ir kaltininkai. Bet kaip 
tik tas išėjo aikštėn, Gegu
žis kaip Pilotas nusimazgo
jo rankas, suriko “aš ne
kaltas!” ir dar kas blogiau, 
tas savo pamazgas pila į 
akis Jurgeliutei!

Save “nekaltybės lapu” 
dengdamas, pareiškė kad ir

MELDŽIUOS PRIE KAPO
(Skiriu a. -a. savo mylimai motinai)

Ar tu matai, brangi motute,
Kaip klupau aš prie tavo kapo,
Ir ar girdi, brangi senute,
Ką lupos mano tau liūdnai savo?

Verksmas man veržiasi iš krutinės 
Skausmų ir liūdesio sugeltas, 
Kada tave aš atsiminęs 
Meldžiuos prie kapo lyg prikaltas.

Verkiu, meldžiuos, meldžiuos per dienas 
Prie tavo kapo man brangiausio, 
Ir vis jausiuos aš vienų vienas 
Kol pas tave neatkeliausiu....

Tada priglausi prie krutinės, 
Paguosi raudančią man sielą, 
O kaip pakilsiu Į mėlynę 
Drauge gyventi bus man miela.

Šiandieną tu ilsies kapuose
Užmiršus skausmus ir vargus, 
O siela skraido sau dausose 
Užmiršus žemiškus vargus.

Jonas Morkūnas.

OI, DAINOS, DAINELĖS
(Kun. A. Vienožinskio)

Oi, dainos, dainelės, jus mano patieka, 
Visi širdies skausmai pas jumis palieka; 
Tada aš laimingas kada jus dainuoju, 
Kada savo vargus verkdam’s išvokuoju. 
Rokuodams, dejuodama išmokau dainuoti, 
Kaip miško gegutė iš skausmo kukuoti. 
Aštrus valdžios peiliai širdį man pervėrė, 
Ir sunkų lenciūgą ant kaklo užnėrė.
Reik man naštą nešti ir krimst plutą kietą, 
Vienam kaip žuvelei gyventi ant svieto; 
Toli mano tėvai — ant dangiško skliauto, 
Nėr kam nuraminti mano širdies skausmo. 
Toli mano broliai visur išblaškyti, 
Vieni jau užmiršo, greit užmirš ir kiti; 
Toli ir tų esi, o mano gulbele, 
Kodėl neatskrendi tu, mano paukštele? 
Kodėl gi tu gaili baltųjų sparnelių?
Kode! neaplankai ir mano namelių? 
Laukiu aš gi tavęs ranka pasirėmęs, 
Ašaroms aptvinęs, rūpestį paėmęs.

ANTRAS AKTAS
Marės Stalioraitytės kambaris Mariampo- 

lėj. Durys į šoną ir per vidurį. Lan
guose pristatyta gėlių.

Scena 1.
Marė pasirėmus lange dainuoja. Iš šoni

nio kambario ineina Barbora, verk
dama pasiukčiodama.

Barbora: Bu-u-u!.... bu-u-u...... bu-
u-u. ... (trina skepetaite akis ir nosį.)

Marė (pašoka nuo lango): Barboryte, 
ar tai tu? Ko verki?

Barbora (puola Marei ant peties): Bu- 
u-u.... (dar labiau verkia, aiksi) Bu- 
u-u.... panelę.... (pasikrupčiodama.)

Marė: Aš čia, Barboryte, kas tau pasi
darė?. ...

Barbora: Bu-u-u.... panele, panytė- 
tėle....

Marė: Na ko gi rėki? Ar gal puodynę 
su grietine sumušei ? Sakyk....

Barbora: Bu-u-u.... panytėle mano 
no brangiausia.... Bu-u-u....

Marė: Nesibarsiu, nebijok, sakyk kas 
atsitiko ?

Barbora: Verčiau visas puodynes išdau- 
žyt, ir verčiau girdėt panelę barantis (vis 
krūpčioja) negu negirdėt.... bu-u-u-....

Marė: Na tu gi keista mergina: iki šiol 
buvo viskas gerai, o dabar vienu kartu 
ėmei ir pamišai.... Ko, sakyk gi! Gana 
žliumbt.

Barbora: Tas ponas iš Amerikos, pane
lyte, ką čia ateidinėja.... bu-u-u....

Marė (akis ištempia): Kas? Ką? Ar 
jis tau ką padarė? Sakyk! Neužrupink 
manęs!

Barbora: Ne, panele, dar nieko nepa
darė, bet tuoj padarys.... bu-u-u....

Marė: Nebūk tokia keista.... (Krato 
Barborą už pečių.) Sakyk, Barbora, kas 
atsitiko? kame dalykas? Neerzink mano 
nervų.

Barbora: Taigi tas ponas Amerikietis 
paims mano panelę, išsiveš toli, toli į Ame
riką.... Ką aš viena likus veiksiu?.... 
(puola ant peties, verkia).

Marė (apkabina Barborą): O tu ma
no nabagėle, tai to tu verki.... Nurimk. 
Barboryte, ką padarysi.... Toks mano li
kimas. ... Pamylau jį.... išvažiuosiu....

Barbora: Auginau panelytę, nešiojau, 
rėdžiau. .. . mylėjau, o dabar neteksiu....

Marė: Kaip kada ir barei ir mušei. .. . 
Ką padarysi.... skirsiuosi su tėveliu, mo
tinėle, su kitais giminėmis, reiks skirtis ir 
su tavim.... Aš tau laišką atrašysiu, pa
sakysiu kaip Amerikoj gyvensiu, ką ten 
matysiu....

Barbora: Panelyte mano brangi, kad ži
notum kaip aš nenoriu su tavim skirtis.... 
Imk ir mane.... Prašyk savo pono kad ir 
mane nuvežtų .... Aš jums visą gyvenimą 
veltui tarnausiu.... Aš taip noriu Ame
riką pamatyt, visą amželį troškau nuva
žiuot. bet nebuvo progos, niekas manęs ten 
nepašaukė....

Marė: Aš norėčiau ir tave vežtis, bet 
ten tu negalėtum prie manęs but, ten vi
sai kitaip gyvena: mano sužieduotinis saz 
ko: ten ponių nėra, visos dirba, ir moterys; 
pačios savo namus apruošia. Jeigu aš kai-; 
binčiau jį vežtis ir mano tarnaitę jis gali 
palaikyt mane už tinginę ir pertraukti su, 
manim santikius. ... Padėtis labai kebli' 
iš tos pusės.

Barbora: Tai man, panele, nėra progos 
Ameriką matyt.... Ak, Dievuliau, kad 
nors per langą ištolo kas man Ameriką I 
parodytų, linksma atsigulčiau į grabą ir 
užmerkčiau savo akeles....

Marė: Žinai ką, Barboryte? Sako kas 
ko labai trokšta tai ir sulaukia. .. . Turėk 
viltį, gal dar teks tau Ameriką pamatyt.. .

Barbora: Jeigu panelė nuvažiavus pa
sistengtum mane pašaukti, aš iki mirties 
už tave melsčiaus....

Marė: Kad, Barboryte, dabar jau ne 
tie laikai kaip buvo: prieš karą, būdavo — 
tu geriau tuos laikus pameni — kas norėjo 
tas keliavo į Ameriką, o dabar tai tik Ame
rikos pilietis gali parsikviest pas save savo 
žmoną. Įvažiavimas suvaržytas. Bet, sa
kau, turėk viltį, Barboryte, galim dar Ame- • 
rikoj abi but kaimynėmis. Žinai, sako ten, 
ir tarnaitės ir kaimo mergos esti lygios su' 
tomis kurios čia buvo panelėmis.... Ame
rikoj mudvi abi busim lygios.... Tik buk 
linksma....

Barbora: Tiesa, panele.... bet kaip aš 
Ameriką pasieksiu. Aš jau sena, negraži,

jokis Amerikietis mane nepasidabos.... 
Kas kita tau: kožną vasarą Amerikiečiai 
kai bitinai suko, ir šis ponas prisisuko.... 
Busi didžiausia ponia Aštuoniais ratais 
automobiliu važinėsi.... O aš?....

Marė: Ką gi kalbi, Barboryte! Aš tik 
ką tau sakiau kad Amerikoj ponių nėra. 
Aš busiu tik darbininko žmona.

Barbora: Panelė man tik tyčia nori įkal
bėt, kad aš Amerikos nenorėčiau. Aš ge
riau žinau kaip ten yra. Ten visos šilkuo
se šųabžda, puikiausiuose namuose gyve
na automobiliais važinėja! Matai kiek pi
nigų jie turi kai parvažiuoja! Ar tai dar
bininkai?

Marė: Priešingai, mano sužieduotinis 
nėra turtingas, tik taip sau doras, geras 
vyras, jis man viską pasisakė. Už tai už 
už jo einu.

Barbora: Ne viską, panele, ne viską: 
jis panelę nori nustebint: parveš į palo- 
cius.... Amerikantai visi turtingi....

Marė: Negali sakyt kaip bus, aš galiu 
dar ir į didelį vargą pakliut ir Ameriką 
apraudot.... Bet tuščia jo, Barbute. Eik 
į krautuvę, parnešk užkandžio, mano su
žieduotinis tuoj pribus, suruoši arbatą.

Barbora: Gerai, panele.... (Eina nu
siverkus, akis ir nosį trindama. Išeina į 
šonines duris.)

Scena 2. 
Marė viena.

Marė (viena): Nabagutė ta mano Bar
borytė, taip nori į Ameriką, o niekas jos 
nepaima. ... Ir kas ją ims, kam paprasta 
tarnaitė reikalinga... Dievas žino kaip aš 
ten gyvensiu... Iš vienos pusės džiaugiuo
si — vilioja tas vardas: Amerika ! Bet 
iš kitos — čia lieka visi saviškiai, čia au
gau, mokinausi, dirbau kada Lietuva kė
lėsi, o dabar apleisiu.... (Braukia aša
ras) Tiek tik gerai kad mano sužieduoti
nis yra musų kaimynas, tėvai geri pažys
tami iš senų laikų. Jis išėjo į Ameriką vos 
prieš karą, ten prasigyveno, parvažiavo 
apsilankyt, susiėjom, prisiminė jis mane 
kaip dar maža buvau, pamilau jį.... Jei
gu Amerika nepatiks, už kelių metų abudu 
parvažiuosim ir gyvensim Lietuvoj....

Scena 3.
Už durų girdisi garsus subarškinimas. 
Marė staiga pašoka, taisosi plaukus.

(Bus daugiau)

Kovo 17 d. Airiai iškil
mingai švenčia Šv. Patriko 
dieną. Tarp kitko, jam pri- 
skaitoma išvijimas iš Ai
rijos varlių ir gyvačių, nes 
ir po šiai dienai toje šalyje 
tų gyvūnų nėra.

Mokslininkai sako kad 
ta legenda Šv. Patrikui pri
kergta daug seniau po jo 
gyvenimo. Airijoje tų gy
vūnų ir pirm jo nebuvo, 
nes jiems klimatas netinka.

Šv. Patrikas gyveno apie 
pusantro tūkstančio metų 
atgal. Gimė pagoniu Ško
tijoje, paskui būdamas vai
kinu buvo Airių plėšikų už
pultas ir išvežtas į Airiją 
nelaisvėn. Būdamas pie
meniu gavo dvasios pašau
kimą prie krikščionybės, ir 
taip pradėjo platinti naują 
krikščionišką tikėjimą. Se
natvėje buvo paskirtas Ai
rijos vyskupu. Mirė 493 
metais, turėdamas 106 me
tus amžiaus. Nuo to liko 
Airijos patronu.

Pagaliaus, Priėmė!
Per virš 150 metų Suvie

nytos Valstijos giedojo kai
po tautinį himną “Star 
Spangled Banner”, bet vis 
jis nebuvo oficialinis him
nas. Per tą laiką buvo ne
mažai ir ginčų del to. Ypač 
daug ginčytasi del gaidų: 
tūli tikrino kad aukštosios 
gaidos* tos giesmės yra per- 
aukštos, o žemosios perže- 
mos. Prie to, giesmė tokia 
ilga kad vargu randasi net 
didžiausias patriotas kuris 
jį visą iš atminties moka, 
-i Bet giesmės žodžiai reik
šmingi ir gaida graži. To
dėl tik baigiantis 71-mam 
kongresui Atstovų Butas ir 
Senatas tą himną užtvirti
no ir Prezidentas patvirti
no ir tik dabar “Star-Span
gled Banner” liko oficialiu 
Amerikos himnu.

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

LIETUVOS ISTORIJA
VYTAUTAS DIDYSIS

Didele 318 puslapių knyga

viriais $2Popieros viršais $1.50 — Audimo

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

Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas? 
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkams 
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?
Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta jr kodėl? 
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie 
Keistuti, Birutę, Vytautą

Siųskit savo užsakymą dabar!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(Tąsa iš

Ramojaus
Ramojaus kai 

jas neleido jam ra 
žiaurios platburnii 
nėja ir žudo jų ž 
gerų, smarkių vadi 
puolikų.

šaukė jis savo 
jurį — per tas bai 
saviems, žadėdama 
liūs lobius, atimant 
puolikų. Girdėjo 
nantieji žmonės y 
ii' nuolat kenčia nu 
ros.

Pamasinti gro 
Mozurijos, patys n 
plačios srities ren 
liauti, tuokdami pu 
darni vėl prisiplėšt

Sulaukę kito p 
link Baltijos juros.

Išgirdęs apie 
karus prieš Viking 
dovauti ir valdyti, 
Gaurė — ir jis šutu 
kės narsesnių vyra 
lionėn. Jei Rainoji 
ir valdyti tai ir aš 
tai nors jam kelią ] 
vydus Ramojaus k;

Namie dabar C 
kiiĮ pavojų ir nebuv 
tuose, todėl nebuvo 
karo gyventi, žiną: 
imėnfe žudomi, jiĮ 
degančiu upu ėjo 

' su Vikingais apsidi 
giyžti, galės, kas ne 
čiuose.

Ir išėjo-išjojo - 
nos — į šiaurės va] 
per tamsias girias, 
per miškus, upes, k; 
mi, su žvėrimis kai 
bos prašydami apsa 
kurios buvo tikima i 
gaištingomis.

Kaip Gaurė su 
me, čia tik papasaki 
patyrė Ramojus su

Eidami darėsi s 
darni, pelkes užver: 
reikės tuo pat keliu 
lobio. Kelionė tęsi 
gingai. Visą tą ke 
tikdami žmonių, tik 
veno puslaukiniai, 1 
nes, baukštųs ir k< 
karčių gentkartes 
matę nieko kito ks 
veno, veisėsi ir m 
siu ligų, be jokios 
tos sodybos negalė 
rimis kariaudavo, 
vus; iš upės ir gi 
jais musų keleivii 
ku, jie labai maž 
iiems nebuvo reik 
kėjo.

Daugybei vie 
riauninkai davė v. 
tos sritys neturėj 
ten niekad neapsil 
.o, tai tie užvadini 
lesni gyventojai d-

Jų kelias ėj'o 
šiaurvakarius iki 
paskui palikę Dub; 
vakarus ir pasiekė 
pietus — į Dubysą 
kad jie dar toli nu c 
kur dabar stovi 1 
(’?.r daugiau į vakar 
;i’ė’ų, pasieni prie 
"^dinamas Paršo e 
Pamanė kad jau pri
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Kovo 17 d. Airiai iįį 
mingai švenčia šv. Patį 
dieną. Tarp kitko, jam p 
skaitoma išvijimas iš 
rijos varlių ir gyvačių 
ir po šiai dienai toje šaį 
tų gyvūnų nėra.

Mokslininkai sako Į 
ta legenda šv. Patrikui^ 
kergta daug seniau po 
gyvenimo. Airijoje tį į 
vunų ir pirm jo neiš
ties jiems klimatas netiai

Šv. Patrikas gyveno q ; 
pusantro tūkstančio 
atgal. Gimė pagoniu į 
Įjoję, paskui būdamas r, 
cinu buvo Airių plėšikui 
mitas ir išvežtas i Aki 
telaisvėn. Būdamas jį 
neniu gavo dvasios paj 
imą prie krikščionybės, 
aip pradėjo platinti ® 
rikščionišką tikėjimą J 
at ve j e buvo paskirtam 
i jos vyskupu. Mirė j 
lėtais, turėdamas 106 u 
is amžiaus. Nuo to & 
irijos patronu.

agaliaus, Priėmė!

Per virš 150 metu Su» 
'■tos Valstijos giedojo kai- 
i tautinį himną “Stot 
•angled Banner”, betik 
i nebuvo oficialinis bin- 
s. Per tą laiką buvo» 
ižai ir ginčų del to. Ypai 
ug ginčytasi del gaidą: 
i tikrino kad aukštosios 
idos'tos giesmės yra per- 
<štos, o žemosios perže- 
s. Prie to, giesmė tokia 
i kad vargu randasi nei 
žiausias patriotas kuris 
isą iš atminties moka. 
ifet giesmės žodžiai mY- 
ngi ir gaida graži. To 
tik baigiantis 71-mani 

gresui Atstovų Butas k 
atas tą himną užtvini- 
ir Prezidentas pabirti 
r tik dabar “Star-Spafr 
Banner” liko oficialia 

rikos himnu.

s Lietuviams:
riška

IJA
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viršais ^9
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irie vado- 
lę su Lie- 
is? Gai- 
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tuvos Is-
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and, Ohio

Juros Merga
PER TVORA
PASIDAIRIUS

ASTROLOGIJA
Šio periodo ženklas yra:

AVINAS 
(Nuo 21 Kovo iki 22 Balandžio)

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius

LIAUDIES DAINA(Tąsa iš pereito num.)

Ramojaus Kelionė j Baltiją
Ramojaus karžygiškas Girulio krau

jas neleido jam ramiai sėdėti girdint kaip 
žiaurios platburnių gaujos iš jurų puldi
nėja ir žudo jų žmones. Ten tik reikia 
gerų, smarkių vadų ir jie apsigins nuo už
puolikų.

Šaukė jis savo draugus keliauti į pa
jūrį — per tas baisias girias — ir gelbėti 
saviems, žadėdamas tiems kurie eis dide
lius lobius, atimant grobį nuo karingi; už
puolikų. Girdėjo jis kad pajūryje gyve
nantieji žmonės yra nuolaidus, negabus, 
ir nuolat kenčia nuo visokių atėjūnų iš ju
ros.

Pamasinti grobiu kokį parsinešė iš 
Mozurijos, patys narsiausi jauni vyrai iš 
plačios srities rengėsi su Ramojum ke
liauti, tuokdami pulkelius savo vyrų, tikė
dami vėl prisiplėšti kovose su Vikingais.

Sulaukę kito pavasario, visi ištraukė 
link Baltijos juros.

Išgirdęs apie Ramojaus ruošimąsi i 
karus prieš Vikingus, ir Žemaičiams va
dovauti ir valdyti, nepasiliko namie ir 
Gaurė — ir jis sutuokė būrelį savo apielin- 

’kės narsesnių vyrų ir taip pat rengėsi ke
lionėn. Jei Ramojus galės ką užkariauti 
ir valdyti tai ir aš užkariausiu, o jei ne 
tai nors jam kelią pastosiu, manė sau pa
vydus Ramojaus kaimynas-priešas.

Namie dabar Giruliams nesimatė jo
kių pavojų ir nebuvo karų pietuose nei ry
tuose, todėl nebuvo kas namie veikti, o be 
karo gyventi, žinant kad netoliese savi 
žmonės žudomi, jii kraujas neleido. Su 
degančiu upu ėjo jie, manydami greitai 
su Vikingais apsidirbti, o tada kas norės 
gryžti, galės, kas norės galės liktis Žemai
čiuose.

Ir išėjo-išjojo — dvi paskiros kariau
nos — j šiaurės vakarus, į tolimą kelionę 
per tamsias girias, nežinomais keliais — 
per miškus, upes, kalnus sau kelią skinda
mi, su žvėrimis kariaudami, dievų pagal
bos prašydami apsaugot nuo girių dvasių, 
kurios buvo tikima esant žiauriomis ir pra
gaištingomis.

Kaip Gaurė su savais keliavo nežino
me, čia tik papasakosim kaip keliavo ir ką 
patyrė Ramojus su savo vyrais.

Eidami darėsi sau kelią medžius kirs
dami, pelkes užversdami, nes žinojo kad 
reikės tuo pat keliu gryžti, gal ii* su daug 
lobio. Kelionė tęsėsi labai ilgai ir var
gingai. Visą tą kelią praėjo mažai teuž
tikdami žmonių, tik kaip kur paupiais gy
veno puslaukiniai, kailiais pasidengę, žmo
nės, baukštųs ir kerštingi. Jie per gent- 
karčių gentkartes sali vieni gyveno, ne
matę nieko kito kaip tik patys save. Gy
veno, veisėsi ir nyko, kartais nuo užėju
sių ligų, be jokios pagalbos, ir taip niekad 
tos sodybos negalėdavo padidėti. Su žvė
rimis kariaudavo, garbindami girių die
vus; iš upės ir girių mito ir dengėsi. Su 
jais musų keleiviams susikalbėt buvo sun
ku, jie labai mažai žodžių tevartojo, nes 
■iiems nebuvo reikalinga ir daugiau nemo
kėjo.

Daugybei vietų ir upių tie musų ka
riauninkai davė vardus — nes tuomet dar 
tos sritys neturėjo vardų, — tačiau kad 
ten niekad neapsibuvo iki daug vėliau po 
<o, tai tie užvadinimai liko užmiršti, o vė
lesni gyventojai davė savus pavadinimus.

Jų kelias ėjo pirmiausia Padubysiu i 
šiaurvakarius iki dabartinių Lydavėnų; 
paskui palikę Dubysą pasisuko daugiau į 
vakarus ir pasiekė kitą upę, kuri dar i 
pietus — Į Dubysą — tekėjo, todėl žinojo 
kad jie dar toli nuo juros. Nuo tos upės, 
kur dabar stovi Pakražantis, patraukė 
dar daugiau į vakarus, link šių dienų Kal- 
lirėnų, paskui priėjo ežerą kurs dabar 
vadinamas Paršo ežeras. Nors nekurie 
pamanė kad jau prieina jurą, bet apsivy

lė, nes buvo dar tik pusiaukelėj. Paežerių 
patraukė šiaurėn, tas ežeras tuoj pasibai
gė, bet tuoj priėjo dar didesnį ežerą, da
bar vadinamą Lukšto, bet ir tas nebuvo 
jura, todėl pro šiaurinį jo galą, kur stovi 
šių dienų Varnių miestas, vėl leidosi i va
karus. Praėjo pro dabartinių Tverų, pro 
Rietavo sritis, ir po ilgos kelionės pasiekė 
vieną upę kuri jau tekėjo į šiaurę. Nu
džiugo musų keleiviai, dabar tikrai manė 
kad Baltija turi būti netoli, nes upės jau 
link jos veda. Žvalgai pavaikštinėjo pa
upiu ir pradėjo matyti sodybas. Girdėjo
si šunų ir gaidžių balsai, ir laukinių žvė
rių čia retai pasitaikydavo. Nėjo jie ar
tyn į sodybas, nenorėdami išgąsdinti gy
ventojų, kad nemanytų jog užeina priešai.

Girių Milžinas

Pora vyrų nuėjo į artimą sodybą — 
pasidėję ginklus ir šarvus — pasiteirauti 
kur jie randasi ir ką prieis. Pamatę at
ėjimus, gyventojai apspito. Ramojaus vy
rai paklausė jų kurs yra šeimynos galva, 
su kuriuo galėtų pasikalbėt. Jų kalbos 
tarmės pasirodė skirtingos ir vieni su ki
tais vos susikalbėjo. Čia rastieji žmonės 
priklausė jau pajūrio sričiai, nors dar nuo 
jų į Baltiją gana toli. Jie vienok jau jau
tė tą ką pergyvena pajūrio gyventojai — 
priešų užpuolimus, ir tankiai juos pasiek
davo žinios apie užpuolikus iš juros. Ta
čiau vietoj eiti į pagalbą, kožnas sau slap
stėsi girių gilumose,, norėdami kad užpuo
likai jų neužtiktų. Gynėsi tik jeigu kas 
bandė jų sodybą užpulti. Tokie tik buvo 
tų vietų gyventojai. Ginklus turėjo visai 
paprastus — sunkias gumbuotas buožes, 
akmeninius kirvius, kietmedžio jiešmus 
ir iš kaulo darytus durklus.

Ramojaus pasiuntiniai prašė šeimos 
galvą eiti su jais pas jų vadą pasikalbėti 
ką jis gali papasakot apie priešus iš juros. 
Viduramžis didelis Žemaitis, kurs vadino
si Druzgys, sutiko eiti, matydamas kad 
su savais turi reikalą, bet nepasitikėdamas 
svečiams pasišaukė savo sūnų eiti kartu. 
Kada tėvas'riktelėjo “Žvingy!” net giria 
sudrebėjo, ir štai iš krūmų pasirodė atei
nant aukštas, petingas jaunas vyras, kurį 
pamačius Ramojaus draugams net šiurpas 
per strėnas perbėgo. Žvingys artyn eida
mas darėsi jiems didesnis, ir nedikti du 
Giruliai jautėsi prieš jį kaip du maži vai
kai, kuriuos jis rankose iškėlęs galėtų vie
ną į kitą sumušti kaip du šiaudų kulius.

— Einam! — pamojo galva tėvas sa
vo sunui, ir Žvingys paskui ėjo, turėda
mas rankoje jiešmą, kuriuo buvo medžio
ti, ir už juostos akmeninį kirvį.

Vėliau patirsime kad tai buvo nepa
prastos spėkos vyras, bet kaip ir kiti girių 
gyventojai, spėką tenaudojo ant žvėrių, o 
nuo savo priešų žmonių slapstėsi girioje.

Gerą valandėlę paėjus, du Žemaičiai 
pamatė ką tokio nepaprasto: klonyje pa
upyje pulką arklių ir garsiai klegančius 
vyrus. Neidami pakalnėn jie sustojo ir 
paliepė vadovams pašaukti savo vyresnįjį.

Greituoju vienas Girulių nubėgo pas 
savuosius ir pašaukė Ramojų vieną, pasa
kydamas jog šeimininkas nepasitiki dau
geliui ir nori kalbėtis su vienu vadu. Ra
mojus, atsargos delei, paklausė savo pa
siuntinių ar daug Žemaičių atėjo ir ar be
reikalingai nepakels mūšio. Atsakius kad 
tik du jie atėję, Ramojus neimdamas sun
kesnių ginklų nuėjo pas Žemaičius kalbė
tis.

Nustebo vieni kitus pamatę: Žvingys 
stebėjosi iš jauno Ramojaus, jo puošnių 
rūbų, kardo, o Ramojus iš milžino vyro, 
kuris jam iškart patiko, ir nedaug trukus 
jie susidraugavo ir be jokios baimės Že
maičiai nuėjo į Girulių stovyklą. Ramo
jus šiam milžinui buvo tik iki peties, nors 
pats buvo aukštas vyras.

(Bus daugiau)

Mušė mane vyras, 
Mušė pijokėlis.
Aš už tai užpykus 
Tris dienas neėdžiau, 
Tris dienas gulėjau.

Anksti rytą atsikėlus, 
Sėdau pusrytėlių, 
Suėdžiau jautį, 
Pilką avinėlį, 

Penkiolika antukų, 
Penkiolika paršiukų. 
Kad ne košės katilaitis 
Dar alkana bučiau. 
(Lietuvoj užrašė Akis.)

Gerb. “Dirvos” Redakto
rius, prisilaikydamas laik
raštinės etikos, ir nenorė
damas “Tėvynės” Redakto
rių gerb. Vitaitį iškolioti, 
po suėjimo mėnesio laiko 
nuo jo ultimatumo, prašė 
manęs štai ką pasakyti:

Gerb. “Tėvynės” Redak
torius Vitaitis turbūt tada 
prirodys jog “Dirvos” Re
daktorius nemoka Lietuviš
kos kalbos, kada S. L. A. 
Prezidentas gerb. Gegužis 
parašys “Tėvynei” savo įs
pūdžius iš Lietuvos.

“Gaila žmogiuko, kuris 
net pradinės mokyklos vai
kų pajuokai save pastato”, 
prašė p. Vitaitis savo Šai
poko parašyt apie “Dirvos” 
Redaktorių, ir ta pajuoka 
užsirekomendavo save na- 
rodnos skolos učnium.

Mano draugas Pustagal- 
vis (ar Pustapėdis) “Nau
jienose” po antgalviu “Tarp 
Chicagos Lietuvių” daro sa
vo velykinę išpažintį ir sa
ko “atsisprašau .... per ne
atsargumą pasitaikau už
minti tamstos karpą”.

Na tas tai aiškiai įrodo 
gerb. Pustapročio vardo 
tikrumą: viena kad jis tarp 
Čikagiečių dairydamasis vis 
mato visą Ameriką. O an
tra, nežino kad ant karpos 
užmint negalima, nes kar
pos auga ten kur kojos ne
siekia. Tik ant korno gali 
užmint, tai viskas.

Todėl gerai kad gailiesi 
už savo pūstos galvelės dur
nas kalbeles, ir aš atleis
damas tau tavo griekelius 
priimsiu tave anon pusėn 
tvoros kur ilsisi mano gerb. 
uodegėlė.

Kaip mano ilgos ausytės 
nugirdo, gerb. Spragilas 
tuoj žada išleist naują Ka- 
takizmą S. L. A. Nariams. 
Kurie, turės kantrybės tie 
sulauks to Katakizmo pa
sirodant, o kiti galit sau 
kolektuot pomirtines iš S. 
L. A. iždo.

KIBIRKŠTYS
—Strimaitis savo gyve

nimo ruožuose sako kad tie 
kurie savo mintį nemaino 
(kurie turi savo nusistaty
mą), tie yra kvailiai. Aha! 
Tai dabar žinosime kad iš
mintingais yra tik veid
mainiai.

—Bolševikai nėra neti
kėliais, nes jie turi tikybą. 
Jie tiki Į ‘bolše’ (daugiau). 
Todėl jie ir. sako kad jų 
“didžiuma” buvo SLA. sei
me ir jų valdyba buvo na
rių “didžiumos” išrinkta.

Pradedant “Dirvoje” tal
pinti mėnesinius nusaky
mus žmonių budo ir jų lai
mės pagal zodiako ženklų, 
čia pasakysime kelis žo
džius apie Astrologiją.

Astrologija yra tai ank
styviausia astron o m i j o s 
forma. Tai yra tas ką sa
ko ar lemia žvaigždės žmo
nėms ir jų veiksniams. Da
bar as t r o 1 o g i j a palikta 
tiems kurie užsiima spėji
mais žmonių likimų, o as
tronomija apima tik moks
lą apie žvaigždes ir kitus 
dangiškus kimus.

Iš anksčiausių laikų kaip 
tik žmonija gyvena ir pro
tauja, žvaigždės minima 
kaipo kelrodžiai, patarėjai, 
sergėtojai. Tas žiburėlis 
senovėj ‘pasakydavo’ žmo
gui kas daryti ar nedaryti. 
Jokis didesnis žygis neda
ryta be pasiteiravimo “ką 
žvaigždės sako”.

Ir štai, tie kurie seka as
trologiją, tikrina kad žvai-i 
gždžių įtekmė į žmones yra 
didelė, valdanti. Yra dvy
lika zodiako ženklų (zodia
ko ženklai yra tie žvaigž
džių ženklai per kuriuos 
kas metai saulė praeina). 
Kuri ypata gimus laike to 
ženklo kuris išpuola jo gi
mimo periode, ji turi to 
ženklo ypatybes savyje.

Jeigu astrologija neturė
tų reikšmės ir butų tik iš- 
mislas, sako astrologijos 
sekėjai, ji nebūtų laikius to
kios aukštos vietos žmoni
joje per tūkstančius metų.

Šekit “Dirvoj” šiuos ap
rašymus, kurie tilps sykį i 
mėnesį. Vienas zodiako žen
klas užima periodą nuo vie
no mėnesio 22 dienos iki ki
to mėnesio 21 dienos, reiš
kia ne tą visą mėnesį nuo 
1 iki paskutinės dienos, bet 
vis įkergia du mėnesius. |

‘ ♦

Ypatos gimę šiame periode yra Avino 
arba Aries ypatos. Vaikai gimę po šiuo 
ženklu bus drąsus, gaunanti didelę dalį 
apsivedant, turės pasisekimą prekyboje, 
bus mokyti, iškalbus ir melagiai. Turės 
palinkimo pradėti naujus dalykus nebai
gę senų. Daug galės atsiekti jeigu mokės 
pažint save. Bus gražus, drąsus, išdidus, 
umųs, šykštus, įkyrus. Turės didelį norą 
medžioti bei žuvauti.

Mergaitės: Bus gražios, meilios, žingei
džios bet piktos; mėgs apšnekėti kitus. 
Apsivedę sulauks daug vaikų.

'THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

^,*„1,1. Inter-uat’l Cartoon Co., N. Y.

“Naujas Žodis”
AMERIKOJE!

JAI populiariškiausias, pastoviausias ir gražiausias iš 
visų Lietuvoje leidžiamų žurnalų — “NAUJAS ŽO

DIS“ kalba su skaitytoju lengva, gražia Lietuviška kal
ba ir paveikslais — nes tai gausiai paveiksluotas žurna
las, kokio net Amerikos Lietuviai niekados neįstengė 
išleisti.

Supažindinimui Amerikiečių su ‘NAUJU ŽODŽIU 
kiekvienam “Dirvos” skaitytojui vienas numeris bus 
pasiųstas DOVANAI — reikalaukit tuojau, prisiųsdami 
2c štampą. “Naujo Žodžio” kaina Amerikoje pavie
niais numeriais kainuoja 10 centų, bet kurie paskubės 
prisiųsti 2c. štampą gaus VELTUI. Skubėkit tuojau, su- 
sipažinkit su tuo gražiausiu ir įdomiausiu Lietuvos žur
nalu — busit visapusiai patenkinti.

PRENUMERATA Amerikoje tik $2
“Naujas Žodis’’ išeina kas dvi savaitės 

Didelio formato — 20 puslapių.

Kadangi išsirašyt “N. Žodį” tiesiog iš Kauno yra 
nepatogu su pinigų persiuntimu, “N. Žodį” galit užsi
rašyti per “Dirvos” Administraciją. Siunčiant prenu 
meratą pažymėkit jog tai už “N. Žodį”.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Tiesioginiam susirašymui antrašas:

“NAUJAS ŽODIS”
Lithuania, Kaunas, Laisvės Alėja 70.
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ANYKŠČIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Dainoje Apdainuota Sritis
Anykščiai yra Utenos ap

skrities, 35 kilometrai i va
karus nuo Utenos. Stovi 
labai gražioje vietoje, ant 
upes Šventosios kranto, o 
apielinkė labai kalnuota ir 
miestas stovi tarp kalnų. 
Važiuojant Į miestą, pama
tai, kuomet visai arti pri
važiuoji, o iš toliau nesima
to. Įvažiuojant i miestą tu
ri važiuoti pakalnėn.

Iš Anykščių išeina daug 
kelių ir vieškelių: vienas 
eina į Uteną, antras' į Svė
dasus, trečias į Kupiškį, 
ketvirtas į Troškūnus, pen
ktas Į Kavarską, šeštas j 
Kurklius, ir išeina ant plen
to, kuris eina nuo Kauno Į 
Uteną ir traukia toliau.

Anykščiai galima lyginti 
su apskrities miestu Ute
na, nes yra nemažas mies
tas. Aplink Anykščius ran
dasi gražios vietos, daug 
gražumo priduoda Šventoji 
upė, kuri bėga per mieste
li. Miestas turi visus savo 
patogumus, kaip pav. gelž- 
kelio stotį, turi valsčiaus 
valdybą, pašto ir telegrafo 
įstaigą, policijos nuovadą, 
taikos teisėją, Žydų liaudies 
banką, Anykščių Smulkaus 
Kredito banką, Žydų pra
džios mokyklą, keletą Lie
tuvių pradžios mokyklų, su 
aplinkinėmis kaimų moky
klomis, progimnaziją IV

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už karią 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
6320 Superior avė. Cleveland, Ohio

klesų, kuri įsteigta Rusų 
popo namuose; Rusų pra
voslavų cerkvę, Žydų kelias 
sinagogas, ir katalikų baž
nyčią. Yra didelis vandens 
malūnas, kuris aptarnauja 
apielinkės ūkininkams; ta
me malūne yra įrengta ele
ktros stotis, iš jos apšvie
čia visą miestą ir gelžkelio 
stotį. Prie malūno yra dar 
ir lentpjūvė ir milų veltu- 
vė. To malūno savininkai 
yra Lietuviai, Vilnonis ir 
Karvelis.

Dar yra kitas malūnas 
ant Anykščių upelio, tame 
malūne yra įtaisyta valčiai 
ir mala geruosius miltus; 
jo savininkas Žydas.

Yra didelė verpykla, ku
lią pastatė iš Amerikos at
važiavęs pilietis Baltranas.

Yra dar žymi dirbtuvė 
vyno, kuri išsiuntinėja sa
vo vyną po visą Lietuvą. Jį 
Lietuvos gyventojai pusėti
nai naudoja.

Anykščiuose yra nema
žas krautuvių, k. t. smulkių 
prekių, manufaktūros, ge
ležies, ir odų. Yra dar ke
letas valstybinės degtinės 
parduotuvių, alinių ir ar
batinių; yra Lietuvių Klu
bas, kuriame randasi viso
kių gėrimų; tas klubas bu
na ir šventomis dienomis 
atdaras.

Krautuvių savininkai di
dumoje Žydai, bet kelioli- 
lika yra ir Lietuvių krau
tuvių. Yra keturios dide
lės bendrovės, kurios ne
blogiausia gyvuoja. Dau
guma žmonių eina pirkti į 
bendrovių krautuves, bet 
kiti perka pas Žydus, nes, 
sako, bendrovėje negalima 
nusiderėti.

Karo dienose
Anykščiai karo laike la

bai daug nukentėjo. Ge
riausi namai ir didžiausios 
krautuvės visos liko sude
gintos Rusams apleidžiant 
Lietuvą. Užėjus Rusų ka-

nesenai buvo baigti statyti, 
ir taip bažnyčia liko apdau
žyta. Bažnyčia buvo labai 
didelė ir graži, didžiausia iš 
aplinkinių bažnyčių, gra
žioj vietoj pastatyta, ant 
pat kranto Šventosios upės. 
Šventorius aptvertas aukš
ta muro tvora, o aplink 
šventorių apaugę gražiais 
medžiais, kurie vasaros lai
ku priduoda daug gražu
mo. Šalia šventoriaus yra

Po Šv. Mateušo atlaidais 
buna tris trečiadienius di
deli turgai, per kuriuos pri
važiuoja labai daug žmonių 
su gyvuliais ir kitokiomis 
prekėmis.

1929 metais vėl atstatė 
numuštus karo laiku baž
nyčios bokštus, vėl bažny
čia puikiai atrodė ir toli 
matyti.

Velnio akmuo

Simanas Dirsa, paeinantis iš Meš
kių k., Vadoklių p., Panevėžio ap., 
gyveno Philadelphijoj. Jieško bro
lis iš Lietuvos. Prašau atsišaukti 
arba žinančiu anie jį nranešti.

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

Aš J. Daugėla, gyvenantis Kana
doje, sūnūs J. Daugėlos, iš Laibaga- 
lių, Veisiejų v., Seinų ap., jieškau 
pusbrolio Jono Gavinavičiaus ir dė
dės Antano Tornavičiaus. Prieš ka
rą jie gyveno Luzerne, Pa. Prieš 
karą A. Tornavičius persikėlė į Mi
chigan. Dabar nežinau kur randasi. 
J. Gavinavičius iš Luzernės išėjo į 
kariunienę ir kas paskui nutiko ne
žinau. Prašau jų pačių arba apie 
juos žinančių pranešti.

J. Daugėla
43 Montrose Ave. Toronto, Ont.

Canada.

PAIN-EXPELLERG • ■ aegu.s., pat.of^ • / • /

. Sustingusio Sprando
Pečiu Skaudėjimo JSj
Išsinarinimų ir

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
rąjį! INKARO vaisbaženklis ant Mn 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti. «

Knygutė, kurioje paduodama pilni J 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri- <3 
dedama prie kiekvienos bokutės. ,

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

Arba galima užsisakyti stačiai iš

The Ltbor&far/es erf *
F.Ad. RICHTER COJ <

BERRY AND SOUTH FIFTH STS- 
BROOKLYN, N.\< <

riumenei Anykščiuose, tuoj 
įsakyta visiems Žydams iš 
sikraustyti į Rusiją, krau
tuves atidarė ir liepė visas 
prekes žmonėms imt dykai 
Žmonės kurie buvo gudres
ni ėmė iš krautuvių, veži
mais vežėsi namon, o kiti 
bijodami nieko neėmė. Ru
sų kareiviai ragino imti 
net padėdami krauti į ve
žimus, ir liepdami gerai pa- 

,kavoti kad užėję Vokiečiai 
nerastų, o kas liks bus su
deginta. Rusai prieš ap
leidžiant Anykščius, užpy- 
lę kerosimi prekes ir medi
nį tiltą per Šventąją, vis
ką sudegino. Daug turto 
nuėjo į padanges. Žmonės 
matydami kylančius durnus 
aukštyn, gailėjosi jog ne
ėmė prekių, gal butų iška- 
voję nuo Vokiečių, o dabar 
tik durnus tematė. Taip li
ko viduris miesto išdegin
tas.

Vokiečiai užėję nugriovė 
bažnyčios bokštus, kurie

KILLS PAIN ~ |

■■ n
S Dr. S, T. Tamošaitis | 

(THOMAS)
11 Lietuvis Dentistas į 
įj 1304 E. 68th St. 1 
į’ Kampas Superior Avenue I 
C Florida 2898-R
k (Virš Lietuvių Banko) S

© ®

gražus . dirvonas apaugęs 
medžiais, ant pat kranto 
upės, kur išėję iš bažnyčios 
daug žmonių eina po tais 
medžiais, pavėsiu, pasilsė
ti, pasižurėti kaip gražiai 
vanduo teka ir vandenyje 
žuvys naudosi, taip čia ir 
praleidžia keletą valandų, 
sakydami pasakas, apkal
bėdami apie savo gyveni
mą, nes tai puiki vieta lai
kui praleisti.

Rusams su Vokiečiais 
mušantis Anykščių apielin- 
kėj, nemažai Vokiečiui bu
vo užmušta, ir taip pirma 
eilė nutraukė tolyn, o an
tra eilė Vokiečių atsargos 
apsistojo ant Šventosios li
pęs ir taip išstovėjo iki ru
deniui. Rudenį ir antra ei
lė nutraukė į Rusiją. Sto
vėdami čia Vokiečiai ūki
ninkams pridarė daug nuo
stolių, išpjovė visus gyvu
lius, palikdami po vieną 
karvę, ir daug kitokių dai
ktų atimdavo. Vokiečiams 
susitvarkius, Anykščiuose 
įsteigta žandarmerija, ku
ri valdė visą miestelį ir vi
są valsčių.

Vokiečiai tuojau pastatė 
per upę naują medinį tiltą, 
kuris ir dabar tebestovi. 
Buvo antras geležinkelio 
tiltas, bet jau senas, kuris 
einant Vokiečių traukiniui 
lūžo ir traukinis įkrito į 
upę, prigėrė keletas Vokie
čių. Po to atsitikimo Vo
kiečiai tuojau tiltą gerai 
pataisė.

Bolševikai — ir
Nepriklausomybė

Vokiečiams karą pralai
mėjus ir išėjus kariumenei 
iš Lietuvos, tuojau pradėjo 
iš rytų veržtis bolševikai. 
Neturėdami jokio pasiprie
šinimo, greitu laiku užėmė 
Uteną, Anykščius, ir taip 
nuėjo tolyn į vakarus. Bol
ševikai užėmę Anykščius 
įvedė savotišką tvarką, įs
teigė valsčiaus komitetą 
pastatė apie 10 policijantų 
na ir pradėjo lyginti žmo
nes. Žinoma, bolševikai nu- 
lobo, o ūkininkai pradėjo 
biednėti. Laimė kad jiems 
neilgai teko būti. Įsikūrus 
Lietuvių kariumenei vaka
ruose ir pietuose, pradėjo 
bolševikus vyri iš Lietuvos 
ir taip greitu laiku Lietu
vių kariumenė užėmė Any
kščius.

Žmonėms daug vargo te
ko panešti nuo Vokiečių ir 
bolševikų, taigi lengvai at
siduso prie Lietuvių. Tuoj 
pradėjo saviškai tvarkytis, 
darbuotis, ir padarytus ka
ro nuostolius lyginti.

Prie Lietuvių valdžios 
Anykščiai smarkiai pradėjo 
augti, daug tapo pastatyta 
didelių namų, dviejų-trijų 
aukštų; miestelis išsistatė 
didesnis negu buvo prieš 
karą, ir dabar gražu pažiū
rėti. Miestelio viduryje yra 
didelė rinka, akmenis gry- 
sta, kurioje trečiadienį bu
na turgai. Daug suvažiuo
ja žmonių, priveda karvių, 
arklių, ir daug suvežą vi
sokių daiktų, nes čia suva
žiuoja daug pirklių pirkti 
iš tolimų miestų.

Nuo Anykščių į pietus 4 
kilometrai yra didelis ak
muo, vadinamas Puntuko 
akmeniu, kuris yra didžiau
sias visoj Lietuvoj akmuo 
ir labai gražios išvaizdos, 
panašus į stubą. Apie ak
menį yra senų žmonių toks 
padavimas: Tą akmenį ne
šęs velnias uždėt ant Anyk
ščių bažnyčios durų, kad 
žmonės negalėtų eiti bažny
čion melstis. Tuo tarpu 
Puntuke užgiedojo gaidys 
ir velnias turėjo mesti ne- 
nunešęs, nes gaidžiui už
giedojus turėjęs su visais 
kitais velniais gryžti pek- 
lon.

Į pietus nuo Puntuko ak
mens, du kilometrai, per 
Šventąją upę, yra didelis 
akmenynas, kurį žmonės 
vadina “Velnio tiltu”, buk 
per čia velnias nešęs tą ak
menį.

Anykščiai yra garsus ir 
visiems Lietuvihms žino
mas miestas, iš čia paėjo 
keletas žymių rašytojų, k. 
t. Vyskupas Ant. Baranau
skas, Jonas Biliūnas ir A. 
Žukauskas. V$sk. Bara
nauskas daug ko yra para
šęs, tarp jo raštų žymiau
sias aprašymas yra jo eilės 
vardu “Anykščių Šilelis”. 
Nors Vysk. Baranauskas 
senai kaip miręs, jo tėviš
kėje yra jo atminties klė
tis sode ir po šiai dienai.

Biliūnas irgi yra daug 
parašęs visokių veikalų ir 
parašė apie Piestupį, kuris 
randasi netoli Anykščių.

Jonas Biliūnas jau irgi 
miręs. ;

A. Žukauskas daug rašo, 
ir jo raštai yra išleisti ir 
žinomi kaipo Vienuolio Ra
štai. Jis ir dabar gyvena 
Anykščiuose.

Anykščiai yra pagarsėję 
savo gražiomis vietomis — 
Anykščių Šileliu ir kito
mis. Vasaros laike daug 
privažiuoja iš tolimesnių 
vietų turtingesnių žmonių 
vasaroti. Yra net pastaty
ta gražesnėse vietose va
sarnamių.

Nuo malūno tvenkin?o 
vanduo per kokius tris ki
lometrus yra stovintis, ta- j 
me tvenkinyje labai daugi 
žmonių važinėjas laiveliais, i

ypatingai šeštadienio. ir 
sekmadenio vakarais, tik 
girdėti jaunimo dainos, kle
gesiai ir juokas tame tven
kinyje. Senieji žmonės su
sėdę ant pievos po me
džiais džiaugiasi gamtos 
gražumu, jaunimo daino
mis.

Anykščių jaunimas gerai 
gyvuoja, turi šokių salę, 
kur surenga kas savaitė 
vakarėlius ir kitus pasilin
ksminimus. Yra keletas 
jaunimo organizacijų, ku
rioms priduoda gyvumo 
moksleiviai.

Taip tai Anykščiai šian
dieną gyvuoja, ir linkėtina 
kad ir toliau taip gyvuo
tų, kad jų garbė plistų to
liau ir plačiau.

B. Giedraitis.

FARMOS - FARMOS
PARSIDUODA LABAI PIGIAI
Žemė lengvas molis. Viskas au

ga. Parsiduoda iš priežasties se
natvės. Norinti atsišaukit pažymė
dami kokio didumo ūkę norit, gau
sit visas informacijas. (15)

R. FRANSZKIEWICZ
R 1 Box 35A Carney, Mich.

Parsiduoda farma 80 akrų žemės, 
prie molio, lygus laukas, žemė gera, 
viskas auga, su dviem sodnais; su 
naujais budinkais; viena mailė nuo 
miesto, Lietuvių kolonijoj. Del pla
tesnių žinių kreipkitės: (12)

WM. MISEVICH
R . 3 Scottville, Mich.

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

kitur. Tėmykit antraša:
P. ŠTAUPAS

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

ARŠUS SKAUSMAI
DINGS Į 10 VALAND.

ARBA NEMOKĖSIT!
Jeigu jus kenčiat nuo reumatizmo, 

sciatikos, neurito, lumbago (strėnų 
skausmų), ar muskulų gėlimo, kodėl 
nepabandyti RHUMA-JELL, 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
kiu 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.
1440 Broadway Dept. P New York

Expert Repairing
Watches and Jewelry

$ IS LI
LIETUVA SENI 

IR DABAR

REIKALINGA DARBININKAS 
dabui ukėje. Atsišaukit pas 

P. Gudis, 12510 Taft avė., šiaurėje 
nuo St. Clair avė.

ŽMONĖMS
KURIE
DIRBA

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 
ineigų nuo sumažėjimo.

Kuomet darbas pagerėja 
po pertraukos, greičiausia 
esti pasiekiamas tas vyras 
ar moteris kurj 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.

The Ohio Bell 
Telephone Company

PER 2 00 METŲ
Virš du šimtmečiu/”'* T? O Ą O Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta\JT H/ £\ /Y gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

i roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.2 Pradėk tuoj-Trijų dydžių vaistinčse: 35c-haarlem oil*^ ^5c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu-
' tčse "Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

ANTANAS BARTKUS
Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studija

VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOS

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

kainos bus žymiai nupigintos.

1197 East 79th Street Henderson 3535
-F v *•***■ •** *♦*•** •!••*• •♦••F •£■***• **• *5* •F**"*I**F *5* *F *F •F**********F*J*****F •J**F*F*2**£

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

FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

VACUUM CLEANERS
— Garantuoti taip kaip nauji —

Hoover ________ $15
Eureka _______  $15
Premier Duplex 16.50 
Royal ___    14.50
Apex _________  7.95
AirWay late model 25
Kiti irgi žema kaina.

GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

ALL MAKES REPAIRED
Atsineškit šį skelbimą, sutaupysit $1

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

BRAZIS & TRAINOR 
Popieriuotojai ir Maliavotojai 

Taipgi taisom ir dirbam įvažiavi
mus, šaligatvius, budavojam gara- 
žius ir porčius. Darbas prieinamas.

Popieriuojam už 20c nuo roliuko.
Kreipkitės pas mus pirmiausia

5901 Superior Ave.
Kampas E. 59th Street

AITALIAN
CCORDIONO

Mes išdirbam

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

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

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS

pirkėjams duodamos Prof. Rosa- 
novh. Reikalaukit paskiausių DY
KAI duodamų iliustruotų katalo- 
gtj ir nusistebėsit dideliu kainų 
nupiginimu. Rašyk šiandien (16)
ITALIAN ACCORDION CO.

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

Visokį laikrodėliai tai
soma už 95c. Laikrodė
liams stiklai po 25c.

Taipgi 'visokios vyriš
kos reikmenys, valizos

ir kiti dalykai. Kreipkitės pas mus.
7001 Superior A.ve >

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

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

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

už mažiausia pinigų”

K. STONIS'- 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
_J3j 0 Russell Road

A. LAURINAITIS
Užlaiko švarią krautuyę įvairiu val
gomų prekių. Taipgi patogi vieta 
Lietuviams užeiti išsigerti skaniu 
saldžių gėrimų ir nusipiikti puikiu 
importuotų ir Lietuvos saldainių 
951 E. 79th St. HEnd. 5635

IŠVENGKIT
TU ŽIAURIŲ
GALVOS

ŠALČIŲ

(7
Th« Modem 

Nr*onal AnlitepU

TAS GALIMA
Zenite disinfek- 
tuoja gerklę, 
nosį ir burna.
Naikina ligų

3 perus. Nau-
■ dokit regu

liariai ir iš-
" vengsit šalčių

Vos pradedant Li 
nepriklausomybei 
visur buvo stoka tv 
Vagys, visoki komu 
visokį išsigimėliai 
gerą veikimo dirbą, 
slinko ir metai ir 
vos susikūrusiai vyi 
bei buvo sunku prie 
tai kovoti. Kas na 
tekdavo išgirsti ka 
apiplėšė, ten užmuš 
komunistai ūkį sudej

Ne kitaip buvo ir : 
nautojais. Visas žyi 
dėtas užėmė svetin 
Saw žmonių nep 
Nebuvo mokytų. Tok 
du iš daugumos irgi 
do visokių valdiškos! 
gose tarnautojų. To 
dininkai skriausdavo 
dus, imdavo kyšius, 
nemandagiai elgdav<

Taip slinko metai 
tu.

Vienok Lietuvoje 
kas persitvarkė. I 
dabar, kada jau nuo 
ko praėjo virš dešin 
tu, dabar jau visur 
Negirdėti apiplėšim 
reikia duoti kyšių v 
kams kad jie pat 
žmonių reikalus. T' 
dininkai kurie imd; 
sius, dabar galutin 
narni iš vietų.

Kai kas stebisi j 
tavoje paskutiniais 
daroma daug refoi 
pav. valsčių mažini 
kt. 'Daug, valdi'ninl 
netekę vietų. Bet 
sybė tai daro ne i 
partijinius reikalus 
žvelgdama, bet tik 
čių gerovę. Juk bt 
pradėję sukti lizdus 
apgavikai. Tam bl< 
pašalinti ir buvo vi 
kai perkeliami kiton 
dirbti arba visai pa:

Told kurie norėj( 
nes perdaug išnaude 
vo Voldemarininkai. 
mažas skaičius gyvei 
tinėje Kaune. Taip 
buvo ir Mariampolėji 
tuose Lietuvos mie

30į. 601
and 31.00

'įmik
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

J.C.BLAS
Hard w a r e 

6933 Superior A 
Elektriškos lempos i 
kiti namų reikmenj 

įrankiai žemomis kai 
Darom raktus. Er

ATSIKR^
APiEPIDEMIJŲ

Kiekvienas pcrsišalUyn 
moję. Gal jus to ne i 
žiausios ligos. Turtint 
kamblių kurie visi ine 
greitai išvaro šaltį jei

BULGAR]
GERIAU YRA I 

APSISAUGOJUS nerc 
naudojant visai šeimyr 
sireiškia kokios epider 
kyti geroj sveikatoj, 
arba paštu prisiunčiam 
Adresuokit Marvel Pr 
burgh, Pa.

| ADOLP
(Ado!

Laidotuvių 1 
E

Automobil
Ligonių p

Telefoną 
H 6621 Edna Av<

/



5 SKAUSMAI
Į 10 VALAND. 

A NEMOKĖSIT! 
; kenčiat nuo reumatizmo, 
leurito, lumbago (strėnų 
ar muskulų gėlimo, kodėl 
i RHUMA-JELL, mosties 
pus ant skarulio užtiesti 
mų vietų. Bėgyje 10 va- 
naktį), jūsų skausmai iš- 

;u ne, jūsų pinigai bus 
gal. Kaina $1.25 už stik- 
ųskit laiške vienų dolari 
o ženkleliais su savo aiš- 

(Nereikia laiško regis- 
.huma-Jell bus jums pa
lu. Arba jeigu norit kad

C. O. D. tai kaštuos

yvena pačiame Clevelande 
Rhuma-Jell visose vaisti- 
DARD DRUG STORE ar 
L DRUG STORE).

■Jell Chemical Co.
fay Dept. P New York

a is Lietuvos e
LIETUVA SENIAU 

IR DABAR

EKONOMINĖ 
KRONIKA

ert Repairing
hes and Jewelry

Visoki laikrodėliai tai
soma už 95c. Laikrodė
liams stiklai po 25c,

Taipgi ‘ visokios vyriš
kos reikmenys, valizos 

kai. Kreipkitės pas mus.
L Superior Ave 1

s Lietuviai ateina į 

ariškas Lietaus 
DYNES. - 25c. 
lair arti E. 9th St

Jacoby & Son
>ods & Furnishings 
038 Superior Ave.
T& DIDELIŲ VERČIŲ 
iai tarnavimo jums. 
iet geriausios prekės 
nažiausia pinigų”

STONIS 
Superior Ave. 

isia ir Gražiausia 
išKA VALGYKLA 
aikau savą mėsinyčią 
Russell Road

AURINAfflS 
ią krautuyę įvairių vai- 
į. Taipgi patogi vieta ■ 
užeiti išsigerti skanių 
nu ir nusipiikti puikių 
r Lietuvos saldainių.
I St. HEnd. 5G35

TNGKIT
ŽIAURIŲ 
LVOS

ŠALČIŲ
PAS GALIMA
Zenite disinfek- 
tuoja gerklę, 
nosį ir burna. 

. Naikina ligų 
I perus. Nau- 

dokit regu
liariai ir iš- 

vengsit šalčių

Vos pradedant Lietuvos 
nepriklausomybei kurtis, 
visur buvo stoka tvarkos. 
Vagys, visokį komunistai, 
visoki išsigimėliai turėjo 
gerą veikimo dirbą. Pra
slinko ir metai ir antri; 
vos susikurusiai vyriausy
bei buvo sunku prieš visa 
tai kovoti. Kas nakt vis 
tekdavo išgirsti kad ten 
apiplėšė, ten užmušė, ten 
komunistai ūki sudegino.

Ne kitaip buvo ir su tar
nautojais. Visas žymesnes 
vietas užėmė svetimšaliai. 
Savų žmonių nepakako. 
Nebuvo mokytų. Tokiu bu- 
du iš daugumos irgi atsira
do visokių valdiškose Įstai
gose tarnautojų. Toki val
dininkai skriausdavo pilie
čius, imdavo kyšius, su jais 
nemandagiai elgdavosi.

Taip slinko metai po me
tų.

Vienok Lietuvoje daug 
kas persitvarkė. Ir štai 
dabar, kada jau nuo to lai
ko praėjo virš dešimts me
tų, dabar jau visur ramu. 
Negirdėti apiplėšimų. Ne
reikia duoti kyšių valdiniu- ■ 
kams kad jie patenkintų 
žmonių reikalus. Toki val
dininkai kurie imdavo ky
šius, dabar galutinai šąli-į 
narni iš vietų.

Kai kas stebisi jog Lie
tuvoje paskutiniais metais 
daroma daug reformų, k. 
pav. valsčių mažinimas ir 
kt. Daug valdininkų yra 
netekę vietų. Bet vyriau
sybė tai daro ne i kokius 
partijinius reikalus atsi
žvelgdama, bet tik į pilie
čių gerovę. Juk buvo jau 
pradėję sukti lizdus visoki 
apgavikai. Tam blogumui 
pašalinti ir buvo valdinin
kai perkeliami kiton vieton 
dirbti arba visai pašalinti.

Toki kurie norėjo žmo
nes perdaug išnaudoti, bu
vo Voldemarininkai. Jų ne
mažas skaičius gyveno sos
tinėje Kaune. Taip pat jų 
buvo ir Mariampolėje ir ki
tuose Lietuvos miestuose.

nuolaides- 
jų darbai 
jie susi-

Tai daugiausia žmonės pa
sipūtę, su kuriais būdavo 
sunku susikalbėti. Kyšį ga
vę pasidarydavo 
ni. Bet dabar 
išėjo aikštėn ir 
lauks teismo.

Pavyzdžiui užtenka pa
imti jų visų vadą Voldema
rą. Jis nesigailėjo pinigų 
spaudai kuri jį garbino, to
dėl jis dar ilgesnį laiką vie
špatavo. Tik dabar pasi
rodė kas jis per vienas. Jis 
buvo tikras diktatorius, Į 
nieką neatsižvelgė valdy
damas Lietuvą. Net sau 
žmoną kaž kur susirado to
kią kuri nemoka net Lietu
viškai kalbėti. Jam nerei
kė jokių sutuoktuvių. Jai 
išdavė pasą, savo vardu ir 
viskas gerai. Bet ne. Da
bar viskas išėjo viešumon.

Dėka dabartinei vyriau
sybei, visose įstaigose val
dininkai mandagus, jau ne
reikalauja kyšių; apsauga 
piliečiams taip pat garan
tuota. Kiekvienas nusikal
timas tuojau išaiškinamas. 
Bendrai, vyriausybė sten
giasi kiek galint padėti vi
siems piliečiams, patenkinti 

I visų piliečių reikalavimus, 
i Bet dabartinė vyriausybė 
1 nepasitenkina vien tiktai 
iki šiol nuveiktais darbais, 
bet toliau daro įvairias re
formas. Tuoj bus paskelb
tas civilinės metrikacijos

i įstatymas. Nors jai daug 
trukdymų daro įvairios 

Ų partijos, bet ji vis laimi.
Laimi ne tik viduje bet ir 
užsienyje — Gęnevoje.

Alcis.

” 1,182
” 2,023
” 11,029

40,825
gyvulių

bei

30 i, 60 ( 
a nd 31.00 J. C. BLASER

II a r d w a r e 
6933 Superior Avė.

Elektriškos lempos ir visi 
kiti namų reikmenys ir 

Įrankiai žemomis kainomis 
Darom raktus. End. 0280

e-EDGE
įrodei)

oi/'' //
tėtį.

nik
/orrhea

tvartų 
ukinin- 
ketvir- 
vidaus

PAŠALPOS UŽ PAVYZ
DINGĄ TVARTU

ĮRENGIMĄ
Šiais metais Lietuvos vy

riausybė paskyrė 100,000 1. 
ūkininkams pašalpoms duo
ti už pavyzdingą 
Įrengimą. Vienam 
kui gali būti duota 
ta dalis jo tvarto
Įrengimui padarytų išlai
dų, bet nedaugiau kaip 750 
litų. Pašalpos galės būti 
duodamos tik tiems ūkinin
kams kurių tvartai yra tik
sliai pastatyti. Be to, bus 
duodama pašalpos tik to
kiems ūkininkams kurie 
pasižymi darbštumu, laiko 
gerus gyvulius ir stengiasi 
tvartus tobulinti.' Norint 
laikyti geros veislės gyvu
lius, be gero tvarto apsieiti 
negalima. “L.U.”

Vokietijoje dabar 
smarki maisto pro- 
papiginimo propa-

ATSIKRATYK TO ŠALČIO
APSISAUGOKI!’ NUO

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

BULGARIAN HERB TEA
GERIAU YRA PERSITIKRINTI NEGU GAILĖTIS 

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

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

davo kaipo Lietuvos linus.
Dabar šioje srityje vis

kas sutvarkyta. Ne tik li
nai, bet kiaušiniai, sviestas, 
suris ir kiti eksportuojami 
dalykai rūšiuojami, tikri
nami eksporto komisijos 
narių ir tik paskui siunčia
mi Į platų pasauli Į didžiau
sias pasaulio rinkas, kurios 
blogesnės rūšies prekes vi
siškai nevertina ir neperka.

Tik tada musų produk
tus visi noriai pirks kai 
mes išsikovosim tarptauti
nėj rinkoj gerą vardą.

«^«»X««s»»*4*2»^»<«*x********'X*«!**I'**2**X*
Telefonai Namų Ž 

1773 KEnmore 4740W ? 
į P. J. KERŠIS | 
X1426-8 Standard Trust Bldg.?

Baigęs teisių mokslą Cumber- X 
land Universitete ir darbuojas ❖ 

su Teisiu ofisu ' advokatų ? 
Collister, Stevens

Kurzenberger 
i visais teisiu reikalais 

viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

J Ofiso 
•f M A in

ir

? X

ELEKTRIŠKOS ŠALDOMOS MAŠI
NOS PASIEKIA TOLIMAS 

ŠALIS
Degtinė ir soda po senovei naudo

jama Anglų prieš troškinantį klima
tų Indijoje, bet daugybė jų gėrimų 
stiklų jau turi ledą daromą elektriš
kų šaldomų mašinų.

Clevelando pardavėjai patyrė tą 
iš Vasario mėnesio eksporto “Surašo 
tų šaldomų mašinų.

Indija stovi aukštoj vietoj tame 
surašė. Vasario mėnesio bėgiu ten 
išsrųsta 83 refrigeratoriai.

“Nekurie tų refrigeratorių nusių
sta turtingiems rajams”, vienas iš 
pardavėjų pareiškė. “Tie rajai se
niau šaldydavo savo gėrimus snie
gu, vargingai pargabenamu vergų 
nuo Himalajų viršūnių.”

Vasario mėnesi Rumanija nupir- 
ka 164 refrigeratorius, Italija 267, 
Vengrija 14, Francuzija 456, Len
kija 6. Viena grupė iš 98 refrige
ratorių išsiųsta į Chiniją.

Tačiau viename Clevelande, vienos 
savaitės bėgiu, išperkama daugiau 
refrigeratorių negu diduma svetimų 
tautų, sako Electrical League vir
šininkai. Specialė kampanija paro
dymui Clevelandui ekonomiškumo ir 
patogumo iš elektriškų šaldytojų 
Lygos pastangomis bus pradėta Ko
vo 30 d. Elektriški refrigeratoriai 
visada yra išstatyti Lygos parodoje.

PURVAS, DULKES, ir LIGOS!
Nėra galima išlaikyt modernišką iamą 
švariai nenaudojant gero Elektriško Va
cuum Cleaner. Tiktai su vacuum-valv-

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND ‘ NEW YORK
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų Kacdipn 
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto

(Be Ekstra Primokėjimų)

INDIVIDUALUMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
New Yotko Stotis randasi gretimai visų 

Laivu prieplaukų

Rezervacijų. . ir Informacijų fjukit City Ticket. Office CHerry 1842 
arbžr Depot Ticket Office MA in, 011,6

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED

Lietuvis
1276 ADDISON RD.

Siuvėjas
CLEVELAND

PAVASARINIAI

kainos nuo

$25 iki $4Q

A. Argus.
Kaunas. — Musų jaunu

tė valstybė vis plačiau už
mezga prekybos ryšius su 
užsieniu. Lietuvos prekėms 
jau nesvetimos didžiosios 
Vokiečių, Anglų ir Belgų 
rinkos.

Čia duosiu davinius tik 
vienos stambiausios maisto 
produktų bendrovės apie 
sunaudotus gyvulius.

Vieną paskutinių praeitų, 
metų mėnesių “Maisto” b- 
vė, su savo skyriumi Klai
pėdoje, sunaudojo:

kiaulių štukų 25,923
galvijų
smulkių gyvulių 
nam. paukščių 
Viso sunaudota
Iš tų sunaudotų

užsienin išvežta: bekono — 
817,705 kg.; gyvų kiaulių 
— 7,330 št.; šviežios kiau
lienos — 69,023 kg.; paukš
tienos — 17,486 kg.; avie
nos — 3,209 kg.; šviežių 
kepenų — 100 kg.; gyvų 
galvijų — 465 št..

Išgabentų gyvulių
paukščiu vertė siekia net 
4,200,000 lt. •

Tai per vieną mėnesį. O 
per metus viena minėta 
bendrovė gali išvežti gyvu
lių maždaug už $5,000,000.

Užsienis, ypač Anglai ir 
Vokiečiai jau visai gerai 
vertina musų maisto pro
duktus. Musų bekonas lai
komas nei kiek neblogesnis 
kaip kitų bekoną ekspor
tuojančių valstybių. Musų 
bekonas Anglų labai mėgia
mas. Už jį moka vi^i pa
dorias kainas. '

Iš Lietuvos gabenama ir 
gyvos kiaulės. Daugiausia 
gabenama Vokietijon — į 
Berlino, Dresdeno, Frank
furto miestus. ,

Pradėta išgabent ir švie
žia kiauliena. Daugiausia 
jos išvežama Francuzijon 
ir Belgijon.

Taip pat išvežama ir gy
vi galvijai. Jų rinka yra 
Vokietija. Kainos pradžio
je laikęsis neblogos, tik 
paskutiniu laiku kiek kri
to. Kainos krito ypač del 
to kad 
varoma 
dūktų 
gandą.

Jieško daugiau rinkų
Pradėta tartis su kito

mis Europos valstybėmis 
del musų gyvulių eksporto. 
Pirmoje eilėje jau susitar
ta su Belgija, kur artimiau
siu laiku bus eksportuoja
mi musų galvijai.

Paukštiena daugiausia 
eksportuojama- Vokietijon. 
Eksportas, ypač žąsų, butų j 
labai plačiai išsivystęs, tik j 
kad paskutiniu laiku 
kiečiai pakėlė žąsims 
gubą muitą.

Taigi, kaip matome 
tuva eksportą plečia visais 
frontais. Musų produktai 
pasiekia ir turi gero pasi
sekimo ir tolimesnėse šaly- Į 
se, kur nuo senai rinkas už- i 
kovojusios ir įsistiprinu- 
sios kitos valstybės.

Gerai žinome kad Lietu- j ?J „ 
vos linai yra vieni iš ge
riausių Europoje. Bet visi ] _.........
buvo apie musų linus gana j turėsit ‘pasitenkinimo ant visados/ 
blogos nuomonės, mat jie ,, . , . . ., , . • • . L Taipgi parduodam visokias brangmenasbuvo eksportuojami visis- . . . ... . , .,. . J. . J • taisom laikrodžius ir laikrodėlius,kai nerusiuoti, nepatikrin
ti.. Ir be to. per Latvius. Didžiausia Clevelande Lietuviu Radio 
Jie gi išrinkdavo geresnius Parduotuvė
musų linus ir eksportuoda- 6107 superior Avė. prie E. 65th St. 
vo kaip savo, gi blogesnę, ENdicott 4638
rūšį nerušiuodavo ir išvež-. _ _________

Materijų.

Užsisakykit 
DABAR!

uz

Vo-Į 
dvi-

Lie-

Žemiausios kainos 
rūbų valymą dabar

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnes išvalyt ir išprosyt
Siutai išprosyt
Kelinės išprosyt
Skrybėles išvalyt

Moterims
Kotai ir dresčs išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 .
Moteriškos skrybėlės išvalyt

$1.00 
50c 
50c 
25c 
45e

aukštyn 
50c

JEWELER

Nusipirkit sau gražy Radio Setą Kalėdoms,

ir

toju galima išlaikyt švariai patiesalus, 
kaipetus, langų uždangalus ir apvilktus 
rakandus, nuvalant nuo jų dulkes ir ne-

Jus privalot turėti 1931 mo
delio Elektrišką valytoją savo namų 
valymui šį pavasarį. Jie yra greitesni 
ir atsakantesni negu pirmiau buvę.

svarumą.

KUR PAMATYT Visos pra
šomos ateiti išegzaminuoti ir išbandyti 
daugelio išdirbimų Elektriškus Vacuum 
Valytojus Apex, Bee Vac, General Elec
tric, Graybar, Hoover, Premier Duplex, 
Rotarex, Royal, Sanitation System, Uni
versal, ir Westinghause išstatytus

ELECTRICAL LEAGUE

BUILDERS EXCHANGE BUILDING
18tas AUKŠTAS PROSPECT AVE.

Skersai nuo Union Station
ATDARA 9 IKI 5 INEIGA DYKAI

Pilnai patyrę patarnautojai mielai jums vis- 
išredinės ir išaiškins, atsakydamiką

KUR

i visus jūsų paklausimus.

PIRKTI Elektriški pa-
išstatyti Electrical League gali-dargai

ma gauti pirkti krautuvėse pažymėtose 
apačioje. Vardų pardavėjų kurie turi 
tam tikrus dalykus, klauskit League’s 

. . CHerry 2535.Information Service

DOWNTOWN
BAILEY CO.

Prospect and Ontario Streets
BOSS WASHING MACHINE CO.

........................... 33 Euclid Arcade
CITIZENS ELECTRIC CON

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

COFFIELD ELECTRIC CO.
........................23 Colonial Arcade

CUSH Al AN R EFRIG ER ATION CO.
.................. 1722 Euclid Avenue

DANFORTH REFRIGERATION 
COMPANY . 2106 Euclid Ave.

DUNN ELECTRIC COMPANY

ELECTRIC SANITATION CO.

FRIGIDA1RE SALES CORP.
........................1371 Euclid Avenue

HALLE BROTHERS COMPANY
Euclid Avenue at 12th Street

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

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

MAY COMPANY . Public Square
MAYTAG SALES COMPANY 

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

............................3 0 Taylor Arcade
ONE MINUTE MANUFACTURING 

COMPANY . 21 Euclid Arcade
PREMIER VACUUM CLEANER CO. 

. . . 209 Chc»tcr-12th Building
STERLING & WELCH COMPANY

WM. TAYLOR SON & COMPANY 
................. 630 Euclid Avenue

THOR ELECTRIC SHOP 
.................29 Colonial Arcade

UNITED ELECTRIC FIXTURE & 
SUPPLY CO. . 1774 E. 9th St.

WHITE SEWING MACHINE CO. 
.... 1812-16 Euclid Avenue

W E S T - S I D E
ELLIOTT ELECTRIC COMPANY 

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

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

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

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

MEISTER ELECTRIC COMPANY 
...... 12831 Lorain Avenue

PFAHL ELECTRIC CO.
.............. 3074 West 25th Street

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

EAST SIDE
CLARK ELECTRIC COMPANY 

.............. 1893 East 55th Street

CRYSTAL ELECTRIC CO.. INC.
..............  2029 East 102nd Street

DOAN ELECTRIC COMPANY

EBERHARDT OTT ELECTRIC
CO., INC. . 8106 St. Clair Ave.

ENTERPRISE ELECTRIC LIGHT
ING FIXTURES, INC.
.................  6509 Euclid Avenue

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

KELVINATOR SALES CORP.
....................... 4100 Euclid Avenue

KERBER ELECTRIC COMPANY 
..........  8524 Broadway Avenue

LAUNDRYETTE CORPORATION

LIBERTY ELECTRIC COMPANY 
. . . 10613 Superior Avenue

M. & K. ELECTRIC COMPANY 
..............13716 Kinsman Road

MADISON ELECTRIC COMPANY 
...... 15207 Kinsman Road

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

LAKEWOOD
CUSHMAN REFRIGERATION CO.

GERHARDT ELECTRIC CO.

LAKEWOOD ELECTRIC CO.

LAKEWOOD HARDWARE 
..........  11826 Detroit Avenue

I. T. MOYER ELECTRIC CO.
.............. 12506 Detroit Avenue

SNYDER ELECTRIC COMPANY 
.......... 15408 Madison Avenue

HEIGHTS
DENZEL ELECTRIC COMPANY

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

ING FIXTURES, INC.
..................1 31OO Shaker Square

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

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

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

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

THE ELECTRICAL’ LEAGUE SAKO: 
Valymas laiptų užtiesalų buvo “tikras darbas’’ iki iš
rasta Rankinis Vacuum Valytojas pritaikytas prie, to 

darbo. Mes parodysim jums kaip jis veikia. -



» 
I

i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese :
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Kas Daroma Biržiškos 
Sutikimui

Draugijos ir jų veikėjai! 
Jeigu dar bus jūsų draugijos 
susirinkimas, iškelkit klausimą 
išrinkimo atstovų j Prof. M. 
Biržiškos priėmimo komitetą, 
o jeigu jau nebus, tai draugijų 
valdybų nariai prašomi pribūti 
j susirinkimą penktadienio va
kare, Kovo 27 d., nuo 7 vai., 
“■‘Dirvos” redakcijom Bus ap
tarta galutini planai gerbiamo 
svečio sutikimui ir priėmimui. 
Prakalbas ir vakarienę rengia 
vietinis Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrius, visi kiti privalo
me prisidėti Į talką, nes darbo 
bus. Kitose kolonijose gražiai 
ji priėmė, neužsileiskime ir čia.

Jo prakalbos bus Balandžio 
16 d. Lietuvių salėje. Daly
vaus ir Ukrainiečiai.

Mirė. Kovo 17 d. mirė M. 
Matusevičius, 52 m., nuo 10526 
Dupont avė. Buvo SLA. 14 
kuopos narys, todėl kuopa lai
dotuvėms nupirko gėlių vaini
ką.

Velionis paėjo iš Geisteriš- 
kių k., Vilkaviękio par. Pali
ko du broliu, Vincą gyvenanti 
Clevelande, ir Kazį gyvenantį 
Donora, Pa. Pašarvotas pas 
graborių A. C. Jakubauską, 
6621 Edna avė. Bus laidoja
mas Kovo 21 d., 9 vai. ryto iš 
šv. Jurgio bažnyčios.

Velionis buvo geras Lietuvis, 
rėmė tautišką spaudą ir buvo 
“Dirvos” skaitytojas.' Lai bu
na jam lengva šalta Amerikos 
žemelė.

Atpiginta telegramų kaina Į 
Lietuvą. Western Union Te
legraph Co. praneša kad nuo 
Kovo 15 d. užvedama kabelio 
susisiekimas su Lietuva su 25 
žodžiais minimum, prie to sa
vaitės pabaigos laiškai su 25 
žodžių minimum.

Kabeliu laiškai bus $2.63 už 
pirmus 25 žodžius, ir 19 Ne už 
kcžną žodi viršaus.

Savaitės pabaigos laiškų kai
na bus už pirmus 25 žodžius 
$2.13 ir 8Nc už kožną žodi vir
šaus.

Turint svarbius reikalus su 
Lietuva galima kreiptis i tele
grafo ofisą paminint apie šiuos 
laiškus, kurie suvaikščioja Į 
dieną-kitą.

Ka’p Prigauta Mergele 
Sulaukė Savo Laimės
Dvidešimts metų atgal Lie

tuvoje, apie Mariampolę, Bar
borą S'eniulytę prigavo jos vai
kinas ir pabėgęs į Ameriką už
miršo. Praėjo pasaulinis ka
ras, užėjo prohibicija, prasidė
jo ekskursijos į Lietuvą.

Tas jos jaunikis, išmokęs su 
mergelėmis gudravoti, labai ne
norėjo ženytis ii- Chikagoj but- 
legeriaudamas pralobo. Pasi
rodymui giminėms, nuvažiavo 
su ekskursija į Lietuvą. Pa
langoj irgi pradėjo flirtuot, bet 
su aukštos klesos panelėmis ir 
poniomis. Per klaidą įsiflirta
vo su pono Bravorų Ministerio 
žmona ir papuolė Į bėdą. Bė- 
go pas savo draugus Amerikie
čius prpšvt kas paskolintų jam 
savo pačią, nuduot jog yra že- 
i.c .as, Kad praeitų ministerio 
rūstybė. Bet nepasisekė. Par
bėgo į Mariampolę pas savo 
draugą, tas jau rengė vestuves 
su sovo panele. Prašė tos kad 
pabūtų jam už žmoną, iki ap
rims nonas ministeris, bet ir ta 
nesutiko. Vienok, pagelbėji
mui jam, pasiūlė savo tarnai
tę, senmergę, kuri visą amželį 
norėjo vyro. Na ir pasitaikė 
taip kad ta tarnaitė yra ta pa
ti kuria tas butlegeris išvažia
vęs paliko.... O kaip daly
kas baigsis pamatysit atsilan
kę i perstatymą “žentai iš A- 
nicnkos” Balandžio 26 d. Lie
tuvių salėje, “Dirvos” ir SLA. 
14 kp. vakare.

P. Juška susižeidė. Kovo 11 
d., atsilankęs pas savo žmoną, 
su kuria jau krūvoje negyveno, 
P. Juška išmušė jos namo du
rų langą ir į stiklus taip susi- 
pjaustė ranką kad nuo kraujo 
nubėgimo neužilgo gatvėje nu
alpo. Paimtas į ligonbutį kri
tiškoje padėtyje. Jis uoliai rė
mė komunistus ir skaitė jų 
laikraščius.

Klaidos pataisymas. Skel
bime Darželiui aukų iš Kovo 
22 d., vietoj D. Grigaštaičio tu
rėjo būtį D. Augustaįtis $1.

Aušros V artu Moterų 
Dr-jos Sukaktuvės

Pereito sekmadienio vakare, 
Šv. Jurgio bažnytinėje salėje, 
Aušros Vartų Draugystė ap
vaikščiojo 25 metų savo gyva
vimo sukaktuves. Gražiai iš
puoštoje salėje, dalyvaujant į 
400 svečių, atsibuvo banketas 
su visais atitinkamais sukak
tuvėms paįvairinimais.

Pirmiausia, prieš pradedant 
valgyt, sudainuota Lietuvos 
Himnas ir Kun. Vilkutaitis at
kalbėjo trumpą maldelę. Pro
gramą atidarė A. V. draugijos 
dabartinė pirmininkė O. Sta- 
pulionienė, kuri perstatė toast- 
mastbriu M. Brazauskienę. Ji 
gražiai vedė visą vakaro tvar
ką. Pirmiausia kalbėjo Kun. 
Vilkutaitis, paskui sekė visa 
eilė kalbėtojų, vyrų ir moterų, 
•pirmųjų tos draugijos veikėjų 
ir dabartinių: M. Pukelienė, 
John ,L. Mihelich, pirmutinė 
draugijos pirmininkė K. Taraš
kevičienė, adv. P. V. česnulis, 
Ona Mihelichienė, P. P. Mulio- 
lis, P. A. Šukys.

Muzikali programą vadova
vo varg. B. Nekrašas, kuris ir 
užbaigė vakarą dainomis.

Tarp dainų buvo solo ir due
tų. \ Sol dainavo A. Miliauskiu- 
tė, P. Bukauskienė, B. Nekra
šas, duetą Elena Grigiutė ir B. 
Skirbantas. Algirdas Šukys 
griežė smuiką. Viskas išėjo 
labai gražiai.

Tarp dalyvių, kaipo garbės 
narės, buvo 24 dar gyvos pa
čios pirmutinės kurios tą drau
giją sukurė. Kitos dvi buvo 
susirgusios. Keletas iš pir’mu- 
tiniųjų yra jau senutės, kurių 
ir vaikai sulaukę vaikų. Jos 
gal pirmą syki kur nors išėjo 
i viešą sueigą po keleto metų. 
Tai vis Lietuviško gyvenimo 
pionierės, kurios pasuko musų 
kolonijos veikimo ratą anose 
dienose, ir jis sukosi vis smar
kyn ir smarkyn. Jos pavargo, 
neteko spėkų, bet tą ratą suka 
kitos ir kiti, ne tik toje drau 
gijoje bet ir daugely j kitų, ku
rios po to susitvėrė. Rep.

Kurie turit paėmę knygutes 
platinimui Salės B-vės nauda, 
tikietėlių stengkitės visus par
duoti ir grąžinkite pinigus. Iš 
ko kas tikietus paėmėt tiems 
ir grąžinkit. Grąžinti reikia 
kuogreičiausia. Kurie nepar
davė! nelaikyki t tikietų, juos 
gal kiti parduos. Kas nori pa
imti pardavinėti gali dar dau
giau gauti. Visiems darbuo
tojams bus ištarta prideramas 
ačiū. Turto r. C. F. Petraitis.

‘Dirvos’ Agentūra šymėt ve 
padarė sutartį su Erie gelžke- 
liu pristatymui pasaž'ierių į lai
vus keliaujant į Lietuvą. Eric 
gelžkelis šiose dienose įvedė vi
sai naujus gražiai išpuoštus 
pasažierinius vagonus, kokių 
dar neturi kiti gelžkeliai.

Atpiginta kelionė į Lietuvą 
Kurie žada važiuot Lietuvon 
dabar proga parvažiuoti ir su 
gryžti į Ameriką trečia klesa 
už $150. šis nupiginimaš ge
ras tik nuo Kovo 2 d. iki Ba 
landžio 30 d. Po to vėl bus 
sena kaina — $181 į Klaipėdą. 
Kurie turit reikalų ir norit va
žiuot anksčiau pasinaudoki! 
šia nauja kaina. Kurie vyksta 
tik į vieną galą be sugryžime 
tiems lieks sena kaina — $107 
į Klaipėdą.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs 
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Antanas Karpavičius . . Lt. G9
Simas Karpavičius ........ 100
Petras Gudas .................. 100
Antanina Gricienė .......... 100
Ona Mikutaitienė ............ 250
Ona Augunaitė .............. 100
Ona Bogužauskienė .......... 70
Jonas Raževičius .............. 110
Anelė Šiaulienė .............. 1000
Jieva Juostaitytė .............. 100
Mykolas Judickas ............ 100

Kreipkitės vėl:

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

Ukrąiniečių Koncertas
Kovo 15 d., miesto auditori

jos salėj įvyko gražus patrio
tiškas Ukrainiečių koncertas 
paminėjimui jų tautos žadin- 
tojo-poeto Taras Ševčenko. Di
delė salė buvo pilna žmonių, 

i Programas išpildyta labai gra
žiai. Buvo dainos choro, trio 
ir solo. Didelis choras, iš 100 
dainininkų, sudėtas iš trijų ma
žesnių chorų, vadovaujamas 
Prof. G. Pawlowskio, gražiai 
pasižymėjo.

Solo dainavo Julia Sičinskie- 
nė ir C. Orlik.

Daugiausia buvo dainuojama 
ševčenko dainos.

Be dainų, buvo dar kalbos ir 
deklamacijos apie tą poetą.

Parengimas buvo labai tin
kantis tokiam paminėjimui.

Pereitą savaitę lankėsi Cle
velande pas savo brolius ir pa
žystamus Jonas Selickas iš Chi- 
cagos. Jis dirba prie “Chicago 
Tribune”.

Iš Collinwood
Moterų Sąjungos 3C-tos kuo

pos nutarimo įvyko “card par
ty” pas pp. Petrauskus, 17414 
Neff rd., šeštadienio vakare. 
Kovo 14 d. Atsilankiusieji bu
vo pilnai užganėdinti pp. Pet
rauskų svetingumu ir gražio
mis, geros vertės, dovanomis.

Kovo 21 d. vėl ten pat atsi
bus “card party”, kaip ir auk
ščiau minėta, naujos parapijos 
naudai. Komisija.

Moterų Sąj. 36 kp. tuoj po 
Velykų rengia gražų vakarą su 
perstatymu komedijos “Sen
mergių Seimas”. Tai bus šeš
tadienio vakare, Bal. 11 d., 
naujos parapijos salėje. Po 
vaidinimo bus šokiai. Rep.

Pastaba. Šio kampelio ži
nučių rašytojas, , Reporteris, 
neatsako už paskutinę Collin- 
woodo žinią apie parapijos su
sirinkimą. Rep.

M. M, N. P. choras stropiai 
■elgiasi prie Velykų ryto iš
kilimų. Mokinasi tris dalykus 
iš Mozarto 12 Mišių, būtent 
Gloria, Sanctus ir Benedictus.

Naujos parapijos pamaldos 
atsibuna gavėnioj sekančiai: 
trečiadieniais gavėnios pamal
dos, penktadieniais šv. Valan
da. sekmadieniais stacijos nuo 
7:30 vak. Rep.

Jau ruošiamasi prie pikniku. 
Collinwoodo SLA. 362 kp. ir 
parapija bendrai turės pikni
kus šiose dienose: Birželio 21 
d., Liepos 19. ir Rugpjūčio 23. 
Kitų draugijų prašome tomis 
dienomis piknikų nerengti ar
ba susinešti su SLA. 362 kp. 
valdyba.
RESTAURANTAS PARSIDUODA

Ineiga iš priešakio ir iš užpakalio, 
nauji ir gražus įrengimai, balto ak
mens stalas. Savininkas turi kita 
biznį, nori šį parduoti. Kreipkitės:

PEARL RESTAURANT 
7125 Lorain Ave.

JOE LUIZA
ir jo Orkeitrrs

Muzika visokiems 
tikslams — baliams 
ir šiaip reikalams. 
Tel. KEnm. 3387R

19400 NAUMANN Ave.

ROSEDALE
DRY CLEANING Co.

6702 SUPERIOR AVE.
Phone: HEnderson 7906

C. F. Petraitis, Mgr.

Our New and Low Prices
Men’s Suits and Overcoats 

cleaned and pressed ....$1.00
Men’s Hats cleaned & blocked 55c
Neckties ................................. 15c
Ladies’ Coats cleaned and

pressed .............. SI.25 and up
Ladies’ Dresses cleaned and 

pressed .......... SI.25 and up
Ladies’ Hats cleaned and 

blocked ............................ 65c
Also Big Reduction on

Repairing

Metropolitan Opera Co. 
Atvyksta Į Clevelandą
Su atvykimu Metropolitan Opera 

Kompanijos į Clevelandą šį pavasa
rį, operos mėgėjai turės progos gir
dėti žymiausias operos žvaigždes. 
Operos savaitė bus nuo Balandžio 27 
iki Gegužės 2 d.

Tarp žymiausių dainininkių bus 
Rosa Ponselle, Marion Telva, nauja 
dainininkė Prancūzė Lily Pons, Lu- 
crezia Bori, ii’ daug žymių vyrų, 
Rothier, Gigli ir kitų.

Štai kokios operos bus dainuoja
mos ir kuriomis dienomis:

Pirmadienį, Balandžio 27 — “La 
Traviata”.

Antradienį, Bal. 28 — “Tosca”.
Trečiadienį, Bal. 29 — “Mignon”.
Kctv. Bal. 30 — “’Carmen”.
Penktadienį po pietų, Geg. 1 — 

’’Rigoletto”.
Penkatdienįo vakare, Geg. 1 — 

“Norma”.
šeštadienį po pietų, Gegužės 2 — 

“Peter Ibbetson”.
šeštadienio vak., Gegužės 2 —-• 

“Lucia di Lammermoor”.
Repertuaras sutvarkytas taip ' jog 

paskutines dvi dienas operos mėgė
jai, kurie suvažiuos iš kitų miestų, 

l.UCREZIA BORI

galėtų matyt net keturias iš žymiau
sių operų.

Dideles pastangos buvo dėta gau
ti parodyti Clevelandui pirmą sykį 
garsią Viennos dainininkę Jeritzą, 
taipgi Prancūzų Lily Pons ir Ame
rikietę Grace Moore.

Kaip paprastai, tikietai bus nuo 
$1 iki $7. Parsiduos Public Audito-

Pradžia 4:30 vai. po pietų

Teatrui 50c.

Ruoškitės — Rengkites — Dalyvaukit!
“Vakaras su vien tik Lietuviškais šokiais”

Rengia “Dirva” ir S. L. A. 14-ta Kuopa
Statoma dviejų aktų naujausia komedija

“‘ŽENTAI IŠ AMERIKOS” 
sekm, BAL.-APRIR 2G 

LIETUVIU SALĖJE
Po program o šokiai

Šokiams 35c.

‘DIRVOS“
1931 m.

Ekskursija
Lietuvon

Prisidėkit prie šios linksmiausios 
1£31 metų Ekskursijos, kurią rengia 
bendrai “Dirva”, “Amerikos Lietu

vis”, “Naujienos” ir “Vienybė”.

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

Keleivius į New Yorką palydės pats “Dirvos” Redaktorius

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

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

Taksų $5 ekstra.

Ateikit įsirašyti į 
Ekskursiją tuojau!

BIRŽELIOJUNE 6
HOLLAND-AMERICA LINE

Puikiu Milžinišku Laivu 

‘ROTTERDAM’ 
į Klaipėdą per Rotterdamą.

“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” Agentūra
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND: OHIO

rium ir kitur. Apie ati bus pra
nešta vėliau.

BACHO CHORO PERSTATYMAS
Kovo 22 d., nuo 3 vai. po pietų 

Severance Salėj Bach Choras statys 
“Kristaus Gyvenimą Pagal šv. Mat- 
jošiaus”, kaip 200 metų atgal Didįjį 
Penktadienį pastate garsus kompo
zitorius Johann Sebastian Bach pir

Velykos Bus Balandžio-April 5 

Pasiuskit saviškiams į Lietuvą keletą 

desėtkų Litų per

“DIRVOS” AGENTŪRĄ

F----------------------------------------- ------------------------------------------- 1
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

i tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 
* Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- j 
j kit mus negu ugniagesius (firemonus).
i _ Į

Vienatinė Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra. j

P. P. MITRIOMS I
! 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 '------------------------------------------------------------------------- !

mu kartu Leipzige. Chore dalyvau
ja 160 giedorių, jiems pritars Cleve
land Orkestras su kitokiais prie
dais ir pagalba, ir prie to dainuos 
70 vaikų choras.

Solo dalis Kristaus dainuos Rollin 
Pease, bass-baritonas iš Chicagos, 
Evangelisto dalį dainuos William 
Wheeler, tenoras. Kiti dainuos Pi
loto ir Petro dalis.


