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Ispanijos Karalius
Nuverstas

DARBAI.
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ĮSISTEIGĖ DVI PAS
KIROS RESPUB-

LIKOS

KOMUNISTAI IŠNIE
KINO VELYKAS

UNITARAI UŽGIRIA 
GIMDYMŲ KON

TROLIAVIMĄ

PASAULINIS 
KALENDORIUS

10 ŽUVO TUNELYJE
Chicago. — Balandžio 14 

d. kasamame sanitariška
me tunelyje užsipildžius du
jomis dešimts darbininkų 
mirė. Keliolika kitų išgel
bėta, nors manyta kad ir 
jie bus žuvę.

Tarp žuvusių septyni esą 
Lietuviai.

Madridas. — Balandžio 
12, d. Ispanijoj buvo rinki
mai miestų valdybų, ir pasi
rodė laimėjimai tų kandida
tų kurie laikėsi už respubli
ką. Iš to įgavę drąsos, res
publikos šalininkai pradėjo 
reikalauti kad karalius Al
fonsas pasitrauktų nuo so
sto. Karalius su savo rėmė-
jais pareiškė jog laikysis, 
ir manė leisti visuotinam 
balsavimui ar gyventojai 
nori monarchijos ar respu
blikos. Bet tam pravesti 
jau nebuvo laiko, iš priežas
ties respublikonų didelių 
laimėjimų.

Tuoj susidarė respublikos

Vieši, darbai didėja, kaip 
skelbiama iš federalio be
darbių biuro.

Pereitos savaitės bėgyje 
visoje šalyje užvesta viešų 
ir pusiau viešu darbu už 
$57,296,000. Nuo Gruodžio 
1 d. šią žiemą tokių darbų __  __________ _______
užvesta ..už-įLi./184rO2O,0Q.O. dalininkų "komitetas ir nu-

VOKIEČIAI UŽSIIMA 
ATLETIKA

Po pasaulinio karo, Vo
kiečiai išvystė palinkimą 
prie atletikos, isšivystė di
delė armija vyru ir moterų 

j atletų.
Į Jie naudojasi saulės spin
duliais mažai tepridengda
mi kūną; taipgi yra apie 
25,000 vyrų ir moterų ku
rie savo namų ribose visai 
nuogi vaikšto.

Moderniškas Vo k i e č i ų 
jaunimas užsiima ilgu vaik
ščiojimu, bėgimu, prakti
kuojasi visokiose atletiko
se, geria mažai ką išskyrus 
vandeni, nors alaus turi 
kiek tik nori.

Maskva. — Kuomet tuk- 
įstančiai tikinčiųjų stačiati
kių užsigrudo Į cerkves ap
vaikščioti Velykas, gatvėse 
jauni komunistai rėkavo vi
sokiausias tikybą išnieki
nančias dainas, ir gatvėse 
Įsirengę altorius atlikinėjo 
pašiepiančias pamaldas, iš
sirėdę kuokvailiausia dva
siškių tikybiniais rubais.

Kurie demonstravo gat
vėse, jie nešiojo užrašus 
“Šalin Jėzus • Kristus! Lai 
gyvuoja Leninizmas!”

Tramvajuose buvo įreng
ta altoriai ir juose, veža
muose per miestą, vaikėzai 
išdarė visokiausius religiją 
išniekinančius kvailumus.

Valdžia nedraudė nei vie
niems nei kitiems atlikti sa
vo pamaldų ir pašaipų. Vie
tomis teatruose ir klubuose 
buvo surengta susirinkimai 
traukimui žmonių nuo ėji
mo Į bažnyčias Velykų nak
tį-

Meadville distrikto Uni- 
tarų Bažnyčios konferenci
joje Clevelande, kur daly
vavo 125 delegatai iš vaka
rinės dalies New Yorko, 
vakarinės dalies Pennsylva
nia os ir Ohio valstijų, išne- 
š ė rezoliuciją remiančią 
platinimą gimdymų kontro
liavimo informacijų po tin
kama medikale ir sociale 
priežiūra, tiems kurie tų 
informacijų prašys.

Tarp tų darbų yra fede- 
raliai ir valstijų budinkai, 
ligoninės, tiltai, vieškeliai, 
gatvės, nuobėgos, ir tven
kiniai.

Su tais darbais rišasi ir 
kitų industrijų gerovė. Pa
veizdan šymet nuo pradžios 
metų apdirbto plieno buvo 
užsakyta 943,500 tonų prieš 
423,000 tonų tuo pat laiku 
1930 m. ir 558,000 tonų 1929 
metais.

ėjęs pas karalių pareikala
vo kad jis apleistų sostą ir 
šąli, nes jeigu nepasitrauks 
respublikonai neatsakys už 
tai kas su karalium ir jo 
šeimyna gali nutikti.

Karalius nesišaukė pagal
bon kariuraenes ir tokiu bū
du neištiko susirėmimų pi
liečių su karaliaus gynėjais. 
Balandžio 14 d. Alfonsas 
su šeimyna apleido Madri
dą automobiliu, palydimas

Nationa! plieno korpora
cija 1930 metų bėgyje iška
sė geležies rudos 2,871,853 
tonus. National Steel Cor
poration yra šešta didžiau
sia plieno kompanija šioje 
šalyje.

respublikonų sargybos, ir 
pribuvęs į uostą Cartagena 
sėdo j laivą, gatavai jam 
paruoštą, ir išplaukė.

Sakoma kad jis apsistos 
Francuzijoj ar Anglijoj. 
Alfonsas yra turtingas ir 
užrubežyje apsigyvenęs ne-

Sustreikavo 3,500 anglia
kasių. Mt. Carmel, Pa. — 
Šioje srityje sustreikavo 4 
angliakasyklų darbininkai 
protestuodami prieš kom
panijų laužymą sutarčių su 
darbininkų unija.

šešios valandos darbo. 
Battle Creek, Mich. — Kel- 
log Co., gamintoja visokių 
gatavų maistų iš grudų, 
paskelbia jog Įveda kaipo 
pastovią sistemą darbo sa
vo dirbtuvėse 6 valandas Į 
dieną. Pamatines algas pa
didino 12'Z> nuoš. Dirbt ke
turiomis pamainomis Į pa
rą vietoj trijų po 8 valan
das, kaip seniau.

Lokautas. Oslo, Norve
gija. — Ilgai ėjus nesusi
pratimams tarp darbininkų 
ir darbdavių, pagaliau ta
po apšaukta lokautas del 
43,000 darbininkų geležies, 
plieno, kasyklų, audimo, bū
davo jimo ir kitose indus
trijose.

Už kelių dienų, Balan
džio 15 d., apšaukta lokau
tas dar kitų išdirbysčių 
darbininkams.

kentės skurdo.
Respublikonai tuoj ap

šaukė prezidentu Zamorą. 
Nauja respublikos vyriau
sybė apšaukė karo stovį pa
laikymui tvarkos, nes revo
liucija įvyko be kraujo pra
liejimo, nenori kad atsitik
tų negerumų jau kada at
siekia ko norėta.

Visi politiški kaliniai pa
kista iš kalėjimų.

Tuo pat laiku apsišauki 
Ispanijoj ir antra respubli
ka Katalonijoj, su sostine 
Barcelonoj.

Katalonijos vyriau s y b ė 
žada palaikyt federaciją su 
Madrido respublika.

Lynčiavimai padaugėjo. 
1930 metais Suv. Valstijose 
nulynčiuota 21 negras — 
dusyk daugiau negu 1929 
metais.,

GIRIA SOVIETU KALĖ
JIMUS

Paryžius. — Komūnistas 
seimo atstovas, kuris buvo 
apsilankęs Rusijoje, išgyrė 
sovietų kalėjimus. Sako, 
Rusijoj kaliniams užmoka 
už jų darbą, kaliniai girdi 
radio koncertus ir turi tei
sę rinkti savo atstovus de
ryboms su kalėjimų virši
ninkais.

Tai kita sovietų rojaus 
gyrimo priemonė. Nors vi
si žino kad Rusijoje darbi
ninkai badauja ir vergauja, 
komunistai giriasi kad ten 
darbininkai sotus ir pasi
tenkinę. Kurie nepasiten
kinę tie yra kontr-revoliu- 
cijonieriai, išdavikai, tokius 
sugrūda Į kalėjimą. Kada 
jie atsiduria kalėjime, te
nai jie pasidaro tokie ver
tingi kad jiems net už dar
bą “moka” ir duoda klau
syt radio programų....

Šitų saiku imant, be abe- 
jog tiems kuriuos komunis
tai sušaudo, pavelija dan
guje net patiems arpomis 
groti....

DIDELI MIŠKŲ GAISRAI
Šiaurinėje dalyje Wiscon

sin valstijos ir toje kaimy
nystėje Michigan valstijos 
dega miškai. Ugnis apė
mus tūkstančius akrų miš
ko ir eina naikindama net 
miestelius. Ugnis jau nu
šlavė du miestelius ir pada
rė neapskaitomus nuosto
lius. •

Iš kaimų ir miestelių šau
kiama žmonės Į pagalbą ge
sinti gaisro, bet ne visi ei
na, nes bijo kad jų namai 
nesupleškėtų jiems nesant.

FRANCUZIJA NORI 
$5,000,000 '

Francuzijos bankas iškė
lė bylą prieš Cftase Natio
nal Bank New Yorke jieš- 
kodamas $5,000,000 aukso. 
Sakoma kad Francuzijos 
bankas padėjo Petrogrado 
bankuose $5,000,000 vertės 
aukso, bet bolševikams už
ėmus Rusiją, tas auksas te
ko jiems. Jie paskui su pa
galba New Yorko banko 
bandė parduoti tą “vogtą” 
auksą Suv. Valstijų iždui.

VĖL KARIŠKAS LAIVAS 
Į NIKARAGUĄ

Nikaraguoj, kur pora sa
vaičių atgal žemės drebėji
mas sunaikino sostinę Ma
nagua, šiose dienose vėl 
prasidėjo sukilimai ir susi
rėmimuose užmušta apie 25 
Amerikos jūreiviai ir ke
liolika vietinių žmonių.

Suv. Valstijos pasiuntė 
i Nikaraguos pakraštį sa
vo karišką laivą sukilėlių 
malšinimui.

Visi geri žmonės piktina
si laikymu Amerikos karei
vių Nikaraguoj, bet Wa- 
shingtono politikieriai ne
gali permatyti kad Nikara- 
gua galėtų be Amerikonų 
apsieiti, ir grūda ten savo 
kareivius. Nikaraguos pi
liečiai nepakęsdami sveti
mų nuolat kyla prieš juos 
ir prisitaikydami žudo.

Dar yra ir tokių! Lara
mie, Wyo. — Prie kapo sa
vo mylimosios rasta nusi
žudęs 20 metų vaikinas. Jis 
negalėjo pernešt širdies 
skausmų po jos palaidoji
mo, ir rasta nusišovęs prie 
jos kapo.

šešios mylios ore. Roo
sevelt Field., N. Y. — Eli
nor Smith, 18 metų mergi
na Balandžio 9 d. iškilo or
laiviu i orą 32,000 pėdų, ar
ba virš 6 mylių, tokiu budu 
padarydama moterišką au
kštumo rekordą.

Hoover nori užpult Rusi
ją. Maskvos “Pravda” pla
tina tokią nesąmonę buk 
Amerikos Prezidentas Hoo
ver ruošia planus užpulti 
sovietų Rusiją. Štai kaip 
esą daroma: Hoover duos 
visą amuniciją, o Francu- 
zija kareivius, ir 11.

Žudo ‘kulakus’. Prie Vol
gos sušaudyta šeši turtingi 
ūkininkai ir 22 kiti įkalin
ta už priešinimąsi sovietų 
komisarams laike atiminė
jimo iš ūkininkų grudų.

MIRĖ LONGWORTH
Aikens, S. C. — Čia mirė 

Nicholas Longworth, 61 m., 
žymus Amerikos politikie
rius, stiprus Republikonų 
partijos stulpas. Jis buvo 
oficialis Republikonų kalbė
tojas Atstovų Bute Wash
ingtone pastaruose trijuo
se kongresuose. Mirė nuo 
plaučių uždegimo, persišal
dęs beviešėdamas pas savo 
draugus šiame mieste. Jis 
paėjo iš Ohio valstijos ir 
palaidotas Cincinnati mies
te. Laidotuvėse dalyvavo 
net Prezidentas Hoover.

•Longworth pragarsėjo ir 
todėl kad buvo vedęs gar
saus Roosevelto dukterį.

FORDO TURTAS 
ŠIANDIEN

Sakoma kad dabartiniu 
laiku automobilių išdirhė- 
jas Ford turi gatavų pini
gų virš $300,000,000 panau
dojimui savo reikalams.

1930 metais Fordas pa
darė pelno $55,000,000; pa
gamino 1,500,000 automobi
lių ir trokų.

1929 m. jo pelnas siekė 
$81,797,861, ir buvo paga
minta 1,951,092 automobi
liai ir trokai.

Nenusistovėjusių minčių 
katė. Marion, O. — Pasi
žymėjus pelių ir žiurkių 
naikinime katė, vieną die
ną susekta bežindanti de
vynias žiurkutes. Bet už 
kelių dienų ji vėl perkeitė 
savo mintį ir žiurkutes su
rijo.

Rusijos pirkimas. Rusi
ja per Vasario mėnesį pir
ko įvairių reikmenų iš A- 
merikos už $21,593,000. Ru
sija stovi antra tik po Ka
nados prekyboje su Ame
rika.

Europoje, Tautų Sąjun
goje, ir Amerikoje prasidė
jo bruzdėjimas už pataisy
mą dabartinio kalendoriaus 
susidedančio iš 12 nelygių 
mėnesių. Kalendoriaus su
tvarkymas ir mėnesių suly
ginimas nėra naujiena da
bartiniais laikais. Dauge
lis įvairiais laikais siūlė vi
sokių sumanymų patvarky
ti kalendorių kad prasidė
tų visada su ta pačia savai
tės diena ir mėnesiai butų 
lygus.

Sulyginimui mėnesių ta
po pakelta sumanymas pa
daryt 13 mėnesių po lygiai 
28 dienas kožną. Tai butų 
364 dienos. Viena likus die
na butų tarpe pabaigos me
to ir pradžios naujo meto 
bet ji neturėtų sau savaitės 
dienos, ir ją praleidus vėl 
prasidėtų Sausio Į-ma, tą 
pat dieną, sekmadienį, kaip 
prasidėjo metas laiko atgal 
Prakilniais metais daside- 
danti diena butų įsprausta 
tarp Birželio ir naujo mė
nesio.

Bet štai New Yorke įsi
kūrė “Pasaulinio Kalendo 
riaus Draugija”, kuri agi
tuoja už 12-kos mėnesių ka
lendorių, kurio bertainiai 
susidėtų iš lygiai trijų mė
nesių. To bertainio vienas 
mėnesis turėtų 31 dieną 
dieną, o du mėnesiai po 30 
dienų. Ir taip visi keturi 
bertainiai vienodai.

Kiekvieno bertainio pir
ma diena prasidėtų su sek
madieniu. Vasario mėnuo 
del šitos priežasties irgi tu
ri turėti 30 dienų, kuriam 
dvi dienas dadė'tų atimant 
po dieną nuo Kovo ir Rug
pjūčio mėnesių.

Kožno bertainio pirmuti
nis mėnuo turėtų 5 sekma
dienius, o kiti du mėnesiai 
po 4 sekmadienius. Kožnas 
mėnuo turėtų po 26 darbo 
dienas.

Tas planas suima 364 die
nas, taigi likusią vieną die
ną siūloma įkišti tarp seno

meto pabaigos ir naujo me
to pradžios, irgi be savaiti
nės dienos vardo. Prakil
niojo meto dieną siūloma 
įspraust tarp Birželio ir 
Liepos mėnesių, be savai
tinės dienos vardo.

Šis kalendorius mažiausia 
nueina nuo dabartinio ka
lendoriaus, nors netobulo, 
ir jo įvedimas nepadarytų 
didelio perversmo.

Trylikos mėnesių kalen
dorius padarytų keblumo, 
nes neturi bertainių suside
dančių iš lygio skaičiau mė
nesių. Paveizdan, antro 
bertainio pradžia butų Ba
landžio 8, trečio — Sol (tai 
naujo mėnesio vardas) —• 
15 dieną, ketvirto bertainio 
— Rugsėjo 22 d.

Ar bus kada prieita prie 
naujo kalendoriaus ir ko
kis bus parinkta sunku pa
sakyti. Seniau kalendorius 
įvesdavo popiežius arba ko
kis imperatorius savo pa
skelbimu, o dabar kožna ša
lis turi seimą, kožnas sei
mas turi atstovus, kožnas 
atstovas turi galvą, o kož
na galva kitaip dirba.

VALSTIJOS KURIOS 
NETURI MIRTIES 

BAUSMĖS
Iš 48 Amerikos valstijų 

keletas neturi mirties baus
mės įstatymo. Tos valsti
jos yra sekančios: Maine, 
Minnesota, Michigan, Kan
sas, North Dakota, South 
Dakota, Rhode Island ir 
Wisconsin.

Pastarose dienose buvo 
dėta pastangos įvesti mir
ties bausmę Kansas ir Mi
chigan valstijose, bet nors 
vienų įstaigų buvo pervary
ta, kitų atmesta.

Kiti sako kad mirties 
bausmė už žmogžudystes 
nesumažina žudysčių nei 
kiek. Paveizdan, New Yor
ko, Illinois, Ohio valstijos 
turi mirties bausmę, bet 
jose žmogžudystės nei kiek 
nepamažėję, net padaugėję.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

Vokietijoje, Duesseldorfe 
prasidėjo teismas mažo vy
ro, paprasto darbininko, už 
nužudymą devynių ypatų. 
Jis papildė apie 100 įvairių 
prasižengimų, tarp tų devy
nias žmogžudystes. Teisme 
jis laikosi šaltai. Jis turi 
kokį tai patraukimą žudyti 
žmones.

Pamišėlio darbas Lodi, 
O. — 65 metų senis, staiga 
pamišęs, apipylė savo žmo
ną ir sūnų gasolinu ir pade
gė, paskui peiliu perdūrė 
įnamį, o antgalo pats pasi
korė.

CLEVELAND' NEW YORK
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Clevęlandą 4:00 vai. po pietų K’ocrlinn 
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto

(Be Ekstra Primokėjimų)
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DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Automobilių nela i m ė s e 
Pittsburgo srityje pereitą 
sekmadienį sutiko mirtį 3 
ypatos, kitos trys mirė nuo 
pirmesnių sužeidimų, 12 ki
tų sužeista. Nelaimės išti
ko automobiliams susimu
šus, užlėkus ant stulpų ar 
medžių, apvirtus į grebes, 
arba suvažinėjant gatve ei
nančių.

Gauna darbų. Virš pusė 
$7,500,000 Pennsylvania gel- 
žkelio linijos naujų plieno 
reikmenų užsakymų pate
ko Pittsburgo išdirbystėms. 
Tas plienas bus sunaudota 
sąryšyje su to gelžkelio di
deliu $175,000,000 pagerini
mų programų 1931 metų 
bėgyje.

vest nekuriuos kad ir mą- 
žesnės svarbos darbus, kur 
galėtų dalis bedarbių užsi-

MERGINOS DVASIA 
VAŽINĖJANTI SU 
GYVAIS VYRAIS

DAYTON
DAR NE VISKAS PA

SAKYTA APIE 
CHICAGIEČIUS

PROF. M. BIRŽIŠKOS 
IŠLEISTUVĖS

TAUTININKŲ EKS
KURSIJA LIETUVON

dirbti.

Kietos anglies Pennsyl
vanijoj bėgyje 1930 metų 
iškasta 68,776,559 tonai, ar
ba 4,209,285 tonais mažiau 
negu 1929 metais.

Luzerne apskrityje iškas
ta 27,456,102 tonai.

Schuylkill apskrityje — 
15,673,224 tonai.

Lackawanna apskrityj — 
15,312,853 tonai.

Kitose apskrityse iškasta 
likusi dalis.

Pennsylvanijoj 1930 me
tų bėgyje automobilių ne
laimėse užmušimų skaičius 
sumažėjo trimis nuošim
čiais. 1929 metais visoje

Tai bus žuvavimo! Belle
fonte, Pa. — Tarp kitų vie
tų yra numatoma ir šiame 
distrikte tinkama vieta vei
simui žuvų. Federalė val
džia yra paskyrus $100,000 
įsteigimui dar vieno žuvų 
veisimo punkto Pennsylva
nijoj, iš kur bus išvežioja- 
ma žuvytės į kitus ežerus 
augti, kad žuvininkai turė
tų ką gaudyt.

valstijoje automobilių ne
laimėse užmušta 1,992 ypa
tos, gi 1930 m. užmušta 60 
mažiau.

Betgi visoje šalyje auto
mobilių nelaimėse užmuštų 
skaičius padidėjo 4.5 nuoš. 
1930 m. viso užmušta net 
32,500.

Kaip sutrauka parodo, 
nuo 1920 metų iki pabaigai 
1930 metų Pennsylvanijoje 
automobilių nelaimėse ne
teko gyvasčių 17,000 ypatų.

Sprogimas angliakasyk- 
loj. Scranton, Pa. — Neto
lia čia, laike angliakasių 
streiko, pereitą savaitę di
namitu suprogdinta ineiga 
į kasyklą. Toje kasykloje 
dirbo nežiūrint streikuo
jančių Glen Alden kasyklos 
darbininkų pastangų išves
ti juos į streiką.

Pereitą savaitę prasidėjo 
derybos tarp streikerių at
stovi! ii' kompanijos sutai
kymui nesusipratimo, ku
ris privedė prie streiko.

VIT

Iš Pennsylvanijos gelžke
lio linijos darbininkų savi
šalpos fondo pereitą metą 
darbininkų šeimynoms bu
vo išmokėta virš $4,500,000. 
Iš tos sumos $1,950,000 bu
vo pomirtinių.

CHICAGO, ILL.

“Margučio” Sukaktuvės 
Kompozitoriaus A. Vana-

Pennsylvanijos gelžkelio 
linijos vagonai pereitą me
tą išvažinėjo 3,000,000,000 
mylių. Tas gelžkelis turi 
28,062 mylias gelžkelio bė
giu.

Bėgyje pereiti} 10 metų 
tas gelžkelis prie savo sis
temos pridėjo 600 mylių 
naujų bėgių.

Pittsburge kūdikių mir- 
tinumas 1930 metais buvo 
po 73 iš 1,000 gimusių kū
dikių, reiškia daugiau ne
gu New Yorke, Clevelande 
ir Philadelphijoj.

Svarbiausia kūdikių mir-l 
tinumo priežastis išvedamai 
del tėvų gyvenimo netiku
siuose, nesveikuose namuo
se, kurie netikę žmonėms 
prisilaikyti.

gaičio leidžiamas žurnalas 
“Margutis” Balandžio 26 
d. “švenčia” savo trijų me
tų sukaktuves. Sukaktuvių 
“Margučio” numeris išeis 
už Balandžio mėnesį ir ža
da but labai margas ir di
delis. Patartina kiekvie
nam pasistengti įsigyti tą 
numerį (adresas 2437 West 
69th St., Chicago, Ill.)

Tas dar ne viskas prie 
sukaktuvių. Balandžio 26 
d., sekmadienį, Chicagoje, 
kur yra “Margučio” lizdas, 
paties Vanagaičio vadovys
tėje, statoma scenoje kome
dija ‘Buridano Asilas’. Pa
tį asilą vaidins A. Vanagai
tis. Perstatymas įvyksta 
gražiausiame teatre kokis 
tik Chicagoje yra, Civic 
Theatre.

“Buridano Asilas” yra 
linksma komedija su muzi-

Allegheny apskrityje ap
rūpinimui bedarbių dedama 
pastangos sukelti $3,000,000 
fondą, iš kurio pradėtų už-

ka.
Visa Chicagos inteligen

tija rengiasi dalyvauti.
Koresp.
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
J Didžiausia Lietuvių Organizacija
; 307 W. 30 Street New York, N. Y.
M S
J S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu 
h Kolonijose.
: Turtas: $1,404,038.14
" S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150: $300: $600. "■ $1.000.
« Ligoje pašalpos savaitėje mokų: $6.00; $9.00; ir $12.00.
" Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- 
„j mus kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
« nelaimei ar ligai išlikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- 
s ganizaeijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
3 prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
J mergaites.
j Informacijų kreipk lės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- 
3 ba i vietinių kuopų, valdybas.

Šiaurinėj Kentucky vals
tijos dalyje tarp žmonių ei
na ypatingos kalbos apie 
dvasią vienos merginos ku
ri devyni metai atgal užsi
mušė automobilio nelaimė
je, ir dabar kas metai tą 
pat dieną su kuo nors par
važiuoja automobiliu na
mon ir prie namų dingsta.

Kovo 24 d. vienas vaiki-1 
nas iš Bellevue, Ky., važia
vo automobiliu per Licking 
upės tiltą iš Covington j 
Newport. Privažiavus prie 
tilto, jį sutiko graži mergi
na, kuri rodos iš miglų iš 
upės pakilo, ii- paprašė pa
vėžėti, nes ji pametus savo 
pinigus ir negali pareit na
mon.

Vaikinas sutiko ją pavė
žėti ir ji įsilipo į automobi
lį užpakalyje ir atsisėdo. Jis 
klausė kur vežti, bet ji ne
sakė antrašo tik sakė paro
dys kur važiuoti, ir nurodė 
važiuot į Ft. Thomas, New- 
porto priemiestyje. Ji pa
sisakė kad jos vardas yra 
Virginia Smith. Važiuojant 
jiedu šiek tiek kalbėjosi ir 
ji atsakė jam trumpais žo
džiais. Mergina buvo gra
žiai apsirengus.

Kada jis važiavo didžią
ją gatve per Ft. Thomas, ji 
parodė vaikinui į vieną na
mą. Davažiavęs namą vai
kinas sulaikė automobilį ii 
išlipęs ėmė atidaryti duris 
jai išlipti, bet ji jau buvo 
dingus. Jis negirdėjo jo
kio garso, jokio judėjimo 
bet automobilyje jos nesi
rado.

Priėjęs prie namo, vaiki
nas paskambino ir paklau
sė ar čia gyvena Virginia 
Smith. Senyvas žmogus, 
kurs pasirodė duryse, pasa
kė kad jis yra jos tėvas.

Vaikinas apsakė jam kas 
atsitiko. Tada senis papa
sakojo sekančiai: “Devyn 
netai atgal mano duktė bu 
vo užmušta automobilio ne 
laimėje. Tai buvo Kovo 2'- 
naktį. Nuo to kas metai ją 
tą dieną kas nors panašia' 
parveža namon ir ji ding
sta”.

PAJIEŠKOJIMAI
Andriuškevičius Vincas 

'š Pažaislio v., Kauno aps. 
Gyvenąs Chicagoje.

Augustinaitis Matas, iš 
Josvainių vai., Kėdainių ap. 
1922 m. gyveno Waukegan, 
Ill.

Jakas Pranas, iš Kvėdar
nos v., Tauragės ap., 1923 
m. gyveno Chicagoje.

Palčinskas Pranas, iš Se
redžiaus miestelio, Kauno 
aps. Gyvenąs Chicagoje.

Skarbaliai, Pranas ir Ni
kodemas, iš Jakubavos m., 
Kretingos ap. Gyveną Chi
cago j.

Šležai, Vladas ir Domini
kas, iš Šeduvos m:. Panevė
žio ap. Gyveną Chicagoj.

Vaičiuliai, Kazys ir Pra
nas, iš Kelmės v., Raseinių 
ap. 1922 m. gyveno Swas
tika, N. Dak., ir vėliau Chi
cagoje.

Jaunuolių vakaras pavy
ko. Balandžio 11 d. reng
tas TMD. moterų kuopos 
iniciativa jaunuolių talento 

, vakaras pasisekė gerai. At
likta gražiai turiningas 
programas.

Vakarą atidarė pirminin
kė M. Mockevičienė su gra
žia prakalba. Po to sekė 
jaunuolių pasirodymas.

Pirmiausia buvo muzika- 
lis trio: saksofonu Kazake? 
vičiukas, smuiką Augustau- 
skutis ir pianu Augustaus- 
kiutė. Smuiką solo griežė 
Paluckutis, pianu Stulgai- 
čiutė.

Jaunų merginų choras iš 
11 gražių panelių, sudaina
vo penkias dainas, pianu 
akompanuojant H i p a t i j a i 
Mockevičiūtei. Visos šios 
dainos yra Vanagaičio.

Keturi vaikai šoko klum
pakojį}, pianu vedant p-lei 
Mockevičiūtei, ir vadinamą 
vaikų šokį, grojant daug- 
balse armonika C. Melašiu- 
tei. Ispanišką šokį atliko 
O. Dambrauskaitė.

Duetą “Mudu Du Broliu- 
kia” dainavo Šakaliukas ir 
Maršaliukas.

Komediją “Nusižudėlis” 
suvaidino Stulgaičiutė, Sa- 
kaičiutė ir Morkevičiutė. 
Solo pianu skambino Vara- 
šiukas, deklamavo O. Mor
kevičiutė ; smuiką griežė 
V. Vilimaitukas, pianu pa
lydint E. Stulgaičiutei. At
likta gana artistiškai trys 
gabalėliai. Jaunas Vytau
tas smuiką.* virpina tikrai 
irtistiškai. Tai bus gabiau
sias Lietuvių smuikininkas 
Daytone.

Solo armonika sugrojo 
Maršaliukas, B. Varašiaus 
mokinis.

Po programų tęsėsi šo
kiai, grojant J. Sakalui ar
monika ir J. Stulgaičiui 
smuiką.

Vienu žodžiu, visi jau
nuoliai savo užduotis atliko 
su pilna energija, net ge
riau negu buvo tikėtasi.

Garbė tiems jaunuoliams 
musų tautos žiedams, už 
palaikymą Lietuviško me
no. Taip pat garbė TMD 
moterų 8-tai kuopai, o ypa
tingai mokytojoms Mocke
vičienei, Sakalienei, Melą 
šienei ir kitoms. Tėvams 
irgi reikia tarti garbės žo
dis už auklėjimą vaikų Lie
tuviškoj dvasioj. Labai pa
geidautina daugiau tokių 
vakarėlių, ypač sekantį ru
denį ir žiemą. Nėra abe
jonės kad jaunuoliai, su tų 
TMD. moterų kuopos vei
kėjų pagalba, dar galės ge
riau pasirodyt.

Parapijos choro koncer
tas. Balandžio 19 d. baž
nytinėje salėje parapijos 
choras rengia savo koncer
tą. Choras susideda iš gra
žaus jaunimo, vadovauja
mas gabaus chorvedžio Pr. 
Ambrozaičio, kuris ir pats 
yra geras solistas. Choras 
sudainuos gražių dainų pa
rinktų keleto musų žymes
nių kompozitorių. ■

J. A. U.

“Dirvos” Nr. 13-me tilpo 
aprašymas vardu “Suirutė 
tarp Chicagos Tautininkų. | 
Jame “Suvargęs Sandarie-' 
tis” nupasakoja įvairių da
lykų. Labai malonu skaity
ti tokius apipasakojimus, 
nes žmogus gyveni ir iš 
klaidų mokinies. Ypač ku
rie nepermato ateities, ne- 
nuspėja kaip įvairiais klau
simais arientuotis, tie pa
mato klaidas tik po laiko.

Chicagoj, tankiai spragų 
pasidaro ne iš blogo noro, 
bet tankiausia iš stokos 
pažinimo dalyko.

Paimkime, pavyzdžiu, du 
metai atgal čia susidariusią 
Išradėjų ir Mechanikų Są
jungą. Ta sąjunga, kaip 
buvo galvota, bus reikalin
ga Chicagoje, ypač artinan
tis 1933 metų pasaulinei 
parodai, kuri pagelbės A- 
merikos Lietuviams su sa
vo išradimais parodoje.

Priešakyje to darbo bu
vo du žmonės, vienas jų jau 
miręs, amžiną jam atilsį, o 
kitas dar gyvas. Jis yra 
karštas patriotas ir veikė
jas, bet praktikoje su savo 
nuveikimais nepasižymėjo. 
Turėdamas gerus norus, ne

D. L. K. Vytauto Didžio
jo Komitetas New Yorke 
rengia milžiniškas išleistu
ves Prof. M. Biržiškai už
baigus savo maršrutą ir 
gryžtant Lietuvon.

Išleistuvės rengiama vie
name iš garsiausių Ameri
koje viešbučių, Hotel As
tor, New’ Yorke.

Vakarienė bus su. gražiu 
programų, prasidedant nuo 
8 vai. vakare. Laike vaka
rienės bus atliekamas dai
nų programas, chorai, so
listai, Ukrainiečiai ir Lie
tuviai.

Tarp kalbėtojų tą vaka
rą bus garbės svečiai: Lie
tuvos Ministeris B. K. Ba
lutis, Columbia Universite
to Prof. Butler, Princeton 
Universiteto Prof. Bender, 
Ukrainiečių atstovas, Balt- 
gudžių atstovas, Žydų at
stovas, Generalinis Konsu
las P. Žadeikis, Konsulas 
A. Kalvaitis iš Chicagos, 
Vice-Konsulas P. Daužvar- 
dis.

Išleistuvėse dalyvauti už- 
kviečiami visi kas tik iš kur 
gali pribūti.

Banketas rengiamas ben
drai tautininkų ir katalikų.

Amerikos Lietuvių Tauti
ninkų Federacija ruošia 
pirmą savo oficialę ekskur
siją į Lietuvą. Ekskursija 
vyksta gražiu Švedų Ame
rikos Linijos motorlaiviu 
“GRIPSHOLM” Gegužės 
29 d., 1931 metais, iš New 
Yorko per Gothenburg į 
Klaipėdą. Ekskursiją va
dovaus Tautininkų Federa
cijos vice-pirmininkas p. 
D. Klinga iš Brooklyno.

Ekskursijos vadas p. D. 
Klinga yra gerai susipaži- 
žinęs su turizmo reikalais, 
turi keleto metų patyrimo 
ir smulkmeniškai supranta 
visus kelionės reikalus. Del 
to su juo vykstanti kelei
viai turės ypatingų patogu
mų ir neturės jokiame atsi
tikime rūpesčio ar nesma
gumų.

Ekskursijos iniciatoriai 
ruošdami šią ekskursiją 
vadovavosi vietos tautinės 
minties Lietuvių pageidavi
mu turėti šymet oficialę 
tautininkų ekskursiją at
lankyti Lietuvą. Pasitiki
ma kad kitų vietų tautinin
kai paseks New Yorkiškius
ir prisidės padaryti šią eks- 

A. B. Strimaitis. | kursiją didele ir vykusia.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti, 
ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašo
mi suteikti žinių. Bent ko
kia žinia bus brangiai įver
tinta.

Lietuvos Konsulatas
201 N. Well St. Rm. 1904 

Chicago, Ill.

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

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

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

tik pajiegė sutraukti vietosi 
mechanikus ir išradėjus, 
bet prisidėjo ir iš daugelio 
kolonijų Lietuviai mechani
kai ir išradėjai. Vienok bė
gyje šešių mėnesių visas 
darbas buvo padėta į stal
čių ir po šiai dienai niekas 
nežino kas iš tos sąjungos 
nutiko.

Taip viskas čia ir pinasi. 
Išrodytų kad Chicaga turė
jo pergyvent tuos laikus 
kuomet gimdavo tik svajo
nėse galimi sumanymai ir 
bevaisiai darbai, bet vis kas 
naujo atsiranda, o tas vis
kas labai prisidėjo prie su- 
demoralizavimo musų žmo
nių. Čia buvo garsus Bi- 
shopai, Haringtonai, kurie 
nunešė daug milijonų Lie
tuvių dolarių, daug gyvas-,' 
čių paėmė, daug žmonių iš 
to nuėjo į beprotnamius.! 
Po jų atėjo ir pusėtiną rolę1 
lošė Kujolai ir Bingolai, ir j 
tie nuėjo į prapultį, dikčiai' 
paveikdami į Lietuvių ūpą 
ir dvasią. Dabar yra sun
ku kad ir dangų priartint 
prie žemės — niekas neno-1 
retų prisidėti. Dabar kas! 
ką nori nuveikti turi paro
dyt didelį pasišventimą, ži
nojimą reikalo, ir didelę iš- i 
tvermę, 
vietos, 
visiems 
lai tik dirba naudingą dar
bą, o visuomenė jo darbus 
įvertins.

Vargšas Chicagietis.

Vaitojimams nėra 
Vienok darbo dar 
yra pakankamai,

PRANEŠIMAS
Daytono Lietuviams

Atidariau Grosernę buvusioj P< 
vilo Dambrausko vietoj, 
čiu visus 
pirkti 
mane,

Užkvie-
Lietuvius atsilankyti ir 

valgomus produktus pas 
o busit patenkinti. (18)

WM. GREEN
557 Deeds Ave. Dayton

EKSTRA PRANEŠIMAS

Daytono is Apielinkės
VIENT A U CIA M S LIET L’ VIA M S

GAVAU NAUJAUSIUS SAMPE- 
LIUS VYRIŠKŲ SIUTŲ.

Pasiuvam pagal mierą nežiūrint 
kokio sudėjimo butumet, 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 Valley St., Dayton, Ohio.
Phone Garfield 3065 (16)
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Greičiausi

BREMEN
EUROPA

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

DIENOS Į LIETUVĄ 
trūkis iš Bremenhaven

COLUMBUS
nuolatiniai kas savaite išplaukimai 

žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 
Berlin Stuggart Gen. von Steuben Dresden 

Informacijų klauskite pas bent vietinį 
agentą arba

1119 Euclid Ave. Cleveland,

TIK 7
Special is 

Arba keliaukite 
ekspresiniu laivu

Taipgi

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

Balan.-April 25 d. Laivu “FREDERIK VII!”

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA 
A T LANKYKIME LIETU V Ą 

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
h am baladotis po svetimus kraštus, kuomet del Lietuvių 

palaikomas nuolatinis susisiekimas 
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

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

t žgirt;> Lietuvi;.! Laivakorčių Agentu Sąjungos.

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

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

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

I žgirlos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

paslaugos bus pašvęsta padarymui kelionės atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskut: i piję.

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštu Valdybos Kontragcntai Paštui Vežioti

NEW YORK CITY
130 No. l a Salle St., Chicago, III.

Montreal. Que., Canada

27 WHITEHALL STREET
248 Washington St.. Boston, Mass.

969 Si. Antoine Street

Apie Meti 
apie 
apie 1

(Pabaiga iš
Nekal bėdai 

mosios Tary): 
pat turiu pa 
bai nesąžin: 
ponas Redai 
tas mano adi 
kuomet band 
ir kitus, kad 
tymas yra p 
čiuno Susivi 
ną taip įvert 
sta net pabi 
ni. Pirmiai 
sakyti, kad č 
ties išgalvoti 
šmeižtas par 
lyvavo pereit 
me, kiekvien: 
puse žodžio 
prisiminta aj 
Bačiuno dovi 
nijimui. Iš 1 
Redaktoriau : 
del ne ištraul 
kią nesąmonę 
me SLA. Sei: 
dovana pasiu 
jimui? (Api 
aiškinta plači 
meryje prie S 
to Gegužio

Pagaliau, p 
gaiš Tamsta 
Gegužį ir mai 
krini, kad mi 
kokiais ten įi 
modami tą si 
čiuno farmą. 
bėtis, kad T; 
mas SLA. nai 
limu SLA. Sei 
liausią musų 
valdymo insta 
tyti tokia bejėi 
jų asmenų pa 
uždrausti Sein 
organizacijai n 
manymus ir k 
pasiūlymus.

Kas liečiasi : 
gi šiai dienai r 
p. Bačiuno pas 
vienijimui “10 
mui senelių 
(Bus kitame 
Nė Seime, nė 
Pildomosios Ti 
žiavimuose nej 
puse žodžio pr 
pie tokią dov; 
nijimui. Tiesa,: 
stos laikrašty i: 
kraščiuose api< 
ir diskusuojant 
kusijas skaičia 
lines spaudos 
mais sumetim 
“antimi”, kok 
siais (kodėl r 
—“D.”) laikai: 
formose skeli 
reikalais daly! 
spaudoje nesti 
tai jokios dom 
ir iš viso ligi 
vynėje”, nė ki 
čiuese apie ts 
džio neprisim

Todėl labai 
p. “Dirvos” 
(čia turbut 
žodžiai.—-“D.” 
žiant man tei 
nimas tokiu r 
aš ir ligi šiai 
nau (labai j 
Drįstu manyti, 
čiau bus tik 
kokiais tai sui 
pamatuotas tr 
ti, o ne rimtas 
sa, jei ištikrųju 
butų norėjęs t 
Susivienijimui 
jis butų oficial 
lęs Pildomajai 
Seimui ir tas r 
svarstytas Seir 
mojoj Taryboj.

Ant galo rei 
ti, kad labai 
“Dirvos” Reda 
leista insinuaci 
laikraščiai ir S 
už Gegužio-Vit;
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VTTAIČIO LAIŠKAS
DIRVAI

Apie Metimą iš Sekretorės Vietos Jurgeliutės; 
apie Vitaičio ir Gegužio “Šmeižimus”; 
apie Seneliams Dovanotą Farmą, ir tt.

DIRVA

atsidavusiai vykdo “Tėvy
nėje”, bet rado reikalingu
kitiems už tai šiurkščiai ------
pagrūmoti... .—“D.”) '. Daugelis mano kad vagys

S. E. VITAITIS, i1' sukčiai yra gudrus. Vie- 
“Tėvynės” Redaktorius, i nas senas laikraštininkas,

niciatoriai 
ekskursiją 
; tautinės 
jageidavi- 
t oficialę 
rsiją at-
Pasitiki- 
tautinin- 

"orkiškius 
ti šią eks- 
ykusia.

>

(Pabaiga iš pereito num.) 
Nekalbėdamas už Pildo

mosios Tarybos narius, taip 
pat turiu pabrėžti, kad la
bai nesąžiningas Tamtos, 
ponas Redaktoriau, šmeiž
tas mano adresu leidžiamas 
kuomet bandai įtikinti save 
ir kitus, kad mano nusista
tymas yra pasiūlytą p. Ra
čiūno Susivienijimui dova
ną taip Įvertinti, kaip Tam
sta net pabrėždamas tikri
ni. Pirmiausiai turiu pa
sakyti, kad čia Tamstos pa
ties išgalvotais dalykais tas 
šmeižtas paremtas. Kas da
lyvavo pereitame SLA. Sei
me, kiekvienas žino, kad nė 
puse žodžio nebuvo Seime 
prisiminta apie kalbamą p. 
Bačiuno dovaną Susivieni- 
nijimui. Iš kur tad ponas 
Redaktoriau ištraukia! (ko
dėl ne ištraukei?—“D.”) to
kią nesąmonę, kad pereita
me SLA. Seime buvo tokia 
dovana pasiūlyta Susivieni
jimui? (Apie tai bus pa
aiškinta plačiau kitame nu
meryje prie SLA. Preziden
to Gegužio laiško.—“D.”)

Pagaliau, perdaug galin
gais Tamsta perstatai p. 
Gegužį ir mane, kuomet ti
krini, kad mudu atmetėme 
kokiais ten Įrodymais ope
ruodami tą siūlomą p. Ra
čiūno farmą. Reikia ste
bėtis, kad Tamsta, būda
mas SLA. nariu, randi ga
limu SLA. Seimą — tą vy
riausią musų organizacijos 
valdymo instanciją persta
tyti tokia bejėge, kad dviė- 
jų asmenų pastangos gali 
uždrausti Seimui svarstyti 
organizacijai naudingus su
manymus ir kokių dovanų 
pasiūlymus.

Kas liečiasi manęs tai li
gi šiai dienai nežinau jokio 
p. Bačiuno pasiūlymo Susi
vienijimui “10 akrų steigi
mui senelių prieglaudos”. 
(Bus kitame num.—“D.”) 
Nė Seime, nė po Seimui 
Pildomosios Tarybos suva
žiavimuose negirdėjau nei 
puse žodžio prisimenant a- 
pie tokią dovaną Susivie
nijimui. Tiesa, mačiau Tam
stos laikrašty ir kituose lai
kraščiuose apie tai rašant 
ir diskusuojant, bet tas dis
kusijas skaičiau vien paša
linės spaudos tik jai žino
mais sumetimais paleista 
“antimi”, kokių pastarai
siais (kodėl ne pastarais? 
—“D.”) laikais ir įvairiose 
formose skelbiamų S.L.A. 
reikalais dalykų pašalinėje 
spaudoje nestinga. Todėl Į 
tai jokios domės nekreipiau 
ir iš viso ligi šiol nė “Tė
vynėje”, nė kituose laikraš
čiuose apie tai ne puse žo
džio neprisiminiau.

Todėl labai nesąžiningas 
p. “Dirvos” Redaktoriaus 
(čia turbut praleista keli 
žodžiai.—“D.”) net pabrė
žiant man teikiamas kalti
nimas tokiu reikalu, kurio 
aš ir ligi šiai dienai neži
nau (labai gaila.—“D.”). 
Drįstu manyti, kad čia grei
čiau bus tik sumanymas 
kokiais tai sumetimais ne
pamatuotas triukšmas kel
ti, o ne rimtas dalykas. Ne
są, jei ištiktųjų p. Račiūnas 
butų norėjęs tokią dovaną 
Susivienijimui suteikti, tai 
jis butų oficialiai ta pasiū
lęs Pildomajai Tarybai ar 
Seimui ir tas reikalas butų 
svarstytas Seime ar Pildo- 
mojoj Taryboj.

Ant galo reikia pažymė
ti, kad labai negraži p. 
“Dirvos” Redaktoriaus pa
leista insinuacija, kad tie 
laikraščiai ir SLA. veikėjai 
už Gegužio-Vitaičio pinigus Į

dirba kurie nepritaria 'Dir
vos’ užimtai linijai SLA. 
reikalais. (Tai gal dirba už 
ką kitą, bet jie gieda p. Ge
gužiui ir p. Vitaičiui malo
nią giesmelę, tikrindami ne 
tik per laikraščius, bet ir 
rūsčiais laiškais, kad tie ku
rie ką prieš judu sako ar 
organizacijai ką daro, įieš
ko Susivienijime vietų.... 
“D.”) Kuomet p. “Dirvos” 
Redaktorius randa galimu 
prikaišioti kitiems parsida
vimą “už pinigus” SLA. rei
kalų gynimo fronte, tai ir 
aš turiu teisės dasileisti, 
kad ar tik p. “Dirvos” Re
daktorius nesprendžia kitus 

Isulig savęs?... (Labai pra
šom dasileisti kiek tik tin
ka vaizduotės pasotinimui. 
Bet jums, kuomet rupi kad 
neliktumet be vietelių, rei
kia kas nors daryti. Juk 
dabar ir naktį sapnuojat 
kad kas tai gali išmesti jus 
vieną iš prezidentavimo, ki
tą iš redaktoriavimo. To
dėl net ir “duetą” sudarėt: 
stot vienas už kitą, nes jei
gu vienas išeisit iš vietos, 
turėsit eiti ir kitas, kitaip 
nebus.—“D.”)

Visai bereikalingai p. 
“Dirvos” Redaktorius kelia 
audrą šaukšte vandens ir 
vaduodamasis nebūtais ir 
ne esamais dalykais randa 
reikalingu šmeižti ir inkri
minuoti ir kitus SLAi vir
šininkus. (Nejaugi tai in
kriminavimas pasakant jog 
Pild. Taryba pražudė $25,- 
000 ir dar daugiau tūkstan
čių SLA. pinigų aikvoja ap- 
švarinimui savęs, ypač p. 
Gegužis, “kaltininkų” abla- 
vą darydamas, kad vėl galė
tų kandidatuoti? Ar šmei
žimas kad p. Gegužis nori 
įkaltint tik vieną p-lę Jur- 
geliutę, tuomi “apsivalyda
mas” save? Gegužis mato
mai yra vienas iš tų “cnat- 
lyvų” asabų kurs pirmuti
nis dryso mesti akmenį į p- 
lę Jurgeliutę ir tuomi pasi
rodyt jog esąs “be grieko”. 
—“D.”) Taip pat veltui jis 
laukia sau kankinio vardo, 
kad jį kas norėtu mesti iš 
SLA. užtai, kad jis pasista
tė sau vyriausiu tikslu per 
savo laikraštį nepamatuo
tai šmeižti ir niekinti SLA. 
viršininkus. (Ne niekinti 
bet nurodyti jų klaidas ii 
netaktiškumą, bandant iš
sisukti nuo kaltės, už kurią 
kalti visi lygiai, ar kalta vi
sa sistema, iki šiol Susivie
nijime buvus. Kaipo asmuo, 
tas kuris savęs išteisinimui 
lipa ir trempia kitą asmenį, 
toks žmogus negali būti gi
riamas.—“D.”) Tačiau po
nas Redaktoriau privalai 
žinoti, kad vienval (ką tas 
reiškia ? — “D.”) Tamstos 
šmeižiami ir inkriminuoja
mi žmonės amžinai netylės. 
Visam kam yra ribos ir 
Tamsta su savo šmeižtais 
mano adresu ir visokias ri
bas peržengia! (turi būti 
peržengei.—“D.”), jau ne
kalbant apie paprasčiausi 
žmoniškumą ir laikraštinę 
etiką. (Tik jau p. Vitaičiui 
neverta girtis su savo laik
raštine etika.—“D.”) Kuo
met Tamsta su savo šmeiž
tais ir inkriminavimais nu
eisi pertoli, tai gali priseiti 
(prisieiti.—“D.”) pasima
tyt tokioj įstaigoj, kuri per
daug įkaitusius žmones at
šaldo ir reikiamai pamoki
na, kad ir pačiam p. Redak
toriui turi būti ribos kitų 
žmonių šmeižimo ir nieki
nimo fronte. (Na tai visgi 
p. Vytaitis pripažysta'kitų 
žmonių šmeižimą ir nieki- 
nimą! Kodėl ne, juk jis tą

GELBSTI MEDŽIUS
NUO PARAZITU

paskyrė
me-

Ida- 
val- 
ak-1

ap-
da-

ir

Gelbėjimui miškų medžių 
nuo parazitų šiaurvakari
nėse valstijose, kurie nai
kina mišką daugiau negu 
gaisrai, valdžia
$7,500,000 sekančių 10 
tų laikui.

Miškai Washington, 
ho, Oregon ir Montana 
štijose apima 3,000,000
rų plotą ir kas metai iš jų 
buna naudos už $40,000,000. 
Suvirs milijoną akrų miš
ko kontroliuoja valdžia.

Tas medžių parazitas yra 
tokie tai gyvi šašai, kurie 
auga ant krūmų. Nuo krū
mų persineša ant pušų, 
juosia medžio žemutinę 
lį ir medį nudžiovinę 
gryžta vėl ant krūmų 
laukia kitos pušies.

Kalifornijoj labai naiki
na pušis tam tikros pušų 
bitelės. Suv. Valstijų miš
kų globai paskirta $200,000 
naikinimui tų parazitų.

Apskaičiuojama kad per 
metus laiko tos bitelės daro 
į $1,000,000 nuostolių pušų 
numarinimu. Jų naikinimo 
planas bus toks: deginti tą 
žievę po kuria tik suseka
ma bitelės.

Pušų bitelės persiėda per 
žievę ir tarp žievės ii' me-
džio apėda juostą ir deda 
savo kiaušinius. Kada ap
juosia kiaušiniais medį, pu
šis nudžiusta.
Smagiausia komedija iš visų!

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

Knygelės kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

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.

N. D. Cochran, sako jog jo 
nuomone ne. Mano dauge
lio metų darbe laikraštijo
je, sako jis, aš susidūriau 
su daugeliu sukčių, bet ne
sutikau nei vieno tikrai gu
draus.

Gal tūli žmonės mano 
kad tokie žiurkės kaip Al 
Capone yra gudrus. Dėlto 
gal but kad Capone susi
krovė pinigų apeidamas įs
tatymus ir vis išvengia pa
kliūti kalėjiman. Gal but 
jo pasisekimą matuoja pa- 

Igal jo pinigų krūvos. Bet 
laš turiu nuožiūrą ant tokių 
kurie mano jog Capone yra 
gudrus, kad jie patys yra 
sukčiai širdyje, bet neturi 
tos drąsos ar’ tos nežinės 
kaip turi- Capone.

Keli metai atgal aš vie-

nam vagiliui pasakiau kad 
jis yra kvailas. Jis plėšia 
paštus, bankus, ima riziką 
būti nužudytu, arba turi sė
dėti kalėjime kai sugauna
mas. Jeigu jis butų tikrai 
gudrus nerizikuotų gyvas
tį, bet nusinuomuotų tuščią 
krautuvę, ant lango išpieš
tų auksinėmis raidėmis jog 
tai yra bankas, ir sėdėda
mas gražiai išpuoštoj vietoj 
lauktų žioplių atnešant jam 
pinigus.

Žioplus žmones apvogti 
nėra reikalinga naudot spė
ką. Geriausia yra atsida
ryti banką, gyventi gražio
je kaimynystėje,
depozitorių pinigus, ir pa
sisamdyti gabius advoka-1 
tus kad išsuktų nuo pate
kimo į kalėjimą.

Reikia, žinoma, skolint 
dalį pinigų teisėjams, ad
vokatams ir politikieriams,

nes tada turėsi draugų tei
sme, jeigu ir pakliūtum.

Ir turiu pasakyti kad to
kių bankierių yra, nors tik 
1 iš 99. Paprasti žmonės 
nemato skirtumo tarp jų ir 
jiems vistiek bankierius ir 
gana. O kaltais toks ban
kierius yra tos rūšies va
gis, kaip viršuje minėta.

Duodu Paaiškinimą 
Visiems

Gerai išmėginto pamokini- 
nimo kaip užauginti sto
rus, tankius plaukus, kaip 
sulaikyti slinkimą plaukų, 
niežėjimą galvos odos, iš
naikinti pleiskanas . Siųsk 
tampą atsakymui. (18) 
J. GECHUS Room 600 

201 N. Wells Street 
Chicago, Ill.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE

naudoti

| ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS ||
Dideli, Modemiški Motorlaiviai Bo

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS

Speciales EKSKURSIJOS i Lietuvą
Visos išplaukia motorlaiviu “GRIPSHOLM”

Balandžio 30 Specialė Lietuvių Ekskursija
Gegužės 29 Ekskursija Am. L. Taut. Federacijos 
Birželio 27 pirma “Jaunuoliu Ekskursija”, ren

gia Amerikos Liet. Ekonominis Centras.
Liepos 23 d. Specialė Lietuvių Ekskursija
Rugpjūčio 19 Amerikos Liet. Ekon. Centro Eks.

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į savo laivakorčių 
agentu ar i kuria švedu Amerikos Linijos raštine.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Street New York, N. Y.

U
1.
2.
3.

4.

M

ANTRA EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ 

(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga) 
Cunard Linijos Gražiu Laivu 
BANC AŠTRI A’ 

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

STAČIAI Į KLAIPĖDĄ 
Be Persėdimo į Kitą Laivą.

LINKSMA IR GREITA KELIONĖ DIDŽIAUSIAME 
LIETUVIŲ BŪRYJE

Mielai priimami ir Nepriklausantys i Susivąienijimą 
Keleiviai.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA:
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
G78 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.

.1. 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. 

“VIENYBĖ6
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
V Švarina

I ūsų gydytojaus patarimas 
yra: Būk lauke, atvirame 
ore. kvėpuok giliai; fizi
niai mankštinkis minkšti
nančiuose saulės spindu
liuose ir laikas nuo laiko 
patikrink savo kūno svei
katą.

Kiekvienas žino, kad saulė nokina — del to “SPRAGI- 
NIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. LUCKY STRIKE 
— pagaminti iš geriausių tabakų — Derliaus Grietinės — DAR — IR “SPRA
GINTI” — ir extra slaptas šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie 
yra visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie parduo
dami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, 
kad LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

It’s toasted
Jus;? Gerkles Apsauga — Prieš knitejimus — prieš kosuli ©193!,

The A. T. Co., 
Mfrs.

LUCKIES 
visuomet 

palankūs 
jūsų gerklei



SUSIVIENIJIMŲ SUKAKTUVĖS
*—------------------------

Šymet sueina 30 metų 
nuo to kai Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, suor
ganizuotas 1886 metais, at
siskyrė su katalikais ir ka
talikai Įkūrė savo paskirą 
organizaciją, vardu Lietu
vių Rymo-Katalikų Susivie
nijimas Amerikoje.

Pirmas jų seimas po at
simetimo Įvyko Gegužės 21, 
1901 m., nuo tada jie susi- 
stiprino ir gyvena iki šiai 
dienai sau, o tautininkai 
sau.

Šiose dienose, kaip skel
bia katalikų Susivienijimo 
organas “Garsas”, ta orga
nizacija sugyveno milijoną 
dolarių turto.

Tautiškas Susivienijimas, 
kuris nuo skilimo irgi pra
dėjo su tuščiais kišeniais, 
milijoną dolarių praaugo 
jau keli metai atgal.

Reikia manyti jog gerai 
padarė tie kurie anose die
nose persiskyrė, nes jeigu 
ne tada tai vėliau butų pri
siėję skirtis. Tautininkų- 
laisvamanių eilės didėjo, 
katalikų spėkos irgi darėsi 
stipresnės, nuolat pribu- 
nant naujiems kunigams iš 
Lietuvos, ir visi gerai at
mename kas darėsi tarp ka
talikų ir tautininkų-laisva- 
manių per visus šiuos 3C 
metų.

Pernai metą, vos suėjus 
29 metams nuo pirmo per
siskyrimo, musų bolševikė- 
liai norėjo surengti antrą 
persiskyrimą. Bet šiems 
sekėsi kitaip: nors Susivie
nijimas turtingas, jie išėję 
negaudami nei cento, o dai 
kas blogiau, neįstengė su
daryti savo “darbininkiškc 
susivienijimo”, kaip buvę 
užsimoję, ir dabar liko vi
sai nupuolę dvasioje.

Abudu Susivienijimai bu
vo labai svarbus ir reikalin
gi Amerikos Lietuviams, ką 
liudija jų augimas ir šian
dien.

bose nėra panašumo. Šal
čius buvo Amerikoje, todėl 
moka Angliškai, o Gandhi 
irgi mokytas Angliškai.

Gandhi pats savo ranka 
parašė Angliškai sekantį 
Linkėjimą Lietuvai, kurį p. 
Šalčius persiuntė Į Kauną: 
“I wish independent Lithu
ania all prosperity. 26:2: 
’31. M. K.'Gandhi.”

Lietuviškai reiškia: “Aš 
linkiu nepriklausomai Lie
tuvai visokeriopos gero
vės”.

Aklųjų Globotojų 
Konferencija

New Yorke, Balandžio 
13 d., prasidėjo Pasaulinė 
Konferencija Aklųjų Globo
tojų. Ta konferencija tapo 
sušaukta Prezidento Hoo
ver, kuris Kovo mėn., 1930 
m., su Kongreso autoriza- 
vimu, išsiuntė užkvietimus 
į 50 šalių dalyvauti konfe
rencijoje. Iki šiol prisidė
jo 36 valstybės. Be abejo 
užkvietimą gavo ir Lietu
va. Lietuva aklųjų skai
čiumi stovi žymioj vietoj. 
Konferencijos dalyvių pro-

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

grame Lietuvos delegato 
vardo visai nėra. Nežinia 
kodėl neprisidėjo.

Po konferencijos, delega
tai aplankys vieną-kitą di
desnių miestų.

Rusijos Prekyba 
su Užrubežiu

Kanada su 10,000,000 gy
ventojų daro prekybą su 
užrubežiu už virš $2,000,- 
000,000 į metus. Sovietų 
Rusija, su 140,000,000 gy
ventojų, nepadaro prekybos 
nei už pusę tiek.

Rusija eksportavo (1929 
m. statistika) prekių už $3 
nuo savo gyventojo; Ame
rika — po $42; Argentina— 
po $85; Kanada — po $125.

Popiežius ir Žydas
Popiežius paskyrė barz

dotą Žydą iš mažo Rusijos 
miestelio Vatikano Žydiškų 
knygų skyriaus viršininku. 
Pirm negu tas Žydas suti
ko priimti tą vietą jis išsi
derėjo nuo popiežiaus kad 
jam butų parūpinta košer 
virtuvė, pavelyta švęsti ša
bas ir kiti jo tikybos rei
kalavimai.

Popiežius ant to sutiko.

LIAUDIES DAINA

(Tąsa iš pereito num.)

7 SOSTAI GRIUVO
BĖGYJE 21 METŲ

Sąryšyje su pasitrauki
mu nuo sosto Ispanijos ka
raliaus, štai kokios įdomios 
žinios yra apie kitus mo-

Prasta Naujiena
Dr. W. C. McCarty iš 

Mayor Klinikos, Rochester. 
Minn., skelbia kad apie du 
milijonai žmonių Suv. Val
stijose serga vėžiu ir kad 
iš jų apie 150,000 mirs 1931 
metų bėgiu.

Ta liga, sako jis, yra la
biau paprasta pas moteris 
ir todėl paliečia pati svar
biausi šeimynos narį. Vė
žys’ galima anksti pažinti 
ir yra išgydomas anksty
vame laipsnyje. Bet kada 
jau įsisenėja išgydyt nega
lima.

Ankstyvuose laipsniuose 
vėžys neapsireiškia kaip vė
žys, bet kaip guzas, skau
dulis, nepaprastas kraujo 
tekėjimas, nuolatiniai už
kietėjimai ir tt.

Lietuvis pas Gandhi
“Lietuvos Aido” bendra

darbis Matas Šalčius ke
liauja po Indiją, tą šalį ku
rios kalba sakoma esanti 
panaši į Lietuvių. Šalčius 
apsilankė ir pasimatė su 
Indijos laisvės kovotojų, 
Mahatma Gandri, ir jiedu 
gražiai pasikalbėjo.

Tik ne ta “bendra” ar 
“panašia” kalba, bet Ang
liškai, nes pats p. Šalčius 
persitikrino kad tose kal

Ginčijosi trys mergelės 
Stovėdamos prie darželio, 
Katra yra iš jų trijų 
Patogesnė iš veidelio.

Ein vaikinas pro darželį 
Šalę jųjų dainuodamas, 
Ir ant savo baltų rankų 
Aukso žiedą raičiodamas.

Viena tarė: Duok man žiedą, 
Esu verta, matai pats 
Tik pažiūrėk man į veidą — 
Skaistus raudonas, ir bait’s.

Antra pratarė žodelį: 
Žiedas mano turi but, 
Esu graži kaip gėlė, 
Ir nemisliju pražūt.

O trečioji, stovėdama,
Žemyn akis nuleido, 
Lyg visai nenorėdama 
Parodyt savo veido....

Vaikin’s į ją dirstelėjęs 
Žiedą savo numovė, 
Iš jos grožio stebėdamos 
Žiedą jai atidavė:

Tasai žiedas bus del tavęs 
Mano meilės ženkleliu, 
Ir nuo šios dienos aš busiu 
Tavo jaunu berneliu....

Ir praėjus trims savaitėms, 
Stojo į vinčių pora — 
Skaistus, gražus jaunikaitis 
Ir ta mergelė dora.

Ir išėjo kunigėlis
Jaunai porai šliubą duot, 
O vargonais vargoninkas 
Pradėjo gražiai duduot.

Jauną porą, vos po šliubo, 
Veda namon broleliai, 
Nes tenai jau jų laukia 
Suprašyti sveteliai.

Į vestuves suprašytus 
Visus svečius linksmino. 
Ši dainelė ir kitomis 
Gražiai širdį ramino....

MYLeK
(A. Jakšto)

Darbuokis, triūsk, gyvai sukrusk, 
Spėkų nesigailėk!

O dar, brolau, daugiau, labiau
Jausk ir mylėk!

Ką tau kas skirs—ar peiks ar girs 
Tu svieto nežiūrėk!

Į žmones eik, jiems laimę teik, 
Jausk ir mylėk!

Džekis: Well, orait. Jeigu ji nori aš ga
liu ir apsiženyt, taip sau ant fonių. Nu
eisiu pas kunigą, gerai patepsiu, tegul 
paskaitys ką Lotyniškai iš atbulos kny
gos, ir ji mislys kad ryl šliubą davė, o 
kai važiuosiu atgal, pasakysiu kad šliu- 
bas buvo tik blof, ir bus orait....

Pranas: Aidontkėr! Tavo biznis. Da
ryk kaip nori. Ko reiks toliau mudu su 
panele paelpysim: pabūsim piršliais, pa
broliais ir viskuom.

Džekis (linksmas): Fain! dabar man 
kai bačka nuo pilvo nusirito! Tą kreizę 
ministserį aš vistiek nublofysiu!

Marė: Tai reiškia dalykas baigta kuo- 
pasekmingiausia. Dabar, ponai, turėsime 
taip sakant sugertuves. Aš eisiu pas Bar
borytę, paruošim užkandžio. Ji, reiškia, 
bus “žmona” turtingo Amerikiečio! Reiš
kia, lygi man, todėl dabar abi turim vieno
dai dirbt, nes pas jus ne mada ponaut, vi
sos moterys dirba namuose. Ar ne taip, 
ponas Verši?

Džekis: Jes, panele. Pas mus visos, ir 
pur ir rič, pačios savo auzose dirba, tar-! 
naičių nekypina.

Marė: Atsiprašau.... (išeina virtu
vėn.)

Džekis (patyliai Pranui): Žinai ką, aš 
turiu bėgt pas kleboną susitart apie tą 
mano “ženatvę”, kad jis viską sufiksytų 
ir nebūtų trobelio su ja.... Aš misliu už ■ 
fifty baks pataisys.

Frenkis: O, šiur, už tiek pinigo čia ku
nigas ir su trimis tave apženytų.... Go- J 
het, tik sugryžk ant “sugertuvių”. Matai, 
jodvi ruošia.

Džekis (užsideda tisus): Na tai bai-bai, 
Frenk. Už pusvalandžio sugryšiu.

Scena 8.

Pranas (vienas): Tikri stebuklai kaip 
su tokia galva žmogus galėjo pralobt? Pi
nigų kaip šieno pas jį, o smegenų — tuš
čia puodynė. .. . Bet čia tai jam užėjo ge
ra mintis — eit pas kunigą kad tą nabagę 
sublofytų. (Pamąstęs) Oho! Palaukit! 
Ką aš sugalvojau! Prifulino jis mergi
nų gana! Palauk tu, sanavagan, aš tau 
pafiksysiu! Turėsi vežtis ją į Ameriką! 
Pasikalbėsiu su Mere. (Eina prie virtu
vės durų.) Mery, koman!

Marė (ateina irgi su suodina nose): Ma
ne šaukei, ponas Pranai? O kur ponas 
Veršis?

Pranas: Išėjo į kleboniją užsiordeliuot 
blofiško šliubo. Ale mes jam padarykim 
triksą: tu pažysti gerai kleboną, pakalbėk 
su juo, aš primokėsiu, lai jis apvesdina tą 
senbernį su Barbute ištikro ir išpilno!

Marė: Ištiesti, puiki mintis. Nabagu-1 
te, taip troško Amerikos visą amželį.... 
Tik butų negražu kad tokie šposai musų 
namuose butų papildyti. Visgi reikia pri- 
silaiky t žmoniškumo....

Pranas: Su tokiu senberniu? Ar jis 
prisilaiko žmoniškumo? Kiek merginų su
viliojo, ir vis dar neliauja kreizavojęs. ...

Marė: Taip, bet jeigu išvažiuodamas 
jis ją vistiek pames? Dar daugiau šird
gėlos butų.... Reikia atsargiau, kad vėl 
nabagė neliktų ant pajuokos. .. .

Pranas: Žinai, Meryte, kunigas tokių ■ 
baikų nedarys, tik turim pašnekėt su ku- i 
nigu kad jam neva žadėtų jo prašymą iš
pildyt. Aš Kaune sutaisysiu visus doku-. 
mentus ir turės ją vežtis. Ar gerai?

Marė: Tik del Barborytės, ponas Pra
nai, del jos viską daryčiau.

Scena 9.

Parbėga persigandęs Džekis.

Džekis: Susimildami, plyš, gelbėkit ma
ne, slėpkit kur nors. ... (Laksto, žiuri kur 
lyst.)

Pranas: Na, kas tau darosi vėl? Ar. 
gavai lupt pas kunigą?

Džekis: No, ne.... ale čia ateina pul
kas kareivių su šautuvais mane suimt. .. . 
(dreba iš baimės.)

Marė (pažiūri per langą): Kareiviai? 
Ha-ha-ha! Tai naujokų mokymas. Jie 
pro galą gatves kasdien praeina. Mariam- 
polėj stovi kariumenės pulkas.

Pranas: Ha-ha-ha! Turi greičiau imti 
Barborą. Sukreizavosi iš baimės!

Marė: Ponas Pranai, prašau nesijuokt 
iš pono Veršio perdaug. Žmogus natūra
liai galėjo apsivilt nujausdamas sau pavo
jų. • Tiek to, ponas Versi, po užkandžio 
galėsim visi nueiti į kleboniją. ...

Džekis: Panele, tu tokia nais, aš net 
pradedu tave laikyt.... Taip norėčiau kad 
su tavim viena galėčiau eit pas kunigėlį ir 
užbaigt savo trobelius ant viso amželio....

Marė: Na, na, ponas Verši, sukelsi po
no Prano pavydą. Bus blogiau negu su 
ponu Bravorų Ministeriu Palangoje.... 
(Mirkteli.)

Scena 10.
Ineina Barbora. Jau ne suodina.

Barbora: Panele, arbata jau gatava. 
Ar jau galiu ruošti stalą? (Pažiūri giliai 
šnairai į Džekį) Man rodos kad tas pats., 
tik anas buvo laibas ir gražesnis....

Marė: Palauk, Barboryte, abi ruošini. 
Tu busi poni Veršienė, taigi jau nesi mano 
tarnaitė. Ar ne tiesa, ponas Verši?

Džekis (abejoja, Pranas duoda jam kum
šte į šoną): Jes, panele... . Šiur. . . . (vis 
raukosi į Barborą pažvelgdamas). Dac 
rait.. . . (Eina artyn prie jos, Prano stu
miamas) Tu ženysiesi mane.... tai yra. 
aš tave.... Paskui važinėsiu; po visą Lie
tuvą, turėsi gud taim....

Barbora (nustebus mirksi, nežino juok
tis ar verkt): Panele, ar tiesa? Ar po
nas Veršis ims mane už žmoną?.... O. 
Dieve!.... Tiek amželio meldžiausi kad 
Dievas duotų vyrą. . . . (tyliai) nors toki 
lepšį.... (Eina artyn prie Džekio) Aš 
sutinku.... (Deda galvą jam ant kruti
nės) Paskui veži mane į Ameriką?. . . .

(Džekis suraukia nosį.)
Pranas (duoda i šoną): Sakyk jes, su- 

gadysi visą biznį....
Džekis (susiraukia): Šiur, vešiu....
Marė (prieina prie Barboros): Sykiu 

važiuosim, Barboryte, tu su ponu Veršiu, 
o aš su ponu Pranu. ... Ar ne tiesa, po
nas Verši?. ... (Eina prie Prano.)

Džekis (akis ištempęs pažiūri į Marę už 
paminėjimą Amerikos, bet pamato Prano 
kumštį): Šiur.... plauksim per plačias 
marias, ant didelio šipo. .. . paskui Najor- 
kas, dideli bildingai. . . . (sau: Kad jie ją 
užgriūtų!) o paskui Čikaga! Aš ten turiu 
didelį biznį, pinigų kaip šieno.... gausi 
kiek tik norėsi....

Barbora: Ak, Dievuliau, koks ponas 
Veršis romantingas! Tikrai kaip tas ma
no buvęs jaunikaitis prieš 20 metų.... O 
kada užsakus paduosim?....

(Džekis tai išgirdęs vėl išsišiepia.) 
(Bus daugiau)

narchus:
Pastarų 21 metų bėgyje 

nuversta karaliai ir impe
ratoriai septyniose didelėse 
valstybėse, kurie valdė apie 
700,000,000 žmonių. Tos ša
lys yra: Rusija, Vokietija, 
Austro-Vengrija, Portuga
lija, Chinija, Graikija ir 
Turkija.

Pirmiausia, 1910 metais, 
nuverstas Portugalijos ka
ralius, paskui, 1912 metais, 
išversta Chinų garsi sena 
dinastija. Kitos gi viršu
je paminėtų šalių atsikra
tė savo karalių, carų, impe
ratorių ir šahų tuoj po pa
saulinio karo.

Dar liko monarchai val
dovai šiose šalyse. Angli
joj, Italijoj, Švedijoj, Bel
gijoj, Norvegijoj, Danijoj, 
Nederlandijoj, Rumunijoj, 
Japonijoj, Bulgarijoj, Aby- 
sinijoj ir Siame.

Tik 115 milijonierių. Iš 
62,500,000 gyventojų, Vo
kietijoj tik 115 skaitosi mi
lijonierių klesoj, kiti visi 
net ir fabrikantai nepasie
kia pelnų milijonais.

TIKRI IR 
NETIKRI

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Štai gera naujiena visiems Amerikos Lietuviams:

Jau išėjo iš spaudos populiariška

LIETUVOS ISTORIJA
VYTAUTAS DIDYSIS

Didelė 318 puslapių knyga

Popieros viršais S 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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1931

1919 m. Bal. men. Lietu-

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

mis
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; 
nedėlis;

dionis—četverjjas;

Pažymėtini Istoriški Nuotikiai

1804 m. Bal. 24 d. gimė 
Lietuvių veikėjas ir rašy- viai išmušė bolševikus iš 
tojas Friderikas Kuršaitis. Pagirių.

21
22
23
24
25

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

Pirmadienis—Pa-
Antradienis—Utarninkas. Trečiadienis—Sereda; Ketvirta-

Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Balandis-April
19 I Simanas. Nuomė, Nerganas
20 I Teodoras. Lazdona, Sigitas, Seibutis

Anzelnas. Skalve, Daugkentis, Kryvis 
Soteras ir Kajus. Viligailis, Eikė 
Jurgis. Juragis, Tolvaišą 
Vaitiekus. Kantrimas, Barteinė, Gražvyda 
Morkus evang. Arėjas. Tyvaita____________

dirva

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius
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REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Dr. Jono 
“Tikri ir 

ji”, kurios 
iti “Dirvo- 
su prisiun- 
(Ameriko- 

liais.

nuvažiuosit negu su “tarp
tautinėmis” kalbomis.

$2 Vertės Knygų DYKAI
Kurie NAUJAI užsirašys “Dirvą” per visą BALANDŽIO menesį sau ar
ba savo draugams ir prisius pilną prenumeratą $2 (Lietuvon $3), kož- 
nas gaus $2.00 vertes knygų DYKAI. Kanadoje, del bedarbes, prenu
merata irgi $2 per Balandžio mėnesi. (Priimami Kanados dolariai.)

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.09 
Tvirtuose audimo viršeliuose .................................$1.75

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

Tcisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaiKintų prie žmonių apsiėjimų ir budo.

' Sutaisė M. šilčius. Pusi. 67 .......................................... 25
Tėvynės {spūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi.............................................. 35

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

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

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

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

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

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

610 pusi. Apdaryta................................................. 2.0Q
Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa nelik atskiri žodžiai, bet ėieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuwin, pas daktarą, pas barzda, 
škulį, pas siuvėją, ir tl. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c
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etų bėgyje 
ii ir impe
de didelėse 
valdė apie 

lių. Tos ša- 
, Vokietija, 
, Portuga- 
Graikija ir

910 metais, 
įgali jos ka- 
912 metais, 
garsi sena 

s gi viršu- 
lių atsikra- 
carų, impe-, 
tuoj po pa-

larchai val- 
yse. Angli- 
edijoj, Bel- 
ij, Danijoj,
Rumanijoj, 

arijoj, Aby-

lonierių. Iš 
mtojų, Vo- 
skaitosi mi- 
j, kiti visi 
tai nepasie- 
mais.

Juo arčiau jie slinko tuo pavojus ro
dėsi didesniu, nes pasimatė didelis buris 
laivų — pilnai pervirš šimtas valčių. Ant 
neaukštų valčių stiebų ore plevesavo dro- 
bulės-burės, kurios tačiau negelbėjo lai
vams plaukti primyn, nes oras buvo visai 
ramus, be jokio vėjo. Laivus irė vyrai sa
vo spėkomis, todėl kelionė buvo sunki ir 
negreita. Laivų aukšti pirmagaliai, įvai
rių žvėrių galvomis ištaisyti, rodės kaip 
išsižioję žvėrys atvyksta ramius gyvento
jus praryti. Tokios daugybės laivų pasi
rodymas Geruta labai gąsdino. Praeis 
pusdienis laiko ir jie dasiirs iki jų ir išsė- 
dę puls juos žudyti. Maži būriai plėšikų 
jau bijojo į Gerutos sritį vykti, bet tas tik 
paskatino didelius pulkus Vikingų, kurie 
apie jos sodybą žinojo.

O čia iš kitos pusės — iš girios — už
eina kiti, kurie nieko nežinodami apie pa
vojų iš juros, užklups ją irgi, ir ji su savo 
mažesniais pulkais gali būti sunaikinta.

— Ar žinai ką?! — prabilo vienas iš 
jos vadų, vardu Erikas: — mes susinės-

r....su-i 
gi-

kim su atvykstančiais musų broliais ir 
sidėję lengvaį sumušim šį priešą iš 
rių....

Tas Gerutai sukėlė naujas mintis, 
buvo susirūpinus ką daryt, bet apie tokį 
dalyką nepagalvojo. Patarimas geras, ir 
reikia kas nors daryti išsigelbėjimui iš 
dviejų pavojų. Ji juk tuoj atsidurs tarp 
dviejų priešų, todėl jei nieko nedarys liks 
nugalėta.

— Kuogreičiausia! Taip ir padary
kim ! — patarė kitas Vikingas vadas, nes 
jų širdys traukė prie savųjų.

— Ko tyli?! Turim veikt kuogrei
čiausia, nes Lietuviai jau netoli! — ragi
no ją Erikas.

— Netoli, sakai? — prabilo lyg išbri
dus iš gilių minčių Geruta. — Tai gerai. 
Mes susivienysim su Lietuviais! Tuoj lei
džiu pasiuntinius pas jų vadą su pasiuly
mu stoti išvien kovon prieš atplaukian
čius!

— Ne, prieš savus eiti, niekados! — 
lėkė Erikas. — Mes turim jungtis su sa
vais ir šiuos užpuolikus nugalėti!

Jam pritarė daug kitų, nors daugelis 
buvo priešingi, o kiti visai neišgalvojo ką 
daryt.

— Su savais?! — atkirto Geruta: — 
o čia ar ne savi? Ar ne šių žmonių kraš
tą pasirinkom sau gyventi? Su Lietuviais 
turim dėtis, nes kitaip mus Žemaičiai ap
leis, susidės su juo, ir žinodami musų pa
dėtį mus sumuš!

Tarp Žuvėdų kilo pusėtinas sumiši
mas: vieni norėjo atsimesti nuo Gerutos 
ir dėtis prie atvykstančių savųjų, jie iš- 
rodinėjo kokiame pavojuje atsidurs po su
mušimo Vikingų, kuomet Lietuviai atsi-, 
suks prieš ją pačią.

— Bet ar ne to galim tikėtis iš at
plaukiančių savųjų? Jeigu juos įsileisim, 
sumušę Lietuvius turėsim užleist savo vie
tas naujai atsibasčiusiems, kurie vėliau 
įleis dar daugiau saviškių, ir čia mus ne
bus kam paremti. Likę čia vien tik su Lie
tuviais,- gal ramiu bildu išspręsim savo li
kimą, nes Žemaičiai mato kokie mes jiems 
geri ir kaip juos užtarėm!

Geruta savo ėjimą prieš Ramojų su
laikė. Reikėjo rinktis vieną blogą iš dvie
ju. Pasirodė didesnio palinkimo dėtis su 
Ramojum, nes ir Žemaičiai to reikalavo ir 
Vikingai kurie turėjo Žemaites už mote-

Neilgai trukus Geruta vėl grąžino ka
ro drausmę tarp savo vyrų, ir jos įsakymu 
du Žemaičiai ir du Žuvėdai pasiuntiniai iš
siskubino pas Ramojų su žinia apie užei
nami naują pavojų iš juros.

—■ Musų valdovė siūlo garbingam Že
maičių vadui stoti į bendrą kovą prieš už- 

plėšikus iš juros, — pareiškė

I atvykę pasiuntiniai.
Visko Ramojus galėjo tikėtis iš Ge

rutos pusės, bet šito tai nesitikėjo, todėl 
labai nustebo ir sykiu susirūpino ar nebus 
čia kokia klasta jį į pinkles įvesti.

— Ar tiesą jus kalbat, ar tai yra tik 
jūsų valdovės klasta? Kalbėkit nemeluo
dami, nes už prigavystę jūsų liežuviai bus 
ištraukti ir busit į šmotus sukapoti! — 
pagrąsino jiems Ramojus.

— Garbe musų didžių dievų pareiškia
me jog atvykom su teisinga žinia! — pa
tikrino Žemaičiai.

— Jok tuoj persitikrinti — prisakė 
Ramojus savo padėjėjui Taujui, kurs su 
keletu kitų raitas skubiai leidosi į pajū
rį. — O jus pasiliksit laidais čionai iki jie 
patirs ar tiesa ir gryš. Už klastą, jeigu 
tokia butų, skaudžiai atsakysit!

— Garbingas vade! Tyrinėti nėra ka
da! Jeigu išlipę plėšikai sumuš musų val
dovę, jos vyrai susidėję su savais puls vi
są šį kraštą! Tūkstančiai jų atvyksta!

Jau Taujys vėjo greitumu lėkė į pa
jūrį, o Ramojus, surūpintas ta žinia, pa
lengva bet tikrai traukė savo keliu artyn 
pajūrio, kur, jeigu butų Gerutos klasta, 
jis bus gatavas be pavojaus ją patikti, nes 
jeigu ji nebijotų jo, manė sau, tikrai ne
būtų nei apie klastą manius, o tiesiog pul
tų jį. Imant gi už tiesą kad atvyksta nau
ji jurų plėšikai, jeigu ji nebijotų tų plėši
kų, irgi nekviestų jo dėtis prieš juos, o 
šauktųsi į anuos pagalbos prieš jį. Svar
biausia gi visko, jo nuėjimas j pajūrį bus 
atspara Žemaičiams, jeigu plėšikai atvy
kę bandytų vienus ir kitus pulti.

Ramojaus pulkams traukiant artyn 
juros, Vikingų laivai artinosi j krantą. Ge
ruta dabar maždaug matė kad atvyksta 
pervirš šimtas valčių, su po 20 ir 30 vyrų 
kožnoje, reiškia apie pora tūkstančių plė
šikų, kurie tuoj užgrius juos.

Nelaukdama Ramojaus atsakymo, ji 
vėl paleido kelis savo vyrus ir Žemaičius 
pas jį. Šiuos vyrus Taujys sutikęs manė 
kad bene bus tykojantieji juos užpulti, bet 
tie, pasveikinę juos ir patikrinę apie už
puolikų artėjimą, skubo link Ramojaus. 
Taujys pamatė per medžius jurą nugultą 
laivais, kurie iš pietų varėsi pakraščiu dai
rydamiesi išsėdimo vietos.

Antri Gerutos pasiuntiniai vėl siūlė 
Ramojui:

— Musų valdovė sako: garbingas va
das nenorės palikti Žemaičius plėšikų ma
lonei, todėl ji pasiruošus pulti atėjimus iš 
šiaurės ir siūlo jums prisiruošti pulti iš 
pietų. Išsėdusius priešus suspausim iš 
dviejų pusių. Visas atimtas grobis bus 
dalinamas pusiau. Kad per klaidą nesu- 
simuštume tarp savęs, del to kad jus ne- 
atskirsit mus nuo atėjūnų, kurie turi vie
nodus su mumis ginklus, jus laikysitės to- 

1 liau pietuose, o mes šiaurėje, ir priešų da- 
1 dalinimui pusiau, išsiųsim prieš juos po 
mažą bmį Žemaičių. Kada atėjūnai pul
sis juos vytis, bėgantieji atves juos į mu
sų girioje paslėptus pulkus, ir galėsim 
dalintus lengvai sumušti.

Taujui toli gryžt nereikėjo, sutiko 
mojų skubiai traukiantį į pavandenį, 
Ramojus buvo pasiryžęs pildyt Gerutos 
pasiūlytą kovos būdą. Tuo laiku keli rai
ti Ramojaus vyrai jau pasiekė Geruta ir 
pranešė jai apie Ramojaus sutikimą ben
drai priešus mušti, bet pasiuntiniai dar ir 

1 pačios Gerutos pareikalavo patikrint ar ji 
neturi kokios klastos. Jos pagelbininkai 
Žemaičiai patikrino pasiuntiniams kokis 
pavojus Gerutai užeina ir kaip ji .susiru
pinus juros plėšikus sumušti, ir šie su
prato kad viskas eina teisingai.

(Bus daugiau)

PER TVORA
PASIDAIRIUS KALENDORIUS 1931

GERB. ASILO PAVA
SARIO DAINA

Jau pavasaris atėjo, 
Saulė skaisčiai sužibėjo, 
Dienos šiltos prasidėjo, 
Ir medeliai sprogt pradėjo, 
Paukščiai ore sučiulbėjo, 
Varlės baloj sukvarksėjo, 
Garnys lizdą kraut pradėjo, 
Ba pavasaris atėjo.

O dabar, kai jau Gegu
žis su Šv. Antano pamačia, 
surado tikrą “kaltininką” 
pražudyme $25,000 SLA. pi
nigų ir pats “apsičystino” 
save, šiuomi aš nominuoju 
jį vėl į SLA. prezidentus. 
Kas paremiat?

Skaičiau vienoj Polskoj 
gazetoj kad Lenkija jau ne
turi kur dėti kiaulių.

Visai nesidyviju, broliai 
mano, ba turbūt visi proše- 
panai jau į kiaules pavirto.

Durniausi dalykai:
Norėt išmokyt akmenį 

plaukti.
Norėt kad nesinaudoti} 

visuomenės pinigais tie ku
rie prie tų pinigų stovi (ar 
sėdi).

Kas žinot daugiau — pri- 
siųskit, bus panaudota net 
nereikalaujant pasirašyti 
jūsų tikro vardo laiške.

Nenori j dangų.
Vienas Anglų laivas au

dros metu pateko į sunkią 
padėtį: didžiulių bangų 
blaškomam laivui grėsė pa
vojus nuskęsti. Laivo kape
lionas pastorius Swain 
klausia vieno jurininko, ar 
nėra pavojus nuskęsti.

— Jeigu audra Į vakarą 
nesusilpnės, — atsakė juri
ninkas,— tai iki vidurnak
čio visi busime danguje.

— Lai Dievas mus nuo to 
apsaugoja! — sušuko išsi
gandęs kapelionas.

Ištyriau ištikto ir iš pil
no kad “Dirvos” Bendrovė 
rengiasi su pasiūlymu San
daros Seimui nupirkt “San
darą”.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright.

ViRAP THtS 
CAKE UP FOR 
ME BAKER — 1 
SUPPOSE. i'ts 
nice ANO 

fresh S

YooRe bMSTAKEN 
MADAME -THE CAKE 
IS NOT FRESH. IT 
HAS BEEN LAIihC 
ON THE CASE. FOR 

TbOEE OAH5 AMD IT 
WAS ALSO THE 

VN INf'O'N FOR A 
MJEEK BEFORE THAT

Mano draugas špokas ra
šo, Susivieniojimo vargonų 
redaktorius, kuris du mė
nesiai atgal dar buvo pra
dinėj mokykloj, jau dabai' 
išmoko ir vartoja žodį vy
riausybė vietoj valdžia.

Mano draugai komunis
tai dar vis tiešijasi kad jų 
“susivienijimas” gaus car
ter}. Gerai kad vilties ne
nustoja.

Jie tiešysis ir nenustos 
vilties gauti čarteri net ir 
kada jų barzdos pražils ir 
atsikiš kaip mano uodegėlė.

Tiesą pasakius, man la
bai patinka redaktorių at
viri laiškai vienas kitam, 
ba juose gali perskaityt tuo 
pat kartu ir vieno ir kito 
redaktoriaus nuomonę vie
name laikraštyje ir nerei
kia laukt visą nedėlia ką 
kitas jam atsakys.

Aš skaičiau kad
Švedas 
naują 
kurią 
kalba.

Tai znočijasi reiškia jau 
atsirado trečia tarptautiš- 
ka kalba.

Pirma kalba išrasta tam 
kad visi žmonės nemėgsta 
kitų kalbų ir jų nesimokin- 
dami negali tarp savęs su
sikalbėti. Tą naują kalbą 
išmokę sakė susikalbės.

Antra “tarptautinė” kal
ba atsirado del to kad jos 
išradėjui nepatiko pirmu
tinė “tarptautinė” kalba, ir 
jis siūlo kad ją visi priim
tų. Iki šiol jau keli desėt- 
kai žmonių mokinosi ir vie
ną ir kitą tų kalbų.

Trečia “tarptautinė” kal
ba atsirado del to kad jos 
išradėjui nepatiko pirmos 
dvi kalbos. Ir atsiras ku
rie šią kalbą mokysis.

Su laiku atsiras kožnoje 
šalyje po naują “tarptauti
nę” kalbą, ir kada jas žmo
nės išmoks, vėl pasaulis 
tarp savęs nesusikalbės ir 
turės išrasti naujas “tarp
tautines” kalbas.

Mano rodą: mokėkit sa
vo kalbą, ir mokykitės kiek

1931 METU BONU 
KUPONAI

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

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ........................SI.09
Drutuosa audeklo apdaruose .....................................$1.50

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

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

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

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

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

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

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

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

Mohameto Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1019. 125 pusi............................................

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos V. J. Budniko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu, 55 pusi.................................

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marije 
Bočkareva. jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai: prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius.................................................................5’JC



SKĖMIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Kaimas, kurs kitados buvo diškos girios. Senovėje tos 
girios buvo milžiniškos ir 
pilnos įvairių žvėrių ir 

....... _. Sakoma kad vi
duryje 19-to šimtmečio dar

valsčius, su įdomiais pa
sakiškais padavimais

Skėmiai nėra koks nors paukščių.
įžymus miestelis ar bažnyt- Uuxjjv 15-uu onnumcviv UOi 
kainais, bet yra paprastas tose giriose buvo galima 
kaimas turintis apie 400 sutikti, meškų, briedžių, 
gyventojų ir užimantis a- taurų ir kit. .stambių žvė- 
pie 1000 ha žemės plotą. į’^4- O vilkai tais laikais 
Jis randasi Kėdainių aps., 
Baisogalos valsčiaus ribo
se, per kurio laukus eina 
nuo Kauno Šiaulių link di
delis vieškelis ir Virbai io- 
Kauno-Šiaulių ruožto gelž- 
kelis.

Kaimas 1911 metais yra 
išsiskirstęs į vienkiemius. 
Dabartiniu laiku Skėmiuo
se yra šios įstaigos: pra
džios mokykla, pieninė, ga
rinis malūnas, lentpjūvė, 
trys vėjiniai malūnai ir vie- įsikasę pro pamatus, sulys- 
na krautuve, žodžiu, ma- davo į tvartus ir išpjauda- 
žai kuo skiriasi nuo Gu- Į vo gyvulius, 
džiumj miestelio ir -
mažų, bažnytkaimių, MlkyG, 
Skėmiuose yra maža medi- pjaudavo. Tik vienas visa- 
nė koplytėlė, kurioje prieš me kaime buvo Rudis, šim- 
50 metų kas sekmadienį at- (tamečio senelio Masiliūno
vykdavo iš Palonų filijos nuosavybė, kurio vilkai ne-
kunigas, laikydavo pamal- pjaudavo.
das ir sakydavo pamokslus.; Nors senelis buvo dievo- 

19-me šimtmetyje Skė- baimingas, bet kaimiečiai
miai skaitėsi valsčiaus mie-'sakydavo kad jo Rudyje 
stelių, prie kurio priklausė gyvenąs velnias už tai vil- 

dabar esami valsčiai: kai jam nieko ir nedaryda
vo. Ir keistas buvo tas Ru-

. O vilkai tais laikais 
buvo užkariavę ne tik miš
kus bet laukus, kaimus ir 
miestelius. O ypač Skėmie- 
čiams vilkai įvarydavo bai
mės ir pridarydavo daug 
nuostolių. Jie didžiausiais 
būriais traukdavo į kaimą 
ir apsupę jį iš visų pusių 
staugdavo, kad net erdvės 
plyšdavo. Ir jeigu kaimo 
vyrai, ginkluoti šakėmis, 
kirviais, basliais ir kito
kiais įrankiais nenualioda- 
vo jų į mišką tai jie nakčia,

! . _ ou_____ Šunų tais lai-
kitų kais Skėmiečiai negalėjo 
nes laikyti, nes vilkai juos iš-

ir i
Baisogalos ir Gudžiūnų.

Senovėje Skėmiai buvo'dis: būdavo palieps senelis 
garsus ir apie juos yra už- pamest iš miško malkų, 
silikę keli padavimai,, iš ku-Į žiūrėk už pusvalandžio jau 

ir eina per kaimą įsikandęs 
pagalį. Arba įsakys pagau
ti zuikį arba kurapką, ir 
Rudis negryždavo iki ne- 
pagaudavo vieno ar kito. 
Tai buvo protingas ir gerai 
išmokytas šuo.

“Velnių bala”
Sakoma kad tais laikais 

ir velniai žemėje gyveno, o 
ypač Skėmių galulaukėje, 
Laužų baloje. Ta bala bu
vo apaugus dideliu mišku 
ir tiek turtinga buvo me
džių laužais kad nuo jų ir 
gavo pavadinimą Laužų ba
la. Čia velniai ir gyvenda
vę. Žmonės jos bijodavo 
pikčiau išalkusių vilkų ir 
niekas po ją nevaikščioda
vo ir nesilankydavo. Gal 
but del to kad jį buvo klam
pi ir didžiausiais laužais 
užgriuvus, bet seni žmonės 
tvirtina kad į ją niekas nei
davo del velnių buvimo. Jei 
į ją užklysdavo koks pa
maldus ir dievobaimingas 
žmogelis tai ir negryždavo. 
Bet tokio vėlė nesukeldavo 
jokių baisumų. O jei koks 
netikėlis ir Dievui nusidė
jęs joje žūdavo tai jau ne
duodavo ramybės savo gy
viesiems kaimynams, drau
gams ir pažystamiems. Jau 
iš pirmos nakties jis buvo 
velnių, pavirtusių juodvar
niais, temstant lydimas į 
kaimą ir čia visą naktį kel
davo didžiausį klyksmą ir 
šiurpulingą knarksėjimą.

i Kartais toks juodvarnis ne- 
| žinia pro kur įsibriaudavo 
! ir į pamaldaus žmogelio 
trobą ir jam ir visai jo šei
mai įvarydavo didžiausią 
baimę.

Būdavo ir tokių atsitiki
mų kad ateidavo į kaimą 

j koks pakeleivis ir prašyda- 
kju! vosi į nakvynę. > Žmonės 

(16)1 nieko nemanydami priim- 
Coiiinwood. i davo, ir tik vidurnaktį su-

rių tris pačius Įdomiausius 
ir aprašysiu.__________ __

Apie šunį kurio vilkai 
nepjovė

Skėmių gražius, lygius, 
Dotnuvėlės upe išvingiuo
tus laukus iš trijų pusių 
supa didelės ir plačios val-

: 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,

50c

Ohio

DARBININKAS ANT FARMOS
Senyvas Lietuvis, nusimanantis 

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

5
$35

ANT RENDOS 
gražus dideli kambariai, tiktai 
Lietuviams. Kreipkitės 
10718 GARFIELD AVE.

ANT RENDOS SODAS
18 akrų sodo, 12 akrų dirbamos 

žemes, 20 akrų girios. Visai pigiai. 
Kreipkitės tuoj. Nuvažiuoti galima 
Route 422, Mantua, Ohio., pirmas ke
lias į pietus nuo Auburn Corners, 
Orchards Township Line.

NAMAS SU INEIGA
12528 Woodside ave., 12 kamba

rių, kietmedžio grindys, 2 maudynės, 
3 garadžiai, cementinis Įvažiavimas.

’5 ilgio. Tinka didelei šei- 
rba dviem, gerame stovyje.

Lotas
—ynai
Telef, EDdy 7847-J.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
2156 W. 11 St., arti Fairfield av., 

cash mėsinyčia ir grosėmė, $600 in- 
eigų į savaitę, renda už krautuvę ir 
kambarius $45 mėn. Parsiduos pi
giai. Telef. ATlantic 3902-M.

ANT RENDOS
4 kambariai, viršuje, yra šiluma, 

elektra ir visi patogumai. Renda 
tik $27. Arti trijų gatvekarių. Su 
porčiais. Kreipkitės 
16215 Huntmere Avė.

prasdavo kad čia esama 
.velnio o ne pakeleivio, nes 

1 tariamasis keleivis vos pir
miems gaidžiams sugiedo
jus tuoj pavirsdavo į juo- 

1 dą didelį katiną ir užšokęs 
ant šalypečio imdavo šiur
piai kniaukti, o šeimininkai 
skęsdavo maldoje ir baimė
je norėdami išvaryti velnią, 
bet velnias, sykį priimtas, 
varomas neina.

Namuose kur tokie kelei
viai atlankydavę, po jų iš
vykimo tuoj įvykdavus ko
kia nors baisi nelaimė.

“Velnias-daktaras”
Vieną kartą, vos tik ėmė 

temti, atėjo į kaimą pas vie
ną ūkininką ponaitis, neva 
daktaras, ir ėmė prašyti 
nakvynės. Ūkininko sirgo 
duktė, ir jis buvo labai pa
tenkintas netikėtu daktaru. 
Priėmė nakvynėn, kuo ga
lėdamas pavaišino, nes dak
taras apžiūrėjęs ligonę pa
sižadėjo ją išgydyti.

Apie tokio žymaus sve
čio atsilankymą žaibo grei
tumu žinia aplėkė visą so
džių ir žingeidumo delei 
ėmė rinktis žmonės pažiū
rėti. Kada susirinkę so
diečiai ir įsidrąsinę ant ša- 
lipečid sėdinčio daktaro, 
ėmė sakyti įvairius savo 
nuotikius, daktaras lyg ka
tinas pasipurtęs nušoko nuo 
šalipečio ir atsisėdęs už 
stalo ėmė pasakoti sodie
čiams negirdėtus įvykius. 
Daktaras pradėjo pasakoti 
apie pasaulio baisenybes, 
apie žmonijos pabaigą, nuo 
ko klausytojus pylė šaltas 
prakaitas. Senesnieji net 
ėmė mintimis žegnotis. Bet 
tuo laiku pragydo gaidys 
ir tariamasis daktaras pa
virtęs į juodvarnį baisiai 
kvarksėdamas ir sparnais 
plasnodamas išsivoliojo pro 
atdarą dumtraukę. (Seno
vėje durnai išeidavo pro lu
bose padarytą skylę). Vi
duje palikęs degančios sie
ros kvapas, nuo kurio visi 
buvusieji vos neužduso.

Pagalios, atsipeikėję so
diečiai jau norėjo išeiti ir 
apleisti velnio apsėstą tro
bą, kaip staiga pasigirdo 
širdį draskantis šeimininko 
balsas:

— Pasigailėkit, neapleis
kit, štai mano duktė mirš
ta, pasilikit liudininkais jos 
mirties valandoje!

Visi apsibuvo ir apstoję 
mirštančią baimingai žiu
rėjo į ją. Dėdė Jurgis per
sižegnojo ir garsiai pradė
jo kalbėti maldą, bet vos 
ištarė kelis žodžius, balsas 
nutruko, ir dėdė Jurgis, 
baisiai išsižiojęs, akis iš
plėtęs ir rankom mosuoda
mas, lyg nuo ko gindamasis 
ėmė trauktis nuo mirštan
čios atbulas. Visus paga
vo didžiausios baimės siau
bas. Jie visi pamato gale 
mirštančios galvos tupintį 
juodą didelį katiną, kuris 
labai panašus į juodvarnį, 
pavirtusį ir pro dumtraukį 
išplasnojusį daktarą. Visi 
mato bet bijo ką nors apie

PAIN-EXPELLER

f)

VELYKŲ SPECIALS !
DRY CLEANED AND PRESSED! |

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

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

7032 Wade Park Ave. ENdicott
Mes paimam iš namų ir pristatom atgal.

0600

’

tik- 
ant

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų
Peršalimų
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate
S rąjį! INKARO vaisbaženklis 
' pakelio pagelbės jums apsisaugoti.
> Knygutė, kurioje paduodama pilni 

nurodymai naudojimui PAIN-EX-
* PELLERIO daugely atsitikimų, pri- 
, dedama prie kiekvienos bokutės.

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

Arba galima užsisakyti stačiai iš

"Hie Labors/6nes af _ 
FAd. RICHTER ii CO.

BERRY ANO SOUTH FIFTH GTS. 
BROOKLYN, N.V

jį prasitarti, ir tik išaušus 
šis baisus reginis įgauna 
gyvos ir vaizdžios kalbos, 
nuo kurios svaigsta baimės 
jausmais viso kaimo gy
ventojai. Visi mačiusieji, 
susiriesdami tvirtinę tą pa
tį, o bobelės baimingai žeg- 
nodamosi kalba poterius ir 
apkalba mirusią sakyda
mos: “Blogi darbai neišei
na į gerą. Merga būdama 
pagimdė kūdikį ir tą pačią 
naktį nusmaugė, užtai mir
ties valandoje velnias pa
virtęs į juodą katiną laukė 
jos dūšios. ...”

Žiloje senovėj įvairus šių 
dienų moderniški sportai 
sodžiaus jaunimui nebuvo 
žinomi, tik buvo žinomas ir 
labai mėgiamas mušimas ri
tulio. Šis savotiškas spor
tas buvo įdomiausias sodie
čių žaislas. Bet ir čia be 
velnio neapsieita. Būdavo 
šventadieniais išeis Skė
miečiai su geiniais ir ritu
liais į pakluones mušti ri
tulio ir vos tik pradėdavo 
žaisti žiūrėk ir ateina iš 
Laužų balos jaunas Vokie
tukas geinį užsidėjęs ant 
pečių. Ateis, stos prie žai
dėjų, ir kad ims pliekti ri
tulį tas net zvimbdamas 
skrieja. Skėmiečiai tuojau 
suprasdavo kad čia esame 
velnio, ir drąsesnieji stai
ga puldavo Vokietuką ir 
geiniais mušdami šaukda
vo: .“Eik, velniau, degti 
Laužų balos, o ne ritulio 
mušti!” Ir tariamasis Vo
kietukas pavirtęs į juodą 
didelį šunį, pabrukęs uode
gą, dumdavo per laukus į 
Laužų balą, o jaunimas pa
skubomis gryždavo į so
džių. Jie gerai žinojo kad 
po tokio įvykio jei dar ri
tulį muš, įvyks kokia ne
laimė. (Bus daugiau)

Akrono Naujienos
Ona Kazlauskienė, kuri 

Kovo 8 d. buvo savo vyro 
peršauta per ranką ir ki
tais dviem šūviais pažeista 
per vidurius, jau sugryžo 
iš ligoninės į savo namus. 
Ji buvo labai nusilpnėjus, 
nes daug kraujo nubėgo, 
todėl ims laiko iki atgaus 
savo sveikatą. Ligoninėje 
ją lankė ne tik Lietuviai 
bet ir svetimtaučiai drau
gai, kurie ją neužmiršo ir 
jos nelaimingoj valandoj.

Bet buvo ir tokių kurie 
pradėjo ją labai smerkti, ir 
vienas žmogelis, devynių 
vaikų tėvas, net nuvažia
vęs į ligonbutį neva tai at
lankyti, raštinėje ėmė pa
sakoti kad jos vyras nusi
šovė iš girtumo. “Saulės” 
korespondentas skelbė kad
O. Kazlauskienė tapo savo 
vyro nušauta už blogus 
darbus, ir ant Santackienės 
visokių nebūtų dalykų pri
rašė (jos namuose Kazlaus
kai buvo prieš tragediją).
P. Santackienė pareikalavo 
“Saulės” kad tuos paskalus 
atšauktų, ką laikraštis ir 
padarė. Matomai žmogus 
rašė į laikraštį visai nepai
sydamas faktų.

Negeriau padarė ir “Vil
nies” korespondentas, tas 
visaip nabašniką Kazlauską 
išniekino, prirašė visokių 
nesąmonių, pasakydamas 
buk velionis tapo palaidotas 
patvoryj, kaipo tamsuolis, 
kurs per tamsybę ir galą 
gavo. Šis korespondentas

irgi lyg girtas rašė, bijojo 
paminėt kad A. Kazlauskas 
tapo palaidotas Š’v. Kry
žiaus kapinėse, o ten jokių 
tvorų nėra. Mat, kokie lai
kraščiai tokie ir korespon
dentai. Neužtenka kad jie 
melagystes platina tarp šios 
kolonijos Lietuvių, bet dar 
per laikraščius ir po visą 
pasaulį.

J. Dembiskas Balandžio 
6 d. tapo nuvežtas Į Peoples 
ligoninę 
va. Jis 
pradėjo 
dukterį 
nedorais 
užsigavo 
rus peili 
paleido Į
kaktą. Tėvas pramuštą gal
vą užsirišo ir atsigulė.

Parėjus namon jos vy
rui, moteris papasakojo at
sitikimą, ir žentas vėl tėvą 
apmušė. Toliau parėjo jo 
moters sesers vaikas, ir tas 
jį sumušė taip kad net per

ausis kraujas išėjo.
Tik ant rytojaus jam ta

po pašaukta daktaras, ir 
J. Dembiskas yra labai kri
tiškame padėjime. Jis yra 
Lenkas, vedęs su Lietuve. 
Jis visada mėgsta pagerti 
ir su šeimyna žiaurus.

Petras Dabartinis.

PARDAVIMAS TIKIETŲ PRASIDĖJO
METROPOLITAN OPERA COMPANY

Public gjuLIO GATTI-CASAZZA, General
Hall EDWARD ZIEGLER, Asst. General

Manager Bal. 27 iki 
Manager Geg. 2

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

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

Schneider, Serafin

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, 

Schneider, Hasselmans

Ketvirtad., Balandžio 30 CARMEN
Jeritza, Moore, Thill, Pinza, Picco, Windheimer De Leporte 

Roerge, 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 Lammermoor

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, 1226 Huron Road, DABAR 

(Naudojama Knabę Piano Išimtinai)

Virš du šimtmečiuį? I) Ą Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta VI H/ gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-

AND roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
Pradėk tu°j- TriJu- dydžių vaistinėse: 35c, 
75c ir $1’50’ Gauk tikr?sias’ Ieškok džžu- 
tėse "Gold Medal” vardo ir kitų neimk.

ANTANAS BARTKUS
Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studija

VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOS

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

kainos bus žymiai nupigintos.

1197 East 79th Street Henderson 3535

su sudaužyta gal- 
buvo įsigėręs ir 
savo ištekėjusią 
vadinti visokiais 
žodžiais. Ji taip 
iš to kad pastvė- 
ką duoną pjausto 
tėvą ir pataikė į

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Nauda Turint Elektriš
ką Refrigeratorių

Krautuves kurios parduota elek
triškus refrigeratorius (šaldytuvus) 
šymet garsina savo kostumeriams 
“investint” i elektrišką refrigerato
rių.

Ir jie naudoja žodį “invest” tikroj 
prasmėj — išleisti pinigus su pasi
tikėjimu atgauti juos atgal su nuo
šimčiu ar ir su pelnu.

Leidimas pinigų pirkimui elektriš
ko refrigeratoriaus, jie savo, tikrai 
yra naudingas, nes taip kaip dėjimas 
pinigų j taupymų banką, štai kaip 
pinigai tauposi:

1. Jis prašalina visai maisto ge
dimą, net karščiausiame ore, nes vi
dus elektriško -refrigeratoriaus visa
da stovi saugiame šaltume.

2. Kadangi elektriškas refrigera
torius apsaugoja maistą nuo gedi
mo, jums galima prisipirkti maisto 
daugiau kada pasitaiko gauti už pa
pigintą kainą.

Pirmi kaštai yra tai pirkimas pa
ties elektriško refrigeratoriaus, pil
nai užmokant, arba išsimokėjimais.

Antri kaštai yra tai kiek reikia 
užmokėti už elektrą jį operuojant.

Kadangi Clevelande elektros kai
na pigi, operavimas jo atsieis dau
giausia $2 j mėnesį kada buna kar
štas oras, i

JOE LUIZA
Dabar laikas padaryti su- < 
tartį jūsų namu išpopie- < 
riavimui — nelaukit kada i 
prasidės pats skubumas z

FLorida 2533-M ?

J. G. Polter į
Lietuvis į

— POPIERIUOTOJAS — 5 
Maliavoja ir Dekoruoja ?

namus. Z
Specializuoju nuėmimu 1 
nuo sienų senų popierų. £ 
Turiu tam moderniškas I

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

paleiskit atvirlaiškį. į
1229 EAST 74th ST.

et

ir ir jo Orkestras
' Muzika visokiems
1 tikslams — baliams
J. Jy/ ii’ šiaip reikalams.

Tel. KEnm. 3387R
19400 NAUMANN Ave.

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

VACUUM CLEANERS
— Garantuoti taip kaip nauji —

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

GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

MAKES REPAIRED
Atsineškit šį skelbimą, sutaupysit $1

PROBAK
geriausios 

skustuvams

fe'S,! S# 
«aa 
ai

į foršmokers
Of Pipe and 

a relies

4-4—1"?*i—i—i-k":—i-*:--:—*—:*4 
Ofiso Telefonai Namų J 

į- MAin 1773 KEnmore 4710W 4- 
| P. J. KERŠIS Į 
J. 1426-8 Standard Trust Bldg, t

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

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

Visas
Pasaulis lin/<ęs /A

Prie

j-Relie

IŠVENGKIT
TU ŽIAURIŲ 
GALVOS

ŠALČIŲ
TAS GALIMA

Zenite disinfek-
Bffl B tuoju gerklę, 

nosį ir burną.
Naikina ligų 
perus. Nau- 
dokit regu
liariai ir iš

vengsi! šalčių
(Z

The Modern 
^nonel AntiMpbc

30i, 601
and f 1.00



DIRVA

1^ IŠ LIETUVOS S
DRĄSŲSjPLĖŠIKAI

Plėšikas sudegė bet nepa
sidavė.

Kovo 10 d. naktį Gude
liuose II (Mariampolės ap.) 
Įvyko ikšiol Lietuvoje dar 
negirdėto pobūdžio krimi
nalinė drama.

Keturi arkliavagiai apie 
1 vai. nakties pora gerai 
pakinkytų gražių vogtų ar
klių atvažiavo Į šalia Gude
lių esanti Ivoniškių dvarą, 
norėdami prisiplėšti. Ro
ges su arkliais paliko ant 
kelio prie kalvės, o patys 
nuėjo i dvarą plėšti.

Tuo laiku iš Mariampolės 
gryžo vienas šio dvaro ber
nas su valsčiaus sekreto
rium. Jie radę ant kelio 
pašertus nepažystamus ar
klius tuoj suprato kad dva
re yra vagys. Nuvykę Į 
Gudelius jie prikėlė kalvį 
ir pranešė nuovadoje buvu- 
vusiam policininkui. Tuoj 
buvo pranešta nuovados 
viršininkui, kuris skubiai 
atvyko prie kalvės.

Čia drauge su minėtu po
licininku ir kalviu sulaikė 
plėšikų arklius ir vyko į 
dvarą. Plėšikai matyt jau 
pajuto pavojų, nes pasku
bomis sučiuptus daiktus jie 
sumetė į dvaro roges, pasi
kinkė be rinkimo iš dvaro 
arklidės paimtus arklius ir 
pasileido per laukus į kelią.

Policija pradėjo vytis ir 
šaudyt. Plėšikai taip pat 
atsakė ugnimi. Kadangi ar
kliai kuriais policija važia
vo buvo žymiai geresni tai 
plėšikai jau buvo tik už ko
kios 10 metrų. Tačiau pas
kutiniu momentu vienas 
plėšikas iškrito iš rogių ir 
paliko gulėti šalia kelio. 
Per greitumą policijos ve
žimas pro jį truputį prava
žiavo ir tada jis pradėjo 
šaudyt iš užpakalio. Va
žiuoti plėšikai nuužė per 
mišką, o ' policija sustab
džius arklius pradėjo vytis 
iš rogių iškritusį plėšiką. 
Įvyko smarkus susišaudy
mas iš revolverių.

Taip suviliojęs policiją 
plėšikas leidosi bėgti prie 
pat Gudelių esančio Leisi' 
kių kaimo link. Ten įbčgoj 
į Brusoko klojimą ir pasi
slėpė.

Pribuvo daugiau polici-

Jei Turi Kietus Vidurius
Naudoji visokias piles ir druskas, 

turi dūmimus, skaudėjimų po kru
tinę, baltų liežuvį, galvos skaudėji
mų, naktį nemiegi ir pailsimą pary
čiais. Siųsk tiktai 15c stampomis, 
gausi “Ventrole ir Interfax” ir ma
tysi kaip tamstą paliuosuos nuo to 
nemalonumo ir ligos. Dai- prabą 
šios gyduolės kas jau naudojo tai 
ją tolyn retyn reikia mažinti, nes 
jos atpratina nuo užkctėjimo, iki 
paskui visai nereik. Rašyk: (17) 1

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

;-------- - ------------------- 1
J REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS i *

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- } 
t tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 
| Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau sau- ! 
! kit mus negu ugniagesius (firemonus). j
t 'Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate j

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MIGLIOMS
! 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 t

Adolpas Jakubauskas
A 1) O L P II 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 ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios. žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, <$150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND. O.

” .-yA.. *7 
a

, jos, klojimą apsupo šakėmis 
ir kitaip ginkluoti gyvento
jai. Nuovados viršininkas 
pareikalavo pasiduoti laike 
15 minutų. Praėjo terminas 
ir į kluoną pasipylė šautu
vų ir revolverių ugnis. Ta
čiau plėšikas nesirodė. Po 
tūlo laiko į klojimą inėjo 
du vyrai ir atsargiai apžiū
rėję pareiškė kad plėšiko 
nėra. Tada į klojimą inėjo 
jaunas Žydas drąsuolis ap
žiūrėti, visai be ginklo. Iš 
tamsos Į jį plėšikas paleido 
keturis šuvius, kurių vie
nas jam kliuvo į šoną. Su
žeistasis išbėgo į kiemą, o 
policija vėl pradėjo šaudyt 
į klojimą. Neilgai trukus 
pasirodė durnai ir liepsna: 
degė klojimo stogas.

Gaisrui plečiantis, viduje 
trinktelėjo suvis ir vėl nei 
balso. Apsaugai teko dvi
gubas darbas: ginti nuo 
gaisro visai arti esančius 
kitus trobesius bei šiaudų 
kugius, ir saugoti kad su 
durnais neišbėgtų plėšikas. 
Tačiau išbėgančio nebuvo 
ko laukti, nes klojimą užde
gęs plėšikas girdėtu šuviu 
pats nusišovė. Drauge su 
šienu jis taip sudegė kad 
neliko jokių žmogaus pažy
mių. “L.U.-’

Gyvaste nukirto karvę, mo
teris iš gailesčio mirė

Kovo mėn. Bendriškių k. 
(Imbrado v., Zarasų aps.), 
auštant, Salomėja Masals
kienė, 55 m., nuėjus gur- 
ban melžti karvės rado ją 
negyvą. Gryžus pirkion 
suriko “nebėra karvės’’ ir j 
po to vėl pasakius kad jai 
galva skauda, ir ištarus, 
“dabar manęs jau nebėra”, 
apie 11 vai. tą dieną mirė.

Ji gyveno su savo vyru, 
70 m. amžiaus, labai skur
džiai, todėl ji staiga mirė 
iš didelio susijaudinimo.

Karvė manoma pastipo 
nuo gyvatės įgilimo, nes 
nuėmus odą ant kaklo ras
ta sutinus ir pamėlynavus 
mėsa. “L.U.”

1930 Metų Sviesto gamyba 
ir eksportas

Pernai įsteigta 368 punk
tai grietinės nugriebimo, 10 
naujų rankinių pieninių; 9 
rankinės pieninės paversta 
į garines; 20 pieninių žy
miai padidinta.

Išviso pernai dirbo 144 
garinės pieninės, 128 ran
kinės, 780 nugriebimo pun
ktų.

Pernai perdirbta pieno 
155,813,078 kilogramai.

Pernai sviesto eksportuo
ta 6.048,060 klg. “L.U.”

SUDBURY, ONT.

Nors Sudburis nėra di
delis miestelis, bet kai pir
miau ėjo darbai gerai tai 
žmonių privažiavo ir gy
ventojų skaičiumi viršino 

1 daug didesnį miestą. Dar
bams sustojus viskas pasi
keitė. Čia didelis brangu
mas kur tik neisi, krautu
vėse viskas brangu, o dar
bų nėra, todėl šimtai darbi
ninkų yra sunkioje padėty
je. Gyvenimui kambariai 
irgi labai prasti, ir viename 
kambaryje esti po keturis 
žmones.

Miestas maitina 900 žmo
nių, vedusioms duoda dirbt 
tris dienas į savaitę kad tik 
palengvinus padėtį. Žie
mos metu nekurie buvo iš
važiavę į miškus dirbti nors 
už valgį, bet pavasariui at
ėjus visi sugryžo iš miškų 
ir laukia prasidedant kokių 
nors darbų.

Čia randasi ir Lietuvių. 
Vieni iš jų dirba kasyklose, 
o kiti pirmiau dirbo įvai
riuose darbuose, bet dar
bams sustojus jie tapo at
leisti ir dabar taip gyvena 
ir laukia darbi) praside
dant.

Per Šv. Juozapą, susitarę 
keli Juozai pasiruošė poki- 
lį, pasikvietė draugus ir 
pradėjo linksmintis. Pašali
niai kurie tame name gy
veno buvo nekviesti. Maty
dami jie kad jų draugai 
jau yra gana linksmi, jie 
ilgiau nelaukdami užima 
vietas ir pradeda' šeiminin
kauti.

Pabaigus “karvutę” milž
ti prasidėjo visokios disku
sijos, atsirado tokių pus- 
lenkių ir pradėjo nemokė
dami Anglų kalbos, Angliš
kai graibytis kaip girtas už 
tvoros, ir šmeižt dabartinę 
Lietuvos vyriausybę ir jos 
tvarką. Tarp dalyvavusių 
buvo tokių kurie kariavo 
už tautos laisvę ir žino kad 
vaduojant Lietuvą atsiėjo 
pralieti daug kraujo, jie tą 
prisimindami užsigavo ir 
tuos išgamas gerai išbarė 
ir jie, būdami mažumoje, 
nuštilo.

Kada draugai išsiskirstė 
ir juos palydėjęs gryžo vie
nas to namo gyventojas, jį 
parėjusį tuoj puolė tie iš
gamos mušti, nes jis buvo 
vienas, be draugų. Jis at
simušdamas traukėsi į du
ris, ir pastebėjęs savo šei
mininką liepė šaukt polici
ją numalšint mušeikas. Bet 
šeimininkas atsakė: Tau 
reikia tu ir šauk policiją.

Užpultajam einant per 
duris šaukt policijos, anie 
pasinaudodami proga kirto 
jam geležgaliu į galvą. Jis 
išbėgęs atėjo pas mus su 
permušta galva, ir papasa
kojo kas atsitiko. Pašau-' 
kėm policiją, bet policijai 
nuėjus patyrinėti šeiminin
kas skundė nukentėjusį, o 
užtarė mušeikas. Tas na
mas senai yra įtariamas ir 
pragarsėjęs mušeikomis.

Tai taip Sudburiečiai Lie-. 
tuviai tarp savęs gyvena, i

Ukrainų koncertas. Ko-i 
vo 29 d. vietos Ukrainiečiai 
turėjo surengę koncertą pa
minėjimui jų tautos žadin
tojo poeto Taras Ševčenko.

Svečias.

| Kanados Į 
I Naujienos Į 
j'________________________________ :

MONTREAL

Didelė permaina. Sugry- 
žęs į čia po penkių mėnesių 
laiko radau didelę permai
ną. Sulaukęs sekmadienio 
nuėjau į Lietuvių bažnyčią 
pasimelst, kaip visuomet. 
Ir štai kokia pas mus baž

nyčioje tvarka: po sumai 
pertrauka 20 minutų. Kle
bonas eina valgyt, paskui 
sugryžta pamokslą, tikriau 
sakant, agitaciją varyt. Po 
pamokslo vėl pertrauka 15 
minutų. Klebonas turi gra
žų šunį, tai eina su šunim 
pažaist, paskui ateina baigt 
pamaldas.

Per pirmą pertrauką po 
mišių išėjus iš bažnyčios 
pamačiau ką tai nepapras
to. Sušukau: Dievulėliau, 
nejaugi Rusų kazokai mus 
užpuola, kaip Lietuvoj Kra
žiuose 1893 m. Nebūva tai 
kazokai, bet Montrealo po
licija, kurią kunigas pasi
kvietė nežinia kokiam tiks
lui. Musų klebonas labai 
žemina Lietuvių vardą, jis 
mano kad Lietuviai yra to
kie laukiniai kaip vietos 
Prancūzai, bet tikrenybėje 
Lietuviai toliau pažengę 
kultūroje ir už kleboną, ku
ris čia gimęs ir augęs ir 
mokinęsi, todėl apie Lietu
vius mažai nusimano.

Musų klebonas buvo ga
vęs kelis dolarius iš kokios 
tai draugijos ir sušelpė ke
letą bedarbių. Bet jeigu 
kuris gavo pašalpos už vie
ną centą, apie tą vėliau iš 
pamokslo iškalbėta už $10.

Darbai. Nekurios dirb
tuvės pradėjo imti atgal se
nus darbininkus.. Taipgi ir 
aš norėjau gauti’ atgal savo 
darbą, bet "darbo negavau. 
Mat, man reikėjo eit darbo 
jieškot ne į dirbtuvę o į 
karčiamą.

Montreal yra apgyventas 
labai tikinčių Prancūzų ka
talikų, kuriuos bažnyčiose 
daugiausia mokina šeimy
nas dauginį ir artimo ne
apkęst. Reta kuri Prancū
zų šeimyna turi vaikų ma
žiau kaip 14 ar 18. Pran
cūzai, kurie save skaitosi 
tikrais Montrealo gyvento
jais, daro užpuolimus ant 
ateivių. Kovo 26 d. buvo 
susiorganizavę daug bedar
bių ateivių, tarp jų ir Lie
tuviai, ir norėjo atkeršyt 
akiplėšoms Prancūzams, iš 
ko juos policija išgelbėjo. 
Tas dedasi prie darbininkų 
samdymo biuro.

Sugryžęs.

J. J. LAZICKAS
.JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle- 
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikro
dėlius.

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

Piknikams Vieta
Gera vieta rengimui draugijų 

piknikams ir šeimyniškiems išva- | 
žiavimams. 14 mailių nuo Cleve- 
lando, šiapus Berea. Yra stalai, 
platforma, visi patogumai. Geras 
kelias davažiavimui.

ANT. ŠEŠKEVIČIUS
East Road, Stop 31 Berea, O.

Milady Style Shop 
BEAUTY PARLOR 

LIETUVĖS UŽKVIEČIAMOS 
Marcel arba Fingerwave . . .50c. 
su Shampoo ................................ 75c

1051 East 79th Street

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

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

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

SPORTAS

ŠARKIS IR CARNERA 
MUŠIS UŽ PASAULIN) 

ČAMPIONTĄ
' Šarkio sekančios kumš
tynės, kurios bus Birželio 
10 d. Ebbets Field Brook- 
lyne su Primo Camera, Ita
lu milžinu, bus už pasauli
nio čampiono titulą. Taip 
išsprendė New Yorko val
stijos atletų komisija.

Tiesa, Camera šiuo tar
pu yra suspenduotas New 
Yorko atletų komisijos, bet 
nėra jokios abejonės kad 
šiose dienose jam teisės bus 
sugrąžintos.

Tuo tarpu Vokietis neva 
čampionas Smėlingas pasi
lieka suspenduotas ir apie 
jo atspendavimą nėra kai-į 
bos, nes jis tą teisę prara-Į 
do atsisakydamas stot prieš 
Šarki dar kartą.

Ši Šarkio-Carneros kum- 
štynė bus labdarybės nau
dai, pusė pelno eis labda
ringiems reikalams.

Ši kumštynė bus kaip tik 
priešingai rengiamos Šme- 
lingo-Striblingo čampionato 
kumštynės, kuri įvyks Lie
pos 3 ar 4 d. Clevelande.

Kuris laimės, Šarkis ar 
Camera, tas bus pripažin
tas pasauliniu čampionu, o 
Smėlingas galės gryžti Vo
kietijon dar su didesne gė
da negu pereitą sykį, kuo
met aukštieninkas gulėda
mas gavo čampiono titulą.

Amerikos sporto rašyto
jai sako kad nėra galima 
išlenkti Šarkio ir neduoti 
jam progos kumščiuotis už 
čampiono titulą, nors jis 
prie to siekdamas ir suklu
po. Jie sako kad kiti kum
štininkai turėjo tiek pat 
klaidų. Pastatyt Camera 
pirmiau Šarkio butų keis
ta, nes Šarkis sumušė Ma
loney ketvirtame rounde, o 
Camera prieš Maloney nie
kuo nepasižymėjo per 20 
roundų.

Loughran dabar praneša 
kad jis visai atsisako stoti 
prieš Šarkį. Juodu norėta 
suporuoti Liepos mėnesį, 
bet Loughran sako kad Šar
kis jam “perstiprus”.

Šarkio kumštynių promo
toriai sako jie pasitiki jog 
Šarkis sumuš Camera Bir
želio 10 d., todėl norėjo iš- 
kalno suporuoti jį su kitu, 
bet Loughran nuo Šarkio 
bėga.

STRANGLER LEWIS 
VĖL ČAMPIONAS

Los Angeles, Cal. — Ba
landžio 13 d. čia įvyko im
tynės tarp Strangler Lewis 
ir Don George, dabartinio 
čampiono, kurias laimėjo 
Strangler. Tokiu budu Le
wis sugryžo į čampiono so
stą, kurį jis laikė du kar
tu pirmiau: 1922 m. ir 1925 
m. Don George yra uni
versiteto žmogus. Jis per
eitą žiemą nugalėjo Son- 
nenbergą, irgi universiteto 
stipruolį.

Kitas čampionas yra Jim 
Londos, Graikas, kurį pri- 
pažysta čampionu keletas 
kitų valstijų.

BAILEY COMPANY 
. Prospeci and Onlario Sis. 

CUSHMAN REFRIGERATION 
CO. . 1722 Euclid Avenue 

DANFORTH REFRIGERATION 
CO . . 2106 Euclid Avenue 

FRIGIDAIRE SALES CORP.
........ 1371 Euclid Avenue 

HALLE BROTHERS CO.
Euclid Avenue al 12lh Sheet 

KINNEY & LEVAN CO.
. . . . 1375 Euclid Avenue 

MAY COMPANY
...............Public Square 

STERLING & WELCH CO.
. . 1225 Euclid Avenue 

WM. TAYLOR SON & CO.
630 Euclid Avėnue

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

6933 Superior Ave.
Pavasarinės Namų Ištaisymo 

Reikmenys, Maliavos ir 
Jardams dirbt Padargai

Darom raktus. End. 0280

Kaip Pinigai
Padėti Banke
Šeimyna kuri investina į Elektriš

ką Refrigeratorių parodo savo nu-

Pirkimas Elektriško Refri-

geratoriaus yra taip taupus kaip ir

kas Refrigeratorius taupo pinigus

jo savininkui, diena po dienos, me

tas po meto. Jus galit persitikrint

kaip tas atsitinka, atsilankę i .

ELECTRIC
REFRIGERATOR

Kelvinator
Westinghouse

THE ELECTRICAL
© LEAGUE e

Pasirinkit čia, pirkit kur jums patinka
Refrigeratoriai išstatyti Electrical Lea-
goje galima pirkti apačioje pažymėtose
krautuvėse. Vardų pardavėjų kurie už
laiko tam tikrų išdirbimų, telefonuokit į
Electrical League Exhibit, CHerry 2535

DOWNTOWN

LAKEWOOD

HEIGHTS

simanymą apie rimtx finansini rei

kalą.

CUSHMAN REFRIGERATION 
COMPANY . 2251 LEE RD.

ENTERPRISE ELECTRIC 
LIGHTING FIXTURES, INC. 
.... 13100 Shaker Square

BAILEY CO. . . Warren Rd.
. . . and Delroil Avenue 

CUSHMAN REFRIGERATION
CO . 15608 Deli oil Avenue 

DANFORTH REFRIGERATION
CO. . 14707 Delroil Avenue 

FRIGIDAIRE SALES CORP.
. . 15404 Madison Avenue

EAST SIDE

ELLIOTT ELECTRIC CO. 
.... 2186 West 251h Street 

INO. PFAHL ELECTRIC 
CO. . 2718 Lorain Avenue 

PFAHL ELECTRIC COMPANY 
. . . 3074 Wes! 25th Slreol

BAILEY COMPANY 
.... 10007 Euclid Avenue 

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

ENTERPRISE ELECTRIC
LIGHTING FIXTURES, 
INC. . . . 6509 Euclid Ave.

KELVINATOR SALES 
CORP. . . 4400 Euclid Ave.

KERBER ELECTRIC CO. 
. . . 8524 Broadv/ay Ave.

LIBERTY ELECTRIC €O.
. . . 10613 Superior Avenue 

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

WEST SIDE

dėjimas pinigų Į banką. Elektriš-

BUILDERS EXCHANGE BUILDING 
18tas AUKŠTAS - PROSPECT AVE. 

Skersai nuo Union Station 
ATDARA 9 IKI 5 ” INEIGA DYKAI

Matykit, sulyginkit vėliausius modelius
Apex Frigidaire
General Electris

THE ELECTRICAL LEAGUE SAKO:
Tuoj jau bus vasara . . ir su ja užeis noras (urė
ti šaltų užkandžių ir gėrimų. Juos pasidaryti 
yra lengva . • . jei turit Elektrišką Šaldytuvą.



D I R V A

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

PROF. M. BIRŽIŠKA
JAU CLEVELANDE!

Prcf. M. Biržiška
Valio! Vilniui Vaduoti 

Sąjungos Pirmininkas, Cle- 
veiando Lietuvių garbingas 
svečias!

šiandien, ketvirtadienio 
vakare, visi dalyvauki! Lie
tuvių salėje, išgirskit ką 
Prof. Biržiška turi pasaky
ti apie musų sostinę Vilnių 
ir apie pačią Lietuvą!

Prof. M. Biržiškos priėmi
mas. Trečiadienio vakare apie 
7 vai. Prof. Biržiška pribuvo Į 
Clevelandą; automobiliu pavė
žėjo iš savo golfo farmos p. J.
J. Bačiunas. Kartu atvažiavo 
ir p. Bačiunienė.

Stonio privatiniame restau- 
rante 8 vai. vakare atsibuvo 
Prof. Biržiškos priėmimo va
karienė, dalyvavo vietos inteli
gentai ir biznieriai ir keturi at
stovai nuo Ukrainiečių.

Po vakarienės buvo kalbos.
K. S. Karpavičius perstatė p. 
Oną Mihelichienę vakaro toast- 
masteriu, kuri labai puikiai tą 
užduoti atliko. Kalbėjo išeilės 
P. J. žuiris, Ukrainiečių kuni
gas G. Chomicky, Adv. P. V. 
Česnulis, Prof. Pawiowskv, J. 
J. Bačiunas, P. J. Muliolis, J. 
Wolansky, ir gale Prof. Biržiš
ka, nušviesdamas daugeli svar
bių dalykų iš veikimo Vilniaus 
vadavimo kryptimi.

Pp. Bačiūnai apleido Cleve
lands trečiadienio ryte, nes sa
ko del gražaus ankstyvo pava
sario jau pas juos renkasi gol- 
fininkai, todėl nėra kada nei 
pasisvečiuot.

Jiems priklauso didelė padė
ka už pavėžėjimą Prof. Biržiš
kos tokį ilgą kelią, kas prisidė
jo prie sutaupymo jo lėšų.

Mirė Antano Zdanio tėvas. 
A. Zdanis gavo žinią kad Lie
tuvoje mirė jo tėvas, Motiejus 
Zdanavičius. Velionis jau bu
vo 75 m. amžiaus. Gyveno Sei- 
liunų k., Seirijų par., Alytaus 
aps. Mirė Kovo 27 d., palaido
tas Verbų dieną. Liko nubu
dus žmona, taipgi dukterys Ci
ną, Marė, ir sunai Antanas ir 
Ponas.

*------------------------------------

Kupiškėnų Bendras Klu
bas Veikia

Balandžio 12 d. Clevelande 
formaliai susiorganizavo Ku
piškėnų Bendro Klubo skyrius, 
susirašė jau 74 nariai ir dar 
vis rašosi naujų. Clevelandas 
yra gausi Kupiškėnų kolonija.

Klubas paremtas kulturos- 
apšvietos pagrindais, kurio tik
slas yra surinkti gerą sumą pi
nigų iš rėrr.lėjų-aukautojų ir pa
statyti Kupiškyje Liaudies na
mą, įrengti viešą knygyną, ku
riuo galėtų naudotis visi Ku
piškėnai ir kas tik į Kupiškį 

i apsilankys. '
' Rėmėjai-nariai Kūpi š k ė n ų 
Klubo yra visi kas tik sumoka 

i po $1.20 į metus, bet nereikia 
I išsyk visą sumą sumokėti.
I Tai yra gražus ir pagirtinas 
darbas, todėl garbė būti Kupiš
kėnu ir garbė tiems kurie pri
klauso kaipo nariai prie tokios 
organizacijos. Kaip Chicagoje 
taip ir Clevelande prie Kupiš
kėnų Bendro Klubo prisidėjo 
inteligentija ir profesionalai ne 
tik Kupiškėnų, bet ir kiekvie
nas kurie tik supranta apšvie- 
tos svarbą.

Balandžio 12 d. atsibuvo di
delis Kupiškėnų susirinkimas, 
kuriame formaliai sutverta Ku
piškėnų Bendro Klubo Ameri
koje skyrius ir išrinkta valdy
ba iš 12 ypatų:

Pirmininku išrinkta Povilas 
Meškauskas; vice-pirm. — N. 
Augustinas; iždininku — Sta
sys Stankevičius; raštininku ir 
vyriausiu organizatorium — 
Jonas Alekna. Kiti organizato
riai: Alena Augustinienė, Ami- 
lė Meškauskienė, Tofilė šimku- 
nienė, Alfonsas Vanagas, Ali- 
zas Jonušis, Armalavičius, Ona 
Smičienė, Kostantas Liesnikas.

Visa valdyba ir organizato
riai pasiryžę veikti su dideliu 
atsidavimu pagelbėjiimui savo 
broliams Lietuvoje šviestis.

Visus dalyvavusius nufoto
grafavo narys Antanas Bart
kus, žinomas vietos fotografas.

Kuopos suorganizavime pa
sidarbavo iš Chicagos atvykęs 
generalis organizatorius su pa
galba Jono Aleknos, kuris jau 
pirm to per kelis mėnesius dar
bavosi.

Generalis organizatorius Jo
nas J. Kulis duoda didelį kredi
tą tiems Kupiškėnams kurie 
prisirašė prie kuopos ir visiems 
vietos Lietuviams kurie prisi
dėjo kaipo rėmėjai, ir tų rėmė
jų daug yra, todėl patiems Ku
piškėnams negalima apsileisti 
ir išsimesti, nes tuomi pasiro- 
dytumet jog nesuprantat ap- 
švietos svarbos. Nepritinka ati
dėlioti prisirašymo ir laukti ko 
nors. Dzūkai, Kapsai ir že
maičiai taip nesako, užkalbina
mi duoda savo paramą tokiam 
kultūros darbui. Jeigu jus Ku
piškėnai šnairuosit tai pasiro
dysit žemiau stovinti už tuos 
kurie nežinodami nei kur tas 
Kupiškis yra gelbsti šiame dar
be. Narys.

12 užmušta. Pereitą sekma
dienį Ohio valstijoje automobi
lių nelaimėse užmušta 12 ypa
tų. Clevelandas išliko sveikas,

Metropolitan Opera
Visa šiaurinė Ohio valstijos dalis 

rengiasi dalyvaut Metropolitan Ope
ra Company’s perstatymuose garsių 
žymiausių pasaulinių operų. Operų 
sezonas prasidės Bal. 27 d. ir baig
sis Gegužės 2 d.

Tarp įžymiausių dainininkių bus 
Rosa Ponselle, kuriai išpuola garbe 
pradėti operos sezoną. Ji dainuos

JUOKINGIAUSIA K. S. KARPAVIČIAUS KOMEDIJA APIE AME
RIKIEČIUS LIETUVOJ, PARAŠYTA PO GRYŽ1MO IŠ LIETUVOS
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nes nors gatvės buvo pilnos 
važinėtoji!, nei viena ypata ne
užmušta ir neatsitiko mirtinos 
nelaimės važinėjantis.

Br. Nekrašo koncertas. Per
eitą sekmadienį buvo surengta 
bažnytinėje salėje labai gražus 
koncertas naujo vargoninko B. 
Nekrašo. Dainavo solistai R. 
Skirbantas, J. Marozas, S. Ku
činskaitė, kuri turi ypatingai 
gražų balselį. V. Bukauskienė 
pasirodė tikra artistė dainuo
dama duetą su B. Nekrašu. A. 
Miliauskiutė taipgi pasižymėjo 
su J. Valuku iš Detroito. Ji 
taipgi buvo viso vakaro akom- 
panistė, gerai skambindama ir 
klasiškus veikalus, kuriuos dai
navo Valukas iir Nekrašas. Jie
du išpildė didžiausią programo 
dalį, sudainuodami daug klasiš
kų 'r smagių liaudies dainų, iš 
ko publika turėjo daug juoko.

Jonas Valukas, tenoras, buvo 
principalis solistas. Jis turi 
gražų stiprų balsą, kuriam kiek 
žinoma lygaus nėra tarp Lietu
vių Amerikoje.

šalip solistų, dar dainavo šv. 
Jurgio parapijos choras.

Nors programas buvo labai 
gražus ir pritaikytas publikai, 
gaila sakyti kad musų katali
kai neparėmė kaip reikia savo 
naujo vargoninko, ir nors iš jo, 
dar nesenai čia apsibuvusio, 
nuolat paprašo pagalbos savo 
draugijų programų išpildyme, o 
kaip reikia paremti jį patį, ka
da pelnas eina jam, tai visi ge
riau namie sėdi. Nemalonų įs
pūdį dare’ir svečiui artistui p. 
Valukui kad tik tiek tepajiegė 
į koncertą ateiti, kuomet šiaip 
menkuose parengimuose sueina 
daugybės.

Nedykai .Lietuviams meninin
kams ir sunku gyvuoti ir dirb
ti Lietuvių tarpe, dėlto daug 
geresnių muzikų nustoję ener
gijos paliauja darbavęši.

Buvęs.

Violettos rolėje ”La Traviata” ope
roj pirmadieni, Balandžio 27 d. Su 
ja bus Giacomo Lauri-Volpi ir Law
rence Tibbett.

Rosa Ponselle taipgi dainuos ope
roj ’’Norma” ' penktadienio vakare, 
Gegužės 1 d.

Operos mėgpjai gali pasirinkt, sau 
tikietus iškalno. Žiūrėkit skelbimą.

BRAZIS & TRAINOR
Popieriuotojai ir Maliavotojai i 
Taipgi taisom ir dirbam jvažiavi- i 
mus, šaligatvius, budavojam gara- j 
žius ir porčius. Darbas prieinamas. I

Popieriuojam už 20c nuo roliuko.
Kreipkitės pas mus pirmiausia

5901 Superior Ave.
Kampas E. 59th Street

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

O ROSEDALE Of 
'Dry Gleaning Go.* 

HEnd. 7906 
f C. F. PETRAITIS, Prop.
| 6702 Superior Ave.,

Iš Collinwood
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

Balandžio 11 d. naujos parapi
jos bažnytinėje salėje turėjo 
gražų vakarą, buvo suvaidinta 
puiki komedija “Senmergių Sei
mas”. Publikos buvo skaitlin
gai. Veikalas atlikta gana gra
žiai.

Buvo taipgi kitokių pamar- 
ginimų.

šalip programo, klebonas A. 
Karužiškis pasakė gražią pra
kalbą.

Komisija šiuomi išreiškia sa
vo širdingą ačiū visiems ir vi
soks kas tik kuo prisidėjo prie 
šio vakaro surengimo ir pada
rymo jo pasekmingu.

Komisija.

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
Eadie's’ 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

Nuo Clevelando mokyklų ve
dimo biudžeto šymet nukirsta 
$400,000. Taigi 1731 m. mo
kyklų operavimo biudžetas nu
statyta $17,215,000.

Jonas J. Kulis, kuris viešėjo 
Clevelande porą savaičių su- 
virš ir darbavosi suorganizavi
mui Kupiškėnų kuopos, aplei
do Clevelandą pirmadienį. Iš
važiavo į kitas kolonijas su 
Kupiškėnų Klubo ir savo biznio 
reikalais.

Poni Stella Praškevičienč su 
dukrele pirmadienio naktį au
tobusu išvažiavo į Wilkes Bar
re, Pa., nes gavo žinią kad sun
kiai serga jos tėvas.

! Bedarbių surašąs. Nesenai 
darytu bedarbių surašu gauta 
šitokios skaitlinės: Iš 900,429 
Clevelando gyventojų (1930 m. 
cenzas), darbininkų dirbančių 
kokį nors darbą ir tuomi pel- 
nijančiu sau pragyvenimą buvo 
394,898*.

Neturinčių darbo ir j ieškan
čiųjų dirbti, 99,233. Reiškia 

I visas ketvirtdalis darbininkų.
Turinčiu darbus, bet laikinai 

atleistų, 25,400.
Neturinčiu darbo ir negalin

čių dirbti, 881.
Turinčių darbus, bet nega

linčių dirbti del ligų, 1,419.
Neturinčių darbo ir nejieš- 

kančių, 176.
Turinčių darbus bet nenorin

čių dirbti, 143.
Viso bendrai 127,459.

Užuojauta p. Greičienei. Mo
terų Sąjungos 36-ta kuopa rei
škia širdingą užuojautą savo 
veikliai darbuotojai, poniai St. 
Greičienei, kurią taip netikėtai 
liga parbloškė. Poni Greičienė 
randasi St. Luke’s ligoninėje. 
Norintieji ją aplankyti gali nu
vykti tarp 2:30 ir 3:30 po pie
tų iir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Linkime p. Greičienei kuo- 
greičiausio pasveikimo ir vėl 
gryžus darbuotis su mumis.

Narė.

I Dr, S. T. Tamošaitis g
(THOMAS)

I Lietuvis Dentistas [] 
Įl 1304 E. 68th St. Į] 
I B[j Kampas Superior Avenue |I

Florida 2898-R
i (Virš Lietuviu Banko) H

Moterų Ratelio šeimyniškas 
vakaras, šio šeštadienio vaka
re Lietuvių salėje atsibus sma
gus Moterų Ratelio šeimyniškas 
vakaras. Tikietus reikia įsigy
ti iškalno. šiuomi primename 
visiems kurie turi tikietus ne
pamiršti atsilankyti. Pradžia 
nuo 7:30 vai. vakare. Prie du- 
tų tikietai nebus parduodami, i

£llllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iniiiniiiiii|i|iii||i||i||iiiiillĮĮ: 
= Reikalaukit Lietuviškos Duonos, kurią kepa = 

Į ST. CLAIR AVE. BAKERY Į 

E ta duonkepykla veikia po senovei patarnau- = 
E dama Clevelando Lietuviams.

CHARLES O’BELL, Savininkas
= 2973 Woodhill Road Henderson 6716 = 
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiE

Artistai išeilės: Marė 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.

RENGIA BENDRAI “DIRVA” IR SLA. 14 KP

Nei Baland.-April 26
LIETUVIŲ SALĖJE

6835 Superior Avenue Pradžia 4:30 vai. po pietų

ši komedi ja yra kitokiausia ir juokingiausia iš visų ką kada Lietuvių scenoje matėt. Da
lykas dedasi Palangoj ir Mariampolėj. Einasi apie vieną senbernį butlegerj iš Chicagos, Džekį 
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 iir visus šaudo kas tik į jo pačią 
kreiva akia pažiūri. Būtinai matykit šią komediją, jeigu norit gražiai prisijuokti.

Po programo Šokiai. Tikiatai 50c. Į Šokius 35c Kviečia Rengėjai.

"DIRVOS“ 1931 m.
Ekskursija Lietuvon

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Blrž. June 6 dv

HOLLAND-AMERICA LINE
Puikiu Milžinišku Laivu

‘ROTTERDAM’
Į Klaipėdą per Rotterdamą.

Keleivius j New Yorką palydės pats “Dirvos” Redaktorius

Irečia Klesa iĮ
Į Į Klaipėdą................ $107.00 į
! Ton ir atgal............... 181.00 j

Turistine Klesa
į Į Klaipėdą...............  $124.50 '
j Ten ir atgal.............. 220.00 j

Taksu $5 ekstra. j
f “ i
' ---------------- 1į It . J

Ateikit Įsirašyti i 
Ekskursiją tuojau!

ŠI EKSKURSIJA BUS SMAGIAUSIA DĖLTO KAD JĄ RENGIA KETURI MU
SŲ LAIKRAŠČIAI: “AM. LIETUVIS”, “DIRVA”, “NAUJIENOS”, ’’VIENYBĖ”

“Dirvos” Agentūra
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO

No- 17
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