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Sustreikavo 25,000 ang
liakasių. Wilkes-Barre, Pa. 
Wyoming klonyje sustrei
kavo apie 25,000 angliaka
sių, pradėjus streiką Glen- 
Alden Coal Co. kasyklose. 
Streikas iškilo kaltinant 
kasyklų savininkus netei
singame apsiėjime su dar
bininkais. Vėliau distrikto 
unijos viršininkas paliepė 
darbninkams gryžti dirbti, 
tyrinėjimai bus padaryta 
unijos skundų komisijos.

Prasidės kelių darbai. 
Viešų kelių biuras Washin
gtone skelbia kad tuoj pra
sidės didžiausias kelių dir
bimo programas istorijoje. 
Kelios valstijos dar galuti
nai neužbaigė savo kelių 
programus, bet jau dabar 
yra užtektinai darbų kurie 
duos užsiėmimo tūkstan
čiams bedarbių.

Jau dabar yra užgirta 
4,648 mylios naujų kelių bu- 
davojimų už bendrą sumą 
$105,531,389. Dabar jau ei
na darbai ant 9,451 mylios 
kelių, kurie kaštuos $237,- 
000 000. Kaip tik ateis pa
vasaris darbai bus galima 
pradėti šiaurinėse valstijo
se.

Managua, Nikaragua. — 
Šitą Centralinės Amerikos 
respubliką Kovo 31 d. už
klupo žemės drebėjimas — 
sostinė, Managua, žymiai 
apgriauta ir apnaikinta iš 
drebėjimo kilusio gaisro.

Spėjama kad žuvusių bus 
apie 1,000 ar daugiau žmo
nių. Daugybė sužeista ir 
keliolika tūkstančių liko be 
pastogės.

Sugriauta budingai Ame
rikos, Anglijos atstovybių 
ir Nikaraguos valdiški bu- 
dinkai. Nuostolių padary
ta už apie $30,000,000.

Gaisrą gesinti buvo sun
ku kadangi sutraukyta van
dens rynos ir nebuvo van
dens.

Suv. Valstijų kareiviai 
paėmė miestą j savo kon
trolę ir apšaukė karo stovį. 
Suv. Valstijų kariumenė ir 
laivynas pasiuntė pagalbą 
ir Raudonasis Kryžius pa
siskubino su savo pagalba.

DIDELIS GAISRAS 
LIETUVOJE

Amerikos laikraščiuose 
Bal. 1 d. paduota prane
šimas iš Kauno kad mies
te Plungjany (tai gal bus 
Plungė) kilus gaisrui iš
degė miesto dalis, apie 
300 namų.

DUOS TAUTŲ SĄJUN
GAI PERTIKRINT

SUTARTĮ
Berlinas. — Vokietijos 

užrubežių ministeris Cur
tis sako nesipriešins duoti 
Tautų Sąjungai peržiūrėti 
Vokietijos-Austrijos ekono
minę sutarti, nors to ne
privalėtų daryti. Vokiečiai 
sako jog jie nieko sutarty
je neturi kas butų priešin
ga pirmesnėms Austrijos 
sutartims su kitomis vals
tybėmis, kurios sutiko pa
laikyti ją nepriklausoma.

HINDENBURGAS SU- 
VALDYS FAŠISTUS

IR KOMUNISTUS
Pernai Vokietijos rinki

muose komunistai ir fašis
tai laimėjo žymiai daugiau 
atstovai Į Vokietijos seimą. 
Tuoj po laimėjimo ir fašis
tai ir komunistai kartu iš- 
maršavo iš seimo, ir abi pu
sės pašventė laiką daužy
mui vieni kitiems nosių ir 
galvų gatvėse, vietoje sėdė
ti reichstage ir rimtai dir
bti. Kartas nuo karto jie 
po vieną-kitą ir užmuša su
rengę demonstracijas gat
vėse vieni prieš kitus.

Dabar jie turės būti ge
ri, nes Prezidentui Hinden- 
burgui nusibodo žiūrėti į 
jų kvailavones. Jis pasakė 
kad nuo dabar komunistai 
ir fašistai paliautų riaušes, 
politiškas demonstracijas 
be policijos lėidimo, ir ne
laikytų daugiau anti-respu- 
bliškų mitingų. Uždrausta 
nešiotis ginklus, už ką su
imtieji bus sunkiai baudžia
mi.

Vokietijos komunistai su
manė šias Velykas rengti 
demonstraciją pasityčiojan- 
čią iš religijos, kaip daro 
Rusijos komunistai. Hin- 
denburgas kaip ‘tik laiku 
uždaro tam kelią.

VALSTIJOS METASI 
NUO PROHIBICIJOS
“Laisva valstija” Mary

land visai nepriėmė prohi- 
bicijos Įstatymo. Wiscon
sin, New York, Massachu
setts, Montana ir Nevada 
valstijos pastarose dienose 
atmetė prohibiciją. Dabar 
ir Illinois valstija atmeta.

Su laiku pasidės skaičius 
valstijų priešingų prohibi- 
cijai ir galima tikėtis kad 
iki 1932 metų prezidento 
rinkimų dauguma valstijų 
bus pasiruošusios balsuoti 
prohibicijos likimo išspren
dimo klausime.

KAUNAS LAUKIA
POTVINIO

Redaktorius

•ko

3 6 ■
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Rūpinasi negrais darbi
ninkais. Daugiau ir dau
giau šiaurinių industrijų 
persikelia Į pietines valsti
jas, pietinė šalies dalis in- 
dustrializuojasi. Sako jog 
bėgyje sekančių 20 metų 
ten bus išdirbama viskas 
kas tik reikalinga.

Darbininkų reikalų tėmy- 
tojai sako kas atsitiks dau
gybei baltų darbininkų ir 
septyniems milijonams juo
dųjų, kurie ten dirba ir nė
ra organizuoti. Tačiau lai
kas atneš savo — jie susi
organizuos ir nebus taip 
išnaudojami kaip dabar.

Jau organizuojama pieti
nių valstijų angliakasiai — 
ten veikia United Mine 
Workers organizatoriai ir 
rašo juoduosius darbinin
kus Į savo uniją.

RUSIJA SPJAUNA PA
SAULIUI Į AKI KVIE
ČIŲ KAINŲ REIKALE 
Roma. — Grudų kainų 

nustatymo konferencijoje 
sovietų atstovas pasakė jog 
Rusija ne tik nemažins ja
vų auginimo plotų, bet dar 
didins, ir platins po visą pa
saulį savo grudus, nes nori 
sukelti svetimose šalyse pi
nigus apmokėti už savo im
portus, kurie siekia per me
tą į $500,000,000.

Kitų valstybių atstovai 
rimtai kalbasi apie suregu
liavimą kviečių auginimo 
su jų sunaudojimu, kad 
augintojai nenešti] nuosto
lių iš to.

Suv. Valstijose šymet pa
šarinių kviečių bus užsėta 
17,682,000 akrai vietoj per
nai 20,545,000 akrų. Ru
deninių kviečių jau užsėta 
42,042,000 akrai.

SIŪLO DUOT KVIEČIUS 
CHINIJAI

Suv. Valstijų senatorius 
Borah mano kad butų ge
ra padovanoti Amerikos 
kviečių pervirši Chinijai, j 
su tikslu padidinti tos ša-' 
lies apetitą ateičiai prie ki
tų Amerikos prekių. Kvie
čių kainos stabilizacijos 
korporacija turi supirkus 
275,000,000 bušelių kviečių, 
kurie labai susigadytų ba
daujantiems Chinams.

SUGAUTAS ŽIAURUS 
ŽMOGŽUDIS

St. Louis, Mo. — Nepa
tyręs vyras sutaisė kilpas 
ir užvedęs policiją sugavo 
žmogžudį Fred Burke, ke
lių valstijų gaudomą sąry
šyje su žudystėmis. Kada 
pasklido žinios kad Burke 
sugautas apie pustuzinio 
valstijų policija pareikala
vo jo. Už jo sugavimą bu
vo paskirta apie $75,000, iš 
tos sumos $41,000 iš Chica- 
gos, kur jis pasižymėjo la
biausia.

Per kelis metus jis išsi
sukinėjo iš policijos nagų 
ir buvo skaitomas labai pa
vojingas susitikti.

Laukia streiko. Indiana 
valstijos minkštos anglies 
kasėjai pasiruošė streikuo
ti jeigu kasyklų operatoriai 
neatnaujins tų pačių algų 
sutarčių kaip buvo iki šiol. 
Senos sutartys baigėsi su 
Kovo 31 diena.

Burmoje, Indijoj, iškilus 
riaušėms, pereitą savaitę 
užmušta 22 ypatos.

Gavo sovietų užsakymą. 
Marion, O. — Šio miesto 
išdirbystė garinių žemei 
kastuvų gavo iš sovietų Ru
sijos $300,000 vertėse užsa
kymą padaryt kastuvų.

Philadelphia, Pa. — Po
ra mėnesių kaip streikuoja 
Quaker kojinių dirbtuvė. 
Kompanija bando dirbt su 
streiklaužiais, todėl tankiai 
atsibuna sutreikerių susi
rėmimai gatvėje prie dirb
tuvės.

Amerikos turistai perei
tą metą praleido pasivaži
nėjimams po musų žemės 
skritulį net $7,000,000,000.

NUSIŽUDĖ STIRNA
Oriskany Falls, N. Y. — 

Ant aukštos skalos, iš kur 
negalima atgal sudryžti ir 
peržemai žemyn nušokti, 
buvo kokių nors gyvūnų 
užvyta stirna. Ji per tris 
dienas ant kraigo išstovėjo 
be maisto ir gėrimo. Bet 
štai trečią dieną, nenorėda
ma ilgiau badauti, pasiryžo 
šokti žemyn, 100 pėdų, ir 
nušokus' užsimušė. Ją ma
tė šokant žmonės, bet ne
galėjo niekaip pagelbėt iš
likt gyva. Žmonės ten ją 
matydami niekaip neišgal
vojo kaip nukelti, nes iš 
viršaus nei iš apačios nebu
vo galima prisiekti.

Atkasė 25 Indijonų ske
letus. Waco, Tex. — Neto
li čia atkasta griaučai 25 
Indijonų, kurie buvo palai
doti apie 100 metų atgal. 
Visi kaulai rasta gerame 
stovyje. Tie griaučai išda
linta Amerikos universite
tams.

Mirė Anglas Rašytojas. 
Londonas. — Čia mirė E. 
A. Bennett, 63 m., vienas iš 
žymiausių literatūros figū
rų šio šimtmečio. Jis pa
rašė apie 30 romanų ir tu
ziną scenos veikalu.

GANDHI RUOŠIASI I 
LONDONĄ

Anglija ruošia taikos ta
rybas su Indijos sukilėliais. 
Manoma kad Indų delega
cijos vadovas bus Gandhi. 
Ir štai kaip, tikima, jis ap
sieis: Jis dėvės tik drobu
lę, kurioje įsivynioja, bus 
nuskusta kalva; pats nešio
sis savo indus ir valgys tik 
tą maistą kurį jam paga
mins jo moteriška palydo
vė, miegos amt šiaudinio 
maišo atvirame ore, ir elg
sis visaip kitaip kaip jis el
giasi savo šalyje, nors yra 
aukšto mokslo žmogus ir 
tą mokslą ėjo Europoje.

ORINĖ KELIONĖ PER 
AMERIKĄ

Su Balandžio 1 d. pradė
jo veikti orinis tiesioginis 
susisiekimas New Yorko su 
San Francisco, reiškia tarp 
Atlantiko ir Pacifiko pa
kraščių gyventojų.

Kelionė į rytus atlieka
ma į 28 valandas, su susto
jimais pasiimt reikmenų, o 
Į vakarus — į 31 valandą.

Oralaiviai po $2,000. Ne
užilgo privis lėktuvų tiek 
kaip dabar yra automobi
lių. Detroito Orlaivių Pa
rodoj šiose dienose buvo iš
statyta lėktuvai po $2,000 
vertės.

Kur Lietuvos garniai žie- 
mavoja. Morokkoj, šiauri
nėj Afrikoj, kur žiemavoja 
garniai, vieną lauką užgu
lė debesys sąrančių. Juos 
pradėjo garniai ryti ir ri
jo taip kad šarančių neli
ko. Paskui garniai lukėlė 
kitur žiūrėti daugiau ša
rančių.

KRAMTOMO GUMO 
EKSPORTAS

Kramtomas gumas palai
ko savo žymią vietą Ame
rikos eksporte, nors kiti] 
dalykų eksportas nupuolė.

Pereitą metą išsiųsta net 
3,692,404 svarai mankštini- 
mui kitų šalių žmonių žiau- 
nių.

Gurno kramtymą Euro
poje Įvedė Amerikos karei
viai, už ką nabagai nieko 
negauna.

Amerikoje gi sukramto- 
ma gurno tiek kad išeina 
kožnai TSurnai po 100 šmo
telių per metus. Bet kad 
ne visi Amerikos gyvento
jai kramto, tai tiems kurie 
kramto išeina po tūkstantį 
suvirs, nes tūli sukramto 
po tris . ir daugiau šmote
lius kasdien.

KIEK AMERIKA TURI 
. AUKSO

Suv. Valstijose dabarti
niu laiku yra daugiau pini
ginio aukso negu kada bu
vo šalies istorijoje.

Kovo 15 d. turėta aukso
$4,685,000,000 vertės, kas 
sudaro 42.5 nuošimčius vi
same pasaulyje esamo pi
niginio aukso.

Amerika tokiu budu turi 
aukso dusyk daugiau negu 
Francuzija, kuri labai auk
są renka, ir septynis sy
kius daugiau negu turi An
glija.

Sušalo penki vaikai. Hol
ly, Colo. — Išvažiavus vai
kams į mokyklą autobusu, 
laike didelio šalčio, autobu
sas sugedo už desčtkų my
lių nuo namų, ir penki vai
kučiai sušalo, o 18 kitų iš
gelbėta gyvais.

LIETUVOS ŽIEMA
Kaunas. — Velykos arti, 

o žiemai galo nematyt. Pas 
mus Lietuvoje ši žiema la
bai ilga ir nuobodi. Šalčių 
didelių nors ir nebuvo, bet 
labai daug prisnigo. Visi 
keliai užpustyti taip kad 
visą žiemą autobuso susi
siekimas su provincija per
trauktas. Žmonės kaimuo
se vos tebeišlenda iš snie
go, sako reik daug vargo 
kol Į Kauną atvažiuosi.

Senai jau tokios žiemos 
nebuvo. Kas bus pavasarį 
kada pradės smarkiai leis
ti. Potvinis Kaune neiš
vengiamas. Nemunas ir 
Neris užšalo prie didelio 
vandens stovio ir ledas ga
na storas. Jei smarkiai 
leis, vanduo pakils ir jiega 
išvarys dar nelabai sutir
pusį ir gana stiprų ledą tai 
bus pavojus. Vėl ledas ga
li užsikimšti ties Veršvų ir 
tada dalis Kauno gali būti 
užlieta. Jau dabar visokiais 
budais stengiasi komisija 
spėti koks bus potvinis, bet 
kas iš to; gamta parodys 
savo.

Slabadiškiams šiais me
tais irgi bus nemaža bėdos. 
Nors naujas tiltas per Ne
rį ir tvirtas ir jo ledai ne- 
išvers, bet iš Kauno pusės 
bus kiek apsemtas, tat nuo 
tilto teks važiuoti per gat
ves laiveliais. Labai nema
lonu bus ir gana juokingai 
atrodys. Gaila kad tilto 
statyba nepasiekė savo tik
slaus galo ir nežinia kodėl 
iš Kauno pusės tiltas nebu
vo išvestas į saugesnę vie
tą, kas sulyg projekto tu
rėjo būti padaryta. Sako 
lėšų buvę mažai. Gal su 
laiku ir sutvarkys.

Kaunas žymiai gražėja
Miesto valdyba stengiasi 

miestą sutvarkyti, ir tiesą 
sakius tvarko sparčiai. Jei 
vėl atvažiuotų Amerikiečiai 
kurie pirmiau buvo iškarto 
pastebėtų kaip daug pasi
keitė. Paimkime iš stoties. 
Patys stoties rūmai kiek

atremontuoti ir patobulin
ti. Stoties peronas (lauke 
iš bėgių pusės kur sustoja 
traukiniai) visai pertvar
kytas. Vienas ir kitas pe
ronas uždengti stiklo sto
gu ir iš vieno į kitą praei
ti kasamas ir jau šį pava
sari bus gatavas, tunelis.

Išeinant iš stoties į mies
tu Vytauto Prospektas vi
siškai pertvarkytas ir šiais 
metais bus išmeksfaltuota. 
Vieton mažų medinių namų 
pastatyta mūriniai 4—5 au
kštų namai. Pačiame mies
to centre Laisvės ■ Alėja 
jau baigiama meksfaltuoti.

Šiais metais prasidės sta
tyba Vytauto Didžiojo mu- 
zejaus ir bus baigti Pašto 
rūmai. Moderniški Pašto 
rūmai jau pusiau pastatyti. 
Iš fasado turės 5 aukštus ir 
bus suderinti su likusiais 
senais rūmais. Tai bus vie
ni iš gražiausių rūmų Lais
ves Alėjoje.

Mikas Buturlovas.

SUMIŠIMAI ISPANIJOJ 
DEL BALSAVIMŲ

Madridas. — Prašalinus 
diktatūrą ir leidus daryti 
miesto rinkimus, rinkimai 
išsivystė į baisią audrą ir 
varžytines tarp monarchis- 
tų ir republikonų po visą 
šalį. Rępublikonai stato sa
vo kandidatus, monarchis- 
tai savo, ir abi pusės norė
damos laimėti gatavos sa
vo priešininkus pasiųst pas 
Abraomą. Vietomis kilo 
muštynių.

Išeina kad Ispanijai su
grąžinta rinkimų laisvė kad 
vieni kitus užsismaugtų.

1,571,290 VETERANU 
PRAŠĖ PASKOLŲ

Washington. — Vetera
nų administratorius skelbia 
kad iki Kovo 21 dienai at
sišaukė paskolų 1.571.290 
veteranų. Iki šiol išmokė
ta del 501,200 ir jiems iš
mokėta $189,005,000.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND ’ NEW YORK
“The Lake Cities Express”
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DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH Į bet ta santaika neturi būti 

 vienpusė: “Dirva” ir “Vie-

nebėgo laukan gelbėtis, bet j 
atstatė į juos revolverius. 
Jiedu buvo nuginkluoti ir 
areštuoti be susišaudymo.

DAYTON ARGENTINA

Jaunuolių Talento vaka-

Iš Sandariečių bruzdėji
mo. Vietos Sandariečių bū
relis savo susirinkime Ko
vo turėjo pasitarimą San
daros reikalais. Po to pa
ėmė apkalbėti ir Lietuvių 
tautiško nusistatymo laik
raščius. Dalyviai išsireiš
kė kaip nemalonu darosi 
pažvelgus Į ‘Vienybės’ pus
lapius, kur puolama “San
dara” ir jos veikėjai. Ka
da Pittsburge lankėsi da
bartinis “Vienybės” redak
torius p. Valaitis jis nėjo 
pas kokius ten Federantus, 
bet pas tuos pačius Sanda- 
riečius ir Sandaros veikė
jus ir btivo gražiai priim
tas. Visi jo gražiai prašė 
kad paliktų Lietuvos reika
lus Lietuvos Lietuviams, o 
mes Amerikiečiai čia ru- 
pintumemes savais reika
lais. P. Valaitis su ta min
timi sutiko. Mes kurie lan
kėmės Sandaros seime, ten 
irgi to paties reikalavom iš 
visų Sandariečių.

“Vienybės”-metiniam sei
me Kovo pradžioje buvo iš
nešta rezoliucija kad rei
kia sugyvent gražiai su 
tautiškų minčių laikraščiais 
ir ypač su “Sandara”, o už 
poros dienų “Vienybė” jau 
užsipuola ant ypatų kurios 
Sandarai darbuojasi. Taip, 
vyručiai, toli nenuprogre- 
suosim. Kiek mums žino
ma tai tik Sandariečiai pre
numeruoja “Vienybę” ir 
turi jos bendrovės šėrų. O 
už tai niekina jų vadus.

Nepasitenkinimas “Dil-- 
va”. Taip pat mes nepagi- 
riam nei “Dirvą”’ — ji per- 
toli nuėjo bekritikuodama 
Geguži ir Vitaiti. Rimta 
kritika gerai, bet “Dirva” 
neturėtų save lygint su ko
munistiškais laikraščiais ir 
vėliausiu laiku su “Naujie
nomis”. Tie laikraščiai dir
ba savais išrokavimais ir 
tegul sau dirba, vieni jau 
gavo savo užmokesti, kiti 
dar atsiims. Bet mums tau
tiško nusistatymo žmonėms 
ir tautiškiems laikraščiams 
reikia dirbt išvien. Jeigu 
Sandaroje visiems perank- 
šta tegul bus ir Federacija, 
tai vis daugiau savų spėkų, 
jeigu visi išvien dirbsim.

Pittsburgčo Sandariečiai: 
Juozas Virbickas, 
Petras Pivaronas, 
Jonas A. Katkus. 
Jonas A. Rimkus, 
Pranas Pikšris, 
Ben. Lapeika.

Nuo “Dirvos” Redakci
jos: Šita Sandariečių vei
kėjų pastaba yra gera. Ti
kime kad “Vienybė” už sa
ve atsakys. “Dirva" turi 
tiek pareikšti kad sutinka 
ant tokios santaikos kaip 
Pittsburgo veikėjai siūlo,

nybė” privalo tylėti, o San
daros veikėjai kitose kolo
nijose (tarp jų ir jūsų auk
štinamas p. Vitaitis) juos 
dergti.

Toliau, ir jus Pittsburgo 
veikėjai, neprivalot būti 
vienpusiški. Jums Vitaičio 
dergimai “Dirvos” ir “Vie
nybės” yra- malonus skai
tyti, nes tokio pat pasiūly
mo jam nepasiuntėt. O jei 
mes ką pasakom, jus susi
ėję rašot protestus užtar
dami tuos kurie mus der
gia.

Užtarimu Gegužio ir Vi
taičio užsirekomendu o j a t 
save ne Susivienijimo rei
kalų gynėjai, bet garbinto
jai dviejų asmenų, be kurie 
jus pradedat tikėti Susivie- 
jimas sugriūtų. Jus visai 
negalvojat kas su Susivie
nijimu nutiks ir save pasi- 
statot netinkančiais jokią 
vietą Susivienijime užimti, 
turi būti gerai kaip patvar
kė Gegužis ir Vitaitis. Iš 
vienos puses priešingi dik
tatūroms, iš kitos — surė
mę pečius palaikot du jums 
lygiu nariu organizacijos 
priešakyje ir Įsivaizduojat 
kad jie yra kokie genijai, 
ir jų nelikus neliks organi
zacijos.

Gerai yra pasidalyti min
timis su jumis kurie rūpi
natės viešu gyvenimu, bet 
bloga yra su tais kurie til< 
įsikibo Susivienijimui Į ger 
klę ir nenori paleisti iki jis 
bus gyvas.
.. Ne visi taip mano apie 
Vitaiti ir Geguži kaip jū
sų būrelis, be abejo Vitai
tis gauna iš kitų tokių laiš 
kų kaip gaunam mes, be', 
ar matėt juos nors kartę 
“Tėvynėje”?

Jūsų prilyginimas “Dir 
vos” prie “vėliausių laikų 
'Naujienų’ ” verčia mus ti
kėti kad jums patiko “Nau
jienos” tada kada su “Tė 
vyne” išvien Lietuvai vul
kanus kure. Kada “Nau
jienos” atsisuko prieš Ge
gužį ir Vitaiti už jų netak 
tiškus darbus ir rašymą, ii 
“Naujienos” pasidarė nege
ros. . . .

“Mirus žmona” sulaikė 
vyrą nuo vedybų. Union
town, Pa. — Vienas vyras 
jau rengėsi apsivesti su sa
vo parinktąja ir aiškinda
mas kad jo pirma žmona 
mirė, teismo bute prašė lei
dimo imti kitą moterį. Be
aiškinant apie žmonos mir
tį, štai ineina jo žmona su 
advokatu, ir nabagui suga
dino išsvajotą laimę.

WORCESTER, MASS.
—

Mirė Petras A. Dėdynas. 
Naktį į Kovo 27 d. mięsto 
ligoninėje mirė vietos tau
tininkų veikėjas, Petras A. 
Dėdynas. Jis gavo kraujo 
spaudimo ligą ir nuo to ne
išsigelbėjo.

Velionis buvo labai veik
lus organizacijų reikaluo
se ir del to net palikdavo j 
šalį savo biznio reikalus. 
Jeigu ką sumanydavo tai 
varydavo įkūnyti nežiūrė
damas nieko.

Paliko nuliūdime žmoną 
ir dukrelę. Buvo apie 40 
metų amžiaus, keliolika me
tų išgyveno Amerikoje.

Daug darbavosi S. L. A. 
reikalais ir jau antru kar
tu tarnavo kaipo Tėvynė:- 
Mylėtojų Draugijos vice
pirmininkas.

Pastaru laiku jis buve 
labai atsidavusiu Gegužio 
ir Vitaičio šalininku ir net 
mėgo kitus pabarti laiškais 
ir žodžiu kam juos neremia 
kaipo “tinkamiausius , Susi
vienijimą valdyti”?

Velionis iškilmingai pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Kovo 30

Worcesterio tautininkai 
pasiges savo uolaus veikė
jo, Rep.

ras. TMD. moterų 8 kuo
pa rengia gražų vakarą po 
Velykų, šeštadienio vakare, 
Balandžio 11 d., žinomoje 
Barney Community salėje. 
Jaunuolių sumokinimui už
siėmę pp. M. Mockevičienė, 
J. Sakalienė ir A. Milašie
nė, todėl reikia tikėtis kad 
viskas bus gerai atlikta.

Mergaičių choras dainuos 
gražias dainas, smuikinin
kai, armonistai, pianistai ir 
saksofonistas gros. Prie to 
bus pastatyta scenoje ko
medija “Nusižudėlis” ir bus 
visokių kitokių pamargini- 
mų; o ant galo — šokiai.
■ Visi Lietuviai atsilanky
kite, kurie norit • kad jūsų 
vaikai veiktų Lietuviškoje 
meno dirvoje. J. A. U.

BINGHAMTON, N. Y,

Pasikorė. Ant Paul st., 
Mt. Washington, rasta pa
sikoręs vyras, 50 metų, iš 
priežasties bedarbės.

Ant Fifth st., Aspinwall, 
rasta pasikorus motina ke
lių vaikų, kuri paliko raš- 
kelį kad nesveika, netiki iš
gyti ir negali daugiau gy
venti.

Smarkus policijantai. Du 
uniformuoti policijantai So
ho dalyje vieno negro kar- 
čiamoj gėrė. Ten užėjo vy
resnieji kratos daryti. Pa
matę savo viršininkus tiedu

SUSIVIENIJIMAS
: LIETUVIU AMERIKOJE :
I Didžiausia Lietuvių Organizacija ;
; 307 W. 30 Street New York, N. Y. !
J S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu ! 
" Kolonijose. ;
« Turtas: $1,404,038.14 ;
N *» S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. "

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. Į
J Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei/tau apeina savo šeimos iiki- 3 
h nias 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 tu «
* prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir J
J mergaites. a
a Informacijų kreipkitės j Centrų aukščiau paduotu antrašu ar- a 
» ba į vietinių kuopų valdybas. J

axxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

Prof. M. Biržiškos atsi 
lankymas. Kovo 12 d. Lie
tuvių salėje vietos Lietu 
šiai iškilmingai priėmė sve
čią iš Lietuvos, Prof. My
kolą Biržišką. Salė buvo 
gražiai papuoštą ir pilnu
tėlė žmonių.

Vakaro vedėjas A. Bal
čius atidarydamas vakarą 
paaiškino šio nuotikio tiks
lą, po ko Šv. Juozapo para
pijos jaunuolių choras su
giedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir kitas dainas.

Pirmiausia kalbėjo Uk
rainiečių atstovas. Po jo 
buvo pakviestas Prof. Bir
žiška, kuriam užeinant ant 
estrados, Ukrainiečiai, pa
sirengę tautiškais rubais, 
įteikė puikų bukietą gėlių, 
o jaunuolių choras vėl su
giedojo pasveikinimą ger
biamam svečiui.

Prof. Biržiška įžanginėj 
kalboj pareiškė atvykimo 
tikslą, sako: Atvykau į A- 
meriką ne aukas rinkti ar 
valdžios reikalais. Mano ti
kslas išaiškinti Amerikoje 
gyvenantiems Lietuviams 
apie Vilniui Vaduoti Sąjun
gą ir jos veikimą. Nurodyti 
Amerikos Lietuviams apie 
Vilniaus krašto Lietuvių 
gyvenimą.

Toliau, ilgoje savo kalbo
je nurodė faktais Vilniaus 
atvadavimo galimybes.

Svečias yra labai malo
nus žmogus, turi didelį pa
siryžimą ir daug energijos 
savo misijai. Dalyvis.

Gryžo iš Europos. Šiose 
dienose gryžo iš Europos 
Frederick B. Patterson, di
delės išdirbyštės National 
Cash Register Co. prezi
dentas. Jis praleido Euro
poje tris mėnesius laiko. 
Jis sako kad padarė tam 
tikrus mechaniškus pritai
kymus tos kompanijos dirb
tuvėj Berline, ir dabar Na
tional Cash Register Co. 
yra pasiruošus'sutikti atei
nantį biznio pagerėjimą.

Jis sako kad visoje Eu
ropoje bendrai šiuo tarpu 
dalykai išrodo geriau ne
gu buvo šeši mėnesiai at
gal arba visą pereitą metą, 
nors tiesa, sako, nėra gali
ma tikrint kad žymiai pa
gerėjo. Rep.

Dvasiškis pakliuvo į bė
dą. Netolimam Daytonui 
mieste Troy, O., prasidėjo 
tarydas protestonų kunigo 
iš Piqua, įtarto nedorame 
apsiėjime su našlaite mer-’ 
gaite, kurią jis savo klebo
nijoj turėjo. Kun. White 
tą mergaitę pasiėmė pas sa
ve iš našlaičių' prieglaudos. 
Ji yra 16 metų amžiaus. 
Negalėdama pakęsti kuni
go nuolatinių prie jos lindi
mų ji pasiskundė jauname- 
čių globotojams ir tie pa
traukė kunigą teismo atsa
komybėn. Teismas išklau
sęs mergaitės apsakymų, 
pastatė dar tris liudinin
kes prieš kunigą. Jos vie
na liudijo kad, gyvenant jai 
greta klebonijos, kunigas 
pamatęs jai švilpia. Kita 
pasakojo kad kunigai daug 
kartų kalbino ją kur nors 
su juo išeiti. Trečia sakė 
kad kunigas buvo pas ją at
silankęs į namuą, vienai 
namie esant.

Kunigo gynėjai advoka
tai pristatė teisme savo liu
dytojus ir daktarą, kuris 
tikrina buk ta mergaitė 
turėjus proto ligą ir neži
nanti ko prie kunigo kabi
nasi .... Rep.

J. A. URBONAS 
531 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius
Lietuviškus Rekordus

EKSTRA PRANEŠIMAS

Daytono ir Apielinkčs 
VIENTAUČIAMS LIETUVIAMS

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. 

Darbas Garantuotas.
Kada reikia naujo SIUTO žinok 

kur galima užsisakyti.
-------- Can't Be Beat!--------

Justinas Sakalas
118 Valley St., Dayton, Ohio. 

Phone Garfield 3065 (16)

BLOGI LAIKAI
Turbūt visame pasaulyje 

dabar nėra gerai, kaip ma
tyt iš laikraščių, bet pas 
mus Argentinoje tokio kri- 
zio kaip dabar tai niekas 
nepamena.

Argentina yra žemės u- 
kio šalis, pramonė čia men
ka, darbai daugiausia sezo
niniai, tai jiems pasibaigus 
daug darbininkų atsiranda 
gatvėje be pinigų ir darbo.

Nuvertus Yrigoyeno val
džią buvo laukiama geres
nių laikų, bet apsirikta — 
tas pats kaip buvo, ir dar 
blogiau, nes dabartinė Gen. 
Uriburu vyriausybė neva 
teisindamasi kad buvusi 
vyriausybė paliko pridarius 
daug skolų užsieniuose, ku
rios reikalinga jau atmo
kėti, o nėra iš ko, dar su
mažino algas visiems valdi
ninkams ir daugelį paliuo- 
savo, pasiliko tik kiek būti
nai reikalinga.

Šiomis dienomis atleista 
daug darbininkų iš uosto 
darbų, kur nemažas skai
čius ir Lietuvių dirbo. Kur 
dabar jie visi dings? Per
eitą metą daug važiuodavo 
prie laukų darbų į provin
cijas, nes prie javų valymo 
neblogai uždirbdavo, gi šy- 
met, atpigus grūdams, dau
gelyje vietų javus-kviečius 
ant laukų nudegino, nes 
neužsimoka jų valymas. Ge
riausių kviečių 100 klg. kai
nuoja 5.50 pesų, o šiuo lai
ku už vieną dolarį reikia 
mokėti 3.50 (pirmiau buvo 
už dolarį 2.40 pesų). Taigi 
didelis skirtumas. Pesos 
dar vis smunka, o uždarbis 
tas pats ir dar mažesnis.

Vidaus rinkoj dar taip 
nejaučiama, bet jei kas no
ri pasiųsti savo artimiems 
kokį dolarį tai labai daug 
turi nuostolių.

Ištikus šiai bedarbei, kai 
kas iš Lietuvių, kurie mo
kėjo taupyti, norėjo gryžti 
Lietuvon, tai čia kita kliū
tis : pabrango laivakortės 
nupuolus peso kursui. Pir
miau laivakortė buvo gali
ma gauti už 169 pesus, da
bar pigiausia 340 pesų ir 
daugiau, mažu laivu, taigi 
šeimynai iš kelių narių su- 
feryžti reikia daug pinigų.

Pirmiau kuomet darbai 
ėjo pusėtinai tai įvairiose 
laivakorčių kontorose bei 
bankuose buvo įsteigta Lie-1 
tuvių skyriai, kur daugelis ‘ 
Lietuvių inteligentų dirbo. 1 
Dabar judėjimui sumažė
jus daugelį jau atliedžia, o 
naujų vietų sunku rasti.

Vienu žodžiu, padėtis la
bai sunki, o ypatingai to
kių kurie gyveno tik šiai 
dienai. J. S. Kalnėnas.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri 

siųsti kaipo užmokestį už, 
“Dirvą” ir už knygas.

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

PRANEŠIMAS
Daytono Lietuviams

Atidariau Grosemę buvusioj Po
vilo Dambrausko vietoj. Užkvie- 
čiu visus Lietuvius atsilankyti ir 
pirkti valgomus produktus pas 
mane, o busit patenkinti. (18)

WM. GREEN
557 Deeds Ave. Dayton

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

DETROIT
Ateiviai nori gryžti. Ku

rie ateiviai atsidūrė skurde 
ir neturi darbo nori pasi
naudoti valdžios pagalba 
sugryžti atgal į savo šalį. 
Mat, šio distrikto imigraci
jos inspektorius paskelbė 
kad neišbuvę šioje šalyje 
trijų metų ateiviai gali gau
ti Amerikos valdžios pa
galbą gryžimui. Tuo gali 
pasinaudoti slapta įvažia
vusieji, jų už tai nebaus, 
tik pagelbės išvažiuoti.

Prisipažino prie žudys
iąs. Wayne apskrities ka
lėjime uždarytas 48 m. am
žiaus valkata už vagystę. 
Jis prisipažino kad 1912 m. 
kirviu nužudė šešis vienos 
šeimynos narius Villisca, 
Iowa. Jis pasisakė kad jam 
nežinomas asmuo davė už! 
tą nužudymą $2,000, bet po! 
žudystės atsisakė atiduoti 
dar $3,000 žadėtų pinigų.

Detroito policija skelbia 
jog Detroite veikia net virš 
tūkstančio “aklų kiaulių”, 
tai yra tokių vietų kur pa
siauta pardavinėjama svai
ginanti gėrimai. Tai Det
roitas neištrokš!

(BREMEN 
I EUROPA

MIRUS PETRUI A.
DĖDYNUI

Šiuomi varde T. M. D. 
išreiškiu didelės apgailos 
delei mirties musų orga
nizacijos vice-pirmininko 
P. A. Dėdyno, kuris mirė 
naktį į Kovo 27 d. Wor
cester, Mass. Velionis bu
vo užsibrėžęs padaryti 
daug darbų Tėvynės My
lėtojų Draugijai, bet ne
tikėta mirtis paėmė jį iš 
musų tarpo.

K. S. Karpavičius, 
T. M. D. Pirmininkas.

& •
1 J ES mokame už Lietuvos ATI- Laisvės Paskolos Bonus 

brangiausia negu visos kitos 
įstaigos Amerikoje. $80 už 
$100 vertes Bona 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 čeki.

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, III.

gnnnmnnnrnmmniiiiinmiiiTniiiinifflmnnniniffliimi

I Greičiausi
Pasaulyje Laivai

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENS 
per Cherbourg — 6 dienos per Bremen

DIENOS I LIETUVĄ 
trūkis iš Bremenhaven

COLUMBUS
nuolatiniai kas savaitė išplaukimai

TIK 7
Specialis

Arba keliaukite 
ekspresiniu laivu

Taipgi
Ęjy* gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais

Berlin Stuggart Gen. von Steuben Dresden
Informacijų klauskite pas bent vietinį

yUJrMI agentą arba
JyJįI 1119 Euclid Ave. Cleveland, O.

KLAIPEDON

SKANDINAVV-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetinius kraštus, kuomet de! Lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis susisiekimas 
NEW YORK—KOPENHAGĄ—KLAIPEDA

SVARBI PASTABA!
Labai numažintos kainos trečios klesos — tiktai $150 į
Klaipėdą ir atgal ant sekančių išplaukimų iš New Ycrko:

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

Laivakortės geros dviem metam.

Didžiausia ir Bendra Ekskursija 
Gcgužės-Mav 16 d. Laivu “UNITED STATES” 

Užgirta Lietuviu Laivakorčių Agentu Sąjungos.

Lietuviu R. K. Susiv. Amerikoje Pirmutine Ekskursija 
Gcgužės-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Linksmiausia Vyčių Ekskursija tiesiog į KLAIPĖDĄ
Birželio-June 6 d. Laivu “HELLIG OLA V”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

Užgirtos Lietuvių Laivakorčių Ągenty Sąjungos.
Visos pastangos bus pašvęsta padarymui keliones atmintina ir pilna 

Įvairumu ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskursijoje.
Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
248 Washington SU Boston. Mass. 130 No. La Salle St- Chicago, III.
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Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės Atviras Laiš
kas Amerikos Lietuvių Visuomenei Elenos _ 
Gimbutienės, Lietuvos Moterų Delegatės, 

Atsilankymu Amerikoje

Kovo 16 dieną išvažiuoja 
iš Kauno p. Alena Gimbu
tienė, aukštojo mokslo mo
terų deleguojama Į pasauli
nį aukštojo mokslo moterų sų atliktas darbas tai kad 
suvažiavimą, kur: 
Su v. Valstijose 
Balandžio netoli Bostono.

P. Elena Gimbutienė yra 
aukštąjį mokslą baigusi Ag
ronome, profesorė ir auklė
toja aukštesniojoje sodinin
kystės ir daržininkystės 
mokykloje Fredoje (Kauno 
priemestyje). Ji yra narys 
Lietuvių Moterų Tarybos, 
migracijos sekcijos pirmi
ninkė, o taip pat Mergaičių 
Bičiulės draugijos Lietuvo
je sekretorė.

Prie tos progos noriu su
pažindinti Lietuvių Visuo
menę Suvienytose Valstijo
se su ta musų Mergaičių Bi
čiulių dr-ja, visiškai dar 
jaunulė, bet būtinai reika
linga musų visuomenei, mu
sų jaunimui.

Kiek kartų mes girdime 
- sakant ir patys kartojame, 

kad kokį jaunimą išauklė- 
sime, tokia bus musų tauta 
ateityje. Daug kartų girdi
me musų jaunimą peikiant, 
priekaištus darant, kad jis 
blogai išauklėtas, tada mes, 
kur mylime jaunimą visa 
širdimi, sakome: Jeigu nie
ku neprisidedi moraliai nei 
materialiai prie sayo jau
nimo auklėjimo, jeigu ne
dirbi iš visų jėgų Gorėda
mas tam jaunimui padėti-r- 
tylėk!” z • r z

Darbas iš pagrindų savo 
kraštui tai jaunimą auklėti, 
nuo blogo saugoti, padėti 
jam dirbt, mokytis, atsistot 
ant savo kojų. Mušti šalyje 
ypatingai daug reiškia vi
sos šalies pakėlimui mergai
čių auklėjimas ir jų apsau
gojimas nuo blogo, nes ge
rai išauklėta moteris su
kurs gerą šeimą ir šiaip tu
rės puikios įtakos visuome
nei.

Tokių tai minčių, tokių 
idėjų vedamas būrelis mo
terų ir įkūrė Lietuvoje 
“Mergaičių Bičiulių” drau
giją, kuri prisijungė prie 
tarptautinės Mergaičių Bi
čiulių Sąjungos veikiančios 
44 šalyse, o turinčios savo 
centrą Neuchatel’io mieste 
Šveicarijoj.

Sąjungos tikslas apsau
goti ir globoti jaunas mer
gaites (be skirtumo tautos, 
tikybos, profesijos ir poli
tinių pažiūrų), priverstas 
apleisti savo tėviškę, gim
tąjį kraštą, arba šiaip atsi
dūrusias moralėse ir mate- 
rialėse blogose sąlygose. Są
junga teikia moralės ir ma
terials globos ir paspirties, 
duoda patarimų, padeda 
jieškoti tarnybos, steigia 
kursus, rūpinasi fizine svei
kata, spiečia mergaites į 
jauną bičiulių būrelius.

Sąjunga Į savo veikimo 
pagrindą deda Kristaus 
mokslo dėsnius.

Lietuvoje ta draugija te
gyvuoja antrus metus. Ką 
jau esame padariusios?— 
Tuo tarpu tik keliolika pro
pagandos paskaitų apie ko
vą su ištvirkavimu, apie ko
vą su prekyba moterims, a- 
pie mergaitės skaistybę, a- 
pie moterų auklėjimą, apie 
pavojus kurie gręsia išei- 
vėms, apie darbo meilę ir 
kitus lygiai gyvus klausi
mus. Spiečiame jaunas mer-

gaites i būrelius, kur jos 
galėtų rimtai pasikalbėti ir 
išgirst1' prityrusių globėjų 
patarimo. Svarbiausias mu-

įvyksta su pagelba aukos iš Sveica- 
pradžioje rijos ir musų valdžios pa

šalpos sugebėjome įsteigti 
Kaune “Stoties Misiją”. Tai 
reiškia jog musų agentė, iš
ėjusi tam tikrą prirengia
mą praktiką užsienyj, de- 
žuruoja Kauno stotyje, su
teikia patarimų, priima, su
tinka, palydi pirmą kart at
važiavusius į miestą mer
ginas, moteris, mažamečius. 
Didelių miestų gyventojoms 
gali pasirodyti jog tokiam 
Kaune agentė neturi darbo, 
kad miestas ne iš didžiųjų 
ir jokie pavojai mergai
tėms negręsia. Gyvenimas 
parodė kad tokia agentė la
bai reikalinga, daug jau ji 
nusipelnė žmonių dėkingu
mo, ir draugijai simpatijos. 
Kreiva akim tik žiuri i mu
sų draugiją visokie nešva
rus biznieriai, tokie žmonės 
kurie pirma tik ir meške
riodavo stotyje nekaltų 
gražių kaimiečių mergai
čių. Toks verteiva nužiūrė
jęs stotyje nežinančią kur 
eiti mergelę, tuojau prie jos 
prisistato su meiliais žo
džiais, pasiūlo globą, vietą, 
prikalba važiuoti į “Pietų 
Ameriką” na ir džiaugias, 
kaip “nelabasis dūšią nutvė
ręs”—ir jau mergelė dingus 
iš padoraus gyvenimo iš
plėsta, į balą įstumta. Da
bar tokiems verteivoms 
Kauno stotyje kelias užkir
stas.

Musų veikimui sustiprin
ti ir praplėsti trūksta vieno 
būtino dalyko —bendrabu
čio. Pasiryžome jį įsteigti. 
Toks bendrabutis yra mums 
būtinas, nes kas kartą dau
giau turime kltjenčių ir jei 
norime padėti mergaitei iš
sisaugoti gatvės gyvenimo 
turime jai suteikti pastogę, 
turime turėti tam 
butą, paskui gal namą, 
draugjos židinį.

Rašau šituos žodžius sė
dėdama savo kambarėlyje 
Kaune, Žaliajam Kalne, ra
šau susijaudinus galvodama 
apie mano seseris Lietuvai
tes ir brolius Lietuvius di
džiuliais vandenimis nuo 
gimtojo krašto atskirtus, 
kurie vis dėlto to gimtojo 
krašto neužmiršta, jo gyve
nimu domisi, nori jį gražų 
ii- kilnų matyti. Rašau pa
sitikėdama kad ta žinia a- 
pie musų draugijos darbą 
jaunuomenei bus jums mie
la, kad ’ tuo darbu pasi- 
džiaugsit, gal ir į talką mu
mis teiksitės ateiti.

Tikslesnių ir platesnių ži
nių suteiks p. Gimbutienė, 
kai jai laikas pavelys ir kai 
Tamstos panorėsit duot jai 
progos papasakot apie mu
sų 
vos

tikslui

bendros tėvynės-Lietu- 
gyvenimą.

Sofija Čiurlionienė- 
Kymantaitė 

Mergaičių Bičiulių draugi
jos pirmininkė. 

Prierašas: Poni Čiurlo- 
nienė yra žinoma rašytoja, 
‘Aušros Sūnų’ autorė, “Tau
tos Auklėjimas” radio pa
skaitų autorė ir jaunimo vi
sų gerbiama autorė, Skau
čių šefas, 1929 ir 1930 mt. 
buvo Lietuvos delegacijos i 
Tautų Sąjungos posėdžius 
narė.
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Rašo Adv. .JOHN B. BORDEN
2151 W. 22nd St. Chicago, Ill.
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APIE TEISES

KAM PRIKLAUSO BAN
KE PAMESTI PINIGAI— 
BANKUI AR RADĖJUI?

Jonas Trusulis nebuvo iš
ėjęs jokių mokslų, lankęs 
Lietuvoje mokyklą tik tris 
žiemas, bet jis gana rimtai 
ir logiškai svarstydavo gy
venimo santikius. Jis dirbo 
kaipo dailydė didelėj įvai
rių prekių sankrovoj, buvo 
teisingas, sąžiningas ir iš
tikimas, netik savo darbe, 
bet ir su visais su kuriais 
turėdavo kokius nors rei
kalus bei santikius. Nors ir 
buvo nuolaidus budo, bet 
kitiems perdaug ant spran
do nesiduodavo lipti—laiky
davosi savo nusistatymo 
jeigu buvo tikras jog tiesa 
buvo jo pusėje.

Vieną šeštadienį, vasaros 
metu, Trusulis, parėjęs iš 
darbo, apsiprausė, persirė- 
dė ir nuėjo į banką išmai
nyti savo mokesties čekio ir 
atliekamus pinigus pasidėti 
ant knygutės. Atlikęs savo 
reikalus, jis ėjo durų linkui. 
Priėjęs arti durų, jis pama
tė ant grindų gulintį rudą 
konvertą, kurį iš žingeidu
mo paėmė ir pažiurėjo al
kas nesiranda viduj. Jis nu
stebo iš to radinio, nes tame 
konverte buvo du šimtai do- 
lariij—dešimts naujų dvide
šimtinių. Įsidėjęs konverlą 
j kišenių ir nuėjęs į pašalį, 
mąstė ką su radiniu daryti. 
Šiaip ii- taip jis galvojo, bet 
galop nutarė rastus pinigus 
palikti banke, delei sugrą
žinimo tam, kuris juos pa
metė, jeigu jis atsišauktų.

Paduodamas bankininkui 
pinigus, už kuriuos paėmė 
kvitą, Trusulis pasakė, kad 
jeigu pamestų pinigų savi
ninkas neatsišauktų, bėgyje 
pusės metų, tai tie pinigai 
turės bus jam grąžinami, 
kaipo radėjui. Bankininkas 
ant to nieko neatsakė, taip 
tas dalykas tuom syk ir už
sibaigė.

Praslinkus šešiems mėne
siams, Trusulis atsiminė a- 
pie banke paliktus rastus 
pinigus. Nuėjęs į banką, jis 
bankininko užklausė ar at
sišaukė kas pamestų pinigų. 
Gavęs atsakymą kad ne, jis 
pareikalavo kad jam butų 
grąžinti, bet bankininkas 
atsisakė tą padaryti, saky
damas, jog pinigai banke 
pamesti ir ten rasti yra 
banko nuosavybė, o ne to 
kuris juos rado. Toks ban-1' 
kininko elgėsis Trusuliui 
visai nepatiko. Pasitaręs su 
advokatu, jis banką patrau
kė teisman reikalaudamas 
minėtų pinigų.

Teisme, banko advokatas 
argumentavo kad tie pini
gai priguli bankui ir bankas 
turi teisę juos laikyti tol 
pakol neatsišauks tikras jų

GYDUOLE/KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules’’, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy-. 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

savininkas, tai yra, tas ku
ris juos pametė. Trusulio 
advokatas tokį argumentų 
atrėmė, sakydamas kad jau 
nuo senų Mikų teismai yra 
panašius atsitikimus iš
sprendė kitaip. Pasak jo, 
su lyg jau senai įsigy vėmu
sių precedentų, tokiose ap
linkybėse rasti pinigai pri
klauso ne bankui, bet radė
jui, jeigu savininkas nesu
randamas.

Teisėjas tą ginčą išrišo, 
dalinai pasiremdamas ant 
žymaus Anglijos teisėjo o- 
pinijos panašiame atsitiki
me, sakydamas:

“Minėti pinigai, kada 
juos Trusulis rado, nebuvo 
banko globoje nei priežiū
roje, ir bankas už juos ne
ėmė jokios atsakomybės ka
da jie ant grindų gulėjo. 
Jeigu Trusulis butų nieko 
nesakęs tai bankas apie ras
tus pinigus butų nieko ir 
nežinojęs. Ar galima kokiu 
nors budu primesti bankui 
atsakomybę už banke ant 
grindų pamestus pinigus? 
Visai ne. Jeigu bankas ne
ima ant savęs jokios atsa
komybės tai neturi teisės jų 
savintis nei turėti kokių ten 
nuosavumo pretenzijų. Jei
gu pinigai butų pamiršti 
prie langelio, arba tvarkant 
įdėlį, per neapsižiūrėjimą, 
butų palikti ant stalo arba 
lentynos, tai butų visai ki
tas dalykas. Jie tąsyk butų 
skaitomi ne pamestais, bet 
tik pamirštais ir esančiais

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS 
Dideli, Modemiški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO-KLAIPĖDOS
(cPer ČfoJ:liarLpiir^jXĮ.,Avj2al.ii<^) 

Šymet Trys Speciales Ekskursijos į Lietuvą 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

GRIPSIIOLM 
Baland. 30, Birželio 27, Liepos 23 

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

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. (Tel. Bowling Green 9-8787) New York 

181 N. Michigan Ave. 10 State Street
Chicago, Ill. Boston, Mass.

Informacijos ir kitos žinios teikiamos nemokamai.

banko globoje. Bet kada jie 
rasti ant grindų tai jie ten 
nebuvo padėti, nei palikti, 
nei užmiršti bet pamesti, li
tas kuris juos rado yra jų 
savininku prieš visą pasau- 
jį, išskyrus patį pametėją.”

Nors įvairių valstybių 
statutai ir pasako ką reikia 
daryti su rasta nuosavybe,

bet čia ne tame dalykas, čia 
yra klausimas, ar tie pini
gai priguli bankui ar radė
jui, pakol tikras savininkas 
atsišauks arba koki kita 
dispozicija bus su jais pa
daryta. Teismo nuosprendis 
buvo kad tie du šimtai dola- 
rių priklauso Trusuliui ir 
kad jam butų grąžinti.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE

ANTRA EKSKURSIJA
(Kartu su Liet. Agentu Sąjunga)

J.

‘LANCASTRIA.’ 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS-MAY 27 

iš Bostono — GEGUŽĖS-MAY 28 
STAČIAI Į KLAIPĖDĄ 

Be Persėdimo į Kitą Laivą.
LINKSMA IR GREITA KELIONĖ DIDŽIAUSIAME 

LIETUVIŲ BŪRYJE
Mielai priimami ir Nepriklausantys i Susivąienijimą 

Keleiviai.
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA: 
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. BOGDEN
322 W. Long st. DuBois, Pa. 

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,©.

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.

2701 E. Allechenv av. Phila. Pa.

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

■ “NAUJIENOS”
1139 S. Ilalsted St. Chicago 

RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.
J. SEKYS

22G 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. 

“VIENYBĖ”
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

Saulės Spinduliai Minkština

Svarina

© 1931. The American Tobacco Co., Mfrs.

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.

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

LUCKIES visuomet 
poiankūs jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saule 

nokina — del to “SPRAGINIMO” proceso 
naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių 
tabakų - Derliaus Grietinės - DAR - IR 
“SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo 
procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAG1NIMU” 
pašalinami. Jie parduodami kitiems. Jų 
nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. 
Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palan
kus jūsų gerklei.



DIRVA

PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS PRIĖMIMAS Lietuva ir Afrika

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

Pas mus Amerikiečius 
atsilankė Prof. M. Biržiš
ka, Vilniui Vaduoti Sąjun- 

■<— gos pirmininkas, vienas iš 
pasirašiusių ant Lietuvos 
Nepriklausomybės paskel
bimo akto.

Galima tikrai sakyti kad 
tokio priėmimo nesutiktų 
pas mus atsilankęs jokis žy
mus Lietuvos diplomatas, 
net gal ir pats Lietuvos 
Prezidentas, kokios parti
jos nebūtų.

Prof. M. Biržiška patai
kė tokiu momentu ir atva
žiavo su tokia misija kuri 
arti prie širdies kiekvienam 
Lietuviui. Net ir socialis
tai, kurie tankiausia rėkia 
“Lietuvai nei cento!” Vil- 

. niaus vadavimo klausime 
. nedryso priešintis ir Prof.

Biržiškos misiją atsidavu- 
1 šiai remia (nors tuo nau- 
< dojasi proga pakelti savo 
partiją visuomenės akyse).

Nors vietomis Prof. Bir
žiška turi jaustis lyg tarp 
ugnies ir vandens, ir net 

i gerai pagalvoti ką kur kal-

kadangi ir taip yra gana 
Liuteronų dvasiškių be vie
tų.

Daugelis bažnyčių numa
žino savo kunigams algas.

Suv. Valstijų 
Turtingumas

Suvedus visas galimas ži
nias apie Amerikos turtus, 
1929 metais kožnam šios ša
lies gyventojui, mažam ir 
dideliam, išpuolė po $2,977.

Visas šalies turtas ap- 
skaitliuojama $361,800,000,- 
000, kurs nuo 1914 metų pa
didėjo $158,000,000,000 su
ma.

Mirė Komp. Vanagaičio 
Tėvas

“Dirvos” Redakcija gavo 
telegramą nuo komp. An
tano Vanagaičio iš Chica- 
gos kad Kovo 31 dieną Ša
kiuose, Lietuvoje, mirė jo 
tėvas, Jonas Vanagaitis.

Reiškiame komp. Vana
gaičiui gilios užuojautos 
šioje jo liūdnoje valandoje.

Nuo pribuvimo Į Cape 
Towną, Pietų Afrikoj, Lie
tuvos konsulo p. V. K. Rač
kausko, apie metai laiko at
gal, ir ten pradėjo skambė
ti Lietuvos vardas. Šymet 
pirmą kartą Pietų Afrika 
patyrė apie Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves — 
žymiausias Cape Towno 
laikraštis “Cape Times” 
gražiai parašė apie Lietu
vos 13-kos metų nepriklau
somybės sukaktuves ir apie 
pp. Račkauskus, patalpi
nant p. Račkauskienės at
vaizdą.

Gal but Lietuvos konsu
latas yra populiariškiau- 
sias Pietų Afrikoje, kadan
gi p. Račkauskienė yra An
glė iš Londono, na o Cape 
Town miestas yra Anglų 
apgyventas ir laikraščiai 
Angliški. Prie to p. Rač
kauskas gyvenęs Amerikoj 
ir Anglijoj, ir yra buvęs 
laikraštininkas, moka Ang
lų kalbą, todėl geriau su 
Pietų Afrikos Anglais su
sigiminiavo negu kitų tau
tų konsulai.

(Tąsa iš pereito num.)

• bėti, bet vistiek yra iškil- 
: mingai visų sutinkamas —

nors sutinkamas griežtai 
vieniems nuo kitų atsisu- 

■ kusių srovių — kaip tauti-
• ninku ir katalikų, arba ka- 
; talikų ir socialistų.

Toks Prof. Biržiškos pri- 
' ėmimas parodo kad tų par

tijų vadai, nežiūrint kiek 
jie dabartinės Lietuvos vy
riausybės nemyli ir kitokia
me atvejuje svečią smerk
tų vietoj gerbti, nedrysta 

f šiaušti savo čiuprynų prieš 
visuotiną Lietuvių balsą — 

■_ “Mes be Vilniaus nenurim- 
sim!” Tas balsas privertė 
ir kraštutinių jų partijų va
dus eiti su Lietuvių minia.

Paskui, daug turi ir ger
biamo svečio ypata, jo dar
bai, kurie buvo ne partiviš- 
ki bet visuomeniški.

Taigi, tokio priėmimo ko
ki gauna Amerikoje Prof. 
Biržiška negali tikėtis net

- . Lietuvos Prezidentas — nes
jis daugiau atstovautų vie
ną kurią partiją, kokia tuo

— laiku nevaldytų, ir prieš ji 
su didžiausia pagieža išei
tų visos kitos musų srovės 
palaikančios opozicijoje li
kusias Lietuvos partijas.

■■ Prof. Biržiškos atsilan
kymas atidarė akis akliems 

_ musų srovių vadams kad 
Amerikos Lietuvių visuo
menė yra atsidavus Lietu-

/ LAUKIMAS
Iš pat kūdikystės vis laukiau dienelės 
Kada spindulėlis skaistus sužibės, 
Kad’ širdis švelnumą, o akys džiaugsmu 
Šviesiosios ateities spindulius regės. 
Kaip tiktai paaugau, norėjau mokytis, 
Bet laimės nebuvo to tikslo atsiekt, 
Stoka turto buvo ir vargas kankino, 
Tenkinaus kaip buvo — reikėjo kentėt. 
Ir vos tik paaugau, nors labai jaunutė, 
Atvykau Į garsią šią turtingą šalį, 
Kur, girdėjau kalbant iš .pat kūdikystės, 
Kas nor’ but turtingas tas patapti gali. 
Bet mano likimas man vis prieštarauja, 
Nei laimės nei turtų čia aš neradau, 
Vietoj džiaugsmo, turtų, vargas teprislėgė, 
Ir nelaimių auka vienval palikau.... 
Gyvenimo bangos it laiveli mėto 
Ir mane parblokšti stengiasi visai, 
Tik mano laukimai ir viltis šviesioji 
Neleis man pražūti — tą žinau tikrai!
O, viltis šviesiausia, mano dvasios jiegos, 
Laikykit gyvybę manyj kiek ilgiau, 
Tuoj ateis dienelė mano išsvajota, 
Sulauksiu — atgysiu vargšė aš naujai. 
Kas gali atspėti maną j Į troškimą, 
Kurio aš taip laukiu jau gana ilgai? 
Tai gryšiu Tėvynėn, kurios pasiilgau, 
Be galo, be saiko ištroškau labai!

Rožė.

Pranas: Kyp away nuo jos — aš jau 
ingeidžd su ja!

Džekis: Ai don kėr! Gali but ir ženo- 
tas, ale ji man galės geriausia paelpyt.

Pranas: Ji gali ką blogo pamislyt mums 
čia taip bekalbant. Eik šian, supažindin
siu. (Tempia jj prie Marės). Panele Ma
ryte, čia yra mano geras frentas, Džekis 
Veršis iš Čikagos....

Marė: Malonu pažint, ponas.... Verši.
Džekis (paima ir pakrato jos ranką): 

Hadidu, miss....
Pranas: Jo vardas Jonas, bet mes Ame

rikoniškai vadinam Džekiu.
Marė: Ar tai gal Džek Šarkis?
Pranas: No ne, tai musų geriausias but- 

legeris. .Atėjo pas mus pagalbos jieškot. 
Tik nežinau dar ko nori. Dabar kalbėk 
priexabejų. .

Marė: Prašau sėst, ponas Verši. Mie
lai pagelbėsim, jei galima....

Džekis: Šiur judu galit paelpyt, tik ne
atsisakykit.

Pranas: Sei, lisen, tu, kalbėk Lietuviš
kai, panelė nesupranta.

Džekis: Ekskiuz mi, man liežuvis mai
šosi. Tai klausykit. Aš nesenai pabėgau 
iš Palangos. Ten pakliuvau Į trobelj, ir 
dabar man reikia nuduot kad esu ženotas, 
o kitaip, gali mane nušaut.

Pranas: Kas atsitiko? Ką tu ten pa
darei?

Džekis: Palangoj ant byčiaus Įsiflirta
vau su viena panele, ir ji sanavagan visą 
laiką man nepasakė kad ji ženota! Vieną 
rytą gerai išsimėtęs nuėjau ant byčiaus, 
pamatęs ją griebiau i glėbi pabučiuot. O 
tą rytą kaip tik buvo atvažiavęs jos vyras 
Į Palangą, ir ji suriko man paleist, vyras 
mato.... gali nušaut....

.Marė: Įdomus romansas. O kas jis toks 
buvo ?

Džekis: Ugi Bravorų Ministeris!....
Marė: Tai ponas flirtavai su jo žmona?. 

Tai labai pavojinga! Jis labai pavydus ir 
kerštingas. Jis jau kelis peršovė už pažiū
rėjimą į jo žmoną.

Džekis: Sy, Frenk? Aš dabar bijau ir 
Lietuvoj but, o dar neaplankiau savo gi
minių, pabėgsiu Į Ameriką, pyks. Todėl 
man reikia nuduot kad esu ženotas. Pa
prašyk savo panelės kad pabūtų mano pa
čia, su manim pavažinėtų; tas matydamas 
kad aš turiu savo pačią, nesiūs.

po Lietuvą trankytis, niekas tavęs nebade- 
riuos.

Džekis: O tai tavo čikinukei gerą pre- 
zentą nupirksiu. Smart leidukė!

Scena 4.
Ineina Barbora, miltuotu veidu, krutinę. 

Prijuostę pasikaišius. Sykiu ir Marė.
Džekis ją pamatęs suraukia nosj.

Pranas: Koman, Barbute, aš turiu tau 
lengvą džiabą! (Džekis raukosi kad ji jam 
nepatinka.)

Barbora (tupteli): Atsiprašau, ką po
nas turite? (Marė irgi dirsteli Į Praną.)

Pranas: Aš misliau kad esu Čikagoj. Aš 
turiu — tai yra mes turim — tau gerą 
darbą! (Baksteli alkūne Džekiui Į šoną.)

Barbora: Kaip? Ponas žadi mane Į 
Ameriką vežt? Ai, Dieve! (Rankas susi
ėmus, akis iškėlus, siūbuoja.)

Pranas: Taip greit ne, bet gal ir pama
tus! Ameriką. Pirma turi apsiimt būti šio 
Amerikono pačia. (Prieina prie Džekio, 
kumšteli Į šoną.) Koman tu, verši, sukis 
prie jos gražiau — tai bus tavo svythart! 
(mirkteli pajuokdamas.)

Marė (prie Barboros): Žinai, Barbute, 
nors man gaila su tavim skirtis, šitas po
nas Amerikietis nori tave paimt....

Barbora (greitai, drebėdama): Ar tai 
teisa, paneje?! O-jė! o-jė! Aš nei nesap
navau. ... Dėkui tau, Dievulėliau.... (bė
ga prie Džekio, puola jam ant kaklo.) Aš 
sutinku, ponas, sutinku!.... Išsipildė ma
no viso amželio svajonėlės....

(Džekis raukosi, nenori jos, palengva 
bando atsikratyt.)

Pranas: Barbute, palauk, ne taip greit. 
Dar visko nepasakėm.

Marė (atima ją nuo Džekio): Sėsk, Bar
boryte, mes tau viską išpasakosim....

Džekis (šnairuodamas Į Praną, nepasi
tenkinęs Barbora): Ką tu čia mane men
kę radai? Ar aš nemačiau geresnių?

Pranas: Nebūk kreizė, juk tau reikia 
tik kad kas nuduotų tavo boba ir viskas. 
Ji tą atliks. Eik, kalbėk kaip žmogus....

Barbora (bėga Į virtuvę): Vaje! mano 
blynai sudegs! Visai užmiršau!

Marė (Džekiui): Tai ką, ponas Verši, 
ar patiks mano Barborytė?

Pranas: Turi patikt, jeigu nori iš tro- 
belio išsisukt. Tai jam flirtuok su Bravo
rų Ministerio pačia!

(Bus daugiau)

NEDIRBKIT — PIRKIT!
Bedarbei siaučiant, dau

gel turtingų Amerikos po
nių, laiko praleidimui ir pa
rodymui savo geros širdies, 
ėmėsi siūti, mėgsti bedar
bių biednų šeimynų parė
mimui rubus. ’Tuo darbu 
užsiėmė net ir Suv. Valsti
jų Vice Prezidento žmona 
ir sesuo.

Vienas Amerikos laikraš
tis štai kaip pasakė:

“Moterys tiek inteligen
tiškos kaip šios, taip arti 
stovinčios prie pamatų mu
sų šalies gyvenimo, turėtų 
suprast kad darydamos ru
bus savo rankom jos daro 
kompeticiją industrijai, ant 
kurios priklauso milijonai 
vyrų ir moterų kaipo dar
bininkų. Nors keli mezgi
niai prezidentienės ar kitos 
tokios nepadarys nuostolių 
rūbų gamintojams arba jų 
darbininkams, bet jeigu jas 
paseks visos šalies moterys 
tada jau industrijai skau
dės. Jeigu jos nori pado
vanoti biedniems vaikams 
rubus privalo pirkti gata
vus, kitų gaminamus, tada 
neturintieji bus padengti, ir 
mažiau bus neturinčiųjų.”
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timu. Siųskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.
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.. vos reikalams ir nori dirb
ti labui savo gimtos šalies, 
tik gaila kad ta visuomenė 
negali pati apsieiti ir dirbti 
be tų vadų, kurie pasinau- 
dodami proga tankiai ją iš
naudoja ir begėdiškai klai
dina.

Kenčia ir Dvasiškija
Dėlei bedarbės, Ameriko

je žymiai nukenčia ir dū
šių ganytojų biznis. Dva
siškija ėmėsi rūpintis viso
kiais budais savo reikalus 
pagerinti.

Tarp kitų, štai kaip Liu
teronai daro. Liuteronų Šy
li odo pirmininkas išsiunti- 

- nėjo laiškus Į Liuteronų 
seminarijas Amerikoje ra

ugindamas atleisti iš semi
narijų tokius studentus ku
riems tik pasirodys stoka 

—kokių nors kvalifikacijų,

VAKARO DAINA
Vakarais, kaip skamba dainos

. Kaimuos ir laukuose, 
Ir akordai girioj mainos — 
Aš džiaugsmu velkuosi.

Nes giružė pasakinga 
Dainų dainoj skęsta, 
O ta daina taip jausmingai 
Į padanges plasta.

Plasta dainos susipynę
Į jausmų vainikus
Ir gaivina man krutinę
Dar ilgai — išnykus.

O širdis dainas pamilus 
Džiaugsmo jausmus sėjo 
Ir j padanges iškilus 
Tas dainas lydėjo.

Bet dainelės sužavėję
Jau žvaigždes bučiavo, 
O širdužė klausės vėjo 
Kaip dainas dainavo.

Jau miegojo gamtužėlė,
Ir giružė snaudė,
Tiktai vėjo' dainužėlė 
Ruko šilkus audė.

Jonas Morkūnas.

Frenkis: Gerai tau, ne į pirmą toki tro- 
beli uodegą' Įkišai. Kur tu matei tokias 
fones kad tau kas butų už pačią. ... Ma
rytė tavęs nei nepažysta.

Džekis: Waca-difrens? Tu mane ge
rai pažysti. Apvažinėsiu po gimines, pas
kui tau atiduosiu. Orait?

Marė: Kaip suprantu, aš turėčiau nu
duoti pono žmona? Tai negalima! Vie
na, aš esu susižiedavus su ponu Pranu, vi
si tą žino, kaip išrodytų jeigu matytų su 
kitu važinėjant? Antra, aš pati negaliu 
iki to dasileist; o trečia, mano mamytė 
labai pasipiktintų. Kuo kitu, jei prašysi, 
pasižadu pagelbėt.

Pranas: No, no, Džek, apie tai nemis- 
lyk. Kas norės būti tavo pačia, būdama 
neženota su tavim?

Džekis. Tai tu nori mane iš Lietuvos iš- 
mufyt, ar net pas Abraomą? Tai toks tu 
frentas? Kai žmogus i trobelj papuoli vi
si tau kulnis atsuka.... (Dedasi atgal 
usus) Gud bai.... Čia gali mane atsekt 
jo šnipai, (eina pro duris).

(Pranas išeina su juo už durų.)
Marė (viena): Aha! aš jau turiu pa

galbą! Prašysiu Barborytės, gal ji sutiks, 
(išbėga, Įsiveda Praną) Žinai, ponas Pra
nai, Barborytė.... ji sutiks.... gražiai 
paprašysim.... Gaila pono Veršio, prie 
to jis tavo draugas....

Pranas: Ot tai gud aidea! (Išbėga, įsi
tempia DžekĮ atgal) Žinai ką, mes radom 
tau pagalbą! Mes duosim tau merginą, 
tik tu, sanavagan, vačykis! (parodo kum
štį po nose.)

Džekis: Argi? Dont vory, aš jos neto- 
čysiu, man tik reikia iki apvažinėsiu gimi
nes. Paskui reiks but Kaune susisetlyt 
del išvažiavimo, o ten susitikęs tas senvi- 
čius gali pamislyt kad aš vėl jo pačios j ieš
kau! (Nusiima usus, pasideda skrybėlę.)

Marė: Aš eisiu į virtuvę, ‘paprašysiu 
Barborytę. Atsiprašau.... (Išeina.)

Džekis. Žinai, Frenk, butų sarmata taip 
greit iš Lietuvos parbėgt. Visa Čikaga 
juoktųsi. Tik tu, sanavagan, parvažiavęs 
neišpliaukšk!....

Frenkis: Dont vary, žinos ir be manęs. 
Dabar gausi sau “pačią”, galėsi be baimės i
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(Tąsa iš pereito num.)

Perbridę per Veiviržą, kuri ten gyve
nančių Žemaičių jau taip buvo vadinama, 
ėjo Į vakarus, užsukdami Į kitas Žemai
čių sodybas, kuriose daugiau ir daugiau 
girdėjo baisių gandų apie plėšikus iš juros 
ir apie apsibuvusią žiaurią mergą iš ana
pus vandenų, ir visi tik atkalbinėjo juos 
neiti toliau, nes su ja susitiks ir bus nužu
dyti. Bet Ramojus perkalbėjo daugeli ei
ti su savim, išmušti priešus, jeigu ne tai 
jie ateis ir pas juos.

Priėjo upę vardu Minija, ties šių die
nų Gargždais. Jau didelis pulkas darėsi 
dar didesnis. Vietoje eiti Į pietus su upės 
vandeniu, žinantieji tą sritį Žemaičiai pa
tarė eiti šiaurėn, nes paupyje gyvena dar 
daugiau žmonių, ir tenlinkui yra tie gar
sus Vikingai su ta merga, jų vadove.

Ties dabartiniais Raguviškiais prie 
Minijos upės apsistojo ilgesniam laikui, 
medžiodami, gamindami maisto, ir Giru
liai ėmėsi mokinti karo veiksmų savo nau
jus draugus, Žemaičius. Išsidalino pulke
liais ir pradėjo daryti karo bandymus: už
puolimus, atmušimus, apsupimą ir kito
kius veiksnius. Nedaug trukus Ramojus 
ir jo draugai pamatė kad Žemaičiai nėra 
menkesni kariautojai už Girulius. Sekan
tis jo sumanymas buvo iš nežinių pulti, 
neva kaipo priešams, ir užimti Žemaičių, 
sodybas toje apielinkėje, patyrimui kaip 
jie moka kariaut..

Girulių vadovaujami, Žemaičiai sekė i 
užpuolimus, ir gaila 'pasakyti, girioje gy
venantieji žmonės vietoj gintis, daugiau
sia griebė ką galėjo, šeimynas ir mantą, 
ir bėgo gilyn į girią, kiti net padegdami 
savo gyvenimus, jeigu tik spėjo.

Šie Žemaičiai, gyvendami daug arčiau 
juros — taigi ir arčiau pavojų nuo jurų 
plėšikų — labiau suprato priešus, ir reika
lą gintis, bet palaidi būdami neįstengė.

Kada Giruliai juos sulaikę šaukdavo 
pasitarti, girdėjo jų tik skundus, daugiau 
nieko.

— Kur jūsų vadai? Kur jūsų karo 
ginklai? Kodėl neinat ir nemušat juos iš 
savo žemės? — drąsino juos Ramojus.

— Vadų mes neturim, patys ginamės 
jei mažas būrelis priešų užeina, o nuo di
delių burių bėgame slėptis. Daugelis iš
vytų iš savo bustynių pajūryje pas mus 
atbėgę apsigyvena, o ten įsigavus kokia tai 
merga iš juros su savo narsiais kariaunin
kais, ir visi jos bijom.

— Jei turėtume tokius vadus kaip esat 
jus, — sakė kiti Žemaičiai, — mes ir ka
riaut mokėtume.

— Mes atėjom jums vadovaut, taigi, 
tiktai drąsos, vyrai! Gėda jeigu užsileido! 
ir bijot ją išvyti! Musų gentėms pajūris 
turi pasilikti ant visados! Neduokim ki
tiems mus atstumti šalin nuo vandens! 
Padarykim priešams taip kaip padarė Ba
rusiai Mozūrams! as tik kokius gink
lus turit, imkit ir stokit prie musų! — ra
gino Ramojus.

Ramojaus kariauninkai dauginosi šim
tais, ir’nežilgo po jo vadovyste stovėjo 
suvirs pora tūkstančių vyrų. Jie radosi 
už vienos dienos kelionės iki Baltijos. Ra
mojaus žvalgai veikė dieną ir naktį sau
godami stovyklą nuo galimų užeiti “Juros 
Mergos” plėšikų. Bet tie, netikėdami nie
ko pikto iš girių pusės, visą domę kreipė 
tik j gynimąsi nuo savų viengenčių Vikin
gų iš Baltijos pusės.

Tuo tarpu Ramojus su Žemaičiais ren
gėsi prie užpuolimo. Medžioklė, maisto 
gaminimas, ginklų ruošimas, ėjo kuosmar- 
kiavsia.

Gerutes špiegai
Nežinia ar toks ankstyvas jurų priešų 

puldinėjimas, kas tęsėsi per kelis šimtus 
metų, ar šiaip nemėgimas bastytis vande
nimis, atgrasino Lietuvius-Žemaičius nuo

jurų, užtai jie niekuo vandenuose nėra pa
sižymėję ir neturi jokių jurų karžyges pa
sakų. Išviso yra tik vienas padavimas-le- 
genda surišta su Baltijos jura, tai apie tos 
juros dievaitę Jūratę, kuri buvo įsimylė
jus į paprastą žveją — ne į kokį nors ju
ros karžygį — Kastytį, kurį pamatyti die
vaitė, palikdama savo gintaro palocius ju
ros dugne, slapta išplaukdavus į kraštą. 
Dievas Perkūnas tą susekęs, už dievės su
sidėjimą su mirtinu žmogum, trenkė savo 
žaibu į Jūratės palocius, nuo ko palociai 
subirėjo ir dabar dar vanduo išmeta gin
taro šmotus, tų palocių skeveldras, kuriuos 
žmonės renka. Taigi, viskas ką Baltijos 
jura Lietuvių tautai davė tai gintarą.

Su keletu savo vyrų ii’ pora Žemaičių 
palydovų Ramojus sumanė pamatyt Bal
tijos jurą ir atiduoti garbę Juros Deivei, o 
paskui ruošis į karą priešus atmušti nuo 
pakraščių, kad Lietuviai ir neliktų atstum
ti nuo juros ant visados. Nors Žemaičiai 
draudė jį nuo kelionės į pajūrį, kad kar
tais nepakliūtų priešaitis, bet jis negalėjo 
susilaikyti nuo to geismo ir išjojo juros 
linkui.

Niekados savo amžyje Ramojus nei jo 
vyrai nebuvo matę juros — taip kaip ne
matė tie Lietuviai kurie toliau nuo juros 
gyveno ir nebuvo toliau nuo savo namų, 
arba jeigu ir buvo tai nebuvo juros pusė
je. Su drebančia širdžia artinosi prie ju
ros — taip jiems buvo tas jausmas nau
jas. Jojo per mišką, per smiltynus, ir kuo
met buvo visai arti juros, girdėjo vandens 
šiošimą, medžių viršūnių vieningą ošimą, 
ir tuoj per medžiū’ .tappus pasirodė van
duo — vanduo ir vanduo be jokios per
traukos, nueinąs tolyn į pietus, vakarus ir 
šiaurę ir pradingstąs pats savyje. Tik vie
nas kraštas juros buvo — tas ant kurio jie 
stovėjo. Vanduo žalias, gražus, žavėjan- 
tis; smiltynas pakraščiu toks tyras, smul
kus, kad negalima ir atsigerėti. Į jurą 
Ramojus išėjo maždaug ties badartine Pa
langa, kur tęsėsi vien miškas ir miškas. 
Ant gražios kalvelės raitas stovėdamas, 
jis pareiškė:

— Garbė Jūratei, šios juros deivei, 
kuri pasirinko sau tokį gražų vandenyną! 
Prisiekiu: kovosiu, ginsiu šį pajūrį nuo 
svetimų grobikų, kad Lietuvių gentės ne
liktų nuo čia atstumtos!

Savo kelyje į pajūrį jau vietomis ma
tė priešų paliktas žymes: stovėjo degėsių 
liekanos, kaip kur gryni plotai, matyt ka
da tai buvę’ apgyventi, bet dabar užleisti. 
Kaip kur užtiko žmonių kaulų, kurie bu
vo liudytojais kovų už užpuolikais. Pajū
ryje tada nebuvo jokio kalno, nes dabar 
mums žinomas Birutos kalnas tapo supil
tas už kelių šimtmečių vėliau po šito atsi
tikimo.

Bebūnant pajūrio pušyne, Ramojus ir 
jo palydovai pajuto ir žmonių žymes. Štai 
pro juos prabėgo sužeista stirna — ji at
bėgo nuo šiaurės — taigi nuo ten kur yra 
Gerutes stovykla.

— Čia arti yra žmonių, — prabilo Ra
mojus pamatęs stirną.

— Taip, čia yra žmonių, ir greičiau
sia bus priešai-špiegai, — pratarė vienas 
palydovų.

Jie tuoj leidosi atgal pas savuosius, 
kad nesukėlus nereikalingos nuožiūros — 
bet jau nuožiūra buvo sukelta. Čia neto
liese medžioję keli Gerutes vyrai pamatė 
žmones, kurie jiems išrodė svetimi ir ne
reikalingi. Ypač dar del to kad buvo rai
ti. Užteko apie tai patirti Gerutai ir jos 
pilis sujudo. Špiegai labiau ėmė veikti ir 
ruošta visos atsargos nuo kokio nors neti
kėto užpuolimo.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

. REIKALAUKIT "DIRVOJE”

PER TVORA

EKSTRA! EKSTRA!
Gavau slaptą žinią kad 

SLA. Prezidentas Gegužis 
ir “Tėvynės” Redaktorius 
Vitaitis ruošia apierą gerb. 
Šv. Antanui kad pagelbėtų 
surast kaltininkus praradi
me $25,000 iš SLA. iždo!

Jie tą puikią mintį gavo 
perskaitę pereitame num. 
“Dirvoje” žinią kad šymet 
sukanka 700 metų bilijušo 
to garsaus vagių patrono.

KOKIE DABAR ČĖSAI 
LIETUVOJE

Man labai patiko apačioj 
perdrukavojamas “Dėdės 
Anupro Radio” iš visiems 
žinomo “Lietuvos Ūkinin
ko”. Dėdė Anupras, senas 
ūkininkas, persitiesęs virvę 
ant kuolų, į vieną virvės ga
lą štai kaip šneka apie už- 
gavėnias:

“Mano čėsais, vaikučiai, 
vis daugiai! i Ponui Dievui 
ant garbės gyvenom. Pasi- 
barstai, būdavo, Pelenų die
ną’ pakaušį pelenais šven
tais ir amen tada visokioms 
veselijoms, pieniškam bei 
mėsiškam valgiui. Pasnin
kauji, budayo, septynias 
nedėlias, verži diržą būda
vo vis trumpiau kad, atsi
prašant, kelnės nenusmuk
tų, ir tų 'Velykų negali su
laukti. Kokią šeštą gavė
nios nedėlią matai, būdavo, 
žmogus eina per lauką tai 
taip ir bijai kad vėjas ne- 
parverstų. Tada, vaikučiai 
mano mieli, ir Velykos tai 
bent šventė būdavo.

“Arba štai, būdavo vese- 
liją žmogus keli. Pasikvie
ti sau žmogus gimines, kai
mynus ir linksminiesi sau. 
O dabar pabandyk veseliją 
iškelti tai kai susirinks ne
prašytų bonkagalvių tai to
kią tau veseliją iškels kad 
gimtą dieną atsiminsi ir ant 
rytojaus naujus langus grį- 
čiai dėsies.

“Arba jeigu tu gaspado- 
rius, tai kai pasisamdei ber
ną tai dieną, būdavo, lau
kus dirba, o nakčia arklius 
gano. Dabar, vaikučiai, 
bernai per naktis šunis lo
do, o dieną miega.

“Seniau, vaikučiai, kol 
mergą ženytis prisikalbin
si tai būdavo devyni pra
kaitai nupila, o dabar tik 
mirktelk tai devynios pa
čios net su gatavais vaikais 
pasisiūlys.

“Baisiai neenatlyvi da
bar čėsai, vaikučiai. Nėr 
ant svieto gero parunko. 
Aš misliju kad dabar neL 
šventi pelenai ant pakaušio 
nemačytų. Žiūrėk, kitam pi
liečiui ne tai kad pelenų 
ant pakaušio užpila, o 
kelis kuolus į galvą suskal
do, o jis kaip eina baubda
mas taip eina. Šitokiais čė
sais tik toki seniai kaip 
Anuprai, kaip aš, galime 
gavėniškai susidūmoti ir 
ant svieto marnasčių galva 
palinguoti.”

Mano Velykų Vinčiavonės:
Mano broliui gerb. Šai

pokui : Paliaut munšainą 
gerus, palaukt iki ober-re- 
daktorius Vitaitis sugryš 
iš Lietuvos, parveš geres
nio štofo, gal kitaip protas 
veiks ir visi kiti redaktoriai 
neišrodys jog išsižioję tyko 
tave praryt. ■

Mano draugui gerb. Pus- 
tapročiui (ar Pustapėdžiui) 
linkiu prisirašyti prie Ca- 
ponio “susaidės”, daugiau 
bus pelno negu į “Naujie
nas” rasinėjant.

Gromata Gerb. Asilui:
Jūsų Asilencija: Kaip aš 

iš šios pusės tvoros matau, 
tai Jus su '‘Dirva” perdaug 
spardo! Susivienijimo ■ vir
šininkus ir Organo redak
torių. Gal jums dabar dar 
morgičio nereik, užtai taip 
smarkauja! Ale palaukit, 
ką darysit kada prireiks!

Pasirašo.

Virvegramas iš Čikagos.
Čia eina didžiausios varžy
tinės už Prof. Biržišką, ir 
dar kaip gali susikumščiuo
ti. Bus laimingas jeigu iš
važiuos sveikais skvernais 
—nes kožna politinė frak
cija į savo pusę tempia vi
su Msireižimu.

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

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

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

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

1931 KALENDORIUS 1931

Balandis-April
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

5
6
7
8
9

10
U

Velykos. Vincentas Fed. Rimbaudas, Žygintą 
Celestinas. Dudutis, Naubarta, žintė 
Epifanijus. Zulelė, Minvydas, Tyklis 
Dionizijus. Staugirdas, Ruklė, Kariaunė 
Kleopas. Dalia, Rėzas, Rasa 
Ezekielius. Mintautas, Vilmantė, Dygunė 
Leonas pop. Vykintas, Daugila

Pažymėtini Istoriški Nuotikiai

1919 m. Balandžio 4 d.— 
Antanas Smetona išrinktas 
pirmutiniu Lietuvos respu

blikos Prezidentu.
1919 m. Balandžio 4 d. — 

bolševikai užėmė Panevėžį.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES
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Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaites” 
numerį, bet tiesiog pažymė- A t ,
kit kad negavot “No. 42”,
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- ‘ - 
merį kurio jums trūksta.
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$2 Vertės Knygų DYKAI
Kurie NAUJAI užsirašys “Dirvą” per visą BALANDŽIO mėnesi sau ar
ba savo draugams ir prisius pilną prenumeratą $2 (Lietuvon $3), kož- 
nas gaus $2.00 vertės knygų DYKAI. Kanadoje, del bedarbės, prenu
merata irgi $2 per Balandžio mėnesi. (Priimami Kanados dolariai.)

Kttilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 .........................$1.09
Drūtuose audeklo apdaruose .................................$1.50

Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka
mų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 
Jul. Baniulis. 107 pusi............................................. 50

Du Broliai — istoriška apysaka iš 13 to šimtmečio 
apie du broliu, kurių vienas jaunas pavogtas au
go krikščionių Lenkų tarpe, ir kaip jie išaugę į
vyrus susitiko karo lauke. 35 pusi.......................... 15c

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ................ ,,............................ $1.75

Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus posaūdinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ....... 25

Kandidas — Apysakos-istorijos paveiksiąs apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina .......................................   1.0G

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno- 
vės, rašytoju, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi......................................................... 15

Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi..................................................... 35

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos Mažojoj Azijoj, kuri, kaip 
matoma, yra buvus Lietuvių prabotč. Parašė J. 
O. Sirvydas. 35 pusi.................................................10

Mohameto Kelione į Dangų — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi.............................................50

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galiyo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi.........r....................... 25

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi- , 
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius........................................................ 5'jc

Dili VA”

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose ............................ $1.75

šešėliai' — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
te A. A. Tulelis. 160 pusi.......................................M
Tvirtais audimo viršeliais .................................... $1.00

Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ..................................25

Tėvynės (spūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para
šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi......................................... 35

Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir j’uokingų eilių. Parašė K. S. Karpavičius.
144 pusi............................................................................ 50

Tautos Vainikas — puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi.....................................................50

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eiles įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ..................................50

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė" turi 94 pusi...........................  35

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ........................................................ 1.00

Žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 
apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
tracijų. Parašė Van Loon. Vertė V. K. Račkaus

kas. 610 pusi. Apdaryta............................... 2.00
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 krautmrėn, pas daktarą, pas barzda, 
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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TRYŠKIAI
AkronMARGIO KALNAS Naujienos

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

atsibu'

PAJIEŠKOJIMAI

$1.00
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aukštyn

Visiems dali

50c SAVINGOhio
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7025

PIRKIT P/JEWELER
Visokios nt1350 Forfar st.

4506 Superior

RFD.

ANTANAS BARTKUS
6606 SUPERIOR

Adolp
P. st.

kainos bus žymiai nupigintos.

Henderson 35351197 East 79th Street0600

Lietu- 
Rusai

Žydel- 
kad ji 
išsigel-

HAARLEM OIL

25c
45c

30į. 601 
and f 1.00

Montreal, Canada.

Su 
viai, 
kreipkitės prie musų.

irgi žema kaina

VACUUM CLEANERS
— Garantuoti taip kaip nauji —

, tbo Modern
Antueptx

GREENS
SUPERIOR AVE

\ or //

Rašytojos Lazdynų Pelėdos 
gimtinė

Lietuviai reikale 
singą patarnavii 
patiškas, manda 
ravimas. Vežin 
sąžiningiausios, 
lėšos, $150.00 ir 
6621 EDNA Al

SARPALIUS VIS DAR 
VAKARUOSE

LOUGHARAN GAUS 
PROGOS STOT PRIEŠ 

ŠARKI

l\ffen uųoijnient 
for Smokers 
of Pijje and 
Ckfarettes

Svetimšaliai Liel 
Šiuo metu visoj 

yra apie 18 tukstar 
timšalių, iš kurių 
kaip 10 tūkstančių 
pilietystes. Daugiai 
tavoj yra Vokietij 
čiu—bemaž 5,000, 
piliečių — 1452, ? 
Jungtinių Valstybi 
Čekoslovakijos — 
glijos — 110, Estiji 
Danijos—63, Šveic; 
113, Sov. Rusijos— 
ta valstybių po ma

Svetimšalių d>a 
Klaipėdos krašte
lį,300, Kaune — p 
ir Šiaulių apskr. — 
stanti žmonių.

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

Toliau, kaslink laidotu
vių N. Vaitkevičiaus. Bu
vo pasakyta kad jis prigu
lėjo prie S LA., o jis buvo 
nariu A.P.L.A. Dr. Brown, 
pas kuri velionis dirbo, au
kavo ne $3 ant gėlių, bet 
tris vainikus. P. ir K. Gaš
kai aukavo $3. Taipgi bu
vo vainikas nuo A.P.L.A.

Petras Dabartinis.

Chicago. — Loughranas 
čia punktais laimėjo dar 
vieną pergalę — šį kartą 
prieš Tuffy Griffiths. Tai 
yra jau jo šeštas laimėji
mas pagretu prieš geres
niuosius kumštininkus, to
dėl tikima kad jam teks su- 
sikibt vėl su Šarkiu.

MIRĖ TRYS SPORTO 
VADOVAI

su pirmu 
paveikslėlį. 

Plačiau pa- 
Rašykit:

nų.
Ant to kalno yra buvus 

Lietuvos karžygio Margio 
ir tvirtovė. Kasinė- 
ten buvo rasta seno- 
laikų Lietuviškas vy- 
herbas: panašus kry- 
tik su dviem kryžiavo- 
o iš apačios lyg butų 

inkaras.
Šis kalnas ir pilis buvo 

visiems priešams baisi, neš 
ji buvo gamtos apdovanota 
tvirtumu. Karo laiku, ne

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

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

už mažiausia pinigų"

Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio 
Parduotuvė

ŠARKIO SU CARNERA 
KUMŠTYNĖS TIKRAI 

ĮVYKS

APSIVEDIMUI pajieškau panelės 
arba našlės, iš bile kurios valsty
bės, nejaunesnės 18 ir ne senesnes 
25 mteų. Aš esu 25 metų vaikinas. 
Specialybės mokslų baigęs Lietuvoj. 
Katra sutiksit susipažinti, 
laišku prašau prisiųsti 
Pareikalavus grąžinsiu, 
aiškinsiu laišku.

Klaidų pataisymas. Ap
rašyme apie Adomo Kaz
lausko tragediją “Dirvos” 
12-me nr. buvo pora paklai
dų. Buvo pasakyta kad at
važiavo iš Pittsburgo jo 
pusbrolis, o turėjo būti jos 
pusbrolis. Nepribuvo jo 
brolis Andrius iš Pittston,

Numirėlis Atsi
Salakas, Zarasų 

senai Valintiškės 
tyko nepaprastas 
mas. Susirgo ir st 
mirė vieno Ruso b 
14 metų amžiaus, 
buvo laikomas vie 
namieje ir jau re 
laidoti. Tuo tarpu 
ta, kad pašarvotas 
tos pradėjo judėti 
šieji grįčioje žmor 
stė. Troboje pas: 
berniuko tėvai. Jie 
artinus, berniukas 
ir pradėjo kalbėti. 
Į vidų ir kiti žmo 
įlinkas nulipo nuo 
nuėjo sveikas. Šis 
mirties Įvykis sul 
visokių gandų ir s 
Salako apylinkėje.

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

BRAZIS & TRAINOR
Popieriuotojai ir Maliavotojai

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

Popieriuojani už 20c nuo roliuko.
Kreipkitės pas mus pirmiausia

5901 Superior Ave.
Kampas E. 59th Street

Pranešimas Akrono Lie
tuviams katalikams. Balan
džio 11 d. atsilankys čia 
Kun. A. Karužiškis iš Cle- 
velando, išklausyti šios ko
lonijos Lietuvių velykinės 
išpažinties. Kun. Karužiš
kis paliks čia iki 12 Balan
džio, sekmadienio. Tas bus 
buvusioje Lietuvių bažny
čioje. Komisija.

Pas mus randasi tokių 
kalnelių kurie turi grožį ir 
istoriją aplink save.

Vienas toks kalnas vadi
namas “Margio kalnas”, y- 
ra Punioje, Alytaus apskri
tyje, netoli Birštono, ant 
paties Nemuno kranto, a- 
pie pusantro šimto sieks
nių nuo Punios bažnytkie-. 
mio. Tas kalnas turi tri
kampę išvaizdą ir yra iš 
vienos pusės prie Nemuno, 
iš antros Punelės upelio ap
suptas. Pats upelis sruve
na labai giliame griovyje, 
kad nuo kalno žiūrint sto
vintis krante žmogus išrodo 
kaip vabalėlis. Netoli yra 
miškas su plačiomis lygu
momis.

Visas kalnas užima plotą 
apie 3 ha. Viršuje kalnas 
labai lygus su žaliuojančio
mis lankomis. Viršūnėje 
yra gilių įdubimų. Iš vir
šaus matosi vingiuotas Ne
munas, girdis Punelės krio
kimas, bet del gilumo grio
vio vandens nesimato. Ant 
kalno riogso keletas medi
nių trobelių. Kalne yra ur
vų ir įvairių senovės lieka-

Karolis Sarpalius dar vis 
nepasiliuosuoja iš vakari
nių valstijų, kur jis laiko
mas vienu iš žymiausių im- 
tikų. Jis nuolat kviečiamas 
per kelias valstijas ir net 
Kanados miestuose. Jau 
pusė metų nuo sugryžimo 
iš Australijos, ir. jis vis no
ri apsilankyt Clevelande ir 
pas gimines Pennsylvani 
joj, bet vis negali pasiliuo- 
suoti.

Nuo Redakcijos. Gavome 
dar vieną korespondenciją 
apie Kazlauskų šeimynos 
tragediją, tačiau kad toles
ni rašymai dalyko nepakeis 
ir apie juos nėra reikalo 
plačiau rašinėti, šios kores
pondencijos netalpinsime ir 
korespondento, kuris pasi
rašo “Senas”, atsiprašome 
už tai kad jūsų raštui vie
tos neduosime.

Hoover -----------  $15
Eureka _______  $15
Premier Duplex 1G.50
Royal _______  14.50
Apex _________  7.95
AirWay late model 25
Kiti

Komunisto Kassay tardy
mas. Šiose dienose prasi
dės tardymas komunisto P. 
F. Kassay, kuris suimtas ir 
kaltinamas norėjime suar- 
dyt naujai statomą kariš
ką zepeliną.

Kassay pastatytas net po 
$41,000 parankos. Trys y- 
patos dirbusios prie to ze- 
pelino ir pasirašiusios su 
19 kitų kaltinamajam už
statą, tapo pavarytos iš 
darbo, nes paskaitytos kal
tinamojo draugais ir todėl 
pavojingos laikyti prie to
kio darbo.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS. i

PAJIEŠKAU pusbrolių Juozo ir 
Igno Kočiunų, paeina iš Didesalio 
k., Leipalingio par. Suvirs 40 metų 
kaip iš Lietuvos. Kas apie juos ži
no gyvus ar mirusius prašau atsi
šaukti. Aš paeinu iš Barčių kaimo, 
Veisėjų parapijos, Mataušas Račiū
nas. Prašau ir daugiau giminių at
sišaukti. Rašykit taip:

Mike Casper
Penacook, N. H.

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

nama dovanai.

j an t 
vės 
ties 
žiui, 
nėm

RISKO PRALAIMĖJO
Šio sezono kumštynėse 

Clevelandietis Johnny Ris- 
ko pralaimi vienas kumšty
nes po kitos. Kovo 30 d. 
jis turėjo kumštynes New 
Yorke ir pralaimėjo punk
tais prieš Stanley Poreda, 
mažai žinoma kumštininką.

Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studij
VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOS

Didžiausi atlaidai 
na per Šv. Pranciškų, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
ir per Šv. Jurgį. Didesni 
jomarkai atsibuna po tų 
švenčių. Turgai atsibuna 
trečiadieniais.

Tryškiuose yra medinė 
bažnyčia statyta 18-to am
žiaus pradžioje. Prie mies
telio yra trys„yandens ma
lūnai ir toliau apie Septyni 
kilometrai nuo miestelio 
stovi popieros fabrikas, kur 
gamina popierą iš medžio.

Aplinkiniai ūkininkai įsi
steigė pieninę, garu varo
mą, kurioje gaminama pir
mos rūšies sviestas.

Įtaisius geležinkelį tarp 
Šiaulių ir Telšių, Tryškiai 
pradėjo kilti. Praeitų me
tų pabaigoje tapo pastaty
ta betoninė stotis ir įsteig
ta kareivinė, kurioje stovi 
apie 100 kareivių. Prie sto
ties yra gražus pušynas, 
kur Žydai ir šiaip turtin
gesni žmonės vasaroja. Tas 
pušynas, kareivinė ir stotis 
yra 7 klm. nuo Tryškių.

Prie miestelio yra sporto 
aikštė prie upės Virvutės, 
kur yra įrengta sporto pa
dargai. Aikštėje vasaros 
metu yra rengiama futbo
lo rungtynės ir gegužinės.

Ta vieta labai graži, čia 
Virvutė savo stačiais kran
tais žmones žavėja ir poilsį 
teikia.

Kiek tolėliau yra savotiš
kas kalnelis, vadinamas 
“Griekų kalnelis”, ant ku
rio jaunos porelės šventa
dienio vakarais meilinasi, 
nuo to ir kalnelio pavadini
mas paeina.

Tryškiai šiuo gali pasi
girti kad čia gimė, mirė ir 
palaidota rašytoja Lazdy
nų Pelėda (Pšibaliauskie- 
nė-Ivanauskaitė), kuri sa
vo raštais pasižymėjus.

Senesni žmonės pasakoja 
kad čia seniau gyveno di
delis ponas, vardu Tryškys, 
nuo kurio ir miestelio var
das paeina.

Dr, S. T, Tamošaitis
(THOMAS)

Lietuvis Dentistas
1304 E. 68th St.

tik Margio laikais bet ir 
kitų — Gedimino ir Vytau
to, karuose moterys ir vai
kai šioje pilyje gaudavo ge
rą prieglaudą.

Padavimas rodo kad upe
lė tapo pavadinta Punelė 
1349 metais, Keistučio ir 
Vytauto laikais. Ant kal
no po dideliu aržuolu buvo 
aukuras, ant kurio degė 
amžina ugnelė, kurią pri
žiūrėjo vaidilutės. Iš tų 
vaidilučių viena vadinosi 
Punelė. Kai Punelė turė
jus kokius 16 metų, į ją 
įsimylėjęs vienas Algirdo 
karys, žvirgždutis. Jo mei
lė buvus tokia karšta kad 
tų laikų daktarai-žyniai ti
kėjo jog į jį įlindo piktas 
dievas. Jis klejojęs ir bu
čiavęs tą žemę kuri primi
nė jam Punelę. Krivaitis 
dievų nusprendimu pasky
rė Punelę vaidilute. Žvir
gždys pradėjo kerštauti vi
sai Lietuvai. Jis tyčiomis 
pasidavė Vokiečių ordenui 
ir palikęs išdaviku atvedė 
į Margio kalną kryžeivius. 
Vaidilutės pateko į nelais
vę, o Punelė pasiaukavus 
dievams nepasidavė nelais
vėn bet įšoko į tą kriokian
čią upelę ir žuvo. Nuo to 
laiko upelė buvus pavadin
ta Punelė.

Dabartiniu laiku Punios 
miestelis mažai pakilo. Jis 
stovi ant gražaus Nemuno 
vingio. Senovėje čia buvo 
garsi ūdrų medžioklė. Ki
toj pusėj Nemuno net tuo 
Vardu yra. pavadinta mies
telis Ūdrija..

Šį Margio kalną yra ap
lankę daug didžiūnų, vieni 
medžioklės tikslais, o antri 
nuotikio proga. Kai Na
poleonas per Lietuvą trau
kė ant Maskvos, jis Margio 
kalne valgęs pietus. Kal
no išvaizdą nusipaišęs ir jo 
vaizdą aprašęs.

P. Kriukelis.

A. LAURINAITIS
Užlaiko švarią krautuyę įvairių val
gomų prekių. Taipgi patogi vieta 
Lietuviams užeiti išsigerti skanių 
saldžių gėrimų ir nusipiikti puikiu 
importuotų lr Lietuvos saldainių.
9al E. 79th St. HEnd. 5635

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 (Rheumatiz- 
mas), kaltūnas, neuralgija ir kaip 
gydytis. Jeigu negalite prisiųsti $1 
tai parašykit laiškelį 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.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
jį ras palengvinimo Gold Medal Haarlem'Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ir jgĮį ĮgyndM Įg B8 bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojamo-MwK js jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša- se 3 5c, 75c ir $ 1.50
lins skausmą. Po antspauda BĮSk B g S!
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-

AND
7*1 Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite

"Gold Medai’’ vardo kiekvienoje dė
žutėje.

IŠVENGKIT 
TŲ ŽIAURIŲ 
GALVOS ‘

ŠALČIŲ 
___ TAS GALIMA 
aggįs Zanitc disinfek- 
SfgB tuoja gerklę, 

nosį ir burną.
Naikina ligų 

—perus. Nau- 
dokit regu
liariai ir iš- 

vengsit šalčių

Alfonso Žintelio namuo
se lankėsi garnys ir paliko 
jiems dovanų gražų sūnų.

—Alberto Daukinčio mo
teriai garnys atnešė didelę 
dukterį.

—Pas savo dukterį lan
kėsi pp. Dumbrauskai iš 
Canton, O.

—Goodrich gumų dirbtu
vė numušė savo darbinin
kams mokestį ir vis kas 
kartas mažina darbininkų 
skaitlių savo dirbtuvėje. 
Daug ir Lietuvių senų dar
bininkų atleido iš darbo, o 
kitur jiems darbas gauti 
nėra kur. Visur darbinim 
kų dvasia nupuolus. Akro- 
ne ir bizniai žymiai nupuo
lė. Plaukų kirpyklos ir 
skutyklos mažina mokestį 
už savo, patarnavimą, plau
kus jau kerpa už 25c., bet 
ir tai žmonės mažai kerpa
si. Keliautojas.

•E^»I*»I»‘I*»I**E*M**I,*,i**E*?’E*i****,*M,I**I*’W**I**I'*^’**^1 
X Ofiso Telefonai Namų X 
•į MAin 1773 KEnmore 4740W 4 
Į P. J. KERŠIS | 

1426-8 Standard Trust Bldg. X
4 Baigęs teisių mokslą Cumber- X 
4 land Universitete ir darbuojas 4 
X su Teisių ofisu advokatų Į 
X Collister, Stevens

Kurzenberger 
visais teisiu reikalais 

:, Slavai, Lenkai ir

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

Pereitą savaitę, 16 valan
dų protarpiu, mirė du žy
mus beisbolo vadai, Bar
nard ir Johnson. Johnson 
pastatė beisbolą į milijoni
nį biznį. Kada jis apsirgo 
keli metai atgal, jo įpėdiniu 
buvo paskirtas Barnard. 
Jiedu mirė veik viena die
na.

Kovo 31 d. skrisdamas 
pasažieriniu lėktuvu į Ka
liforniją, lėktuvui nukritus 
užsimušė, su septyniais ki
tais, Knute K. Rockne, vi
soj Amerikoj pragarsėjęs 
futbolininkų lavinto j as iš 
Notre Dame Kolegijos So. 
Bend, Indiana.

Jie visi jau buvo seni.

REIKALAI
Mes ■ esam pas 

tirtas Informaci. 
Apdraudos (Insu 
kit mus negu ug

Vienatinė V:

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

6933 Superior Ave.
Pavasarinės Namu Ištaisymo 

Reikmenys, Maliavos ir 
Jardams dirbt Padargai

Darom raktus. End. 0280

Nors dar ginčijama vie
nok nekurie sporto žinovai 
tikrina kad Birželio mėne
sį Brooklyne tikrai įvyks 
kumštynės Jack Šarkio-Žu- 
kausko su Italu milžinu 
Primo Camera.

Tuo tarpu rengiama su
sitikimas Vokiečio Smėlin
go su Striblingu ir kiti sa
ko kad Camera sūrės su
sitikti su šių kumštynių 
laimėtoju.

Kaip ten nebuvo, po vis
ko kad Camera turės šu
tas kuris iš tų trijų laimės, 
nes Šarkis stovi.visiems ke
lyje ir be jo nebus išspręs
ta pasaulinis čampionatas.

Tik tada butų be jo ap
sieita jeigu Šarkis butų su
muštas kurio nors, paveiz- 
dan Loughrano arba Car- 
neros pirmiau negu praeis 
kumštynės Striblingo su 
Smėlingu.

Truškiai yra Šiaulių ap
skrities miestelis, gyvento- 
tojų turi apie 3,000. Pro 
miestelį teka upė Virvutė. 
Iš Tryškių išeina penki ke
liai. Į Telšius, Žemaičių 
sostinę, 21 kilometras, į 
Luokę 22 klm., į Kuršėnus 
28 klm., į Viekšnius 21 klm. 
ir į Papilę 21 klm.

Tryškiuose yra šios įs
taigos : paštas, valsčiaus 
valdyba, pradžios mokykla, 
Žydų mokykla, Žydų ban
kas, ir Liet. Uk. Bankas. 
Yra kelios organizacijos: 
gaisrininkų, Pavasarininkų 
ir Šaulių. Krautuvių yra 
27: trys yra Lietuvių, o ki
tos Žydų.

Tryškiai prieš karą buvo 
gražus miestelis, bet per 
karą gerokai išdegė, dabar 
visiškai atsistatė.

Miestelyje yra didelė šo
kių salė, kurioje yra ren
giama įvairus pasilinksmi
nimai. Viduryje miestelio 
yra didelė rinka, kurioje 
yra savotiškas kryžius, va
dinamas “Florijono 
žius”, kurį sakoma 
ka pamūrijo už tai 
laimingai iš gaisro

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland,

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

Nusipirkit sau gražų Radio Setą Kalėdoms 
turėsit pasitenkinimo ant visados.

Taipgi parduodam visokias brangmenas ii 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Phone ENdicott 2740
ALL MAKES REPAIRED 

Atsineškit šį skelbimą, sutaupysit $1

Kampas Superior Avenue
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

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 daba 

Vyrams 
Siutai išvalyt ir išprosyt 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 
Siutai išprosyt 
Kelines išprosyt 
Skrybėlės išvalyt

Moterims 
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 t ' 
Moteriškos skrybėlės išvalyt

1276 Addison Rd 
Telefonas ENdicott 4161

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.
PWaoyffBBEBBl! Patyręs Laikrodi- 

ninkas savo prak- 
tik°ie Per dauseli 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 

BK!Bl3Mr>emWia padarau negu kur 
kitur. Tėmykit antrašą:

P. ŠTAUPAS
6704 Superior av. Cleveland, O. 

Telefonas FLorida 2610-R.

Nusiskubino į an

Zarasai. Vas.
Zarasų ežero nusi 
Lietuvos karo lėki 
metu vienas mii 
ventojas valgė i

JOE LUIZA
h- jo Orkestras 

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

19400 NAUMANN Ave.

VELYKŲ SPECIALS
DRY CLEANED AND PRESSED!

Vyriški Siutai ..........................................................................
Moteriškos paprastos suknios ...........................................
Vyriški ploščiai ......................................................................

------ VISOS SKRYBĖLĖS ....................... 49c.
MODERN DRY CLEANING CO.
Dry Cleaning, Dyeing and Tailoring

7032 Wade Park Ave. ENdicott
Mes paimam iš namų ir pristatom atgal.
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it IS LIETUVOS e
Svetimšaliai Lietuvoje.
Šiuo metu visoj Lietuvoj 

yra apie 18 tūkstančių sve
timšalių, iš kurių daugiau 
kaip 10 tūkstančių visai be 
pilietystės. Daugiausia Lie
tuvoj yra Vokietijos pilie
čių—bemaž 5,000, Latvijos 
piliečių — 1452, Amerikos 
Jungtinių Valstybių —290, 
Čekoslovakijos — 147, An
glijos — 110, Estijos — 87, 
Danijos—63, Šveicarijos — 
113, Sov. Rusijos— 99 ir ki
tų valstybių po mažiau.

Svetimšaliij daugiausia 
Klaipėdos krašte— apie 
5,300, Kaune — per 4,000, 
ir Šiaulių apskr. — per tūk
stantį žmonių. “M.R.”

dęs apie orlaivių nusileidi
mą jis ėmė labai skubinti 
valgyti, norėdamas greičiau 
nueiti tų neprprastų svečių 
pamatyti. Beskubėdamas 
paspringo. Neilgai trukus 
vargšas pasimirė, tų orlai
vių nepamatęs. “M.R.”

Numirėlis Atsikėlė
Salakas, Zarasų ap.—Ne

senai Valintiškės kaime į- 
vyko nepaprastas atsitiki
mas. Susirgo ir staiga nu
mirė vieno Ruso berniukas 
14 metų amžiaus. Lavonas 
buvo laikomas vieną parą 
■namieje ir jau rengtasi jį 
laidoti. Tuo tarpu pastebė
ta, kad pašarvotas ant len
tos pradėjo judėti. Buvu
sieji grįčioje žmonės išlak
stė. Troboje pasiliko tik 
berniuko tėvai. Jiems prisi
artinus, berniukas atsisėdo 
ir pradėjo kalbėti. Sugrįžo 
į vidų ir kiti žmonės. Ber
niukas nulipo nuo lentos ir 
nuėjo sveikas. Šis netikros 
mirties įvykis sukėlė daug 
visokių gandų ir spėliojimų 
Salako apylinkėje.

“M. R.”

šiurpulinga šeimos nelaime.
Vyžuonos, Utenos apskr. 

Vasario 27 d. Vyžuonų 
miestelyje nepilnaprotis 
Stasys Šileikis, nežinia ko 
supykęs ant savo žmonos, 
smogė jai kumštimi. Ši ma
tydama pavojų, spruko pro 
duris ir leidosi bėgti, o vy
ras pasigriebęs kirvį, ėmė 
vytis. Pasivijęs kieme, ne
pilnaprotis nutvėrė mote
riškę už rankos ir smogė 
jai kirviu. Ši, riktelėjusi, 
griuvo be sąmonės. Žmonos 
riksmą išgirdo arti esančio
je kalvėje buvusieji žmonės 
ir šoko 
pamatęs 
išoko į 
sklendė.
buvo atmuštos durys. Be
protis rastas pasikoręs ir 
nepavyko sugrąžinti jam 
gyvybę. Žmonai buvo par
vežtas gydytojas, kurs su
teikė pirmąją pagalbą ir iš
siuntė ja i. apskrities ligoni
nę. ‘ ‘ “M.R.”

gelbėti. Beprotis, 
atbėgančius vyrus 
priemenę ir užsi- 

Ne ilgai trukus,

Siaučia vagys
Šilavotas, Mariampolės 

apskr. Naktį į kovo 1 dieną 
nežinomi piktadariai įsiver
žė į piliečio Kiečio svirną ir 
pąvogė daug įvairių daiktų, 
padarydami nuostolių apie 
2000 litų.

Pastebėtina, kad šioje a- 
pylinkėje tokios vagystės 
gana dažnia pasitaiko, bet 
piktadariu vis nepavyksta

' M. R.”

Nusiskubino į aną pasaulį
Zarasai. Vas. 28 d. ant 

Zarasų ežero nusileido trys 
Lietuvos karo lėktuvai. Tuo 
metu vienas miestelio gy
ventojas valgė žuvį. Išgir-' sugauti.
x'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiKiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinit

Visiems dalininkams ir rėmėjams šios Lietu- 
Bankinės įstaigos.vių

THE
SAVINGS &

LITHUANIAN
LOAN ASSOCIATION

6712 Superior Avenue
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiK

SUPERIOR MEAT MARKET 
PIRKIT PAS MUS VELYKŲ REIKMENIS 
Visokios naminės rūkytos mėsos ir dešros.

RUDOLPH BUKOVEC
4506 Superior Ave. End. 9683

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdrauclos (Insurance) visai dykai.
kit

Todėl pirmiau šau
nius negu ugniagesius (firemonus).
Vienatine Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAK UBS
Lietuvis Grabcrius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturesit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams Į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios. Žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Ilga Byla del iš Meiles 
Padegto Namo

Šilėnų vals. gyveno ūki
ninkas Zingis Jonas su sa
vo žmona Angele Zingiene. 
Iš meilės buvo susivedusiu 
ir gražiai sau gyveno apie 
dvidešimts metų. Žilų plau- 

, kų abu susilaukė gražiai 
drauge begyvendami. Nedo
vanai tačiau, tur but, sako
ma, kad žilė galvon—vel
nias uodegon. Papainiojo 
nelabasis ir Zingiui Jonui 
1925 metais įsimylėti jauną 
našlę Stasę Eidukaitytę— 
Motečienę. Nauja meile 
degdamas, J. Zingis įsigei
dė St. Motečienę turėti nuo
lat arčiau savęs. Ot čia kaip 
tyčia atskirai nuo ūkio tro
besių gale lauko stovėjo J. 
Zingio viena grįčia. Tąd ir 
apgyvendino St. Motečienę 
su jos motina ir vaikais toje 
grįtelėje. Grįčia nors ir at
skirai, bet netoli, tai ir J. 
Žingio santykiai su nauja 
mylimąją pasidarė artimi ir 
glaudus, net per daug glau
dus. Užtat pairo geri san- 
tikiai su žmona. Angelei 
Žingenei sena meilė savo 
vyrui užsidegė pavydu jo 
meilužei. Kelis kartus jinai 
geruoju ir piktuoju prašė 
St. Motečienę išsikraustyti 
iš tos grįčios ir nesvetimo
teriauti su jos vyrus. Šioji 
gi neklausė, Nepaklausė 
net, kada A. Žingienė pasa
kė sudegysianti grįčia jei 
toji neišsikraustys. A. Žin
gienė galop pristigo kantry
bės. Ir užpernai, naktį į 13 
d. Birželio mėn. ugnis su
naikino tą nuodėmingos 
meilės lizdą.. Gaisro naktį 
grįčioj miegojo St. Motečie- 
nė su savo motina ir vai
kais, visi laiihmgai tačiau 
išsigalbėjo.

Sudegus grįčia, Agnelė 
Žingienė pati pasigyrė kai
mynėms, padegusi. Pasigy
rimas pasiekė teisingumo 
organų ausis. Ir pernai sau
sio mėn. 29 d. Šiaulių apy- 
dardos teismas nubaudė 
Angelę Žingienę pusantrų 
metų sunk, darbų kalėjimo.

Angelė apeliovo į vyriau
si tribunolą, bet ten jos a- 
peliaciją Gruodžio 2 d. at
metė. Dabar ji kreipėsi į 
Respublikos Prezidentą su 
prašymu dovanoti bausmę. 
Prie jos prašymo pridėta ir 
jos vyro prašymas dovano- , 
ti jai bausmę, jis gražiai su , 
ja vėl guvensiąs. “L.A.” ;

Nubaustas kunigas už vy
riausybes įžeidimą

Lekėčių parapijos vika
ras kun. Skirkevičius- per 
pamokslą bažnyčioje pas
kelbė neteisybę apie vyriau
sybę. Buvo patrauktas tie- 
son už vyriausybės įžeidi
mą.

Kovo mėn. 11 d. Šakių 
nuovados taikos teisėjos nu
baudė už tai kun. Skirkevi
čių 200 litų pinigine bauda 
arba dviem savaitėmis a- 
rešto.

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

prasidės pats skubumas
FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS —- 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.

Turiu tam moderniškas 
mašinas.

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 71th ST.

Kanados
Naujienos
TORONTO, ONT.

Įvairios žinutės. Lietu
viai čia mėgsta pasidaryti 
naminio alučio, ir patys iš- 
sigeria ir kitiems užfundi- 
ja. Atsiranda ir tokių ku
rie nori net iš to biznį pa
daryti ir pralobti, na ir iki 
pralobsta tai atsiduria ka
lėjime. Jau daugelis Lie
tuvių už tai sėdėjo kalėji
me, nemažai pabaudų užsi
mokėjo, bet bizniavoti ne
siliauja. . j’;

Nesenai tapo areštuotas 
už alaus pardavinėjimą tū
las G. Jį kiti'du Lietuviai 
išėmė po kaucija $2,000 iki 
teismo. Policija tokius alu
darius gaudo.

Paaiškėja kad kartais ir 
patys Lietuviai savuosius 
įskundžia, pirma gerai pri- 
sičestavoję. Kaip vienų taip 
ir kitų darbai pažemina vi
sų Lietuvių vardą.

Čia yra Lietuvių tokių 
kurie myli daugel pačių tu
rėti. Keletas vyrukų turi 
palikę po pačią su vaiku
čiais Lietuvoje, o čia atva
žiavę, pasivadinę “kavalie
riais”, susiradę meilužes ir 
jas vedę gyvena. Ar kar
tais tokiems ‘kavalieriams’ 
toks jų pasielgimas neatsi- 
rugs. ■’

Nepersenai čia vienas 
Italas, kuris irgi turėjo sa
vo žmoną palikęs savo tė
vynėje, tapo atitrauktas 
nuo Lietuvaitės ir ji liko 
be vyro. Jo pirmoji žmona 
pajieškojo "satfo Yvyrd ’ pėY 
Italijos konslilą’;0 Kada jis 
tapo susektas ir ‘areštuotas 
pasirodė kad jau vedęš su 
šia Lietuvaite. Jis tapo pa
siųstas pas pirmą žmonelę 
Italijon, o Lietuvaitė liko 
apsiašarojus ir visų nunie- 
kinta.

Vietos Lietuvių klebonas 
savo katalikišką-1 “skaityklą 
iš pamokslo išvadino pekla, 
nors ten nepareina nei vie
nas tautiškas nei socialis- 
tiškas laikraštis, vien tik 
katalikiški. Lieka neišriš
tas klausimas kodėl klebo
nas taip tą katalikišką 
skaityklą išvadino: ar ne
suprasdamas literatūros ar 
nenorėdamas kad Lietuviai 
katalikai nors ką žinotų.

Lankos Žvangutis.

MOTREAL
Laukiam pavasario. At

eina pavasaris ir su juo at
eina visos vasaros sunke
nybės. Kiekvienas gyvis— 
ir sykiu darbininkai — rū
pinasi kaip praleis vasaros 
dienas.

Pereitą metą vasaros lai
ku daugumas Lietuvių ne
teko gyvybės besiblaškyda
mi po Kanados akmenų kal
nus iš rytų į vakarus, jieš- 
kant kąsnio duonos; važi
nėjant prekiniais trauki
niais nekurie daug vargo ir 
kalėjime turėjo kentėti.

Šiurpas ima tą prisimi
nus. Vienok jau vėl musų 
draugai ruošiasi bastytis, 
pavasariui ateinant. Dar
bo šiame mieste visiems 
vistiek neužteks, 
jau galima pakęsti 
sikorus kur ant 
vagonų, dauguma
leidžia miestą, lyg savo 
gimtinį kraštą, kurio nesi
tiki daugiau pamatyti.

Žinoma, ne kiekvienam 
tokia bėda: kurie 
apsisgyveno, turi 
nius darbus, turi 
mus, tiems gerai,
jai atvykusieji to atsiekti 
negali.

Daugiau priviso darbi
ninkų, daugiau atsirado ir 
išnaudotojų. Daugybė yra 
darbininkų užvaizdų dirb
tuvėse kurios dar veikia, 
kurie sau pinigus pila. Jie 
ima nuo darbininko už da
vimą darbo po $25 ar dau
giau, ir vos tas spėjo atsi
dirbti ką mokėjo, tuoj jį 
atstato ir ima kitą su tokiu 
pat uždarbiu. A. Belgas.

organizaciją kuri veikia su 
tūlais Chciagos sukčiais ga
mindama klastuotus Suvie
nytų Valstijų ir Kanados 
pilietybės popierius, ku-

riuos išduoda šmugeliuoja- 
miems į Suv. Valstijas sve
timšaliams. Ta organiza
cija esanti didelė, turinti 
apie $3,000,000. kapitalo.

Linkiu Linksmų Velykų visiems savo 
draugams ir rėmėjams
ANTANAS ZDANIS
6903 SUPERIOR AVENUE

PARDAVIMAS PRASIDĖS PIRMADIENĮ
METROPOLITAN OPERA COMPANY

Public GIULIO GATTI-CASAZZA, General Manager 27 iki
Hall EDWARD ZIEGLER, Asst. General Manager Geg. 2

Aštuntas Sezonas Didžiųjų Operų Perstatymo, po Globa 
Northern Ohio Opera Association

Pirniad., Balandžio 27 LA TRAVIATA
Ponselle, Egener, Lauri-Volpi, Tibbett, Paltrinieri De Leporte, 

Schneider, Serafin

Kadangi 
oras už- 
prekinių 
jau ap-

anksčiau 
nuolati- 

savo na- 
Bet nau-

Susektą ^pilietybės klas- 
tuotojai. Valdžia skelbia 
Susekus Montreale didelę

Antrad., Balandžio 28 T O S C A
Jeritza, Thill, Tibbett,, Cchanovsky, D’Angelo, Bellezza 

Trečiad., Balandžio 29 MIGNON
Bori, Pons, Swarthout, Gigli, Rothier, Bada De Leporte, 

Schneider, Hasselmans
Ketvirtad., Balandžio 30 CARMEN

Jeritza, Moore, Thill, Pinza, Picco, Windheimer De Leporte 
Rogge, Hasselmans

Penktad. po pietų, Gegužes 1 RIGOLETTO
Pons. Swarthout, Falco, Gigli, Basiola, Rothier, Ananian, Belezza
Penktad. vakare, Gegužės 1 NORMA

Ponselle, Telva, Egener, Tokatyan, Pinza, Paltrinieri, Serafin
šeštat. po pietų, Gegužės 2 PETER IBBETSON 

(PIRMĄ KARTĄ)
Bori, Telva, Bourskaya, Johnson, Tibbett, Bada, D’Angelo, Serafin
šešta, vak., Geg. 2 Lucia Di Lammermoor

Pons, Falco, Gisrli, Danisc, Rothier, Bada, Paltrinieri, Bellazza
Paskiroms operoms tikietai po $7, $6, 85, $4, $3, $2, $1—Taksų Nėra 
PARSIDUODA pas LYON & HEALY’S, 1226 Huron Road, DABAR 

(Naudojama Knabę Piano Išimtinai)

Pranešame Lietuviams jog atidarėme naują

NORWOOD FLORAL SHOPPE

su pilniausiu pasirinkimu Įvairių puikių 
gėlių buketams ir puoduose. Taipgi 

Vestuvių ir Laidotuvių Buketaj., , 
Kainos visai nebrangios.

po antrašu 6120 St. Clair Avenue

Jei Turi Kietus Vidurius
Naudoji visokias piles ir druskas, 

turi dūmimus, skaudėjimų po kru
tinę, baltų liežuvi, . įjalvoį skųudėji,., 
mą, naktį nemiegi ir pailsimą pary
čiais. Siųsk tiktai 15c stampomis, 
gausi “Ventrolą ir' Interfax” ir« ma
tysi kaip tamstą paliuosuos nuo to 
nemalonumo ir ligos. Dar prabą 
šios gyduoles . kas, jau naudojo tai 
ją tolyn retyn reikią mažinti,’ nds 
jos atpratina nuo užketejimo, . iki 
paskui visai nereik. Rašyk: (17)

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

PAIN-EXPELLER
REC.y.S. ’RAT.O*F.

® -

Naudokite išlaukiniai fluo
Skaudami] Muskulų 
Peršalimi]
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitcmpimų
Neuralgijos

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

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

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

Arba galima užsisakyti stačiai iš

"The Laborofčričs trf
F.Ad. RICHTER ir CO<

KILLS PAIN*

*

e-
g-
•is
,*r-
ti-
10.

$121,652,606.84Išviso

ATSAKOMYBĖ
$

Išviso $121,652,606.84

Incorporated J849

8,000,000.00
547,769.70
165,731.90

1,024,952.62
111,886,840.27

27,213.55

ų . . . 
šimčių

BERTAININE ATSKAITA
iš stovio

SOCIETY FOR SAVINGS IN THE CITY OF 
CLEVELAND

pabaigoje biznio Kovo 25 d., 1931

ŠALTINIAI
Pinigai ant Rankų ir Kituose Bankuose ..........

. U. S. Valdžios Bondsai ...........................................
Miesto, Valstijų, Gelžkelių ir Kiti Bondsai .... 
Pirmo Morgičio Paskolos ant Nejudamo Turto. . 
Paskolos ant Sekuratų ...........................................
Real Estate, Banko Budinkas ...............................
Kitas Turimas Nejudamas Turtas .....................
Suėję Nuošimčiai ir Kitas Turtas .......................

$ 13,791,688.81
10,077,125.76
50,331,660.68
37,939.921.09

6,111,044.74
1,250,000.00

257,436.81
1,893.728.95

to kad tai jis jos vyrą nu
kovė, ką jai ir pasakė.

'Anglė atšaukė sužiedotu- 
ves ir išvažiavo Škotijon, 
bandydama užmiršti tą vy
rą kuris jai atnešė naują

<5ocietg forĮMngs 
in.the City of Cleveland 

PUBLIC SQUARE

Dėkit Taupymus Į Taupymų Banką

11
$



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
velandiečiai, o ypač Collinwoo- 
diečiai, nes jos bus apvaikščio-
jamos jau po musų pačių sto
gu. Prisikėlimas ir procesija

prisidėjo prie šios kuopos ren
giamų “card parčiių": Gerb.

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

PROF. M. BIRŽIŠKOS 
ATSILANKYMO
PROGRAMAS

Kovo 27 d. “Dirvos’’ Redak
cijoje buvo vietos veikėjų ir 
draugijų atstovų susirinkimas 
sutvarkymui gerbiamo svečio 
iš Lietuvos, Vilniui Vaduoti Są
jungos atstovo Prof. M. Biržiš
kos priėmimo ir prakalbų pro
gramo.

Patyrus kad svečias gali at
važiuoti į Clevelandą Balandžio 
15 d,, tvarka nustatyta tokia:

Trečiadienį, Balandžio 15 d., 
atsibus priėmimo vakarienė da
lyvaujant gerbiamam svečiui, 
Ukrainiečiams ir vietos veikė
jams. Vakarienė bus Stonio' 
privatiniam restaurante. Daly-| 
vaus tik su užkvietimais delei i 
stokos vietos.

Ketvirtadienį, Balandžio 16 
nuo 8 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje įvyks prakalbos, kuriose 
šalip gerbiamo svečio kalbės 
du Ukrainiečiai kalbėtojai, ad
vokatas O. E. Malisky ir prof. 
G. Pawlowsky, Kun. Vilkutai- 
tis, Kun. šteigmanas, ir P. J. 
Žuris.

Dainuos vienas choras ir Uk
rainiečiai.

Prakalbų rengimo komiteto 
pirmininku išrinkta P. P. Mu- 
liolis, sekr. — K. S. Karpavi
čius, iždininku — J. Urbšaitis.

Gerbiamieji, ruoškitės daly
vauti, ruoškitės atsilankyti ir 
išgirsti pranešimus gyvu žo
džiu musų žymaus svečio, apie 
Lietuvą, apie Vilnių ir kas yra 
daroma Vilniaus atvadavimui.

Svečio priėmime darbuojasi 
išvien tautininkai su katalikais, 
taigi visi dalyvaus Lietuvių sa
lėje, per tai gali netekti ne tik 
sėdynių bet ir vietos. Ruoški
tės pribūti į prakalbas anksti.

Komisija.

Viena Beda — ne Beda
Sena patarlė sako: Viena bė

da ne bėda, ale kaip dvi ar trys 
žmogų apsėda!. .. .

Taip buvo ir su tuo nabagu 
Džekiu Veršiu, šertu butlegeriu 
iš Chicagos, kada jis nuvažia
vo į Lietuvą. Jis vyras visą sa
vo amžį nenorėjo ženytis, bet 
Lietuvoje būdamas pateko į to
kią bėdą kad turėjo kuogrei- 
čiausia rasti sau pačią, arba 
rengtis pas Abraomą, nes mat 
Lietuvoj lyst prie svetimų pa
čių, o dar labiau prie pono Bra
vorų Ministerio žmonos, tai ne 
baikos!

Ta bėda dar tiek to butų, jei
gu ne kita bėda, kuri jį patiko. 
Išbėga žmogelis iš Palangos, 
atbėga į Mariampolę pas savo 
draugą, kuris irgi rengiasi že
nytis su Lietuvos panele, ir ten 
pataiko ant senos senmergėlės, 
kurią prisireikia imti, o ji pa
sitaiko būti ta nabagė kurią jis 
29 metų atgal prigavo ir išbė
go į Ameriką. . . .

Tai yra naujausia komedija 
iš Amerikiečių ekskursantų 
Lietuvoje, kuria stato Lietuvių 
salėje bendrai ‘''Dirvos” bendro
vė ir SLA. 14 kuopa Balandžio 
23 dieną. Nepraleiskit!

Salės Bendrovės balius ir iš- 
laimėjimai. Antrą dieną Ve
lykų Lietuvių salėje bus gra
žus balius, kuri rengia pati Sa
lės Bendrovė. Pradžia nuo 7:30 
vai. vakare.

Visi kurie turit paėmę par
davinėti Bendrovės naudai lai
mėjimo tikietėliuš pasistengkit 
juos gražinti prieš ta vakara.

Vald.

prasidės 5:30 Velykų rytą. Pas
kui seks iškilmingos mišios —
choras giedos Mozarto ir Leo

Petrauskams, 17414 Neff rd., 
ir gerb. čepaliauskams, 1384
Fenhurst avė., už malonų ir 
širdingą priėmimą žmonių j sa

Iš Collinwood
Margučių, kortų balius. Mo

terų Labdarybės Draugija ren
gia margučių balių Bal. 7 d. 
naujos parapijos bažnytinėje 
salėje, 18622 Neff rd. Bus do
vanos už gražiausius margu
čius. Bus kortavimas ir šokiai.

S. S. Ką rejškia S. S.? Tai 
gali reikšti daug ką. Bet šį 
kartą reiškia tik vieną dalyką: 
“Senmergių Seimas’’. Tai yra 
komedija kuri bus perstatyta 
Balandžio 11 d., šeštadienio va
kare, naujos parapijos salėje. 
Sutalpinimui visų senmergių 
“delegačių” iš visų kampų pa
saulio, tapo sukalta nauja es
trada, ant kurios bus. laikomi 
posėdžiai ir pasitarimai kaip 
privilioti vaikinus. O kiek ten 
bus juoko kuomet ‘profesorius’ 
landys senmerges per mašiną 
paversdamas jas į jaunas mer
geles! Po perstatymo bus šo
kiai. Pelnas naujai parapijai.

Didžioji Savaitė. Naujos pa
rapijos klebonas Kun. A. Ka- 
ružiškis rūpestingai prirengė 
visą eilę pamokinančių ir įdo
mių paskaitų ir teikia žmonėms 
nuo pat įsteigimo šv. valandos 
ir per ištisą gavėnią. Didžiąją 
savaitę apeigos būna rytais ir 
vakarais. Be to, šeštadienio va
kare ir Velykų rytą apie 5 vai. 
bus giedamos giesmės taip kaip 
Lietuvoje — giedos visa publi
ka.

nardo mišias pritariant smui- 
koms. Antros ir paskutinės 
mišios bus nuo 8 vai. Rep.

vo namus; p-lei Mortai Karu-
žaitei už $14 vertės dovanas; 
p. Rožei Derienei už užkan
džius. Taipgi ačiū visiems sve
čiams kurie savo atsilankymu

Vieša padėka. Moterų Są- parodė atjautimą ir paramą 
jungos 36 kp. viešai išreiškia Moterų Sąjungos 36 kp. dar- 
širdingą padėką tiems kurie buotei. Komisija.

Metropolitan Opera Co.
Atsilankymas

Lily Pons, nauja varpo balsu dai
nininkė, turės patikt kiekvienam kas 
tik atsilankys pamatyti ją aštunta
me Metropolitan Opera Company 
sezone Clevelando milžiniškoj audi
torijoj. Operų sezonas tęsis ištisų 
savaitę Nuo Balandžio 27 iki Gegu
žės 2. Ji dainuos trijose operose.

Ji yra naujausias “atradimas” šj 
sezoną New Yorke, ta maža Pran
cūzė soprano, kuri po nakčiai pra
garsėjo. Ji dainuos Clevelande šio
se operose: Trečiadienio vakare —• 
’’Mignon”; penktadienio vakare —■ 
"Rigoletto”, ir šeštadienio vakare — 
’’Lucia’.

Prie to, pirmą kartą Clevelande ■ 
operoje dainuos Maria Jeritza iš, 
Viennos, ir perstatyta viena visai | 
nauja čia nematyta opera ’’Peter

Ibbetson”.
Tikietai jau parsiduoda pas Lyon 

and Healy’s, 1226 Huron road, Cle
veland.

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

£ >1- ’t' ’t1 ’**'.'t'*' ’t1 *t' ’I* •t't' 't1 ’t—t*©

O ROSEDALE ©i 
'Dry Gleaning Co.J 

* H End. 7906 į 
v., r. PETRAITIS, Prop, £ 

g 6702 Superior Ave., |

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

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

blocked ............................ 65<

Also Big Reduction on
Repairing

Ruoškitės — Rengkitės — Dalyvaukit!
a "Vakaras su vien tik Lietuviškais šokiais” g 

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

“ŽENTAI IŠ AMERIKOS” 
set™. BAL .-APRIL, 26 

LIETUVIŲ SALĖJE
3 Pradžia 4:30 vai, po pietų________Po programo šokiai

| Teatrui 50c. Šokiams 35c.
Gwawww II ■ W i WWW Mfr™
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Darželio susirinkimas. Dar
želio Sąjungos susirinkimas at- 
s'bus penktadienį, Balandižo .10 
d., nuo 7:30 vai. vakare, Lietu
vių salėje. Visi draugijų at
stovai ir pavieniai veikėjai pra
šomi dalyvauti. Valdyba.

Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Banko 

Sukaktuves
Kovo mėnesį suėjo 22 metai 

nuo įsteigimo Lietuvių Taupy
mo ir Paskolos Draugijos, kuri 
vietos Lietuviams naudingai 
patarnauja kaipo bankas.

Dvidešimts du metai yra il
gas laikas kaip žmogaus gyve
nime taip ir bizniškos įstaigos. 
Ne visos diėnos buna saulėtos 
ir linksmos, buna ir nusimini
mo ir priespaudos laikų, bet 
jeigu gamtoje taip yra tai gal 
taip ir reikia. Kada ateina lin
ksma, skaidri valanda, sulauki 
geresnių laikų, tada gali įver
tinti gerumą ir pasimokyti del 
ateities.

Taip pat Lietuvių Taupymo 
ii- Paskolos Draugija per 22 
metu savo gyvavimo turėjo 
perleisti keliais atvejais bizniš
kos priespaudos laikus, bet tą 
viską nerkentus žengia sau sa
vo keliu toliau.

Nuo pat savo įsisteigimo at
lieka visus finansinius reika
lus ir ja vietos Lietuviai gali 
pasid’džiuoti kaipo savo banki
ne įstaiga. Garbė tiems kurie 
suprato šios įstaigos reikalin
gumą ir ją įkūrė, taip pat gar
be visiems tiems kurie prisi
dėjo prie jos išaugini,mo, rėmė 
ir š'andien remia.

Toliau, galime pasididžiuoti 
kad visoj Ohio valstijoj tik šią 
vieną bankinę įstaigą turime 
I ietuv’ų vardu, ir ji galima pri- 
skaitvt prie didesniųjų tos ru- 
š’es finansinių įstaigų, nes sie- 
kie netoli $1,000,000 turto.

Esat kviečiami prisidėti ir 
raudotis šia įstaiga ir visi tie 
kurie dar neprigulit, turėsite 
materiale nauda, nes čia moka 
penkis nuošimčius už padėtus 
taupymui pinigus. Visi daly- 
v'ai galėsim išvien džiaugtis 
,'ia savo finansine įstaiga ir 
ji gyvuos laimingai ant toliau.

Pranešimų Komisijos narys 
Jonas žaunis.

Lietuvių Moterų Klubo na
rės atsiminkit kad kitą ketvir
tadienį, Balandžio 9 d., nuo 
7:30 vakare, bus “Easter Par
ty” pas p. M. Muliolienę, 6721 
Ėdna avė. Atsineškite gražių 
margučių. Bus dovanos. Sekr.

KUPIŠKĖNAI ORGANIZUO
JASI

Clevelando Kupiškėnai irgi 
rengiasi prie pridėjimo savo 
pečių pajudiniĮmui žemės sykiu 
su visos Amerikos Kupiškėnais. 
Šiose dienose lankosi Clevelan
de iš Chicagos Kupiškėnų Ben
dro Klubo iniciatorius ir gene
ralinis organizatorius Jonas J. 
Kulis, kurį Kupiškėnai gražiai 
sutiko ir pradėjo darbuotis su
darymui Clevelande Kupiškėnų 
Klubo skyriaus.

P. Kulis apsistojo pas Joną 
Alekną, 8820 Meridian avė. Ji 
galima pasiekti telefonu Gar
field 7879.

Jonas Alekna jau iš seniau 
yra įgaliotas Clevelande Kupiš
kėnų organizatorius, kuris ne-

Velykos. Velykos, Velykos! 
Kas jų nelaukia, kaip kūdikis 
margo kiaušinio, taip sąjco poe
tas Maironis.' Laukia jų visas 
pasaulis, laukiame ir mes Cle-

Velykų kiaušinių paroda. Ku
rios moterėlės; turit gražių iš
margintų Velykų kiaušinių at
neškit parodai. Velykų margu
čiai bus išstatyti “Dirvos” 
krautuvės lange per ištisą sa
vaitę po Velykų. Atneškit da
bar, prieš Velykas.

Joe Blaškevičius
Mėsinyčia ir Grosernė

Linkime savo draugams kos- 
tumeriams Linksmų Velykų.
Kada jums reikia valgomų 

dalykų kreipkitės pas 
mus.

1168 East 77th Street

Lietuviška Paskaita per

RADIO
iš Stoties WHK

Cleveland, Ohio
Sekmadienį, Balandžio 5 

Nuo 8:40 išryto.

Jonas J. Kulis

Linksmų Velykų

TADAS NEURA
Seniausia Clevelande 
Lietuviška Krautuvė

Parduodam visokius maisto 
produktus, taipgi gyvi pauk

ščiai, Lietuviški sūriai ir 
kiti valgomi reikmenys.

Turim gražų daržą pikni
kams ir šeimyniškiems išva

žiavimams rengti.
2047 Hamilton Ave.

EASTER GREETINGS 
to ir.y Friends and. 

Customers.

Debro Delicatessen
1398 East 66th St. ■ 

Best Cigars in U. S. A.

Flora Floral Shoppe
Užlaikome geies v\okiems rei
kalams — Vestuvėms, Laidotu
vėms ir kitokiems.

1203 East 79th Street 
S. AMBROZIAK, Sav. 

ENdicott 2191.
'ryškiai šiuo gali pasi- 

ci kad čia gimė, mirė ir

mažai jau ir surašė narių į šios 
kolonijos skyrių.

Kovo 29 d. būrelis vietos 
Kupiškėnų jau turėjo pasitari
mą su p. Kuliu. Nutarta šauk
ti viešas mitingas Lietuvių sa
lėje po Velykų sekmadienį, 12 > 
d. Balandžio, nuo 1:30 vai. po. 
pietų. '

Visi Kupiškėnai ir aplinkiniiaidota rašytoja Lazdv- 
valsčių žmonės kviečiami m Pelėda (Pšibaliauskie- 
būti i susirinkimą. O dar k_v T i i •svarbu tai kad gali dalyvar'^vaPaas^al^e)’ kuri sa
kas tik nori, Kapsai, Dzūkai J raštais pasižymėjus. 
Žemaičiai. Bus gražus pašl *-«■—->--— ------ =■----------’—■—
kalbėjimas.

Kupiškėnai į Klubą moka po 
lCc į mėnesį ir tie pinigai eis 
steigimui Kupiškyje Liaudies 
Namo.

Klubas jau turi virš 300 na
rių. Tuoj išaugsim į tūkstan
čius, kada organizatorius per
važiuos per visus Kupiškėnus.

Atminkit, Kupiškėnai ir vi
si, šiame susirinkime Balandžio 
12 d. bus traukiama visų daly
vaujančiųjų paveikslas ir bus 
pasiųstas į Kupiškį.

Kviečia Komitetas.

6407 į

VELYKOMS
REKORDAI

Reikalaukite “Dirvoj”

“DIRVOS“ 
1931 m.

Ekskursija 
Lietuvon

Frisidek’t prie šios linksmiausios 
1931 metų Ekskursijos, kurią rengia 
bendrai “Dirva”, “Amerikos Lietu

vis”, “Naujienos” ir “Vienybė”.

Pritaria atei 
vimui. Darbo 
Doak pritaria 
mui visų Ame 
nančių ateivių, 
kad Amerika 
vienatinė šalis 
timšaliai nere

Kongrese da 
ria svetimšali’ 
mui, bet daug 
taria ir kelia 
tik tas klausi 
mas. Bus jau 
norima padar; 
gistravimo įs 
nepadaroma.

Registravim 
bijo komuniste

Suv. Valstija 
išleidžiama ap 
000 budavojir 
mui viešų keli 
000,000 išleidi 
gatvių taisyn 
Įrengimui.

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

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

Taksų $5 ekstra.

Ateikit įsirašyti i 
Ekskursi ją tuojau!

Keleivius į New Yorką palydės pats “Dirvos” Redaktorius

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

BIRŽEEIO-JUNTE 6
HOLLAND-AMERICA LINE

Puikiu Milžinišku Laivu

‘ROTTERDAM’
į Klaipėdą per Rotterdamą.

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

Vietiniai prašomi kreiptis ypatiškai, 
Iš kitų miestų klauskit informacijų laišku.

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

“Dirvos” Agentūra
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO

Sakoma ka 
bėgyje Ameri 
kai turėjo m 
mis net $9,00( 
nant su 1929 i 
Negavimas ti< 
kia ant tiek 
pirkimo galės, 
bar dar žymi 
mokestys tien 
ba, kas dar la 
į pirkimo galę 
išdirbėjai paty 
ką ant kurios

Detroit. — S 
vų korporacija 
pagamini 400 
vų, iš kurių 5( 
toniniai prekii 
kiti visi pasaž

Chester, W. 
ninkystės ind 
srityje ruošias 
nio veikimo ir 
se bus paimta 
dirbystes apie 
ninku.

Sukilimas M 
Madeiro salos 
čios Portugalų 
liucija. Portių 
tė laivyną ir 1 
kitelius numal

Tėvas užmu 
nominee, Mich 
sipyko su sa- 
balandžius, ka 
daug paukšči: 
nedirba kitų 
bęs kuolą sun 
vas tapo are 
but Lenkas, I


