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Cermak laimėjo Chicagos
Rinkimus

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pritaria ateivių registra
vimui. Darbo Sekretorius 
Doak pritaria suregistravi- 
mui visų Amerikoje gyve
nančių ateivių. Doak sako 
kad Amerika yra beveik 
vienatinė šalis kurioje sve
timšaliai neregistruojami.

Kongrese daugelis prita
ria svetimšalių registravi
mui, bet daugelis ir nepri
taria ir kelia audrą kada 
tik tas klausimas pakelia
mas. Bus jau 10 metų kaip 
norima padaryt ateivių re
gistravimo Įstatymą, bet 
nepadaroma.

Registravimo labiausia 
bijo komunistai.

Suv. Valstijose kas. pietai 
išleidžiama apie $1,500,000,- 
000 būdavo j imui ir taisy
mui viešų kelių ir kiti $500,- 
000,000 išleidžiama miestų 
gatvių taisymui ir naujų 
Įrengimui.

Sakoma kad 1930 metų 
bėgyje Amerikos darbinin
kai turėjo nuostolių algo
mis net $9,000,000,000 lygi
nant su 1929 metų algomis. 
Negavimas tiek algų reiš
kia ant tiek sumažėjimą 
pirkimo galės. Šalip to, da
bar dar žymiai mažinama 
mokestys tiems kurie dir
ba, kas dar labiau atsilieps 
į pirkimo galę. Na ir taip 
išdirbėjai patys pjauna ša
ką ant kurios sėdi.

Detroit. — Stinson lėktu
vų korporacija žada šymet 
pagamint 400 naujų lėktu
vų, iš kurių 50 bus tri-mo- 
toriniai prekiniai lėktuvai, 
kiti visi pasažieriniai.

Chester, W. Va. Puodi
ninkystės industrija šioje 
srityje ruošiasi prie dides
nio veikimo ir šiose dieno
se bus paimta į įvairias iš- 
dirbystes apie 1,300 darbi
ninkų.

Sukilimas Madeira j. Ant 
Madeira salos, priklausan
čios Portugalijai, kilo revo
liucija. Portugalija pasiun
tė laivyną ir kariumenę su
kilėlius numalšinti.

Tėvas užmušė sūnų. Me
nominee, Mich. — Tėvas su
sipyko su savo sunum už 
balandžius, kam sūnūs per
daug paukščiais užsiima ir 
nedirba kitų darbų. Grie
bęs kuolą sūnų užmušė. Tė
vas tapo areštuotas. Tur
būt Lenkas, F. Cholewa.

GARSAUS THOMP- 
SONO VALDYMAS

PRIĖJO GALO

Chicago. — Balandžio 7 
d. Chicagos majoru tapo iš
rinktas ateivio sūnūs, An
ton J. Cermak, čekų kil
mės, gimęs Europoje ir at
vežtas Į Ameriką 1 metų 
amžiaus.

Dar kas ypatingesnio tai 
kad Cermak, Demokratų 
partijos vadas, sumušė Big 
Bill Thompsoną, Republi- 
koną, Amerikietį, kuris per 
12 metų viešpatavo ir rodės 
niekas negalės jo išversti.

Cermak gavo 667,529 bal
sus; Thompson — 475,613, 
net 191,916 balsų mažiau.

Nors nežinoma kuo pasi
žymės Cermak, bet visa 
Amerika džiaugiasi kad iš
mestas iš vietos tas žmogus 
kuris savo valdymo laiku 
pavertė antrą didžiausį A- 
merikos miestą į tokį kad 
visame pasaulyje Chicaga 
priminė tik niekšysčių, suk
tybių ir žudysčių miestą.

Amerikos laikraščiai sa
ko kad Thompson pasidarė 
save tipišku aršiausiu žmo
gum Amerikos politikoje. 
Tai buvo atviriausias de
magogas, skelbėjas trukš- 
mingo, negražaus Ameri- 
nizmo, kas jį pragarsino, 
bet nepuošė, o žemino.

Ilgai ėmė Chicagai atsi
kratyt to garsaus vardo že
mintojo. Tai žmogus kuris 
negalėjo pakęst Anglų ka
raliaus Jurgio, bet pakentė 
niekšysčių karalių Capone, 
sako Amerikoniška spauda.

Kad Cermako darbų ne
trukdytų, išrinkta 30 De
mokratų į miesto tarybą, o 
tik 20 Republikonų. Reiš
kia Thompsono purvina 
mašina visai nustoja galės.

Cermak — angliakasio 
sūnūs

Cermak gimė 1873 me
tais kaime netoli Pragos. 
Su tėvais atvyko Amerikon 
vos vienų metų amžiaus, ir 
tėvas dirbo angliakasykloj 
Braidwood, Ill. Jis ir pats 
dirbo kasykloj jau turėda
mas vos 11 metų amžiaus. 
Už paprašymą daugiau mo
kesčio buvo atstatytas iš 
darbo ir nuo to, sako jis, 
prasidėjo jo kilimas aukš
tyn. Gavęs darbą langų rė
mų ir durų dirbtuvėj, išve
žiodavo iš ten perkamas 
malkas vežimėliu, ir kartą 
grudų elevatoriuje užėjo 
daug sudegintų kviečių. Jis 
sugalvojo pradėt biznį par
davinėjant tuos kviečius 
paukščių lesinimui. Nuo to 
pradėjo kilti biznyje. Bū
damas 19 metų amžiaus jis 
jau turėjo išvystęs biznį

vežimų nusamdymo srityje. 
Turėjo apie 40 vežimų, ku
riais išvežiodavo viską. Su 
laiku tą biznį atidavė savo 
tėvui ir broliams.

Dar prieš 1900 metus jau 
į pradėjo interesuotis politi
ka ir prisidėjo prie Demo
kratų partijos. Būdamas 
sugabus, jis vis kilo aukš
tyn. Buvo išrinktas po ke
lis kartus į Chicagos mies
to tarybą, Cook apskrities 
komisijonierium ir į Illinois 
valstijos legislaturą.

Jis yra griežtas prohibi- 
cijos priešininkas.

MILIJONAS DOLA-
RIŲ TAIKAI

New York. — Vokietis 
Gustave Oberlaender, kuris 
42 metai atgal atvažiavęs į 
Ameriką dirbo už $7 į sa
vaitę, šiose dienose padova
nojo $1,000,000 pastumėji- 
mui taikos tarp Amerikos 
ir jo gimtinės šalies, Vokie
tijos. Jis praturtėjo mėg
stu reikmenų išdirbimu.

Jo planas yra kad tie pi
nigai butų išdalinti bėgyje 
25 metų studentams kurie 
nori mokytis Vokietijoje, 
kad jie, pažinę Vokietiją, 
platintų geras žinias apie 
tą šalį Amerikoje.

Tas Vokietis pasiryžęs 
išdalint visą savo turtą ge
riems tikslams, tik dar ne
žino kokiems.

KERŠTAUJANT NU
ŽUDĖ 13 ŽMONIŲ

Henryetta, Okla. — Čio
nai prisipažino vienas 38 
m. darbininkas kad jis 1929 
m. kerštaudamas savo už
vaizdai, kuris jį paleido iš 
darbo, buvo priežasčia žu
vimo 13 žmonių gelžkelio 
nelaimėj. Jis dirbo prie gel
žkelio ir buvo atstatytas. Iš 
piktumo atidarė gelžkelio 
bėgius taip kad traukinis 
nušoktų nuo bėgių, už ką 
butų apkaltintas tasai už
vaizdą. Kerštautojas manė 
kad traukinis tik nušoks 
nuo bėgių ir viskas. Bet 
traukiniui nušokus užmuš
ta 13 žmonių. Jis kaltina
mas žmogžudystėje.

IS KUR LIETUVA IMS
PINIGUS

IR KUR JUOS IŠLEIS ŠIAIS METAIS

509 UŽMUŠTA
Delhi, Indija. — Pasta

rose dienose Cawpore, In
dijoj, įvyko Indų muštynė 
su Musulmonais, kame už
mušta apie 500 žmonių.

SOVIETAI PIRKS VO
KIETIJOJ UŽ $75,000,000

Berlinas. — Rusijos at
stovai daro sutartį nupir
kimui iš Vokietijos $75,- 
000,000 vertės įvairių Rusi
jai reikalingų mašinerijų.

Sovietai nori išsiderėt il
gesnį išsimokėjimo laiką.

SUŠAUDĖ 22 KOMU
NISTUS

Tsinan, Chinija. — Per 
Velykas sušaudyta 22 ko
munistai, jų tarpe viena 
moteris, už kurstymą žmo
nių prie sukilimų.

AMERIKOJ VISAI BLO
GA....

Maskva. — Sovietai lei
džia laikraštį Anglų kalba, 
kurį platina tarp Ameriko
nų ir Anglų, atvykstančių 
į Rusiją dirbti. Laikraštis 
giria viską sovietiško, že
mindamas viską kas paeina 
iš kitų šalių. Tarp kitko 
štai kokius dalykus rašinė
ja: “Kasdien Amerikoj ba
du miršta, po 1,000, apie 10 
milijonų žmonių nedirba.”

10 užmušta. Čeliabinsk, 
Siberija. — Traukinio ne
laimėj Bal. 3 d. užmušta 10 
žmonių.

23 prigėrė. Netoli Gib
raltaro, susimušus dviem 
laivam, Bal. 3 d. prigėrė 23 
žmonės.

SUDEGINS LIKUČIUS
Managua, Nikaragua. — 

Žemės drebėjimo sunaikin
to miesto griuvėsius nutar
ta visiškai sunaikinti sude
ginant. Kaip tik baigs jieš- 
kojimą lavonų, griuvėsius 
aplaistę žibalu padegs, nes 
tik taip lengviausia jų at
sikratyti. Miestas pradės 
statytis išnaujo.

Tikromis žiniomis, žuvu
sių skaičius nepereina 1,000 
ypatų.

IŠRASTA NAUJAS BU
DAS OPERACIJOMS 
Amerikos Chemiškai Dr- 

jai Dr. H. A. Shonle savo 
raporte praneša kad tapo 
išrasta geresnis būdas pa
naudoti prie darymo ope
racijų ant žmonių vietoje 
sąmonę atimančių dujų. Jis 
sako, tam tikri mgidanti 
vaistai yra daug geresni ir 
pasekmingesni.

FALL NEIŠSISUKO
Washington. — Nuo 1922 

metų tęsiančiosi aliejaus 
skandalo byloje žymiausias 
kaltininkas, Albert B. Fall, 
buvęs tuo laiku vidaus rei
kalų sekretorium, neišsisu
ka nuo bausmės. Jis kalti
namas konspiracijoj apgau
ti Amerikos valdžią, ir po 
ilgų tąsynių teismuose, šio
se dienose Fall’ui vėl pri
teista 1 metas kalėjimo ir 
$100,000 pabaudos. Fall ta
da užleido Sinclairui val
diškus aliejaus laukus ir 
paėmė už tai sau atlygini
mą.

SOVIETAI PAKEIČIA 
ŽINIAS

Providence, R. I. — Čia 
atvežama iš Rusijos laivas 
su rąstais. Amerikos val
džia nenori įleisti to siunti
nio kaipo nelaisvių darbi
ninkų darbo produkto.

Amerikos korespondentai 
iš Rusijos parašo kaip ten 
tikrai yra su priverstinu 
darbu, bet paaiškėjo kad 
sovietų telegramų agentū
ros siųsdamos žinias pakei
čia jas ir perleidžia kad so
vietai nenaudoja priversti
ną kalinių darbą prie miš
ko kirtimo.

štai kaip geriausia lai
mėti. Meksikoj Bal. 3 d. 
atsibuvo kumštynės. Vie
nas kumštininkas, neatlai
kydamas savo oponento 
kumščių, nusimovė piršti
nes ir išsitraukęs peilį opo
nentą nudurė.

Meksikoje tarp Indijonų 
siaučia ypatinga maladija, 
kuri veda ja užsikrėtusius 
prie apakimo. Apakimas 
gręsia 20,000 ypatų, jeigu 
nebus suteikta greita pa
galba.

MEILĖ PAĖMĖ VIRŠŲ PO 12 METŲ

Londone, aukštos kilmės 
Anglė ištekėjo už turtingo 
Vokiečio, kuris laike pasau
linio karo nužudė jos vy
rą. Tas buvo prieš 12 metų.

Dalykas buvo šitoks.
Laike karo, Anglas laku-

nas Gordon Duff susitiko 
or esu Vokiečiu lakunu, 
O.tto von Kohenlohe. Šis 
Vokietis buvo pagarsėjęs 
oro žygiais. Jiedu susiko
vė ir Anglas buvo nušautas 
ir nukrito.

Karui pasibaigus, po ke
lių mėnesių nužudyto Ang
lo lakūnų oficierio moteris 
jieškodama sveikatos per
sikėlė ant Europos konti
nento ir ten ramiai gyveno. 
Ten ji susitiko su oro ko- 
mandierium Vokiečiu von 
Kohenlohe. Jis mokinosi 
Oxfordo universitete, Ang
lijoj, todėl gerai kalbėjo 
Angliškai. Jiedu tuoj įsi
mylėjo ir tuoj buvo paskel
bta jų sutuoktuvės.

Paskiau, jiem besikal
bant, Vokietis paklausė sa
vo sužiedotinės kaip jos vy

ras sutiko mirtį. Ji išpa
sakojo kad jis buvo užmuš
tas Vokiečio lakūno virš 
Hindenburgo linijos. Pas
kui, pasakojo ji, Vokietis 
nusileido, paėmė prie už
mušto lakūno rastus daik-

Kaunas. — Lietuva šiems 
metams subalansavo vals
tybės biudžetą 327,800,000 
litų sumoje, tai yra ji tiek 
pinigų rengiasi šiais metais 
išleisti valstybės reikalams, 
ir tiek pat pinigų surinkti 
į valstybės kasą. Pereitais 
metais valstybės biudžetas 
siekė 333,200,000 litų, vadi
nas buvo 5,400,000 litų di
desnis.

Lietuva savo pajamas da
lina kaip ir kiekviena kita 
valstybė, į paprastas, tai 
yra lyg į normališkas, kas
met pasikartojančias paja
mas, ir į nepaprastas, tai 
yra, lyg ir į ypatingas, ne 
kasmet esamas pajamas. 
Šiems metams paprastų pa
jamų numatyta 299,500,000 
itų ir nepaprastų 28,300,- 

000 litų.
Paprastųjų pajamų tar

pe žymią vietą užima ne
tiesioginiai mokesčiai. Jų 
šymet tikimasi surinkti net 
visais 5,000,000 litų daugiau 
negu pernai, t. y. 86,900,-' 
000 litų arba 29 nuoš. visų 
paprastų valstybės pajamų. 
Netiesioginiai mokesčiai y- 
ra tai įvairus muitai už įve
žamas į Lietuvą prekes, ak
cizo mokesčiai iš tabokos 
ir tam panašus. Muito ta
rifai ir akcizo mokes
čiai palieka nepakelti, bet 
iš čia tikimasi daugiau pa
jamų turėti todėl kad Lie
tuvoje didėja prekių api- 
varta, daugiau prekių įve- 
žada ir išvežama ir iš čia 
susidaro daugiau muito pa
jamų. Del tos pačios prie
žasties šymet tikimasi su
rinkti visais 3,500,000 litų 
daugiau negu pernai, ir iš 
valstybinių įmonių — gele
žinkelių, pašto, telefono, te
legrafo ir kitų įstaigų. Lie
tuvoje gyvenimas kaskart 
darosi vis judresnis ir pil
nesnis, didėja prekių trans
portas, susisiekimas, ir, su
prantama, didėja ir atitin
kamos valstybės pajamos. 
Šiais metais iš valstybės

įmonių tikimasi surinkti 
62,600,000 litų arba 20.9% 
visos paprastos pajamų su
mos. Greta valstybės įmo
nių veikia Lietuvoje ir du 
valstybiniai monopoliai — 
degtinės ir degtukų, — iš 
kurių valstybė šiais metais 
tikisi paimti 41,700,000 litų 
visų paprastųjų pajamų su
mos, trupučuką mažiau ne
gu pernai.

Tiesioginiai mok e s č i a i 
Lietuvoje valstybei mažiau 
duoda. Tiesioginiai mokes
čiai tai žemės mokesčiai: 
nuo nekilnojamo turto mie
stuose ir miesteliuose, nuo 
prekybos ir pramonės įstai
gų. Šitų numatoma surinkti 
38,300,000 litų arba 12.8% 
visų paprastų pajamų su
mos. Pereitais metais tie
sioginių mokesčių buvo nu
matyta surinkti 37,500,000 
lt., vadinas šymet iš čia ti
kimasi daugiau pinigų su
silaukti. Tiesioginių mokes
čių sumos padidėjimas a- 
naiptol dar nereiškia kad 
Lietuvoje butų padidėję pa
tys mokesčiai. Įvairios pre
kybos ir pramonės įstaigos 
Lietuvoje auga ir plečias, 
auga jų apyvarta ir gamy
ba, auga pagaliau iv pačių 
įstaigų skaičius, todėl visai 
suprantama kad nekeliant 
pačių mokesčių, tikimasi 
šioje srityje daugiau turėti 
pajamų negu pereitais me
tais.

Valstybė turi nemaža sa
vo turtą ir kapitalų, įdėtų į 
įvairias įstaigas, kurie taip 
pat duoda valstybei paja
mų. Pereitais metais valsty
binių turtų ir kapitalų pa
jamų buvo numatyta 37,- 
300,000 lt., o šymet benuma- 
toma 34,600,000 lt. Šitos pa
jamos sumažėjo del tebe- 
siaučiančio pasaulyje ūkio 
krizio. Pavyzdžiui, seniau 
Lietuva turėjo gerų pajamų 
iš valstybinių miškų, bet šy
met šios pajamos turi su-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

tus, tarp jų ir jos laiškus, 
vyrui rašytus, ir .pasikėlęs 
į orą, nunešęs į Anglų pusę 
numetė, parodymui ką jis 
nužudė.

Moteris paminėjo ir die
ną, ir tada Vokietis supra
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 
nusiminimą ir meilę.

Jiedu daugiau nesusiti
ko per 12 metų, iki perei
tas Kalėdas pasitaikė būti 
tame pačiame viešbutyje 
Paryžiuje. Laikas jau bu
vo išdildęs jos keršto jaus
mą, bet matyt meilė neišdi
lo, ir vėliau jiedu apsivedė 
Berline, o dabar apsigyve
no Londone.
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Korespondencijos
PITTSBURGH! Įsikūrė Lietuvių studen

tų organizacija. Pasidar-

PITTSBURGO IR APIE
LINKĖS LIETUVIAMS

Mes Pittsburgo ir apie- 
linkės Lietuviai neatsilie- 
kam nuo kitų Lietuvių ko
lonijų, mes irgi ruošiamės 
šauniai sutikti musų paver
gto Vilniaus atstovą, Prof. 
M. Biržišką ir pareikšti sa
vo pasiryžimą kovoti už at
vadavimą musų sostinės iš 
po Lenkų jungo.

Pittsburge Prof. Biržiš
kos sutikimo darbą vado
vauja Lietuvių Vaizbos Bu
tas, ir darbuojasi kad visi 
Pittsburgo ir apielinkės 
Lietuviai galėtų kuoskait- 
lingiausia dalyvauti tose 
sutiktuvėse.

Balandžio 18 d. Prof. M. 
Biržiška atvyks iš Youngs- 
towno Į Pittsburgą. Tą pat 
vakarą bus banketas, kuris 
atsibus Lietuvių piliečių sa
lėje, nuo 7:30 vai. vakare.

Balandžio 19 d. Įvyks 
milžiniškos prakalbos su 
muzikaliu programų dide
lėj Soldiers Memorial salėj, 
dalyvaujant Pittsburgo ir 
apielinkės Lietuviams ir 
Ukrainiečiams. Kalbės ir 
Ukrainiečių kalbėtojai, at
stovas nuo Pittsburgo mie
sto.

Muzikali programą suda
rys šios srities Lietuvių pa
rapijų chorai. Dalyvaus ir 
Ukrainiečių didelis choras.

Prakalbų programas pra
sidės nuo 1,30 po pietų. Ne
bus jokios Įžangos nei ko- 
lektos. Dalyvauki! visi šio
je istorinėje iškilmėje.

Balandžio 18 d. gerb. Sve
čią iškilmingai pasitiks ge
ležinkelio stotyje didelė’ mi
nia žmonių, ir speicaliniai 
atstovai nuo Lietuvių ir 
Ukrainiečių draugijų.

Veikiant visiems nuošir
džiai ir sutartinai, pasitiki
me kad Prof. M. Biržiška 
bus tinkamai pas mus pri
imtas, ir kviečiame visus 
Lietuvius dalyvauti iškil
mėse abu vakaru, kas bus 
musų pareiškimu jog stovi
me už Vilniaus atvadavimą.

Spaudos komisija: 
S. Bakanas, 
Juozas Virbickas, 
J. A. Katkus.

bavus Vaizbos Butui ir su
rengus Pittsburgo Lietu
viams aukštųjų mokslainių 
studentams vakarienę jų 
susipažinimui vienas su ki
tu ir su vietos Lietuviais, 
to pasekmėje Įsikūrė tų stu
dentų draugija.

Toje vakarienėje, Vasa
rio 12 d., buvo išreikšta pa
geidavimai kad musų stu
dentai sudarytų kokią or- 

įganizaciją. Jie, tam pritar- 
; darni, turėjo pirmą savo 
susirinkimą Vasario 15 d., 
Dr. Baltrušaitienės ofise, 
kur išsirinko liglaikinę val
dybą: pirmininkė M. Vir- 
bickaitė, sekr. P. Vitartai- 
tė, ir įstatų komisiją.

Kovo 15 d. Liet. Piliečių 
salėje atsibuvo studentų vi
suotinas mitingas, dalyva
vo 27 studentai iš penkių 
universitetų. Sudaryta or
ganizacija, vardas duota: 
Intercollegiate Club, Lietu
viškai: Lietuvių Universi
tetų Studentų Klubas. Val
dyba sekanti: Pirmininkas 
W. Zambliauskas, pagelbi- 
ninkė Milda Virbickaitė; 
sekr. — Ant. Vipartaitė, 
ižd. — Wm. Skinkus; orga
nizavimo komisija: M. Vir
bickaitė, Ed. Baltrušaitis ir 
Wm. Mitchell. Taip pat iš
rinkta visa eilė kitokių ko
misijų.

Studentai ne visi yra iš 
šio miesto, daugelis yra at
važiavę iš aplinkinių mies
tų ir iš Ohio valstijos, til- 
čia lanko mokyklas. Dau
gelis jų jau baigia mokslą 
jau paskutini pusmetį lan 
kosi. Bus daktarais, dan
tistais ir inžinieriais viso
kių šakų. Visi jaučiasi ge
ras Lietuviais ir žada dar
buotis Lietuvybės labui.

J. Virbickas.

Pennsylvania gelžkelio li
nija suruošė $25,000,000 
vertės užsakymų savo lini
jai įvairių elektriškų reik
menų ir elektriškų lokomo- 
tivų, Įvedant elektrišką Įve
žimą pasažierinių vagonų Į 
didžiuosius rytinius mies
tus.

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

DETROIT DAYTON

Iš kur tie pinigai imasi? 
Vienuolikoj didžiųjų vidur- 
miesčio bankų depozitai 
nuo Gruodžio 31 dienos pa
didėjo net $102,700,000 su
ma. Dabar tuose bankuo
se depozitų yra $890,000,00! 
arba 14 nuoš. daugiau ne
gu buvo metų pradžioje. Iš 
kur žmonės ima pinigus dė
ti Į bankus?

Anglies iškasta mažiau. 
Pennsylvanijoj 1930 metais 
minkštos anglies iškasta 
18,933,509 tonai mažiau ne
gu buvo iškasta 1929 m.

1929 m. iškasta 142,351,- 
359 tonai.

1930 m. iškasta 123,417,- 
850 tonų.

Daugiausia nupuolė iška
simas Fayette apskrityje— 
apie 8,000,000 tonų mažiau 
iškasta negu 1929 metais.

Vienok šešiose apskrity
se iš 21 kasyklų apskrities 
iškasimas padidėjo.

SUSIVIENIJIMAS
: LIETUVIŲ AMERIKOJE :
« Didžiausia Lietuvių Organizacija ;
; 307 W. 30 Street New York, N. Y. I
J S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių I 
J Kolonijose. J
« Turtas: $1,404,038.14 j
H >4S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; S300; $600, ir $1,000. M 
J Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. J
J Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- * 
m mas kuomet, tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis *
J nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- J
m ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų *
M prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir *
M mergaites. ■«
m Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- 4 
" ba j vietiniu kuopų valdybas. £
niTiixiiixiiiiirriiiiirimiiixxxixxiiiiiiiimnnr!

VIEŠAS ATSIŠAUKIMAS

Lietuvių Salė Pavojuje.

Lietuvių salės šerininkai 
susirinkime Kovo 29 d. iš
klausę savo valdybos ir spe- 
cialės komisijos raportus 
apie keblią finansinę Lie
tuvių salės padėtį, nutarė 
viešai kreiptis prie visų 
Detroito Lietuvių draugijų 
ir visų Lietuvių del pagal
bos.

Del blogų ekonominių lai
kų salės ineigos žymiai su
mažėjo, gi pirmu morge- 
čium nustatytos išlaidos 
nesimažina. Jau gręsia vi
suomeniško Lietuvių namo 
praradimas. Yra nutarta 
stengtis sukelt kapitalą Še
rais to pirmo morgečio iš
pirkimui. Vieni senieji šė- 
rininkai, nors ir su geriau
siais norais, to padaryti ne- 
pajiegia. Todėl yra kvie
čiama visi Detroito Lietu
viai, pavieniai ir draugijos, 
be skirtumo politinių ar 
partijinių pažvalgų ateiti į 
pagalbą. Tuo reikalu vie
šas susirinkimas įvyks 19 
d. Balandžio, sekmadienį, 
nuo 2 vai. po pietų, Lietu
vių salėje, 25th ir Vernoi 
Highway, kur bus visiems 
išaiškinta esama padėtis ir 
apkalbėta keliai ir budai 
kad Lietuvių sudėti centai 
nežūtų, kad neprarastume 
Detroito Lietuvių kultūros 
centro.

Kviečiame visus, senus 
ir jaunus, vyrus ir moteris 
atsilankyti viršuje paminė
tą dieną.

Kvietimo Komisija:
K. Būtis, J.. Žirenas, 

Pf»iš;‘ '

Gyvuliams pamoks lai. 
Pastaru laiku musų klebo
nas pradėjo sakyti šiurkš
čius pamokslus, liedamas 
visą pagiežą prieš jam ne
patinkamus žmones, Kris
taus tarno skraiste prisi
dengęs.

Kai Velykų rytą, buvo 
tikėtasi kad pasakys pamo
kslą šiek-žmoniškesnį, kaip 
visose krikščioniškose baž
nyčiose pamokslai sakoma. 
Neva pradėjo savo pamok
slą kaip pridera, bet į galą 
taip toli nuvažiavo ir pra
dėjo vartoti tokius žodžius 
kad tiktų smuklėje, o ne 
bažnyčioje; girdėjosi: gy
vuliai, keturkojai, monkės 
ir tt. Žinoma, tuoš žodžius 
drabstė į tuos žmones ku
rie nesiduoda jam kirpti ir 
neklauso jo blevyzgų.

Mums iš seniau paprasta 
tokios kelionės, bet kaip 
gali jaunimas linkti prie 
bažnyčios tokius gramėz- 
diškus pamokslus girdėda
mas? Bet anot tos patar
lės, pagal kunigą ir pamok
slas. Kipšo Sekretorius.

HEMPHILL, W. VA.
Čia Lietuvių yra mažai, 

bet vieno mėnesio bėgyje 
kasyklose sužeidė du Lie
tuvius. Vienas, sužeistas 
pirmiau, Juozas Lingevi- 
čius, vedęs, 8 vaikų tėvas. 
Dabar tapo sužeistas Jonas 
Lidraitis, tik ką atvažiavęs 
iš Chicagos.

Kasyklos čia kaip kada 
geriau dirba, kaip kada vėl 
apstoja. Šviežiai atvažia
vusiam reikia pavaikščioti 
kokią porą savaičių iki už
tinki darbo.

“Dirvos” Skaitytojas.

KASYKLŲ GAISRAI
Netoli Zanesville, Ohio, 

dega trys angliakasyklos, 
iš kurių didžiausias gaisras 
yra netoli Dozer ūkės. Tai 
kasyklai išdegti ir užgesti 
ims 15 metų. Kasykla už
sidegė Gruodžio mėn. 1930 
m. Po Kalėdų gryžę Į dar
bą angliakasiai rado kasyk
lą degančią.

LINKSMŲ VELYKŲ!
Matton, Ill. — Čionaiti- 

nio teatro savininkas pasi
skelbė jog Velykų dieną i 
teatrą leis vaikus dykai, už- 
Velykų margutį. Vietų te
atre yra apie 1,2000, o vai
kų suėjo apie 2,000, ir visi 
atnešę po margutį norėjo 
ineiti į teatrą. Kada per
viršio neleido, likusieji lau
ke vaikai savo margučiais 
užbombardavo visą teatro 
priešakį. Savininkas pas
kui paskelbė kad antru ro
dymu suleis kitus vaikus, 
bet jie jau buvo sumušę sa
vo margučius. Vienok lei
do juos ir be to.

“Dirva” platinasi. Šiais 
metais jau keletas Dayto- 
niečių užsirašė naujai “Dir
vą”, kiti užrašė saviškiams 
į Lietuvą. Dabar Antanas 
Pažėra užrašė ją Velykų 
dovanų savo pusbroliui Jo
nui Pečiuliui į Kanadą.

Taip pat trejetas biznie
rių davė skelbimus.

Mat Lietuviai labiau ir 
labiau įvertina tikrą Lietu
višką visuomenišką laikraš
tį^ Taip ir turi būti, o ku
rie dangstoti svetimomis 
plunksnomis, rj Raudonomis 
ar juodomis, pradeda susi
laukti iš tikrų Lietuvių pa
niekos.

Penkių dienų darbas. Su 
Gegužės 1 d. Daytone pra
dės veikti nauja budavoji- 
mo amatų darbininkų su
tartis su darbdaviais, kuri 
įveda penkių dienų darbą 
savaitėje. Jau* -keturi me
tai kaip budavojimo amatų 
unija stengiasi išgauti pen
kių dienų darbą vietoj pen
kių ir pusės. J. A. U.

YOUNGSTOWN, O.
Laukiam Prof. M. Biržiš

kos. Nors ši kolonija yra 
maža lyginant su kitomis, 
bet ir čia ruošiamės priim
ti svečią iš Lietuvos, Prof. 
M. Biržišką, sykiu su Uk
rainiečiais.

Prof. Biržiška pribus pas 
mus iš Clevelando kitą pen
ktadienį po pietų, Balan
džio 17 d., ir tą pat vakarą 
atsibus prakalbos.

Viet.

Užkvie- 
ir 

pas 
(18)

PRANEŠIMAS
Daytono Lietuviams

Atidariau Grosernę buvusioj Po
vilo Dambrausko vietoj,
čiu visus Lietuvius atsilankyti 
pirkti valgomus produktus 
mane, o busit patenkinti.

WM. GREEN
557 Deeds Ave. Dayton

EKSTRA PRANEŠIMAS

Daytono ir Apielinkės 
VIENTAUČIAMS LIETUVIAMS

GAVAU NAUJAUSIUS SAMTE
LIUS VYRIŠKŲ SIUTŲ.

Pasiuvam pagal mierą nežiūrint 
kokio sudėjimo būtumėt, viskas 

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 Valiev St., Dayton, Ohio. 
Į Phone Garfield 3065 (16)

kai

“Dirvoj”' patėmijau labai 
gerą naujieną kad p. Bačiu- 
nas iš Sodus, Mich., yra 
padovanojęs 10 akrų žemės 
Susivienijimui Lietuvių A- 
merikoje steigimui sene
liams prieglaudos. Nors 
“Tėvynę” visada skaitau, 
bet tos žinios niekad nepa- 
tėmijau SLA. organe. “Tė
vynės” štabas visada remia
si Konstitucija ir siūlo S. 
L. A. seneliams miestų prie
glaudas.

Kad išmėginti miestų i 
prieglaudas, aš ir nusida- 
viau į vieną ir išbuvau be
veik metus. Tokių prie
glaudų kaip miestas duoda 
tai nelinkėčiau nei Lietu
viškam šuniui. Miesto val
dininkai visada suvagia ta 
kas paskirta vargšų užlai
kymui, perdėtiniai padėti 
didžiausi šunulpiai, 
vėl turi sau panašius darbi
ninkus. Kožnas šlavikas y- 
ra didžiausias bosas ant 
senelių. Yra tokių šunlu
pių kurie tiesiog nesigėdi- 
na seną žmogų mušt už ma
žiaus} dalyką.

Vargšų ligoninėse, mies
to palaikomose, irgi tas 
pats: daktarai tas vietas 
gauna per politiką nusipir
kdami, ir vyriausias dakta
ras 
ant 
šios, 
čiau 
žmogų per žandus daužo, 
rankas sukinėja del to kad 
blanketą nepalaiko ant vie
tos kur slaugė palieka. Yra 
tam tikri rakaliai, kurie ne
va ligonių patarnavimui 
padėti, bet tarnauja tik kai
po žmogžudžiai.

Kas siūlo vargšams SLA. 
nariams miestų namus tai 
tokie patys tegul į tuos na
mus eina. Susivienijimui 
reikia rūpintis savo namus 
turėti. Jeigu p. Bačiunas 
tokią pradžią padarė tai vi
sos kuopos turėtų atkreip
ti savo atidą į tai ir rinktų 
pinigus pastatymui nors 
kokio namo ant tos farmos. i 
Reikia tiktai pradžios, o 
toliau greitu laiku vieta 
galėtų pati per save vers
tis. Seneliai ant 10 akrų 
galėtų skaitliuje šimto gra
žiai pragyventi iš savo pa
čių darbo, nes kožnas kiek 
išgalėdamas dirbtų kad tik I 
su savaisiais gali linksmai i 
gyventi. Padėtas į miesto Į 
namus tuojau žmogus jau
čiasi nelaisviu, po didele 
disciplina, kas labai naiki
na ir mažą likusią sveika
tą.

Vieną vietą sutvarkius, 
kita butų galima pradėti. 
Floridoje yra tuščių žemių, 
žemę galima pirkti po 8 do- 
larius akrui. Kartais ir su 
namais, galima pigiai nu- I 
pirkti. SLA. nariams butų Į 
vieta kur nuvažiuoti ir žie- | 
mos laike savo sveikatą at- I 
gauti. Maistas pigus, vai- I 
siu savo galima butų prisi- | 
auginti. Saulė šildo, žie- i 
mos nėra, gyvenk ir norėk. I 
Amerikonų organizacijos | 
čia turi savo nariams pa- g 
taisę tokius namus, nežinia g 
tik kodėl mes turim tokią | 
Konstituciją kad mums ne- | 
valia to daryti. Kitiems ir | 
valdžia padeda. Mums ir-Į Į 
gi padėtų, ir galėtume tu- g 
rėti prieglaudas jei centre M 
butų kitokį žmonės.

Musų centras jau tiek ap- g 
samanojęs kad jau nepažin- g 
si ar akmuo ar kelmas, 
jom pastangas kad bolševi- | 

Dirbo, dirbo, ir mes dė-

kai nepaimtų jų sosto. Bet 
jau beveik laikas patiems 
atsisakyti, nes kitus fašis- 
tuodami nejaučia kad patys

yra didžiausi uzurpatoriai 
ir neturi gėdos pasitraukti 
nuo savo amžinų vietų ir 
nieko gero neveikimo del 
S. L. A.

SLA. Narys be 
Prieglaudos.

VITAI

kurie

Akrono Naujienos
Vaikų vakaras. Lietuviai 

vaikai kurie mokinasi Lie
tuviškos kalbos ir rašlia
vos, vadovaujant p-lei Jur- 
geliutei, Balandžio 11 d. 

* rengia savo programėlį su 
dainomis ir vaidinimu. Pa
tartina kožnam Lietuviui 
apsilankyti ir paremti jų 
kulturinį darbą. Vakarė
lis atsibus buvusioj Lietu
vių pobažnytinėj salėj.

Tą pačią dieną toje baž
nyčioje klausys Lietuvių iš
pažinties Kun. Karužiškis 
iš Clevelando. Jis dalyvaus 
tame vaikučių parengime, 
pasakys kalbą, o ant ryto
jaus, sekmadienį, toje bu
vusioje Lietuvių bažnyčioje 
Kun. Karužiškis laikys pa
maldas ir sakys Lietuvišką 
pamokslą.

Bedarbės delei, tūlam lai
kui apleido Akroną p. Rum- 
butienė ir išvažiavo Chica- 
gon, kur apsigyveno pas

savo seserį.
Biznierius M. Jocis nuo

lat didina savo biznį. Jam 
sekasi gerai, šiose dienose 
prie automobilių ir kitokių 
mašinų taisymo dirbtuvės 
įsitaisė didelį troką per- 
kraustymui namų rakandų.

Keliautojas.

Mažina algas. Goodyear 
gumų išdirbystė mažina al
gas savo 13,000 darbininkų. 
Nuo algų numušama nuo 5 
iki 20 nuošimčių, žiūrint 
pagal uždarbio didumo.

Paprasti darbininkai pa
neš didžiausią dalį numa-. 
žinimo. Iki šiol jiems mo
kėta iki 65c., amatninkams 
iki 92c., bus nukirsta iki 
79c. ir net 44c. paprastiems.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už

rašyki! jiems “Dirvą”.

yra ponas ir Dievas 
žmogaus kūno ir du-

Aš savo akim ma-
kaip beveik mirštantį

(BREMEN
I EUROPA

smriinninnniiTnnniiiiiiiiiiniinnimniiimnnmiiiinnm:

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

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

DIENOS Į LIETUVĄ 
trūkis iš Bremenhaven

COLUMBUS
nuolatiniai kas savaitė išplaukimai

TIK 7 
Specialis 

Arba keliaukite 
ekspresiniu laivu

Taipgi
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais 
Berlin Stuggart Gen. von Steuben Dresden 

Informacijų klauskite pas bent vietinį 
agentą arba

| 1119 Euclid Ave. Cleveland, O.
NORTH 

GERMAN 
LLOYD

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

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

palaikomas nuolatinis susisiekimas 
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

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

Balan.-April 25 d. Laivu “FREDERIK VIII”
Laivakortes geros dviem metam.

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

I žgirla Lietuviu Laivakorčių Agenlų Sąjungos.

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

Linksmiausia Vyčių Ekskursija tiesiog i KLAIPĖDĄ
Birželio-.! u ne 6 d. Laivu “HELLIG OLA V”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

Užgirtcs Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.
Visos pastangos bus pašvęsta padarymui kelionės atmintina ir pilna 

įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskursijoje.
Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
248 Washington St.. Boston. Mass. 130 No. La Salle St., Chicago, III.

Apie Metimą 
apie Vita 
apie Sene!

Ponas “Dirvos” 
riau: Kadangi I 
vo laikraščio 13 
eini visokias ne 
čiausio žmonišku 
mano asmens nii 
visokių nesąmon 
mu mano adresu 
džiu išspausdinti 
šiam “Dirvos” i 
mano atvirą la 
Tamstos laikrašc 
tojai turėtų gal: 
girsti ir Tamsto 
mo asmens žodį, 
lai padarome. Ti 
me ar Tamsta, 
tą padarytum j e 
tos niekinami a 
tu prisiuntę atvii 
“Tėvynei”.—“Dir 
daugi tokis mane 
yra daugiau, ne 
gas taip pat kiek- 
tas laikraštis le 
teisinti ir šmeiži; 
menims, todėl ( 
kad Tamsta, poi 
tariau, išpildysit 
prašymą ir ištisi 
site šį mano k 
laikraščio artimi 
mery.

Kad Tamsta 
pereito SLA. Se 
reikalingu šmeiž 
tuokliud’ mane ki 
kint kiek tik Ta 
lės leidžia mano 
tos garbės Tams 
džiu ir į asmenį 
tos užsipuldinėji 
dimus domės 
(Buvo pasakyta 
ma taip kaip k 
girtas būdamas 
gu taip mintis 1 
kias priešginybe 
je” rašinėja.— 
kuomet savo la 
tam numery m 
niekinimą ir kc 
giate su SLA. i 
esu priverstas į 
ti ir Tamstos 
falsifikacijas 1 
SLA. reikalais

Pirmiausiai 
teisingai esamą 
statai, kuomet 
Gegužis ir Vita 
sas pastangas 
vietos SLA. S 
Jurgeliutę”. Nt 
Tamstai yra : 
“Tėvvnės” reds 
ra Pildomosios 
riu ir todėl 
balso Pildomos 
tarimuose netu 
Vitaitis sėdi 
Piki. Tarybos 
su “patariamu” 
proga naudod 
p. Gegužiui ir 
gą politiką, o 
nors yra SLA. 
sėdi kaip sliek 
tyli. P. Vitaii 
mas su “patai 
baisiai įkirėjo 
sijoms, bet, s: 
kratyt negali.- 
galima “Tėvyr 
riui šalinti ber 
mosios Tarybo 
tos, kuomet jis 
sprendžiamo 1 
reikalais, bet 
domosios Tai 
aukščiausios n 
Seimo instanci 
cijoj, tai turbi 
ponas “Dirvos’ 
galėtų paaiškii 
tis priverstas 
gužiu išvien t 
had jeigu eis 
L- A. Gegužis 
išeiti ir Vitai- 
biem lygiai sv. 
Jurgeliutė vie 
kaltinta.—“D.’

Toliau, Tam 
mane SLA. 
“šalintoju iš 
kenti neįpynę
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Apie Metimą iš Sekretores Vietos Jurgeliutes; 
apie Vitaičio ir Gegužio “Šmeižimus”; 
apie Seneliams Dovanotą Farmą, ir tt.

Ponas “Dirvos” Redakto
riau: Kadangi Tamsta sa
vo laikraščio 13 num. per
eini visokias net papras
čiausio žmoniškumo ribas 
mano asmens niekinime ir 
visokių nesąmonių skelbi
mu mano adresu, tai mel
džiu išspausdinti artimiau
siam 
mano

tinamas nesąmones net 
no žmonos vardą.
“juokų skyriuje” 
pliotką, kad “poni Zosytė— 
Zosė liks Susivienijimo Se
kretore!” Kiekvienas su
pras, kad Tamsta čia kalbi 
apie mano žmoną. (Čia p. 

, Vitaitis vėl apsireiškia vi- 
“Dirvos” numery šį'same savo keistume: jisai 
atvirą laišką, kad nori kad kiti nekreiptų į jo 

Tamstos laikraščio skaity- neva ‘juokus”, ir juose ap
lojai turėtų galimybės iš- šmeižęs “Dirvos” redakto- 
girsti ir Tamstos niekina-1 rių, išvadinęs “visišku neži
no asmens žodį. (Tą mie- nėliu Lietuvių kalbos”, nu- 
lai padarome. Tik abejoja- ėjo sau toliau “juokuose” 
me ar Tamsta, p. Vitaiti, “Dirvos” redaktorių šmeiž
tą padarytum jeigu Tams- damas, kuomet jis pareika- 
tos niekinami asmens bu
tų prisiuntę atvirus laiškus 
“Tėvynei”.—“Dirva”.) Ka
dangi tokis mano prašymas 
yra daugiau, negu teisin
gas taip pat kiekvienas rim
tas laikraštis leidžia pasi
teisinti ir šmeižiamiems as
menims, todėl pasitikiu, 
kad Tamsta, ponas Redak
toriau, išpildysite šį mano 
prašymą ir ištisai patalpin
site šį mano laišką savo 
laikraščio artimiausiam nu
mery.

Kad Tamsta veik nuo 
pereito SLA. Seimo radote 
reikalingu šmeižt, net “gir
tuokliu*’ mane koliot ir nie
kint kiek tik Tamstos išga
lės leidžia mano asmenį, tai 
tos garbės Tamstai nepavy
džiu ir į asmeninius Tams
tos užsipuldinėjimus ir plū
dimus domės nekreipiau. 
(Buvo pasakyta kad daro
ma taip kaip kitas darytų 
girtas būdamas ar ką, jei
gu taip mintis keičia ir to
kias priešginybes “Tėvynė
je” rašinėja.—“D.”) Bet 
kuomet savo laikraščio 13- 
tam numery mano asmens 
niekinimą ir koliojimą jun
giate su SLA. reikalais, tai 
esu priverstas į tai reaguo
ti ir Tamstos skleidžiamas 
falsifikacijas (Vai!—“D.”) 
SLA. reikalais atitaisyti.

Pirmiausiai Tamsta ne
teisingai esamą padėtį per
statai, kuomet tikrini, “kad 
Gegužis ir Vitaitis deda vi
sas pastangas prašalinti iš 
vietos SLA. Sekretorę P. 
Jurgeliutę”. Neabejoju jog 
Tamstai yra žinoma, jog 
“Tėvvnės” redaktorius nė
ra Pildomosios Tarybos na
riu ir todėl sprendžiamo 
balso Pildomosios Tarybos 
tarimuose neturi. (Bet p. 
Vitaitis sėdi kiekviename 
Pild. Tarybos suvažiavime 
su “patariamu” balsu, ir ta 
proga naudodamasi varo 
p. Gegužiui ir sau reikalin
gą politiką, o p. Gegužis, 
nors’ yra SLA. Prezidentas, 
sėdi kaip slieką nurijęs ir 
tyli. P. Vitaičio dalyvavi
mas su “patariamu” balsu 
baisiai įkirėjo visoms komi
sijoms, bet, sako, jo atsi
kratyt negali.—“D.”) Kaip 
galima “Tėvynės” redakto
riui šalinti bent kurį Pildo
mosios Tarybos narį iš vie
tos, kuomet jis netik neturi 
sprendžiamo balso tokiais 
reikalais, bet net yra Pil
domosios Tarybos, kaipo 
aukščiausios nuo Seimo iki 
Seimo instancijos, jurisdik
cijoj, tai turbut tik vienas 
ponas “Dirvos” redaktorius 
galėtų paaiškint. (P. Vitai
tis priverstas dirbti su Ge
gužiu išvien todėl jog žino 
kad jeigu eis laukan iš S. 
L. A. Gegužis, kartu turės 
išeiti ir Vitaitis. Taigi a- 
biem lygiai svarbu kad p-lė 
Jurgeliutė viena butų ap
kaltinta.—“D.”)

Toliau, Tamsta paskelbęs 
mane SLA. Sekretoriaus 
“šalintoju iš vietos”, neiš-.tikėtų kad p. Vitaitis turi, 
kenti neįpynęs į savo pla-; tokią trumpą atmintį. Gal

ma- 
Neva 
skelbi

lavo i mėnesį laiko priro
dyti “nemokėjimą” Lietu
vių kalbos. O jį labai užga
vo “Dirvos” juokas apie 
busimą SLA. sekretorę.... 
P. Grigaitis, nors jį p. Vi- 
taitis irgi laiko lygiu “Dir
vos” redaktoriui, už “Nau
jienų” juokdarį — kurs bu
vo visai kitas asmuo, ne 
pats Grigaitis, — kurs su
lygino Gegužį su Olšausku 
ir Capone, pasiteisino, bet 
ką darė p. Vitaitis savo 
“juokuose”, paties rašytuo
se, “Dirvos” redaktoriui 
parodžius kad pertoli nu
ėjo? P. Vitaitis ėjo dar 
toliau.—“D.”) Be to, labai 
negražu šaipytis iš rimtai 
ir pavojinga liga susirgu
sios SLA. Centro darbinin
kės p-lės Aušriutės, kuri 
pastaruoju (kodėl ne pas
taru?—“D.”) laiku yra pa
sitraukus net iš darbo del 
tos ligos. Taigi kad Tams
tai, ponas Redaktoriau, ne
reikėtų bereikalingai ner
vuotis delei SLA. Sekreto
riaus vietos ir savo laikraš
ty pliotkauti apie mano 
žmoną, tai šiuomi Tamstą 
užtikrinu, kad Zosytė-Zosė 
niekuomet nemanė ir dabar 
nemano kandidatuoti į S. 
L. A. Sekretoriaus urėdą 
ir tos vietos nesiekia. (La
bai malonu girdėti.—“D.”) 
Del to Tamsta ir Tamstos 
ginami asmenys galite bū
ti visiškai ramus.

Tame pačiame savo laik
raščio num. kitame rašiny, 
kurį Tamsta pašventį SLA. 
Prezidento p. Gegužio ir 
mano asmens išniekinimui, 
tarpe kitko tikrini, kad Ge
gužis ir Vitaitis “naudoja 
SLA. organą savęs aukšti
nimui, nuolat kartodami S. 
L. A. nariams, kad tik jie
du yra atsakomingi, pri
brendę veteranai, o visi ki
ti ‘nepribrendę’. Tai jeigu 
jiedu numirtų — Susivieni
jimas sugriūtų.” Šitokis 
Tamstos pareiškimas yra 
visiškai neteisingas, nes nė 
p. Gegužis, nė aš niekuomet 
tokių nesąmonių neskel- 
bėm ne tik SLA. organe, 
bet ir jokiame kitame laik
rašty — net žodžiu aš nie
kuomet to nesakiau ir ne- 
girdėjau^p. Gegužį tokius 
dalykus sakant. (Ir už
miršk tu man! Juk visai ne
senai ir p. Vitaitienė ir Vi
taitis savo editorialuose rė
žė kokiems tai “nepribren- 
dėliams” už niekinimą “af- 
sakomingų veteranų” ir il
gais raštais lyg pirštu ro
dė į “stovinčius SLA. prieš
akyje veikėjus”.—“D.”)

Todėl ponas Redaktoriau 
reikalauju Tamstos, kad ši
tuos savo užmetimus man 
paremtumet faktais. To
kiais faktais bus citatos iš 
“Tėvynės”, kuriomis Tam
sta įrodysi, kad aš taip apie 
save SLA. organe rašiau ir 
tokiu budu kitus SLA. na
rius tokiais perstačiau, kaip 
Tamsta tikrini. (Niekas ne-

tas jam ir kenkia. Kaip se
nai kalbėjo kad visas SLA. 
išganymas tai saujelė or
ganizacijos priešakyje sto
vinčiųjų ir paskui kolonijų 
veikėjai-organizatoriai. Jei 
kas drystų pasakyti kad p. 
Vitaitis nėra tarp tų pir
maeilių, susilauktų griaus- 
mingesnio laiško negu ši
tas.—“D.”) Jei citatomis iš 
“Tėvynės” Tamsta negalėsi 
to įrodyti tai kiekvienas be
šalis žmogus žinos ko yra 
vertas Tamstos, kaipo laik
raščio redaktoriaus, žodis. 
(Visgi vertesnis negu to 
kurs rašo ir užmiršta ką 
rašo.—“D.”) Išanksto už
tikrinu Tamstą, kad citato
mis iš SLA. organo tų savo 
užmetimų man paremti' ne
galėsi, nes tokie dalykai 
niekuomet nebuvo skelbia
mi SLA. organe. (Jeigu to 
būtinai reikalausit, bus pa
duota vėliau, nes laiškas la
bai ilgas ir be to, todėl šia
me numeryje stoka vietos. 
—“D.”)

Toliaus Tamsta randi ga
limu mano ir p. Gegužio ad
resu paleisti net sekamą 
šmeižtą:

“Visi atmename, pereita
me SLA. seime buvo pado
vanota Susivienijimui 10 
akrų farma steigimui sene
lių prieglaudos. Senelių 
prieglauda yra vienas iš 
Susivienijimo idėjinių tiks
lų. Farmą padovanojo p. 
J. J. Bačiunas iš Sodus, 
Mich. Bet, kaip seniau jau 
‘Dirva’ sakė (ir tam pilnai 
tiki) Gegužio ir Vitaičio 
nusistatymas yra skubiai 
įrodyti visuomenei kad tie 
kurie ką gero daro ar nori 
daryti Susivienijimui, yra 
negeri, jie jieško vietų <— 
smerkti juos! Ir tas planas 
vykdoma.

“Šiandien jau doru SLA. 
nariu negali būti ir rūpin
tis apie SLA. reikalus. Jei 
nesi centro valdyboj ir kaip 
ta centro valdyba nedarai 
nuostolių, tai esi nedoras, 
jieškai vietos centre!”

Ar Tamsta, ponas Redak
toriau, nemanai, kad jau 
pertoli nužengiai (kodėl ne 
nužengei?—“D.”) su to
kiais (“su” čia nereikia. — 
“D.”) savo pareiškimais, 
net inkriminuodamas visą 
SLA. Pildomąją Tarybą? 
(Na tai te tau! Kur čia in
kriminavimas? Pild. Tary
ba prarado $25,000 ir dar 
daro nuostolius ir aikvoja 
kitus tūkstančius dolarių 
“kaltininkų” “jieškojimui”, 
kuomet pati yra kalta. Tai 
yra viešas faktas.—“D.”) 
Jei Sveikas negali būti do
ru SLA. nariu ir negali są
žiningai rūpintis SLA. rei
kalais, kaip pats tikrini, tai 
meldžiamasis nespręsk vi
sus (kodėl ne visų?—“D.”) 
SLA. narius sulig savęs. 
Užtikrinu Tamstą, kad kiek 
man žinoma, tai visi SLA. 
nariai yra dori žmonės, tei
singi ir sąžiningi sulig or
ganizacijos. (Ir tas malo
nu girdėti, todėl prašome 
p. Vitaitį tą pasižymėti ir 
nebandyti įrodinėti kad ki
ti yra “neatsakomingi”, ir 
paprašyti savo garbintojų 
kad kituose laikraščiuose 
neterštų vardo gerų, Susi
vienijimui atsidavusių SLA. 
narių. Iki šiol daroma taip: 
iei kas kur prasižiojo prieš 
Pild. Tarybą ir jos klaidas, 
tas tuoj apšaukiamas jog 
pats jieško vietos Pild. Ta
ryboje, ir po to seka eilė 
“griekų” ant to žmogaus 
sprando.—“D.”)

(Bus daugiau)

Jei Turi Kietus Vidurius
Naudoji visokias piles ir druskas, 

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

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

KAIP ARTISTAS IŠSI
GELBĖJO NUO NU

ŽUDYMO

išSugryžęs į Londoną 
Chicagos dailininkas-piešė- 
jas Vivian Gray pasakojo 
kaip jis laimingai išgelbėjo 
savo gyvastį pakliuvęs tarp 
Chicagos žmogžudžių.

Vieną šaltą vakarą, pasa
koja jis, aš piešiau senus 
budinkus. Sušalęs, inėjau į 
vieną lūšną gauti ko nors 
šilto išgerti. Viduje buvo 
buris vyrų, kurie tuoj pa
manė kad aš esu detektivas 
ir užvedu ant jų policiją.

Išsitraukę revolverius jie 
tuoj prisakė man iškelti 
rankas į viršų. Pradėjau 
aiškint jog esu Anglas ar
tistas, bet jie rėkė jog aš 
meluoju ir tuoj busiu su
šaudytas. Desperacijos ap
imtas, pasisiūliau nupiešti 
vieną iš jų patikrinimui sa
vo profesijos. Su atstaty
tais į mane tuzinu revolve
rių, aš nupiešiau vieną rie
bų jų gaujos narį. Tas per
tikrino juos kuomi esu, ir 
kada užbaigiau jie užfun- 
dijo man ir pasisveikino su 
manim. Tą piešinį parsive
žiau Anglijon, pasako jis.

PANTARDA SU AUKSO
ŽIEDU

Netoli Lyons, N. Y,, nu
šovė laukinę pantardą, ku
ri turėjo tik vieną koją ir 
ant tos sveikos kojos rasta 
užmautas auksinis žiedas, 
išsagstytas brangakmenais.

Kurie tik apie tai patyrė

pradėjo daryti įvairius spė
jimus apie tokį romantišką 
paukštis, arba jei buvo ta- 
jos užmauta aukso žiedas; 
kodėl parinkta vienkojis 
paukštis, ar jeigu buvo ta
da dvikojis, kam antra ko
ja reikėjo nupjauti, kada 
užmovus žiedą paukštis pa
leista gyventi?

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE

ANTRA EKSKURSIJA

Uaujausi Lietuviški Rekordai Columbia
NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

Jūs jau laukėte dalių penkių ir žeiių “Lietuvišku Veseiia”—štai ji 
yra jgrajinta garsiosios Lietuvių Mahanoy City Mainierių Orkestrus su 
incidentaliu dainavimu, kuriuos išpildo SAUKEVIČIUS IR URBAS.

61005 F
12” $1.25

Lietuviška
Lietuvišku

Veseiia, Dalis Penkta 
Veseiia, Dalis 

Jie yra tęsiniai iš:
61003 F j Lietuviška Veseiia,

12” $1.25 "j Lietuviška Veseiia,
Dalis
Dalis

61004 F j Lietuviška Veseiia, 
12” $1.25 ) Lietuviška Veseiia, 

—tos pačios orkestros.

šešta

Pirma
Antra

Dalis Trečia
Dalis Ketvirta

Orkestru su Incid.
Dainavimu

Lai jūsų krautuvininkas pagrajina jums by kurį iš Columbia rekordų 
ir prašykite jo vėliausio katalogo. Jūs taip gi galite užsisakyti juos 
per laiškus.

Columbia Records
“NEW PROCESS'

Viva-tona? Recording ~Ihe~Records without Scratch

Columbia Phonograph
Company, Inc.

1825 East 18th Street
Cleveland, Ohio

Šiuos rekordus galite gauti “Dirvos” krautuvėje

(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga) 
Cunard Linijos Gražiu Laivu 
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 Susivąienijiiną 
Keleiviai..

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA:
J. AMBRAZIEJUS

168 Grand St. B’klyn, N. Y.
“AM. LIETUVIO” Agentūra

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St. Montello, Mass.

J. G. 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, Allegheny av. Phila. Pa.

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

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago 

RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.

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

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

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

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

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

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct. 

“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
f

v v

Šiluma Svarina
LUCKIES visuomet 
poiemkūs jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saulė nokina — del to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Viole
tiniai Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti 
iš geriausių tabakų - Derliaus Grietinės - DAR - 
IR “č.PRACIN'! I” — ir extra slaptas šildymo pro
cesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiame 
žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie 
parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigaretuose. Nenuostabu, kad LUCKIES visuo
met palankus jūsų gerklei.

EggS®:}::.-

< 1

Tcbjcco
Co.. Mirs

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”
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus— prieš kosuli 1 1 * ■ • t \ ’ ■ ■ ■ — »» — >— \
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Dienos Klausimais Žentai iš Amerikos
Komedija iš Amerikie čių Prietikių Lietuvoje Parašė K. S. K.

LIETUVOS IMPORTAS 1931 METAIS
*------------------------------------

Didelis Pittsburgiečių 
Darbas Lietuvystei

Šiame numeryj korespon
dencijoj iš Pittsburgo ra
site pranešimą kad ten, pa
sidarbavus Lietuvių Vaiz
bos Butui, susitvėrė Lietu
vių universitetų studentų 
organizacija. Tie studen
tai visi yra Amerikoj gimę 
ir augę, tūli gal visai neno
rėjo ir mažai mokėjo Lie
tuviškai kalbėti. Bet štai, 
tie kuriems rupi Lietuvys
tė, gražiu budu priėjo prie 
jų, surengė jaunimui tinka
mas vaišes, patarė, pamo
kino, padrąsino, ir 
prato Lietuvystės 
kad yra Lietuviai 
reikia dirbti savo 
tarpe.

Jie, baigę mokslus, visą- 
dos atsimins jog yra Lietu
viais, nenuskęs Amerikonų 
gyvenime, bet bus savi sa
vo tautos žmonėms, kiti net 
žymus veikėjai taps.

Pittsburgiečiai veikėjai 
padarė su savo moksleiviais 
tą ką padarė Brooklyniš- 
kiai su Jack Sharkiu. Po 
pasivaišinimo, po pasikal
bėjimo, Šarkis pamatė kad 
ištikro yra garbė būti Lie
tuviu, ir nuo to paskilbo jo 
vardas kaipo Lietuvio per 
visą pasaulį.

Musų čia augusį jaunimą
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i tikrą Lietuvystės kelią ga
li pastatyti tik ateiviai Lie
tuviai. Šitokios organiza
cijos galėtų būti kituose di
deliuose Lietuvių centruo
se. Tik reikia kam nors jas 
pradėti.

Nereikia praleisti nepa
minėjus kad Lietuvių stu
dentų organizacijos nėra 
naujiena. Studentai turėjo 
organizacijas tame garsia
me Valparaiso universitete. 
Bet tai buvo tik ateivių Lie
tuvių universitetas, o iš to 
universiteto išeidavo: 
cialistais, klerikalais ir 
tininkais.

(Tąsa iš pereito num.)

so-
tau-

100 M. SUKAKTUVĖS 
NUO ‘LENKMEČIO’
Yra senelhj kurie dar ir 

šiandien kalba apie “Kra- 
kusmetį”. Bet tai daugiau 
apie antrąjį, ne apie pirmu
tinį. Apie pirmąjį tik gir-

Apačioje eina surašąs im
portuotų į Lietuvą prekių 
ir medegų 1930 metais, ką 
“Lietuvos Ūkininkas” pri
skaito prie nereikalingųjų, 

. sako: “Importas be kurio 
galima apsieiti”. Štai už 
kokias sumas litais įvežta:

Muilo už virš 
Avalinės 
Šilko
Medžio dirbinių
Žuvies
Kruopų
Daržovių
Žalių vaisių 
Sausų vaisių 
Riešutų 
Šokolado 
Nedirbtos odos 
Miško med.
Papr. akmenų
Išviso tokių ir

dalykų importuota už virš 
20,000,000 litų. Tačiau ne
galima sakyt kad be jų vi
sų butų galima apsieiti. Pa- 
veizdan, ar apsieitų Lietu
vos ponios be šilko, ir kaip 
išrėdytų Lietuva svetimša
liams jeigu Lietuvoje tiktai 
'namie austos drobės suk- 
niemis dėvėtų? Taipgi ne
pagaminama Lietuvoje to
kios gražios avalinės kokia 
reikalinga prie šilko suk
nių. Na o tas išgelbsti Lie
tuvą nuo davimo įspūdžio 
svetimšaliams kad ji nėra 
kokių skurdžių kraštas.

Gana jau Kaunas kaipo 
sostinė daro prastą įspūdi 
mačiusiems kitų šalių puoš
nias sostines.

Be kitų čia paminėtų im
portų galėtų apsieiti, tiesa, 

~ bet reikia atsiminti jog to 
- reikalauja tarptautinė pre- 
■_ kybą. Kas butų jeigu Lie- 
~ tuva viską savo vartotų ii 

kitur siųstų, o kitiems biz
nio — nei už centą.

Amerika tokia turtinga 
; ir visko pasigamina, o žiū

rėkit už kiek šimtų milijo
nų dolarių kas metai im
portuoja visko. Net impor
tuoja anglį ir aliejų, nors 
pati yra anglies ir aliejaus 
šalis.

Gyventojams, o ne 
Sau

Šiame “Dirvos” numery
je telpa Lietuvos Finansų 
Ministerijos finansų depar
tamento direktoriaus p. M. 
Lipčiaus prisiųstas straips
nis, “Iš kur Lietuva Ims 
Pinigus ir kur Juos Išleis 
Šiais Metais”.

Straipsnio pabaigoje iš- 
rodoma kur pinigai bus iš
leisti, kas duoda malonų Įs
pūdį, nes aiškiai parodo kad 
vyriausybė viską ką daro 
daro visos šalies gerovei, 
visų gyventojų labui, o ne 
savo partijai. Ar senai dar 
kitos partijos mėtė pinigus 
Lenkų mokyklų steigimui, 
vienuolynų kūrimui, stipri
nimui savų organizacijų, ir 
tt. ir tt. ?

, Lietuvos Universiteto 
Atstovė Atvyko

Pereitame “Dirvos” nu
meryje buvo pranešta apie 
kelionę Į Ameriką Lietuvos 
Universiteto .atstovės, po
nios Elenos Gimbutienės, 
kuri vyko Į Tarptautinės 
Universitetų Moterų Fede
racijos konferenciją Mass. 

■ valstijoje. Ta konferencija 
atsibuna šiose- dienose.

Ši žymi Lietuvos viešnia 
atvyko Kovo 27 d. laivu 
“Berengaria”. Po atlikimo 
savo formalių reikalų, žada 
aplankyt nekurias Lietuvių 
kolonijas pereitame nume
ryje paminėtu tikslu.

Amerikos moterims ypač 
reikėtų pasistengti susipa
žinti su p. Gimbutiene, už- 
kviečiant ją pas save.

PAUKŠTELIO VARGAI
Tu, paukšteli, giesmininke, 
Ko taip anksti parskridai 
Iš laimingo šilto krašto, 
Kur sau linksmai gyvenai?

Čionai dangus apsiniaukęs,
Saulė vis už debesų,
Ant medelių nėra lapų
Nei pievelių dar sausų.

Čion lytutis vis lynoja,
Kur pažiūriu, vis vanduo, 
Šaltis, badas vis kamuoja, 
Šviesios dienos nematau.

Aš tarp šakų ir lapelių
Lizdą sukt sau nemanau,
Nes čion šaltas šiaurus vėjas, 
Mat peranksti parskridau....

Aš po stogu vargdienėliu 
lazdą sau susuksiu, 
Ir jį vargšą vis raminsiu, 
Savo dainom’s supsiu.

Jis pareina iš darbelio
Jau pritroškęs kaip kada, 
Ir nuvargęs gul’ ilsėtis — 
Užmigdysiu jį daina.

Aš parnešiau jam tą dainą
Iš šalelės tolimos —
Kur nėr’ šalčio nei vargelio, 
Nei žmonelių alkanų....

Genelis.

“slapieji” Stiprėja
Su prohibicija kovojan

čios spėkos skelbia kad se
kančiame S. V. Kongrese 
bus 183 nariai Senate ir At
stovų Bute, kurie nori pro- 
hibicijos pakeitimo. Laike 
pereitų rinkimų skaitliuota 
“šlapiųjų” tik 140.

PRIMINSIU MEILĘ IR SAPNUS
Aš ją sapnelyj atlankysiu, 
Priminsiu meilę ir sapnus, 
Jai savo širdį atidarysiu, 
Savus parodysiu skausmus....

Ji pamatys mano krutinę
Ir žaizdas raudančios širdies,
Kur meilės gėlės susipynę
Jau džiaugsmu niekad nežydės....

Ir pagailės tada mergelė,
Sapne su manim verks, liūdės, 
Kad nusileidus mus saulele 
Jau niekad mums neužtekės....

Ji gailiai verks kad veidmainiavo
Ir meilėj žaidė su visais, 
Kai pamatys kad ji keliavo 
Ne meile žydinčiais takais. .. .

Jonas Morkūnas.

Džekis (pažiūri į tą pusę kur Barbora 
nuėjo, suraukia nosį): Aš nekėrinu kad 
ir tarnaitė, ale ar negalit man pasukt ko
kią jaunesnę, gražesnę.... Brrrr!....

Pranas: Lisen, juk tau ne ant štedi rei
kia. Kam suterliot gerai merginai vardas?

Marė: Ponas Verši, aprėdysim, aptai
sysim, ir atsakys tamistos tikslui. Juk į 
Ameriką ją vistiek neimsi.

Scena 5.
Sugryžta Barbora, suodinais pirštais nu

teptu veidu. Džekis dar labiau rau
kosi ją pamatęs.

Barbora (linksma): Aš buvau pamir
šus blynelius.... Dabar jau gerai, galim 
kalbėt.... Aš tokia linksma šiandien....

Marė: Taigi, sėsk, Barboryte, pasaky
sim kame dalykas. Matai, ponas Veršis 
nori prašyt padaryt jam didelę malonę. ... 
(Parodo nusišluostyt veidą, ji su prijuos
te šluostosi.)

Barbora (pati sau į šalį): Nejaugi tai 
man tektų vadintis “poni Vęršienė”? (Vi
siems). Aš sutinku, mielai sutinku... .

Pranas (prie Džekio): Govan, ju, jau
ti! eik pas savo svythart, merginkis, kal
bink.... (Ima jį už rankos, tempia prie 
Barboros, tas raukosi.) Tai ve tau, Bar
bute, busintis tavo jaunikis, tik nenusi
gąsk ....

Barbora (įsikanda pirštą, akis kraipo iš 
džiaugsmo): Dievulėliau tu mano bran
giausia .... tai mano centeliai ubagams 
duoti pasiekė tavo ausis?.... (Laukia at
einant Džekio.)

Marė: Na, ponai, gana komedijų, saky
kim dalyką. Ponas Verši, prašau išdėstyt 
jai savo propoziciją.

Džekis (prieina, raukosi, tūpčioja): Sy, 
sy, va, mat, aš noriu. .. . labai prašyt. .. . 
misis ar kaip kitaip.... Aš turiu labai di
delį trobelį... *.

Barbora: Tai ponas Veršis turi labai 
didelę trobą Amerikoj ? Aš, ponas, geriau 
tikčiau ten už tarnaitę, ne už pono žmo
ną.... Aš prasta vargdienėlė....

Pranas (kumšteli Džekiui): Spyk ap, 
nemonkyk ilgiau. Pasakyk ko reikia, mes 
tau paelpysim prišnekėt kad sutiktų....

Džekis (susiraukia, parodo Pranui lie
žuvį, paskui Barborai): Trobelis tai reiš
kia bėda. Aš pakliuvau į didelę bėdą ir 
štai mano frentas ir ši panelė sako kad tu 
galėtum man paelpyt, aš užmokėsiu....

Marė (Barborai, švelniai): Taigi, Bar
boryte, gausi iš pono daug dolarių, paskui 
vėl galėsi čia sugryžt....

Barbora (ima nerimauti): Del panelės 
aš viską daryčiau, bet nežinau ką ponas 
su manim darys kad paskui vėl jam nerei
kės ?....

Džekis: Sy, aš parvažiavau į Lietuvą 
singelis....

Pranas: Nevedęs, sakyk, jos nesupranta.
Džekis: Dac rait, nevedęs, o dabar tu

riu buk ženotas, taigi noriu prašyt kad tu 
pabūtum mano pačia.... Kiek reikės už
mokėsiu. (Purtosi tik Pranui matant.)

Marė: Taip, Barboryte, ponas Veršis 
atsidūrė tokioje situacijoje kad turi po Lie
tuvą važinėdamas nuduot jog yra vedęs, 
išvengimui pono Bravorų Ministerio kerš
to. Tu girdėjai apie jį?....

(Barbora lyg sumišus mirksi.)
Džekis: Dacit, Barbute, ar bus gerai?
Barbora (stojasi, ištempia akis): Ar tai 

aš turėsiu but jo žmona be šliubo?
Marė: Nei taip žmona, tik taip kelionės 

draugė, tik nuduot jo žmoną. Pagelbėsi 
ponui Veršiui, o jis išvažiuodamas tau at
silygins. ...

Barbora: To, panele, tai nebus! Jis ga
li mane su bėda palikt. ... Jau vienas taip 
padarė, ir jau dvidešimts metų kaip išbė
go į Ameriką ir po šiai dienai kaip ugny
je sutirpęs dingo. ... Ne! Aš verčiau čia 
sau ramiai tarnausiu, nebus rūpesčio....

Džekis (nuošaliai stovėdamas, akis iš
verčia, sau): Kažin ar ne ta pati?.... 
Tai papulčiau jeigu ji sumislytų... . Ale 
ana buvo plonesnė ir gražesnė.... Kad 
tik ji neprisikabintų....

Pranas: Nebūk paika, Barbute, uždirb
si kokią šimtinę, pasivažinėsi po Lietuvą, 
ir pabaigta....

Barbora (šnairai dėbteli į Džekį): Po
nui Veršiui gal bus pabaigta, bet kažin 
kaip man?.... Kas nori'mane turėt sau 
už žmoną turi paimt kaip krikščioniškas 
tikėjimas reikalauja. Kitaip ne. (Nuoša
liai stovėdama, dar sykį pažiūri į Džekį, 
pasitrina akis, pamirksi, sau): Kažin ar

ne tas pats šėtonas ką mane prigavo ?.... 
Iš nosies labai panašus, tik anas buvo lai- 

, bas. gražus ir nenuplikęs....
Marė: Barboryte, su juo gyvent tau 

nereikės, tik nuduot kaipo jo žmona vie
šai....

Barbora: O kažin kaip jis norės nuduot 
ne viešai? Be šliubo aš už jokius pinigus"! 
Ką pasakys kunigėlis? Ant visos parapi
jos apšauks kad Barbora Seniulytė be šliu
bo su Amerikontu gyvena! (Išbėga į vir
tuvę. Marė išeina paskui ją.)

Scena 6.
Pranas: Kaip matau, tau jokios pagal

bos nėra, turėsi arba paimt ją su šliubu, 
arba bėgt iš Lietuvos....

Džekis: Kad jas perkūnai tas mergas 
ir bobas! Tiek trobelių su jom visą amžį 
turėjau, ale taip blogai dar niekad nebuvo. 
Imk iš bėgk žmogus iš Lietuvos del to krei- 
zės ministerio kokios ten lepšės! Lyg aš 
bučiau geresnių nematęs!

Pranas: Well, bet dabar jau įkliuvęs, 
taigi sakyk, ar nori ženytis su Barbora? 
Piršlys štai redi yra!

Džekis: What do ju tink? Aš kreizė? 
Kibą jus susitarę iš mane fones krečiat? 
(Dedasi usus, rengiasi išeit.)

Pranas: Tavo trobelis, ne musų, ir ži
nai pats kad Ministeris su tavim fonių ne
krės. ...

Džekis (nusiima usus): Ar žinai, Frenk, 
ką aš sugalvojau?! (Frenkis atsisuka, bet 
tuo tarpu—)

Scena 7.
Ineina Marė ir jų kalbą pertraukia.

Marė: Ponas Verši, vilties nėra, ji ne
sutinka kitaip kaip tik jeigu susijungs su 
tamista moterystės ryšiu bažnyčioje. Ji 
nepasitiki vyrams ir bijo nuodėmės. .. . Ir 
aš jos nekaltinu.... ’ i

Džekis (vaikšto, mąsto, pakaušį krapš
to, plaukus taršo ir raunasi): Mai gud- 
nis... . mai gudnis.... kas daryt?... .

Marė: Tačiau, ponas, jeigu perilgai abe
josite, gali ir labai negeistini dalykai nu
tikti ....

Pranas: Šiur. Gali Mariampolėj pasi
suki tas ministeris.... Abečiu tada ka- 
bintumeis ant kaklo kad ir ožkai...

(Bus daugiau)

dėjo nuo savo tėvų, nes vi
sai nedaug tėra gyvų tokių 
kurie gimė prieš 1831 me
tus ir nors vaikais būdami 
sukilimą pergyveno.

Sukilimas buvo Lenkų už 
atgavimą nepriklausomy
bės, kurią Lenkai prarado 
1795 metais, sykiu pražu- 
dydami ir Lietuvos nepri
klausomybę.

Sukilimas palietė ir Lie
tuvą, nes Lietuva buvo Len
kų apgyventa ir dvarpo
niai darbavosi remdami sa
vuosius Lenkijoje.

Tas sukilimas buvo apie 
36 metai po Lietuvos ir 
Lenkijos suplėšymo.

Lenkai sukilimą pralai
mėjo,. nuo to nukentėjo ir 
Lietuviai.

Antras didelis Lenkų su
kilimas įvyko 1863 metais. 
Šį daug kas atmena. Tada 
Lietuva dar daugiau nu
kentėjo ir neteko spaudos, 
kurią atgavo tik po 40 me
tų.

Rusų Teatras — ne 
Teatras

Rusijoje tikras toj pras
mėj teatras išeina iš mados. 
Tikras scenos menaą nyks
ta. Teatras virsta grynu 
komunistinės propagandos 
padaru. Scenoje nestatoma 
jokie dailos dalykai, bet tik 
pritaikyti komunistų rei
kalavimams.

Štai kokie maždaug daly
kai dabar statomi: ką nors 
daro, planuoja, vykdo ar 
persekioja ar kankina ka
pitalistai arba “kulakai”. 
Kada veikalas pasiekia sa
vo blogumo čiukurą, štai į 
sceną ineina komunistas 
karžygis ir išgelbsti arba 
paima viršų. Visur perga- 
lė-triumfas yra komunistų.

Štai gera naujiena visiems Amerikos Lietuviams:

Jau išėjo iš spaudos populiariška

LIETUVOS ISTORIJA
VYTAUTAS DIDYSIS

Didele 318 puslapių knyga

Popieros viršais $1.50 - Audimo viršais

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

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

Siųskit savo užsakymą dabar!
REIKALAUKIT “DIRVOJE”
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(Tąsa iš pereito num.)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Kalbant apie Velykas ir 
kiaušinius, dar liko neišriš
tas klausimas ką pirmiau 
Dievulis sutvėrė — kiauši
nį ar vištą.

O dabar, kai bolševikai 
jau turi savo “raudoną su
sivienijimą”, jiems reikia, 
po kitais vardais, vėl rašy
tis į tautišką Susivienijimą 
ir vėl bandyti jį užkariau
ti, nes dabar, nelikus bolše
vikų, tautininkai su socia
listais pasimetė ir susiskal
dę tarp savęs.

I

Pargryžęs Ramojus tuoj pradėjo sta
tyti tvirtovę-pilį apsaugai nuo priešų. Tūk
stantis suvirš vyrų dirbo kirsdami rąstus 
ir nešdami juos Į vieną vietą, kur kasė Į 
žemę — panašiai kaip buvo Įrengta jo tė
vo pilies apsauga. Tvirtovė diena iš die
nos augo. Aukštos-storos tvirtovės sienos 
gaubė savo viduje gyvenimą pačių kariau
ninkų. Ten jau buvo sandėliai maistui, 
buvo įrengta žvalgybos kuorai. Per pilį 
tekėjo upelis, kad žmonės turėtų gėrimui 
vandenio laike apgulimo. Nepražiurėta 
nieko kas buvo reikalinga gyventojams 
tvirtovėje, kiek jie tais laikais apie karo 
reikalus suprato.

Karas!
Slinko diena po dienos nuo to kai Ge- 

i’uta dagirdo jog pajūryje matėsi svetimi 
žmonės. Pajūriu Į visas puses lakšte špie- 
gai, pulkeliai jų paeidavo ir tolyn nuo pa
vandenio, bet ne pertoli, vienok jokių Vi
kingų ir jų valčių žymių nebuvo — pajū
ris buvo tuščias.

Bet tarp Žemaičių didėjo ir didėjo kal
bos apie pulką kariauninkų iš girių — ku
rie lakstė keturiomis kojomis. Ištolo ma-' 
te Girulius raitus, žemaičiai manė kad ar
klys ir žmogus yra suaugę, iki persitikri
no, gavę progos arčiau prieiti. Kalbos' 
apie tokius vyrus-arklius taip praplito kad 
Žemaičiai tarp savęs tik ir kuždėjosi jog 
tiesa buvo kad tose tolimose-giliose girio
se gyveno kas nors bet ne žmonės. Kiti 
gi kalbėjo prideramai, kurie jau matė juos 
iš arti ir gavo pažinti — apie kariaunin- 
kus-žmones, apie jų smarkų, jauną vadą, 
apie jų ginklus, apie gyvulius ant kurių jie 
raiti vaikščiojo!

Ramojaus srities girių gyventojai Že
maičiai, susisiekdami su savo pajūrio bro
liais, skleidė ypatingus gandus apie tuos 
kariauninkus, apie jų vadą kalbėjo net pa- 
dievindami. Kiti, kurie jo dar nebuvo ma
tę, tik iš kitų girdėjo, kalbėjo kad jis esąs 
koks siaubūnas, kurs graso visus išžudyti 
ir pats čia apsigyventi. Dar kiti kuždėda
mi sakė kad tas vadas ragina Žemaičius 
dėtis išvien ir išmušti iš juros užėjusius 
svetimuosius, ir kad daug girių gyventojoj 
jau prie jo prisidėjo.

Geruta, kuri iki šiolei buvo rami, nes 
su atplaukusiais mažais būriais plėšikų 
lengvai apsidirbdavo, dabar susirūpino. 
Ar kam užėjo kada Į minti kad tie apkal
bami “girių siaubūnai”, kurių niekad nie
kas nebuvo matę, virs tikrenybe? Kas 
tas jaunas kariauninkas, ko jis čia nori?— 
galvojo sau Geruta.

Tarp pajūrio Žemaičių pakilo baimė 
ir susidomėjimas. Ar susidėti su savais 
ai1 klausyti “juros mergos” buvo jų nuola
tiniai ginčai. Geruta jie jau gerai pažys
ta ir pamilo kaipo valdovę, bet koks gali 
būti tas “girių vyras”: jis gali juos visus 
išžudyti ir apsibūti jų žemėse.

Ramus Žemaičių kraštas užvirė gyvy
be, kalbomis, baime ir garbinimu naujo va
do, kurio jie dar nepažinojo.

Pažiūrėsim kaip Geruta gyveno. Ji 
kiek atokiau nuo juros, Šventosios paupyje 
tuiėio Įsirengus diktoką pilį, pagal pilių 
Žuvėjų šalyje. Daug jos vyrų buvo pa
ėmę Žemaites už moteris ir turėjo kūdi
kius. Susikurusios naujos šeimos gyveno 
sau pasirinktose vietose, įsirengę mažas 
apsaugas savo namų nuo žvėrių. Daug 
narsių stiprių Žemaičių buvo sutuokta jos 
pilyje, jie buvo išmokyti karo darbų ir ga
lėjo smarkiai su priešais kautis. Jie bu
vo aprengti nuo užpuolikų Vikingų atim
tais šarvais ir ginklais ir jau gerai mokė
to juos naudoti. Tie vyrai iš viršaus išro
dė Vikingais, buvo smarkus kariauninkai, 
bet širdyje buvo Žemaičiai.

Gerutes špiegai skleidė tarp jos pa
valdinių gandus apie tą naują vadą kuo-

pikčiausius ir gąsdino žmones nesidėti prie 
jo, nes Geruta įleis iš juros Vikingus plė
šikus, kurie išžudysią juos visus. Tam pri
tarė ir Žemaitės Vikingų žmonos.

Taip tai tapo iškasta gili skradžia 
tarp Gerutes ir Ramojaus žmonių. Girioje 
gyvenę Žemaičiai griežtai pasidalino: vie
ni stojo prie Ramojaus, kiti liko prie Ge
rutes, ir tokiu budu artinosi karo audra, 
artinosi žudynė savų žmonių — žudymas 
vienas kito Žemaičių tarp savęs. Dabar 
išrodys jog geriau butų buvę jei Ramojus 
visai čia nebūtų atėjęs. Žemaičiai ramiai 
gyveno, Geruta juos užtarė, o dabar atėjo 
savi, Lietuviai, kurie sutuokę Žemaičius 
ruošia žudynę jų pačių tarpe. Geruta juk 
neidavo gilyn į Žemaitiją plėšti gyvento
jų, dar net buvo užvaja jiems nuo jurų 
plėšikų, nes juos atmušdavo. Kurie buvo 
toli miškuose išsislapstę ir skleidė gandus 
apie “juros mergos” baisybes, tie gyveno 
pirmesne baime, įgyta kiek seniau. Jei 
kur toli pajūriu kiti gyventojai nukentė
davo nuo užpuolikų iš juros nebuvo tai kal
tė Gerutos, nors gal tie užpuolikai buvo 
priskaitomi bendrai jai, kaipo iš juros pa
einančiai. Pasakos apie Gerutos baisumą 
ir žiaurumą buvo tik pasakomis tų kurie 
toli nubėgo į girias ir paskiau negryžo 
persitikrinti.

Bet žudynė artinosi. Ramojus su sa
vo Giruliais narsuoliais ruošė Žemaičius 
kuoskubiausia, gamino medinius, raginius 
ir akmeninius ginklus. Nesnaudė ir Ge
ruta, gavus žinių apie Ramojaus spėkas, 
nes palengva jos špiegai Žemaičiai pasie
kė ir Ramojaus pilies sritį. ,

— Turim jį sumušti pirm negu jis spės 
atitraukti nuo musų Žemaičius! — kuždė
jo jai kerštingi Vikingai jos patarėjai, 
stengdamiesi slėpti nuo Žemaičių savo žy
gius, kad gandas nepasiektų Ramojaus.

— Turim sumušti.... — pakartojo 
Geruta, užsimąsčius, nes ji suprato kad 
bus žudynė pačių Žemaičių, jeigu jie dar 
jos klausys. Jeigu atsimestų, tada ji din
gus, bet užtai reikia skubiai imtis darbo.

Nelaukdama iki Ramojus pradės puo
limą, Geruta išsirengė prieš “siaubūną iš 
girios”. Įsakymas duota vyrams rengtis 
į mūšį. Barška ginklai, sujudimas jų pi
lyje didelis. Geruta turi sumušt tą kurs 
atėjo išstumti ją iš jos užgyventos vietos.

Bet nespėjo Vikingai su savo Žemai
čiais išsirengti kaip apie tai patyrė Ra
mojus. Jo špiegai veikė sumaniai ir pa
siekdavo pačios Gerutos žmones, ir nors 
Gerutos išsirengimas buvo slaptas ir stai
gus, Ramojus nebuvo užkluptas pilyje. Jis 
irgi su savo pulkais rengėsi pulti pajūrį 
ir apgulti jos pilį.

Ramojaus pulkai jau buvo daėję iki 
vietos kur šiandien stovi Kretingos mies- 

i telis, kaip štai Gerutos akylus Vikingai iš 
piliakalnio ką tai pamatė toli juroje: ant 
tyro pietvakarių dangaus skliauto, kur 
vanduo susivienija su erdve, kas tai pil
kavo — pasirodė lyg ilgas plonas debesė
lis, kurs išlėto didėjo, bet nuolat didėjo ir 
išrodė ilgas.

Tas Geruta nemažai surūpino. Ji su
prato kad atplaukia kas nors, ir tai nepa
prastai didelis!

— Pavojus, didelis pavojus!.... — su
kuždėjo Geruta Rolfui, savo galingam ypa- 
tiškam sargui, ir keletui žymesnių vadų, 
Vikingų ir Žemaičių.

Žemaičiai tik dabar pamatė kas deda
si, nes jie nebuvo tokie akylus ir papratę 
juros ženklus pažinti kaip buvo Vikingai. 
Kas tokie artinosi galima suprasti, nes 
tais laikais niekas į vaišes nevyko. Į Že
maitiją plaukė nauji Vikingai plėšikai, po 
pasisekimų ar nepasisekimų Sambijoje, 
nes jie matėsi atplaukia šiaurėn iš tolimų 
pietvakarių.

(Bus daugiau)

Tai reiškia antrą Susi
vienijimo ekskursiją į Lie
tuvą vadovaus Stasys No. 
2, tas kurį “Dirva” prisi
spyrus siuntė į Lietuvą pa- 
tyrinėt ir parsivežt savų įs
pūdžių, kada jis atsisakė 
patalpinti SLA. prezidento 
įspūdžius.

Stasys No. 1 važiavo ir 
sugryžo su gerais įspū
džiais.

Stasys No. 2 turbut jau 
dabar savo įspūdžius rašo, 
nes ir sugryžęs negalės ki
taip rašyti, per keturis me
tus turėjus tokius nuodug
nius “faktus” apie “nede
mokratiškas n u o t a i kas” 
“smurtininkų” smaugiamoj 
Lietuvoj.

Parvažiuojnat nebus ka
da rašyt, kaip ir Stasiui 
No. 1. '

Jeigu neduokdie Lietuvo
je, Stasiui No. 2 beviešint, 
sukelti! revoliuciją tie jo 
garbinti kamarotai, ku
riuos jis nori valdžioje sė
dint matyti, jis neitų jiems 
į pagalbą, bet pirmas paro
dytų kulnis ir neštųsi atgal 
į Ameriką.... .

I ■

Gerb. Galvočiau Asile: 
Mes ženočiai iš Daytono 
parapijos klausiam tavęs 
štai ko. Per Čikagos ‘Drau
go’ radijušą, pamokslinin
kas daktaras kunigas Na
vickas smerkia ir velniui 
ant deguto atiduoda visus 
tuos ženočius kurie išdrys- 
ta baidyt garnį nuo savo 
namų. Ale apie senbernius 
ir senmerges pamokslinin
kas nei burbt.

Ščyri parapijonys.
Asilo pridurkas: Pamok

slininkas žino ką sako. Kaip 
akmens negalima išmokyti 
plaukti taip negalima išmo
kyti senbernių ir senmer
gių auginti gerb. Garnio 
suteiktą dovanėlę. Jei kar
tais per nelaimę nakties 
laiku gerb. Garnys palieka 
savo dovanėlę, kaip tai pa
sitaikė garsiam Olšauskui, 
kada buvo jo paprašyta ke
leto litų ant duonutės, jis 
užnėrė jai virvutę ant kak
lo ir po visko. Užtai pa
mokslininkas senbernius ir 
senmerges palieka ramybėj.

V-

LIETUVIŲ KALBA
Seniau:

Ščėslyvas, pakuta, nara- 
das, sumleinė, griešnas, ul- 
tajus, nedaviera, marnas- 
tis, razumas, cnata, smer- 
telnas, maenus, ščėstis, mu- 
čelnykas, zbieglas, nezaliež- 
nas, krampavojimas, vaina, 
Žalnierius, čystas, zradvas- 
nikas, viečnas, koronė, sū
dąs, smertis, atramentas, 
alavėlis, šėnavonė, pazgor- 
dijimas, pasliedninkas, ka- 
valkas, zuhvalas, gnievas, 
pakajus, kuknia, abieda, 
kozonė, zarenčynos ir tt.

Dabar:
Biznis, biznis, biznis; but- 

legeris, munšainas, eropla- 
nas, bekonas, prestižas, ar
bitražas, tankas, depo, fik
savimas, fazė, bazė, valiu
ta, fraternalis, konfidencia
liai, baras, auza, barnė, fa
ktorius, preliminaris, sank
cija, biznis, biznis, biznis. 
Šeima, perkas, strytas, par
kas, leikė, rivė, krikė, mai- 
lė, banknotas, fruktas, kre
mas, viskė, biznierius, džė- 
la, kortas, lojeris, drukšto- 
ris, štoras, barberis, dikši- 
neris, peiperis, klerką, kris- 
mus, paliemonas, panelė, 
suknelė, biznis, biznis, biz
nis ir tt.

Kuri gražesnė?
’niiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiunniiiiiuiuiiuuiunnuuiinniMiiiiiiMUiiauMr

AI ES mokame už Lietuvos 
(Laisvės Paskolos Bonus 

brangiausia negu visos’ kitos 
įstaigos Amerikoje. $80 už 
$100 vertės Boną ir $40 už 
už $50 vertės, tiktai su ke
turiais neprinokusiais kupo
nais.

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

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

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St. 

Chicago, Ill.

6

1931 KALENDORIUS 1931
Balandis-April

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

12
13
14
15
16
17
18

Julijus pop. Jūratė, Girulis, Kėlė jis 
Justinas, Sirutis, Aga 
Valerijus. Ditizėlė, Visvaldis 
Anastazijus. Vilnius, Vaidote 
Kalikstas. Giedrius, Veja, Sirvydas 
Anicetas. Trabus, Vore 
AApolonija. Suvartas, Totilė

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—Četvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Pažymėtini Istoriški Nuotikiai

1362 m. Balandžio 16 d. 1881 m. Bal. 16 d. Vilniu- 
kryžeiviai sugriovė Kauno je Lietuviai sukilo prieš 
pilį. Rusus.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Ccpjrrigbt,

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 
(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 

metams $3.00. Pusei metų puse kainos)
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ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS 
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
(cPer fyo-lh &V.ex£ij<Į)

Šymet Trys Specialės Ekskursijos i Lietuvą 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM 
Baland. 30, Birželio 27, Liepos 23 

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

! SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. (Tel. Bowling Green 9-8787) New York 
1 181 N. Michigan Ave. 10 State Street

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

1 
A 
M 
E
R

Durniausi dalykai
Bačkom šviesą į skiepą 

nešt.
Sviestą tept ant lašinių.
Išgręžt valtyje skylę kad 

vanduo iš valties išbėgtų.
Pjauti šaką ant kurios 

sėdi.
Spjaudyt į šulinį iš kurio 

geri.
Pabudavot skiepe lėktu

vą (orlaivį) ir negalėt iš
nešti laukan.

Bedievį į bažnyčią va
ryt. ' ‘ •

Norėt gaut iš žąsino avi
žų.

Redaktoriams norėt vie
nas kitą pertikrint.

TIKRI IR 
NETIKRI

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, U.

PROBAK

r
Holland-America Line

DIDELE EKSKURSIJA

Laivas Išplaukia iš New Yorko
10.3 1

.$107, 

. 150

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

Trečios KlBSOS Kainos: J! ??ew Yorko į Klaipėdą .............
-------------------------Is New Yorko į Klaipėdą ir atgal.

Suv. Vaisi. Taksos Atskirai
Puikiausias maistas ir patarnavimas. Tiesus ir parankus
susisiekimas į KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ per Rotterdam?.

Norėdami informacijų kreipkitės į:

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 

Amerikoje
Dideliu ir Gražiu Garlaiviu

Ambraziejus, J.
168 Grand St- 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis1 

14 Vernon St- 
Worcester. Mass.

Baltutis, P. P.
3327 So. Haistca St- 

Chicago, HI. 
Bartkevičius, P.

678 No. Main St- 
Montcllo, Mass.

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

Du Bois, Pa.
“Dirva”

6820 Superior Ave- 
Clevcland. Ohio

Gendrolius, N.
395 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kažemėkas, K. Ch.

797 Bank St- 
Watcrbury, Conn. 

Makarevičius, K.
95 Liberty St- 

Ansonia, Conn.

Mollis, P.
1730 — 24th St., 

Detroit, Mich.
Mikolainis, P.

188 Sands St- 
Brooklyn, N. Y.

Rauktytč, J.
123 Millbury St- 

Worcester, Mass.
Sekys, J.

226 Park St- 
Hartford, Conn.

Sidabras, K.
875 Cambridge St- 

Cambridge, Mass.
“Naujienos”

1739 So. Halstcd St- 
Chicago, III.

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

Chicago. ill.
"Sandara”

373 Kcnsigton Ave.
Chicago, III.

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

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

“Vienybė”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas, J.

8M Bank St..
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South Ave., 

Bridgeport. Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin Sav. Bank Ze 
Tru.st Co.. Pittsburgh, Ta.

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

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ave- 
Philadelphia, Pa.

Viesulą. K. J.
112R Washington St., 

Norwood, Mass.
Zolp.J.J.

4t59 S<>. Paulin:



u DIRVA

RAGUVA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Didelių Turgų Miestelis

Raguva randasi Panevė
žio apskrityje, atstumu 28 
kilometrai. Stovi ant Ne
vėžio upės kranto, kuris iš
teka iš Traupės parapijos.

Raguva susisiekimą turi 
neblogiausį su kitais mies
tais, kaip pavyzdžiu su Uk
merge, ir apskrities miestu. 
Tik visas blogumas kad 
pro miesteli neina gelžke- 
lis. Gelžkelis nuo miestelio 
randasi už 12 kilometrų. 
Paštą yažiuoja paimti ark
liais į artimiausią stotį Ra
guvėlę.

Iš miestelio išeina keturi 
dideli keliai: į Panevėžį, į 
Ukmergę, į Troškūnus, ir į 
Vadoklius. Tas kelias ku
ris eina iš Panevėžio ir to
liau į Ukmergę yra svar
biausias ir didžiausias, tuo 
keliu eina autobusai, kurie 
vežioja žmones iš Panevė
žio į Ukmergę, iš Ukmer
gės gi eina plentas per Jo
navą į Kauną.

Raguvos miestelis pasi
žymi turgais: čia turgai 
buna antradieniais, ir dar 
po Žolinės atlaidais pirmą 
pirmadienį, antrą ir trečią 
buna dideli jomarkai. Prie 
Rusų tie trys didieji turgai 
buvo sekmadieniais, bet už
stojus Lietuviškai valdžiai 
juos perkėlė į pirmadienius. 
Per tuos turgus suvažiuo
ja iš apielinkių daug žmo
nių, priveda daug karvių, 
arklių ir priveža visokių 

. daiktų, kad net rinkoj ne
pereinama, tat parenka vie
tą artimiausių ūkininkų

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

nama dovanai.
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

50c
75c

APSIVED1MUI pajieškau panelės 
arba našlės, iš bile kurios valsty
bės, nejaunesnės 18 ir ne senesnės 
25 mteų. Aš esu 25 metų vaikinas. 
Specialybės mokslą, baigęs Lietuvoj. 
Katra sutiksit susipažinti, su pirmu 
laišku prašau prisiųsti paveikslėlį. 
Pareikalavus grąžinsiu. Plačiau pa
aiškinsiu laišku. Rašykit:

M. J. M.
1350 Forfai- st. Montreal, Canada.

laukuose. Suvažiuoja daug 
pirklių pirkti iš didesnių 
miestų. Net per paprastus 
turgus suvažiuoja daugybė 
žmonių, priveža nemažai 
prekių parduoti, o ypatin
gai priveda arklių ir kar
vių, nes daug suvažiuoja 
pirkėjų.

Raguvoj buna trys dideli 
bažnytiniai atlaidai, kaip 
Dievo Kūno pavasarį, Žoli
nė Rugpjūčio 15 dieną, ir 
Ražančiava Spalių mėnesį, 
per kuriuos suvažiuoja iš 
apielinkių daug žmonių.

Bažnyčia yra nedidelė, 
medinė. Prieš karą norė
jo statyti naują, bet užėjus 
karui liko nepastatyta iki 
šiai dienai. Dar yra dvi 
Rusų cerkvės, viena pravo
slavų mieste, o antra staro- 
vierų 1 kilometras nuo mie
stelio. Apie Raguvos' mie
stelį yra nemažas skaičius 
Rusų. Prie Rusų valdžios, 
juos atsiųsdavo kaipo pra
sikaltėlius iš Rusijos, atim
davo nuo ūkininkų žemes 
ir duodavo jiems. Tie Ru
sai daugiausia būdavo ne
teisingi žmonės, vagys, su
kčiai ir girtuokliai, tai a- 
pielinkės ūkininkai nuken
tėdavo nuo jų. Bet dabar 
prie Lietuvių valdžios jie 
nustojo vogti.

Raguvoj yra keletas gra
žių namų, tarp kurių gra
žiausias tai progimnazijos 
IV klasių namas. Yra dar 
keletas kitų didelių ir gra
žių namų. Yra pradinė mo
kykla IV skyrių, ji randasi 
Rusų popo namuose, ir yra 
Žydų pradinė mokykla.

Banko istorija
Prie Rusų valdžios Ragu

voje buvo bankas, kurį hi
ke dvarponis Straževičius. 
Karui užėjus, tas ponas iš
važiavo Rusijon su žmonių 
pinigais. Kurie ūkininkai 
turėjo skolinęsi pinigų iš

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

DARBININKAS ANT FARMOS
Senyvas Lietuvis, nusimanantis 

ukč3 darbą, vasarai. Užmokestis ir 
pragyvenimas. Kreipkitės į “Dir
vos” ofisą. (16)

NAMAS PARSIDUODA
12 kambarių, tinkamas laikymui 

įnamių. Trys garadžiai. Parsiduos 
su įrengimu arba be. Kreipkitės 
telefonu: EDDY 7847-J.

ANT RENDOS
4 kambariai, viršuje, yra šiluma, 

elektra ir visi patogumai. Renda 
tik $27. Arti trijų gatvekarių. Su 
porčiais. Kreipkitės (16)
16215 Huntmere Ave. Collinwood.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

Dr. S. T. TamošaiiisB L.. .. ______
į (THOMAS)
ĮI Lietuvis Dentisi

5

D 
I

D
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Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

Visas 
• Pasaulis 

įniręs 
Prie

VELYKŲ SPECIALS
DRY CLEANED AND PRESSED!

Vyriški Siutai ................................................................
Moteriškos paprastos suknios ........................................(jjl
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.

0600

to banko džiaugėsi kad ne
reikės grąžinti, o kurie tu
rėjo padėję, gailėjosi pini
gų, manė jog jau žuvo. Ka
rui pasibaigus, Straževičius 
sugryžo iš Rusijos ir prie 
Lietuvių valdžios vėl įstei
gė banką. Nudžiugo tie 
kurių pinigai buvo išvežti, 
nes manė kad atgaus, bet 
nusiminė skolintojai, nes 
suprato kad reikės paskolą 
grąžinti. Buvo tam reika
lui sušaukta mitingas, per 
kurį suvažiavo daug ūki
ninkų, nes turėjo nutarti 
kiek atlyginti nuo vieno 
rublio litais. Tie žmonės 
kurių pinigai buvo padėti, 
nuo rublio norėjo gauti 5 
litus, bet smarkiai priešino
si tie kurie buvo bankui 
skolingi, jie sakė kad nuo 
rublio butų atlyginta tik 1 
litas. Po didelių ginčų, ga
lutinai nutarė jog nuo 1 r. 
butų atlyginta 1 litas. Tas 
bankas dar ir šiandien gy
vuoja, tik šiais keliais me
tais mažai atsiranda' žmo
nių kurie turėtų atliekamų 
pinigų padėti bankan, o iš 
banko gauti daugumas no
ri.

Miestelyj yra daug krau
tuvių, tiktai jų savininkai 
daugiausia Žydai, tik kele
tas krautuvių yra Lietuvių.

Didžiausia krautuvė yra 
tai Lietuvos Ūkininkų Są
jungos bendrovės. Ta ben
drovė neblogiausia gyvuo
ja, nes daugumas žmonių 
eina ten pirkti.

Krautuves galima suskir- 
styt į tris rūšis: manufak
tūros, smulkių prekių, ir 
geležies krautuves. Yra ir 
trys valstybinės degtinės 
parduotuvės, keletas alinių 
ir arbatinių.

Plėšikų Lizdas Karo laike, 
ir Bolševikai

Karo laike miestelis ne
nukentėjo, nes čia nebuvo 
susišaudymų. Vokiečiai už
ėmę Raguvą tuojau įsteigė 
žandarmeriją. Ūkininkai 
labai nukentėdavo nuo Vo
kiečių, nes jie uždėdavo vi
sokias rekvizicijas ir mo
kesčius, o ūkininkai turė
davo klausyti ir pildyti jų 
įsakymus. Jiems valdant, 
radosi po miškus daug Ru
sų kareivių, pabėgusių iš 
Vokiečių nelaisvės. Tarp 
tų pabėgėlių radosi visokių 
žmonių, teisingų ir vagių, 
prie jų prisidėdavo ir vie
tinių vagiliukų, ir jie, apsi
ginklavę, būriais po 20—30 
vyrų užpuldavo nakties lai
ku kur turtingą ūkininką 
atimdavo visą turtą. Kuris 
priešindavosi tą visokiais 
budais kankindavo tol kol 
atiduodavo pinigus. Taip 
tęsėsi tie plėšimai ilgą lai
ką. Bet netyčia žmonės 
užėjo miške, netoli Kirmė
lių kaimo, ant kalnelio iš
kastą žemėse urvą ir tuo
jau pranešė Vokiečiams. 
Pribuvo iš apielinkių į tą 
vietą keletas raitų Vokie
čių, vagys pajutę pavojų 
pradėjo šaudyti. Kilo tik
ras karas. Per tą susišau
dymą tapo vienas Vokiečių 
žandaras užmuštas, antras 
sužeistas’ Iš vagių pusės

keletą užmušė, sužeidė, ir 
suėmė, o kiti išbėgiojo. Ta-j 
me urve po žeme rado daug 
visokių daiktų, kuriuos sa-Į 
vininkai atsiėmė. Nuo to 
laiko mažiau pasitaikydavo 
vagysčių.

Tik Vokiečiams atsitrau
kus ir užėmus bolševikams 
vėl prasidėjo plėšimai. Sto
jus bolševikų valdžiai, į 
valsčių tapo išrinkti biedni 
ir bolševikams pataikau
janti žmonės; policijantai 
irgi buvo miesčionėliai. Na 
ir pradėjo lyginti žmones: 
užėję turtingą ūkininką, 
ką jie sumanydavo tą im
davo, sakydami tu turi per
daug, mums irgi reikia.

Jeigu jie butų pasilaikę 
ilgesnį laiką tai ūkininkai 
visai butų subiednėję. Įsi
kūrus Lietuvių kariumenei 
ir pradėjus varyti iš vaka
rų, bolševikai pradėjo trau
ktis atgal. Užimant Ragu
vą, bolševikų nemažas skai
čius buvo miestelyje, bet 
Lietuviams pradėjus šaudy
ti nakties laiku, bolševikai 
pasijutę pavojuje, apleido 
miestelį be jokio pasiprie
šinimo. Miestelis greitu lai
ku susitvarkė, į valsčių ta
po išrinkti visi ūkininkai, 
į policiją vėl pateko teisin
gi vyrai. Visi vietiniai ku
rie buvo bolševikais, nebė
go su bolševikais, bet pasi
liko namie, manydami jog 
nieko blogo nebus. Bet po
licija tuoj juos suėmė ir 
nubaudė kalėjimu, o ma
žiau prasižengusiems išpė- 
rę gerai kailį paleido.

žmonės Lietuvių kariu- 
menę pasitiko su džiaugs
mu, nes jau įkyrėjo Vokie
čiai, o dar labiau bolševi
kai.

Jaunimas irgi gyvuoja 
pusėtinai, yra keletas orga
nizacijų, kaip pav. Pavasa
rininkų kuopa, Šaulių ne
mažas buris, ir dar progim
nazijoj keletas kuopelių: 
yra Ateitininkų kuopa, ab
stinentų, Skautų. Jauni
mas per metus surengia po 
keletą vakarėlių ir geguži
nių.

Taip tai Raguvos mieste
lis šiandien ir gyvuoja.

J. Malickas.

SPORTAS

JACK ŠARKIS STATO
MAS PRIEŠAKIN

Štai kaip žymesni Ame
rikos sporto žinovai rašo:

Jack Sharkey gali pasi
juokti iš Smėlingo. Smė
lingas pastūmė Šarkį į šalį 
ir pasirinko Striblingą, ir 
per tai tas Bostonietis at
sidūrė spaudoje kaipo pir
maeilis ir žada tokiu būti 
per tūlą laiką.

Originališkiems rengė
jams Smėlingo - Striblingo 
kumštynių, pasitraukus ir 
pasiėmus tą darbą kitiems, 
Šarkis dabar išstoja į vado
vaujamą rolę. Dabar išro
do kad Smėlingo kumštynė 
su Striblingu bus Cleve- 
lande, nes Chicaga jų ne
pageidauja, o New Yorke 
jiems nevelija muštis. Jie 
gali būti susikibs Liepos 
mėnesį, o tas reiškia kad 
kumštynių mėgėjai turės 
progą matyti New Yorke 
pirmaeiles sunkaus svorio 
kumštininkij kum š t y n e s 
Birželio mėnesį, pirmiau tų 
neva čampionato kumšty
nių, per tai Šarkis gauna 
pirmą vietą spaudoje.

Šarkis, kurį remia New 
Yorko atletų komisija, tik
rai bus vienas iš tų kurie 
mušis už čampionatą pagal 
New Yorko valstijos pa
tvarkymo, nes Šmelingui 
čampiono titulą atėmė po 
atsisakymo muštis su Šar
kiu. Šarkis stovi pirmoje 
eilėme Amerikos sunkiųjų 
kumštininkų.

Šarkis išjudina kumšty
nių mėgėjus. Jie jo nemėg
sta, bet jis pragarsėjo pa
reikšdamas kad jis gatavas 
muštis su Smėlingu ir su 
Striblingu 90 dienų bėgyje. 
Tą pasiūlymą tiedu smar
kuoliai atmetė, bet tas pa
kėlė Šarkio populiarišku- 
mą.

Smėlingas dabar važinė
ja po Ameriką rodydamas! 
publikai kur tik buna ko
kios kumštynės. Bet tas

jo poziciją nestiprina nei 
kiek. Menkas priėmimas jo 
įvairiuose miestuose duoda 
manyti kad jo kumštynės 
Liepos mėnesį netrauks di
delių pinigų, o jeigu kiek ir 
trauks tai tik Striblingo 
populiariškumas. Tiesa, jį 
sumušė Šarkis, bet ta muš- 
tynė nepadarė populiarišku 
jų abiejų. Stribling šaukė 
Šarkį į kovą už teisę susi
tikti su Smėlingu, bet nuo 
to atsisakė Šarkio mana- 
džeriai.

Šarkiui dabar yra proga 
pasirinkti- vieną iš keturių 
sekančių gana įdomių kum
štynių. Su Primo Camera, 
Italu milžinu, Mickey Wal
ker, dabartiniu pusiau sun
kaus svorio čampionu, Vit
torio Campolo, Argentinos 
milžinu, ir Amerikos vienu 
iš pirmaeilių, Tom Lough- 
ran. Su jais bent vienu su
poruotas, Šarkis trauks di
delę publiką. Prieš Šarkį 
Camera turėtų išstatyt vi
są savo spėką arba likti su
muštu.

Walker galėtų pasirodyt 
gerai, bet jis prieš Šarkį 
stovi taip kaip Šarkis prieš 
Camera. Šarkis yra per- 
didelis prieš Walkerj.

Campolo turi spėką ir di
dumą, tačiau nėra gana ge
ras prieš Šarkį. Su Šarkiu 
jo sustatymas butų lyg ant 
juoko.

Loughran yra geras bok
seris, bet neturi smarku
mo. Šarkis jį parmušė tre
čiame rounde ir todėl da
bar daug netrauktų publi
kos. Žiūrėtojai nori matyt 
smarkių kumštynių kuomet

dideli vyrai sustatomi, bet 
Loughran to negali paro
dyt.

Camera yra geriausias 
pastatymui prieš Šarkį Bir
želio mėnesį.

Taip rašo Sparrow Mc
Gann.

Jack Dempsey turėjo tei
sme bylą su buvusiais pro- 
moteriais kumštynių, kurie 
norėjo suporuot Dempsį su 
negru Harry Wills, bet 
Dempsey atsisakė su negru 
muštis. Paskiau tą negrą 
sumušė Šarkis ir nuo to la
bai pragarsėjo.

Promoteriai sakė kad jie 
del Dempsio atsisakymo pa- 
nešę $500,000 nuostolių.

Bylą teismas išmetė, bet 
Dempsey pasakė kad jis su
tinka dabar su Wills muš
tis jeigu jam bus garantuo
ta $1,000,000.

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

SPORTININKŲ VEIKIMO.

JOE LUIZA
ir jo Orkestras

Muzika visokiems 
mJ tikslams — baliams 

ir šiaip reikalams. 
Tel. KEnm. 3387R

19400 NAUMANN Ave.

K. E. YOCHUS

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved
Gold Medal Haar- AND IMP^

vardo dėžutėse. Ne- G KaacSEaegaSEia

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių. ®

JEWELERJ. J. KAZICKAS
Nusipirkit sau gražų Radio Setą Kalėdoms, 

turėsit pasitenkinimo ant visados.

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Didžiausia* Clevelahde Lietuvių Radio 
Parduotuvė

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

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

kitur. Temykit antraša:
P. ŠTAUPAS

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

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai
“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų”

tarnavimo jums.

ANTANAS BARTKUS
Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studija

VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOS

Ypatingai užkviečiu Lietuvius pasinaudoti ankstyva Gavėnia 
ir ateiti pas mus nusitraukti savo paveikslą — pavieniai arba 

su savo šeimyna pasiuntimui gimnėms j Lietuvą. Per Gavėnią 
kainos bus žymiai nupigintos.

1197 East 79th Street Henderson 3535
,t**J**i,***,}M5**i***,,^,*J**},*i,*J*^**j,*J**JM§,*I*^MI**2^5*^*^*,i,,***l**4**5**5**J,,J*,J**5**I'**i***,***,I**5**2********2*,2****^**5,,I,*JM2*4

Dabar laikas padaryti su- ? 
tarti jūsų namų išpopie- j 
riavimui — nelaukit kada į 

prasidės pats skubumas t
FLorida 2533-M ;

J. G. Polter :
Lietuvis I

— POPIERIUOTOJAS — ;
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Specializuoju nuėmimu i 
nuo sienų senų popicrų. ■ 
Turiu tam moderniškas ;;

mašinas. :
Padarau apskaičiavimus vi- i: 
so darbo. Pašaukit arba ;■ 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

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 
rublį valymą dabar

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c
Siutai išprosyt 50c
Kelinės išprosyt 25c
Skrybėlės išvalyt 45c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Moteriškos skrybėlės išvalyt 50c

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

VACUUM CLEANERS
— Garantuoti taip kaip nauji —

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

GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

ALL MAKES REPAIRED
Atsineškit ši skelbimą, sutaupysit $1

£ Ofiso Telefonai Namų X 
❖ MAin 1773 KEnmore 4740W y 
| P. J. KERŠIS į 
y 1426-8 Standard Trust Bldg. Ž 
J. Baigęs teisių mokslą. Cumber- X 
T land Universitete ir darbuojas y 
X su Teisių ofisu advokatų T 
f Collistcr, Stevens ir f 
j; Kurzenberger ? 
T Su visais teisiu reikalais Lietu- y 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai T 
y kreipkitės prie musų. X

i-*:—:--:.-?-?-:—

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road 

Te BLAŠER 
Hardware 

6933 Superior Ave. 
Pavasarinės Namų Ištaisymo 

Reikmenys, Maliavos ir 
Jardams dirbt Padargai 

Darom raktus. End. 0280

Sūnūs Ni
Kovo 14 d. 

me, Pasvalio 
apskr., pir 
dviem šautu1 
kaimo ūkini 
Rinktinas, 74 
Įtariamas sui 
kūnas,apie 40 
sulaikytas ir 
duotas Pasva 
mo Tardytoj 
jį kalėjimam 
linky bes seka 
vai. nušautas 
kūnas, įtari 
Rinkimas ii 
metų vaikas 
Jonas Rinktu 
grižo, gi nuša 
pirty. Grįžęs 
nas pasiėmi 
šautuvą ir ii 
nai pasisakė 
medžioti. Ž 
keletą šūvių 
vienu šuviu 
per duris. Gr 
kūnas užsilij 
aukšto ir pei 
šaudyti ir ša 
buk tai užp 
pritrukus šo' 
žmoną ir l 
žmoną eiti ] 
pranešti api 
Suėję kaimyr 
clo ir nuėjo ; 
pasilikusio ir 
grįžusio Pet. 
rį ir rado į 
negyvą. Įtai 
neprisipažino 
jai pasakius 
mojo, kad jis

NUO
SUSTINGU
SPRANDO
Prašalinimui Sp 

kuris paeina nuo 
kite bonką PA II 
Vikriai patrinkite 
Po dviejų ar trijų 
girnas visiškai pr:

PAIN-EXPELI 
vaistu. Taip pat 
Skausmu Musku 
Reumatiškų Skaui 
dėjimo. Išsinarini 
Nusimušimu, Ne 
Skaudėjimo ir t. i

Knygutė, kurie 
vartojimas daugel 
pridėta prie kiek' 
PELLERIO bonl

Reikalaukite P/ 
KIO. Esantis If 
kelio parodo, kad 
nimentas.

Parsiduoda vis 
po 35c. ir 7C 

arba užsisakyk
77,r Lobnra.

SUPER
PIRKI!

Visokio:

4506 Supę

i REIKA i
j Mes esai 
j tirtas Info:

Apdraudos
! kit mus ne 
t
j Vienat

! P.
j 6606 SUPI

Lietuviai 
singą pat; 

.patiškas. i 
navimas.
sąžining.'a; 
lėšos, $15( 
6621 EDN



IŠ LIETUVOS B
Sūnūs Nušovė Tėvą
Kovo 14 d., Migonių kai--, 

me, Pasvalio valse., Biržų 
apskr., pirty nušautas 
dviem šautuvo šūviais to 
kaimo ūkininkas Petras 
Rinkimas, 74 metų amžiaus, i 
Įtariamas sūnūs Jonas Rin
kimas,apie 40 met. amžiaus 
sulaikytas ir su kvota per
duotas Pasvalio Nuov. Teis- 
m o Tardytojui, patalpinus 
jį kalėjimam Nužudymo ap
linkybės sekančios: apie 20 
vai. nušautasis Petras Rin
kimas, Įtariamasis Jonas 
Rinkimas ir pastarojo 6 
metų vaikas nuėjo pirtim 
Jonas Rinkimas su vaiku 
grįžo, gi nušautasis pasiliko 
pirty. Grįžęs Jonas Rinku- 
nas pasiėmė medžioklinį 
šautuvą ir išeidamas žmo
nai pasisakė einąs kiškių 
medžioti. Žmona girdėjo 
keletą šūvių ir netrukus 
vienu šuviu Išauta į namus 
per duris. Grįžęs Jonas Rin
kimas užsilipo ant antrojo 
aukšto ir per langą pradėjo 
šaudyti ir šauktis pagalbos, 
buk tai užpuolė plėšikai, 
pritrukus šovinių įėjo pas 
žmoną ir būtinai siuntė 
žmoną eiti pas kaimynus 
pranešti apie užpuolimą. 
Suėję kaimynai nieko nera
do ir nuėjo pažiūrėti pirty 
pasilikusio ir ikto laiko ne
grįžusio Pet. Rinkimo, ku
rį ir rado pirtyj nušautą, 
negyvą. Įtariamasis kaltu 
neprisipažino, tačiau polici
jai pasakius žmonai įtaria
mojo, kad jis, Jonas Rinku-

Nuteisė 8 Plečkaitininkus
Pereitą mėnesį Lietuvos 

kariumenės teismas nutei
sė aštuonis Plečkaitininkus 
susektus priklausyme tų iš
davikų organizacijai.

K. Olšauskas prašo teises 
grąžinti.

Olšauskas iš Lucerno 
(Šveicarijos) atsiuntė pra
šymą kad grąžintų jam 
teises.

Olšausko prašymas para
šytas labai šiurkščiai ir 
griežtu tonu. Olšauskas 
skundžias, kad tėvynė nedė
kingai su juo pasielgus.

Tas faktas, kad jis iš ka
lėjimo , paleistas, neatlikęs 
bausmės rodąs jį buvus ne
kaltą. “L.A.”

Paminklas Keistučio Palan
goje

Palangos visuomene yra 
nusistačiusi Palangoj pa
statyti Lietuvos kunigaikš
čiui Keistučiai atminti pri
tinkantį paminklą. Kaip 
mums teko patirti, šiomis 
dienomis yra sudaryta spe
ciali paminklui statyti ko
misija, į kurią įeina kan. 
Prapuolenis, dr. J. Šliupas 
ir J. Staknys-Staknevičius. 
Geistina kad Lietuvos vi
suomenė šį puikų Palangie
čių sumanymą visokeriopai 
remtų, nes Lietuva pamin
klais taip negausinga tebė
ra. Paminklą norima pasta
tyti, kiek sąlygos leis, kuo 
tinkamesnį. “L. A.”

Kaune nėra bedarbių
Vasario mėn. Kauno dar

bo biržoje užsiregistravo 
89 vyrai bedarbiai ir 259 
moterys. Tą patį mėnesį 
buvo pareikalauta 216 vy
rų ir 335 moterys. 300 vy
rų pareikalavo vandens ke
lių rajonas prie ūkių kran- 

I tu stiprinimo darbų.
“L.A.”

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

RUDOLPH BUKOVEC
1506 Superior Ave. End. 9683

l~------—- --------------— —------------------------
REIKALAIS VISOKIOS AFDRAUDOS• j

| Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 
| tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 

Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- i 
! kit mus negu ugniagesius (firemonus).i jj Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate j 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUEIOLIS
j 6606 SUPERIOR AVE. _ HEnderson 6729 j

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH J A K U B S 
Lietuvis Graborius

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

IŠ KUR LIETUVA IMS 
PINIGUS

to reikalais iki šiol jokia 
valstybinė įstaiga nesirūpi
no. Švietimo ministerija 
sporto reikalų— jaunuome
nės fizinio auklėj imo-paru- 
pinimo šiemet pasiryžo pa
imti į savo rankas. Todėl 
tat Švietimo Ministerija 
šiais metais duodama pa
prastoms 41,000,000 lt. ir 
nepaprastoms 6.500,000 lt.,

Žemės Ūkio ministerija, 
palaikydama Lietuvos že
mės ūkį, yra nustačiusi 
tvirtas kainas už sviestą, 
kiaules, javus. Tačiau kar
tais užsienyj šie produktai 
priskaitant jų transportą ir 
svetimą muitą, tenka pigiau 
parduoti negu tai patiems 
kainuoja. Šitokiam kainų 
išlyginimui žyjnet Žemės 
Ūkio ministerija skiria a- 
pie 10,000,000 lt. Naujaku
riams savanoriams šelpti ji 
skyria apie 2,000,000 lt. Ga
na didelis pinigų sumas ji 
skyria melioracijos dar
bams, pieninių steigimui ir 
tobulinimui, kaimų vienkie
miais skirstymui, gyvulių 
veislės ir javų sėklos gerini- 
rui, žemės ūkio kreditui ir 
tt. Todėl tat šiai ministeri
jai duota lėšų 48,100,000 ml. 
lt., vadinas visais 5,200,000 
lt. daugiau negu pereitais 
metais.

Susisiekimo ministerija 
Lietuvoje taip pat betarpiai 
rūpinas Lietuvos materiali
niu gerbūviu. Jos žinioje 
yra geležinkeliai)plentai, 
vandens keliai ir uostai, 
paštas, telegrafas ir telefo
nas. Visiems gi žinoma kad 
nuo gero susisiekimo taip 
daug musų laikais priklau
so krašto gerbūvis. Šiais 
metais Susisiekimo Minis
terija pasiryžo bhigti Tel- 
sių-Kretingos geležinkelį, 
praplėsti Klaipėdos’ uostą, 
padaryt kapitalinį* remontą 
daug geležinkeliiį ruožų, 
pirkti vagonų ir garvežių, 
pastatyti naujų tiltų ir pen- 
tų, išplėsti pašto įstaigų 
darbą. Nors 1930 m., pa
lyginant su 1929 metais, Su
sisiekimo Ministerijos sa- 
mata buvo jau gerokai pra
plėsta, tačiau ir šymet, pa
lyginti su’ pereitais metais, 
ji padidinta puse milijono 
litu ir atrodo šitaip 75,200,- 
000 lt.

Vidaus Reikalų ministe
rijos sąmata (išlaidos), pa
lyginti su pereitais metais, 
padidėjo 1,500,000 lt. Ši mi
nisterija paskyrė daugiau 
lėšų socialinio aprūpinimo 
reikalams—beturčių ir naš
laičių globojimui, paliegėlių 
prieglaudoms, vaikų darže
liams, liaudies ambulatori
joms, motinų globąi ir t. p. 
Jos išlaidų sąmata atrodo 
28,800,000 lt.

Padidėjus šių ministerijų 
išlaidoms, kitų ministerijų 
išlaidos turėjo sumažėti— 
sumažėjo gi biudžetas. Pa
minėti skaičiai parodo kad 
Lietuvos biudžetas ‘1931 me
tams, neapkraudamas pilie
čių jokiais naujais mokes
čiais ir senųjų mokesčių ne
didindamas, ir itin rūpinda
masis Lietuvos kultūros ir 
švietimo rekalas, esmėj yra 
gaspadoriškas biudžetas, 
taupus, atsargus ir produk- 
tingas.

nas, jau prisipažinęs, susi
jaudinusi ir užklausus “ar 
gi jau prisipažino”, o vė
liau pasakė, jog gali būti 
kad ir jos vyras bus nušo
vęs. Policijai ir tardytojui 
vietoj apžiurėjus jokių kitų 
pėdsakų nesurasta. Nusta
tyta, kad šauta dviem šau
tuvo šūviais per pirties lan
gą. “DT

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 
mažėti, nes Europoj labai 
skaudžiai nukrito medžių 
kaina. Ar čia Sovietų Rusi
ja su savo pigiais miškais 
nulėmė, ar čia buvo kitos 
priežastys, tai jau kitas 
klausimas.

Įvairių rinkliavų mokes
čio, kaip pavyzdžiui iš žy
minių ženklų, šymet numa
tyta surinkti 20,700,000 lt. 
Pagaliau, 1931 metais suei
na terminas grąžinti iždui 
paskolas, - iždas tokių pa
skolų nemaža yra išdavęs. 
Šitoks atsiteisimas su val
stybės iždu šymet turi jam 
duoti 10,100,000 lt.

Nepaprastas valstybės 
pajamas sudaro visų pįrma 
Žemės Reformos Valdybos 
nepaprastos pajamos, šy
met duosiančios 3,300,000 lt.’ 
Pagaliau 25,000,000 litų val
stybės iždui duos šymet va
dinamas biudžeto likučių 
fondas. Čia yra toks daly
kas. Kaip kiekvienas sąmo
ningas pilietis visko nenori 
išleisti ką jis uždirba, taip 
daro ir valstybė. Pilietis il
gesnį laiką taupo pinigus, 
kad laikui atėjus galėtų nu
sipirkti geresnį drabužį, au
tomobilį ar namus, taip ir 
valstybė po truputį taupo, 
neišleidžia visko, ką ji su
ima. Iš čia susidaro biudže
to likučių fondas. Per metų 
eilę tame fonde susirenka 
daugiau lėšų, ir tuomet iš 
tų lėšų stato kokį tiltą, gele
žinkelį ar dirba kokį šiaip 
visai valstybei naudingą ir 
ūkiškai produktingą darbą. 
Šitokiu tikslu ir šymet iš 
biudžeto likučių fondo nu
matyta paimta 25,000,000 lt. 
paliekant tame fonde atsar
gai, tariant, juodai dienai, 
dar apie 36,000,000 lt.

Sąmatos vienos didinta, 
kitos sumažinta

Šymet valstybės biudže
tas Lietuvoje yra mažesnis 
negu pernai 5,400,000 lt. 
Vadinas, numatyta surinkti 
mažiau lėšų, reiškia, reikia 
ir mažiau jų išleisti. Taip ir 
yra numatyta. Vienoms mi
nisterijoms išlaidų sąmatos, 
palyginti su pereitais me
tais, yra gerokai sumažin
tos, bet kitoms ministeri
joms padidintos. Duota pi
nigų daugiau toms ministe
rijoms kurios betarpiai rū
pinas Lietuvos kultūros ir 
Lietuvos gerbūvio kėlimu. 
Jų išlaidos atrodo šitaip:

švietimo ministerija Lie
tuvoje rūpinasi visais kul
tūros ir kultūrinimo reika
lais. Šiais metais ji pasiry
žo išplėsti pradžios moky
klų tinklą: Lietuvoje pa
laipsniui įvedama priversti
nas visuotinas’ pradžios 
mokslas. Taip pat numaty
ta steigti ir laikyti eilę spe
cialiųjų mokyklų, tiksliau 
aprūpinti knygomis bei 
mokslo priemonėmis esa
mas gimnazijas, o universi
tetui naujai pastatyti bei į- 
rengti naujas klinikas ir la
boratorijas. Pagaliau, spor- 
FARMOS — FARMOS

PARSIDUODA LABAI PIGIAI
Žeme lengvas molis. Viskas au

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

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

BRAZIS & TRAINOR 
Popieriuotojai ir Maliavotojai 

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

Popieriuojam už 20c nuo roliuko.
Kreipkitės pas mus pirmiausia

5901 Superior Ave. 
Kampas E. 59th Street

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

tur, parsitraukit “JOHN’S REME
DIES OINTMENT”. Gausit paliuo-Į 
savimi) nuo skausmo. Ji kainuoja 
$1.75, bet prisiusime del prabos tik 
už $1. Taipgi gausit paaiškinimą 
kas tai yra Ramat'as (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.

Į

I Kanadoss

| Naujienos
TORONO, ONT.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Nors jau pavasaris, bet 

bedarbių skaičius nesima- 
žina, darbų žymiai niekur 
neatsiranda. Jei kur koks 
kontraktorius užima griau
ti kokį namą, jam reikia 
penkių ar šešių darbininkų, 
tai subėga šimtai arba net 
tūkstančiai žmonių, kad net 
policija turi tvarkyti be
darbių eiles.

Dabar, pavasario orui at
šilus, kiekvienas suvargęs 
bedarbis išėjo į gatves žiū
rėti ar nepagaus kur kokio 
darbelio, kad užsidirbus 
ant kąsnio duonos. Taip 
kasdien gatvėmis ir liūliuo
ja kaip vanduo, vieni į vie
ną pusę, kiti į kitą.

Žiūrint į tuos bedarbius 
apverktiną vaizdą matai. 
Jauni vyrai, tarp 18—30 
metų, o veidai panašus į 
numirėlio, pajuodę, išgeltę. 
Drabužiai apiplyšę, batai 
kiauri, o kitas beveik ba
sas eina gatve.

Tokiame padėjime yra 
atsidūrusių ir daug Lietu
vių. Tai tau ir laimės,ša
lis. Daugelis jų Lietuvoje 
daug geriau gyveno negu 
čia.

Streikas. Sustreikavo čia 
moterų rūbų siuvyklų dar
bininkai. Ten daugiausia 
dirba Žydai, bet dirba ir 
Lietuvių. Po sustreikavi- 
mo daugelis tuoj vėl gryžo 
dirbti, o į kitų vietas pri
gužėjo daug bedarbių, taip 
kad siuvyklos1 {iiėi nesusto
jo dirbusios. Streikas sun
ku laimėti kad tūkstančiai 
darbininkų laukia darbo ir 
gatavi dirbti nors už kąs
nį duonos. Dirbti daugiau
sia eina Anglai ir Lietuviai. 
Streikeriai samdo mušeikas 
apkulti streiką laužančius 
bedarbius. Užpuolama net 
namai kur streiklaužiai gy
vena. Viena tokia mušty- 
ną įvyko Lietuviams einant 
į darbą, kuomet Žydai no
rėjo juos sulaikyti. Lietu
viai Žydus nugalėjo ir tik 
policijai pribuvus peštynes 
likvidavo. Tai mat kas del 
duonos kąsnio darosi. Vie
ni streikuoja pergardžiai 
valgydami, o kitiems neno-

ri duoti dirbti nors gyvy
bę kune palaikyti.

Deportuotas. J. Linkuo- 
nas tapo išdeportuotas į 
Lietuvą. Jis dirbo sirgda
mas džiova ir pradėjo silp
nėti. Paimtas į ligoninę, 
šiek-tiek pasitaisė, ir ligo
ninė pareikalavo užmokes-

nio. Jis pats neturėjo pi
nigų ir nebuvo kam už jį 
sumokėti bei rūpintis kad 
nereiktų mokėti, taigi val
džia jį deportavo į Lietuvą. 
Tai mat ką nulėmė likimas 
jo jaunose dienose toje ša
lyje kur tikėjosi laimę ras
ti. Lankos Žvangutis.

PARDAVIMAS TIKIETŲ PRASIDĖJO
METROPOLITAN OPERA COMPANY

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

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

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

Schneider, Serafin_____

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

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

x Schneider, Hasselmans
Ketvirtad., Balandžio 30 CARMEN

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

Penktad. po pietų, Gegužės 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 Lamniermoor

Pons, Falco, Gigli, Danise, Rothier, Bada, Paltrinieri, Bellazza
Paskiroms operoms tikietai po $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1—Taksų Nėra 
PARSIDUODA pas LYON & HEALY’S, 122G Huron Road, DABAR 

(Naudojama Knabę Piano Išimtinai)

Pranešame Lietuviams jog atidarėme naują

NORWOOD FLORAL SHOPPE

po antrašu 6120 St. Clair Avenue

su pilniausiu pasirinkimu įvairių puikių 
gėlių buketams ir puoduose. Taipgi 

Vestuvių ir Laidotuvių Buketai.
Kainos visai nebrangios.

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

Moterims Pirkiotoms...
KAIP GAUTI SAU SĖDYNĘ

Gal jus nevažiuojat tramvajum arba mo- 
torbusu į miesto vidurį atlikti savo įvai
rius pirkinėjimus, nežiūrint jų žymaus pa
togumo prieš jūsų nuosavą automobilį, dėl
to jog bijotės kad negausit vietos atsisėsti.
Na, tas tiesa kad daugeliui reikia važiuoti 
stations laike susigrūdimo valandų, kuo
met gryžta iš darbų darbininkai. Tas ne- 
išvengtina kuomet reikia suvežti ir išvežti 
kokius 85,000 pasažierių į ir iš vidurmies- 
čio srities bėgyje poros valandų iš ryto ir 
taip pat vakare.
Vienok jeigu jus atliktumet savo pirkinėji- 
jimą tarp 10 valandos ryto ir 4 valandos po 
pietų jus visada gautumėt sėdynę nuva
žiuojant arba gryžtant. Galėtumėt sėdėti 
atsirėmus ir atilsėti, be rūpesčio apie susi
grūdimą automobilių ir pavojų. Pabandy
kit tą kitą kartą kada važiuosit pirkinėti — 
važiuokit tramvajum arba autobusu tarp 
10 ir 4.

C Taip sutaupysite suvirs J 
t $200 per metus

«v(MIDIMPROk

Haarlem oil

’įįmifc
For pyorrhea

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

'V™ CLEVELAND
fiS® RAILWAY COMPANY aje®
K E A STREET OB. A MOTQ^. COACH
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Metropolitan Opera Visi į Prakalbas, Išgirsti

PROF. M. BIRŽIŠKA
Svečias iš Kauno — Vilniui Vaduoti Sąjungos Pir

mininkas, kalbės Lietuvių Salėje ateinantį 
ketvirtadienį, Balandžio 16 d.

Clevelande, prie Dailos 
Muzejaus, stovi Lenkų pa
statytas paminklas garsaus 
kovotojo už Amerikos lais
vę, Tado Kosciuškos.

Kosciuška gimęs Lietu
voj 1746 metais, turėjo se
serį, iš kurios eilės paėjo 
Prof. Mykolas Biržiška.

M. Biržiškos motina yra 
Kosciuškos sesers dukters 
duktė.

Taigi, Biržiška paeina iš 
eilės nuolatinių kovotojų už 
Lietuvos reikalus. Tiktai 
dabar išeina taip kad Prof. 
Biržiška kovoja už Lietu
vių reikalus pavergtų po 
Lenkais, kurių reikalus ta
da gynė Kosciuška kuomet 
carai buvo beužimą Lietuvą 
ii' Lenkiją.

Prof. M. Biržiška 
vienas iš pasirašiusių 
paskelbusių Lietuvos ne
priklausomybės aktą. “ 
yra žmogus kuris dėjo mu
sų valstybės pamatinius ak
menis, ant kurių šiandien 
Lietuva tvirtai stovi.

Prof. Biržiška baigė ad
vokatūros mokslą, bet ne
turėdamas palinkimo advo
katauti pasiėmė plataus vi
suomeninio gyvenimo kelią 
ir pradėjo užsiimti litera
tūra, pedagogija ir tautos 
kultūros ir laisvės kėlimu.

Prof. M. Biržiška yra ki
lęs iš Žemaičių krašto, gi
męs Viekšniuose, Mažeikių 
ap., 1882 m.

Susidarius pirmam Lie
tuvos Ministerių kabinetui, 
Prof. Biržiška buvo pakvie
stas Švietimo Ministerių, o 
kuomet Lenkai pagrobė 
Vilnių jis pasiliko kaipo 
Lietuvos vyriausias Įgalio
tinis Vilnijoj. Bolševikams 
paimant Vilnių jie buvo jį 
įkalinę 
Lenkai 
Vilnių, 
su D r.
tais Vilniuje, sunkiausiose 
aplinkybėse darbavosi Lie
tuvių reikalus gindamas.

Pagaliaus nepasikęsdami 
juo ir kitais, Lenkai 1922 
metais suėmę ištrėmė iš 
Vilniaus krašto 
vius veikėjus.
Kauną, Biržiška, profeso- 
i jaudamas universitete, už
siėmė darbu Vilniaus atva
davimui, daugiausia jo pa
stangomis įsikūrė Vilniui 
Vaduoti Sąjunga, 
siunčiamas dabar aplanko 
Amerikos Lietuvius.

Prof. M. Biržiška

yra
ir

Tai

Lukiškiuose. Kada 
galutinai užvaldė 

Prof. Biržiška likęs 
Basanavičium ir ki

33 Lietu-
Parėjęs j

kurios

Prof. Biržiškos Priėmimas, 
vakarienė, prakalbos

Gerbiamas svečias pribus 
į Clevelandą iš automobi
liu, pavėžėjamas p. J. J. 
Bačiuno, Tabor Farmos sa
vininko.

Balandžio 15 d., vakare 
Stonio restaurante bus sve
čio priėmimo vakarienė.

Ant rytojaus, ketvirta
dienio vakare, Balandžio 16 
d., Lietuvių salėje įvyks 
viešos prakalbos, į kurias 
kviečiamas kiekvienas Lie
tuvis iš Clevelande ir iš ap
linkinių kolonijų.

Prakalbos prasidės apie 8 
vai. vakare. Dalyvaus vie.- 
tiniai kalbėtoji: Kun. Vii-

kutaitis, Kun. Šteigmanas, 
P. J. Žiuris, ir Ukrainiečiai. 
Prie to bus dainos choro ir 
solo.

Ateikit visi! Įžanga dy
kai! Išgirskit Vilniaus pa
dėtį ir ką Lietuva daro at
gavimui musų sostinės Vil
niaus !

Lietuvių Salės Bendrovės ba
lius ir laimėjimas. Antrą Ve
lykų dieną buvo surengta Sa
lės Bendrovės balius. Tikėta 
kad išsiilgę šokių per gavėnią, 
visi ateis pasišokti. Bet buvo 
kaip tik priešingai, atėjo visai 
mažai. Lietuviškus šokius da
rant kitais atvejais sueidavo 
daugiau, taigi rengimo komisi
ja manė kad ir šį kartą tas bus. 
Bet komisija turbut pamiršo 
kad senesniųjų galvos antrą 
dieną Velykų yra persunktos^ o 
jaunimas į Lietuviškus šokius 
nėjo, ir naudos nebuvo.

Labai nedailu ir peiktina kad' 
pačios salės dalininkai į savo 
parengimus nesilanko, o jeigu 
kuris ateina tai slapstosi po sau
lės kampus kad nereikėtų mo
kėt įžangos. Jeigu tik taip žiū
rėsim Į savo biznį tai galim 
viską prarast. Visų turėtų bū
ti pareiga remti savo salę, o 
ypač dalininkams, kurie turėtų 
patys lankytis ir savo šeimy
nas siųsti į parengimus, o da
bar kaip tik priešingai daro.

Daugelis visai atsisakė pirkti 
laimėjimo tikietėlių, kurie bu
vo parūpinti padarymui salei 
naudos. Mes tik vieną tokią 
įstaigą turim, ji Lietuviams y- 
ra reikalinga, turim remti 
palaikyti visomis! išgalėmis, 
veiktume jos netekę?

Buvo leista išlaimėjimui 
šimts dovanų, jas laimėjo 
sėtkas ypatų, bet iš to viso 
darbo naudos buvo visai mažai, 
nes niekas nepasidarbavo kaip 
reikiant. šėrininkas.

ir
Ką

ti e- 
de-

Nepaprastas patraukimas aštun
tame pavasariniame operų sezone 
Metropolitan Opera Company atsi- 
lankumu didžiojoj Clevelando miesto 
auditorijoj užsiveria ne tik pasiro
dyme pirmų kartą Maria Jeritza, 
Lily Pons ir Grace Moore nei auksi
nio balso Rosa Ponselle arba Lucre- 
zia Bori.

Daug patraukimo turi ir vyriškos 
žvaigždės, tarp jų vienas yra didžiu 
balsu Giacomo Lauri-Volpi, drama
tinė figūra operoje, kurs buvo ma
joru Italų kariumenėje po karo, ir 
prie jo jaunas Amerikos baritonas 
ir filmų žvaigždė, Lawrence Tibbett.

Lauri-Volpi retai pasirodo Cleve
lande, ir štai dabar prieš pribuvimą 
i Clevelandą turi važiuot Italijon 
aitdarymui vasarinio operos sezono.

Operos sezonas prasidės Bal. 27 d. 
ir baigsis Gegužės 2 d.

Iš Collinwood

.raišką
VILNIUI VADUOTI SĄJUNGOS PIRMININKĄ IŠ KAUNO

Ketverge, Balandžio 16
LIETUVIU SALĖJ

6835 Superior Ave. Pradžia nuo 8 vai. vakare

ĮŽANGA VISIEMS DOVANAI

NUOSTABUS ATSITIKIMAS 
MARIAMPOLĖJE

KUPIŠKĖNAI SUDARO 
KUOPĄ No. 1

Kupiškėnų pirmas visuome
niškas susirinkimas įvyks sek
madienį, Bal. 12, nuo 1:30 vai. 
po pietų, Lietuvių salėje. Bus 
rinkimas kuopos valdybos iš rė
mėjų prisidėjusių prie K. B. K. 
A. Kulturos-Apšvietos organi
zacijos, kuri prasidėjo 1 d. Lap
kričio 1930 m. Chicagoj, pasi
darbavimu Jono J. Kulio. Cen
tras randasi 3259 So. Halsted 
st., Chicago, Ill.

Kviečiam visus Lietuvius be 
skirtumo atsilankyti į šį Ku
piškėnų kuopos organizativį su
sirinkimą. Yra atvykęs iš cen
tro pats organizatorius Jonas 
J. Kulis, kuris išaiškins dalyką 
ir klubo mierį.

Su Chicagiečiais, Klubas tu
ri jau virš 300 narių ir juos 
remia visi Lietuviai.

Kupiškėnai iš aplinkinių val
sčių, dalyvaukit, parodykim ką 
mes galim.

Išrinkus valdybą bus trau
kiama paveikslas visų dalyvių, 
kuris 
vieną

Pereitą pirmadienį miešto ta
ryba vienbalsiai padarė nutari
mą paskirti $300,000 šelpimui 
Clevelando biednuomenės, prie 
to paskyrė dar $30,000 aprūpi
nimui pienu biednų šeimynų 
kūdikių.

Hy- 
pn-

Nuteistas visam amžiui, 
mie Martin, Žydas, teismo 
pažintas kaltu nužudyme buvu
sio miesto tarybos nario Pot
ter, ir tik sulyg rekomendaci-
jos prisaikintų teisėjų išsigel
bėjo nuo elektriškos kėdės, bet 
gavo visam amžiui kalėjimo.

Sąryšyje su ta žudyste ir jos 
priežastimis, apskrities prose- 
kutorius sako žinąs ir antrą 
ypatą dalyvavusią prie Potter 
nužudymo, kurios j ieško.

Velykų iškilmes. Collinwoodo 
parapijoj Velykų iškilmes at
sibuvo taip kaip kokioj senoj 
parapijoj. Prisikėlimas apvai
kščiota su iškilminga procesija. 
Mergaitės baltai pasirėdžiusios 
barstė gėles laike prisikėlimo 
porcesijos. Choras einant pro
cesijai per bažnyčią gie_dojo 
‘^Linksmą dieną”. Paskui Kun. 
A. Karužiškis laikė mišias ir 
pasakė Velykoms pritaikintą 
pamokslą. Bažnytinis choras 
giedojo smuikoms pritariant, 
žmonių buvo pilna bažnyčia.

' damas pagalbos ir pas geriausį 
I draugą, eina kitur pagalbos jie- 
jškot. Bet tuo tarpu panelė su- 
I galvoja kad jos tarnaitė galės 

žiuos su savo vyru atgal, bet PaJlut ;ia™,.už pačią. Galės tai 
dabartiniais laikais į Amerika ^ales, bet jis pažiūri kad ji se- 
galima parsivežti tik savo pa- i 
čias, ir tai tik tie kurie 
Amerikos piliečiai, ir jai 
nėra kaip.

Bet štai, vieną dieną, nese
nai, pas tą panelę ateina vienas 
nepažystamas vyras. Tik jos 
vaikinas, kuris ten buvo, paži
no jį, nes jiedu kartu parvažia
vo į Lietuvą. Tas naujas sve
čias pasisako kad jį po visą Lie
tuvą gaudo ir nori nušaut už 
paflirtavimą Palangoj su pono 
Bravorų Ministerio žmona.

Jis prašo savo draugo kad 
paskolytų jam savo panelę pa
būt jo pačia iki jis apvažinės 
Lietuvą, kad ponas Bravorų 
Ministeris nemislytų jog jam 
reikėjo jo pačios. Ęet kur tau. 
Draugas tai draugas, gali pa
skolint lietsargį, pinigų ar ko

Mariampolė yra svarbus Lie
tuvos miestas ir jame buna vi
sokių nuotikių. Tarp tų vie
nas buvo šitokis. Parvažiavo 
iš Amerikos vienas vaikinas ir 
surado savo kaimyno dukrelę, 
kurią prieš pat karą išvažiuo
damas paliko dar mergaitę. Ji 
pamilo tą vaikiną, apie kurį ki
tados girdėjo ar ir matė, bet 
gerai neatsiminė, nes jis buvo 
apie 18 metų kai į Ameriką va
žiavo, ir jiedu ruošia vestuves, 
paskui abu važiuos į Ameriką.

Prie jos dirbo sena tarnaitė, 
kuri tą mergaitę ir užaugino į 
mergas. Ta tarnaitė irgi labai 
norėjo važiuot į Ameriką, bet 
ir prieš karą ir po karo netu
rėjo tos progos. Kiek ji būda
vo prisimeldžia, ir ubagams au
kauja, kad tik gautų progą nu
važiuot į Ameriką. Bet nei po
teriai negelbėjo.

Prašo ji savo panelės kad ir kito, bet savo merginą kitam 
ją į Ameriką paimtų, kai va- skolint — ne! Vargšas, negau

na ir negraži, ir nors didžiau- 
vra šioj bėdoj atsidūrė, senmergės 
vj‘s i nenori. Bet taip pasitaiko kad 

" i ta tarnaitė yira buvus kitados 
to latro mylimoji, o jis, ją pri
gavęs, pabėgo Amerikon ir už
miršo. Jo paties griekai su
griūva jam atgal ant pečių.

Bet pažiūrėkit kaip tas sen
bernis nori senos savo mergi
nos! Kur tau! Jis jos krato
si ir nori jaunos! Jo draugas 
sutaiso taip kad jis turi paimt 
tą savo nuskriaustą mergelę.

Matot, čia rengiama dvejos 
ženybos, už tai komedija ir va
dinama “žentai iš Amerikos” 
(ne žentas).

Tą komediją stato Lietuvių 
salėje Balandžio 26 d., S.L.A. 
14 kp. bendrai su “Dirva”. Tai 
bus vakaras apvainikavimo šio 
žieminio sezono. Ruoškitės vi
si.

bus pasiunčiama i kiek- 
valsčių. Rengėjai.

Nekrašo koncertas. ŠįBr.
sekmadienį šv. Jurgio bažnyti
nėj salėj ruošia gražų koncer
tą naujas vargoninkas Br. Ne
krašas. Bus perstatyta trum
pa komedija, paskui dainos vi
sokiose formose. ,Prasidės va
kare.

V
Per Velykas, esant gražiam 

orui, daugybė išvažiavo pasi
važinėti, na ir Clevelando sri
tyje keturios ypatos užmušta 
automobilių nelaimėse.

Visoj valstijoj užmušta dar 
kitos keturios ypatos.

Collinwoodas virto Lietuva. 
Velykų vakare, tuoj po pamal
dų, nekuiriems vadovaujant, vi
sa bažnyčia paskendo Gavėnios 
giesmėse. Giedota per visą 
naktį. Tas ypatingai sujaudi
no kleboną, kurs per pamokslą 
gražiai padėkojo už palaikymą 
taip puikaus Lietuviško papro
čio.

Štai komedija kokios visi norit matyti! Iš Amerikiečių prietikių Lietuvoje:
□ B

ZENIAI K AMERIKOS’

Moterų Ratelis rengia gražų 
šeimynišką balių šeštadienio 
vakare. Balandžio 18 d. Bus 
dovanos už valcą ir už pulką. 
Balius bus su užkandžiu už ta 

“ ’ 7:30 v.patį tikietą. Prasidės

Apsivedė. Balandžio 
sivedė vietinis gerai 
tautietis, F. J. Žuris, 
Lucija 
Dorset, O.
Jefferson, O., trečiadienio ryte. 
Gyvens Clevelande.

Linkime jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo.

8 d. ap- 
žinomas 
su p-le 

Jesinskaite-Sensky, iš 
Civilini šliubą ėmė

RAULAS IR BALTRUS
Raulas: Baltrau, kur eini?
Baltrus: Gi į Senmergių 

Seimą.
Raulas: O po kam tikietai?
Baltrus: 35c nuo galvos.
Raulas: Na tai eisiu ir aš, 

man kaštuos tik pusė kainos.
Baltrus: Kaip tai? kodėl?
Raulas: Juk tu žinai, mane 

visi vadina pusgalviu.
Baltrus: Tai iki pasimatymo.
Raulas: Gud-bai, gud-bai, 

pasimatysim Bal. 11 d., šešta
dienio vakare, naujos parapi
jos salėj, Senmergių Seime. 
Tik, brolyti, patarčiau apsiauti 
stipriom klumpėm, nes bus šo
kiai. Rep.

Sjįp*

Artistai išeilės: Mare Dovidaitienė (Keidės rolėje); A. M. Šmigelskis (Vaško rolėje); Elena Grigiutė (Ma
rytės rolėje); Louise Banionienė (senmergės Barboros rolėje); V. P. Banionis (senbernio Džekio Veršio ro
lėje); A. S. Kulbickas (Frenkio rolėje). Išskyrus Marytę ir Barborytę, kiti yra Ekskursantai iš Amerikos.

O ROSEDALE ©I 
'Dry Gleaning Co J

__  HEnd. 7906 Ž 
£ C. F. PETRAITIS, Prop, f 
t 6702 Superior Ave., |

Daugiau informa
cijų. kainos ir tt. 
teikiamos parei
kalavus pas vie
tinius agentus 

arba pas

SPECIALIAI VADOVAUJAMOS EKSKURSIJOS
LEVIATHAN - - Gegužes 9 d.—27 d.—Birželio 17 d.

Asmeniškai prižiūrint ir vadovaujant Mr. Jos. Turėk
LEVIATHAN - - Liepos 4 d.

Asmeniškai vadovaujant Mr. A. V. Bisca 
(Abi ekskursijos per Cherbourg)

REPUBLIC - - Birželio 3 d.
Asmeniškai prižiūrint ir vadovaujant pp. Bisca 

ir Condon
REPUBLIC - - Liepos 22 d.

Asmeniškai vadovaujant Mr. H. Condon 
(Abu išplaukimai tiesiog į Hamburgą)

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE 

Robert E. Good 
Hotel Cleveland Building

GENERAL OFFICES 
45 Broadnny 

New York City

ROSEDALE
DRY CLEANING Co.

6702 SUPERIOR AVE.
Phone: HEnderson 7906

C. F. Petraitis, Mgr.

Our New and Low Prices
Men’s Suits and Overcoats 

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

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

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

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

Repairing

RENGIA BENDRAI “DIRVA” IR SLA. 14 KP

Ned. Baland.-April 26
LIETUVIŲ SALĖJE

6835 Superior Avenue Pradžia 4:30 vai. po pietų

Ši komedija yra kitokiausia ir juokingiausia iš visų ką kada Lietuvių scenoje matėt. Da
lykas dedasi Palangoj ir Mariampolėj. Einasi apie vieną senbernį butlegerį iš Chicagos, Džeki 
Veršį, kuris visą savo gyvenimą nenorėjo ženytis, ir apie vieną seną senmergę Mariampolėj, 
Barborą Seniulytę, kuris visą savo amželį norėjo gauti vyrą ir Ameriką pamatyti. Jai pa
sitaiko laimė, bet tam nabagui senberniui baisi nelaimė. Jis yra vienas iš tokių kuris prieš 
karą nuskriaudęs mergelę pabėgo į Ameriką ir paliko, čia praturtėjo, nuvažiavo į Lietuvą ap
silankyt, bet pakliuvo į tokią bėdą, iš kurios jį ta pati jo nuskriaustoji mergelė išgelbsti. Jis 
mat gyveno kabinėdamasis prie visų moterų ir merginų, ir Palangoj prikibo prie pono Bra
vorų Ministerio pačios, o tas pasitaikė būti labai kerštingas ir visus šaudo kas tik į jo pačią 
kreiva akia pažiūri. Būtinai matykit šią komediją, jeigu norit gražiai prisijuokti.

Tikietai 50c. ir šokiams 35c Kviečia KOMITETAS.


