
kus pra-1 mu kartu Leipzige. Chore įį- 
ja 160 giedorių, jiems pritars^, 
land Orkestras su kitokiais J 

dais ir pagalba, ir prie to 
70 vaikų choras.FYMAS

io pietų 
i statys 
v. Mat- 
1 Didįjį 
kompo- 
?h pir

Solo dalis Kristaus dainuos t* 
Pease, bass-baritonas iš 
Evangelisto dalį dainuos Tį 
Wheeler, tenoras. Kiti daina. 
loto ir Petro dalis.
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KIOS APDRAUDOS 
ikti visiems pilnas musu pa- 
tiškus patarimus reikale bile 
i dykai. Todėl pirmiau šau- 
firemonus).
vi Lietuviu Real Estate 
s Agentūra.
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,os’’ Redaktorius

Yorko
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visokiomis Ii- 
įgaliota visų 
įliją, Vokie-

-ais iki 8 v.

OHIO

Gegužis Meta Jurgeliutl 
iš S. L. A. Sekretorystės

9 BAŽNYČIOS UŽ GIM
DYMU KONTRO

LIAVIMĄ

DEPORTUOS 100,000
JŪREIVIU

Washington.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroito automobilių iš- 
dirbystės skelbia kad joms 
darbymeti jau beveik su- 
gryžo, ir iki pabaigai vasa
ros darbai jsieis pilnu sai
ku. Šymet numatoma pa
gamini 4,000,000 naujų au
tomobilių, o tas reiškia la
bai gerai šiems laikams.

Prieš algų mažinimą. W. 
Green, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas, sako 
kad Darbo Federacija dės 
visas pastangas prieš ma
žinimą darbininkams algų. 
Jis sako kad ekonominė pa
dėtis pasigerins kada ma
sės žmonių turės darbus ir

Plieno industrija tikisi 
laikų pagerėjimo. Skelbia
ma kad šie metai bus rekor
diniai budavojimo metai, ir 
tikima kad budavojimas 
viešų ir privatiškų budinki! 
pasieks $7,000,000,000 su
mą. Daugybei didžiųjų bū- 
dinkų, tiltų ir kitokių buda- 
vonių bus reikalinga šimtai 
tūkstančių tonų plieno.

Valdžia davė sėklų pas
kolas del 114,600 ūkininkų 
sumoje $17,455,264. Vis tai 
pasekmė pereitos vasaros 
pagados.

6,050,000 bedarbių. Spe- 
cialis bedarbių surašymas, 
nesenai pravestas rodo kad 
šioje šalyje 6,050,000 darbi
ninkai yra be darbo, iš jų 
dalis laikinai atleisti, kiti 
visai nežino kur dirbs ir 
kada. Iš aštuonių vienas 
darbininkas nedirba.

Ukėms darbininkų randa
si perdaug. Agrikultūros 
Departmentas skelbia kad 
ant kožno 100 darbininkų 
reikalingų į ukes aplikantų 
randasi 137. Iš priežasties 
pereitos vasaros karščio ir 
neužderėjimų kitos ūkės 
šymet neišgalės imti tiek 
darbininkų kiek imdavo se
niau.

Anglijos gelžkelių darbi
ninkai sutiko ant numaži
nimo algų 4 1-6 nuošimčiais 
su ta sąlyga kad jokiam pil
namečiui gclžkelio darbi
ninkui nebūtų mokama ma
žiau kaip $10 Į savaitę.

Francuzijos valdžia davė 
$10,000,000 supirkimui vy
no iš vyno gamintojų, kfirie 
neturi kur dėti vyną ir gali 
panešti didelius nuostolius.

SAKO, TUOMI JI LIKS! 
KALTA, O JIS PATS 

“ČYSTAS”
Iš Patikėtinų šaltinių te

ko ‘ Dirvai” patirti kad Ge- 
’ gužis ir Vitaitis deda visas 

pastangas prašalinti iš vie
tos SLA. Centro Sekretorę 
P. Jurgeliutę, neva kaipo 
kaltininkę už Devenio-Užu- 
nario paskolos praradimą, 
tuomi rengdami sau dirvą 
Susivienijime ponauti.

Kovo 15, 16 ir 17 dd. Įvy
kusiame Pild. Tarybos ir 
Komisijų suvažiavime Ge
gužis pareikalavo kad Jur- 
geliutė rezignuotų. Kuomet 
kiti dalyviai su iitom nesu
tiko tai Gegužis įteikė prieš 
Jurgeliutę skundą, apkal
tindamas ją vieną už tą pa
skolą.
. Dglei to paduoto skunda 
Įvyks tardymas už mėnesio 
laiko ir Gegužis su Vitaičiu 
pasirengę daryt viską kad 
Jurgeliutę butų prašalinta.

Tai tokios tokelės. Nese
nai dar “Tėvynė” rašė kad 
paskola buvo duota “pasiti
kėjimo principu”, bet da
bar Gegužis ir .Vitaitis 
principą sumynė. U 
komisija išrado kaltais Ge
gužį, Jurgeliutę ir kitus du 
už tą paskolą, Gegužis pa
siryžo save “apsivalyti” pa
sigarsindamas jog nežinojo 
kas organizacijoje dedasi.

Kada Jurgeliutę išmes iš 
sekretorystės, už mažiausĮ 
jam priekaištą del žuvusios 
paskolos kožnam spjaus Į 
akis: “Ko jus iš manęs no
rit! Ji buvo kalta, ją nu
baudė, ir tylėkit prieš ma
ne !”

Gaila kad tokie dalykai 
musų organizacijoje dedasi. 
Dar blogiau tai kad viskas 
daroma ne organizacijos 
labui, bet paruošimui sau 
dirvos ateinantiems rinki
mams.

(Organizacijos labui da
roma štai kas: mėtoma tūk
stančiai dolarių “kaltinin
kų” ješkoj imams ir tam pa
lui” j ieškojimams, tankiems 
suvažiavimams ir tt. Kur 
ponas prezidentas buvo per 
kelis metus nuo tos pasko
los išdavimo?....)

MIRĖ VOKIETIJOS 
DIPLOMATAS

Pereitą savaitę mirė žy
mus Vokietijos valstybinin
kas Herman Mueller, vie
nas iš pasirašiusių Versalio 
sutartį ir buvęs du kartu 
Vokiteijos kancleriu. Mirė 
turėdamas tik 54 m. amž.

Seniau jis buvo radikalas 
ir pirm karo vadovavo so
cialdemokratų mažumą. Su 
karo paliaubomis jis pra
garsėjo, ir kaipo naujai pa
skirtas užrubežinių reikalų 
ministeris jis 1919 metais 
su Dr. Bell savanoriai nu
važiavo į Versalį pasirašyti 
taiką varde naujai susitvė
rusios Vokietijos respubli
kos. Jis buvo kaizerio ir 
rojalistų priešas, bet kaipo 
rimtas liberalas daug pa
gelbėjo Vokietijai sustiprėt.

NESUPIRKS DAUGIAU 
GRUDŲ

Suv. Valstijų Federalė 
Ūkių taryba paskelbia kad 
ji jau išsitraukia iš grudų 
supirkimo rinkos. Kaip tik 
užsibaigs 1930 m. derliaus 

ta operacija, taryba sustos su- 
Kuomet pirkinėjus grudus pagelbė- 
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TROCKIS JIEŠKO NUO
STOLIŲ

Istanbul, Turkija. — Pa
degėlis Trockis teismo ke
liu pareikalavo kad namo 
savininkas atlygintų jam 
už gaisre žuvusius jo daik
tus, nes gaisras kilęs iš ne
pataisyto kamino. Namo 
savininkas iškėlė bylą prieš 
Trockį reikalaudamas savo 
nuostolių, nes gaisras kilęs 
iš priežasties tarnaitės ne
atsargumo.

jimui sulaikyt kainų puoli
mą. Ūkininkams pataria 
šymet sumažint sėjimo plo
tus. Taryba negali nuola
tos supirkinėti, nes nėra 
reikalo. Ji tik gelbėjo ūki
ninkus del kainų nupuolimo 
po pereitų poros metų der
lingumo.

STERILIZUOS SILPNA- 
NAPROČIUS

Vermont valstija legisla
ture pravedė bilių sulyg ku
rio silpnapročiai ir bepro
čiai privalo būti sterilizuo
jami, kad iš jų negalėtų vei
stis daugiau negeistinų gai
valų. Tikima kad guberna
torius bilių užtvirtins.

BANKŲ BANKRUTAI 
ŽYMIAI SUMAŽĖJO

Vasario mėnesi bankru- 
tijimas Amerikoje bankų 
žymiai sumažėjo lyginant 
su bankrutijimu Sausio mė
nesi.

1930 metais užsidarė net 
1,345 bankai.

Gruodžio mėnesį užsida
rė 344 bankai.

Sausio m. — 199 bankai.
Vasario mėn. — tik 78.

7 mirė nuo alkoholio. Ra
ton, N. M. — Devyni vyrai 
pasirengė sau balių ir iš
gėrė alkoholio naudojamo 
automobiliuose nuo sušali
mo motorų. Septyni iš jų 
mirė. Pirmiausia jie ap
ako ir kitokius sunkumus 
pernešė, pagaliaus neteko 
gyvasčių.

Darbo
New York. — Protesto- Departmentas Įsakė imig- 

nų bažnyčių federacijos ko-1 racijos viršininkams pra- 
mitetas vedybų klausimui dėti deportuoti apie 100,000 
rišti, savo posėdyje Kovo svetimšalių jūreivių, kurie 
21 d. dauguma balsų pri-' nelegaliai Įsigavo Į Suvie- 
tarė Įvedimui gimdymų' 
kontroliavimo. Ta bažny
čių federacija turi savo ži
nioje virš 22,000,000 žmo
nių.

Kada protestonų dvasiš
ki ja pradės remti gimdymų 
kontroliavimą, reikia tikėti 
jis bus pravestas.

KAIP RŪPINAMASI TURIS
TAIS LIETUVOJE

NEDUODA VOKIETI J AI- 
AUSTRIJAI ARTINTIS
Paryžius?— Vokietija ir 

Austrija sutarė padaryti 
ekonomišką uniją. Tikslas 
yra sumažinti muitus ir ki
taip viena kitai gelbėtis pa
kilti ekonomiškai.

Francuzija, Čekoslovaki
ja, Anglija, Italija ir kitos 
pakėlė protestus prieš tai, 
nes tai esą laužymas 1922 
metų sutarties su aliantais, 
sulyg kurios ‘ Vokietija ir 
Austrija negali artintis.

Vokietijos priešininkės 
bijo kad prekybinė sutartis 
neišsivystytų L^aĮįnga, Vi- 
dur-Europf^/.AmTMtarišką 
spėką.

Kaip tik pakilo protestai, 
Austrija pasiuntė pakvieti
mą ir Čekoslovakijai prisi
dėti prie sąjungos, bet prie 
to Čekus neprileis Francu
zija.

Francuzija dar pagrūmo
jo Vokietijai sulaikymu fi
nansinės paramos jeigu ji 
vykdys sutartį su Austri
ja.

Vdkietija pareiškė kad ji 
pasiryžus tą sutartį vykdyt 
ir nekreips domės į priešta
ravimus.

Pytas Valstijas atplaukę čia 
ir apleidę savo laivus.

Darbo Sekretorius sako 
kad apie 100,000 svetimša
lių kurie slaptai čia Įsiga
vo nuo laivų gali būti de
portuojami.

Prie to, sako Darbo Sek
retorius, bus dedama pas- 
stangos gaudyti ir depor
tuoti kitus 300,000 svetim
šalių Įsigavusių Amerikon 
nelegališkais keliais.

LLOYD GEORGE PALAI
KO SOCIALISTUS 

VALDŽIOJE
Anglijoje valdžią sudaro 

socialistai. Viso pasaulio 
socialistai tuomi didžiuoja
si. O ištikro socialistus val
džioje palaiko jų priešas, 
Lloyd George, su savo ma
žuma. Socialistai neturi ga
na savo atstovų. Prie jų 
prisidėjo Lloyd George su 
būreliu Liberalų partijos 
atstovų ir taip viršijo kon- 
servaTFvius. Šiose dienose 
Lloyd čeorge dar patvirti
no savo paramą socialis
tams, bet už tai nenori 
jokios vietos kabinete.

sau

40 UŽMUŠTA
Lima, Peru. — Sumiši

mai po nuvertimo Peru vy
riausybės nesiliauja. Šiose 
dienose, po trumpos taikos, 
vėl kilo sumišimai, kuriuo
se užmušta 40 sukilėlių.

tuo klau-

kaip jau 
tradicija.

tų jos nariais įstaigos ir 
asmens kurie galėtų infor
muoti apie musų ekonomi
nį, visuomeninį ir politinį 
gyvenimą, aiškinti visus 
svetimšalinius Įstatymus ir 
duoti kitas reikalingas tik
slias informacijas. Tat su
darant šią sąjungą reika
linga butų Į steigiamą su
sirinkimą pakviesti: Užsie
nių Reikalų, Vidaus ir Su
sisiekimo ministerijos, Šau
lių Sąjungos, Skautų, Vil
niui Vaduoti Sąjungos, Že
mės Ūkio ir Raudonojo 
Kryžiaus atstovus, kurie ir 
galėtų suteikti visų rasių 
informacijas.

Šaukti steigiamąjį susi
rinkimą ir informuoti vi
sus turistus, manyčiau, pa
togiau butų Šaulių Sąjun
gai, nes ji visur turi savo 
burius, o kur jų nėra turis
tų sąjunga galėtų Įsteigti 
savo skyrius, šis klausi
mas yra skubus, nes už 2-3 
mėnesių jau prasidės turis-

Tat padir-
Žėglinis,

Ateivybė Sumažėjo
Šymet Sausio mėnesį į 

šią šalį įvažiavo 13,000 imi
grantų. Išvažiavo gi 23,000, 
kurių tarpe 1,500 buvo de
portuota.

Nors Kongrese buvo siū
lyta sumažinti ateivių įlei
dimą ant 90 nuošimčių, bet 
ateivybę ir be įstatymų su
mažino Amerikoje esančios 
sunkios aplinkybės.

Giminės atsisakė duoti 
pagalbą galintiems įvažiuo
ti, nes čia nėra darbų, 
ir ateivybė sustojo.

UŽ PROHIBI- 
KEITIMĄ 
darbininkų or- 
per savo virši-

na

21New Yorke iki Kovo 
d. automobilių nelaifnėse 
užmušta net 213 'ypatų, 13 
nuoš. daugiau negu pernai 
tuo pat laiku.

Suv. Valstijose naudoja
ma 13,000,000 radio priim
tuvų, iš jų apie 7,500,000 
yra elektriški, kiti dar 
kia senovišku budu.

vei-

PoMažai gauna taksų.
Kovo 15 d. pradėjo plaukti 
į Suv. Valstijų iždą mokes
čiai piliečių nuo 1930 metų 
ineigų. Pernai tuo laiku 
per penkias dienas suėjo 
taksų $460,328,000, o dabar 
tik $283,229,000, arba net 
$258,302,000 mažiau.

UNIJISTAI
CIJOS

Amerikos 
ganizacijos 
ninkus pasiskelbė jog jos
stovi už prohibicijos Įsta
tymo pakeitimą ir rems to
kius kandidatus kurie pri
tars to įstatymo keitimui. 
Šis darbo organizacijų pa
reiškimas labai surūpino 
“sausuosius”.

“Sausieji” taipgi darbuo
jasi. Jie nori kad businti 
kandidatai ant prezidento 
būtinai pasireikštų kur jie 
stovi prohibicijos klausime, 
kad kartais “sausieji” ne- 
apsigautų ir nebalsuotų už 
prohibicijos priešus.

Metodistai, didžiausi pro
hibicijos palaikytojai, ruo
šiasi sukelt $1,000,000 atei
nantiems metams kampani
jai už prohibicijos paliki
mą kaip ji yra. Rengia pa
leisti šešis gabiausius savo 
kalbėtojus per 150 žymes
nių miestų su agitacija pa
likti prohibiciją kaip buvo.

šeši užmušta. Anglijoje 
nušokus nuo bėgių greitam 
traukiniui užmušta trys pa- 
sažieriai ir trys traukinio 
darbininkai.

Astuoni prigėrė. Norve
gijos pakraštyje užėjus ant 
uolų laivui laike audros, 
prigėrė 8 ypatos. Apie 50 
kitų išsigelbėjo.

Lietuva jau rūpinasi ne 
tik Amerikiečiais bet ir ki
tų šalių turistais. Štai kaip 
kalba “Liet. Aide” vienas 
iš susirūpinusiųjų 
simu, Žėglinis:

Ir šiais metais, 
nusistovėjus yra
atvyks daug musų brolių 
Amerikiečių, pasisvečiuoji 
ir pažiūrėti kaip mes gyve
nam, kas pas mus naujo yra 
ir kur galima savo atsivež
tais dolariais biznių pradė
ti, nes Amerikoje bedarbei 
esant, kaip iš Amerikos 
Lietuvių spaudos matyti, 
daugelis nori parvažiuoti ir 
visai pasilikti.

Šiuos kelis ' metus juos 
priiminėjo ir rūpinosi Šau
lių Sąjunga Kaune ir per 
savo burius Klaipėdoje ir 
Virbalyje, teikdama reika
lingiausias informa c i j a s. 
Bet to jau maža, reik jau 
dabar užsienio pavyzdžiu 
suorganizuoti Centr alinę 
Turistų Sąjungą, kuri ga
lėtų Tarptautinėje Turistų tų ekskursijos. 
Sąjungoje repreze n t u o t i 
Lietuvos valstybę.

Be Amerikos Lietuvių 
kiekvienais metais vis dau
giau atvyksta ir kitų šalių 
turistų, bet juos globoti, 
jiems informacijas teikt nė
ra kam, nes daugelis del 
Įvairių sumetimų nenori 
kreiptis į valdžios Įstaigas. 
Jie gryžę savo tėvynėn ten 
klaidingai visai be blogo 
noro informuoja apie visą 
matyta pas mus. Kaltinti 
juos negalima, nes čia mu
sų pačių apsileidimas-ne- 
rangumas. Gerai sutvar
kius turistų informavimą, 
nustačius maršrutus musų 
kurortų ir kitų gražesnių 
vietų apžiūrėjimą iš to bus 
dviguba nauda, nes visi at
keliavusieji bus tinkamai 
informuoti ir musų kuror
tuose vienas-kitas dolaris 
ar latas liks, ir galėsime 
savo kurortus geriau susi
tvarkyti.

Šią sąjungą sudarant rei
kalinga atsižvelgti kad bu-

bėkime.

RENGIASI DARYT
DAR VIENĄ NAUJĄ 

ŠVENTĄJĮ
Popiežius įsakė surasti 

kaulus Pilypo Howard, pir
mo Erlo iš Arundelio, Ang
lijoj, su tikslu padaryti jį 
šventuoju už jo nuopelnus 
bažnyčiai. Jis buvo palai
dotas Arundelio pilies skie
pe. Kaulai reikalingi kad 
butų galima patirti ar jis 
mirė naturališka mirtimi, 
kaip katalikų tikėjimas rei
kalauja. Mat, Howard bu
vo suimtas, uždarytas Lon
dono bokšte ir nuteistas 
nukirtimui, bet miręs pirm 
bausmės įvykinimo. Jeigu 
galva nebus nukirsta tai jis 
liks šventu.

Howard mirė 1595 me
tais geru kataliku ir dar 
savo žmoną atvertė Į kata
likę.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND > NEW YORK
“The Lake Cities Express'

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

(Be Ekstra Primokčjinių)

Kasdien
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MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
New Yorko Stotis randasi gretimai visų 

Laivų prieplaukų
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Korespondencijos SUIRUTĖ TARP CHICAGOS LIETUVIU 
TAUTININKU

KAIP NEGRAŽIAI APSIEINAMA SU ŽMO
NĖMIS, DEL KOKIŲ TEN POLITIKIERIŲ

PITTSBURGH
Paskyrė $14,000,000. Ne

senai Pittsburgo srityj ge
ležies išdirbystės gavo už
sakymą pagaminti 125,000 
tonų būdavo jamo plieno, 
kuris bus sunaudotas buda- 
vojimui Rockefellerio Ra
dio miesto New Yorke. To 
užsakymo suma siekia ne
toli $5,000,000.

Dabar skelbiama kad ga- 
zo kompanija Philadelphia 
Co. skiria $14,000,000 nau
jiems įrengimams ir padi
dinimams Pittsburgo sri
tyje 1931 metų bėgu.

Išviso Philadelphia Co. 
paskyrė $45,000,000 pageri
nimams ir padidinimams 
Penn. valstijoje.

štą, ir taip surastas.
Už poros dienų tą mer

giną pažino jos motina. Sa
kė kad ji mimis nuo nelega- 
lės operacijos. Ji turėjo 
santikius su vienu vedusiu 
vyru, kuris tokiu budu no
rėjo su ja užbaigti. Tas 
vyras, Ant. Wieczorkowski, 
tapo areštuotas. / Merginos 
pavardė buvo Marė Solus- 
ki. Abu matyt Lenkai.

Rašančiam šį straipsnelį 
nėra mintyje ką nors pa
peikti ar ką nors užmesti, 
bet laisvai žiūrint ir žinant 
dalyką nuo senų laikų nori
si tuo reikalu prasitart ir 
paduot keletą minčių musų 
veikėjams.

Gal neklysiu sakydamas 
jog Chicaga yra Amerikos 
Lietuvių centras. Visi svar
besni užmanymai Amerikos 
Lietuviuose kildavo iš Chi-

60,026 žmonių be darbo. 
Darant valdišką bedarbių 
surašą paaiškėjo kad be
darbių yra virš 60,000. Pei’’- 
nai gi Sausio mėnesį bedar
bių buvo 20,307.

Prie to randasi 19,561 to
kių kurie turi darbus, bet 
laikinai atleisti, nes neturi 
ką dirbti. Kiti bedarbiai 
tai tie kurie visai neturi 
jokio darbo.Žiūrėsim ką sakys. Iki 

šiolei budinkų maliavotojų 
unija turėjo sutartį su bū
davote jais kad maliavoto- 
jams butų mokama po $12 
j dieną. Nuo Balandžio 1 
d. darbdaviai žada numa- 
žint mokestį ir duot po $10 
į dieną.

Pažiūrėsim kaip į tai at
sineš maliavotojai: ar pri
pažins kad šiais laikais, ka
da kiti nieko negauna ir 
be darbo vaikščioja, $10 j 
dieną yra gana, ar apšauks 
streiką už $12.

Pasmaugė 7 m. mergaitę. 
Johnstown, Pa. — Suimta 
tūlas Harry Starchok, 28 
m., vedęs vyras, turintis 4 
metų sūnų. Starchok pri
sipažino kad dingusią ir vi
sų jieškomą jo kaimynų 
7 metų mergaitę jis nužudė 
ir jos lavoną paslėpė ant 
aukšto savo namuose.

Jis tapo suimtas, bet kaip 
apie tokį jo darbą patyrė 
žmonės, minia puolėsi prie 
kalėjimo jį atimti ir be tei
smo padaryti jam galą. Iš 
kaimyniško kalėjimo jis ta
po pergabentas į tvirtesnį 
kalėjimą.

Ta mergaitė buvo apsi
lankius pas Starchokų vai
kutį, kur ją pasigavęs tas 
žmogus išgėdino ir paskui 
nusmaugė, paslėpdamas kū
ną savo namuose. Jis bu
vo iš seniau pasižymėjęs 
blogais rekordais policijoje.

Pavandenyje rado moters 
lavoną. Erie, Pa. — Pa- 
ežeryje rasta sukoneveiktas 
moters lavonas, apie 35 m. 
amžiaus. Ant jos kaklo bu
vo tandžiai užnerta virvė, 
prie kūno retežiu pririšta 
sunkus šmotas geležies.

Matomai ji buvo nužudy
ta ir paskui atvežta ir nu
mesta vandenin kad nuskę
stų ant visados, bet nega
na toli nuo krašto įmetus, 
vanduo lavoną išrito į kra

SHELTON-ANSONIA 
CONN.

Sheltone ir Ansonijoje 
darbai visai pamažu kruta 
—dirba po tris dienas į sa
vaitę.

Sheltone yra didelė audi- 
nyčia Blumenthal, kuri už
laiko trijų šios rities mies
tukų darbininkus. Pastaru 
laiku buvo pradėjus dirbti 
pilną laiką, bet darbinin
kams davė po daug maši
nų, todėl darbininkai su
streikavo kad duotų ma
žiau mašinų. Kompanija 
ant to nesutiko ir liepė dar
bininkams gryžti prie dar
bo tomis išlygomis kaip jos 
patvarkyta, bet audėjai va
ro streiką. Audėjams ne
dirbant išrodo labai daug 
darbininkų be darbo. Ne
žinia kada susitaikys.

Kitos gi dirbtuvės dirba 
po dvi-tris dienas.

Kovo 8 d. Conn, valstiją 
aplankė didelė viesulą — 
New Havene pajūryje iš
vartė visus vasarnamius ir 
padarė daug nuostolių.

Ansonijos Lietuviai pra
deda susiprasti. Čia yra 
Lietuvių Piliečių klubas ir 
buvo draugijų apie astuo
nios, bet dabar jau suma
žėjo. Šv. Antano ir Šv. Ka
zimiero draugija susivieni
jo su Piliečių klubu. Tas 
žingsnis yra geras, nes kur 
trys tai ne vienas. Kad vi
si Lietuviai išvien veiktų 
galėtų ką nors nuveikti.

Tiesa, nors vienu žvilgs
niu čia matosi susipratimo, 
kitu — išrodo pasilikę, už
snūdę. Visai užmiršo šy- 
met paminėti Lietuvos ne
priklausomybę. Toliau, vi
sos kolonijos Prof. Biržiš
ką garbingai priėmė, o An- 
soniečiai tarytum apie jo 
atsilankymą nieko ir negir
dėjo. Tai tikrai apsileidi
mas. Ad. Slavinskas.

cagos. Kodėl? Todėl kad 
čia yra prityrusių visuome
nės veikėjų, profesionalų ir 
nemažas skaitlius rimtos 
publikos. Bet šiuo momen
tu yra pastebėtinai didis 
pakrikimas ir apatija tarp 
tautinio elemento.

Tam priežasčių turbut 
reikia jieškoti ne kur kitur 
kaip tik pas Sandariečius 
veikėjus, o ypatingai pas 
Sandaros Centro Valdybą, 
o dar labiau, tai “Sanda
ros” raštinėje.

“Sandaros”, organo kaip 
ir centro valdybos, nerim
tas žingsnis buvo paimtas 
praeitą metą SLA. Pild. Ta
rybos reikale. Sakysime gal 
buvo būtinas reikalas tą 
padaryti. Bet jeigu norė
ta padaryti unija su “Nau- 
jieniečiais”, ar nereikėjo 
pirmiau atsiklausti kitų 
Sandariečių veikėjų, kad 
vėliau nekiltų nesusiprati
mas, kuris pakenkė pačiai 
Sandarai. Bet kur tau. Na 
tai dabar ir turi iškeptą 
blyną.

Sandariečiai veikėjai tuo 
Sandaros centro nusistaty
mu pasipiktino, ir kas nuti
ko: Sandaros kuopelės nyk
sta, nežiūrint kad po perei
to seimo bandyta atgaivint.

Kitose kolonijose tą patį 
matysi ką ir Chicago j.

Reikia priminti jog San
dariečiai netoleravo bi kokį 
jiems užmestą dalyką, ir to 
pasekmes šiandien kenčia 
pati Sandara.

Kitas nemalonus apsirei
škimas tarp “Naujienoms” 
parsidavusių Sandariečių 
yra tai tas kad vietoje būti 
Sandariečių ir kad nepasi
duoti maišą sau ant galvos 
užmauti, jie patys sulindo Į 
Grigaičio maišelį. Kad tas 
yra faktas tai pažiūrėkite 
ką “Naujienose” rašė San
dariečiai ne tik Chicagie- 
čiai bet ir iš toliau.

Visi kiti Sąndariečiai su
prato savo vadų neapgalvo
tą žingsnį ir prieštaravo jų 
darbams. Bet už tai jie su
silaukė iš savo organizaci-

lingą kūną, reikia padirbė
ti. Tam butų reikalinga, 
mano manymu, įvykinti 
veikėjų konferencijas, ku
riose visi suėję galėtų išsi
barti akis į akį sustoję, vi
sus savo nelygumus išly
ginti, tuomet butų galima 
naudingi darbai dirbti.

Nėra abejonės kad to vi
so svarbą kožnas permato. 

' Kas tą visą turi pradėti 
tai kitas klausimas.

Ar kam šis klausimas ap
eina ar ne, ar kam patinka 
ar ne, bet reikia pripažin
ti kad dabar musų tautinis 
frontas stovi pairęs, ko ne
užginčys niekas.

Mums daug ko reikia ir 
daug ko trūksta. Tie ku
rie privirė suiručių, ypatin
gai prie Sandaros centro 
buvę ir dabar esą žmonės, 
jie turėtų prisipažinti prie 
klaidos ir liautis svaidę 
kerštą prieš tuos kurie jų 
blėdingai taktikai nepasi
davė.

Kitas mus slegiantis var- 
gelis-naštelė tai palaikymas 
ir leidimas “Sandaros”. Da
bartinėse sąlygose “Sanda
rai” grasia rimtas pavojus 
sustojimo. Jeigu taip tęsis 
dalykai kaip iki šiolei, tai 
už to lakraščio mirtį bus 
atsakomingi ne kas kitas 
kaip tie svyrūnėliai, kurie 
savo neapgalvota taktika 
savo vežimą į grėbę išvers.

Vargšas Sandarietis.

CHICAGO, ILL.
Muzikos konservatorijos 

koncertas. Kbvo 5 d. Lie
tuvių Auditorijoj buvo su
rengtas BeethoJeno Muzi
kos Konservatorijos moky
tojų šaunus koncertas. Pir
miausia, konservato r i j o s 
orkestras, diriguojant Lu
lu Raben, sugrojo kelis mu
zikos dalykus. Toliau, Lo
tus F. Spring grojo violin- 
čelu solo, p-lė Geriovaitė Ši- 
diškaitė, orkestrui prita
riant, gražiai sudainavo: 
Juoz. Grušas kornetu gro
jo. Mikas Jozavitas skam
bino pianu. Po to dainavo 
antru kartu p-lė G. Šidiš
kaitė. Ji turi gražų sopra
no balsą ir yra gera daini
ninkė ir balso mokytoja. 
Lulu Raben grojo smuiką.

Visi solistai publikos bu
vo iššaukti po antrą kartą 
pakartoti. Solistams pianu 
akompanavo konservatori
jos direktorius A. S. Pocius.

“Dirvos” Skaitytojas
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LIETUVIŲ 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 kreipkitės j Centrų aukščiau paduotu antrašu ar
ba j vietinių kuopų valdybas.
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jos šmeižtų ir boikotų. Ta 
progra mokėjo pasinaudoti 
“Naujieniečiai”. Jie dar la
biau pasėjo tarp Sandarie
čių neapikantos sėklą, nu-
silpninimui Sandariečių, ir 
tą kuopuikiausia pasiekė. 
Vienus Sandariečius “Nau
jieniečiai” glostė, vaišino, 
didvyriais vadino, o kitus 
Sandariečius dergė, įrodi
nėdami jog esą bolševikai, 
fašistai ir tt.

Čia suminėti dalykėliai 
gal kam išrodys mažos 
svarbos, bet taip ištikro nė-
ra. Musų Sandariečiai, tie 
socialistų suklaidinti varg
šai, pradeda suprasti kad 
negerai padarė, bet kaip tą
klaidą atitaisyti?

Ko mums trūksta?
Mums trūksta daug ko. 

Kaip minėjau, mes turime 
darbščių ir energingų vei
kėjų. Bet kad tą visą dile-

EK STRA P RA N Eš IM A S

Daytono ir Apielinkes
VIENTAUČIAMS LIETUVI A M S

GAVAU NAUJAUSIUS SAMPE- 
LIUS VYRIŠKŲ SIUTŲ.

Pasiuvam pagal mierą nežiūrint 
kokio sudėjimo butumet, viskas 
kai lipte prilimpa. Kaina nuo 

$22.00 ir aukštyn 
Grynų vilnų materija.
Dalbas Garantuotas.

Kada reikia naujo SIUTO žinok 
kur galima užsisakyti.
----------Can’t Be Beat!----------

Justinas Sakalas
118 Valley St., Dayton, Ohio.
Phone Garfield 3065 (16)

Tūli musų veikėjai ir lai
kraščiai jau užmiršo tą di- 
delį-prakilnų Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje idealą 
— Lietuvių vienybę ir bro
lišką sugyvenimą. Jų visu; 
idealu šiuo tarpu virtę tik 
Gegužis ir Vitaitis. Jiedu 
naudoja SLA. organą savęs 
aukštinimui, nuolat karto
dami S.L.A. nariams kad 
tik jiedu yra atsakomingi, 
pribrendę veteranai, o visi 
kiti — “nepribrendę”. Tai, 
jeigu jiedu numirtų — Su
sivienijimas sugriūtų? Bu
tų nieko jeigu tik jiedu 
taip manytų, bet randasi ir 
daugiau SLA. narių kurie 
davėsi jiems tai įkalbėti, 
ir tiems žmonėms ištikro 
vaizdinas! kad be Gegužio 
ir Vitaičio — Susivienijimo 
nėra! Ir ką tie pakalikai 
daro? Gatavi kitus sudras
kyti jei negarbina tų dvie
jų “patronų”!

Tegul taip ir manytų, bet 
negražu yra paniekinti vi
sus kitus SLA. veikėjus ir 
narius. Tie “patronų” gar
bintojai pasiėmė užgaulio
jimu asmenų toliausia sto
vinčių nuo S.L.A. reikalų, 
tik organizacijai gera veli
jančių.

Visi atmename, pereita
me SLA. seime buvo pado
vanota Susivienijimiu 10 
akrų farma steigimui sene
lių prieglaudos. Senelių 
preglaudą yra viena iš Su
sivienijimo idėjinių tikslų. 
Farmą padovanojo p. J. J. 
Bačiunas iš Sodus, Mich. 
Bet, kaip seniau jau “Dir
va” sakė (ir tam pilnai ti
ki) Gegužio ir <Vitaioio nu
sistatymas yra skubiai įro
dyti visuomenei kad tie ku
rie ką gero daro ar nori 
daryti Susivienijimui, yra 
negeri, jie jieško vietų — 
smerkt juos! Ir tas planin
gai vykdoma.

Šiandien jau doru SLA. 
nariu negali būti ir rūpin
tis apie SLA. reikalus. Jei
gu nesi centro valdyboj — 
ir kaip ta centro valdyba, 
nedarai nuostolių, tai esi 
nedoras, jieškai vietos cen- ‘ 
tre!

Anais laikais, dar kada; 
Susivienijimo vadai buvo, 
karčiamninkai, jie taip ne
gražiai nemokėjo su savo 
oponentais kovoti kaip da
bar kovoja Vitaitis ir Ge
gužis su savo klika.

Ta jų klika suka lizdus 
didesnėse kolonijose. Chi- 
cagoj Gegužio-Vitaičio gar
bintojai yra “Sandaros” 
redakcijoj. Jeigu toliau taip 
eisis, turės paaiškėti ar tik 
“Sandara” neliko tų dviejų 
musų “atsakomybių” orga
nu už pinigus. Juk Chica-

niekas nepažintų jo purvi
no veido?

“Farmeris” sako:
“Ps Bachunas gerai žino 

jog be seimo nutarimo Pik 
Taryba negali duoti jokių 
pasižadėjimų, ir todėl taip 
drąsiai aukavo.”

O juk p. Bačiunas auka
vo tą farmą S.L.A. seime, 
ne kur kitur. Bet Gegužis 
ir Vitaitis matyt nusistatė 
nepaminėti to “Tėvynėje”, 
kad paskui galėtų tokias 
nesąmones rašyti.

Dar kas keisčiau tai to 
“Farmerio” išvedimai buk 
“pastačius ten SLA. prie
glaudą, jo rezorto biznis 
žymiai pakiltų.”

Mat, p. Bačiunas turi va
sarinį rezortą, kur turtuo
liai suvažiuoja golfą lošti. 
Taigi, pastačius ten senelių 
prieglaudą, seneliai iš tos 
fanuos eitų į Bačiuno far

mą golfą lošti ir darytų Ba
čiūnai biznį!

Logika, nieko sau!
SLA. nariai, jums neva

lia būti nei labdariais savo 
organizacijos, nei aukaut 
centų našlaičiams nei rem- 

1 ti jokį kitą darbą surištą 
su SLA., nes liksit apšauk
ti “blioferiais” ir jieškoto- 
jais vietų sau ir kitiems.

Ko daugiau reikia lauk
ti? Nagi kad pradėtų mė
tyti iš SLA. visus tuos na- 

! rius kurie prasitars ką už 
' SLA. gerovę....

K. S. Karpavičius.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA g 
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet del Lietuvių yra " 

palaikomas nuolatinis susisiekimas
N EW YO R K —K OPEN H AG A—K LA I PĖDA Q

S V AR B I PASTABA!
Labai numažintos kainos trečios klejos .—. tiktai $150 Į 
Klaipėdą ir atgal ant sekančių išplaukimų iš (New Yorko:

Baian.-April 11 d. Laivu “NUITED STATES” 
Baian.-April 25 d. Laivu “FREDERIK VIII” 

Laivakortės geros dviem metam.

Didžiausia ir Bendra Ekskursija 
Gegužės-May 16 d. Laivu “UNITED STATES” 

Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmutinė Ekskursija 
Gegužės-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Linksmiausia Vyčių Ekskursija tiesiog j KLAIPĖDĄ
Birželio-June 6 d. Laivu “HELLIG OLAV”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

Liepos-Jtilv 3 d. Laivu “FREDERIK VIII” 
Liepes-July 25 d. Laivu “UNITED STATES” 

Užgirtos Lietuvių Laivakorčių Agenlų Sąjungos.

Visos pastangos bus pašvęsta padarymui kelionės atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskursijoje.

. Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
218 Washington St., Boston. .Mass. 130 No. I a Salle St., Chicago, HI.

Holland-America Line 1

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

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

ga. Parsiduoda , iš priežasties se
natvės. Norinti atsišaukit pažymė

mą butų galima taip ištai
syti kad visi tautininkai 
sudarytų vieną didelį ga-p. i

dami kokio didumo ūkę norit, 
šit visas informacijas.

R. FRANSZKIEWICZ
Box 35A Carney,

gau-
dS)

Mich

ga svarbus centras!
Gegužiui ir Vitaičiui “Tė

vynėje” sakyt ką nors prieš 
padovanotą seneliams far
mą butų didelis prasižengi
mas SLA. idėjai. Užtai jų 
lupomis atkalba “Sandara”, 
kurios nr. 10-me “išblofuo-
ja” p. Bačiuną ir jo gerus 
norus, taip kaip tinka Ge
gužiui ir Vitaičiui ginant 
savo vietas. Visur nepamir
štama priminti ateinanti S. 
L. A. rinkimai — kas musu 
organizacijos prezidentui 
terūpi.

Jeigu tam “Sandaros” 
“Farmeriui” rupi SLA. o ne 
Gegužio ir Vitaičio gerovė, 
kodėl jis nepasirašo savo 
pavardės, kaipo tikras, ge
ras SLA. narys? Kodėl be 
gėdos spjauna kitiems į vei
dus, pats pasislėpęs kad |

DIDELE EKSKURSIJA

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 

Amerikoje
Dideliu ir Gražiu Garlaiviu

Laivas Išplaukia iš New Yorko

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

103 1

TrečiosKlesos Kainos: J! New Yorko į Klaipėdą ......
------------------------Is New Yorko i Klaipeda ir atgal.

Suv. Vaisi. Taksus Atskirai
Puikiausias maistas ir patarnavimas. Tiesus ir parankus
susisiekimas Į KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ per Rottcrdamą.

,$107.
. 150

Norėdami informacijų kreipkitės į:
Ambraziejus, J.

168 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

“Amerikos Lietuvis' 
14 Vernon St., 

Worcester, Mass.
Baltutis. P. P.

3327 So. Halstca St., 
Chicago, 111.

Bartkevičius, P.
678 No. Main St.. 

Montello. Mass.
Bogden, j. G.

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

“Dirva”
6820 Superior Ave., 

Cleveland, Ohio 
Gendrolius, N.

395 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kažemėkas, K. Ch.
797 Bank St., 

Waterbury, Conn. 
Makarevičius, K.

95 Liberty St.. 
Ansonia, Conn.

Mollis, P.
1730 — 24th St., 

Detroit, Mich.
Mikolainis, P.

188 Sands St., 
Brooklyn, N. Y.

Rauktytč, J.
123 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Sekys, J.

226 Park St., 
Hartford, Conn.

Sidabras, K.
875 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
“Naujienos”

1739 So. Halstcd St., 
Chicago, III.

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

Chicago, Ill.
“Sandara”

373 Kcnsigton Ave.
Chicago, 111.

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

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

“Vienybe”
193 Grand St..

Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South Ave., 

Bridgeport, Conn.
Vaišnora. K. J.

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

Varašius, A.
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DIRVA

VAIZBININKŲ
K ELTAI

i.
Dar nėra metų kai pir

moj Am. Lietuvių Ekono
minėje Konferencijoje New 
Yorke buvo įkurta Vaizbos 
Butų Sąjunga su taip va
dinamu Ekonominiu Cent
ru priešakyje. Vaizbinin
kų darbo laukas — gryna 
ekonomika. Šis svarbus žin
gsnis susilaukė visuotino 
pritarimo ne tik čionai bet 
ir Lietuvoje.

“Šitai gražiai Amerikos 
Lietuvių iniciativa džiaug
smingai pritaria visos Lie
tuvos ekonominės organi
zacijos bei Įstaigos ir vy
riausybės sferos” — skai
tome “Tautos Ūkio” žurna
le (nr. 1).

Kai Lietuvos - Amerikos 
Prekyba del daugelio prie
žasčių nesivysto, įvairiems 
trukumams pašalinti “rei
kia organizuotis kaip Lie
tuvos eksporteriams taip ir 
Amerikos importeriams. A- 
merikiečiai tuo reikalu jau 
pirmi praveda kelią. Nėra 
abejonės kad ir Lietuvos 
komersantai jau artimiau
siu laiku pasistengs tinka
mai tuo pačiu reikalu susi
organizuoti” — rašo toliau 
tas pats “Tautos Ūkis”.

Iš tų Lietuvos ekonomis
to žodžių yra aišku kad 
Lietuvos komersantai labai 
daug pasitiki mūsiškių čia 
vaizbininkų jiegomis ir pa
stangomis. Bet paklauski
me patys savęs: ar esame 
verti didelio pasitikėjimo? 
Tuo tarpu palikime ši klau
simą be atsakymo.

Tiesa, A. L. Ekonominis 
Centras sulyg savo išgalės 
daro pastangų savo parei
goms atlikti, o jo pareigos 
yra, kaip žinoma, labai 
svarbios ir atsakomingos: 
vadovauti Amerikos Lietu
vių ekonominei organizuo- 
tei ir stiprinti ekonominius 
santikius su Lietuva. Eko- 
minis centras jau turėjo 
tris posėdžius (du New 
Yorke ir vieną Bostone) ir 
atliko daug organizacinio 
biznio, užmezgė santikius 
su Lietuvos ekonominėmis 
sferomis, o šiuo tarpu daro 
pirmus žingsnius Amerikos 
Lietuvių jaunimo vasarinių 
ekskursijų Į Lietuvą orga
nizavimui, ir yra paruošęs 
Ekonominio Centro leidinį 
Nr. L.

Visa tai dar tik darbo

sandarbininkavimo formų.
Čia Ekon. Centras nepri

valo praleisti progos parin
kti, įgalioti ir šią vasarą 
pasiųsti savo atstovą-tėmy- 
toją į Lietuvos Ekonominę 
Konferenciją, kuri žada į- 
vykti Kaune.

II
Kai A. L. Ekon. Centras, 

kupinas geriausių norų, 
stovėdamas plataus dirvo
no gale, bando arti vieną 
vagą po kitos, tegul atskiri 
Vaizbos Butai nemano kad 
jie yra atlikę savo užduotį 
ir gali ramiai ilsėtis. Kiek
vienas Vaizbos Butas, kaip 
savo vidujinės organizuotės 
žvilgsniu taip ir savo vei
kimo planuose, yra auto
matingas kūnas, veikiąs sa
vo štabo ribose ir sulyg sa
vo štabo įstatymų. Ekono
minis Centras iš formalės 
pusės yra tik koordinacijos 
priemonė bendruose Vaiz
bos Butų reikaluose. Eko
nominis Centras negali at-i 
likti atskirų V. Butų parei
gų, kaip atskiras V. Butas 
negali Ek. Centro rolės loš
ti. Kiek atskiri V. Butai 
parodys vietinio pajiegu- 
mo tiek tas atsispindės ir 
Ek. Centro veikime. Juk 
Vaizbos Butai įkūrė Ekon. 
Centrą, o ne atbulai. Tat 
Lietuviškos išeivijos ekono
minio judėjimo vaisiai pa
reina iš atskirų Vaizbos 
Butų savo reikalų suprati
mo. Kitais žodžiais: nuo 
kiekvieno atskiro štato vi
sų vaizbininkų moralių ir 
materialių savybių. Įsižiū
rėjus į atskirų Vaizbos Bu
tų vidujinės organizuotės 
stovį negalima nepastebėti 
kad dabartiniai Vaizbos 
Butai yra tik užuomazga, 
gal dešimta dalis to kuo 
Vaizbos Butai turėtų ir ga
lėtų būti ištikrųjų.

Tat savo organizacijos 
plėtimas ir stiprinimas yra 
iš ei'lės pirmutinė ir svar
biausi visų vaizbininkų už
duotis. Šis reikalas jau bu
co pirmiau spaudoje iškel
tas: “Po Ekonominės Kon
ferencijos — Kas Toliau?” 
Tame straipsnyje skaitome: 
“Visi be išimties biznio ir 
profesijų žmonės turėtų 
patys savo iniciativa sujun
gti savo neskaitlingas jie- 
gas į vietos Vaizbos Butus 
.... ir įsteigti per suvažia

vimus skaitlingas ir galin
gas Lietuvių ekonomines 
organizacijos Štatų: Penn- 
sylvanijos, Illinois, Massa
chusetts, New Yorko, Con
necticut, New Jersey, Ma
ryland, Ohio, Michigan, In
diana, Wisconsin — Lietu
vių Vaizbos Butų, ir dar 
gal kitų štatų. Toki Vaiz
bos Butai butų akyvas pa
rodymas Lietuvių elemento 
pajiegumo ir kultūringu
mo.”

Matydami priešais save 
savo pareigų (idealo) vir
šūnę, nesidairydami bandy
kime kopti aukštyn. Tegul 
tik esamas kiekvieno Vaiz
bos Buto branduolis savo 
štato ribose darbuojasi ir 
žodžiu ir raštu per šiuos iš
tisus metus, ii’ gale metų 
tam tikro štabo visų vaiz
bininkų suvažiavimai (kon
ferencijos) bus įvykęs fak
tas. Tat visi vaizbininkai, 
pirmyn! Ekonominės de
presijos laikas baigiasi, ir 
bendromis pajiegomis baig- 
kime jį greičiau.

Į tuos vaizbininkų suva
žiavimus bus sunešti visų 
Lietuviškų kolonijų vietos 
ekonominiai reikalai, klau
simai, ir tie klausimai bus 
svarstomi ir sprendžiami. 
Vieta tokioms konferenci
joms tiktų (gal su keliomis 
išimtimis) štato sostinė. 
Ten butų priimta išanksto 
paruošta Vaizbos Buto 
konstitucija ir tada tik į- 
vyktų dabartinių Vaizbos 
Butų reorganizacija tais 
pagrindais kuriuos patiesė 
pirmutinė Amerikos Lietu
vių ekonominė konferenci
ja.

P. Žadeikis, L. G. K.
Smagiausia komedija iš visų!

“Žentai iš Amerikos”
(Dviejų aktų, 56 pusi.)
Reikalaukit šios komedijos 
tuojau. Lengva perstaty
ti, reikalauja trijų moterų 
ir keturių vyrų. Vaizduo
ja Amerikiečių atsilanky
mą Lietuvoje ir ypač bėdas 
vieno butlegerio senbernio, 
kuris visą amžį nenorėjo 
ženytis.

Knygelės kaina 50c. 
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Jei Turi Kietus Vidurius
Naudoji visokias piles ir druskas, 

turi dūmimus, skaudėjimą po kru
tinę, baltą liežuvį, galvos skaudėji
mą, naktį nemiegi ir pailsimą pary
čiais. Siųsk tiktai 15c stampomis, 
gausi “Ventrole ir Interlax” ir ma
tysi kaip tamstą paliuosuos nuo to 
nemalonumo ir ligos. Dar prabą 
šios gyduolės kas jau naudojo tai 
ją tolyn retyn reikia mažinti, nes 
jos atpratina nuo užketėjimc, iki 
paskui visai nereik. Rašyk: (17)

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box B 117 Plainsville, Pa.

Korespondentams
Daug musų kolonijų ko

respondentų ir veikėjų pa
kinkę rašyt laikraščiams ne 
I informacijinių žinių iš sa
vo' kolonijos, kas kiekvie
nam tos kolonijos gyvento
jui, net ir kitų miestų Lie
tuviams žingeidu, bet ko
kio nors turinio straips
nius, ar tai kritikuojant ką, 
ar šiaip kokius išvedžioji
mus darant, kartais net se
nas nudėvėtais klausimais. 
Daugelis tokių straipsnių, 
kaip patys matot, laikraš
čiuose netelpa. Tuos jūsų 
aprašomus klausimus jau ir 
pati redakcija ir kiti rašy
tojai po kelis sykius yra iš
gvildenę ir nėra reikalo vėl 
naujinti, kartoti.

Pačios redakcijos seka 
dienos klausimus musų gy
venimo ir skaitytojams pa
duoda savo pastabas ir ppi- 
niją. Gavus tame klausi
me bendradarbio straipsnį 
talpinama tik išimtinuose 
atsitikimuose ir kur reika
linga platesnio išdiskusavi- 
mo ar visuomenės nuomo
nių.

Taigi norint kad raštas 
laikraštyje tilptų reikia ra
šyti informacijines žinias, 
ir tai tokias kuriose ma
žiausia išvedžiojimų, ko
mentarų ir kritikos.

Redakcijai gaila jūsų pa
švęsto truso ilgų straips
nių rašyme, bet ką reikia 
daryti? Visų straipsnių su
talpinti niekados negalima, 
su laiku jie pasęsta ir i rei
kli vistiek sunaikinti.

PASAULIS EINA IŠ 
PROTO

Kažkoks Londono stitis- 
kos žinių rinkėjas paskelbė 
įdomius davinius apie “pa
saulio beprotėjimą.

Jis apskaičiavo kad 1777 
metais ant 535 normalių 
žmonių buvo vienas bepro
tis, o 1859 metais jau vie
nas beprotis buvo ant 312 
normalių žmonių.

Imant pagrindu šią pro
gresiją išeina kad apie 1930 
metus vienas beprotis jau 
išeina ant kiekvienų 150 
normalių žmonių. O 1977 
metais išpuls po vieną be
protį ant kožnd šimto nor
malių.

Kada pasieksim 2139 me
tus, visame civilizuotame 
pasaulyje nebus nei vieno 
normalaus žmogaus.

Tas statistikų skelbėjas 
dar priduria kad nenuma
tyti įvykiai gali pagreitint 
pasaulio beprotėjimą.

Tat išeitų kad jau 8—10 
kartos musų anūkai, jei jie 
liks normalus, bus bepročių 
padėti į “protingus namus”, 
kaipo pavojingi viešai tvar
kai.

1931 METU BONU 
KUPONAI

Kurie turit Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, 
jau galit sunaudoti jų 
kuponus nuo 1931 metų, 
prisiunčiant juos itž sa
vo prenumeratą “Dirvos” 
arba už knygas. Kupo
nai bus priimami pilna jų 
vęrte. . 1

J Ofiso Telefonai Namu t 
•f MAin 1773 KEnmore 4740W ? 

į P. J. KERŠIS 
*1426-8 Standard Trust Bldg. |

Baigęs teisių mokslą Cumber- J 
J land Universitete ir darbuojas ❖ 
* su Teisių ofisu advokatų T 
t Collister, Stevens ir * 
j; Kurzenberger ❖ 
J Su visais teisiu reikalais Lietu- -į- 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 
t kreipkitės prie musų. j

U v

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.

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.

A fES mokame už Lietuvos 
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 prisiųs- 
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.

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, III. Boston, Mass.
Informacijos ir kitos žinios teikiamos nemokamai.

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Modemiški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Šlekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
(įPcr en Ir: a rga, civcd i įą )

Šymet Trys Speciales Ekskursijos Į Lietuvą 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM ■
Baland. 30, Birželio 27, Liepos 23

Saules Spinduliai Minkština

pradžia: Ekonom. Centrui 
tenka pasirūpinti suorgani
zavimu studijų tų ekono
minių klausimų, kurie arti
miausia liečia Lietuvišką 
ateiviją Amerikoj. Čia Ek. 
Centrui tenka pasijieškoti 
ir pasikviesti į talką rim
čiausias išeivijos ekonomi
nes pajiegas, o jų trūkstant 
— ir svetimtaučius. Iš ki
tos gi pusės: Ekon. Centro 
pareiga yra gilinti ir plės
ti ekonominius santikius su 
Lietuva, j ieškant praktiškų

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organu 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 

Gold Medai vardo kiekvieno
je dėžutėje.

s

g
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D0DELE EKSKURiBJA

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 
NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu IŠPLAUKIA 

iš 
NEWYORKOE U R O PA

Greičiausiai plaukiojančiu laivu

į Iš New Yorko i Klaipėdą .
KAINOS: ) Į Klaipėdą ir atgal : :

Suv. Palst. Taksos Atskirai.

$117.50
$193.00

GEGUŽĖS
2

Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą, 
prižiūrimi atsakomingų konduktorių

->H>f TIK 7 DIENOS Į LIETUV~~įfo:-;..

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis’ 

14 Vernon St., 
Worcester, Mass.

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

Chicago, Ill.
Bartkevičius, P.

C78 No. Main St., 
Montello, Mass.

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

Du Bols, Pa.
"Dirva”

6820 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio 

Gendrolius, N.
395 Broadway,

So. Boston, Mass.
Kažemėkas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, Conn. 

Makarevičius, K.
95 Liberty St., 

Ansonia, Conn.
Mollis, P.

1730 — 24th St., 
Detroit, Mich. 

Mikolainis, P.
188 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

Patarimų klauskite pas

GERMAN
LLOYD

Rauktyte, T.
123 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Sekys, J.

226 Park St., 
Hartford. Conn.

Sidabras, K.
875 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
"Naujienos”

1739 So. Hoisted St., 
Chicago, III.

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

Chicago, Ill.
“Sandara”

3236 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

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

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

“Vienybė”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Waterbury, Conn. 

Velečkis, A.
502 South Ave., 

Bridgeport, Conn. 
Vaišnora, K. J.

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

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

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia, Pa.

Viesulą, K. J,
1128 Washington St., 

Norwood, Mass.
Zolp, J. I.

4559 So. Paulina St., 
Chicago, III.

S “It’s toasted"
Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitejimus — prieš kosulį

Kiekvienas žino, kad saulė nokina - del to 

“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu

liai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų-Derliaus 

Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo 

procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 

tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie parduodami kitiems. 

Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad 

LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

Jūsų gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore, kvėpuok 
giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati
krink savo kūno svei 
katą.

1931» Tpe American Tobacco Co., Mfrs.

LUCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei



ŠIS TAS IŠ LIETUVOS

Štai maždaug kaip dabar 
eina Lietuvos gyvenimas, 
maišytas gerumai su blo
gumais, kaip savo laiške 
paduoda “Dirvos” redakto
riui vienas įžymus asmuo:

Dabar pas mus kunigai 
erzina visuomenę prieš da
bartinę vyriausybę. Tiks
las jų aiškus: noras vėl šei
mininkauti ir pasipelnyti, 
nes gal būti kad jau išseko 
šaltiniai. Taigi bažnyčiose 
dabar tankiai buna toki pa
mokslai kaip kitados seimo 
laikuose kai ant turgavie
tės komunistai sakydavo 
prakalbas. Jau keletas už 
vyriausybės šmeižimą ati
duoti teisman.

Bet liaudis, kaimas tai 
yra jau visai ne tokia ku
ria jie laikė, nes ji jau at
skiria kas gera ir kas blo
ga.

Gyvenimas eina vis ge
ryn. Kaimas nors prie da
bartinio javų pigumo kiek 
ir nuo to kenčia, nes bolše
vikai patys badaudami už
vertė visą Europą savo 
grūdais. Bet dabar pas 
mus pradeda ūkininkai ki
taip savo ukius tvarkyti, 
augina bekonus, gyvulius. 
Vištų ūkis ir kiaušiniai, 
sviestas tai dabar stovi net 
antroje eilėje musų ekspor
te.

Kaune žymiai kas naujo 
padaryta. Jau keletas gat- 
vių meksfaltuota. Daug 
naujų namų pastatyta ir 
šymet dar bus statoma.

Taigi jeigu jau butų blo
ga ekonominė padėtis to 
daryti negalima butų.

Šymet bus baigtas ir ge
ležinkelis Telšiai-Kretinga 
ir pradėtas plentas Kaunas- 
Klaipėda.

Klaipėdos uostas didina
mas ir tam reikalui yra 
asignuota 6,000,000 litų. 
Norima padaryti kad uos
tau galėtų Įplaukti dide- 
liausi okeano laivai ir turė
ti visus kitus reikalingus 
uostui patobulinimus.

Kaip Mėtoma SLA. 
Tūkstančiai Dolarių

S.L.A. organas “Tėvynė” 
skelbia protokolą paskuti
nio Pild. Tarybos suvažia
vimo, kuriame skamba se
kančiai :

“Toliau vienbalsiai nu
tarta vesti tolimesnius šio 
Susivienijimo nuostolio ty
rinėjimas, kaltininkų j ieš
kojimas ir kiti atitinkami 
žingsniai ta prasme kad Su
sivienijimo panešti nuosto
liai butų atgauti ir tikrieji 
kaltininkai atsako m y b ė n 
patraukti ir atitinkamai 
nubausti.”

Kelintas jau suvažiavi
mas “kaltininkų” įieško ji- 
mui? Bene šeštas. Tegul 
tik po $1,000 kožnas suva
žiavimas Susivienijimui at
sieina!

Kam tie suvažiavimai? 
Kam tie “nežinomi” kalti
ninkai? Nagi Gegužis nori 
kad jis paliktų “nekaltas”, 
kad Jurgeliutė butų pripa
žinta viena kalta, nes Ge
gužis dar nori likti SLA. 
prezidentu!

Tūkstančiai Susivieniji
mo dolarių leidžiama apva
lymui Gegužio, kuris, kaipo

prezidentas, per dešimts 
metų miegojo ir nežinojo 
kas organizacijoje dedasi! 
Nejaugi mes norėsim kad 
ir toliau už musų pinigus 
tokie viršininkai turėtų tik 
gerus laikus, ir dar daugiau 
pinigų mėtytų?

Neužilgo bus kitas Pild. 
Tarybos suvažiavimas.

Gegužis tol neliaus šau
kęs suvažiavimų iki nepra
leis dar $25,000 savęs “iš
teisinimui” po priedanga 
neva “kaltininkų” jieškoji- 
mo, kad pats galėtų vėl į 
prezidentus kandiduoti!

Laikas butų S.L.A. na
riams pakelti protesto bal
są prieš tokį iždo naikini
mą!

Telefono ir Telegrafo 
Industrija Pirmoj Vietoj

Bell 55 metai atgal išra- 
ro telefoną. Iš mažyčio ir 
prasto dalyko šiandien te
lefonas išsivystė į didžiau
sią organizuotą biznio or
ganizaciją. Šiandien ta or
ganizacija veikia po vardu 
Amerikos Telefono ir Te
legrafo Ko. ir jos turtas 
viršija $5,000,000,000. Jo
kia kita paskira pramonė 
to nesiekia.

SUDIEV AMŽINAI ...

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

Respublikonai Ispanijoj
Katalonija, Ispanijos pro

vincija, pasidrąsino ir pa
siskelbė kad ji nepriklau
santi karaliui ir nori būti

(Tąsa iš pereito num.)

Stalinas Lietuviškai
Kauno “Diena” rašo:
“Rusų oficialiniame kny

gų leidimo biuletine randa
me kad sovietų Rusijos dik
tatorius Stalinas Lietuvių 
kalba išleidžia savo straip
snių rinkinį, ‘Ką sako Par
tija ir Sovietų valdžia apie 
Kolchozų kūrimą”. Knyga 
išleista Minske. Be to dar 
išleista antra knyga, “Iš 
Senojo Kaimo į Kolchozus”.

Mat, yra Lietuvių išga
mų, kurie tarnauja Stali
nui ir dirba Lietuvių mul
kinimui.

Vaikų Vedybos
Amerikai nepatinka kaip 

kas ją pakritikuoja už jos 
netobulumus. Tarp tų ne
tobulumų yra tai tūlose 
valstijose gyvuojanti seni 
įstatymai kurie pavelija 12 
metų mergaitei ištekėti už 
vyro, ir yra viena valstija 
kuri pripažysta kad 10 me
tų amžiaus mergaitė gali 
tekėti.

Kelios valstijos visai ne
nustato nuo kurio amžiaus 
vaikai gali vestis, ir jose 
bendrai priimta kad 12 me
tų mergaitė ir 14 metų vai
kas gali susiporuoti.

Kaip motina mano skausmuose kentėjo, 
Kaip tyliai ji vertė aš viena mačiau, 
Nusilpusią ranką ant manęs uždėjo, 
Ir spaudė vis mane prie savęs arčiau.

Man širdį dar jauną suspaudė dygliai, 
Gailėjau močiutės aš savo geros, 
Prie josios krutinės tik verkiau tyliai, 
Ir liejosi, liejosi ašaros gailios.

Apkepę jos lupos bučiavo mane; 
Tuos sunkiai ji žodžius man sakė retai: 
Nors anksti aš vieną paliksiu tave, 
Bet anksčiau pažinsi kas yra vargai.

Jei kartais sakysi kad vargti gana, 
Norėsi ilsėtis, — ji tęsė toliau, — 
Tos laimės sulaukti nebus tau kada, 
Reiks vargti, kentėti ir mirti paskiau.— 

Užgirdus jos skirtą man tokią dalužę, 
Nusviro man galva nuo minčių visai: 
Ar skiri tik vargą, o brangi močiute, 
Nesulaukti laisvės, kentėt amžinai?....

Sunku jau jai buvo su manim kalbėti, 
Tik liepė suprasti ji savo žvilgsniais 
Kad nebus sunku man našlaitei gyventi, 
Jei kentėsiu, vargsiu, džiaugsiuos su 

visais.
Dar kartą prispausta prie josios širdies 
Girdėjau kaip plakė jau širdis retai, 
Tiek jau tepasakė: Jau laukiu mirties, 
Gana ait kentėti, sudiev amžinai....

Surdegis. Nijole K. Pajuodytė.

LIAUDIES DAINA
Gerai sake tututis, 
Yra tvoroj vagutis! 
Gerai sakė zylutė — 
Už tvorelės pievutė. ... 
O tututis vis po du, 
Skaitė sykiu: du, du, du! 
Ta zylutė vis melavo, 
Mažiau vienu, priskaitliavo. 
Neiškentė nei genys — 
Įsimaišė — ir jau trys! 
Čia skaitlinė padidėjo, 
Tą juodvarnis pastebėjo.... 
Žalioj lankoje griežlė 
Krėtė “varškę” kiek galėj’! 
Beržynėlyj volungė 
Prašė Dievo kiek galėj’ 
Kad lietučio šilto duotų, 
Miškai, lankos sužaliuotų, 
Ir medeliai vėl žiedais 
Pasipuoštų įvairiais. ..

Genelis.

Marė: Prašau! (Eina prie durų.)
Pranas (ineina: dėvi kietą šiaudinę skry

bėlę, kurią nusiima) Gud afternun, Mery!
Marė (linksma): Labas, ponas Pranai. 

Prašau į vidų. Bet nemokyk mane per
daug Angliškai, aš vistiek neišmoksiu....

Pranas: Denkiu. Havajų? (Sveikina
si).

Mare: Prašau sėstis, ponas Pranai. (Pa
ima jo skrybėlę, padeda nuošaliai.)

Pranas: Denkiu, svythart.... Kaip 
Marytei einasi? Nais dei!

Marė: Prašau nekalbėt Angliškai, ma
ne pastatai į keblią poziciją, prisipažystu, 
aš visai nesuprantu....

Pranas: Mokykis, mai dear.... Ame
rikoj turėsi mokėt, ten.nei į štorą negali 
nueit kalbėt nemokėdama. (Marė girdė
dama jį tariant Angliškus nesuprantamus 
žodžius ištempia akis.)

Marė: Tai kas tas storas į ką jus ten 
turit vaikščiot?

Pranas: Sy kaip aš vėl užmiršau. Sto
ras pas mus tai krautuvė. Ekskiuz mi.

Marė: O ką dabar sakei, ponas Pranai?
Pranas: Aš sakiau ekskiuz mi, tai yra, 

atsiprašau. O kur mainė?
Marė: Ar klausi apie mamytę? Ji dar 

pas savo seserį, kuri labai serga. Tėvelis 
dar iš Vilkaviškio negryžo.

Pranas: O gal nori važiuot su manim 
ant raido?

Marė: Ant ko? kas tai?
Pranas: Aš norėjau sakyt, pasivažinėt. 

Pasisamdysiu mašiną ir važiuojam.
Marė: Kad tu ir nepasėdi ant vietos. Aš 

noriu pasikalbėt apie mudviejų busintį gy
venimą, o tu tik eit ir eit....

Pranas: Aš noriu viską matyt. Išva- 
’žiuosim į Ameriką ir galiu daugiau šios 
kontrės nematyt....

Marė (rustai): Atsiprašau, ar tu dar 
kokią Katrę turi, kurią nori aplankyt?!

Pranas: ,No ne, sy, kontrė tai Lietuvis-, 
kai reiškia šalis. Ba kai išvažiuosim iš 
Lietuvos, galim daugiau negryžt.

Marė: Ponas Pranai, jeigu taip kalbi 
tai aš Amerikos visai nenoriu. Čia mano 
tėvynė, mano pamylėta šalis, aš jos išsi- 
žadėt nenoriu. Turi prižadėt kad vėl par
važiuosim.

Pranas: Orait, orait, prižadu. Tau, Ma
ryte, viską galiu prižadėt.

Marė: Nežinau ką tie “orai” reiškia, 
bet tik taip aš sustinki! į Ameriką važiuot. 
Už nieką aš Lietuvos ant visados neišsiža
dėsiu ....

(Marė ir Pranas nustemba.)
Pranas: Tai manęs jieško!
Marė: Keista.... Tarnaitės nėra. Aš 

pati eisiu pažiūrėt....
Pranas: Manęs reikalauja. Aš eisiu. 

(Eina prie durų) Who is there? (Prave
ria duris. Susirietęs įslenka Džekis, pa
lengva kelia galvą į viršų, dairosi. Nusi
traukia usus. Pranas pažysta) Tai tu, 
Džek? Nepažinau. Whacemere?

Džekis (pirštu ant lupų) : ššš.... by- 
kerful.... Nešnekėk taip garsiai apie ma
ne ....

(Marė dar labiau susimaišo.)
Frenkis: Wacemere, Džek? Ar tu su- 

kreizavojai? Čia rodos gerą štofą gauni, 
o pavirtai į munšaino monkę....

Džekis: ššš.... Frenk.... Aš turiu 
tau didelį sekretą pasakyt.... Paprašyk 
tos leidukės kad išeitų....

Pranas: Na o kam? Ji yra mano geras 
f rentas, čia jos namai. Sakyk kas tau pa
sidarė? (Uosto patirt ar negirtas.) '

Džekis: Žinai, Frenk, aš papuoliau į di
delį trobelį ir labai džiaugiuosi kad tave 
susiradau....

Marė (pasišaukia Praną nuošaliai): Po
nas Pranai, ar nepavojingas jis? Gal rei
kia šaukt policiją?

Pranas (Marei): Ne, čia mano frentas. 
Noriu žinot kas jam pasidarė. Palauk. 
(Džekiui) Kur tu buvai ir iš kur pareini?

Džekis: Tu žinai tą garsią Palangą?
Frenkis: Šiur, ir aš ten rengiuosi va

žiuot.
Džekis: Kad ją butų smaluotas vanduo 

apsėmęs! Geriau nevažiuok!
Pranas: Tai tau ten kas nors nepasise

kė? Žinau aš tave.... Kibą girtas buvai.
Džekis: Ką tu gali žinot? Gal jau ir 

I čia tiligramai pasiekė? (Baimingai dairo
si. Žiuri su baime į Marę.)

Pranas: No, ne, bet tu pats išsiduodi. 
Su mergom kas nors, a? Papasakok dau
giau ....

Džekis: Tu gali man dabar geriausia 
paelpyt turėdamas šią gražią leidukę. Su- 
kventyk mane su ja, ir aš papasakosiu vi
są trobelį.

Pranas: Nemanyk kad tu ir su ja galė
si fulytis. Ji yra inteligentiška mergina.

Džekis: Dacorait, tai dar geriau, man 
tokios ir reikia.

(Bus daugiau)

respublika. Kadangi res
publikonai nieko karaliui 
nedaro ir karalius jų ne
kliudo.

Bet štai, kaip tik vieni 
Kataloniečiai pasi skelbė 
respublikonais, tuoj atsira
do grupė kitų, kurie irgi 
pasiskelbė, po jų ir treti, ir 
dabar jau yra trys Katalo- 
niečių respublikonų parti
jos. Jos neturės kada su 
karalium kovot, kovos tarp 
savęs už tai katra turi tei
sę būti valdove!

Suv. Valstijų Kongreso 
knygynas gavo buvusio ca
ro ypatiškų knygų rinkinį, 
kuriame randasi 1,600 la
bai svarbių knygų Rusų, 
Vokiečių, Francuzų, Rolan
dų ir kitose kalbose. Tas 
rinkinis nupirkta už desėt- 
ką tūkstančių dolarių.

Šv. Antano Jubilejus
Birželio 13 d., 1931 me

tais, katalikiškas pasaulis 
pradęs švęsti 700 metų mir
ties jubilejų visiems žino
mo šventojo, Antano. Vi
sokios apeigos atsibus per 
ištisa meta, iki Birželio 13, 
1932 m.

Antanas buvo Franciško- 
nas vienuolis, iš Paduos, to
dėl ypač Paduoje bus dide
lės religiškos apeigos ir ta 
žinoma Franciškonų orga- 
zacija rūpinasi jo jubile- 
jaus apeigomis per visą pa
saulį.

Ne tik Lietuviai bet ir 
visų tautų katalikai tiki jog 
Šv.' Antanas buvo didelis 
stebukladaris ir visos tau
tos prie jo meldžiasi tikė
damos kad jis ir po šiai die
nai gali sugrąžinti keno 
nors pavogtą arklį, karvę, 
lašinius, pinigus ir šiaip ki
tokius blogų žmonių pa
grobtus daiktus.

Pranas: Ir aš Lietuvą labai laikinu, to
dėl galėsim parvažiuot, jeigu sau ant šip- 
kartės užsidirbsi.

Marė: Tai tikrai aš ten turėsiu eit į 
darbą ?

Pranas: Šiur. Ten visos dirba,-gauna 
pėdės, ir susiseivinę pinigų gali turėt gud 
taip arba į Lietuvą važiuot. . ..

Marė: Ir pėdas ten kas dalina? Už ką? 
Tikrai keista ta Amerika!

Pranas: Kad tu nieko ir nesupranti.... 
Pėdė Amerikoj tai alga.... (Juokiasi.)

Marė: Tiesą pasakius, aš žinojau kad 
Amerikoj ir moterys turi dirbt, bet kad ne 
tu, aš niekad nebūčiau pasikėsinus į Ame
riką važiuot. Man tik įdomu matyt kaip 
ta garsi Amerika išrodo.

Pranas: Pamatysi, ir tu ją laikysi: tik 
paimk musų garsią Čikagą: kiek ten visko 
yra — visokių šious, mufinpikčių, puikiau
sių štorų, byčių, parkų!

Marė: Žinai ką, ponas Pranai, musų 
Barborytei Amerika patiktų: nabagė nak
tis prasimeldė kad ją kas į Ameriką paim
tų, bet niekaip nepasitaiko. Kiek ji uba
gams išdalino kad išmelstų jai į Ameriką 
nuvažiuoti. Ar negalėtum jai pagelbėt?

Pranas: Vargiai. Dabar į Ameriką 
nieko neleidžia, tik jeigu koks Amerikan 
sitizen apsiveda, jis savo pačią parsiveža, 
tai viskas. Tave aš galiu parsivežt, ale ir 
tai reikia pirmiau Kaune pasidaryt visus 
peiperius. Sy koks trobelis. ...

Marė: Pasakojai, pasakojai, o aš vis
tiek nesupratau. Ar negalėtum ir jai tą 
patį “sy—koks—trobelis” padaryt kad ir 
ji galėtų važiuot su mumis?

Pranas: Trobelis tai yra bėda, todėl bė
da ir ją nuvežt, ba aš negaliu judvi abi 
ženytis.

Scena 3.

Už durų tylus bildėsis. Džekis pareina su 
valiza, su ūsais, savo skrybėle, bet

Vaško ploščium apsivilkęs.
Džekis (už durų): Ar čia yra mister: 

Frenkis Grybas?

“Naujas Žodis”
AMERIKOJE!

TAI populiariškiausias, pastoviausias ir gražiausias iš 
visų Lietuvoje leidžiamų žurnalų — “NAUJAS JO

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, Laisves Alėja 70.

(Tąsa ii

Sunku buvo : 
tiems su tais gir 
ti, bet kiek nesus 
sirodė. Nors Žer 
tuvių gentė, bet 
kesnė negu Girų 
dienai skiriasi m 
kur Ramojus pa 
to, kada pradėjo 
visa ta šalis iki 
maitijai ir buvo 
gaikščių.

Stebėjosi Žv 
tokius linksmus,

• čius, kurie sakėsi
— 0 ką jus j 

paklausė Žvingyi 
mi į arklius, kur 
tę. Vyrai neku 
arba vedė girdy 
buvo nuostabu.

— Jojam, - 
tęs kad Žemaičii 
žino ką su ark 
ant savo arklio, 
kliui papilvę. 1 
Žemaičius nugas 
kiti turėjo sau 
arklį prijojo pri 
raitas nuo arkli

— Nebijok 
Žvingiui, — kz 
norėsi turėt ar 
nulipęs nuo ark

Vaikinas ilį 
lio, bet pamatė 1 
nieko nedaro, pi 
paglostyt — tad 
pirmas Žemaiti: 
mas patirti kai 
daugiau glostai 
kartais uodega 
baidėsi.

— Lipk, pa) 
mojus, ir jaunas 
ir nedrąsumu, ; 
Ramojaus vyrų 
rykšte arkliui pe 
bet, visų juokui, 
liko bestovintis 1 
jau sakėme kad 
lis vyras, todėl k 
jos siekė žemę, 
ant arklio, ir ark 
Nustebęs vaikina

- Na, nejuo 
ant arklio užsėst 
vėl privedė arklį

Žvingys dar 
kai bandė ant jo 
ką pamatęs Rami 
valį sužeisti. T; 
tokį kurio arklys 
tos sargą Rolfą.

Tėvas laikė g 
Žvingį pasirodyt 
tis milžinas pradi 
mės medžius su š 
kęs, paėmė ir p; 
arklį, ir ant išski 
hint po tris vyru: 
tai buvo Žvingys, 
jis neturėjo prog< 
suvartoti.

Toliau Ramoj 
du apie priešus 
keliauja kariauti ] 
nas Žemaitis bam 
ti. liepdamas gryž 
Įilatburnius niekas 
tarpu kiti Giruliz

• darė visokius juol 
toliau ką jis gali j 
storas pušaites, i 
r*’s. svaidė į tolur 
josi.

— Mes nei j
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Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius

PER TVORA
PASIDAIRIUS

EKSTRA! DAR KARTĄ 
EKSTRA!

(Tąsa iš pereito num.)

Sunku buvo ir Ramojui ir visiems ki
tiems su tais girių gyventojais susikalbė
ti, bet kiek nesusikalbėjo tiek rankom su- 
sirodė. Nors Žemaičiai buvo tų pačių Lie
tuvių gentė, bet jų kalba buvo daug kito- 
kesnė negu Girulių; ta tarmė net po šiai 
dienai skiriasi nuo tų kurie gyvena ten iš 
kur Ramojus paėjo, nors daug vėliau po 
to, kada pradėjo vieni su kitais susisiekti, 
visa ta šalis iki Kauno buvo Įskaityta Že
maitijai ir buvo valdoma Žemaičių kuni
gaikščių.

Stebėjosi Žvingus ir Druzgys pamatę 
tokius linksmus, drąsius ir narsius sve
čius, kurie sakėsi atėję jiems į pagalbą.

— O ką jus su šiais gyvūnais darot?— 
paklausė Žvingys ir tėvas kartu, rodyda
mi Į arklius, kurių dar niekad nebuvo ma
tę. Vyrai nekurie apie arklius trusėsi, 
arba vedė girdyt Į upę, kas Žemaičiams 
buvo nuostabu.

— Jojam, — atsakė Ramojus, supra
tęs kad Žemaičiuose arklių nėra ir jie ne
žino ką su arkliais daroma. Ir užšoko 
ant savo arklio, paspausdamas kulnais ar
kliui papilvę. Arklys pašoko piestu, kas 
Žemaičius nugąsdino ir jie šoko šalin, iš ko 
kiti turėjo sau juoko. Ramojus apsukęs 
arklį prijojo prie savo naujų pažystamų ir 
raitas nuo arklio kalbėjosi su jais.

— Nebijok! — prasijuokė Ramojus 
Žvingiui, — kai išmoksi jodinėt ir pats 
norėsi turėt arklį. Te, pabandyk! — Ir 
nulipęs nuo arklio privedė jį prie Žvingio.

Vaikinas ilgai abejojo ir bijojo ark
lio, bet pamatė kad tas gyvulis nekanda ir 
nieko nedaro, priėjo, nors su didele baime, 
paglostyt — tada jis pirmą kartą — ir tai 
pirmas Žemaitis — palietė arklį, gauda
mas patirti kaip arklys jaučiasi. Toliau 
daugiau glostant, arklys stovėjo ramiai, 
kartais uodega užduodamas kai muses 
baidėsi.

— Lipk, pabandyk joti, — kurstė Ra
mojus, ir jaunas Žemaitis, su vaiko šypsą 
ir nedrąsumu, apžergė arklį. Vienas iš 
Ramojaus vyrų prisitaikęs šmėkštelėjo 
rykšte arkliui per kulnis, arklys šoko bėgt, 
bet, visų juokui, arklys nubėgo, o Žemaitis 
liko bestovintis kur arklį užsižergė. Mat, 
jau sakėme kad Žvingys buvo labai dide
lis vyras, todėl kai jis arklį apžergė jo ko
jos siekė žemę, nes dar nebuvo prisėdęs 
ant arklio, ir arklys iš jo tarpkojo išlindo. 
Nustebęs vaikinas dairėsi kas atsitiko.

— Na, nejuokaukit, vyrai, leiskit jam 
ant arklio užsėsti! — surišo Ramojus, ir 
vėl privedė arklį prie vaikino.

Žvingys dar kartą apžergė arklį, bet 
kai bandė ant jo sėsti, arklio kupra linko, 
ką pamatęs Ramojus sulaikė, nes gali gy
vulį sužeisti. Taigi čia sutinkam antrą 
tokį kurio arklys nedalaiko — kaip Geru
tes sargą Rolfą.

Tėvas laikė garbingu daiktu paakstint 
Žvingį pasirodyt su savo spėka, ir Žemai
tis milžinas pradėjo: jis ėmė rauti iš že
mės medžius su šaknimis, paskui, prisitai
kęs, paėmė ir pakėlė glėbyje Ramojaus 
arklį, ir ant išskėstų rankų davė pasika- 
bint po tris vyrus, kuriuos išlaikė. Toks 
tai buvo Žvingys, tik gaila kad iki šiolei 
jis neturėjo progos savo spėkos tinkamai 
suvartoti.

Toliau Ramojus ėmė kalbėt su Druz
gui apie priešus pajūryje, ir jog jis ten 
keliauja kariauti prieš jus, ką išgirdęs se
nas Žemaitis bandė atkalbinėti ir gąsdin
ti. liepdamas gryžti, nes prieš tuos žvėris 
platburnius niekas negali atsilaikyti. Tuo 
tarpu kiti Giruliai apspitę jauną Žvingį 
darė visokius juokus, kurstydami parodyt 
toliau ką. jis gali padaryt, ir tas, palenkęs 
storas pušaites, uždėjęs viršynėje akinė
ms. svaidė į tolumą, iš ko Giruliai Stebė
josi.

— Mes nei .vienas neišdrystam išeiti

iš šių girių ir eiti į pajūrį kariauti su už
puolikais, nes jie ką sutinka tas žūsta; kur 
jie užpuola, išdegina, pagrobia mantą, jau
nus žmones, ir pasišalina. Bet baisiausias 
atsitikimas ką mes girdėjom tai apie vie
ną mergą, kuri atėjus iš juros visus išžu
dė ir paėmus jų namus ir visą gerą sau 
viena gyvena. Ji yra tokia didelė ir ga
linga kad savo paputimu žmonių burius į 
jurą suverčia, iš jos šnervių ugnis veržia
si ir sudegina kas tik kelyje pasisuka, — 
aiškino Žemaitis.

Aplink jį pradėjo apspisti daugiau ka
riauninkų, ir visi klausė jo bauginančių 
kalbų, o tą viską Žvingys patvirtindavo.

— Ar ji didesnė ir už Žvingį? — pa
klausė Ramojus.,

— O, didesnė, daug didesnė! Sako ji 
šią upę gali peržengt, medžiai jai tik iki
pažastų, o jos kardas tai toks ilgas kai ši 
pušaitė! — aiškino toliau Gruzdys.

— Ar matėt ją, ir kaip ji čia atsira
ito? — klausė Ramojus.

— Matyt nematėm, bet taip apie ją 
sako tie kurie matė. Ji atėjo iš juros — 
tiesiog jurą perbrido — nes niekas nema
tė jokio laivo po jos apsibuvimo — ir iš
žudžius musų žmones pati jų vietose ap
sigyveno.

Giruliai buvo plačiau matę ir daugiau 
žinojo negu Žemaičiai, todėl nelabai tikė

jo jog butų tokių baisių žmonių kad me
džius peraugtų — visi žmonės kaip žmo
nės, nors jų tarpe yra narsesnių ir dides
nių, apie kuriuos baukštieji tuoj sutveria 
gąsdinančias pasakas, todėl kalbino Žvin
gį vykti su jais sykiu ir padėti tuos sve
timus atėjūnus išmušti.

Vėliau tiedu Žemaičiai parsivedė sve- 
čius-kariauninkus į savo sodybą, pakvietė 
daugiau kaimynų, kurie tąip pat stebėjosi 
iš jų ginklų ir iš arklių. Žemaičiai tada 
kariavo pėkšti, — nors labai mažai karia
vo. Giruliai užveisė Žemaitiją arkliais tos 
mažos veislės, kurie dabar vadinami “že
maitukais”, nors ištiesų tuos arklius Gi
ruliai savo karionių dienose parsivedė iš 
pietų Europos. Tai buvo Arabiškos veis
lės maži spartus arkliukai. Ta veislė Že
maitijoje ir išliko, tik kitokiame klimate 
išsigimė į prastesnę. Pačioje Lietuvoje 
vėliau pradėjo maišytis arkliai daugelio 
kitų veislių — laukiniai Hunų iš Azijos, 
paskiau, prasidėjus kryžiaus karams, va
karų Europos gerų veislių arkliai, tinka
mi visokiam darbui ar jodinėjimui.

Susirinko į Gruzdžio kiemą daug di-' 
dėlių ir stiprių Žemaičių, ir viskas ko Ra
mojui reikėjo tai prikalbint juos eiti į pa
jūrį kariauti su priešais. Kalbėjo jis jiems 
apie priešų dar didesnį užpludimą jeigu 
neis jų vyti. Sakė kad netrukus priešai 
ateis ir pas juos, išdegins, išžudys senuo
sius, pasigrobs jaunimą, išveš į svetimas 

1 šalis, ir kitokių eibių pridarys, ką girdint 
Į pradėjo degti Žemaičių krutinės kerštu 
prieš svetimus niekadėjus. Jauni vyrai 
buožes suspaudę laikė ir kreipė akis į ju
ros pusę, kilo juose keršto jausmas, iš to 
Ramojui užteko. Pulkeliai jaunų, galin
gų žvėrių medžiotojų pasiryžo eiti su Gi
ruliais į pajūrį.

Ramojus turėjo vadus — visi jo vyrai 
galėjo kariauti ir vadovauti, bet reikia 
kad patys Žemaičiai sudarytų didelius at
sparos pulkus.

Sukruto gamintis geresnius ir stipres
nius ginklus, apsigynimo šydus, ir už ke
leto dienų ištraukė toliau.

(Bus daugiau)

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautu«5n, pas daktarą, pas barzda, 
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo----- 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Kaip mano virvegramai 
skelbia, Gegužis ir jo klika 
nori kuogreičiausia išmest 
iš SLA. sekretoriaus vietos 
Jurgeliutę.

Ir aš busiu labai prastas 
Astrologas jei neišsipildys 
mano šis pranašavimas kad 
poni Zosytė liks Susivieni
jimo Sekretore!

Aušriutė, kuri butų tin
kamiausia, šiokiame atsiti
kime be rinkimų sekretorės 
vieton paskirti, išsiųsta, pa
gal Lietuvos diplomatų ma
dą, “sveikatos taisyti”, ir 
sekanti kandidatė lieka po
ni Zosė!

Nors aš nusimanau apie 
astrologiškus ženklus ir iš 
jų daug ką galiu nuspėt iš 
musų politikos, ale turiu 
prisipažint kad talpinami 
mano pašonėj (kaip perei
tame num.) mėnesiniai As
trologiški pranašavimai a- 
pie gimimą vaikų ir mer
gaičių neturi nieko bendro 
su mano išminčia.

O dabar pasakysiu jums 
štai ką: Kaip mano astro
logiški ženklai rodo, atei
nančiuose S^L. A. valdybos 
rinkimuose 'bus sekančios 
dvi partijos:

1. Partija tų Kurie No
rėjo Gaut Iš SLA. Paskolų 
ir Negavo, todėl Dabar Dir
ba už Išvertimą Gegužio iš 
Pild. Tarybos.

2. Partija tų Kurie Turi 
iš SLA. Paskolas, Atsida
vę Gegužio ir Jo Klikos 
Palaikytojai, kad Kartais 
Paskolų Neatšauktu.

U/

KIBIRKŠTYS

—Ekskursantai savo ke
liones aprašydami nesigai
li atsiminimų kur, kiek ir 
ko valgė, gėrė, kur šoko, 
kur važiavo, ir tt. Bet nei 
vienas neparašo kad butų 
Lietuvoj atlankę našlaičių 
prieglaudas, Raudono Kry
žiaus, Šaulių ar kitas lab
daringas įstaigas ir paau
kavę kokį litą. Tik vienas 
M. Paltanavičius tai pada
rė, daugiau niekas.

—Netrukus turbut Det
roite atsiras Sandaros “sei
mas”. Kas tame “seime” 
bus, kas nebus, o rezoliuci
jų tai bus. Specialistams 
“demokratams” laikas jau 
pradėti tas rezoliucijas ra
šyt.

—Seniau pas Lietuvius 
labai veisėsi kunigai. Ka
da jų užteko, ėmė dygti 
daktarai (net ir Gabrys su 
Pakštu buvo vieną kartą 
daktarais). Dabar atėjo 
profesorių mada. Ir pro
fesoriai dygsta vienas po 
kitam.

—Daktaras jau pavirto į 
“gydytoją”. Ir kaip gražu! 
Medicinos Gydytojas, Mu
zikos Gydytojas, Tiesų Gy
dytojas, Filosofijos Gydy
tojas, Istorijos Gydytojas, 
Filologijos Gydytojas, ir tt. 
Pas mus, mat, viskas ser
ga, viskas turi turėt savo 
gydytojus, o daktarų (ži
novų) nėra..

ŽEMELĖ IR MĖNULIS
Ilgų žiemos vakarėlį 
Aš viena sėdėjau, 
Ir pro stiklo langužėlį 
Mėnulin žiurėjau.
Jo išblyškęs veidužėlis
Į žemę spoksojo
Ir mus mamą žemužėlę 
Prie savęs vilojo.
Bet žemelė ant mėnulio 
Suvis neatbojo,
Po sniegelio patalėliu 
Ramiai sau miegojo.

Laputė.

KODĖL TAIP BUVO?
Ko žemelė ant mėnulio 
Suvis neatbojo
Ir po sniego patalėliu 
Taip tingiai miegojo?
Aš žinau kaip miela yra 
Pataluos’ tūnoti
Ir ant jokių viliojimų 
Kitų neatboti,
Ba juk šalta žiemos metą 
Atvirame ore,
Ten kur musų mėnužėlis 
Riogso pasikoręs.
Net ir aš sau pataluose 
Gulėčiau nekėlęs, 
Neiškišant. į tą šaltį 
Net nei uodegėlės!
Bet kas kita jei mėnulis
Pas ją but atėjęs
Ir prie šilto jos šonelio 
Save but padėjęs.,..

Asilas.

Saldžiausi žodeliai prie 
širdies Vitaičiui ir Gegučiui 
tai “Tėvynės” Nr. 12-me 
rezoliucija iš Wušter, Maš.

Ar Turi Ramatą?
Kam skauda kojas, rankas, ar ki

tur, parsitraukit “JOHN’S REME
DIES OINTMENT”. Gausit paliuo- 
savimą nuo skausmo. Ji kainuoja 
$1.75, bet prisiusime del prabos tik 
už $1. Taipgi gausit paaiškinimą 
kas tai yra Ramatas (Rbeumatiz- 
mas), kaltūnas, neuralgija ir kaip 
gydytis. negalite prisiųsti $1
tai parasyW’Saislfcli’ ir- gausit- pil
ną paaiškinimą. Pasiųsim nurody
mus ir gausit žinias kaip turit gy
dytis. Rašykit: (17

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box B 117 Plainsville, Pa.TIKRI IRNETIKRI

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

1931 KALENDORIUS 1931
Kovas-March — Balandis-April

Sekmad. 
Pirmad. 
An trad. 
Trečiad. 
Ketv’tad. 
Penktad. 
šeštad.

29
30
31

1
2
3
4

Verba. Grigalius, Gygaja, Eikis, Kariaunas 
Jono Kl., Strumyla, Danulis, Liūtė 
Benjaminas, Joteikė, Ginutis, Ilsė. 
Teodoras, Ringaudas, Dainora, Daba 
Pranciškus, Baisuolis, Elona, Jagaubis 
Ričardas, Vytenis, Rimtaute 
Izidorius, Vimbartas, Gerimanta, šilinė

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo
mis raidėmis — Lietuviški-tautįški, vyriški ir moteriški.

Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa
nedėlis; Antradienis—Utarninkas. Trečiadienis—Sereda; Ketvirta

dienis—četvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

KALENDORIUS
Nors ne su pradžia metų,' katalikiškų. Bažnyčia neve- 

vienok nebus bloga, todėl lija krikštyt jokiu nekata- 
su šiuo “Dirvos” numeriu likišku vardu nepridėjus ir 
pradedant, “Dirvoje” kas katalikiško, todėl vaikai ir 
savaitė tilps Kalendorius mergaitės, nors būdavo pa
sekančios savaitės kuri pra- krikštijami dviem vardais, 
sidės su sekmadieniu po iš- daugiausia likdavo žinomi 
ėjimo “Dirvos”. tik katalikišku vardu.

Kalendorių įvedame del Prie to, Kalendoriuje bus 
to kad dabar Lietuvoje ta- pažymėta dienų vardai Lie- 
po priimta prie katalikiškų tuviškai. Lietuva jau senai 
šventųjų vardų dėti tautiš- panaikino Rusiškai-Lenkiš- 
kus, Lietuviškus vardus — ką dienų vardų žargoną, 
taigi norime supažindinti bet Amerikoje dar tebevar- 
Amerikos Lietuvių visuo- tojam: Panedėlis, Utarnin- 
menę su tais naujais gra- kas, Sereda, Ketvergas (ar 
žiais ir labai reikalingais Četvergas), Pėtnyčia, Su- 
vardais. bata, Nedėlia. Daugeliui ir

Lietuvoje, įvedus civilinę laikraščius skaitančių dar 
metrikaciją (šliubus, krikš- maišosi ir nežino ar Pirma- 
tus ir tt. be bažnyčios tiems dienis reiškia Nedėlia ar 
kurie to nori), šitie tautiš- Panedėlį.
ki vardai žymiai paplis ir Taigi, šekit “Dirvą”, su
sekanti gentkartė išaugs sipažinkit su tautiškais var
sų tautiškais vardais vie- dais, taipgi išmoksit Lietu- 
toj svetimų, nelietuviškų viškai savaitės dienas.

Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo

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

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.

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

Nusipirkite Dabar!
Tik 35c ir 70c

Čia nurodoma dabartinis Lucky Strike krautuvių langų papuošalas, kuris išstatytas krautuvių 
languose visame krašte. Dabartiniu laiku vis daugiau ir daugiau vyrų ir moterų rūko Lucky 
Strike cigaretus, nes jie iš patyrimų žino, jog Luckies visuomet palankūs jų gerklėms. Kiekvie
nas žino, kad saulė nokina ir minkština — dėl to Spraginimo procese naudojami Ultra Violeti
niai Spinduliai. Lucky Strike pagaminti iš geriausių tabakų — Derliaus Grietinės — be to — jie 
“Spraginti” tikslu, tam tikru karščio procesu, panaikinti tabako šiurkštumus ir erzinančias gerklę 
ypatybes. Šie šiurkštumai parduodami kitiems. Jų nėra jūsų Lucky Strike cigaretuose. Kiekvie
nas žino, jog šiluma švarina ir todėl Spraginimas yra tiesioginė protekcija jūsų gerklei — pries 
šalti. Nenuostabu, kad 20.679 gydytojai yra pareiškę, kad Luckies yra mažiau erziną negu 
kiti tabakai. (Advertisement)



RUMŠIŠKES
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Akrono Naujienos SPORTAS

Stebuklingas atvaizdas. — 
Nebaigta statyti baž

nyčia.
Nuo Žydo gavęs vardą 

miestelis.

jau gerokai Lietuvai įsi- 
krikščionėjus, ir jeigu bu
vo koks kunigaikštis tai iš 
mažųjų vėlesnių laikų ku
nigaikščių.

SAKO NORĖJO SUGA-lne toks mechanikas kaip
DINT KARIŠKĄ 1

DIRIŽABLI I _ _ VXiO111±1,
Čia suimtas Paul F. Kas-įjis buvo prašalintas.

Rumšiškės yra Kauno ap
skrities miestelis. Gyven
tojų turi apie 1,000. Pro 
miestelį teka upė Nemunas 
ir kitos dvi mažos upelės, 
Praviena ir Nedieja.

Iš Rumšiškių išeina ke
turi keliai: i Kauną 23 ki
lometrai, į Pravieniškius 5 
klm., į Vilnių 80 klm. ir Į 
Alytų apie 120 klm.

Rumšiškėse yra šios Įs
taigos : valsčiaus valdyba, 
dvi pradžios mokyklos, du 
malūnai, garinis ir vande- 
deninis. Yra kelios orga
nizacijos: Šaulių, Pavasari
ninkų, Gaisrininkų.

Krautuvių yra apie de- 
sėtkas, visos Žydų. Yra ir 
ūkininku kooperativas var
du “Viltis”.

Prieš karą miestelis bu
vo didesnis, nes visi ūkinin
kai gyveno miestelyje, nors 
jau žemė buvo išskirstyta į 
sklypus. Po karo daugu
mas ūkininkų išsikėlė gy
vent ant savo sklypų.

Karo laiku Rumšiškių gy
ventojai gyveno neblogai, 
tikrai buvo keletas išdavi-
kų, kurie pataikavo Vokie
čiams.

Seni padavimai sako kad 
toj vietoj kur dabar stovi 
miestelis, koks tai Lietuvių 
kunigaikštis važiavo sker
sai upelį Nedieją. Tuo lai
ku upė buvo patvinus ir ku
nigaikščiui ištiko nelaimė, 
jis pradėjo skęsti ir ėmė 
šaukti pagalbos. Kuomet 
išsigelbėjo iš tos nelaimės, 
kunigaikščio arkliai su
klaupę ant kelių. Tuomet 
kunigaikštis pamatęs me
dyje Šv. Panelės paveikslą 
ir tikrai pamanęs kad išsi
gelbėjo stebuklingu budu. 
Užtai toj vietoj kunigaikš
tis pastatė medinę bažny
čią, kuri ir po šiai dienai 
stovi ir žmonės eina Dievą

1911-12 metais buvęs čia 
klebonas Kum P. Galkus 
susitarė su parapija staty
ti naują murinę bažnyčią. 
Tam tikslui buvo išrinkta 
komitetas su klebonu kai
po pirmininku ir buvo su
rinkta pinigų apie 20,000 

| rublių. Geras dvarponis 
Daunoravičius padovanojo 
kelis margus žemės su mo- 
liu, kur greitu laiku buvo 

i pastatyta plytų dirbtuvė ir 
j visi reikalingi trobesiai, 
j Plytų darbas ėjo sparčiai, 
nes visi parapijonys ėjo 
dirbti. Taip pat ir man te
ko molis kasti, akmenis ir 
malkas vežti bažnyčios rei
kalams. Greitu laiku ply
tų buvo pridaryta keli šim
tai tūkstančių, beveik butų 
užtekę visai bažnyčiai pa- 

i statyti. Bet viskas nusvi
ro taip kad sunku ir supra
sti. Tik tiek žinau kad 
bažnyčios darbas sustojo, o 
buvęs klebonas pradėjo bū
davot medinį dviejų aukš
tų namą, kurį vėliau pado
vanojo savo brolio žentui į 
pasogą.

Bažnyčios visa medega 
gulėjo niekais. 1915 metais 
Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, Vokiečiai suėmė vi
sas plytas ir išsivežė. Se
na medinė bažnyčia ir po 
.šiai dienai stovi sukrypu- 
įsiomis sienomis, kaip sama
nota bakūžė, kuria niekas 
nesirūpina, turbut laukia 
pakol visai sugrius.

1921 m. atkėlė kitą kle
boną. Tas taipgi nesirūpi
na bažnyčia, tik žiuri kaip 
ipadaryt daugiau naudos 
sau. Prie bažnyčios pasta
tė didelį špitolnamį, kuria
me apgyvendino vargonin- 
ką, zakristijoną ir savo ki
tus darbininkus.

Senais laikais toje vieto
je gyveno Žydas Rumšą,

1 jis persistatė ir aš jį rapor- ŠARKIS DAROSI POPU- 
i tavau savo viisininkams. , ■*I T- i - v , t-. L1AK1ŠKESN1S— x x . xx<xo--Jis buvo prasahntas. Pa-

say, 38 m., Goodyear-Zep-į tyriau kad daug po manimi Amerikos sporto žinovai 
pelinų dirbtuvės mechaniš-Į dirbančių vyrų nekentė ma- rašo kad Lietuvis Šarkis 
kas ekspertas, kuris įtaria-jnęs ir buvo nepatenkinti nuolat darosi populiariš- 
mas norėjime sugadint di-j kad svetimtautis turi būti kesnis miniose. Tas patik- 

Jie taipgi Įrinta ypač jo pastaru apsi
lankymu vakarinėse valsti
jose. Kur tik jis atsilankė 
visur buvo priimtas kaip 
tikras čampionas, ir vaka
rinėse valstijose daugelis 
nepripažysta Smėlingo jo
kiu čampionu.

Šarkis važinėjo kaipo an
trininkas naujo kumštinin
ko, Ernie Schaas, kurį pa
ėmė savo globon Šarkis ir 
jo manadžeris Buckley. Ta 
proga gavo patirt ką Ame
rikos minia apie jį mano.

Kada Šarkis apsilankė 
Los Angeles, Kalifornijoj, 
štai kaip apie jo sutikimą 
rašo Los Angeles Express: 
“Tokio priėmimo kokis su
ruošta Jack Šarkiui nebu
vo jokiam kitam kumšti
ninkui nuo to kaip Demsey 
sugryžo po laimėjimų. Iš 
viršaus Šarkis išrodo šiaip 
sau paprastas vyras, bet 
daug malonesnis ir širdin
gesnis negu apie jį buvo 
aprašyta ir tikinta. Sekan
čiam po Dempsio, Šarkiui 
pavesta laikraščiuose dau
giau vietos negu kuriam 
kitam sunkaus svorio kum
štininkui. Karo laivyno sto
ties komanda iš San Pedro 
atsiuntė būrį jūreivių ofi
cialiai priimti vyrą kuris 
padarė daug garbės jūrei
viams kaipo pats buvęs ju- 

ireivis, kur jis ir savo pra-

džiausio pasaulyje naujai! jų viršininku, 
budavojamo Suv.
kariško dirižablio. ■

Kassay laike karo buvo- 
leitenantu Austro-Vengrų' 
kariumenėje.

Spėjama kad jis yra ko
munistas ir norėjo padary
ti naudingą darbą Maskvos 
labui. Pas jį darant kratą 
namuose rasta komunisti
nės literatūros.

Suimtas, Kassay pareiš
kė kad jis nėra komunis
tas ir nieko nedarė priešin
go šiai šaliai. Tikrina kad 
jis nedarė nieko pagadini- 
mui ar susilpninimui to di
delio zeppelino, prie kurio 
dirbo jau nuo pereitos va
saros.

Valdžios slaptos policijos 
agentai sako jog jie gali 
prirodyt kad Kassay yra 
pareiškęs jog jis “suardys 
tą zepeliną nežiūrint kiek 
kaštuotų ir kokios pasek
mės butų.”

Nors jis užsigina komu
nizmo (kas yra komunistų 
paprastu dalyku), jį tuojau 
ėmį atstovauti Žydė advo
katė iš Clevelando, Mrs. 
Yetta Lang, kuri Ohio val
stijos teismuose atstovauja 
komunistus kada tik koks 
papuola į bėdą. Akrone 
yra smarkių advokatų, bet 
nei vienas iš jų nepateko jį 
atstovauti, o staiga pas jį 
atsirado ta Žydelka.

Kassay pasisakė tiek kad 
jis interesuojasi komuniz
mo mokslu ir skaito litera
tūrą, taip kaip skaito ir ki
tokią literatūrą.

Prisipažino taipgi kad 
pora savaičių atgal prie jo 
buvo kreipęsi du vyrai są
ryšyje su tuo zepelinu ir 
komunizmu. Vienas iš jų, 
sako Kassay, man pasirodė

Valstijų! pyko kad jų algas numušė,
■ o mano ne.”

Jis sako kad kas tyčiomis 
sutaisė jam šiuos spąstus.

Tas pasiteisinimas butų 
geras jeigu Kassay nebūtų 
gavęs komunistų partijos o- 
ficialio advokato jį ginti.

Komunistai, pasiuntę jo 
gynimui savo advokatą, ap
sisukę užginčija jog Kas
say nėra jų partijos narys. 
Jeigu ir butų, jie užginčija, 
nes už tokį darbą galėtų 
įsivelt į bėdą visi partijos 
viršininkai. Jie patys ne
nori nukentėt, tegul nuken
čia darbininkai arba jų pa
šaliniai nariai.

Kassay padėtas po $20,- 
00! užstato iki teismui. Tei
smas prasidės šiose dieno
se. Užstatą jam parūpino 
komunistų partija.

Kassay buvo veikslus ko
munistas Vengrijoje kuo
met ten komunistai įsteigė 
savo valdžią tuoj po karo.

nas, ir visi žiuri kokioj vie
toj kovoje už čampionatą 
atsidurs Šarkis.”

Bill Smith, vakarinių val
stijų garsus sporto rašyto
jas sako: “Šarkis, nors tik 
kaipo Schaafo antrininkas, 
sukėlė sporto mėgėjų žin
geidumą. Jie skaito Šarkį 
geresniu sunkaus svorio 
kumštininku negu Smėlin
gą, dabartinį čampioną, ir 
pirmą kartą moka pinigą 
tik už pamatymą kaip jis 
veda Schaafo reikalus rin
gėje.”

LOUGHRAN NORI DAR 
KARTĄ STOT PRIEŠ 

ŠARKĮ
New York. — Tommy 

Loughran, sumušęs pora 
savaičių atgal Šarkio glo
bojamą Ernie Schaaf, da
bar garsiai kalba kad jis 
nori dar sykį išsimėgint su 
Šarkiu. Bet kolei kas ne
labai promoteriai skubina 
juos suporuoti, nes Šarkis 
du metai atgal Loughraną 
sumušė į tris raundus.

Bet Šarkis štai ką pasa
kė. Jeigu Loughran gerai 
pasižymės kumštynėse su 
Tuff y Griffith Chicago je 
Kovo 27 d., tada sutiks dar 
kartą Loughranui pasiro
dyti ką gali. Jų kumštynės 
įvyktų Chicagoje šį pavasa
rį.

garbinti. Į nuo jo ir ta vieta gavo pa-
Tas atsitikimas tačiau vadinimą — Rumšiškės.

buvęs apie 300 metų atgal, i Ig. Stančauskas.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE

ANTRA EKSKURSIJA 
Į LIETUVA 

(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga) 
Cunard Linijos Gražiu Laivu 
lancastria;

Išplauks iš New Yorko GEGUŽES-MAY 27 
iš Bostono — GEGUŽĖS-MAY 28 

STAČIAI Į KLAIPĖDĄ 
Be Persėdimo j Kitą Laivą.

LINKSMA IR GREITA KELIONĖ DIDŽIAUSIAME 
LIETUVIŲ BŪRYJE

Mielai priimami ir Nepriklausantys i Susivąienijimą 
Keleiviai.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA:

Žiemes Epidemijos
Daug Taukstančių Apsirgo Europoj 

ir Japonijoj. Dabar Rytines 
Suvienytos Valstijos

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

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

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

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

GANSONAS SMARKIAI
dirba

Imtikas Jack Gansonas 
turi imtynių veik kasdien, 
vis su geromis pasekmė
mis.

Keletą imtynių turi šios 
savaitės bėgiu, apie ką pa
tirsime vėliau.

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

nama dovanai.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

J. C BLASER 
Hardware 

6933 Superior Ave. 
Pavasarinės Namų Ištaisymo 

Reikmenys, Maliavos ir 
Jardams dirbt Padargai

Darom raktus. End. 0280

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

IS LIETU1
IįOTINIS ŽEMĖS

IJ SURAŠYMAS 
i UETUVOJE 
į 1928 m. Pasaulinis 
pros institutas Re

siuntinėjo visoms 
į® pakvietimus pa
pas save visuotinus 
įio surašymus.

Lpakviestų valstybių 
L Lietuva. Lietuvo-
jjnanėjimą prade- 
įdžio 30 d. ir baigė

I I# d. šiais metais. 
hCentralinis Stati s-
I įras.
|i Lietuvos teritorija 
; įgalinta į apskričiu?, 

1 ji - į valsčius, o

supra 
bo, 
svarb
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jimą 
bus j 
skeli:

k

niai; 
kad
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dim 
kon 
suk 

|ved 
Le suras i n ė j i m ą dzi

PADĖKA AKRONIEČIAMS
Šiuomi dėkuoju musų draugams 

Akroniečiams kurie taip gražiai nu
stebino mane pereito šeštadienio va
karą surengdami man “surpraiz 
party” ir padovanodami puikią do
vaną, akordeoną. Ačiuoju už tai 
poniai Emmai Sketrienei, K. Jurevi
čiui, pp. Buckalams, J. šalaševičiui 
ir pp. Rudžiams.

Po apdovanojimo, prasidėjo poki- 
lis, Ona Ramanauskienė grojo akor
deonu, p. Pfunstein is' Mallet Creek 
gitarų ir K. Jurevičiui klarnetą. Vi
si svečiai turėjo gerus laikus.

Ona Ramanauskienė, 
Mallet Greek, Ohio.

n n
n g

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

LUlVlūj Illll J LILI V V/ l/“.

_ į džią gavo.”
“3 i Los Angeles Herald ra

il j šo: “Jei ne tas rfegeistinas 
I; suklydimas, Šarkis butų pa- 
I saulinis čampionas, su visų 
F akimis atkreiptomis į save. 
I Delei to nepasisekimo jis 
Lūžima ypatingą poziciją to 
L kuris galėjo sumušti čam- 
] pioną, tik neturėjo tos pro-

I gos. Visas pasaulis laukia 
JĮ! kas bus sekantis čanipio-

MAROTTOS IMTYNĖS
Kovo 20 d. Clevelande 

turėjo imtynes čampionas 
Jim Londos su Vengru Fe- 
renz Holuban. Londos pa
guldė savo priešą du kartu 
pagretu.

Kitose porose: Dusek nu
galėjo Bauerą; Noewer su 
Kohl išėjo lygiomis; Fox 
nugalėjo Indijoną; Roma
no nugalėj o Blackstocką; 
Požėla išėjo lygiomis su Za- 
harias, Graiku.

VACUUM CLEANERS
-r- Garantuoti taip kaip nauji —

J. J. LAZICKAS jeweler

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Didžiausia Clevelar.de Lietuvių Radio 
Parduotuvė

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

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

YRA
ANO

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

GOLD gyduolė, kuri virš 200 metų li
goniams gelbėjo, padaryta ma-

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

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

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

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS 

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

ITALIAN ACCORDION CO.
323 W. Polk St., Dept. 46 

Chicago, Ill.J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y. 

“AM. LIETUVIO” Agentūra
14 Vernon St.

Worcester, Mass.
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St. Chicago.
P. BARTKEVIČIUS

678 N. Main St. Montello, Mass. 
J G. EOGDEN

322 W. Long st. DuBois, Pa. 
“DIRVA”

6320 Superior av. Cleveland,0.
K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
N GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS

793-97 Bank St. Waterbury, Ct.
K. MAKAREVIČIUS

95 Liberty St. Ansonia, Ct.
P. MOLIS

1730—24 St. Detroit, Mich.
J. VITKAUSKAS

Richmond Trust Co.
9701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

MIKOLAINIS P
188 Sands St., Brooklyn, N. Y. 

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago 

RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct.

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St. Chicago

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

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

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct. 

“VIENYBE”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa 

WEISUL K. J.
1128 Wash’ton st. Norwood, Mass
J. ZOLP
4559 S. Paulina St.. Chicago

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. Tčmvkit antrašą:
P. ŠTAUPAS

6704 Superior av. "Cleveland; O. 
Telefonas FLorida 2610-R.

tai-

Expert Repairing 
Welches and Jewelry 

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

Taipgi visokios vyriš
kos reikmenys, valizos 

ir kiti dalykai. Kreipkitės pas mus.
7001 Superior Ave

MFOAI lonia .ir lengvavartoti. Gaukite
tikrąsias ir neimkiteUtTT? C 
kitų. Vaistinėse trijų S S ^7 I

dydžių. Ieškokite 1‘Gold Medai" vardo kekvienoje dėžutėje. ®

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 Į Lietuvą, 

kainos bus žymiai nupigintos.

1197 East 79th Street

Per Gavėnią

Henderson 3535

K. E. YOCHUS
SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

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

Žemiausios kainos už 
rūbų valymą dabar 

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

Moterims 
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nno $1.25 aukštyn 
Moteriškos skrybėlės išvalyt 50c

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

$i oo 
50c 
50c 
25c 
45c

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

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

už mažiausia pinigų”

A. LAURINAITIS 
?omųkprekTuią T^tUyę įvairi» val
gomų pieKių. Taipgi patogi vieta 
Lietuviams užeiti išsigerti skaniu 
saldžių gėrimų ir nusiniikti ™ n U 
importuotų ir Lietuvos saldainfu U 
9 5£E- TOth^j^a^635

IŠVENGKIT
TU ŽIAURIŲ 
GALVOS

ŠALČIŲ
TAS C-ALIMA

SBee Zonite disinfek- 
tuoja gerklę, 
nosį ir burną.

39IhK\ Naikina ligų 
rįįjįįįįĮj Perus. Nau

doki regu
liariai ir iš- 

vengsit šalčių

Ii-j rajonus. Ap-į

I ijo Apskričių Virši- 
I o valsčiuose ir ra- yg 
Ii - jų vedėjai.
L vedėjų buvo apie . 
Lunių, o techniškai ' 
i ajimų išpildė sura- 
I i kurių buvo apie 
I įmonių. Rajonų ir 
j ą vedėjus surašymo 
Ii instruktavo apskričių 
I anai.
Inšinėjimo daviniai 
įsiutinai nesuvesti, ir 
I m kad visas suraši- 
lio apskaičiavimas bus 
I na paskelbti tik už :iš- 
Ijį-devynių mėnesių.
Sirs surašinėjimas dar) 
liai nesuvestas, beti 
į dabar, kada kai kuriuo- 

^ličiuose toks apskai
tas padarytas, galima 

j Si kad Lietuvoje že- 
siis stovi ne visai žc- 

j n Dirbamos žemės plo-, 
j imnoma, bus maždaug 
j spat koks jau anksčiau 

;o Centralinio Statisti- 
h biuro apskaičiavimu 

įstatytas. Gal šiek-tiek 
įsikeis gyvulių skaičius, 
irių paskutiniais metais 
iiputi priaugo del to kad 

I ietuva paskutiniu laiki 
padeda savo žemės uki< 
' olitiką daugiau kreipti ii 

įgalų Į gyvulius. Savai 
i aišku kad plečiant gy 

1 dininkystę nuo to tui 
alėti javų auginimas.
Surašinėjimo metu b» 
ik nepasitaikė didesni 
susipratimų tarp ūkini: 

j į ir surašinėtojų: ūkini: 
į i noriai ir teisingai vis 
fe apie savo ūkį teik 

' ko tikslesni buna sura 
lipmo daviniai, juo ša 
Įfetoina kultūringesne 

: H jos gyventojai labi
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| Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”
mėnesį nuo 16 iki 24

’ į Eina treti metai 
į f J* telpa kas numeris 2 d 
Ll' ferai, arba solo, duetams 
f ' '•’xfc lengvutės su prits
F

r*>Bs pigu ir naudinga.
>*iite savo giminėms ar 
^Amerikoje lai jie juir 
^gatį”.

kaina metams $ 
Amerikoje $2.

Yptf leidžia ir veda 
I “k A. Vanagaitis.
r 'bdo duodama juokingas
? Margučio Kalendorius

Adresas:

“MARGUTIS”
2137 West C9th Strei 

į Chicago, Ill. U.S.A.

Adolpas
ADO

lietuviai reikale kre 
Ringą patarnavima. 
patiškas, mandagūs, 
iiavimas. Vežimai ’1 
Bįžining'ausios. ži 
lėšos, $150.00 ir au
6621 EDNA AVE

Clevelar.de


ONAS SMARKIAI
DIRBA

cas Jack Gansonas 
itynių veik kasdien, 

geromis pasekmė-
U IŠ LIETUVOS e
I

DIRVA 7

ą imtynių turi šios 
j bėgiu, apie ką pa- 
vėliau.

JIEŠKOJIMAI :
enam "Dirvos" skai- 

' arba naujai užsira- 
tn, giminių pajieškoji- 
ykį į metus patalpi
nama dovanai.

STONIS 
Superior Ave. 

usia ir Gražiausia 
IŠKA VALGYKLA 
laikau savą mėsinyčią 
Russell Road

BLASER 
a r d w a r e 
Superior Ave. 
ės Namu Ištaisymo 
mys, Maliavos ir 
s dirbt Padargai 
;tus. End. 0280

Lietuviai ateina į 
riškas Lietaus 
lYNES. - 25c. 
tir arti E. 9th St.

YOCHUS
IR OVERKOTAI 
kas užsisakyti sau 
arba Overkotą — 

s — nuo $35 aukš- 
r kitus negausit to- 
darbo ir materijų.

ios kainos už 
■dymą dabar
yrams
r išprosyt $1 00 
ir išprosyt 50c

50c 
t 25c
lyt 45c
oterims 
s išvalyt ir

nno $1.25 aukštyn 
rybeles išvalyt 50c

Addison Rd.
s ENdicott 41G1

f

tcoby & Son 
s & Furnishings 
J Superior Ave.

DIDELIŲ VERČIŲ 
tarnavimo jums, 
geriausios prekės 
iaūsia pinigų"

URINAITIS 
krautuyę įvairių val- 
Taipgi patogi vieta 

eiti išsigerti skanių 
ir nusipiikti puikių 

sietuvos saldainių.
SL HEnd. 5635

VISUOTINIS ŽEMĖS 
‘ ŪKIO SURAŠYMAS 

LIETUVOJE
Dar 1928 m. Pasaulinis 

Agrikultūros institutas Ro
moje išsiuntinėjo visoms 
valstybėms pakvietimus pa
daryti pas save visuotinus 
žemės ūkio surašymus.

Tarp pakviestų valstybių 
buvo ir Lietuva. Lietuvo
je ši susirašinėjimą pradė
jo Gruodžio 30 d. ir baigė 
Sausio 10 d. šiais metais. 
JĮ vykdė Centralinis Statis- 

, (tikos biuras.
Visa Lietuvos teritorija 

buvo padalinta Į apskričiu?, 
apskričiai — Į valsčius, o 
valsčiai — į rajonus. Ap- 
skričiuose suraš i n ė j i m ą 
prižiūrėjo Apskričių Virši
ninkai, o valsčiuose ir ra
jonuose — jų vedėjai.

Tokių vedėjų buvo apie 
300 žmonių, o techniškai 
surašinėjimą išpildė sura- 
nėtojai, kurių buvo apie 
3,600 žmonių. Rajonų ir 
valsčių vedėjus surašymo 
metu instruktavo apskričių 
agronomai.

Surašinėjimo da v į n i a i 
dar galutinai nesuvesti, ir 
manoma kad visas suraši
nėjimo apskaičiavimas bus 
galima paskelbti tik už aš- 
tuonių-devynių mėnesių.

Nors surašinėjimas dar 
galutinai nesuvestas, bet 
jau dabar, kada kai kuriuo
se apskričiuose toks apskai
čiavimas padarytas, galima 
spręsti kad Lietuvoje že
mės ūkis stovi ne visai že
mai. Dirbamos žemės plo
tas, manoma, bus maždaug 
toks pat koks jau anksčiau 
buvo Centralinio Statisti
kos biuro apskaičiavimu 
nustatytas. Gal šiek-tiek 
pasikeis gyvulių skaičius, 
kurių paskutiniais metais 
truputi priaugo del to kad 
Lietuva paskutiniu laiku 
pradeda savo žemės ūkio 
politiką daugiau kreipti iš 
augalų Į gyvulius. Savai- 
mi aišku kad plečiant gy
vulininkystę nuo to turi 
mažėti javų auginimas.

Surašinėjimo metu be
veik nepasitaikė didesnių 
nesusipratimų tarp ūkinin
kų ir surašinėtojų: ūkinin
kai noriai ir teisingai visas 
žinias apie savo ūkį teikė. 
Juo tikslesni buna suraši-

supranta tokio didelio dar
bo, kaip surašinėjimas, 
svarbą.

Plačiau apie šį surašinė
jimą parašysime tada kada 
bus galutinai suvesti ir pa
skelbti surašymo daviniai.

J. K. Ss.

Vytautui Didžiajam pamin
klas Gedimino kaine.

Vilnius. III. 2. Elta. “Vil
niaus Rytojus” praneša, 
kad paminklą, kurį lenkai 
nori pastatyti Vytautui Ge
dimino pilies kalne, lenkų 
komitetas Vytauto Didžiojo 
sukaktuvėms, paminėti pa
vedė parengti prof. Slen- 
dzinskiui. “L.A.”

iš Argentinos 116 nemoka
mai ir 52 už pusę kainos.

1931 m. iš Brazilijos mu
sų emigrantų dar daugiau 
Lietuvon nori sugryžti. Nu
statyta, kad šiemet visos 
emigr. įstaigos turės grą
žinti Lietuvos 77 pil. nemo
kami ir 77 už pusę kainos.

Lietuvon pirmoj eilėj 
grąžinami tik tie, kurie bū
tino reikalo verčiami.

Pernai grąžinta emigran
tų, kurių gražinimo išlaidos 
sudaro 400,000 lit., bet ku
ru nemokėjo nei valstybė, 
nei emigrantai. “L.A.”

:ngkit 
gaurių 
vos 
ŠALČIŲ
LS GALIMA

onite disinfek- 
uoja gerklę, 
tošį ir burną. 
Naikina ligų 
perus. Nau- 
dokit regu
liariai ir iš- 

vengsit šalčių

30(, 60 i 
andfl.oo

Tėvas ir sūnūs žmogžudžiai
Vasario mėn. 21 d. išryto 

rastas kelyj ant vieškelio 
Kietaviškis —Žiežmariai, 3 
kilometre nuo Kietaviškio, 
užmuštas su sudaužyta gal
va Mikalojunas Pranas, gy
venantis Liutonių kaime, 
Žiežmarių valšč., Trakų ap- 
skr. Nustatyta, kad užmuši
mas Įvyko Ašukėnų km. 
Kietaviškio valse., nes ten 
rasta užmuštojo kepurė, iš 
čia prasideda kraujo žymės 
ant kelio. Įtariami šioje 
žmogžudyste, tėvas ir sūnūs 
Podrezai, gyv. Ašukėnų km. 
policijos sulaikyti. Patirta, 
kad Podrezai Mikalojuną 
užmušė už tai, kad velionis 
atsisakęs grįžtant iš Kieta
viškio Podrezą pavėžėti ir 
kad pareikalavęs iš Podre- 
zo atlyginimo už atvežimą 
jo ryte Į Kietaviškius. To
dėl pats pėščias parėjęs na
mo, pasikvietė savo sūnų 
Miką, 20 metų, abu susita- j 
rę, pastajo Ašukėnų kaime 
kelią ir apie 1 vai. nakties 
Mikalojunui grįžtant, šie iš 
pasalu užpuolė ir ji užmu
šė. " ‘ “L.A.”

Emigrantai grįžta atgal 
j Lietuvą.

Emigracijos įstatymas 
numato, kad kiekviena emi
gracijos įstaiga kasmet turi 
gražuti 2% nemokamai ir 
2'/ už pusę kelionės kainos 
savo išgabentų iš Lietuvos 
piliečių.

Pernai iš Brazilijos par
vežta nemokamai 97 emi-

nėjimo daviniai, juo šalis grantai ir tiek pat už pusę 
skaitoma kultūringesne — kainos: iš Urugvajaus 16
nes jos gyventojai labiau

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”
Išeina kas mėnesį nuo 1G iki 24 pusi, 

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

lės: chorui, arba solo, duetams.
Daineles 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). Amerikoje $2.

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:
"MARGUTIS”

2437 West C9th Street
Chicago, Ill. U.S.A.

| nemok., 3 už pusę kainos;

Z Dabar laikas padaryti .su- Z 
Z tartį jūsų namų išpopic- j 
Z riavimui — nelaukit kada Z 
Z prasidės pats skubumas Z 

i Z FLorida 2533-M Z

į J. G. Polter Į 
Z Lietuvis Z

ji _ POPIERIUOTOJAS — Z 
| j Maliavoja ir Dekoruoja ;

Z namus. Z
I* Specializuoju nuėmimu Z 

nuo sienų senų popierų. Z 
Turiu tam moderniškas Z 

mašinas. Z
Padarau apskaičiavimus vi- z 
so darbo. Pašaukit arba Z 

paleiskit atvirlaiškį. Z

J 229 EAST 74th ST. Z
1 ■

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. S’m- 
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sązimng austos, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Kalėjimo Dirbtuves 
Tobulėja

Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo dirbtuvės vis dau
giau ir daugiau plečia savo 
darbus ir jau pavirto visuo
menei naudinga ir savo kai
nomis labai prieinama įstai
ga.

Dirbtuvės dirba ir taiso 
įvairius minkštus ir kietus 
baldus, ūkio padargus, ma
šinas, naujai statomų namų 
medžio ir geležies įrengi
mus, įvairius medžio ir me
talo smulkius dirbinius, iš- 
kemša negyvų paukščių ir 
žvėrelių iškamšas; spausdi
na knygas kontoroms, blan
kus, brošiūras, viršelius są
siuviniams, vokus ir kit. 
Gražiai ir stipriai įriša kny
gas, brošiuruoja sąsiuvi
nius ir juodraščius, daro al- 
bomus, įvairias dėžutes ir 
žaislus; siuva uniforminius 
ir civilius rubus, baltinius ir 
įvairią avalynę; daro įvai
rių braižinių šviesoraščius; 
mezga kojines, staltieses ir 
kitokius rankdarbius ir plė
šo plunksnas.

Prie dirbtuvės dabar yra 
specialė krautuvė kur viso
kie kalinių dirbiniai par
duodami. “L.A.”

: i

Į Kanados 
Į Naujienos

QUEBEC CITY
Užmuštas Lietuvis. “Dir

voje” jau buvo rašyta kad 
likosi sužeisti trys dirbusie
ji tunelyje Lietuviai. Iš jų 
du jau taisosi, o trečias, Jo-! 
nas Vaitonis, Kovo 6 d. at-j 
sigulė amžinai ilsėtis Que- 
beco kapinėse. Velionis Jo
nas buvo 32 m. amžiaus, į 
Kanadą atvyko vos trys 
metai. Iš Lietuvos kilęs iš 
Panevėžio apsk., Kupiškio 
valsčiaus.

Turėdamas rūpintis pra
gyvenimu, velionis turėjo 
dirbti taip pavojingą dar
bą. Beširdis akmuo kris
damas užgulė jaunelį su
laužydamas jam nugarkau
lį, nuo ko, po septynių sa
vaičių laiko, prisikankinęs 
mirė.

Laidoti atvažiavo iš Suv. 
Valstijų sesutė ir du bro
liai. Jie atvažiavo ne tam 
kaip pasitaiko kitų mirusių
giminės, kad pinigų gavus 
už žuvusį brolį, bet prižiū
rėti kad butų tinkamai pa
laidotas.

Jonas buvo labai tinkąs 
draugams ir visiems kas jį 
pažino.

Tat ilsėkis, Jonai, šaltos 
žemelės glėbyje.- Gal mums 
neteks nei tavo kapo ap
lankyti, nes mes Lietuviai 
išvažinėjam kitur darbo 
jieškoti ir neturim vilčių 
atgal sugryžt, bet tas drau
giškumo paminklas kurį tu 
musų širdyse pastatei, sto
vės amžinai. Draugai.

Moderniškas Stebuklas: Kalbėjimas Telefonu iš Laivo už 9,500 Mylių
Vienuolikos metų amžiaus Ruth 

Pocock iš Clevelando netikės kad ry
tojus niekad neateina.

Ji turėjo didžiausio pasitenkinimo 
savo gyvenime kalbėdama su savo 
dėde, Kari Pocock, pasažierium ant

Red Star laivo, Belgenland, plau
kiančio Indišku Okeanu netoli Co
lombo uosto Ceylon saloje.

Clevelande buvo 5 vai. po pietų 
trečiadienį, bet tenai Indiškam Okea
ne, kur tas milžiniškas laivas plau-
ke savo keliu buvo 3:30 vai. ryto 
ketvirtadienį. < .
tai per telefoną iš 9,500 mylių tolu
mo — kad ji kalba taip sakant iš 
šios dienos į rytojų.

Per dvi savaites, The Ohio Bell 
Telephone Company Clevelande lau
kė signalo apie tai iš American Te
lephone and Telegraph Co. viršinin
kų iš New Yorko. Niekad iki 
dar nebuvo nuo laivo į sausžemį 
sikalbėjimas iš tokio tolumo, 
dvi savaites dedant didžiausias 
stangas tai atsiekti nevyko, iki 
galiaus pasisekė.

KORTO

AT1ANTIC 
OCEAN į

PACIFIC i
OCEAN

SpUTO 

\Ąrica

PABRANGINS GĖRALŲ 
KAINAS

Ontario provincija pasi
ryžo padaryti daugiau biz
nio iš svaiginančių gėrimų 
šį metą negu padarė per
nai, todėl nutarė pabran
ginti gėralų kainas. Val
stijos valdžia nori šymet 
užvaryt pelno iki $10,000,- 
000. Kainos padidinama be
veik visu ketvirtdaliu.

’ Pagaliaus gi oro apistovos pasi
keitė ir radio signalai pralėkė ete- 
ru į tolimus vandenis. Nustatyta 
srovė kuri leido aiškiai, supranta
mai susikalbėti.

Pirmiausia, sr laiku susisiekimą
iiuvu o.ou vai. ryto gavo ir nustatė stotis netoli Londo- 

Jos dėdė pasakė jai; no, Anglijoj. Paskui sujungta New 
Yorkas su Londonu, per 3,600 my
lių plotą. Iš New Yorko į Cleve- 
landą, žinoma, buvo jau lengvas da
lykas.

Radio pasiekimas nuo Londono 
iki Belgenland prakeliavo apie 5,000 
mylių, tuomi padarydamas rekordą 
nuo laivo iki sausžedio. Paprastas 
tolumas yra tik 750 mylių.

Iš to paties laivo kalbėjo ir kitas 
Clevelandietis turtuolis Fisher. Su- 
sitelefonavimas su namiškiais atsiėjo 
jiem po $41.25.

IUROPE

AJR1CA

šiol 
pa- 
Pcr 
pa
pu

INDIAN
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

DRY CLEANED AND PRESSED!
Vyriški Siutai ...................................................................... n
Moteriškos paprastos suknios .......................................................... U
Vyriški ploščiai ....................................................................

-----  VISOS SKRYBĖLĖS ...................... 19c.
MODERN DRY CLEANING CO.
Dry Cleaning, Dyeing and Tailoring 

Wade Park Ave. ENdicott
Mes paimam iš namų ir pristatom atgal.

7032 0600

Pranešame Lietuviams jog atidarėme naują

JAMES Restaurant
1-110 East 66th St.

Skanus Amerikoniški ir Europiškl 
valgiai. Kainos žemos:< Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

BRAZIS & TRAINOR
Popicriuotojai <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 '

NORWOOD FLORAL SHOPPE

po antrašu 6120 St. Clair Avenue

gėlių buketams ir puoduose. Taipgi 
Vestuvių ir Laidotuvių Buketai. 

Kainos visai nebrangios.

Geresniems ir Daugesniui
Taupymo Budų Deginant Gazą

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 kurį galima pa
siekti telefonu. Moterys ku
rios dirba nuo dienu 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

V/ RA gerų metodų padidini- 
1 mui ekonomiškumo ir pato

gumo gazo šilumos. Mes žino
me kokie tie metodai yra — ir 
noriai pasakysime jums, ir net 
parodysime kokie jie yra.
Tas padaro jus gerais gazo 
kostumeriais.

Iš kitos pusės, blogai išdirbti ir 
negerai pritaikyti šildymo pa
dargai aikvoja tuščiai gazą ir 
net atgrasina jus nuo gazo nau
dojimo.

Todėl tfci musų bendrai gerovei 
reikalinga kad kiekvienas ga
zo naudotojas gautų iš gazo ši
lumos geriausias pasekmes, be 
perdidelio kiekio sunaudojimo 
gazo tam tikslui.

Pirmas reikalingumas patenki
nančioms, ekonomiškoms pa
sekmėms su gazu yra tai turė
jimas tinkamos rūšies gazo šil
dytųjų prietaisų, atsakančio di
dumo tokiai pareigai kokia jis 
turi atlikti, tinkamai pritaiky
tas. Tą gali nuspręsti tiktai 
šildymo ekspertai. Mes noriai 
nurodysime jums tokį, arba su
teiksim pagalbą savo pačiu eks
pertu, musų pačių lėšomis.

Thermostatai ir automatiški ši
lumos reguliatoriai (tokie kū
rins jus nustatot jums patinka
mai temperatūrai ir ji buna 
palaikoma) privalo būti dalimi 
visi) gazo šildymo įrengimų — 
taupymui gazo, didesniam pa
togumui, ir palaikymui vieno
dos temperatūros.

Taip pat, prie visų paprastų 
gazo šildymo padargų galima 
yra pritaisyti prietaisus kurie 
gazą prisuka ir atsuka, užgesi
na arba pradeda išnaujo.
Bet mes raginame jus būtinai 
stengtis pasiteirauti pas mus 
apie kitokius prietaisus ir išra
dimus taikomus “taupymui ga
zo”, ypatingai tokius kurie pa
liečia prietaisus arba įrengi
mus jūsų šildymo reikmenų po 
to kaip jas jums sudėjo arba 
įvedė pasitikėtinas šilumos ži
novas arba šildymo prietaisų iš- 
dirbėjas.

Mes pasakysim jums atvirai 
ir teisingai ar kokie nors gazo 
taupymo prietaisai reikalingi 
ar ne, naudingi ar ne, saugus 
ar pavojingi. Tas jums turėtų 
būti svarbu.

Visokiuose klausiniuose apie šildymą klauskit 
šilumos suvedėjų arba savo gazo kompanijos

THE EAST OHIO GAS CO.
East 6th and Rockwell 

MAin 6640
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Ruoškimės Sutikti 
Prof. M. Biržišką

Jau artinasi laikas kada pas 
mus atsilankys d dis svečias iš 
Lietuvos — Vilniui Vaduoti Są
jungos pirmininkas Prof. M. 
Biržiška. Matom kaip kitose 
kolonijose jj iškilmingai pasi
tinkama. Mes irgi turim nors 
kiek gražiau pasirodyti.

šį penktadienį nuo 7:30 vai. 
vakare “Dirvoje” bus susirin
kimas vietos veikėjų ir draugi
jų atstovų aptarimui Prof. M. 
Biržiškos priėmimo Clevelande.

Gerbiamieji, nelaukit ypatiš- 
ko ar laiškais pakvietimo, nes 
to nesulauksit. Kuriam tik ru
pi Vilniaus vadavimo reikalas 
ateikit, turėsit žodį ir balsą ir 
visi apkalbėsim kaip geriau ir 
pasekmingiau priėmimą suren
gus.

Draugijoms nieko nereikės 
mokėti prie surengimo lėšų, to'- 
del jų valdybos kviečiamos at
eiti j talką, kurių nebus progos 
prieš Balandžio 1 d. gairinki
me išrinkti.

Kiek patirta, Prof. Biržiška 
baigs Chięagoje Balandžio 13 
d., taigi pribus į Clevelandą 14 
ar 15. Vieną iš tų vakarų nu
matoma rengt vakarienę, o 16 
d. bus viešos prakalbos Lietu
vių salėje.

K. S. Karpavičius 
M. A. Ruseckas.

Pranešimas ir padėka. Ko
vo 22 d. sugryžau iš Emergen
cy Clinic ligoninės po sunkios 
dvejopos operacijos, šiuomi no
riu išreikšt širdingą ačiū ma
no draugams ir prijautėjams 
kurie atlankė mane ligoninėje: 
Kun. Vilkutaičiui, savo myli
mai žmonai, Viktorijai, ir sū
nui ir dukteriai su žentais, bro
liam Pranui ir Antanui, Jievai 
Zorskienei, Onai Janušaitienei, 
ir Evai Noll, pas kuriuos dabar 
bunu po antrašu 1457 E. 174 
Street,, kur norintieji gali ma
ne matyti.

Nikodemas F. Martišauskas.

Vėl “bedarbių maršas”. Ko
munistai, pagal Maskvos pa
tvarkymo, su kitomis valstijo
mis kartu, Ohio valstijoj ruo
šia “alkanųjų maršavimą” į 
valstijos sostinę Columbus. De
monstracija prasidėsianti Ba
landžio 16 d.

Kviečia bedarbius darbinin
kus ilr biednus ūkininkus mar- 
šuoti.

Susitvėrė Lietuviu De
mokratų Klubas

Mes jau turėjom visokių or
ganizacijų, turim pašalpinių 
draugijų, turim chorų ir para
pijų ir šiaip kuopų, bet dar iki 
šiol neturėjom partiviškos poli
tiškos organizacijos. Daug Lie
tuvių yra Amerikos piliečiai ir 
jie, rinkimams atėjus, balsuoja 
už vieną ar už kitą išstatytą 
kandidatą. Bet klausimas kaip 
Lietuviai gali pasirodyt kad jie 
balsuoja už tokį kandidatą ku
ris jiems išrodo tinkamas į tą 
urėdą?

Mes žinom kad Amerikoje 
yra dvi stiprios politiškos par
tijos, viena Demokratų, o kita 
Republikonų. Nors yra ii’ ki
tos-partijos, bet jos kol kas ne
reikšmingos politikoje.

Taigi Kovo 19 d. susirinko 
būrelis Lietuvių į Lietuvišką 
salę apkalbėjimui ar reikalinga 
Lietuviams politiškas klubas. 
Tiesa, iš seniau jau čia gyvuo
ja Amerikos Piliečių Klubas, 
bet jis yra bepartiviškas, ne
sideda su jokia partija.

Rimtai apkalbėjus tapo nu
tarta sutverti Lietuvių Demo
kratų Cuyahoga Apskrityje 
Klubą, kuris veiks sykiu su vi
so apskrities centraline orga
nizacija ir rinkimams atėjus 
Lietuviai galės pasirodyt kad 
ir jie veikia politikoje.

Mokestis į klubą nutarta tik 
po 25c į metus. Nariams nu
tarta padaryti atitinkamos na
rystės kortelės.

Visi Cuyahoga apskrities Lie
tuviai Amerikos piliečiai gali 
prigulėt šiame klube ir veikti 
po vienos partijos vėliava. Ga
li priklausyti vyrai ir moterys 
ir čia augę pilnamečiai Lietu
viai piliečiai. Esant organizuo
tiems, mums galima bus kas 
nors atsiekti, iškovoti, gauti 
miesto darbus. Be susiorgani- 
zavimo niekas su mumis nesi
skaito.

Valdyba išrinkta sekanti:
Pirm. — Adv. P. V. česnulis, 

vUce-pirm. — C. F. Petraitis, C. 
Zuris, Mrs. Daniels, užrašų raš
tininku — S. Lauchis, iždinin
ku — A. M. Praškevičius.

Jonas Jarus.

Iš Collinwood
Teatrališko Choro knygos.1 

Kaip teko sužinoti, Teatrališ-' 
ko Choro knygynas ir vaidini
mų kostiumai pereina į M. M. 
N.. Pagalbos parapijos rankas. 
Tai didelė parapijai dovana. 
Knygyne randasi daugybė gai
dų, teatro knygelių ir kostiu
mų artistams. Rodos geres
niam tikslui ir negalėjo būti 
tas viskas panaudota. O tai 
vis ačiū nekuriu Teatrališko 
Choro senesniųjų narių suma
numui.

“VIENNESE NIGHTS”
Trečiadienio naktį nuo 11 v., 

Warner Bros. Lake Teatre ant 
Euclid ir E. 17th, buvo pirmas 
parodymas laikraščių atsto
vams naujo paveikslo, muzika- 
lio romanso “Viennese Nights”, 
kuris tapo paruoštas kalban
čiose filiuose pagal Sigmund; 
Romberg-Oscar Hamerstein 2nd 
ir bus pradėtas rodyti publikai 
Warner Bros, teatruose Cleve
lande.

Paveikslas labai patraukian
tis ir gražus pamatyti.

VELYKOMS
REKORDAI

VANAGAIČIO IR OLŠAUSKO 
NAUJAUSI REKORDAI

. Keiias-Vieškelis ir
Paklausykit, Jus Lietuviai

Vaikinų Bėdos ir
Merginų Bėdos

Leiskit j Tėvynę ir
Plaukia Nemunėlis

KITI VISOKĮ REKORDAI
Nelaimingos Dienos ir

Meilingas Bernelis
Šiaulių Polka ir

Pavasario Polka
Kupletai—1—2—3—Brrr ir

Jovalas Polka
Kad Pavasaris ateina ir

Vyrai, Moters, Negirtaukit
Tamošiaus Polka ir

Panelės Patogumas
Trauk — Simniškio Polka ir

Ėjo Mikas — Polka
Žemaitėlių Polka ir

Marytės ir Jonuko Daina '
Šabas Gut — Polka ir

Lakštutė Polka
Visi išvien Ko nedainuojat ir

Po Močiutės Vartais
Mergų Polka ir

Laukiu Tavęs
Vilkas Pilkas Polka ir

iLudvikas Polka
Prūsų Užpuolimas ir.

Vaikelio Polka
Kunigunda Polka ir

Pelėda Polka •
Nalšio Polka ir

Mano Polka
Šiaučiaus Polka ir

Jievutės Polka
Lazdijų Polka ir

Mylimo Polka
Shenandoahrio Polka

Bernelio Polka
Katriutės Polka ir

Klaipėdos Polka

Taipgi yra daug kitų gražių 
muzikos ir dainų rekordų.

Bingo. Paskutinėmis dieno
mis naujoj parapijoj labai įsi
vyravo lošis “Bingo”. Gavė- 
niotarpio sekmadienio vakarais 
po pamaldų atsibuna “Bingo” 
lošimas, su kurio pagalba išlei
sta daug daiktų ir padaryta 
pelno.

Kortos. Kortos irgi nema
žesnę rolę lošia gavėnios laiku. 
Pereitu du šeštadieniu Moterų 
Sąjungos 36 kp. rengiamos 
“card partės” atsibuvo pas pp. 
Petrauskus. Visi turėjo gerus 
laikus ir padaryta gražaus pel
no.

Sekanti “card party” atsibus 
pas uolius naujos parapijos 
darbuotojus pp. čepaliauskus, 
1384 Penhurst avė., Kovo 28 d. 
Tikimasi daug žmonių, ši gal 
bus paskutinė gavėnios laiku 
privatinė pramoga.

Apie Mateušo Matusevičiaus 
laidotuves. Kovo 21 d. tape 
graiai palaidotas a. a. Mateu- 
šas Matusevičius, kuris mirė 
Kovo 17 d. savo namuose.

Palaidotas buvo su katalikiš
komis apeigomis iš šv. Jurgic 
bažnyčios, kurioje velionis ii 
visa šeimyna prigulėjo. Pali
ko žmona, Kastancija, ir du .su- 
nai, Charles, 20 m. amžiaus, ir 
Mafeušas, 17 m.; taipgi liko du 
broliai: Kazys Donoroj, Pa., ir 
Vincas Clevelande, ir Lietuvo
je, Geisteriškiuose, sesuo, Ona 
žvingilienė.

Velionis Amerikoje išgyveno 
31 metą, Clevelande gražiai su 
visais sugyveno ir turėjo daug 
pažystamų ir draugų tarp tau
tininkų ir katalikų.

Padėka, šiuomi išreiškiame 
savo padėką visiems kurie da
lyvavo laidotuvėse musų myli
mo tėvo, Mateušo Matusevi
čiaus, Kovo 21’ d., taipgi už gė
les SLA. 14 kuopai ir kitiems; 
toliau, ačiū Kun. štejgmanui 
už suteiktą patarnavimą na
muose, bažnyčioje ir Kalvarijos 
kapinėse, ir graboriui Jakubau
skui už gražų patarnavimą.

Kastancija Matusevičienė 
ir sunai

10'526 Dupont avė.

Lietuviškos kortos Cleveland 
Plain Dealer žurnale. Pereitą 
sekmadienį vietos dienraštyje 
“Plain Dealer” žurnale tilpo 
aprašymas lošiamų kortų isto
rijos ir tūlų įdomesnių kortų 
atvaizdai. Tarp tų atvaizdų 
gražiausia buvo paduotos Lie
tuviškos kortos. Kitų kortų 
atvaizdai paduota tik fotogra
fuoti, o Lietuviškos kortos per
spausdinta pilnai spalvomis.

Tas kortas jų kolektorius ga
vo iš Karpavičių. Jis turi su
rinkęs apie 300 visokių tautų 
ir visokių laikų kortų, bet Lie
tuvos šių laikų naujos kortos 
rasta gražiausios, todėl “Plain 
Dealer” jas perdavė savo skai
tytojams spalvose.

GARSINKIS
I “DIRVOJE” I
1_____________________ J

Mirė Jonas Černius. Nesenai 
dar išvežtas į miesto senelių 
prieglaudą SLA. 14 kuopos na
rys, Jonas Černius, persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Mirė Kovo 
21 d., būdamas 83 metų am
žiaus. Nors turėjo vaikus bet 
pas juos negalėjo gyventi .ir 
neturėdamas Iš ko misti turė
jo būti atiduotas į miesto se
nelių prieglaudą. Palaidotas 
Kovo 24 d. Mirė parvežtas į 
namus tų žmonių pas kuriuos 
pirm to prisilaikė.

Jaunas artistas. Pereitą sek
madienį, jaunutis vos 12 m. 
amžiaus smuikininkas Vincas 
Greičius grojo Western Reserve 
Universiteto auditorijoj, kur 
dalyvavo apie 500 studentų, 
mokytojų ir šiaip aukštos kle- 
sos publikos. Reikia pažymėti 
jog šis jaunuolis žu savo darbą 
yra apmokamas.

Metropolitan Žvaigždes
Niekados pirmiau didžiųjų operų 

istorijoje nebuvo sutraukta tokia di
delė daugybė puikiausių operų ir 
tiek daug operos žvaigždžių, ir vis
kas tik šešių dienų bėgiu, kaip bus 
atsilankius j Clevelands Metropoli
tan Opera Kompanijai iš New Yor- 
ko, didžiojoj miesto auditorijoj sa
vaitę laiko nuo Balandžio 27 iki Ge
gužės 2 d.

Muzikos mylėtojai Clevelande ir 
visoj Ohio valstijoj supranta jog tas 
buvo padaryta del jų didelio pasi- 
skubinimo iškalno Įsigyti visai sa
vaitei tikietus. Jau anksti iškalno 
buvo pardavinėjama tikietai tiems 
kurie pirko visai savaitei. Dabar 
prasideda . pardavimas paskiriems 
pavieniams vakarams tikietų, kurie 
gaunami nuo aBl. G dienos pas Lyon 
and Healy’s, 122G Huron Road ir 
pas tikietų agentus kituose 30 mie
stų per visų valstijų. Visi deda pa
stangas kad butų užpildyta audito
rija kasdien, kur telpa į dešimts tūk
stančių žmonių, kad Metropolitan 
matytų didelį publikos norų ja su
laukti čia kas metai.

Pirmų vakarų bus perstatyta Ver- 
di’s didelė opera ‘La Traviata’, da
lyvaujant Violettos rolėje auksinio 
balso dainininkei Rosa Ponselle. c 
paskutini vakarų užsibaigs su per
statymu operos ‘Lucia di Lammer- 
mor’ su Lily Pons, ir taip ištisų sa
vaitę publika matys žymiausias ope
ras ir naujausias žvaigždes.

BOLŠEVIKŲ MELAI
“Vilnies” nr. 66 koks ten pa

raudęs bolševikėlis, J. Rąstas, 
sako: “Vietos fašistėliai nuola
tos džiaugiasi kad jie vis auga. 
Dabar pažiūrėkim kaip ištikrų- 
jų yra. SLA. 14 kp. turėjo a- 
pie 300 narių. Dabar nei pu
sės jau nėra”.

Nežinau kur šis pleputis bu
vo bet tik ne Clevelande. 14-ta 
kuopa turi 278 gerame stovyje 
narius. Tik keli išgamos pabė
go tai viskas. Kas susirinki
mas prisirašo po kelis naujus 
narius.

Tie žydberniai negalėdami 
atkalbinti narių nors melus 
skleidžia, iš jų ir negalima ko 
kito tikėtis.

Mičiulis, 14 kp. narys.!

2 ŠEIMYNŲ — $5,500
E. 70TH ir LAWNVIEW

5 dideli kambariai ir maudynė 
kožnai, 1 klesos stovyje, dvigubas 
porčius, 3 garadžiai, cementinis Įva
žiavimas. 1 morgičius $3,000 6%. 
Rendos neša $65 Į mėn. Matykit 
šį bargenta tuojau. Šaukit savinin
kų KENMORE 1111.

PARSIDUODA NAMAS
7 KAMBARIŲ PAVIENIS—$7,500 

10107 YALE AVENUE
Phone CEdar 2720-W

JOE LUIZA
ir ir jo Orkestras
' ' Muzika visokiems
i tikslams — baliams

Jy ir šiaip reikalams.
Tel. KEnm. 3387R

19400 NAUMANN Ave.

n-’p-* «*
Verbų arba Paimu sek.nadie 

nis. šį sekmadieni pirmu kar
tu M. M. N. P. bažnyčioj bus 
šventinamos ir dalinamos ver
bos prieš sumą. Pirmos mišios 
yra užsakytos L. V. 25 kp. na
riams, kurie visi “in corporo” 
prieis prie šv. stalo.

Velykų pamaldos. Prisikė
limas ir pirmos mišios naujoj 
parapijoj atsibus anksti. Apie 
tai bus paskelbta kita kartą. 
Choras giedos gražias Mozarto 
ir Leonardo mišias pritariant 
stygų orkestrui. Solo dalis pil
dys Statė Greičienė.

Pirmas teatras. M. S. 36 kp. 
statys pirmą teatrą naujos pa
rapijos salėj, “Senmergių Sei
mas”, šeštadieni po Velykų, 11 
d. Balandžio. Kiek ten bus juo
ko kai tūlas profesorius permai
nys senmerges į jaunas ir gra
žias paneles, su pagalba jo pa
ties išrastos mašinos tai žinos 
tik atsilankiusieji. Salėje ren
giama nauja estrada. Rep.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už

rašyki! jiems “Dirvą”.

O ROSEOALE ©Į 
Dų Cleaning Go.i 

I l End. 7906 X
PETRAITIS, Prop |

| 6702 Superior Ave., t

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 .............. $1.25 and up
Ladies’ Dresses cleaned and

pressed .............. $1.25 and up
Ladies’ Hats cleaned and

blocked ............................... G5c
Also Big Reduction on

Repairing

“DIRVOS”
1931 m,

T’f f > o Ekskursija
Lietuvon

Prisidėkit prie šios linksmiausios 
l£'3i metų Ekskursijos, kurią rengia 
bendrai “Dirva”, “Amerikos Lietu

vis”, “Naujienos” ir “Vienybė”.

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

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

Taksų $5 ekstra.

Ateikit įsirašyti į 
Ekskursiją tuojau!

MARIA JERITZA
Maria Jeritza, garsi Viennos soprano, dainuos operoje “Tosca” antra

dienio vakare, ir ketvirtadienio vakare dainuos operoj “Carmen”.
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REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MITRIOMS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Keleivius į New Yorką palydės pats “Dirvos” Redaktorius

Ekskursija išplauks iš New Yorko

BIRŽELIO-JUNE 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 persedimo.

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

“Dirvos” Agentūra
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO

DARI
IR DARBININK

Sustreikavo 2 
liakasių. Wilkes- 
Wyoming klony 
kavo apie 25,00( 
siu, pradėjus sti 
Alden Coal Co. 
Streikas iškilo 
kasyklų savinir 
singame apsiėjii 
bininkais. Velis 
unijos viršininl 
darbninkams gi 
tyrinėjimai bu: 
unijos skundų 1

Prasidės ke 
Viešų kelių biu 
gtone skelbia k 
sidės didžiausia 
bimo programa 
Kelios valstijos 
nai neužbaigė 
programus, bet 
yra užtektinai < 
duos užsiėmim 
čiams bedarbių.

Jau dabar j 
4,648 mylios nai 
davojimų už b 
$105,531,389. D; 
na darbai ant 
kelių, kurie ka 
000,000. Kaip ' 
vasaris darbai 
pradėti šiauriu

Rūpinasi nei 
ninkais. Daug 
giau šiaurinių 
persikelia i pit 
jas, pietinė šal 
dustrializuojasi 
bėgyje sekanč 
ten bus išdirl 
kas tik reikali 

Darbininkų i 
tojai sako kas 
gybei baltų t 
septyniems mi 
dujų, kurie te 
ra organizuot 
kas atneš sai 
organizuos i 

, išnaudojami
Jau organi: 

nių valstijų a 
ten veikia 
Workers org 
rašo juoduos 
kus į savo ur

Laukia str< 
valstijos mir 
kasėjai pasir 
ti jeigu kasyl 
neatnaujins ' 
sutarčių kaip 
Senos sutari 
Kovo 31 diet

Burmoje, 
riaušėms, p 
užmušta 22 ;


