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Neramumai Centralinej
Amerikoj

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DEPORTAVIMAS ATEI
VIŲ

Suv. Valstijos ruošiasi iš
siųsti atgal į Kanadą 30,000 
Francuzų-Kanadiečių kurie 
Įsigavo slapta Į šią šalį.

Šiaip ateivių iš New Yor- 
ko deportuojama po apie 
250 kasdien.

St. Louis, Mo. — Čia pra
sidėjo konvencija angliaka
sių unijos “revoliucijonie- 
rių” kurie nori išversti U- 
nited Mine Workers unijos 
piezidentą John L. Lewis.

Sukilėlius vadovauja Ho- 
watt. Dalyvauja atstovai 
iš Ohio, Indiana, Illinois, 
Kansas, West Virginia ir 
Michigan valstijų. <

Per Kovo mėnesį Įvairio
se industrijose šioje šalyje 
dirbo 4,694,112 darbininkų. 
Ju vienos savaitės algos sie
kė $116,282,266, arba $801,- 
946 į savaitę daugiau negu 
Vasario mėnesi.

Žinios surinktos iš 43,796 
dirbtuvių. Jose Kovo mė
nesi dirbo 129 darbininkai 
mažiau negu Vasario men.

Kovo mėnesi dirbo 152,- 
000 darbininkų daugiau ne
gu Sausio mėnesį ir savai
tinių algų gavo $13,500,000 
daugiau negu Sausio mėn.

Oficialiai skaitoma kad 
bedarbių yra apie 6,000,000. 
Federalė valdžia nutarė įs
teigti kožnoj valstijoj dar
bo biurą.

SUV VALSTIJŲ BĖDOS 
CENTR. AMERIKOJ

Balandžio 21 d. susirėmi
muose Hondūro sukilėlių 
su valdžios kariumene ke- 
letoj vietų užmušta apie 30 
ypatų iš vienos ir antros 
pusės. ♦ * ♦

Nikaraguos sukilėliai vėl 
pradėjo žudyti Suv. Valsti
jų piliečius norėdami jų at
sikratyti. Pereitą savaitę 
nužudyta apie desetkas A- 
merikonų. Suv. Valstijų 
valdžia įsakė savo pilie
čiams trauktis į pajūrį ir 
apleisti Nikaraguą, nes ne
gelbės jų jeigu nesitrauks. 
Tuo pat laiku pareikalavo 
kad Nikaraguos valdžia su
gautų sukilėlių vadą Sandi- 
no ir nubaustų tinkamai.

Tuo pas laiku iškilo re
voliucija kaimyniškoj res
publikoj Honduras. Ir ten 
Amerikos piliečiai atsidūrė 
pavojuje. Suv. Valstijos pa
siuntė ten kelis kariškus 
laivus gelbėt savo piliečius.

KAUNĄ UŽKLUPO 
POTVINIS

Iš Rygos ir Berlino pra
nešimai skelbia kad Nemu
nui pradėjus eiti užtvino 

I didelė Kauno dalis, ir po- 
tvinio pavojus, kaip buvo 
numatyta didelis, toks ir 
buvo iš priežasties gilios 
žiemos.

Pranešimai sako kad po- 
tvinio suvaryti ledai išver
tė daug senų namų senojoj 
Kauno dalyj prie Vilijos ir 
Nemuno.

Aiškiau apie šį potvinį 
bus galima pranešti gavus 
iš Kauno daugiau žinių.

NUŽUDYTA 200 CHINŲ 
KOMUNISTŲ

Prie Tangyang, Chinijoj, 
įvyko mušis tarp Chinų na
cionalistų kareivių ir ko
munistų, kurie norėjo už
pulti ir apiplėšti miestą. 
Mūšyje žuvo 200 komunis
tų, o likusieji nuvyta.

Fordas, nuo pradžios sa
vo automobilių išdirbinio, 
nuo 1893 metų iki Balan
džio 14 d. padarė lygiai 20 
milijonų fordukų. Gerai 
kad jų tik maža dalis teiš- 
likus, jeigu visi rastųsi ant 
kelių, išrodytij kaip ama
ras.

NUŽUDĖ VAIKUS IR 
PATS NUSIŽUDĖ

Syracuse, N. Y. — Vie
nas 70 metų senis, kurį pa
liko jo jauna žmona, nužu
dė tris savo vaikučius ir 
pats nusižudė. Kada bandė 
užmušti du vyresnius vai
kučius jie taip rėkė kad jis 
turėjo juos pakarti, taip jis 
apsakė apie tai savo palik
tame raštelyje.

Nori 12 valandų dienos.
San Francisco, Cal. — 500 
Chiniečių skalbyklų darbi
ninkų sustreikavo reikalau
dami 12 valandų darbo die
nos. Iki šiol jie dirbo po 15 
valandų į dieną.

Shelton, Conn. — Strei
kas kuris čia tęsėsi tūlą lai
ką jau užsibaigė, darbinin
kai pralaimėjo. Tarp jų ne
buvo vienybės: vieni strei
kavo, kiti dirbo.

Bolivijoj, La Paz mieste, 
sustreikavo telegrafo dar
bininkai. Jiems užjausda
mi išėjo į streiką ir šofe
riai.

OHIO ŪKININKAI ŠAU
KIASI PAGALBOS

Ohio valstijos ūkininkai 
daugumoje randasi sunkio
je padėtyje del pereitos va
saros sausumos ir neužde- 
rėjimo. Pasirodo kad pa
vasariui atėjus daugybei 
reikalinga paramos pradėti 
ūkio darbus. Bendrai rei
kalinga virš $20,000,000 pa
skolų.

Katowiec, Silezija. — Iš
tikus sprogimui Laura ge
ležies dirbtuvėj, šeši darbi
ninkai išbėgimui nuo ug
nies sušoko į acto tanką. 
Visi smarkiai apdegė actu 
ir nepags. Vienas iš jų, iš
trauktas iš katilo, tuoj pa
prašė atvesti jam kunigą ir 
pavadint jo mylimąją, su 
kuria buvo apvezdintas ir 
mirė.

SOVIETAI VIS ŠAUDO 
“KULAKUS”

Maskva. — šeši “kula- 
kai”, turtingi ūkininkai, su
šaudyti ir devyni kiti nu
teisti ilgiems metams kalė
ti už prieštaravimą užleisti 
komisarams savo ūkių ar
ba atiduoti grudus.

Daugelyje vietų atsibuna 
susirėmimai su komisarais 
kuomet jie ateina pareika
lauti užleisti tikins kolekti- 
vams. Žmonės kirviais ata
kuoja komisarus, už ką, ži
noma, buna sušaudomi.

Padarymui tvarkos, so
vietų carai pasiryžo “kula- 
kus” imti iš jų ūkių ir siųs
ti į miškus medžių kirsti, o 
jų žemes pavesti kolekti- 
vams, po komisarų globa.

Maskvoje tęsiasi teismai 
šimtų žmonių kaipo sovie
tų “išdavikų” ir “kontr-re- 
voliucijonierių”. Jeigu ge
ležinkelio darbininkas pasi
gėręs nepataikė atlikti dar
bo ir traukinis nuvirto, jis 
kaltinamas pasikė s i n i m e 
nuverst sovietų valdžią; jei 
koks mechanikas pasitrau
kė iš darbo, jis kaltinamas 
pasikėsinime trukdyt “pia- 
tilietką”; jeigu per neatsar
gumą kokia medega sugen
da, užvaizdą kaltinamas 
trukdyme sovietų progreso. 
Ir tt. ir tt. Ir kaltininkai 
vis sunkiai baudžiami, ar 
net mirtimi, nes niekad ne- 
stokuoja liudininkų, kurie 
patys norėdami jų vietas 
prirodo kad jie veikė kaipo 
sovietų priešai.

VAIKŲ SVEIKATOS 
DIENA

’ Prezidentas Hoover pa
skelbė jog Gegužės 1 d. rei- 

Į kia apvaikščioti kaipo Vai
kų Sveikatos Dieną. Suv. 
Valstijose yra apie 45,000,- 
000 vaikų, ir štai kaip vai
kai Amerikoje stovi:

1,060,850 vaikų tarp 10 ir 
16 metų dirba už pragyve
nimą prie įvairių darbų:

40,000 iš jų dirba audi- 
nyčiose, 11,000 dirba maši
nų dirbtuvėse, 6,000 dirba 
angliakasyklose!

Apie 6,000,000 nepilname
čių Amerikoje visada neda- 
maitinami, 1,000,000 turi 
nesveikas širdis, 382,000 tu
ri džiovą, 300,000 yra raiši, 
50,000 yra pusiau akli ir 
14,000 yra visai aklų; 342,- 
000 nedagirdi, 1,000,000 tu
ri sugadintą kalbėjimą ar
ba nebyliai, 200,000 šiaip 
netinkami, 450,000 silpna
pročiai, 500,000 be sveikatos 
ir patys niekad sau neužsi
dirbs duonos, 10,000,000 ki
tų vaikų trūksta tų dalykų 
kas padarytų jų vaikišką 
gyvenimą maloniu.

Apžiūrėki t savo vaikų 
sveikatą! Ir tai ne tik Ge
gužės 1 dieną, bet rūpinki
tės jų sveikata ištisą metą.

RASTA NUŽUDYTA 
MERGINA

Bucyrus, O. — Kaimyno 
nenaudojamam šulinyje at
rasta lavonas dingusios Lu
ciles Drew, 25 m. merginos. 
Šulinis buvo uždengtas ir 
policija sprendžia kad ji 
pati negalėjo įpulti. Spė
jama kad prie jos buvo pri
rišta koks dalykas nuskan- 
dinimui, nes diena pirmiau 
tą šulinį apžiūrint nieko ne
rasta. Šulinį išpumpavus 
atras ant dugno jeigu kas 
buvo pririšta ir paskui nuo 
lavono atsiliuosavo.

RASTA PAKARTA NUO
GA MERGINA

San Diego, Cal. — Neto
li miesto miške rasta ant il
gos virvės, permestos per 
šaką, pakarta graži 20 me
tų mergina. Kitas galas vir
vės buvo pririštas prie ki
to medžio. Lavonas rasta 
pusiau sėdintis, kojom ant 
žemės, visai nuogas, tik ko
jos buvo apautos. Jos ru
bai rasta netoliese numesti.

Meksikoj, banditams už
puolus ant Juchitan mies
telio, susišaudyme užmušta 
keli gyventojai ir banditai, 
viso 10 žmonių.

LENKAI LENDA PRAN
CŪZAMS Į KIŠENIŲ 
Lenkija daro sutartis su

Francuzija gavimui $40,- 
000,000 paskolos statymams 
gelžkelių.

TURKAI ŠAUDO Į MĖ
NULĮ

Turkai tiki kad mėnulio 
užtemimas paeina nuo to 
kad mėnulį užpuola vilkai 
ir suryja. Nubaidymui vil
kų Turkai griebia šautuvus 
ir išbėgę laukan šaudo j 
mėnulį. Nors yra įstaty
mas prieš tokį šaudymą ir 
sugautieji baudžiami, vie
nok žmonės negali atsikra
tyt to prietaro, ir štai šio
se dienose laike mėnulio už
temimo vėl šaudė į mėnulį.

Apdegė 75,000 akrų miš
ko. — Netoli Long Lake, 
Wis., siaučiant miško gais
rui išdegė 75,000 akrai miš
ko ir kelių ūkininkų namai.

KARALIUS ALFON
SAS LONDONE

Washington. — Baland. 
22' d. Suv. Valstijos pripa
žino Ispanijos respublikos 
vyriausybę. * * *

Ispanijos karalius, pabė
gęs iš savo šalies, pirmiau
sia nuvyko į Paryžių. Ten 
viename viešbutyje užsiėmė 
sau net 28 kambarius gy
venimui, kas kaštavo po 
$600 į dieną.

Paryžiuje jis buvo sutik
tas iškilmingai, nors Fran
cuzija jam beesant tame 
mieste, pasiskubino pripa
žinti Ispanijos respubliko
nišką valdžią.

Nors Alfonsas sakė kad 
jis neužilgo gryš vėl kara
liauti, bet matyt to nesu
lauks, nes jam pabėgus nie
kas Ispanijoj už jį nei ran
kos nepakėlė.

Alfonsas išbėgdamas nie
kam nepasirašė jokio atsi
sakymo nuo sosto rašto.

Iš Paryžiaus išvažiavo į 
Londoną, kur turi daug 
turto ir galės gyventi be 
rūpesčio.

Ten gyvena kitas nuo so
sto nuvytas karalius, Ma- 
noelis iš Portugalijos. Jie
du pasimatė. Ispanija ir 
Portugalija rubežiuojasi ir 
seniau buvo viena valsty
bė iki Portugalija atskilo.

Ispanija ruošiasi prie rin
kimų seimo, kurie įvyks 
Gegužės mėnesį. Rinkimuo
se turės kandidatus monar- 
chistai, socialistai, respubli
konai ir komunistai.

GELŽKELIAI GANA 
SAUGUS

1930 metais Suv. Valsti
jose gelžkelių nelaimėse žu
vo pasažierių mažiausia ne
gu kuriais kitais metais.

1929 m. užmušta 36 pasa- 
žieriai, o 1930 m. — tik 7. 
1927 m. buvo užmušta 10, 
kitas žemas rekordas.

1930 m. ant gelžkelių su
žeista tik 790 pasažieriai. 
1929 m. buvo sužeista 1,742.

Čia neįskaitoma žuvę ar 
sužeisti gelžkelių darbinin
kai.

BAŽNYČIŲ NARIAI 
DAUGINASI

Bažnytinės statistikos ži
nios rodo kad 1930 metais 
Suv. Valstijose prie įvairių 
tikybų bažnyčių prisidėjo 
virš 88,000 naujų narių, ir 
viso jos turi virš 50,000,000 
narių. Taigi dvasiškuos ga
li prirodyt bedieviams jog 
tikyba neina iš mados.

KAIP DIDĖJA RUSIJOS 
PETROLEJAUS 

BIZNIS
1926 metais iš Juodųjų 

jurų uostų sovietų Rusija 
išgabeno į kitas šalis petro- 
lejaus 10,892,139 bačkas.

1929 m. — 25,251,985 bač- 
kd>s

1930 m. — 28,571,398 bač
kas.

35 Prigėrė. Chinijos pa
kraštyje susimušus dviem 
laivam prigėrė 35 žmonės.

LIETUVOS NESUTIKIMAI 
SU VATIKANU

Amerikos laikraščiai pa
duoda pranešimą iš Kauno 
kad Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Smetona atsi
sakė priimti pas save au
diencijai iš Romos sugry- 
žusį Vatikano atstovą Lie
tuvai, Msg. Bartaloni. Po
piežius per jį siuntė Lietu
vos Prezidentui ir dovanas, 
bet p. Smetona atsisakė jas 
priimti.

Prezidentas Smetona ši
taip pasielgė del to kad Va
tikano atstovas nesilaiky
damas savo pasiuntinybės 
ribų pernai prisidėjo prie 
kurstymo Lietuvos kunigų

prieš Lietuvos vyriausybę.
Galimas daiktas kad po

piežius atšauks savo atsto
vą ir pertrauks su Lietuva 
santikius.

Lietuvoje dar ir dabar 
kunigai nerimsta prieš vy
riausybę, neva už persekio
jimą tikybos, del to kad už
drausta mokyklose turėti 
partiviškas vaikų organiza
cijas (visokių partijų), kas 
dvasiškijai nepatiko, o tas 
Vatikano pasiuntinis prisi
dėjo prie padrąsinimo ku
nigų kovoti prieš vyriausy
bę, kuri buk sulaužius Lie
tuvos sutartis su Vatikanu.

PRIE KO KARTAIS ŽINGEIDUMAS 
PRIVEDA

Vienos Bostono žinomos 
knygų leidimo kompanijos 
knygų pardavėjas, atsilan
kęs į Memphis, Tenn., vie
ną šeštadienį po pietų, ne
senai, ir nenorėdamas lysti 
prie žmonių tokiu laiku su 
knygomis, neturėdamas ki
tur kur dėtis, sumanė paty
rinėti pietinių valstijų ko
munistų veikimą, apie ką 
jis daug iš spaudos žinojo.

Nežinodamas kur komu
nistų įstaiga randasi, ližėje 
į policijos stotį ir paprašė 
nurodyti jam komunistų 
partijos raštinę. Jam tuoj 
atsakė policijos viršinin
kas:

“Ta raštinė yra čia pat. 
brolau. Atėjai kaip tik į 
vietą”.

Tuoj buvo paliepta kele
tui policijantų jį sučiupti; 
tie sugriebę apstumdė, ap
draskė, ir pagaliau uždarė 
į slaptą skyrių kalėjime ke
letui dienų, kad su niekuo 
negalėtų susinešti ir niekas 
jo nepamatytų. Nebuvo lei
sta niekam jį lankyti. Ne
duota nei muilo nei vandens 
apsiprausti.

Policijos nuožiūra krito 
ant jo kaipo slapto Stalino 
agento kada prie jo dar ra
sta žurnalas kuriame buvo

straipsnis apie komunistus.
Tas vyras tačiau buvo ne 

tik kad ne komunistas ir 
ne paprastas knygų parda
vėjas, bet net baigęs uni
versitetą žmogus, ainis se
nų garsių pietinių valstijų 
gyventojų didžiūnų. Nors 
laikraščiai rašė kad tapo 
sulaikytas pavojingas ko
munistų agentas, paskui 
prisiėjo užtikrint miesto 
gyventojams kad nuo ko
munistų jiems nėra jokio 
pavojaus, o policija buvo 
daėjus visai arti prie pada
rymo vieno naujo komunis
to. Jis išėjęs iš kalėjimo 
pasakė: “Inėjau policijos 
stotin kaipo tyrinėtojas ša
lies ekonominio gyvenimo, 
bet išėjau beveik gatavas 
komunistas.” Policija visai 
neklausė jo pasiaiškinimų, 
būdama įsitikinus kad jis 
tik pretenduoja tuomi kuo 
sakosi, išsisukimui, kaip 
komunistų paprasta, iki su
tiko atsiklausti jo nurody
ti] asmenų apie jį.

Žuvo 5,000. Paskiausiais 
daviniais Nikaraguos že
mės drebėjimo nustatyta 
kad žuvo apie 5,000 žmo
nių.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEW YORK
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Cleveland^ 4:00 vai. po pietų -rz
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto tU ■

(Be Ekstra Primokčjimų)
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MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
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Prof. Biržiškos atsilan
kymas. Balandžio 18 d. čia 
atvyko Prof. M. Biržiška, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
pirmininkas, svečias iš Lie
tuvos. Pennsylvania gelž- 
kelio stotyje susirinko dide
le minia Lietuvių ir Ukrai
niečių jį pasitikti. Ameri
konai taipgi žingeidavosi ir 
žiurėjo kaip Lietuviai pri
ima savo svečią. Stotyje 
pasisveikinus visi išėjo gat
vėn, ir lydimas daugelio au
tomobilių Prof. Biržiška 
buvo apvežtas viduriu mie
sto, policijos būreliui ve
dant kelią. Paskiau svečias 
nuvežtas Į Schenley viešbu
ti, kur atsibuvo vaišės.

Apie visą Prof. Biržiškos 
atsilankymo programą bus 
plačiau sekančiame nume
ryje-

valandą greitume.

“Pittsburgh Press” rašo 
kad Lietuvos Ministeris B. 
K. Balutis lankėsi Harris- 

Į burgo srityje apžiūrėti an- 
gliakasyklas ir apžiurėjo 

! kaip pagaminama kietoji 
anglis nuo pat kasimo iki 
to kada jau buna gatava iš
vežimui.

Gavo Kruppo teises. Car
negie plieno kompanija pa
darė sutarti su Vokietijos 
Kruppo korporacija ir to
kiu budu gauna teisę iš
dirbti Amerikoje nerūdija
mą plieną, karščio netarpi- 
namą plieną ir kitus meta
lus išvystytus Kruppo pro
cesu.

Nesusipratimai. Čia ei
na nesusipratimai nekuriu 
būdavo jimo amatų darbi
ninkų su būdavojimo kon- 
traktoriais, tokiu budu pra
sidėjo streikai. Svarbiau
sia tai sustreikavo dirbu
sieji prie naujai pradėto 
statyti pašto.

Pittsburgo bedarbių šel
pimo fondas pereitos savai
tės pabaigoje buvo jau pa
siekęs $1,500,000 sumą. Vie
na turtuolė pereitą savaitę 
padovanojo tan .fondan dar 
$25,000.

Darys storesnius bėgius. 
Pennsylvania gelžkelio li
nija nutarė pradėti tiesti 
pagerintus sunkesnius ge
ležinkelių bėgius, kurie da
bar bus 152 svarų nuo jar- 
ro sunkumo. Jau paduo
ta -užsakymai gaminti to
kio storumo bėgius Pitts
burgo srities dirbtuvėse.

Iki dabar buvo naudoja
ma 130 svarų i jardą.

Nauji bėgiai pritaikyti

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

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

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

Miškų gaisrai. Pennsyl- 
vanijos, Maryland ir West 
Virginia valstijose siaučia 
miškų gaisrai. Oras visą 
pavasarį buvo sausas ir be 
sniego, todėl gaisrams ge
ra plėstis. Gyventojai ra
ginami eiti gesinti. 

-------—o • -----------

SHENANDOAH, PA.
Nelaimingi atsitikimai
Balandžio 16 d. rasta gi

rioj pasikoręs Alfonsas Šni
pas, pavienis vyras, kuris 
nedirbo ir neturėjo pinigų. 
Jo ir palaidot niekas nepri
ėmė, todėl palaidotas aps
krities lėšomis.

Dievasius Meškinis suti
ko mirtį eidamas i darbą: 
ant jo užlėkė automobilis ir 
užmušė. Važiavusis pama
tęs ką padarė, kadangi bu
vo anksti ir nesimatė ant 
kelio daugiau nieko, paėmęs 
lavoną panešė apie 200 pė
dų nuo kelio ir krūmuose 
pametęs nuvažiavo. Kada 
surado lavoną vėliau, gimi
nės paėmė palaidoti. Velio
nis paėjo iš Vilniaus rėdy- 
bos, buvo vedęs, šeimyna 
gyvena Lietuvoje. Velionis 
irgi ilgas laikas nedirbo, 
nes senam darbas sunku 
gauti.

Parapijonų kivirčiai su 
su Kun. Karalium tęsiasi. 
Parapijonys tankiai rengia 
pasilinksminimo vakarus ir 
balius, ir kunigas su savo 
pipiriniais patriotais neap- 
sileidžia. Bet parapijonys 
savo vakarus rengia bažny
tinėje salėje, o kunigas tu
ri samdyti svetimas sales 
ir mokėti nuomos po $35, ir 
pipiriniai turi nuostolių.

Radio stotis. Šis miestas 
Įsitiasė savo radio stoti ii' 
pradėjo duoti .gražius kon
certus. Programai buna 
trijose kalbose: Angliškai, 
Lietuviškai ir Lenkiškai. 
Lietuviški programai buna 
gražiausi.

Darbai. Kasyklose dar
bai nekaip kruta. Reading 
kompanijos kasyklos strei
kuoja už mažinimą algų. 
Nežinia kaip ilgai streikas 
tęsis. Buvo sustreikavę ir 
Lehigh Valley kompanijos 
angliakasiai, bet po trijų 
dienų streikas baigėsi.

J. Basanavičius.

ANSONIA, CONN.
------------ I

Balandžio 12 d. komunis
tai surengė prakalbas ir, 
koncertą, bet laimėjo kaip! 
Zablockis ant muilo. Publi
kos buvo net 25 su visais 
rengėjais. Buvo garsinta 
jog kalbės “Laisvės” redak
torius, bet atvažiavo koks 
ten Kriaučiūnas iš Brook- 
lyno. Jis Įsikalbėjo apie S. 
L. A., buk ta organizacija 
valdoma kapitalistų, na ir 
pradėjo rėkti ragindamas 
visus darbininkus rašytis 
prie raudono “susivieniji
mo”, kuris esąs teisingiau- 
sis (nors jo visai nėra). Ta
da atsistoja vienas iš pub
likos ir paklausia kam jus 
kitą susivienijimą organi
zuojat, juk yra vienas, tau
tiškas Susivienijimas ir ja
me darbininkai gali prigu
lėti ir turėti visą aprūpini
mą. Kalbėtojas dar labiau 
ėmė rėkti vis minėdamas 
“kapitalistus” kurie tautiš
ką Susivienijimą valdą. Iš
kilo barniai, ir kalbėtojas 
nutilo.

Po to prasidėjo neva kon
certas. Išėjo dvi merginos, 
viena prie piano sėdus ėmė 
rėkti, kita stačia rėkė, iš
rodė lyg žalios pavasario 
gegutės patvoryje.

Po jų dainavimo vėl išėjo 
kalbėti tas pats žmogelis ir 
vėl pradėjo rėkti kad dar
bininkus visi spaudžia, ka
pitalistai išmislijo mašinas 
ir kitus blogumus, ir paskui 
kalbėtojas atsidūrė Rusijos 
rojuje, ėmė girti komunis
tų tvarką.

Kada iš publikos pradėjo 
jam paklausimus duoti kal
bėtojas išsižiojo ir tyli. Ko
munistai pradėjo tarp sa
vęs rokuotis ir taip viskas 
užsibaigė.

Subankrutijo. K. Maka- 
revičia, kuris per 20 metų 
agentavo ir darė gerą biz
ni, šiose dienose turėjo už
sidaryti. Kaip Anglų laik
raščiai praneša, jis iš An- 
sonijos pabėgo palikdamas 
daug skolų, apie $59,000.

Jis turėjo keturis namus 
ir seniau darė gerą biznį 
Jam pasišalinus liko daug 
jo skolininkų apviltų. Sa 
ko atrašęs vienam save 
draugui ir sako ką norit 
su manim darykit, pakarki! 
ar kaip kitaip, jokios išei
ties nėra. Lazdijų Dzūkas

DETROIT
Smulkios žinelės

Balandžio 11 d. “Dirvos” 
skaitytojas P. Širvys suren
gė vaišes savo namuose pa
minėjimui 10 metų sukak
tuvių savo dukrelės Emili
jos. Svečių atsilankė gan 
daug, visi gražiai linksmi
nosi. Praleidę laiką, pri- 
dainavę Lietuviškų dainų 
išsiskirstė namon.

Rožė Petrulienė, buvus 
Akronietė, Balandžio 25 d. 
su ekskursija išvažiuoja į 
Liteuvą. Jos išvažiavimui 
dokumentus ir laivakortę 
parūpino agentas P. Molis.

Fanatikai buvo sumanę 
pravaryti Michigan valsti
joje barbarišką įstatymą 
žmogžudžius bausti mirties 
bausme pakorimu. Balan
džio 7 d. buvo balsavimas. 
Valstijos gyventojai didu
ma balsų tokį sumanymą 
atmetė, taigi pasiliko po se
novei Michigan valstijoje 
be mirties bausmės.

Oras čia labai gražus, šil
tas ir malonus.

Darbininkai pergyvena 
didelę bedarbę. Balandžio 
mėnesį dar silpniau dirbtu
vės ėmė dirbti. Darbinin-
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

307 W. 30 Street New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu 

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14
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S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; ,$300; $600. ir $1.000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

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

Informacijų kreipkitės į Centrų aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.
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THOMAS, W. VA.
P-lės Šatkiutės vyro tė 

vas Suderis mirė prieš Ve
lykas. Liko sūnų ir dukte
rų. Vienas sūnūs yra ad
vokatas.

Nesenai mirė Radusis. 
Jis sirgo keletą metų. Li
ko našlė moteris su buriu 
vaikučių. Po vyro mirties 
jo moteris su vaikais išva
žiavo pas savo tėvus Pilsut- 
skius į Youngstown, O., ir 
ten apsigyveno.

Oras čia dabar yra gan 
šaltas.

Anglakasyklos šuo tarpu 
dirba po pora dienų savai
tėje. Pirmiau jau darbi
ninkams pigiai mokėjo, o 
dabar, nuo Balandžio 1 d., 
dar mokestį numušė. Dar
bininkai skurdą kenčia, gy
venimas labai sunkus.

Pinavijas.

PRANEŠIMAS
Day tono Lietuviams 

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

WM. GREEN
557 Deeds Ave. Dayton .

kai susirūpinę kuo turės 
misti. Biznieriai irgi skun
džiasi kad yra sunku vers
tis.

Netikėtai teko man susi
tikti su buvusiais Clevelan- 
diečiais, Kaziu ir Ona Lu
koševičiais. Išsikalbėjus pa
sirodė kad jie yra giminės 
Clevelandiečių biznierių pp. 
Gudžiūnų, Luzkų ir Baltru
šaičių. Lukoševičiai sako 
mėgsta “Dirvą” Jr nori kad 
ji jų namus lankytų,' jiems 
geresnio už “Dirvą” laik
raščio nėra Amerikoje. Lu
koševičiai turi karališkai 
puikų namą ir yra Detroi- 
tiečių mylimi.

Teko matyt ir Juozą Kir
tiklį, buvusį Akronietį. Jis 
irgi simpatizuoja “Dirvai” 
ir ragina tuos kurie jos ne
turi užsiprenumeruoti. P. 
Kirtiklis gražiai gyvena.

Apvogė miesto iždininką. 
Balandžio 20 d. du smarkus 
plėšikai išlinkę į Detroito 
miesto rotušę, prisitaikę ne
toli kasieriaus langelio, kur 
netoliese buvo ir trys poli- 
ci j antai, pagriebę virš $28,- 
000 pagėgo ir dingo. Pra
sidėjo gaudymas.

Fordo automobilis, kurio 
fabriko numeris yra 20,000- 
000, bus patalpintas Fordo 
muzejuje šalia paties pir
mutinio.

Pereitą savaitę Detroite 
buvo orlaiVininkystės paro
da. Parodoj parduota lėk
tuvų 636, už $1,652,751.

Kalnas.
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Kraunevičius, Valerijo
nas. Gyvenąs Chicagoje.

Sadauskas, Pranas. Kilęs 
iš Raseinių miesto. Gyvenąs 
Chicago je.

Santauta, Antanas. Atsi
liepė jo žmona, Adelė San- 
tautienė. Gyv. Vilkaviškio 
mieste.

Timinskis, Juozas. Kilęs 
iš Mažeikių miesto. Gyve
nąs East St. Louis, Illinois.

Varašinskis, Jackas. Gy
venąs Chicagoje.

Toleckienė Julė (Stepo
navičiūtė, eks. U. S. karei
vio Kazio Steponavičiaus 
sesuo. Gyvena Philadelphi- 
joj.

Žebelis Vincas, iš Taura
gės miesto. Pirm karo gy
veno Chicagoj.

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.

LONDONAS, Anglija
Per Velykas čia atvyko 

du Lietuviai kunigai Neku
riam laikui paviešėti pas 
dabartinį vietinį kleboną, 
Kun. Siderevičių. Svečių 
pavardžių neteko sužinoti. 
Sakoma vienas jų esąs iš 
Lietuvos, kitas net iš Ro
mos atvažiavęs. Abu sve
čiai Londono Lietuviams 
buvo pirmą kart matyti.

Kaip jau pirmiau buvo 
rašyta apie susirgimą bu
vusio klebono Kun. K. Ma
tulaičio, tai jo ligos padėtis 
maža ką tepagerėjo. Jis da
bar laikomas vienuolyno li
goninėje, o kadangi ta vie
ta nuo Londono yra toli tai 
ir lankytojų mažai kas pas 
jį nuvyksta.

Su nauju klebonu riiusų1 
Lietuviai jau pusėtinai ap-l 
sipažino ir susiprato. Kun. | 
Siderevičius yra gan prie-| 
lankus, darbštus žmogus ir į 
visų mylimas, taipgi netu-1 
ri jokios puikybės, visiems į 
jis prieinamas. Kaip kuo 
jis šiais atžvilgiais viršija 
ir Kun. Matulaitį.

Kun. Siderevičius agituo
ja kad vietos Lietuviai su
tvertų kokį nors chorą, ir 
kaip matyt tai tas bus pa
daryta.

Londone smarkiai eina 
statyba gyvenamų namų ir 
biznio budinkų. Netinkami 
griaunami ir vis statoma 
nauji. Gyvenamų namų vis 
rodos neužtenka.

Kalnavertis.

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN
EUROPA

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

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Spccialis trūkis iš Bremerhaven

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai 

j gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 
^crlin StiHtgart Gen v. Steuben Dresden 

Informacijų klauskite pas bent vietinį
T.

agentų arba
111!) Euclid Ave. Cleveland, O.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

BUENOS AIRES

Kovo 7 d. draugija “Lie
tuva” suruošė vakarą, bu
vo pastatyta p. Skinkio pa
rašyta drama “Kunigaikš
tis Ringaudas”. Vadovau
jamą rolę atliko pats p. 
Skinkis. Veikalas, žinoma, 
buvo suvaidintas mėgėjų, 
vieni geriau, kiti blogiau 
savo roles atliko, kitaip ir 
negalima reikalauti iš to
kių kurie nuo ankstyvo ry
to iki vėlai vakaro dirba 
fabrike ir mažai teturi lai
ko kitiems reikalams.

Vakaras buvo plačiai iš- 
anksto išgarsintas, todėl ki
tos esančios nepolitinės or
ganizacijos tai dienai jokių 
parengimų nedarė, tik čia 
esanti du kunigai, Janilio- 
nis ir Bumša, neiškentė ne
bandę pakenkti. Jie grie
bėsi siuntinėti keno tik an
trašą pagavo pakvietimus 
į jų ruošiamą kokio tai iš 
penkių asmenų “klubo” ati
darymą. Nors kunigėliai 
gerai žinojo kad tas vaka
ras rengiamas ne kokios 
ten komunistinės bet gry
nai tautinės organizacijos, 
tačiau dėjo visas pastangas 
pakenkti. Jie savo kermo-
šiun inėjimą nupigino vy
rams tik iki 50 centavų, o 
moterims veltui, bet naba
gai apsivylė, nes pas juos 
niekas neatėjo. Gaila kad 
musų kunigai užsiima ar-
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dymu Lietuvių vienybės ka
da reikia Lietuvius kuola- 
biausia vienyti. Jie gavė
nios laiku kitiems ruošti 
kokius nors pasilinksmini
mus draudžia, o patys tai 
surengė “klubo” įkurtuves, 
kad tik kaip nors patrau
kus žmones nuo tautiško 
vakaro rengėjų. Tokiu sa
vo darbu klaidina tikinčiuo
sius, nes jie mato kad ku
nigai nepildo tą ką skelbia.

Pirmiau taip elgdavosi 
musų komunistai, kuomet 
dar jų buvo ir veikė musų 
tarpe: jeigu ką ruošdavo 
“Lietuva” tai jie tą pat va
karą suruošdavo bent du 
savo kermošius ir vis vel
tui, arba už kelis centavus 
inėjimo. Nors jie turėdavo 
nuostolių bet ir kitiems pa
kenkdavo, kaip dabar vyk
dant “piatilietką” bolševi- 
kijoj.

Ir musų kunigėliai, vie
toj praktikuoti skelbiamą 
artimo meilę, pasirodo likę 
geriausi vietininkai tų rau
donųjų, ir savo laikraštyje 
“Švyturyje” daugiau nieko 
nerašo kaip tik kolioja sau 
nepatinkamus žmones.

Nežiūrint visų pastangų 
kunigų ir jų gaspadinių, 
“Lietuvos” vakaras geriau
sia pavyko, nes publikos
buvo apie 600.

J. S. Kalnėnas.

Neužmirškit saviškių Kanadoj. 
Pietų Amerikoj ir kitur — už

rašyki! jiems “Dirvą”.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAI PĖDOS
(Čfoi/ic.ii.f’-ti.r.cj.ą, c\VjCx£ijzį.)

Speciales EKSKURSIJOS i Lietuvą 
Visos išplaukia motorlaiviu “GRIPSHOLM” 
1.
2.
3.

: ■

M

4

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

gia Amerikos Liet. Ekonominis Centras.
Liepos 23 d. Špecialė Lietuviu Ekskursija
Rugpjūčio 19 Amerikos Liet. Ekon. Centro Eks.

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į savo laivakorčių 
agentą ar j kuria Švedu Amerikos Linijos raštinę.

SWEDISH AMERICAN LINE

K

21 State Street New York, N. Y.

LIETUVĄ
— Klaipėdą
kuomet del Lietuvių yra 
susisiekimas

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME 

Remkime Savo Uostų 
Kam baladotis po svetimus kraštus, 

palaikomas nuolatinis
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

SVARBI PASTABA!
I.abai numažintos kainos trečios klcsos — tiktai $150 j 
Klaipėdą ir atgal ant sekančių išplaukimų iš New Yorko:

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

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

t žgirta Lietuvių Laivakorčių Agentu Sąjungos.

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

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

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

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

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

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

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

969 St. Antoine Street Montreal. Que.. Canada

“Nep;

Kai kuri 
se yra dari 
štai ir net 
mas ir kai! 
tai aš atnu 
čiuno siūk 
mui dovane 
iš 10 akrų ž 
vo duodam 
L. A. Prie 
Iš kur šita: 
go aš nežin; 
bėris iš p. < 
reiškimo, n 
tysime jog 
bent teikė: 
“Dirva”.) 
šiame laik 
klausimu, t 
kalo kartoj 
ma, tai pas 
Redakcija k 
kinti ir pase 
nau apie tą 
sulytą dovai 
aš esu taip ’ 
tinamas.

Pirmiausia 
škiai pasaky 
p. Bačiuno 
Susivienijimi 
dienai žinau 
apie tai skai 
j e” ir kai ki 
laikraščiuose 
p. Bačiuno 
kalbamu reil 
nemačiau, ta 
si manyti jo 
tyčiomis ir 1 
išrokavimais 
lūs leidžia, 
mesta kad p 
eitame SLA. 
kį pasiūlyme 
esu labai p 
to pasiūlyme 
lęs, ir' :dar, 
aš tą daręs 1 
tais sumeti] 
masis. Gi 
pereitame S] 
jokiu kitu 1: 
nas man to 
nei raštu n< 
įteikęs. Tiee 
laike pereiti 
Chicagoj sue 
kartus ir ti 
pasikalbėjimų 
šitą jo siulor 
mui dovaną 
man nei vieni 
siminė.

(Netiktų- p: 
gūžio melagii 
didelės orgar 
būdamas žmo 
sakyti savo v 
tumu. Tačiai 
savo “nežino; 
Petras užsig 
Sulyg p. Ge 
reikia dabar 
lagium yra y 
Su juo “Dii 
rius ir ypati 
L. A. seime : 
tai, ir vėliau 
moj viešėdai 
Bačiunas ro 
savo padar; 
seimui. Ant 
p. Gegužio u 
p. Bačiunas j 
kai apie tai 
Bet p. Bačiu 
mas keletą sa 
ke seimo, Ha 
išdėstė p. Geg 
siūlymą, ką p 
klausęs tik 1 
tipišku budu. 
prie to dar pa: 
žiui jog savo 
siūlymą patiel 
Bagočiui kad 
neštų seimui, 
tai p. Geguži 
numykė. Vėli, 
gužis, susiinte 
pasiulymu, gav 
gočiaus raštą į 
ir kada vėliau 
paprašė ir Ad 
to rašto, Bagi 
iš paties p. Ge
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“Nepamatuoti Kaltinimai del p. Bačiuno
Dovanos Susivienijimui”

no p. Bačiunui. Daugelis 
seime buvusių delegatų sa
ko girdėję iš kurio tai sei
mo komisijos nario prane
šimą apie tą dovaną seime, 

'.apie tai tikrina ir nekųrie 
Clevelando delegatai, apie 
ką jie iš kitur nebūtų suži
noję. Bet del skubumo tuo 
ir baigėsi. Nežinia tik ko
dėl paskui tas pasiūlymas 
taip be nieko baigėsi ir da
bar yra tokių kurie ginasi 
nieko negirdėję, nematę ir 
nežiną. ...—“D.”)

Be to, turiu pažymėti kad 
jei žodžiu kam nors ir bu
tų tokis pasiūlymas pada
rytas tai juk nei Seimas nei 
Pildomoji Taryba tokio žo
džiu padaryto pasiūlymo 
svarstyti negalėtų. Tokioj 
atsakomingoj už savo dar
bus organizacijoj kaip mu
sų Susivienijimas, visokie 
reikalai vedami tik raštu, 
kad pasiliktų neabejotinas 
dokumentas. Todėl neten
ka abejoti kad tokio pasiū
lymo nėra gavęs nei vienas 
kitas SLA. Pildomosios Ta
rybos narys, nes šitos p 
Bačiuno dovanos reikalu 
niekuomet nebuvo kalbėta 
nei Pildomosios Tarybos 
suvažiavimuose. Čia rodo
si gali būti kiekvienam aiš
ku, ką galiu be jokio svy
ravimo užtikrinti kad Pil 
domosios Tarybos nariams 
nėra jokio reikalo slėpti to
kį dalyką kaip siūlymas Su
sivienijimui dovanos. Jei
gu bent kuriam Pildomosios 
Tarybos nariui p. Bačiunas 
butu įteikęs toki siūlymą 
minimos Susivienijimui do
vanos tai neabejoju kad ši
tas klausimas butų iškilęs 
Pildomosios Tarybos suva
žiavimuose. Galimas 'daik
tas kad SLA. nariai SLA. 
Prieglaudos Namo reikalu 
nėra visi vienos nuomonės 
tačiau kad aš slėpčiau nuo 
SLA. narių, pagaliau ir nuc 
palies Seimo -tokį dalyk? 
kaip siūlymas Susivieniji
mui dovanos, tai ištjesų yra 
daugiau negu juokinga.

Taigi kas liečiasi manęs 
noriu pasakyti kad del tos 
man nežinomos (!?—“D.”) 
p. Bačiuno Susivienijimu’’ 
dovanos visai bereikalingai 
keliama audra nebūtu ii 
nesamu reikalu. Todėl ii 
man daromi visi priekaiš
tai ir kaltinimai. yra nepa
matuoti ir juos grąžinu 
tiems žmonėms kurie teikė 
si mane išbarti ir net iško- 
lioti del tos man nežinomos 
p. Bačiuno dovanos Susivie
nijimui. Nejaugi tai dabar 
;okia gadynė kad bi kas ir 
bi ką gali išbarti-iškolioti 
kada tik užena toks noras? 
(Niekas nekolioja, bet tei
sybės žodeliai iškelti už ap
sileidimus ir klaidas skani
na kaip koliojimas, nes nie
kad nei vienas kaltininkas 
nebuvo gatavas pats pasi
sakyti kad yra kaltas, turė
jo kas nors priversti. Po
nas Gegužis, būdamas lais
vas ir būdamas didelės or
ganizacijos galva, išrodymą 
jo klaidų ir neveiklumo va
dina kelione ir niekas jam 
negali uždrausti taip saky
ti.—“D.”)

Manau bus pravartu pri
minti ir tai kad tokios Su
sivienijimui dovanos vienas 
SLA. Prezidentas negali nei 
priimti nei atmesti. Net vi
sa Pildomoji Taryba nega
li nutarti tokią dovaną pri
imti ar atmesti. Jei tokis 
pasiūlymas tikrai butų tai 
Pildomoji Taryba galėtų jį 
perduoti sekamam S.L.A. 
Seimui apsvarstyti ir savo 
nuosprendį išnešti.

(Čia apėjo klausimas ar

Kai kuriuose laikraščiuo
se yra daromi man priekai
štai ir net esu piktai bara
mas ir kaltinamas kad buk 
tai aš atmetęs p. J. J. Ra
čiūno siūlomą Susivieniji
mui dovaną, kuri susidėjus 
iš 10 akrų žemės ir kuri bu
vo duodama įsteigimui S. 
L. A. Prieglaudos Namo. 
Iš kur šitas paskalas išdy
go aš nežinau. (Reikia ste
bėtis iš p. Gegužio šito pa
reiškimo, nes vėliau pama
tysime jog gerai žinojo, jei 
bent teikėsi “užmiršti”.— 
“Dirva”.) Bet kadangi ir 
šiame laikraštyje šituom 
klausimu, tai yra šito pas- 
kalo kartojimu buvo rašo
ma, tai pasitikiu kad gerb. 
Redakcija leis man pasiaiš
kinti ir pasakyti kiek aš ži
nau apie tą Susivienijimui 
sulytą dovaną, delei kurios 
aš esu taip baramas ir kal
tinamas.

Pirmiausia trumpai ir ai
škiai pasakysiu kad apie tą 
p. Bačiuno siūlytą dovaną 
Susivienijimui ir iki šiai 
dienai žinau tik tiek kiek 
apie tai skaičiau “Sandaro
je” ir kai kuriuose kituose 
laikraščiuose. Jokio paties 
p. Bačiuno pasiūlymo čia 
kalbamu reikalu nežinau ii’ 
nemačiau, taip kad duoda
si manyti jog tai kas nors 
tyčiomis ir su tam tikrais 
išrokavimais šituos paska
las leidžia. Buvo man už
mesta kad p. Bačiunas per
eitame SLA. seime man to
kį pasiūlymą padaręs ir aš 
esu labai prasikaltęs kad 
to pasiūlymo Seime neiški
lęs, ir dar, girdi, buk tai 
aš tą daręs kokiais ten pik
tais sumetimais vaduoda
masis. Gi tuo tarpti nei 
pereitame SLA. Seime, nei 
jokiu kitu laiku p. Bačiu
nas man tokio pasiūlymo 
nei raštu nei žodžiu nėra 
įteikęs. Tiesa, p. Bačiuną 
laike pereito* SLA. Seimo 
Chicagoj suėjau net kelis 
kartus ir turėjom įvairių 
pasikalbėjimų, tačiau apie 
šitą jo siūlomą Susivieniji
mui dovaną p. Bačiunas 
man nei vienu žodžiu nepri
siminė.

(Netiktų- pavadint p. Ge
gužio melagium, nes tokios 
didelės organizacijos galva 
būdamas žmogus turėtų at
sakyti savo vietai savo rim
tumu. Tačiau čia užsigina 
savo “nežinojimu” kaip šv. 
Petras užsigynė Kristaus. 
Sulyg p. Gegužio išvados, 
reikia dabar tikėti kad me
lagium yra yra p. Bačiunas. 
Su juo “Dirvos” redakto
rius ir ypatiškai matėsi S. 
L. A. seime ir kalbėjo apie 
tai, ir vėliau p. Bačiuno far- 
moj viešėdamas, ir ten p. 
Bačiunas rodė net kopiją 
savo padaryto pasiūlymo 
seimui. Antras dalykas tai 
p. Gegužio užsigynimas jog 
p. Bačiunas jam nei ypatiš
kai apie tai neužsiminęs. 
Bet p. Bačiunas, vaišinda
mas keletą savo draugų lai
ke seimo, Hamilton klube, 
išdėstė p. Gegužiui savo pa
siūlymą, ką p. Gegužis iš
klausęs tik numykė savo 
tipišku budu. P. Bačiunas 
prie to dar pasakė p. Gegu
žiui jog savo raštišką pa
siūlymą patiekė Adv. F. J. 
Bagočiui kad apie tai pra
neštų seimui. Išgirdęs apie 
tai p. Gegužis dar kartą 
numykė. Vėliau gi, p. Ge
gužis, susiinteresavęs tuo 
pasiulymu, gavo iš Adv. Ba- 
gočiaus raštą į savo rankas, 
ir kada vėliau p. Bačiunas 
paprašė ir Adv. Bagočiaus 
to rašto, Bagočius paėmęs 
iš paties p. Gegužio grąži- 

kad Susivienijimui Senelių 
Prieglaudos Namas nerei
kalingas. Savo rašinio pra
džios nesuderino su pabai
ga.—“D.”)

(Bus daugiau)

NAUJAS IŠRADIMAS
PERSERGĖJIMUI
AUTOMOBILIU

Jaunas 25 metij mechani
kas, A. R. Knight, Delawa
re (Ohio), išrado tokį daly
ką kuris, jeigu pasirodys 
pilnai pasekmingas, ne tik 
padarys perversmą atsar
gos signaluose, bet žymiai 
sumažins nelaimes ant ge
ležinkelių skerskelių.

Tą savo išradimą Knight 
nesenai demonstravo ir tie 
kurie matė sako kad jis tu
ri didelę ateitį. Signalo vi
sa paslaptis kad jis naudo
ja trumpą radio bangą.

Tą išradimą galima pri
sitaisyti automobilyje sau 
prieš akis kur nori, kad ge
riausia matytųsi. Jeigu au
tomobilis privažiuoja pavo
jingą vietą jam tame apa
rate pradeda rodytis rau
donas žiburėlis kaipo per
sergėjimo ženklas. Ii’ tas 
raudonas žiburėlis laikosi 
iki automobilis pravažiuoja 
pavojaus punktą.

Tą aparatą automobilyje 
veikti priverčia radio sro
vė iš tam tikro instrumen
to pritaisyto prie važiuo
jančių traukinių.

Knight savo išradimo 
bandymus darė šitaip. Ra
dio elektros srovę išduo
dantį aparatą pritaisė ant 
savo namo stogo. Automo
bilyje pritaisė “priimtuvą”, 
ir kiek kartų tuo automo
biliu kas važiavo artyn to 
namo vis pasirodė automo
bilyje raudonas žiburėlis ir 
buvo tolei iki pravažiavo 
pro namą.

Kada pavojus dar gana 
toli, priimtuvas pradeda tik 
mirksėti, paskui visai užsi
žiebia ir buna aiškus skaid
rus.

Šis išradimas yra geres
nis už kitus gelžkelių sig
nalus tuomi kad jį mato 
jats automobilio važiuoto- 
,as visokiame ore.

Traukinis bėgantis 90 
mylių į valandą duotų 2 mi- 
nutų persergėjimą ir jeigu 
Taukinis važiuoja 20 mylių 
į valandą duotų 2 minutų 
oersargą.

To prietaiso išdirbimas 
atsieina pigiai, ir paskui 
;ik reikia kad visi trauki
niai turėtų tą radio srovės 
prietaisą, kuri pasiektų au- 
;omobilistus turinčius pri
imtuvus visada kada tik 
Taukinis prilekia kryžke
lę ir tinkamą tolumą nuo 
atvažiuojančio link kryžke
lės automobilio.

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.

SLA. Prezidentas žino apie 
tą dovaną ar ne. Iš viršuje
pasakyto galima jausti kad 
p. Gegužis apie tai gerai ži
no, todėl tėmykit kaip jis 
toliau bandys prirodinėt

Ženybų sutartis privalo but 
daroma raštu.

Antanas, bevaikis našlys, 
pamylėjo panelę Oną, bet 
Ona nelabai linko prie An
tano. Kad paukvatinus ir 
paskatinus Oną prie vedy
bų, Antanas pažadėjo užra
šyti jai dviejų gyvenimų 
namą, tuojau po ženybų. O- 
na ant to sutiko. Minėta su
tartis buvo padaryta žo
džiu, akivaizdoje piršliau
jančių gaspadoriaus ir gas- 
padinės, pas kuriuos Ona 
gyveno.

Antanas su Ona apsivedė, 
bet namo jai neužrašė, kaip 
buvo sutarta, nors Ona to 
pakartotinai nuo jo reika
lavo nuo pat vedybų. Iš to 
kilo tarp jų nesutikimai. O- 
na nuvyko pas advokatą 
kad jis užvestų bylą ir teis
mo keliu priverstų jos vyrą 
užrašyti jai pažadėtą namą. 
Advokatas jai pasakė kad 
teisme ji bylą pralošiauti, 
nes jų sutartis, namo perve
dimui ne sulyg teisių rei
kalavimų padaryta. Tiesos 
reikalauja kad priešženybi- 
nė sutartis, sulyg kurios pa
žadama vienas kitam paves
ti kokią nors nuosavybę, 
privalo būti padaryta raštu, 
o ne žodžiu. To reikalauja 
prigavyščių užbėgimui sta

Saulės Spinduliai Minkština
v V

Šiluma Svarias

LUCKIES 
visuomet

Jūsų gydytojaus patarimas 
yra : Būk lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir laikas nuo 
laiko patikrink savo kūno 
sveikatą.

jūsų gerklei

t ■

0 1931, The American Tobacco Co., Mfrs.

Kiekvienas žino, kad saulė nokina - del to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų 
- Derliaus Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra 
slaptas šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie 
parduodami kitienfs. Jų nėra j’usų LUCKY STRIKE cigare- 
tuose. Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus jūsų 
gerklei.

“It’s toasted"
Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitejimus — pries kosulį

APIE TEISES

NARYS SLA. 109 KUOPOS

tutas, vadinamas “statute 
of frauds.”

Priešženybinė sutartas, 
vesti už vienų metų arba vė
liaus, sulyg teisių, taipgi 
privalo but daroma raštu, 
nors toje sutartyje nuosa
vybės ir nežadama pervesti 
kitam. Bet sutartis, vesti 
pirm vienų metų, nuo die
nos sutarimo, nereikalauja 
but raštu daroma, pakanka 
žodžiu susitarti.

Kada sutartis vesti yra 
nelegalė.

Andrius buvo vedęs, bet 
su savo pačia negyveno jau 
per kelis metus, jis roman
są vo su našle Morta, su ja 
buvo sutaręs ją vesti kaip 
tik jis spės gauti nuo savo 
pačios perskyras. Bet An
drius gavęs nuo savo pa
čios perskyras Mortos ne
vedė, įsižiūrėjo į kitą gel
tonkasę. Morta už tai ant 
Andriaus labai užpyko ir 
pavedė jį į teismą, reikalau
dama atlyginimo už sulau
žymą pažadų ir įžeidimą jos 
širdies ir jausmų.

Morta bylą pralošė, nes1 
jos sutartis su Andrium bu
vo neteisėta. Vedusio vyro 
pažadėjimas vesti nevedu
sią motelį arba merginą. 

kada jis gaus nuo savo pa
čios perskyras, arba jai mi
rus, yra priešingas dorovės 
principams. Teismai tokias 
sutartis laiko visiškai ne
teisėtomis ir skundėjai ne
duoda jokios pagalbos. Bet, 
jeigu darant su vyru sutar
tį, moteris nežino kad jis 
yra vedęs, tai turi teisę rei-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE

ANTRA EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ 

(Kartu su Liet. Agentu Sąjunga) 
Cunard Linijos Gražiu Laivu 

‘LANC AŠTRIA’ 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS-MAY 27 

iš Bostono — GEGUŽĖS-MAY 28 
STAČIAI Į KLAIPĖDĄ 

Be Persedinio j 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

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

1
 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

1
 793-97 Bank St. Waterbury, Ct.

K. MAKAREVIČIUS
95 Libertv St. Ansonia, Ct.

P. MOLIS ’
1730—24 St. Detroit, Mich.

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust Co.

2761 E. Allegheny av. Phila Pa.

kalanti atlyginimo už sulau
žymą pažadų ir jos suve
džiojimą._______ -_____

K. STONIS“
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyeią

1310 Russell Road

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

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago 

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

226 Park St., Hartford, Ct.
K. SIDABRAS

875 Cambrdge St.
Cambridge, Mass.

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St. Chicago

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

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

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct. 

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

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

WEISUL K. J.
1128 Wash’ton st. Norwood, Mass 
J. ZOLP

4559 S. Paulina Sį. Chicago
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.Dienos Klausimais Žentai iš Amerikos Liud- 
savo 
Tas

Komedija iš Amerikie čių Prietikių Lietuvoje Paraše K. S. K.
JAU IR P. VITAITIS NETIKI...

*-------------------------
kanai” nei vienas nei pūkšt!

Šitą rašome ne su kokiu 
blogu noru prieš p. Vitaitį, 
tik įrodymui kad jis mus 
bereikalingai per keturis 
metus niekino ir bereikalin
gai klaidino “Tėvynės” 
skaitytojus, kuomet Lietu
voje visą laiką buvo tik to
kie menkučiai saujelės vie
nų ar kitų (Plečkaitininkų 
ir t. p.) demonstravimai.

Nemanome kad p. Vitai
tis ras reikalo mus už šitą 
pastabą savo paprastu 
du išplūsti.

“Tėvynės” nr. 14-me p. 
Vitaitis jau kritikuoja ka
talikų organą “Draugą” ir 
užginčija kad keli desėtkai 
“universiteto studenčių ga
li nuversti Lietuvos vyriau
sybę.” Tai “perdrąsus įsi
tikinimas”, sako p. Vitai
tis. “Pagaliau, nei vienas 
demokratinio nusistatymo 
žmogus į jokius perversmus 
netiki ir visokius vyriausy
bių verteliojimus laiko ža
lingais kraštui”, sako jis to
liau.

“Jei šiandie ir rimta? kas 
bandytų perversmo keliu 
vykinti Lietuvos vyriausy
bės permainas, tai vargiai 
rastų bent vieną pažangi) 
demokratinio nusistatymo 
Amerikos lietuvį, kuris to
kiam perversmui pritartų.”

Na tai matot kaip p. Vi
taitis pakeitė savo nusista
tymą! Dabar jis pats neti
ki tam ką per apie keturis 
metus skelbė. Kuomet “Dir
va” ir “Vienybė” sakė jog 
neprotinga yra agituoti už 
išvertimą dabartinės vy
riausybės, nors ji ir Vitai- 
čio taip vadinamu “smur
tu” šalį užvaldė, “Tėvynė” 
ir jos suklaidinti sekėjai 
smerkė mus. Mes tik sa
kėm: kurstymas piliečių iš
versti dabartinę vyriausy
bę, nors “smurto” keliu pa
ėmusią valdžią, sukeltų be
reikalingą Lietuvos žmonių 
žudynę, kraujo praliejimą, 
ir privestų dar prie bloges
nių pasekmių.

Už tokį musų įsitikinimą 
mes buvom apšaukti di
džiausiais priešais visko ką 
pasaulis, pro demokrati
nius akinius žiūrint, pana
šaus į dorą turi.

Šiandien pats Vitaitis sa
ko kad vargu rastųsi bent 
vienas pažangus demokra
tinio nusistatymo Ameri
kos Lietuvis, kuris tokiam 
perversmui pritartų.

Jeigu p. Vitaitis butų 
taip šaltai žiūrėjęs į Lietu
vą per pastarus keturis me
tus, nebūtų įvykę vidurinė
je srovėje nesusipratimų, 
nebūtų reikėję Sandarai iš
krikti, nebūtų tūkstančiai 
SLA. narių nuėję į komu
nistų pusę, ir tt. ir tt.

Per pastarus keturis me
tus tik toki viso labo “suki
limai” prieš dabartinę vy
riausybę ir buvo, 
Vitaitis iš kožno 
vulkanus kūrė.

Ar “Tėvynės” 
jai turi tikėti ką 
Vitaitis rašo? Mes tam ti
kime, kaip tikėjome per vi
są laiką nuo 1926 metų per-

- versmo. Bet kaip su tais 
kurie buvo mokinami tikė
ti kitaip ? . . ..

Del ko p. Vitaitis taip 
pasikeitė? Nagi del to 
kad šią vasarą važiuoja su 
SLA. ekskursija į Lietuvą.

Šį p. Vitaičio rašinį ver
tėtų jo pasekėjams išsikirp
ti ir pasilaikyti iki ji.s su- 
gryš iš Lietuvos. Tada tik
rai žinosime ar dabar rašė 
tik prisigerindamas tiems 
kuriuos visą laiką smerkė 
už jų dideles pastangas pa
statyti Lietuvą ant kojų ir 
leisti pasiekti gerovę kokią 
šiandien turi, ar ištikro pa
keitė savo pažiūras, įsitiki
nęs kad tie jo kurti “vul-

vienok p. 
šiaudelio

skaityto- 
dabar p.

bu-

Kiek Lietuva turi 
Gyventojų

Tankiai tarp Amerikiečių 
kyla ginčų kiek Lietuva tu- 
va turi gyventojų. Kauno 
“Diena” paduoda Lietuvos 
gyventojų judėjimo 
tikos išdavą, sulyg 
šių metų pradžioje 
voje buvo 2,367,000

Taigi, lengva atsiminti: 
apie pustrečio milijono, ne
įskaitant Lenkų 
ritoriją.

statis- 
kurios 
Lietu- 

dušiu.

užimtą te

Vyrų yra 1,134,000
Moterų 1,232,000
Per metus 

žmonių padaugėjo 27,000
Kaune gyvena 98,000
Klaipėdoj 36,000
Šiauliuose 23,000
Svetimšalių 

Lietuvoj gyvena 17,063

Atsistatydino Ministeris
Lietuvos Vidaus Reikalų 

Ministeris p. Aravičius at
sistatydino. Jis buvo vie
nas iš paskiausia užėmusių 
ministerio vietą dabartinės 
vyriausybės kabinete.

Nauju vidaus reikalų mi- 
nisteriu paskirtas buv. kri
minalinės policijos direkto
rius Pulk. Rusteika.

1-ma 
dien- 
Nau-

“Dienos Naujienos”

Kaune su Balandžio 
pradėjo eiti naujas 
rastis vardu “Dienos
jienos”. “D. N.” paverstos 
į dienrašti iš savaitraščio 
“Diena”.

“Dienos Naujienos” yra 
gan įvairus laikraštis, ke
turių puslapių didumo, tai
komas plačiai Lietuvos vi
suomenei, ne vienam Kau
nui. Atsakomasis redakto
rius yra p. Šimukėnas, lei
dėjas J. Paleckis.

Kaune dabar yra keturi 
dienraščiai: “Lietuvos Ai
das”, “Rytas”, “Lietuvos 
Žinios” ir “Dienos Naujie
nos”.

Prancūzai prieš svetim
šalius. Per 1930 metus Į 
Francuziją buvo neleista į- 
važiuoti arba buvo depor
tuota viso 2,454 negeistini 
svetimšaliai. Tarp tų buvo 
ir Hearst, vienas iš didžiau
sių Amerikos laikraščių lei
dėjų. Ir jis prieš Prancū
zus prasižengė. . . .

TE SAU SUKASI VERPETAI
Vis vilioja mane laimė 
Ten skrajojanti aukštai, 
Nes čia, žemėj, slanko baimė 
Ir gyvenimo vargai.

Štai čia žemiška krūtinė 
Pasipuošus vien vargais, 
O dangaus žydri mėlynė 
Šypsos žvaigždžių spinduliais. 

Bet aš žemės nemainyčiau — 
Nemainyčiau niekados, 
Nors aš čia kaip gėlė vysčiau, 
Geidžiu but čia visados.

Te sau sukasi verpetai
Nešdami vargų vargus,
Man čia gera! Bėgą metai 
Nupins vargų vainikus.

Kam klajoti kur mėlynėj 
Lenktyniuojant su sapnu 
Jei aš žemiškoj krūtinėj 
Dar šiandieną gyvenu!

Jonas Morkūnas.

KARŽYGIU KAPAI
Neverkit atėję prie kapo
Ką miega po žygių ramiai — 
Šiandiena, laimingi jie tapo, 
Nespaudžia juos skurdas, vargai.

Neverkit, bet dirbkit, krutėkit, 
Kol gyvi dar esat nūnai. 
Kiekvienas prie tikslo skubėkit 
Ką siekė mus narsus draugai.

Spindėjo ir geso padangėj melsvoj 
Daugybe auksinių žvaigždžių, 
Daugėjo kaskarta pilyj mylimoj 
Lavonai gynėjų garsių.
Kai brėško aušrelė, kai aušo diena, 
Kai paukščiai pabudę giedojo, 
Aukštybėn iškilo Lietuvių siela, 
Kapai gi jų kimus užklojo.
Ir bėgo sau metai, diena po dienos, 
Neatmena žmonės liūdnos tos kovos, 
Vien beržas išaugęs ant kalno aukštai 
Tepuošia didvyrių kapus, 
Kai šlama, , atminęs praeitį liūdnai, 
Tai Nemunas verkia platus....

(Tąsa iš pereito num.)

Marč: Pakalbėsim su klebonu. Kadan
gi ponas Veršis nėra vietinis ir čia ilgai 
negali pasilikti, klebonas suriš judu be 
užsakų....

Barbora (sau): Vaje! tai aš gausiu sau 
vyrą greičiau negu kitos....

Džekis: Jes, jes, kam tie užsakai, mes 
tuoj išvažiuosim, neturėsim kada jų klau
syt. Aš turiu dar daug pleisų aplankyt.

Pranas: Šį pat vakarą eisim į kleboni
ją ir bus po visko. .. .

Barbora (sau): Tiktai anas nebuvo toks 
pilvotas.... Pasmaugčiau aš jį jei žino
čiau kad tas.... Bet paskui vėl turėčiau 
be vyro but....

Pranas Barbute, ką tu ten aimanuoji? 
Ar apgailauji jaunystės?....

Barbora (prie Marės, ašarodama) Pa
nele, tai jus man tą gerą padarėt.... Iki 
gyva busiu neužmiršiu.... (Abi apsika
binusios eina prie lango. Pranas juokia
si.)

Marė (staiga sušunka): Kas čia dabar? 
Policija tik laksto, kiti apie musų duris su
ka!....

(Pranas bėga prie lango, Džekis nu
sigąsta.)

Džekis: Abečiu tai manęs jieško. Duo
kit man kur pasikavot.... Sakykit kad 
manęs čia nėra.... (Nerimasties apimtas 
laksto, žiuri kur lyst.)

Marė: Eisiu pažiūrėt kame dalykas.
Džekis: Panele, paslėpk mane! Nepa

lik mane vieną, atėję ras ir suims. (Puola 
ant kelių prieš Barborą): Barbute, tu sa
kyk kad aš tavo vyras! (Apkabina ją.) 

(Marė išeina, paskui ją Pranas.)
Barbora: Ponas Verši, nuodėmė yra 

nuduot vyrą ir žmoną iki neapvesdinti. 
Taigi tik kada kunigėlis mus suriš....

Džekis (susiraukia jai nematant): Su
riš, suriš, orait, ale duok man kur pasi
slėpt. ... Ką aš sakysiu kada policija in- 
eis!.__  (Tupiasi už Barboros.)

Sekantis einasi už scenos:
Marė: Ko ponai jieškote?
Poiic.: Atsiprašau, panele, mes jieškom 

vieno svarbaus pabėgėlio.... Sako jis 
esąs Mariampolėje... .

Džekis (viduje, drebėdamas glaudžiasi 
prie Barboros): Sy, jie jau suuodė kad aš 
čia.... Tai dideles nosis turi Lietuvos 
šnipai!.. Čikagoj už kito bloko jau tavęs 
nesuranda....... Kur man dėtis?.... (Bar
bora irgi susimaišius, dairosi, nežino ką 
daryt.)

Marė: Bet ar ponai žinot kad jūsų jieš- 
komas pabėgėlis čia kur nors yra?

Polic.: Ne, panele, nežinom! Mes po 
visą miestą jį gaudom. Jeigu žinotume 
suimtume nejieškoję.

Džekis (dar labiau nusigąsta): Tai tik
rai manęs jieško! Jie tuoj čia ateis! (Už
sidengia akis Barboros andaroku. Ta su
ka jį į andaroką, nežino ką daryt.) 

‘ Marė: Aš norėčiau matyt poną polici
jos viršininką! Kokią teisę turit mums 
ramumą ardyt! Galiu užtikrint kad pas 
mus nėra jūsų jieškomo prasižengėlio. Jei 
netikit galit eit persitikrint. Viduje tik 
tarnaitė. ...

Džekis: Help! Kas bus kai jie ras čia 
mane su tarnaite! Barbute, slėpk mane, 
vesk kur į beismentą....

Barbora: Ką ponas, nori ant bezmė- 
no?....

Džekis: No, ne, į skiepą. .. . paslėpk. ...
Barbora: Gerai sakai.... Einam, pa

slėpsiu ledaunėje!. .. . (Išsiveda į virtu
vę, tuoj sugryžta.)

Marė: Gal jūsų jieškoma ypata jau už
sienyje. ...

Polic.: Ne, panele, mums pranešta kad 
slapstosi Mariampolėj.

Barbora: Neduok tu Dieve, tokia ma
no laimė visą amželį. . . . Rodos jau gau
siu sau vyrą, tuoj ir vėl netenku. .. . Kad 
tik policija neitų į ledaunę.... Amerikos 
vėl nematysiu.... (Išeina laukan.)

Marė: O kokio prasižengėlio ponai jieš
kote?

Polic.: Panele, gavom telefonu žinią iš 
Kauno kad iš sunkiųjų darbų kalėjimo pa
bėgo šeši kriminalistai. Jų vadas esąs 
Mariampolėj. Taigi gaudom.

Marė: Bet, ponai, supraskite, pas mus 
kriminalistams prieglaudos nėra, todėl ne
privalot čia jieškoti!

Barbora: Pas mus tikrai nieko nėra.
(Tolumoj pasigirsta švilpukas.)

Polic.: Atsiprašau, panele, turbūt bus 
ten. Bėgsiu. Atsiprašau. (Sušvilpia ir 
pasišalina.)

Scena 11.
Marė, Barbora ir Pranas sueina į vidų.

Pranas: Na o kur, Barbute, tas tavo 
jaunikis?

Marė: Ištiesų, gal pabėgo? Visai be 
reikalo išgąsdintas....

Barbora (juokiąsis): Ne, panele, nepa
bėgo, aš jį paslėpiau ledaunėj ir duris už
kišau !....

Marė: Barboryte, ką gi tu padarei! 
Žmogus sušals! Juk jis vasariškai apsi
rengęs! Eik išleist.

Barbora: Vajetumano, panele! Aš nei 
nepamaniau kad ten šalta! 
išleist....

Pranas (pasigauna ją bėgančią): 
veidaminut! Palauk.
ištaisysim triksą. Jis turi tave imt. Tai
gi sakykit kad policija šiur jo jieškojo, bet 
mes papirkom poliemonus ir jie nuėjo sau.

Barbora (žiuri į Marę, ji į Praną): Aš 
bijau.... meluoti nuodėmė.... O ką pa
nelė sako?....

Marė: Ponas Pranai, taip negalima! Jis 
ir taip sutiko ją vesti, kam daugiau gąs
dint? Eik atvest.

Pranas: Nesiginčykit, mes abudu iš Či
kagos, aš žinau ką darau!

Marė (Barborai): Na, gerai, Barbory
te, už Ameriką apsimoka ir pameluoti....

Barbora: Ačiū, panele.... (Išeina la
bai linksma.)

Pranas: Dabar kaip tik geras atvaryti 
jį į protą! Sakykim kad jo jieškojo....

Scena 12.
Ateina Barbora, ir Džekis, sušalęs, purto

si, švarką susisiaubęs.

Džekis: Kad ją perkūnai tą Lietuvą! 
Nemisliau kad tiek trobelio turėsiu!

Pranas: Ne Lietuvą kaltink bet save! 
Gerai tau: neturėt savo, o lyst prie sveti
mų! Dabar tuoj turim eit į kleboniją ir 
atlikt visą biznį!

Džekis (dėbteli į Barborą, nosį surau
kia) : Orait, orait! Aš pats daugiau ne- 

’..L -------! Koman!

(Bėgsiu

.... _ .. Ei,
Eik šian! Mes jam

301 METO KARAS DEL 
BARZDOS

Francuzų karalius 
vikas VII nusiskuto 
labai gražią barzdą,
atsitiko apie 1150 metais.

Nors musų dienose mote
rys nemėgsta matyti ant 
vyrų veidų ne tik barzdų 
bet ir ūsų, tačiau jo žmona 
karalienė taip įšėlo ant ka
raliaus už netekimą barz
dos kad nuo to jiedu net 
suardė savo šeimynišką gy
venimą — persiskyrė.

Karalienė tada ištekėjo 
už Anglų karaliaus Henri
ko II ir pavedė jam kaipo 
pasogą dvi Francuzų pro
vincijas.

Del šito prasidėjo karas 
tarp Francuzijos ir Angli
jos ir tęsėsi nuo 1152 iki 
1453 metų, per 301 metą.

Sako Amerikonai 
Civilizuoti

Iowa valstijoje pradėta 
egzaminuoti karvės sužiū
rėjimui ar neturi džiovos 
perų. Ūkininkai prieš tai 
sukilo visu žiaurumu ir su 
ginklais varo iš savo farmų 
valstijos gyvulių sveikatos 
inspektorius. Tas visai ne
parodo kad Amerikonai yra 
civilizuoti.

Prisiėjo inspekciją dary
ti vežantis būrį kariumenės 
su kulkosvaidžiais, nes gy
vuliai turi būti išegzami
nuoti.

TIKRI IR
NETIKRI

ŠVENTIEJI

4

kia)':' <
noriu nei minutos but vienas!

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT ’‘DIRVOJE”

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.

šlai gera naujiena visiems Amerikos Lietuviams:

Jau išėjo iš spaudos populiariška

LIETUVOS ISTORIJA
VYTAUTAS DIDYSIS

Didelė 318 puslapių knyga

Popieros viršais $1.50 — Audimo viršais <7

Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai?
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas? 
Kode! Vytautas išleido Jogailą Lenkams 
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?
Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta 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
vauja! 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”. Ištikiu 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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Juros Merga
Parašė K, S. Karpius

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

priešai jam padarė perdurdami rankas ir 
kojas savo aštriais jiešmais, bet jis Įsten
gė apsaugot savo krutinę ir galvą nuo pa
vojingų pažeidimų, ir tęsė kovą tolyn ir 
tolyn — taip kaip reikėjo savo šąli, savo 
žmones ginant nuo žiaurių kraugerių. Bet 
gaila pasakyti, nemažą krūvą Žemaičių

suguldė aplink save ir Fengas, kuris kovo
jo taip sumaniai kad neprisileido prie sa
vęs nei vieno nužiūrėto narsesnio priešo. 
Kaip tik kuris ėjo artyn Fepgo, tuoj rado
si buris apgynėjų, ir taip Fengas prasiver
žė atgal prie laivų, nors prisiėjo dikčiai ir 
paplaukti. (Bus daugiau)

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”.

(Tąsa iš pereito num.)
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Tas visai ne- 
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į kariumenės 
iais, nes gy- 
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— Gryžkit ir pasakykit savo vadui, 
jeigu aš norėčiau jam klastos, su anais ją 
įvykdyčiau, — tarė ji, parodydama ranka 
į laivus juroje, — ir nebūčiau šaukus jūsų 
.vadą prieš juos! Man šis kraštas ir šie 
žmonės yra brangus ir savi, o tie kurie at
vyksta yra baisesni už žvėris.

Digrys, kurs pas Gerutą atsiųstas bu
vo, buvo pirmutinis iš Girulių gavęs pa
matyti tą “baisią”, “šlykščią”, “žiaurią” 
“juros mergą”, buvo nustebintas jos gra
žumu, smarkumu ir sumanumu-. Po susi
tarimo, sušaukęs savo vyrus, mišku pasi
leidęs, tuoj pasiekė Ramojų, ir tuoj jo vi
sos nuožiūros apie klastas išnyko.

Vyrai tarp savęs kalbėjosi ir kuždėjo
si apie “juros mergą”,, kalbos pasiekė au
sis Ramojaus, ir jam pradėjo norėti ją pa
matyti. Bet priešai jau čia pat ir nėra ka
da ją sueiti.

Geruta irgi užsimąstė. Ji pamatė di-

mu, spiegimu, taip užpultus nugąsdindavo 
ir laimėdavo pergalę. Jie papildydavo 
žvėriškiausius darbus, neaplenkdami vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patyrus jog tai Fengas atvyko su 
savo “vienmarškiniais” žmogžudžiais, Ge
ruta paleido gandą Ramojui apie juos ir 
jų kovos budus, kad žinotų su kuo reikalą 
turės. Ji surengė buri savo patyrusių Vi
kingų kirviais pulti gadinti laivus, palik
tus su maža sargyva, kad užpuolikai ne
galėtų lengvai pabėgti.

Plėšikams išlipant Į krantą, iš pietų, 
Ramojaus pusėje, Geruta pamatė išbėgant 
iš girios pulkelį Žemaičių — kurie išrodė 
lyg paprasti gyventojai bėganti atmušti 
atėjūnus. Geruta iš to suprato kad Ra
mojus dirba kaip sutarta. Pamatę žmones, 
plėšikai baisiu riksmu šoko ant jų, tie lei
dosi bėgti atgal. Tuo tarpu iš Gerutes pu
sės irgi toks pat buris Žemaičių metėsi į 
pajūrį — taipgi be žymės gero apsiginkla
vimo. Pajutus juos, plėšikų dalis persi-
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delius vyrus, visai kitokius negu jos pa-! metė ant jų — taip “vienmarškiniai” ir pa
prasti Žemaičiai. Ji matė raitus kariau- sidalino pusiau, manydami sumušti jiems 
ninkus, gerai ginkluotus, šarvuotus, turin-, kelyje pasipinančius, paskui užvesti savo 
čius kardus šalip buožių, ir visai kitokiais j plėšimo ir keršto darbą. Girioje nuskam- 
rubais negu Žemaičiai dėvėjo. Tie nauji bėjo baisus aidai “vienmarškinių” spiegi- 
atėjunai iš girių išrodė jai daug protin- į mų, riksmų ir klyksmų. Žemaičiams į dvi 
gesni ir sumanesni negu Žemaičiai. Betį puses bėgant neva slėptis, priešų viduryje 
ji matė tik pasiuntinius, taigi užėjo min- pasidarė tuštuma, ir štai į tą tuštumą iš
tiš apie tai koks gali būti jų vadas, jeigu sipylė gerai ginkluoti Gerutos ir Ramojaus 
tokie smarkuoliai vyrai veikia tik kaip jo pulkai ir apsupę iš užpakalio besivejan- 
pasiuntiniai!....

Bet ir jai ne laikas buvo apie tuščius 
dalykus manyti. Plėšikai jau čia pat.

Gal teks pasimatyti, jeigu po mūšio 
išliks gyvi. M otIDlJė ....

Žiaurus Mušis
Nujausdami kurioje vietoje Gerutos 

sodyba buvo, juros bastūnai jos nedaplau- 
kę jieškojo gilesnės vietos kad arčiau prie 
kranto prislinkus. Bet kaip tik laivai ar
čiau negalėjo plaukti, vyrai šoko iš jų į 
vandenį, kiti iš užpakalinių laivų bėgo j 
per prieškinius, ir kai amaras pylėsi ant | 
kranto.

čius, pradėjo juos mušti.
Pasijutę spąstuose, “vienmarškiniai” 

pakėlė dar baisesnį riksmą, kurs galėjo 
net žmogaus kraują atšaldyt, tik reikia 
pasakyti kad dideliuose pulkuose Žemaičių 
tas jų klyksmas dingo, ir užvirė baisi ko
va už gyvastį. Atsidūrę mirties pinklėse, 
atėjūnai išstatė tokią didelę apsigynimo 
spėką kad Ramojus, kurs matė kitur nar
sius ir smarkius kariauninkus, iš šių ne
galėjo atsistebėti. Ramojus raitas lakstė 
tvarkydamas ir padrąsindamas savo vy- 

i rus, ir pats kardu kirto priešus kurie prie 
j jo" bandė lysti. Laivuose irgi užvirė ko- 
j va užpuolusių laivus gadinti su likusiais

Geruta ištolo pažino jog tai buvo žiau-; sargais. Laivuose ėjo karštas Vikingams 
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rus “baerserkai”, vadovaujami garsaus jų 
vado smarkaus Fengo, kurio laivą pažino, 
nes jis turėjo ant vėjamarškos juodo var
no ženklą. Suprato ji kad Fengas atvyko- 
keršyt jai už pirmesni išmušimą, ir dabar 
Fengas buvo, pasiryžęs ją visiškai nugalė
ti ir paėmęs ją už moterį, užvaldyti iki 
kraštą visai apiplėš. Jis maždaug numa
nydamas Gerutos spėkas, atsivedė beveik 
dvigubą skaičių vyrų, kad ji neturėtų pro
gos nei pasipriešinti.

“Baerserkai” buvo tai taip vadinami 
“vienmarškiniai” kariautojai jurų plėšikai, 
pragarsėję savo žvėriškumu. Tai buvo ne 
paprasti grobikai jiešką ko nors savo gy
vybei palaikyti, bet žiauriausi žmogžu
džiai, prie kurių dabar buvo prisidėję daug 
kitų Žuvėdų, alkio išvytų iš savo šalies. 
“Vienmarškiniai” buvo nepaprasti stip
ruoliai, surinkti iš narsiausių Vikingi; ko
kie tik galėjo rastis. Jie nedėvėjo jokių 
šarvų ir kovojo vienmarškiniai — naudojo 
didžiausius ginklus kokius tik galima įsi
vaizduoti. Jie buvo tokie smarkus kad sa
vo priešus atmušdavo ir nugalėdavo, patys 
išlikdami net nepažeisti. Patys Žuvedai 
juos vadindavo nepaliečiamais jokių gink
lų — kardų, kirvių, jiešmų, nei ugnies. 
Užgrudinimui savo smarkumo ir išnašu- 
mo jie eidavo per ugnį; rydavo žarijas pa
rodymui savo baisumo. Kada jie patys 
tarp savęs susikaudavo, nežudydavo gink
lu, bet nugalėję savo priešininką pakąsda- 
vo jam gerklę. Jie tikėdami kad valgant 
laukinių žvėrių — vilkų ir kitų — širdis, 
kaip toj legendoj vilkaširdis kunigaikštis, 
gali pasidaryt žiauresniais ir nenugali
mais, sugavę vilką išplėšdavo jo širdį ir 
šiltą su kraujais surydavo. Ant priešų 
jie puldavo baisiausiais riksmais, klykavi-

mėgiamas mušis ant vandens. Laivų briau
nomis lyg plačiais tiltais lakstė vieni ir ki
ti, ir tik tada krito ir skendo kada buvo 
nukauti. Žuvo daug laivų sargų, bet ne
mažai ir juos užpuolusiųjų, kurie apga
dino daugelį priešakinių laivų.

Ant sausumos esančių užpuolikų kova 
pradėjo rodytis tik pastangomis atsimuš
ti, kurie pradėjo veržtis artyn vandens ir 
gyvi išlikusieji šoko į vandenį ir leidosi 
plaukti atgal prie valčių, kurių užpakali
nės, giliau buvusios, išliko sveikos, tik rei
kėjo j jas dasigauti kad išsigelbėti. Fen
gas, smarkus vyras, lygus Ramojui, ma
tėsi tvarkąs dalį savo vyrų, kurie mušėsi 
su Ramojaus kariauninkais.

Žemaičiai šiame mūšyje pirmą kartą 
kaip Baltijos pajūryje gyvena parodė sa
vo tikrą karingumą ir narsumą — savo 
sunkiomis gumbuotomis buožėmis smogė 
“nepaliečiamus” “vienmarškinius”, guldy
dami juos į krauju nulaistytą smėlį, kaip 
supuvusius kelmus.

Kaip tai tyčia ar netyčia, Ramojui 
ųebuvo progos prie Fengo prieiti, nes tas 
vis rasdavo tolesnę vietą nuo jo, jeigu tik 
pasitaikydavo netoli vienas kito atsirasti, 
ir Ramojui neteko su priešų vadu susi
kauti, nors gal ir gerai kad neteko.

Jaunas milžinas Žvingys, kurs seniau 
manė kad tik su girių žvėrimis tinka ka
riauti, pasirodė labai geras ir smarkus ka
riautojas su žmonėmis-žvėrimis. Jis ap
siputojęs ir kruvinas nuo priešų smūgių, 
vis dar turėdamas jiegų, kurios jame virė 
kerštu priešams, savo baisiai sunkia buo
že, kuri išrodė daugiau į pusę medžio iš
rauto iš žemės ir paversto į ginklą, klojo 
klojo aplink save priešus Vikingus į kalną 
lavonų. Nejautė jis nei savu žaizdų kurias

Daina iš Lietuvos
Šymet mūsiškame kaime 
Žmones geras upas ėmė, 
Daro labai linksmas minas 
Ir balandomis maitinas. 
Javų nėr senai aruode, 
Nėr aruode, nėr nei puode. 
Bet Lietuvis kęsti moka, 
Jei ta kančia apsimoka. 
Vištas verčia susodinę 
Dėt kas valandą kiaušini, 
Arba steigia, kur nutrukę, 
Pavyzdingą musių ūkį. 
Šiaip kaimietis su kultūra 
Sugyvena net be opų: 
Jeigu naginė prakiura, 
Tuoj su laikraščiu užlopo. 
Musų kaime ar miestelyj 
Sportas taipgi išsivystė: 
Bados peiliais per veseilias, 
Arba lavinas vagystėj.

n' Mažalaitč.

Aš skaičiau kad tapo nu
verstas nuo sosto Ispanijos 
karalius Alfonsas Ilgakojis 
ir kad 
tuzinas

Kaip 
ir kaip

dar liko ant sostii 
monarchų.
mano galvelė neša 
istorija kalba, nuo 

senų senovės už karališką
vietą pešdavosi tik karališ
kos giminės nariai, o res
publikose už valdymo vie
tas pešasi partijų vadų šim
tai ir į tas peštynes vis 
įtraukia žmones.

Kaip su tuo nebuvo, ale 
kaip mano išmintis rodo, 
nors Ispanijoj įvyko revo
liucija ir karalius nuvers
tas, ale bolševikėliams ta 
revoliucija vistiek nemiela, 
ba ne komunistai ją suren
gė.

O dabar pasakysiu jums 
kad reikalinga dar vienos 
prohibicijos, ba Anglijoje 
kas metai išnaudojama su
virs 420,000,000 svarai ar
batos! Kas tai matė! Tu
rės atsirast kokie refor- 
mistai ir nubalsuot kad bu
tų sulaikyta arbatos gėri
mas.

Rašytojas “žmogžudys”.
Garsus Francuzų rašyto

jas Aleksandras Durnas, ra
šydamas savo dramą “Dia
ne de Lys” niekaip negalėjo 
sugalvoti, kaip tą veikalą 
užbaigti. Kreipėsi, prašy
damas patarimo, į savo 
draugą Mirault, bet ir šis 
nieko gero nesugalvojo. Pa
galiau Durnas veikalą už
baigė ir nuėjo pas Miraultą 
pranešti jam, kokią sugal
vojo veikalui pabaigą.

Neradęs draugo namie, 
Durnas išeidamas tarė tar
nui:— Pasakyk p. Miraul- 
tui, kad viskas baigta— Po
vilą Aubry nužudžiau....

Tarnas sutingo vietoje, 
išgirdęs tokius žodžius. Grį
žusiam Miraultui jis prane
šė,ką Durnas sakė.

O, labai gerai! Nužudė jį. 
Tiesą pasakius, taip bus ge
riausia, — tarė ramiai Mi
rault.

Kada čampionais buvo 
Dempsey ir Tunney, musų 
tautietis stovėjo užpakaly
je jų, sekančiai:

DempsEY 
TunnEY 
SharkEY

Dabar jis atsistoja 
akyje, sekančiai:

S-harkey
S-tribling
S-chmeling

Kada atsiras smarkuoliai 
kurių pavardžių nei pra
džios nei pabaigos nesutiks 
su Šarkio pavarde, tada 
Šarkis liks čampionas.

prieš-

Mokykloje
— Ką duoda mums žą

sys, Jonuk?
— Mėsą, taukus, kiauši

nius. . . .
— O ką daugiau?
Jonukas tyli.
— Na, aš tau pagelbė

siu: ką turit jus lovoje?
— Blakes, ponas mokyto

jau. ...

JOE LUIZA
ir jo Orkestras

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

19400 NAUMANN Ave.
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad. 
šeštad.

26 |
27 I
28 I
29 |
30 |
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Balandis-April
Kietas. . Kurbutas, Vilūne
Zita. Aušrelė, Gotartas, Butavas
Povilas nuo Kryžiaus. Vitolis, Rimgailė
Antonija. Sengailis, Indrė, Tarimantas
Sofija. Virbutas, Venta, Spūdis
Pilypas ir Jokūbas apašt. Gegužė, žilvinis
Antanazas. Dangerutis, Iželė, švaistas. Intis

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

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

Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

PASTABA:
mis

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

dienis—Cetvergas;

Šio periodo ženklas yra: 

TAURAS (BULIUS)
(Nuo Balandžio 22 iki Gegužės 21)

Vyrai gimę po šiuo zodiako ženklu yra 
Tauro arba Buliaus ypatos. Jie mėgsta 
geresnę gyvenimo pusę, myli namus ir 
vaikus. Yra geri biznieriai, ne velt-klai- 
džiai. Meilėje jie nelabai išsiduoda, bet 
ir neturi didelių pasekmių su moterimis. 
Yra užsimąstę, išdidus, bet visų mylimi. 
Turi slaptingumų ir pasalingumo. Vidur
amžio sulaukę apturės ramumą ir turtą.

Moterys gimusios po Tauro ženklu yra 
stiprios, energingos ir drąsios, greit už- 
pykstančios, bet geros ir meilios žmonos. 
Jų vaikai panašus į motiną. Jos pergy
vena vyrus ir lieka našlėmis. Gyvenimą 
veda teisingai ir rimtai.

PASTABA: Čia duodamos dovanos yra tik už NAUJAS prenumeratas už
rašomas kitiems arba kurie nauji patys užsirašo “Dirvą”. Senieji skaityto- 
tojai prašomi nereikalauti šių dovanų kuomet atnaujinate savo prenumera
tas. Užrašyki! kam kitam “Dirvą”, tada knygos bus duodamos ir jums.

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

Altilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ........................$1.0®
Drūtuose audeklo apdaruose ....................................$1.50

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

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

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1-00 
Audimo apdaruose ................... >................................$1.75

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaudinio 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 į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi.............................................................

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

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

Mohamcto Kelione į Dangų — aprašymas Mohamc- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Paraše K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi............................................

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

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono" Vedėja Marija 
Boėkareva. jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius.............................................................
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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...$1.0# 
Tvirtuose audimo viršeliuose .................................$1.75

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi............................................39
Tvirtais audimo viršeliais .........................................$1.00

Tcisvbčs Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaiKintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šilčius. Pusi. 67 ......................................25

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

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

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

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

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

610 pusi. Apdaryta................................................. 2.00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautusrėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

3072.

6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Tąsa iš pereito num.)

Kaip pažindavo velnią
Sunku rodos butų pažinti 

velnią jei jis pavirtęs žmo
gumi, o senovėj pažindavo. 
Jei tik kaime pasirodydavo 
koks nepažystamas žmogus 
keleivis, vietiniai gyvento
jai stengdavosi kaip nors 
pažiūrėti jam į nosį, ir jei 
tik nosyje būdavo viena 
skylutė tai jau butą velnio, 
ir su juo kitaip apsieita. 
Bet ir tas ne visada nusi
sekdavo, nes senovėje žmo
nės nešiodavo dideles barz
das ir usus, kas uždengda
vo nosies skylutes. O kad 
įssitikinus ar žmogaus ar 
velnio esama, ’ nejaugi pa
imsi svečiui už nosies ir 
tyrinėsi kiek skylučių no
syje esama.... Velniai gi, 
bijodami būti pažintais, tiki 
pavakariais slankiodavo po 
kaimus. Gerai velnią pa
žinti jei jis rūkorius. Jis, 
užsimiršęs ir bečiulpdamas 
kiaurę, paleisdavo per nosį 
durnus ir čia tuoj išsiduo- 
davo, nes durnai eidavo tik 
pro vieną skylutę. Žinoma, 
toks keleivis turėdavo kuo- 
greičiausia neštis pro du
ris, o žmonės suprasdavo 
kad tai butą piktos dvasios!

Geriausia pažindavo vel
nius senelis Masiliūnas. Jis 
buvo seniausias visame kai
me žmogus ir nemažai pik
toms dvasiėms įvarydavo 
baimės. Kartą pas jį atėjo 
senas į kuprą peraugęs el
geta ir ėmė prašyti išmal- ; 
dos, bet vengė minėti Die- j 
vo vardo ir šiek-tiek dvokė, 
sieros durnais. Masiliūnas , 
supratęs kad čia esama vėl- j 
nio staiga užmetė jam arif1^ 
kaklo rąžančių. Elgeta Pą_; skaldytojas už to milžino 
stiro, veidas pajuodavo ir,suskaldymą pareikalavo iš 
ir išaugo kumsties_ didumo §veįsčį0 šimtą litų. Pas mus 
ragai. Senelis eme kvato- gimtas litų tai didelė suma 
ti, o velnias maldauti kad pįnįgU įr dėka tam akmuo 
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tiko nuimti jeigu jis sutiks 
išvaryt visus velnius iš 
Laužų balos, kad daugiau 
Skėmiečių neerzintų ir ne
landžiotų. Velnias suti
ko, ir senis jį paliuosavo. 
Velnias išeidamas pro du
ris girgždančiu balsu tarė:

— Ką pasižadėjau tą pa
darysiu, visus velnius iš 
Laužų balos išvarysiu, tik 
pats tai pasiliksiu joje gy
venti nes to nereikalavai 
sutikdamas nuimti nuo ka
klo rąžančių!

Ir tikrai, po to įvykio 
Laužų baloj ■ velniai kaip 
grybai išnyko ir tik retkar
čiais koks užklydėlis atsi
lankydavo į kaimą.

Apie velniij visokius Skė- 
miečiams iškrėstus šposus 
aprašyti daug reiktų užim
ti laikraštyje vietos. Baig- 

! damas priminsiu kaip ir 
pats paskutinis velnias iš 
Laužų balos išnyko palik
damas sau ir po šiai dienai 
teberiogsantį paminklą. Šis 
paminklas yra didelis vidu
ryje balos tūnantis akmuo. 
Kad geriau įsivaizdinus šio 
akmens didumą pažymėsiu 
sekančiai: Paviršiuje žemės 
kyšo apie 1 metrą aukščio 
ir pusketvirto metro plo
čio, o kiek jo esama žemėje 
sunku pasakyti. Žingeidu
mo delei, prieš karą susi
tarę trys Skėmiečiai norė
jo akmenį atkasti, bet įsi
kasę apie tris metrus į že
mę jo galo nesuradę metė 
nebaigtą darbą ir taip po 
šiai dienai tas milžinas gu
li neištirtas.

1928 metais savininkas 
Šveistrys (jo kolonijoj ran- 
.dasi šis akmuo) norėjo su- 

j sprogdinti jį, bet akmenų 
U2 to milžino

7 , , - . , I
nuimtų jam tą baisią sun
kenybę nuo kaklo. Senis su-

išvengė pražuvimo Laužų 
balos paviršyje.

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

nama dovanai.
SMULKIŲ SKELBIMU KAINOS 

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland,

50c
75c

Ohio

DARBININKAS ANT FARMOS
Senyvas Lietuvis, nusimanantis 

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

ANT RENDOS
5 gražus dideli kambariai, tiktai 

$35 Lietuviams. Kreipkitės
10718 GARFIELD AVE.

ANT RENDOS SODAS
18 akrų sodo, 12 akrų dirbamos 

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

Kaip velnias sausino 
Laužų balą

Kartą senelis Masiliūnas 
begrybaudamas Laužų ba
los apielinkėje pamatė jo
je kelis didelius laužus liep
snojančius. Senelis ilgai su
ko galvą kas juos galėjo už
degti, bet jam taip begalvo
jant suliepsnojo dar vienas 
naujai įkurtas laužas. Se
nis ilgai negalvodamas nu
sprendė eiti ir ištirti koks 
ten drąsuolis padega lau
žus. Nuėjo ir nustebo: 
žiuri kad tas pats velnias 
kuris seniau pasivertęs el
geta buvo atėjęs pas jį. Vel
nias kurėnaują didelį lau
žą ir taip buvo užimtas dar
bu kad nepastebėjo kaip se
nelis priėjo prie jo ir tarė:

— Nagi tu, senas dur
niau, ką čia veiki: nori pa
degt visą mišką?

Velnias nustojo pūkštės 
ugnį ir pakėlęs keturpam-NAMAS SU INEIGA _ . . _ _

12528 Woodside avė., 12 kamba- pią, ožio ragais ir samano- 
rių, kietmedžio grindys, 2 maudynės, mis apaugusią galvą ŠlUl’k-
3 garadžiai, cementinis įvažiavimas. 
Lotas 175 ilgio. Tinka didelei šei
mynai arba dviem, gerame stovyje. 
Telef. EDdy 7847-J.

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

cash mėsinyčia ir groserne, $600 in-1 
eigų į savaitę, renda už krautuvę ir 
kambarius $45 men. 1--------
giai. Telef. ATlantic 3902-M.

ščiai pro dantis sušvokštė: 
— Bene velnias čia tave 

atnešė, kada aš užimtas di
deliu ir skubiu darbu; svar
biausia kad prie šio darbo 
negali dalyvauti jokis gy
vas žmogus, nes mano pla- 

\it niautuvę ii , *•
Parsiduos Pi-1 nas nepasieks reikiamų ir 

’ siekiamų pasekmių.

VELYKŲ SPECIALS
DRY CLEANED AND PRESSED!

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

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

7032 Wade Park Ave. ENdicott 0600
Mes paimam iš namų ir pristatėm atgal.

Senelis patraukė pečiais 
ir rūsčiai žvilgterėjęs Į vel
nią atšovė:— Jei mane vel
nias nešiotų tai tavo velniš
ko darbo nesutrukdyčiau, o 
kaip einu su Dievu, lydimas 
angelo sargo tai ir trukdau.

Velnias, išgirdęs Dievo 
vardą, pašoko lyg Įgiltas ir 
velnišku mandagumu mal
daujančiai tarė: — Sakyk, 
seni, ko tau reikia ir aš vis
ką pristatysiu, tik susimil
damas neminėk man tų ne
pakenčiamų žodžių!

— Man nieko nereikia ir 
aš nieko netrokštu, — tarė 
senis, — tik noriu sužinoti 
kokius čia šposus kreti pa
degdamas visus Laužų ba
los laužus?

— O, seni, Į ši klausimą 
man labai sunku atsakyti, 
bet gerai žinodamas tavo 
užsispyrimą atsakysiu, — 
nenoromis kalbėjo velnias.

— Tik žiūrėk, tu ožragi, 
sakyk teisybę; jei meluosi 
tai čia pat nusuksiu ragus 
ir šio laužo tave susmalin- 
siu! — grasino senis.

— Pasakysiu tikrą teisy
bę. Tu gerai atsimeni ka
da aš buvau pasivertęs Į el
getą ir atėjęs pas tave pra
šyti išmaldos. Ši mano ke
lionė baigėsi nepasisekimu 
ir aš priverstas buvau pa
sižadėti ir išvaryti visus sa
vo brolius iš čia. Dabar 
man pragaro valdovas ir iš
varytieji broliai neduoda 
ramybės. Valdovas Įsakė 
man išdžiovinti šią balą ir 
jei šis mano darbas pasi
sektų tada išvarytieji vel
niai vėl galėtų sugryžti ir 
apsigyventi šioje vietoje.— 
Lyg bijodamas baigė savo 
pasakojimus velnias. Senis 
gardžiai nusikvatojo ir pa
šiepiančiai tarė:

— Durnas tu ir tavo val
dovas jei nežinot kaip ir 
kuo nusausint Laužų balą. 
Nors man vis jūsų velniš
kas sumanymas nelabai pa
tinka, bet kaip senam pa
žystamam ir per mane nu
kentėjusiam velniui patar
siu kas daryti. Surask di
delį akmenį, nusinešk jį į 
pragarą ir įkaitink taip 
kad jis kiaurai persišviestų 
ir imtų iš karščio lašėti; 
tada paimk ir kuogreičiau- 
šia atnešęs mesk jį j bala 
Vanduo išgaruos ir bala 
liks sausa, galėsi nors kiau
šinius ritinėt ar ritulį muš
ti. Tik kada mesi akmenį 
turi man pranešti, aš turiu 
prabilti kelis žodžius į balą 
kitaip šis darbas neturės 
pasisekimo ir akmuo pra- 
mušęs Laužų balos dugną 
dar labiau ją užtvindins. — 
Baigęs velniui aiškinti, se
nis Masiliūnas lazda pasi
ramstydamas nuėjo namon.

Velnias ilgai negalvoda
mas ir sužavėtas senio pa
tarimu nudumė į Suomiją 
ir atsiplėšęs nuo akmeninės 
uolos didelį akmenį, užsi
vertęs ant kupros nušveitė 
į pragarą.

Senelis Masiliūnas vaka
rieniavo kuomet į jo langą 
pasibeldė velnias ' ir prislė 
gtu balsu.tarė:

— Blogai, seneli: pasirin
kau tokį didelį akmenį, var
gau, prakaitavau benešda
mas, o kai norėjau įnešti į 
pragarą pasirodė kad per- 
didelis ir pro duris nelen
da. Dabar nežinau ką da
ryti ir kaip jį įkaitinti.

— Kvailas tu, velninu, 
gaila kad tą vardą nešioji 
ir žinai tik pragariškas gu
drybes. Aš tau patarsiu 
kur įkaitinti akmenį. Tik 
neužmiršk kad aš reikalau
ju pranešimo kada akmenį 
mesi į balą. O dabar sku
bėk paimk akmenį ir dumk 
į saulės karalystę, ten tu jį 
įkaitinsi kad ir pačiam bus 
karšta gryžtant į žemę!

(Bus daugiau)

Akrono Naujienos
Teatras ir balius.

šeštadienio vakare, Balan
džio 25 d., atsibus gražus 
vakaras, kurį rengia SLA. 
198 ir 354 kuopos bendro
mis spėkomis. Statoma sce
noj komedija “Grafas Kai
miečio Bernu”. Vaidinimas 
įvyks buvusioje Lietuvių 
parapijos bažnytinėje salė
je, 1414 East avė., prasidės 
7 vai. vakare. Po persta
tymo bus šokiai.

—Pas savo gimines lan
kėsi Akrone senas Akrono 
gyventojas p. Balčiūnas iš 
Detroito. Jis Detroite pa
vyzdingai gyvena ir kaipo 
bedarbės laike vis dirba.

—Akrone esant didelei 
bedarbei, kas kart daugiau 
darbininkų apleidžia mies
tą ir taip gyventojų skait
lius mažinasi. Kurie neiš
važiuoja tai daugiausia to
kie kurie turi apsipirks sa
vo namus, o dabar negali 
jų parduoti, tai kad ir ne
gali gauti darbo nežinoda
mi kaip namus palikt ir kas 
daryt, skursta vietoje, nors 
labai didelį vargą neša.

Keliautojas.

Vaikų vakaras. Balan
džio 11 d. Lietuviškos mo
kyklos vaikai Jdtatė scenoje 
operetę ‘Velnias Išradėjas’. 
Nors pati operetė yra pa
rašyta suaugusiems, bet 
musų vaikai suvaidino ge
riau negu tikėtasi. Paren
gti buvo tikrai į Ameriko
niškus velniukus, nes dėvė
jo raudonus kostiumus.

Belzebubo rolėj buvo M. 
Stonikiniutė; ši rolė mer
gaitei nelabai tiko, nes čia 
reikalinga storas bosas, bet 
ji gerai visą rolę vaidino. 
A. Kazlauskutis vaidino ro
lę Belzebubo raštininko, jis 
labai aiškiai Lietuviškai iš
taria žodžius ir rolę puikiai 
atliko.

Artojų Velnio rolėj buvo

Šio K. Prospoliauskutis, ir tas 
tikrai artistiškai vaidino.

Geriau butų buvę jeigu 
butų gauta gaidos to vei
kalo, dabar gi mokytoja pa
ti gaidas dainoms pritaikė. 
Reikia pripažinti garbę p- 
lei J. Yurgeliutei už jos di
delį pasišventimą vaikučių 
lavinime. Tie patys vaiku
čiai dainuos S.L.A. kuopų 
vakare šį šeštadienį bažny
tinėje salėje.

Šiame vakare vaikai pa
tys ir darbavosi, tėvams 
prigelbstint, išrodė kaip bi
čių šeimyna visi išvien.

Tik reikia užklausti kul
tą vakarą buvo musų pat
riotai, kurie taip moka kri
tikuoti kitus? ,kur buvo S. 
L. A. kuopij nariai kad ne
atsilankė paremti vaikų di
delio darbo? Vaikai jau ke
lintu kartu SLA. kuopoms 
pasitarnauja jų vakaruose, 
ir sutraukia daug publikos, 
bet jie tai neparemia vai
kų kultūringą darbą. Vie
nok ir be to vaikų pastan
gos davė gero pelno, uždir
bta daugiau negu kada kas 
kitas uždirbo Lietuviškuo
se vakaruose.

Nekulturiški darbai. Čia 
yra žmonių gyvenančių ne
padoriai. Pas vieną mote
rį, išėjus jos vyrui į darbą, 
nuėjo musų taip vadinamas 
“kazokas” ir pradėjo mote
rį girdyt. Jos duktė ėmė 
prašyt kad motina negertų, 
bet motina mergaitę sumu
šė. Mergaitė išbėgus pa
šaukė policiją. Policijai at
ėjus jau jos “draugo” ne
sirado. Moteris nuteista 30 
kalėti už dukters sumuši
mą.

Yra čia kitas, trijų vai
kų tėvas, našlys ir be dar
bo, o už paskutinius centus 
geria ir visada girtas. Jis 
jokių laikraščių neskaito ir 
nepriguli prie jokių drau
gijų. Petras Dabartinis.

Richman Eros. Co. Ne
mažina Darbininkams

Algų
Pareikšdamas savo priešingumą 

darbininkų algų mažinimui del to 
kad šiais prastais laikais sumažėjo 
publikos pirkimo gale, N. G. Rich
man, pirmininkas tarybos Richman 
Bros. Co., vyrų ir vaikų rūbų išdir-

Katalikų Labdarybės 
Vajus

Tarp Gegužės 3 ir 10 d. bus ‘'Ka
talikų Labdarybės Savaitė”, kurios 
bėgiu Katalikų Labdarybės Korpo
racija dės pastangas gauti daugiau 
rėmėjų iš keturiolikos apskričių pri
klausančių į Clevelando dieceziją.

Tą paskelbė Vysk. Schrembs savo 
laiškuose į savo diocezijos kunigus.

Vajus bus su tikslu pritraukti 
daugiau narių ir rėmėjų šios dioce
zijos labdarybės darbams, kurių di
džiausias yra užlaikymas šios dio
cezijos našlaičių prieglaudos Par- 
madale. Norima tą prieglaudą dar 
labiau praplėsti.

Savo laiške į kunigais Vyskupas 
Schrembs nurodinėja reikalingumą 
ypač šiais metais atsiliepti duosniai, 
kadangi yra didesni reikalavimai 
pagalbos.

PARDAVIMAS TIKIETŲ PRASIDĖJO

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

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

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

Schneider, Serafin

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

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

Schneider, Hasselmans

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

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

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

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

Pons, Falco, Gigli, Danise, Rothier, Bada, Paltrinieri, Bellazza
Paskiroms operoms tikietai po $7, 86, S5, $4, $3, 82, 81—Taksų Nėra 
PARSIDUODA pas LYON & HEALY’S, 1226 Huron Road, DABAR 

(Naudojama Knabę Piano Išimtinai)

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

N. G. Richman, Chairman of Board 

bėjų, šiose dienose pranešė jogei 
abiejose Clevelande ir Loraine tos 
kompanijos siuvyklose dirbama pil
nu darbininkų skaičium ir net su 
viršlaikiais.

“Richman Bros. Co. daro gerą 
biznį ir abi tos kompanijos dirbtu
vės dirba pilnai net su viršlaikiais“, 
paskelbia Richman's vedėjai.

“Richman Bros. Co. sako kad jų 
geras biznis paeina iš palaikymo ir 
gerinimo rūšies ir vertybes savo iš
dirbamų rūbų tuo laiku kada kiti 
duoda prastesnę rūšį norėdami pa
traukti publiką kainų žemumų.

“Dabartiniais laikais publika per- 
gudri kad duotis suvilioti pigiomis 
rūšimis.

“Richman dirbtuvėse nebuvo pa
mainų darbininkų algose.“

The Richman Bros. Co. turi 60 
parduotuvių 55 miestuose. Nauja 
parduotuvė tapo atidaryta Kovo 14 
d. St. Louis ir kita Kovo 19 d. Bos
tone. Richman sako kad abiem tam 
parduotuvėm sekasi gerai. Beveik 
visi Richman darbininkai yra kom-? 
panijos akcininkai. Akcijų išplati
nimas tarp darbininkų atliekama pe
riodiškai.

Kalbant apie algų mažinimą Mr. 
Richman sako kad nežiūrint kas nu
mažina algas, tas tuoj prasiplečia į 
kitas dirbtuves ir tuoj atsiliepia į 
visokios rūšies pirkimus.

Richman Bros. Co. užlaiko apie 
3000 ypatų Clevelando dirbtuvėje 
prie East 55th St. ir Luther avė. ir 
apie 1000 savo dirbtuvėje Loraine.

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

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—

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

prasidės pats skubumas
FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

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

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit. atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

Herman R. Neff tapo paskirtas 
pirmsėdžiu šio meto vajaus. Kun. 
C. II. LeBlond yra diocezijos labda
rybės direktorius. Dabar ta korpo
racija turi 50,000 narių rėmėjų ir 
norima jų skaičių padidint.

KAIP PB 
RAS LI 
Prof. 1 

žiemą ak' 
rašomo si 
kokį didelį 
tuvos poli 
gyvenimą, 
perrašinėja 
dąs plačią 
ir nuodugr 
vos ir už 
spaudą.

Laisvomis 
landomis v 
apielinkėse, 
kalbasi su 
daug pažys 
labai domis 
kavimo rer 
tvartur pri 
zelio tarnai 
ningai gyvu 

Išvykus p. 
kinai užsif 
dvaro šeimi: 
demaras.

Piknikams Vieta
Gera vieta rengimui draugijų 

piknikams ir šeimyniškiems išva
žiavimams. 14 mailių nuo 
lando, šiapus Berea. Yra 
platforma, visi patogumai: 
kelias davažiavimui.

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

Cleve- 
stalai, 
Geras

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

6933 Superior Ave.
Pavasarinės Namu Ištaisymo 

Reikmenys, Maliavos ir 
Jardams dirbt Padargai

Darom raktus. End. 0280

Dr. S. L Tamošaitis
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

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

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 jj.

Telefonai Namų
1773 KEnmore 4740W

J. KERŠIS

ALL 
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Baigęs teisių mokslą Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų
Collister, Stevens 

Kurzenberger
Su visais teisiu reikalais 
viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

ir
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Linų ir bulv 
liniumE

Lietuva ti 
ri neblogą Ii 
joje, Lietuvi 
žinomi, tači: 
karna pigiai 
kraštų linus 
nomi švedai 
nys, bet ir 
15% mažiau 
tuojami ne 
importierių 
praneša Lii 
tas, Lietuve 
nys, jeigu j 
parengti, š\ 
pristatomi, 
pasisekimą.

Bulvių ek 
dijon Lietuv 
tų. Tik reiki 
Švedai yra i 
kurioms nūs 
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ti įvežamos
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Alytus. — 
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rė daug žn 
miestelėnas 
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niškių kaime 
J. Valasinev

Duodu F 
Vii 

Gerai išmeg 
nimo kaip 
rus, tankius 
sulaikyti sli 
niežėjimą gi 
naikinti plei 
tampą atsak
J. GECHUS

201 N. Y 
Chici
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Lietu-
Ruaai

DIRVA

$ IS LIETUVOS S
KAIP PROF. VOLDEMA

RAS LEIDŽIA LAIKĄ 
Prof. Voldemaras visą 

žiemą aktiviai dirbo prie 
rašomo stalo. Rašąs kaž 
kokį didelį veikalą apie Lie
tuvos politinį ir kulturinį 
gyvenimą. Pats veikalą 
perrašinėjąs mašinėle. Ve
dąs plačią korespondenciją 
ir nuodugniai sekąs Lietu
vos ir užsienio periodinę 
spaudą.

Laisvomis nuo darbo va
landomis vaikštąs Platelių 
apielinkėse, braidąs sniege, 
kalbasi su žmonėmis, turįs 
daug pažystamų. Be to, jis 
labai domisi ūkio ir ūkinin
kavimo reikalais. Einąs Į 
tvartur prižiūrėti p. Šua- 
zelio tarnautojus kad'sąži
ningai gyvulius šertų.

Išvykus p. Šuazelienei lai
kinai užsienin, vyriausiu 
dvaro šeimininku likęs Vol
demaras. “D.”

Linų ir bulvių eksporto ga
limumai švedijon

Lietuva turėjo ir dar tu
ri neblogą linų rinką Švedi
joje, Lietuvos linai yra ten 
žinomi, tačiau už linus mo
kama pigiau negu už kitų 
kraštų linus. Dar labiau ži
nomi švedams musų sėme
nys, bet ir už juos moka 
15% mažiau, nes jie ekspor
tuojami ne gryni. Švedų 
importierių nuomone, kaip 
praneša Lietuvos konsula
tas, Lietuvos linai ir sėme
nys, jeigu jie bus tinkamai 
parengti, švarus ir laiku 
pristatomi, gali turėti gerą 
pasisekimą.

Bulvių eksportuoti Šve
dijon Lietuva taip pat galė
tų. Tik reikia atsiminti, kad 
Švedai yra išleidę taisykles, 
kurioms nustatyta, kad tik 
geros rūšies bulvės turi bū
ti įvežamos ir tvarkingai.

“L. A.”

Netikėtai mirė keliolika 
žmonių

Alytus. — Kovo m. Aly
taus apskirty netikėtai mi
rė daug žmonių. Alytaus 
miestelėnas J. Bieliauskas 
nuvežė duoną Alytaus ko
mendantūrai ir grįždamas 
atgal kely pasimirė. Davai- 
niškių kaime, Alovės valse., 
J. Valasinevičius, pašėręs

Duodu Paaiškinimą 
Visiems

Gerai išmėginto paniokini- 
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, 111.

gyvulius, atsisėdo mėgsti 
tinklą, bemegzdamas rikte
lėjo ir tuoj mirė. Taitinin- 
kų kaime, Merkinės valse., 
Vikta Kazulienė vakare bu
vo visai sveika, ę naktį pa- 
siminė. Be to, staiga numi
rė Alytaus miškų ir Galu- 
tėnų kaimo, Nemaniūnų 
vai., gyventojas Butėnas.

Didelis gaisras Ukmergėj.
Kovo 26 d. Ukmergėj bu

vo didelis gaisras. Sudegė 5 
gyvenamieji namai. Gaisro 
metu buvo labai didelis vė
jas. Gaisras prasidėjo 10 
vai. ryto ir tęsėsi iki 15 vai. 
Gaisrą gesino savivaldybės 
komanda, kariška techniško 
pulko, miesto šaulių koman
da ir šiaip piliečiai. Gaisro 
metu sužeisti penki gaisri
ninkai. Nuostoliai dideli.

“L.A.”

Kun. Spudą vienuolynam
Telšių dvasiškuos tribu

nolas nuteisė kun. Spudą 
dviem metam vienuolyne 
uždaryti, už tai, kad Įkalbė
jo tris liudininkus duoti jo 
byloj melagingą parodymą. 
Šioj byloj už tokį pat nusi
kaltimą nuteisė kun. Biru- 
tavičių vienus met. vienuo
lynam “L. A.”

Beginklis pilietis užmušė 
ginkluotą plėšiką.

Kovo 19 d. pas pil. Dauk
šą Vincą, Bernotiškių km., 
Tauragės vis., vakare atvy
ko nepažįstamas asmuo ir 
prašė nakvynės, bet Dauk
šas jo nepriėmė. Kovo mėn. 
21 d. apie 7 vai. rytą pas 
Daukšą vėl butan atvyko 
tas pats nepažįstamasis ir 
drąsiai kambaryje kažko 
pradėjo ieškoti. Daukšui pa
klausus— “Ko jus čia ieš
kote?”, nepažįstamasis tuo
jau atsigrįžo su revolveriu 
rankoje ir įsakė Daukšui 
kelti rankas aukštyn. Dauk
ša, keldamas rankas, kaire 
ranka išmušė iš jo rankos 
ginklą ir tuojau pradėjo 
grumtis. Besigrumiant gi 
Daukšui pavyko paimti nuo 
grindų revolverį, kuriuo be
sigindamas jis buvo priver
stas šauti į nepažįstamąjį. 
Šūviai pataikė į dešinį šoną 
ir mirtinai vietoje užmušė. 
Pas nukautąjį jokių doku
mentų nerasta, bet vėliau
.paaiškėjo, kad jis yra Ig
nas Kazlauskas, apie 40 me
tų amžiaus, buvęs žinomas 
recidivistas — plėšikas, du 
kartu už plėšimus sėdėjęs 
Šiaulių s. d. kalėjime. Kaz
lauskas kilęs iš Telšių aps. 
ir buvo ieškomas Šiaulių 

į apygardos teismo.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile- 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau

nius negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUUIOL1S
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

kit

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH J A K U B S
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą pajarnavimą. 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.

| Kanados
I Naujienos
VANCOUVER, B. C.

’ Vancouver miestas ran
dasi taip vadinamoj Britiš
koj Kolumbijoj, prie Paci- 
fiko, turi 278,752 gyvento
jus. Ir čia darba eina blo
gai šiuo tarpu. C. P. gelž- 
kelis pradėjo kasti naują 
tunelį po apačia miesto pra- 
vedimui gelžkelio. Tunelio 
ilgis bus 46,000 pėdų. Turi 
būti užbaigtas 1933 metais 
ir kaštuos $2,250,000.

Vancouvere randasi ir 60 
Lietuvių, nekurie yra atva
žiavę prieš karą, bet nemo
kėjo tvarkiai gyventi ir da
bar užėjus bedarbei jiems 
liko prastai.

J. Sviderskis čia turi rū
bų biznį, biznis eina gerai.

Čia merginoms galima 
gauti darbas lengviau negu 

j kitur, merginos uždirba 30 
iki 35 dolarių į mėnesį. Se
niau buvo galima gauti dar
bą kokį kas norėjo. Rąstų 
kompanijos mokėjo už 1000 
pėdų $1.55 ir darbininkai 
uždirbdavo į dieną 15 ir 20 
dolarių. Švedams to nebu
vo gana, jie paėmė kontrak
tus su kompanijomis, 
kompanijos numažino 
kesnį, dabar moka už 
pėdų 40c. Matot ką Šve
dai padarė. Kur yra Šve
das užvaizdą jis kitų tautų 
žmonių į darbą neima.

S. Bajorinas.

kvaišęs neužkentimas atei
vių. Ruošia rezoliucijas ir 
reikalauja paleist iš darbo 
apie porą šimtų ateivių. 
Tas paliečia daugiausia pa
vienius ir vėliau pribuvu
sius, iš ko galima spėti kas 
laukia tų kurie atsidurs be
darbės nasruose.

Žiema čia buvo sunki, 
daug sniego, ir keliai neiš-' 
einami. Daug ir žiema pa
sunkino gyvenimą.

Angliakasis.

PRIREIKUS
TELEFONO
2 VAL. NAKTIES

....................................... ....................................................

Joninių Naktis — Birželio-June 27 ir 28

tada 
mo- 

1000

SPRINGHILL, N. S.

Apie 50 metų atgal pra
dėjus čia veikti angliaka- 
sykloms, pradėjo apsigy
venti žmonės. 1886 metais 
įsteigė miestelį ir pavadino 
Springhill. Miestukas ran
dasi ant aukštų kalnų, ap
suptas iš visų šonų kloniais 
ir grioviais, kuriuose ran
dasi daug šaltinių, iš ko ir 
miestukas gavo vardą: šal
tinių kalnas.

Miestuko išvaizda pras
ta. Gyventojų randasi į 
7,000. Iš jų apie 1500 dir
ba kasyklose. Likusieji vi
sokiuose užsiėmimuose.

Minkštos anglies sluogs- 
niai stačiai kalnuoti. Sto
rumas anglies nuo 6 pėdų 
iki virš 12 pėdų. Kasyklos 
dirba dviem pamainom. Už
darbis pagal spėką ir su- 
gabumą ir pagal darbo ge
rumą. Dirba silpnai, po 3, 
4, ir 5 dienas savaitėje. Be
darbių randasi daug, o dar
bai su laiku mažėja.

Šiame miestukyje yra ap
sigyvenę apie 600 svetim- 
žemių, daugiausia Vengrų, 
Slovakų ir Jugoslavų, kitų 
tautų po mažiau. Lietuvių 
randasi 4 šeimynos, o vie
nas vedęs neteisėtai, nes 
Lietuvoj palikęs moterį su 
šuneliu, čia vedęs kitą. Trys 
Lietuviai turi nuosavus na
mus. Yra priaugančio jau
nimo, bet beveik visi ištau
tėję.

Daugeliui ateivių gręsia 
vargas ir badas. Bedarbei 
viešpataujant, sukilo pa-

TORONTO, ONT.
Komunistukų koncertas. 

Musų raudonukai susiorga
nizavo Bangos chorą. Ba
landžio 11 d. choras suruo
šė koncertą. Jdgu taip bu
tų buvę kaip reklamavosi 
tai tikrai butų buvęs gra
žus vakaras.

Vaidino neva komediją iš 
Lietuvos gyvenimo, kurioj 
išjuokiama Lietuvos polici
ja, ir veikėjai savo kalboje 
daugiausia vartojo “buo
žių valdžia”. Mat, vienas 
artistas buvo išbuvęs Var
niuose 13 mėnesių už ge
rus darbelius.

Toliau pradėta muzika- 
lis programas, bet ne Lie
tuvių, tik Ukrainą jauni
mo.’ Antgalo Bangos cho
ras “užbangavo”: padaina
vo apie tris dainuškas, jau 
senai Lietuviams žinomas 
ir visai paprastas, ir užbai
gė užtraukiant .Maskvos in
ternacionalą, rėkdami iš vi
so pilvo.

Komunistų parengimuose 
žmogus su pinigais tai jau 
nepasirodyk. Pasirodei tik 
salėje tuojau vienas lenda 
su vienokiu raudonu tavo- 
ru, kitas su kitpkiu, kitas 
žebravoja “Worfcęriui”, ki
ti lenda su kitais; šlamštais, 
tai jeigu tik skystos širdies 
“darbininkas” busi tuoj pa
sijusi kad kišeniai tušti.

L. Ž.

Jei Turi Kietus Vidurius
Naudoji visokias piles ir druskas, 

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

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

NUO
S ITSTINGUSIO\S&^Z 
SPRANDO !
I’rašalinimui Sprando Sustingimo, 

kuris paeina nuo j»ci šalimo, nunipir- 
kite bonka PAIN-EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite juomi sprandą. 
Po dviejų ar trijų patrynimu sustin
gimas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu. Taip pat naudojamas nuo 
Skausmu Muskuluose, Peršalimų. 
Reumatiškų Skausmų, Dantų Skau
dėjimo. išsinarinimų Išsitcmpimu, 
Nusirausimų. Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nurodoma jo 
vartojimas daugely atsitikimų, yra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX
PELLERIO bonkos.

Reikalaukite PAIN - EXPELLE- 
RIO. Esantis INKARAS ant pa
kelio parodo, kad tai yra tikrasis Ii- 
nimentas.
n Parsiduoda visose Vaistinėse J 
D po 35c. ir 70c. už bonką jj 
■ arba užsisakykite stačiai iš j

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

oT/AQ Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
OlViJ jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

AT" I) Ą netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
X £%. Ii Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena ZT /AT TA gyduolė, kuri virš 200 metų li- 

VJVeLjLZ geniams gelbėjo, padaryta ma- 

SSimSi MEDAL x-jx 
tikra-sias ir ncimkiteDTFlVfK 

->> • kitų. ' Vaistinėse tnjųX/XX-ži 1 vA J
į dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje. Aj

Rengia du žymiausi laikraščiai

DIRVA IR MARGUTIS
Prasidės šektadienio vak. baigsis sekm.

27 BIRŽELIO-JUNE 28
NEUROS FARMOJ

(Brunswick, Ohio)

Kada jums prireikia te
lefono šitą valandą aud
ringą rytą, greitumas yra 
svarbiausia visko. Sutau
pomos minutos gali būti 
vertos to kiek telefonas 
kaštuotų per daugeli me
tų. _______

Telefonas apsaugoja jū
sų sveikatą ir turtą. Jis 
sutaupo laiką ir nesmagu
mą visai šeimynai. Jisai 
yra užtikrinimas darbo, 
kas dabartiniu laiku taip 
svarbu.

Palaikykit telefoną ar
ba įsigykit jį tuojau. Jis 
sutaupys laiko daug kar
tų tiek kiek jis kaštuo
ja.

The Ohio Bell 
Telephone Company

Tai bus pirmas toks nuotikis Amerikoje — 
apvaikščiojimas Joninių nakties taip kaip 
dabar daroma Lietuvoje. Per visą naktį bus 
deginama smalos bačkos, leidžiama ugnys, 
skrajos “šv. Jono vabaliukai”, bus rinkimas 
gražiausios Lietuvaitės ir “gražiausio” vy
ro. Bus visko. “Margučio” redaktorius 
pirko asilą, o “Dirvos” — mulą. Abudu at
jos naktį į pikniką švęsti Jonines. Ot bus 
fonių! Bus statoma Neuros platformoj vei
kalas pritaikytas tai nakčiai. Atminkit, 
ką sugalvoja Vanagaitis, Olšauskas ir Kar
pavičius, visada publika gauna didžiausio 
pasitenkinimo už savo pinigus.

Dalyvaus Lietuviai iš visos Amerikos, nes 
tai pirmas toks bandymas įvesti Lietuviškas 
Jonines. Bus švenčiama pradedant šešta
dienio vakare ir paskui ant rytojaus per vi
są dieną.

Apie šitą bus vėliau daugiau ir platesnių 
pranešimų, šis yra tik “ankstyvas paukšte
lis” su tokia smagia “navyna”.

“Dirvos” ir “Margučio” Štabai.
.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUilIlIlIlHlllllllllllllllllĮlllllllllllllllllllllllllllllll.

Raktas prie Gazo Ekonomijos
ir Gazo Patogumo

IZADA viskas sakoma ir da- 
romą, vienatinis būdas su

mažinimui gazo lėšų tai degin
ti mažiau gazo.

Vienatinis būdas degint mažiau 
gazo ir tuo pat laiku gauti pa
sekmes su šiluma kokios jums 
reikia, yra tai nedeginti dau
giau gazo negu reikia.

Kaip tik tą ir daro thermostat, 
arba automatiškas gazo šilu
mos reguliatorius. Jo patogu
mas yra tas kad automatiškai 
atsukama arba prisukama ga- 
zas, taip kad pasilaiko vienoda 
temperatūra be jokio rupesnio 
ir pastangų iš jūsų pusės.

Ir ekonomiškumas automatiško 
gazo šilumos reguliuotojo susi
deda iš prisukimo gazo kiekvie-

na kartą kada jums šiluma ne
reikalinga. Yra net nuostabu 
kiek kartų bėgyje dvidešimts 
keturių valandų tas ištikimas, 
automatiškas thermostatas pri
suka gazą, be keno nors pasi
rūpinimo apie tai. Jis yra iš
tikimas apsaugotojas jūsų ga
zo naudojimo.

Sunaudojimas'šilumos, kad jos 
kuomažiausia išsiaikvotų berei
kalingu išėjimu per kaminą, 
yra tik klausimas panaudojimo 
atsakančios rūšies pečiaus, tei
singai įrengto ir tinkamai pri
taikyto. Insuliacija yra trečia 
didelė pagalba ekonomijai — ir 
tuo pat laiku patogumas ir pa
lankumas — moderniškame ga
zo šilumos naudojime.

Apie visus dalykus, kas liečiasi ekonomiško naudojimo ga
zo moderniškam šildymui bus jums noriai paaiškinta vie
no iš musų pačių vyrų kurie yra specialistai toje linkmė
je. Telefonu pašaukus jis atsilankys Į jūsų namus kada 
jums bus patogiausia ir, suprantama be jokios priderystės 
iš jūsų pusės.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th and Rockwell 

MAin 6640
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ŽENTAI IŠ AMERIKOS” GRAŽIAUSIA ŠIO PROF. M. BIRŽIŠKOS
SEZONO KOMEDIJA

LIETUVIU
- ŠI SEKMADIENI
SALĖJE

Į šį vakarą 
su “Žentais”

ma-
bai-

ko-Karpavičiaus 
puikiausia nusi-

ATSILANKYMAS 
PAVYKO

Balandžio 15 d. buvo sureng
ta vakarienė Stonio valgykloj 

j pagerbimui Prof. M. Biržiškos, 
j dalyvavo nemažas būrelis vie- 
I tos veikėjų Lietuvių ir dalyva- 
! vo ir Ukrainiečiai, kaipo artimi 
Lietuvių draugai.

Balandžio 16 d. Lietuvių sa-

Metropolitan Opera 
Co. Prasideda Bal.
27 iki Gegužes 2

Visos žymiausios žvaigždės Met
ropolitan Opera Co. iš New Yorko 
pribuna į Clevelandą aštuntai 
tinei operų iškilmei, kuri tęsis 
savaitę laiko miesto auditorijoj 
Balandžio 27 d. iki Gegužės 2

čionai pirmą kartą Ohio valstijos 
turės progos išgirsti i

kuria I

J. žuris paagituoti kad publika 
sudėtų kiek aukų lėšų padengi
mui, kadangi nebuvo įžangos. 
Aukų surinkta $21.71. Už sa
lę užmokėta $10, spaudą davė 
“Dirva” veltui, taigi liko $11.71 
ir tie atiduota Prof. Biržiškai 
kelionės lėšoms.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Ukrainų kunigas, Chomicky, 
jis trumpai kalbėjo Angliškai.

Programą užbaigiant, vargo
ninkas j 
vieną dainą Ukrainiškai, 
Lietuviškai, ir 
ta Lietuvos Himnu.

Gaila kad ne visi 
diečiai galėjo šiose prakalbose °Per°j 
dalyvauti, kiti kurie net labai nauja Paryžiaus žvaigždė Lily Ions, 
norėjo negalėjo į salę ineiti iri 
gryžo atgal. Jonas Jarus.

cllllcl LIZ.Ucllįį Iclll L, Veli gU- |

B. Nekrašas sudainavo gyvent°Jai
■ • .... . naują operą “Peter Ibbetson

r“vakaras "užbaig- p™. DeTems Tayl°r

Clevelan- pirmi>.

eje buvo surengta visuomems- , Prof> M Biržiška Cleveland* 
kas susirinkimas, bendromis, ]eido Ba] 17 d ; youngs;
pastangoims vietos tautininki/ t „ ėžėjo sfavo aX
ir katalikų. Publikos prisirink p *T

me-

nuo

Maria Jeritza, Viennos soprano, 
kartą pasirodys Clevelande 
’’Tosca”, ir pirmą kartą bus

išP-Iė Elena Grigiutė, viena 
trijų moteriškų vaidintojų ko
medijoj “žentai iš Amerikos”. 
Ji vaidina rolėje Mariampolės 
panelės Marytės.

Cleve-

parbėga pas 
Palangoje 

tas pasko- 
pačią, nu- 
Ministerio

Apsivalymo Savaitė.
landas ir a.pielinkę rengia dide
lę Apsišvarinimo Savaitę, kuri 
bus nuo Balandžio 27 d. iki Ge
gužės 2 d. Miesto majoras sa
ko kad dabar yra geriausia pro
ga prisidėti prie pagražinimo 
miesto ir tuo pat la ku duoti 
progos kokiam bedarbiui užsi
dirbti

Yra kas apšvarini aplink na
mus, yra kam tą darbą pada
ryti, todėl darykime.

Kurie patys nedirbat ir turit 
laiko, pasitruskit padarymui sa
vo namų apielinkės gražia.

Komedija “žentai iš A- 
merikos” yra vėliausias K. 
S. Karpavičiaus produktas 
ir yra ketvirta .komedija 
vaizduojanti Amerikiečių 
prietikius atsilankius pasi
svečiuoti Lietuvoje. Ją ma
tysite šį sekmadienį (Bal. 
26 d.) atsilankę į Lietuvių 
salę į gražų vakarą, kurį 
bendrai rengia “Dirva” ir 
SLA. 14-ta kuopa. Kvie
čiami atsilankyti visi “Dir
vos” skaitytojai” ir SLA. 
nariai visų vietinių kuopų, 
taipgi aplinkinių miestų — 
Loraino, Akrono, Youngs- 
towno ir kitų.

Naujausia komedija, ku- 
Iri dabar eina per “Dirvą”, 
bet pabaigos dar nebuvo. 
Atsilankę 
tysit kaip 
giasi.

Iš visų 
medijų- ši
sekus ir yra tokia komedi
ja kurioj kas minuta pub
lika turės ūžti iš juoko.

Ir ve kodėl. Džekis Ver
šis, turtingas senbernis but- 
legeris iš Chicagos, su eks
kursija parvažiavęs į Lie
tuvą, atsilankęs į Palangą 
pradeda flirtuot su pono 
Bravorų Ministerio žmona, 
ir kada pas ją į Palangą at
važiuoja ponas Ministeris, 
musų senbernis pakliūva į 
tokį trobelį kokio per 20 
metų Amerikoje neturėjo, 
nors irgi prie visų moterų 
ir merginų lysdavo.

Iš pajūrio
savo pažystamą 
prašydamas kad 

■ lintų jam savo 
kreipimui pono 
keršto. Matydamas Palan
goj gatvėse vaikščiojant vi
sokius karininkus Džekis 
įsivaizduoja kad tai jo įieš
ko. Bet jo pažystamas ne
sutinka jam savo pačios pa
skolint, todėl jis išbėga į 
Mariampolę, 
savo draugą Chicagietį ir 
prašo jo paskolint savo 
merginą, su kuria tas ren
giasi ženytis. Tas irgi ne
sutinka skolint, ir antgalo 
lieka jam tik tos merginos 
sena tarnaitė, kuri pasitai
ko būti ta kurią jis prieš 20 
metų nuskriaudęs į Ameri
ką. pabėgo ir paliko....

Po perstatymo bus Lie
tuviški šokiai, 
zos orkestras, 
gerus laikus, 
Džekis Veršis 
norėjo gaut gražią, jaunu
tę mergelę, o gavo senmer
gę ir turės pakutavot už 
savo griekus....

Programui įžanga ypatai 
50c. Prasidės nuo 5 v. vak. 
Šokiams tik 35c.

ten užtinka

Gros Lui- 
Visi turėsit 

tik nabagas 
ne, nes jis

Padėka. Iš priežasties mir
ties musų žmonos ir motinos, 
Mortos Vaitkienės, kuri atsi
skyrė nuo musų Bal. 10 d. ir 
palaidota Bal. 13 d., šiuorni iš
reiškiame nuoširdžią padėką vi- 

kurie 
palydė-

siems musų draugams 
dalyvavo laidotuvėse ir 
jo i kapines.

Tadeušas ir Feliksas 
707 E.

Vaitkai
126 St.

Apskrities taksų sumokėji
mo laikui pasibaigus, pasirodė 
kad šymet iždas gavo net $7,- 
000,000 mažiau negu reikia.

Tikima vistiek bus sumokėta 
apie $40,000,000 šį pusmetį.

Apskrities reikalų vedimui 
1931 metais užtvirtinta biudže
tas $7,113,895.

Lankysis Pasaulio Aklųjų 
Konferencijos atstovai. Pabai
gę savo konferenciją New Yor
ke, kuri tęsis nuo Balandžio 13 
iki 17, Aklųjų Globos darbuo
tojai, delegatai iš 36 valstybių, 
apsilankys Clevelande porai 
dienų. Suinteresuoti aklųjų 'rei
kalais rengia delegatams iškil
mingą priėmimą. Arti pusė tų 
delegatų patys yra akli.

Delegatai pribus į Clevelandą 
Bal. 23 ir aplankys Įvairias ak
lųjų įstaigas, kuriomis Cleve- 
landas yra pasižymėjęs, gerai 
aprūpindamas akluosius.

ko tiek kiek dar niekad Lietuj 
vių salėj nebuvo. Atsilankė 
dikčiai ir Ukrainiečių, nes kal
bėjo ir jų kalbėtojai. Ukrai
niečiai labai susirūpinę Ukrai
nos laisve, jų šalis išdraskyta 
tarp bolševikų ir Lenkų, todėl 
jie yra žmonės be tėvynės ir 
labai žingeidaujasi viskuo kas 
liečiasi jų šalies laisvės.

Vakaro vedėju buvo P. P. 
Muliolis. Prof. Biržiškai inei- 
nant į salę Šv. Jurgio parapijos 
choras sudainavo “Ei Pasauli, 
Mes be Vilniaus Nenurimsim!” 
Po to sekė kitos dainos. Chorą 
vadovavo B. Nekrašas.

Pirmas kalbėjo Ukrainų ku
nigas Levicky Ukrainiškai. Sa
vo kalboje privedė reikalingu
mą Lietuviams reikalauti Vil
niaus krašto.

Antras kalbėjo Kun. šteig- 
manas, kvietė visus 'Lietuvius 
būti patriotaią, laikytis vieny- 

i bės.
Po to dainavo Ukrainas mu- 

I zikos profesorius G. Pawlows- 
! ky. Tai milžinas vyras, turin
tis tvirtą baritono balsą, ir la
bai gražiai jį valdantis. Sudai
navo dvi dainas, kurios publi
kai patiko.

P. J. žuris, sekantis kalbėto
jas, kalbėjo trumpai, pranešda
mas kad Prof. Biržiška važinė
ja ne su tikslu aukas rinkti, o 
tik supažindinti Lietuvius su 
Vilniaus klausimu ir kas daro
ma jo išvadavimui. Paragino 
užsirašyti “Musų Vilnius”, ku
rį leidžia Vilniui Vaduoti Są
junga Kaune, ir užsirašė kelio
lika ypatų.Po .........
Prof, 
buvo 
sake 
jos 
nes mums kožnam aišku kad 
įsteigti valstybę ir susitvarky
ti reikia sunkiai padirbti. Ap
sakė kokiu budu einama prie 
paskutiniojo tikslo, Vilniaus 
atgavimo, kaip prie to ruošia
ma Lietuvos visuomenė, o la
biausia jaunimas, ir kad Lie
tuva niekados nenurims iki ne
bus atgauta iš Lenkų Vilnius.

Po svečio kalbos dar išėjo P.

mobiliu P. J. žuris.

Gražus vakarėlis. Pereito 
šeštadienio vakare Lietuvių sa
lėje buvo surengtas Moterų Ra
telio šeimyniškas baliukas, ku
riame turėjo gerus laikus jau
ni ir seni ir tokie kurie visai 
šeimynų neturi. Dalyvavo pa- 
rinktesnė tautininkų publika ir 
buvo keliolika ypatų iš katali
kų pusės. Grojo Algirdo Šu
kio orkestras ^Lietuviškus ir A- 
merikoniškus šokius. Už valcą 
ir už polką po vieną porą lai
mėjo dovanas.

Prisišoku?, dalyviams duota 
užkandis.. Buvęs.

kuri dainuos net trijose operose — 
j “Mignon”, “Rigoletto” ir “Lucia di 
i Lammermoor”.

Prie šių dviejų naujų žvaigždžių, 
bus Lawrence Tibbett, Rosa Ponsel- 
le, Edward Johnson, Bori, Bourska- 
ya, Gigli, Tokatyan, Rothier ir Tel- 
va.

Kaip jau paprasta, kainos bus nuo 
$1 iki $7 ir galima jau dabar nusi
pirkti tikietus auditorijoje visoms 
operoms. Taip pat bus gaunami tą 
pat vakarą kada perstatymas

REPERTUARAS 
Pirmadienį — La Traviata. 
Antradienį — Tosca. 
Trečiadienį — Mignon. 
Ketvirtadienį — Carmen. 
Penktadienį po petų — Rigletto. 
Penktad. vakare — Norma, 
šeštadienį po pietų — Peter 

betson.
Šeštadienio vakare — Lucia 

Lammermoor.

LUCREZIA BORI

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams i Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

BRAZIS & TRAINOR 
Popieriuotojai ir Maliavotojai 

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

Popieriuojam už 20c nuo roliuko.
Kreipkitės pas mus pirmiausia

5901 Superior Ave.
Kampas E. 59th Street

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

bus.

Ib-

di

perstatytas kalbėti 
Biržiška. Jo kalba 
įdomi dėlto kad al

to
M. 

labai 
visą Lietuvos pradžią ir 
sunkiai atliktus darbus,

Lankėsi P. Bukšnaitis. Per
eitą šeštadienį ir sekmadienį 
Clevelande lankėsi Brooklynie- 
tis veikėjas P. Bukšnaitis Cu- 
nard Linijos atstovas. Apsi
lankė “Dirvos” redakcijoje ir 
dalyvavo Moterų Ratelio vaka
rėlyje. P. Bukšnaitis viešėjo 
pas savo gimines P. J. zurins 
ir p. Lukoševičius N. Olmstead.

Deportuota 48 svetimšaliai. 
Pirmadienį per Clevelandą va
žiavo traukinis iš vakarinių 
valstijų. Devyni vagonai buvo 
užpildyti deportuojamų svetim
šalių. Clevelande prie jų pri
dėjo dar 48 deportuojamus 
visi išvežti j New Yorką.

ir

Juozas 
šešta- 
laivu

p ROSEDALE ©i 
''Ory Gleaning Go.i

HEnd. 7906 3*
C. F. PETRAITIS, Prop. |
6702 Superior Ave., |

Išvažiuoja Lietuvon 
Pervažas. Jis išplaukia 
dienį, Balandžio 25 d., 
“Frederik VIII”. Laivakortę 
ir dokumentus parūpino “Dir
vos” agentūra. Jis važiuoja Į 
Šakių k., Pajevonio v., Vilka
viškio apsk. Laimingos kelio
nės!

ROSEDALE
DRY CLEANING Co.

6702 SUPERIOR AVE.
Phone: HEnderson 7906

C. F. Petraitis, Mgr.

Our New and Low Prices
Men’s Suits and Overcoats 

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

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

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

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

Repairing

JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*:

Į Reikalaukit Lietuviškos Duonos, kurią kepa = 
j ST. CLAIR AVE. BAKERY | 
Į ta duonkepykla veikia po senovei patarnau- Ė 
= dama Clevelando Lietuviams. Ė
= CHARLES O’BELL, Savininkas
Į 2973 Woodhill Road Henderson 6716 =
illlllilllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

PADĖKA, šiuorni išreiškiame sa
vo širdingą padėką už surengtą 
surengtą mums “baby shower par
ty”, kurios nesitikėjome. Dėkojame 
sumanytojoms ir rengėjoms poniai 
Marijonai ir panelei Florence! Galčo, 
taipgi savo tėvams Uliams ir visoms 
musų draugėms kurios dalyvavo ir 
prie to prisidėjo.

Ona ir Vincas Gečiai.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

Milady Style Shop 
BEAUTY PARLOR 

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

1051 East 79th Street

Pranas Karpavičius .... Lt. 50
Zofija Barodicytė .............. 50
Anelė Slamienė .............. 1200
Kazys Paškevičius .......... 100
Jonas Gudelis .................. 150
Juozas Zinevičius ..............  150
A. Narkevičius .................. 60

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior avė. Cleveland, O.

Visi rengiasi—visi eis pamatyt K. S. Karpavičiaus “ŽENTUS’ 
neatsilikit ir jus Kviečiami visi Aukštaičiai ir Žemaičiai, Ka 
lakatai, Kapsai, Dzūkai, Zanavykai, Kupiškėnai ir Lietuviai!

-'v ''
. '-i

Ijg-v -> ■:

Artistai išeilės: Mare Dovidaitienė (Keidės rolėje); A. M. Šmigelskis (Vaško rolėje); Elena Grigiutė (Ma
rytės rolėje); Louise Banionienė (senmergės Barboros rolėje); V. P. Banionis (senbernio Džekio Veršio ro
lėje); A. S. Kulbickas, (Frenkio rolėje). Išskyrus Marytę ir Barborytę, kiti yra Ekskursantai iš Amerikos.
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ALIUS!fIR LINKSMAS
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1 RENGIA BENDRAI “DIRVA” IR SLA. 14 KP 1

Ned. Baland.-April 26
| LIETUVIŲ SALĖJE
© 6835 Superior Avenue Pradžia 4:30 vai. po pietų
©
@©©©©@©©@©@@©@©®©©©©©©©@©©©©@@©©©©©©@@®©©@©@

Įžanga 50c. Šokiams 35c. Luizos Orkestras. Kviečia KOMITETAS.
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Hoovei 
algų mai 
dirbystes 
riose yr; 
ios, nuoi 
dabartinę 
reikalavii 
nimą di 
kaipo pri 
dabartimi 
Hoover t 
palikimą 
čių, nes a' 
muštų šal 
ir dar lab 
nuslūgimo 

Kur d; 
unijų ten 
numažinti 
žinama.

Pasibaij 
land, Pa. 
čiai ang 
streiką, l 
tynias ki 
prasidėjo 
kilus nesi 
darbinink 
ratorių v:

12 užnu 
Texas. — 
mui aliej: 
mušta ar 
darbininkt. 
iš jų pen k 
girnas paė; 
kuri pasi' 
aliejaus ša

Pranašai 
Charles M 
ninkas Bi 
korporaciji 
didelį biz 
pirmyn nu 
šimts ateii 
daroma < 
namų bud; 
fikavimas 
ležinkelių 
industrija 
dėlę pirmy

Astuoni 
deburg, \ 
harino d 
sprogimui 
darbininką 
terys.

Keturi u 
koj, Provii 
ištikus pa 
užmušta I 
kai.

Vatos pe 
metais bu\ 
rišulių, todi 
ma mažint

Suv. Vals 
užrubežiais 
buvo: ekspc 
000,000, Va 
portuota už

Kovo mėn 
$211,000,000, 
— už $175,1


