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Oklahomoj Įvesta 
Sterilizavimas

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Hoover atsisako paremt 
algų mažinimą. Didėsės iš- 
dirbystės ir industrijos ku
riose yra darbininkų uni
jos, nuolatos bombarduoja 
dabartinę administraciją su 
reikalavimais užgirti maži
nimą darbininkams algų 
kaipo priemonę pataisymui 
dabartinio nuslugimo. Bet 
Hoover tvirtai laikosi už 
palikimą dabartinių mokes
čių. nes algų mažinimas nu
muštų šalies gyventojų ūpą 
ir dar labiau prisidėtų prie 
nuslugimo.

Kur darbininkai neturi 
unijų ten algos jau senai 
numažintos ir dar vis ma
žinama.

Pasibaigė streikas. Ash
land, Pa. — Penki tūkstan
čiai angliakasių užbaigė 
streiką, kuris paliete Sep
tynias kasyklas. Streikas 
prasidėjo dvi savaitės atgal 
kilus nesusipratimams tarp 
darbininkų ir kasyklų ope
ratorių vienoje kasykloje.

12 užmušta. Gladewater, 
Texas. — Ištikus sprogi
mui aliejaus šaltinyje už
mušta arba sudeginta 12 
darbininkų ir 10 sužeista, 
iš jų penki sunkiai. Spro
gimas paėjo nuo kibirkšties 
kuri pasidarė leidžiant Į 
aliejaus šaltini įrankius.

VYRAI ŽEMIAU 67 IR 
MOTERYS ŽEMIAU 
47 METU PAPULS 

PO TUO ĮSTATYMU
Oklahomos valstijos gu

bernatorius užtvirtino ir 
padarė įstatymu toje vals
tijoje sterilizavimą (romiji- 
mą) bepročių ir silpnapro
čių, taipgi ir tris kartus 
nubaustų kriminalistų, kad 
per juos nesiplatintų silp
napročiai ir niekštai.

Gubernatorius dar pridė
jo kad daugiau atidos rei
kia kreipti į kriminalistus 
negu į silpno proto žmones. 
Kriminališkumas ir silpna
protystė, sako gubernato
rius, paeina nuo prisigimi- 
mo. Sterilizavimas nėra 
bausmė, bet apsauga. Tai 
yra žmoniška priemonė vi
sų gerovei.

Dr. Gray išrodinėjo kad, 
įstatymo prisilaikant, vyk
dymas sterilizavimo nepa
kenkia žmogaus kraujo ar 
nervų veikimui ir neprive
da prie jokių fiziškų per
mainų.

Sterilizavimo Įstatymas 
apima vyrus žemiau 67 me
tų amžiaus ir moteris jau
nesnes 47 metų.

Oklahomos valstijoj da
bartiniu laiku ligoninėse 
yra apie 6,000 bepročių ir 
kalėjimuose virš 3,800 kri
minalistų.

NUKIRSDINTA 1,800 
KOMUNISTU

Šanghai. — Komunis
tų ir kitokių plėšikų vei
kimui vakarinėje Hupeh 
provincijoje, Chinijoj, ti
kima padaryta galas nu
kirsdinimu gaivų 1,800 
sugautų vyrų.

Valdžios kareiviai neti
kėtai apsupo, suėmė ge
rai apsiginklavusius ko
munistų vadovauj a m u s 
plėšikus ir nukirsdino.

Jie toje srityje veikė 
keletą mėnesių ir išžudė 
šimtus nekaltų žmonių.

POTVINIAI VILNIUJE
Pereitą savaitę, pradėjus 

Lietuvos upėms varyti ledą, 
prasidėjo potviniai Lietu
voje ir Vilnijoje. Apsem
tas ir pats Vilniaus mies- 
tas. ,,k ■-

Kauno potviniai prasidė
jo prieš pora savaičių. Van
duo buvo pakilęs labai auk
štai.

Pranašauja gerus laikus. 
Charles M. Schwab, pirmi
ninkas Bethlehem Plieno 
korporacijos, pranaš a u j a 
didelį biznio pažingėjimą 
pirmyn nuo dabar per de
šimts ateinančių metų. Bus 
daroma dideli skelbimai, 
namų budavojimas, elektri
fikavimas dirbtuvių ir ge
ležinkelių ir automobilių 
industrija padarysianti di
delę pirmynžangą.

Astuoni užmušta. Mag
deburg, Vokietija. — Sa- 
harino dirbtuvėj ištikus 
sprogimui užmušta aštuoni 
darbininkai, diduma jų mo
terys.

Keturi užmušta. Meksi
koj. Providencia kasykloje, 
ištikus parako sprogimui 
užmušta keturi darbinin
kai.

Vatos perviršis pereitais 
metais buvo net 4,000,000 
rišulių, todėl šymet ragina
ma mažint vatos auginimą.

ANGLIJA DIDINA 
TAKSUS

Londonas. — Iždo sekre
torius Snowden siūlo suma
nymą aptaksavimui žemės 
vertės po 1 peną nuo sva
ro, prieš ką iki vienam iš
stoja Lordų Buto nariai, 
kadangi tokie taksai palies 
daugiausia turčius. Taipgi 
rengiamasi dvigubai padi
dint gazolino taksus.

Anglijos biudžetas virši
ja $4,000,000,000, todėl rei
kia iš kur nors paimti pini
gus, nes ikšiol turi deficito.

SUMAŽINO SUV. VALS
TIJŲ BIUDŽETĄ

Nuo sekančio Suv. Vals
tijų lėšų biudžeto nuimama 
net $300,000,000.

Šio fiskalio meto, kuris 
baigsis Birželio 30 d., išlai
dos yra $4,435,029,732, se
kančio meto išlaidos bus 
$4,119,230,649.

HOOVER TURI DAUG 
RĖMĖJŲ

Amerikos Republi k o n ų 
partija, kuri šiais bedarbės 
laikais turėjo gauti mirtiną 
smūgį, gudrių politikierių 
pastangomis išeis vėl laimė
toja. Paprastai buvo kalti
nama Demokratų partija 
už bedarbes, nes pasitaiky
davo bedarbė Demokratų 
partijai valdant šalį.

Dabar blogi laikai užėjo 
prie Republikonų. Bet jie 
tikrina šalies gyventojus 
kad prie Demokratų butų 
buvę dar blogiau.

Dienraštis “Washington 
Post” padarė bandomus 
balsavimus tarp prezidento 
rinkėjų, kurie 1928 m. išrin
ko Hoover’ą. Iš jų net 484 
vėl balsavo už Hoovęrį, 13 
už Morrow ir 12 už' Cool
idge. 29 susilaikė nuo pa
reiškimo nuomonės.

Taigi, Republikonai pasi
darbavę gali laimėti rinki
mus ir 1932 metais.

Suv. Valstijų prekyba su 
užrubežiais per Kovo mėn. 
buvo: eksportuota už $237,- 
000,000, Vasario mėn. eks
portuota už $224,413,000.

Kovo mėn. importuota už 
$211,000,000, Vasario mėn. 
— už $175,108,000.

100 ŽUVO ŽEMĖS 
DREBĖJIME

Maskva. — Apie šimtas 
žmonių užmušta ir virš 200 
sužeista Nakičevano sovie
tų respublikoj prie šiaurry
tinio Persijos rubežiaus, iš
tikus smarkiam žemės dre
bėjimui Balandžio 29 d. Su
griauta 12 miestelių.

Nepasisekė apkaltint. Ke
li rabinai ir šiaip “dorovės 
sargai” įteikė skundą New 
Yorko valstijos gubernato
riui prieš New Yorko mies
to majorą Walker, reika
laudami kad jį atstatytų iš 
vietos kaipo nedorą, palai
dą ir išlaidų žmogų. Gu
bernatorius skundą atmetė 
kaipo negana pamatuotą.

Mokytojai be algų. Chi- 
cagoj 14,000 mokytojų, vy
rų ir moterų, negavo savo 
algų. Bendrai reikėjo apie 
$3,750,000 sumos, kurios ne
turima.

ALAUS BILIUS BU
SIĄS PERLEISTAS
Philadelphia. — Organi- 

I zuotų darbininkų naciona- 
j linis komitetas tikisi kad 
jo pastangos iškovoti pa
keitimą prohibicijos įstaty
mo sekančiame kongrese 
gali pasiekti savo tikslo.

Sekantis Kongresas susi
rinks Gruodžio mėnesį. La
bai daug naujų kongreso 
narių prijaučia prohibicijos 
sušvelninimui.

NUTEISTAS NUMIRT į 

9 KARTUS
Duesseldorf, Vokietija.—

STATO KEISTĄ
■ PAMINKLĄ

RUSIJA DALYVAUS PA
SITARIME

Maskva. — Sovietų užru- 
bežinių reikalų komisiras 
Litvinov sako jog sovietų 
Rusija sutinka dalyvauti 
Tautų Sąjungos šaukiamoje 
konferencijoj apkalbėjimui 
steigimo Sovietų Unijos.

Tik, pasakė Litvinov, so
vietų vyriausybė nevisai 
pasitenkinus pačiu pakvie
timo budu. Litvinovo nuo
mone, Tautų Sąjungos už- 
kvietimas buvęs taikymas 
“išprovokuoti musų atsisa
kymą dalyvauti”.

Vis mat permažai lenkia
mas!, ko sovietų carai labai 
nori.

RUSIJA RENGIASI UŽ
VERST PASAULI 

KIAULĖMIS
Maskva. — Sovietų vy

riausybė pavedė porai de- 
sėtkų Amerikos kolegijas 
baigusių žmonių užvesti di
delius kiaulių auginimo u- 
kius. Jiems pavesta milijo
nas akrų žemės įvairiose 
šalies dalyse ir jie žada iki 
1932 meto išauginti 30 mili
jonų kiaulių. Jeigu šis su
manymas bus pasekmingas,
Rusija tiki užvesti pasaulio 
rinkas bekonu ir taukais ir 
tokiu budu sugadinti biznį 
kitoms šalims.

RINKIMAI ARGENTI
NOJ

Buenos Aires provincijos 
rinkimuose pasirodė laimi 
nuversto prezidento Irigo- 
yeno šalininkai, kurie vadi
nami radikalais. Jie gavo 
164,278 balsus, dabartinės 
valdžios šalininkai gavo 
139,673 balsus ir socialistai 
30,890 balsų.

NUŽUDĖ 16 SANDINO 
KAREIVIŲ

Šios savaitės pradžioj su
sirėmimuose Nikaraguoje 
nužudyta 16 sukilėlių, vado 
Sandino kareivių.

Kuomet kiti Amerikonai 
reikalauja ištraukti Ame- 
kos kareivius iš Nikara- 
guos, kiti reikalauja kad 
S. V. vyriausybė siųstų dar 
daugiau kareivių tenai ir 
kad pati Amerikos kariu- 
menė sugautų Sandino ir jo 
palaikytojus.

Vienas Japonijos laikraš
tis siūlo $25,000 dovanų la
kūnui kurs perlėks per Pa- 
cifiką iš Suv. Valstijų į Ja
poniją be sustojimo. Jei
gu Japonietis butų pirmu
tinis perlėkti jam bus duo
ta $50,000.

i Petras Kuerten, 48 m., ku
ris prisipažino prie devy
nių žmogžudysčių, teismo 
rastas vertu mirties baus
mės už kožną, bet paneš tik 

j vieną mirties bausmę.
j Kuerten, nužudė keturias 
mažas mergaites, keturias 
moteris ir vieną vyrą. Jo 
ginklas buvo viena pusė žir
klių ir kūjelis.

Jis pakliuvo kuomet bu
vo beveik bepriviliojąs vie
ną merginą, kurią butų nu
žudęs.

SOVIETŲ RUSIJA MAU
DOSI ALIEJUJE

Sovietų Rusija tiesiog sa
kant plaukioja naturališka- 
me aliejuje. Aliejus iš že
mės veržiasi tokiu greitu
mu kad nespėja dirbti tan
kų jo sutalpinimui. Alie
jaus industrijoj sapnai apie 
“piatilietkos” pasis e k i m ą 
daugiau negu išsipildė.

Šymet Kovo mėnesį alie
jaus gauta net 1,181,000 
metriškų tonų. Per pus
trečių metų aliejaus pro
dukcija pakilo nuo 23,000 
iki 41,000 metriškų tonų Į 
dieną.

VOKIETIJA ĮIEŠKO SA
VO SENOS VIETOS

Busiąs Ženklas Amerikos 
Mirusios Civilizacijos

Turtuolis Wm. H. Har
vey, 80 metų senis, vykdo 
labai keistą sumanymą. Jis 
parinko tuščią, apleistą sri
tį, Arkansas valstijoje, va
dinamą Ozarks, kur stato 
akmens rumus, panašius į 
Egipto faraonų, kurie tan
kiai atkasami. Tuose rū
muose jis sutalpins įvairius 
dokumentus apie Amerikos 
civilizaciją, kurią jis skai
to jau mirštančia, kad to
limų amžių gyventojai ko
kie jie bus išsikasę galėtų 
gauti pilnų informacijų a- 
pie šiuos musų laikus.

Jau daug tų jo akmens 
rūmų išstatyta, ant kurių 
jis praleido $10,000. Virš 
tų rūmų bus išstatytas pi- 
ramidas-stulpas, 130 pėdų 
aukščio, kad jo viršūnė bu
tų išsikišus iš žemės ilgus 
amžius, kuomet tuos rumus 
žemė apguls. To bokšto vir
šūnėje bus kambaris, o pa
čioje bokšto viršuje bus už
dėta metalinė lenta su pa
rašu: “Kada šitą parašą 
išskaitysit, dasigaukit že
myn ir rasit rekordą apie 
civilizaciją ii’ apie jos žu
vimo priežastį”.

rie duos aiškų supratimą 
apie šių dienų Suv. Valsti
jas. Bus palikta ir knyga 
300 žodžių, parašyta paties 
Harvey, su jo nuomone ko
dėl Amerikos civilizacija 
sugriuvo.

Jo noras yra kad ateities 
civilizacijos žmonės galėtų 
pasimokyti ir vengti tokių 
klaidų kokias darom mos.

Kad visi dokumentai iš
liktų, Harvey patalpins ki
tame kambaryje viską to
kį pat kaip ir pirmame 
kambaryje, ir jeigu neuž
tiktų vienur tai užtiks ki
tur tą ką jis nori kad atei
nančių amžių žmonės žino
tų apie mus.

Harvey kitados buvo žy
mus politikierius, bet kada 
jo įtekmė nusmuko, apie 30 
metų atgal, jis išsikėlė į už
leistą sritį Ozarks,' kur no
rėjo išvystyt centrą, kur 
galėtų atvažiuot žymiausi 
pasaulio protautojai pasil
sėti ir ramiai pagyventi, iš
leido daug pinigų įrengimui 
namų ir net privedė gelžke- 
lio liniją kad galėtų pasau
lis tą vietą pasiekti. Vie
nok iš šio sumanymo nie
kas neišėjo ir Harvey ėmė
si dirbti planus pabudavoji- 
mui piramide palikimui do-

Berlinas. — Vokietija sa-
ko atsisakys pasirašyti po 
tarptautiniu nusiginklavi
mo dokumento pasaulinėje 
konferencijoje kuri šaukia
ma 1932 metais, jeigu Vo
kietija nebus paskaityta ly
gi kitoms valstybėms, o ne 
nugalėta tauta.

Pasaulinėj konferencijoje 
Vokietija žada atjieškoti 
sau senos savo vietos tarp 
didžiųjų valstybių, o tada 
kalbės ir tarsis su visomis 
kaipo su sau lygiomis.

ISPANIJOS RINKIMAI 
BUS BIRŽELIO 21

Madridas. — Ispanija tu
rės visuotiną balsavimą 21 
d. Birželio, rinkimui seimo 
atstovų. Tai bus konstitu- 
cijinis seimas ir jame bus 
pakeista šalies konstitucija. 
Tai bus balsavimai už “res-
publika ar monarchija” ir 
tada nuverstas nuo sosto 
karalius gaus patirti ar ša
lis reikalauja jo ar ne.

Dabartinis Madrido lai
kinas prezidentas Zamora 
buvo kvietęs atsimetusios 
Katalonijos provincijos pre
zidentą Macia pasitarti a- 
pie palaikymą Ispanijos 
krūvoje. Bet matyt Macia 
atsisakė tartis, todėl pats 
Zamora buvo nuvykęs pas 
Mačią į Barcelona. Kada 
Zamora atvyko į Barcelo
na, buvo priimtas labai iš
kilmingai, kaip visai nesi
tikėjo, nes Kataloniečiai ne
myli Madrido. Macia ir 
Zamora ilgai ir gražiai pa
sikalbėjo. Gal ir pasiseks 
palaikyti federaciją tarp 
Ispanų ir Kataloniečių, bet 
pastarieji turės turėti au
tonomiją, kitaip nesutiks.

Žemė užguls tuos rumus kumentų apie musų dienas.
ir daug to bokšto, per tūk
stančius metų, bet bokšto 
viršūnė vistiek kyšos, ir ją, 
tiki Harvey, kokie nors kla
jūnai užtiks, pamatys už
rašą, susižingeidaus kas pa
rašyta, ims tyrinėt, ir at
kas žemėse esančius rumus
ir iš jų gaus patirti apie 
garsią Ameriką kokia ji 
buvo musų dienose. Tada 
jau atmintis apie šią civili
zaciją bus išnykus, kaip iš
nyko Egipto ir kitų kraštų 
ir reikia pernaują tyrinėti 
ir mokytis ir likusių žemė
se palaikų.

Tuose rūmuose Harvey 
palaidos stikliniuose induo
se, tvirtai užliakuotuose, 
laikraščius, fotografijas ir 
tam panašius dalykus, ku-

Jis nenori pats palikt savo 
vardo tarp tų dokumentų, 
ir nepaliks jokio iškalto už
rašo kas tas budavones 
įrengė.

Jo išvada jog Amerikos 
civilizacija grius del GO- 
DULYSTĖS, kuri taip įsi-
viešpatayus.

Iš profesijos jis buvo ad
vokatas ir savu laiku gyve
no Clevelande, Chicagoj ir 
kitur.

TIES TELEFONĄ I 
ANGLIJĄ

Bell Telefono kompanija 
ruošiasi tiesti telefono lini
ją iš Amerikos į Angliją, 
įvedant susinėsimą tų dvie
jų šalių. Tas darbas kaš
tuos net $22,000,000.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND > NEW YORK
“The Lake Cities Express”

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

(Be Ekstra Primokėjimų)

INDIVIDUALEMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS 
New Yorko Stotis randasi gretimai visų 

Laivų prieplaukų

Rezervacijų, ir Informacijų šaukit City Ticket Off'ee CHerry 1812 
arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Prof. M. Biržiškos atsi
lankymas. Balandžio 18 d., 
virš desėtkas automobilių, 
išpuoštų Lietuvos ir Ameri
kos vėliavomis, nuvažiavo 
prie Pennsylvania stoties, 
kur apie 12 vai. dieną trau
kiniu iš Youngstowno atva
žiavo visų laukiamas sve
čias, Prof. M. Biržiška. Su

svirs 30 žmonių pasitiko sve
čią. Tautiškos parapijos šv. 
Jurgi? klebonas Kun. Z. 
Vipartas pasakė tinkamą 
kalbą, pasveikindamas sve
čią Pittsburgo Lietuvių 
vardu ir visi kartu sušuko 
Valio!

(Nors pirmiau nebuvo 
paminėta kad dalyvauja ir 
Šv. Jurgio parapija Prof. 
Biržiškos priėmime, bet tas 
atsitiko per klaidą, nes da
lyvavo visi Lietuviai ir vi
sos parapijos kartu.)

Pasisveikinus su svečiu, 
jis tapo nulydėtas j auto
mobili, ir visa eilė automo
bilių, dviem policijantam 
ant. motorciklių vedant, nu
važiavo į South Side, kur 
gyvena daug Lietuvių ir 
Ukrainiečių, ir ten perva
žiavus nuvežta Į Schenley 
viešbuti, kur dalis rengėjų 
pasiliko ir kartu su Prof. 
Biržiška tūrėjo pasikalbė
jimą ir užkandį.

Banketas. Vakare nuo 8 
vai., Lietuvių Piliečių salė
je buvo surengta banketas 
svečio pagerbimui. Daly
vavo virš 80 žmonių, Lietu
vių ir Ukrainiečių. Progra
mo vedėjais buvo pasimai
nydami P. Pivaronas ir Uk
rainietis Adv. B. Oniškov. 
Šis perstatė savo veikėjus 
kalbėti. Nuo Lietuvių kal
bėjo Dr. J. Baltrušaitienė, 
Kun. Z. Vipartas, mokytoja 
A. Akelaitytė, ir pats gar
bės svečias Prof. Biržiška.

Dideles prakalbos. Ba
landžio 19 d., kadangi buvo 
sekmadienis ir diena graži, 
i didelę salę prisirinko arti 
1,500 Lietuvių ir Ukrainie
čių. Tarp Ukrainiečių kilo 
nesusipratimas ir jų choras 
atsisakė visai paskutinėse 
dienose. Dainavo Šv. Vin
cento parapijos choras va
dovaujamas J. L. Senulio, 
Šv. Kazimiero par. choras, 
kuri vadovauja Medonis, ir 
Į Dangų Žengimo parapijos 
choras iš Homestead, vado
vaujamas A. Kimučio. Vi
si keturi chorai kartu su
dainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir Vilnių.

Programą vedė Dr. J. J. 
Vėberis. Pirmiausia per
statė kalbėti Prof. Biržiš
ką. Kalba buvo daugiau I 
dvi valandas laiko, tik gai-Į 
la kad del salės didumo ne 
visi galėjo jį girdėti. Po 
jo kalbėjo Ukrainietis, to-'

liau kalbėjo P. Pivaronas, 
[ ir dar kartą kalbėjo Prof. 
' Biržiška Rusiškai.

Buvo užrašinėjama žur- 
! nalas “Musų Vilnius”, tik 
ne ištisai visą laiką, todėl 

'kiti net ir norėdami nega
lėjo užsirašyti.

Buvo kviesti ir žadėjo da
lyvauti Pittsburgo miesto 
valdininkai, bet nei vienas 
nepribuvo. Čia tai ženklas 
Pittsburgo Lietuvių apsi
leidimo, nes mes neturim 
savo politiškos partijos, ne- 
dalyvaujam aktiviai miesto 
rinkimuose, ir su mumis 
niekas nesiskaito. O gal 
Lenkai juos Įbaugino yvkad 
neitų kalbėti Lietuviams, 
nes kitais rinkimais nebal
suos už juos....

Studentų posėdyje. Pa
vakarį gerb. svečias buvo 
pakviestas į Lietuvių stu
dentų organizacijos posėdi 
Lietuvių salėj. Čia svečias 
apžiurėjo LMD. salę, ir gė
rėjosi dideliu knygynu.

Studentams apsakė Lie
tuvos universiteto istoriją, 
kaip dabar Vytauto Did. 
Universitete Kaune moki
nasi 4,000 studentų. Aiški
no apie visus skyrius ir kac 
visuose skyriuose visi stu
dentai turi mokėt gerai 
Lietuvių kalbą. Pasakojo 
kokios sąlygos universitete 
ir kaip su Lietuva koope
ruoja Estija, Latvija, Suo
mija mokslo reikalais. Pra
šė musų studentų susiraši
nėti su Lietuvos studentais. 
Studentų klubas nutarė pa
sveikint' Lietuvos studen
tus per Prof. Biržišką. Bu
vo paklausimų apie Lietu
vos studentų sportą ir kitus 
dalykus. Padėkodami gerb. 
Biržiškai už atsilankymą į 
jų susirinkimą, studentai 
sušuko tris kartus Valio ir 
tuo visas programas baigė
si. J. Virbickas.

1,800 miškų gaisrų. Penn- 
sylvanijoj šį pavasarį jau 
buvo 1,800 didelių ir mažų 
mišku gaisrų, kuriuose iš
degė b0,000 akrų miško, žu
vo trys žmonės ir nuostolių 
padaryta virš $1,000,000.

99 nuošimčiai tų gaisrų 
buvo išvengiami ir nebūtų 
įvykę jeigu ne žioplumas ir 
neatsarkumas su ugnia.

Valstijos miškuose tinka
mose vietose yra įrengta 
118 plieninių bokštų, iš ku
rių tėmijama miškų gaisrai 
dieną ir naktį, ir kur tik 
susekama gaisras dedama 
visos galimos pastangos su
laikyti ugnį nuo prasiplėti- 
mo, bet ir tai ne visada se
kasi.

Gaisrai daugiausia kyla 
iš priežasties automobilistų 
mėtymo degtukų arba ci
garų važiuojant miškais.

Kupiškėnai Pittsburghe
Susitvėrė Kupiškėnų kuo

pa. Balandžio 26 d. čia su
sidarė Kupiškėnų Bendro 
Klubo Amerikoje 3-čia kuo
pa. Pirma yra Chicagoje, 
antra Clevelande. Čia su
sirašė 75 nariai.

Kuopa susitvėrė atsilan- 
•kius čia ir pasidarbavus ge
neraliniam organizatoriui 
Jonui J. Kuliui iš Chicagos. 
Kulis čia yra žinomas ir at
menamas jau nuo 1913 me
tų, kuomet darbavosi laik
raščius platindamas ir da
lyvavo programe kaipo dai
nininkas. Dabar atsilankęs 
vėl rado daug draugų ir sti 
jų pagalba suorganizavo 
Kupiškėnų Bendro Klubo 
Amerikoje kuopą.

Naujos kuopos valdybon 
ineina šie veikėjai: pirmi
ninkas — Kazys Kregždė, 
vice-pirm. — Amilė Pasec- 
kienė-Katkevičaitė; iždinin
kas — Danielius Žusinas, 
raštininkas — Jonas Bal
trūnas. Organizatoriais: J. 
Marmokas, K. Šimkūnas, 
A. Kaulakis, A. Stukas, A. 
Baltrėnienė-Dudaitė, Kastė 
Remeikienė-Šimkunaitė.

Šį sekmadienį, Gegužės 3 
d., nuo 2 vai. po pietų, bus 
fotografuojami visi nariai 
ir rėmėjai Kupiškėnų dar
bo, todėl visi prašomi susi
rinkti į Varnagirio studiją, 
1930 Carson st.

Balandžio 26 d. susirinki
me, nors buvo lietingas o- 
ras, dalyvavo dikčiai Ku
piškėnų ir rėmėjų (rėmėjai 
gali būti ne Kupiškėnai), ir 
daugelis prisidėjo su para
ma musų darbo. P. Piva
ronas aukavo $5 steigimui 
Kupiškyje liaudies namo; 
P. Valintas $2, ir tt.

Dabar Kupiškėnų- B. K. 
turi narių apie 500, kas la
bai džiugina Kupiškėnų or
ganizatorius.

Jonas J. Kulis buvo Lie
tuvoje 1928-29 metais, gerai 
pažino dabartinius Lietu
vos žmonių reikalavimus ir 
sumanė pasidarbuoti tarp 
Amerikiečių Kupiškėnų įs
teigimui Kupiškyje liaudies 
namo ir skaityklos. Ame
rikos Kupiškėnai tam pri
taria, kiti visi Lietuviai pa
remia, todėl galima tikėtis 
neužilgo pradėti tą puikų 
sumanymą kūnyti. Kuo
met bus pastatytas mini
mas namas, ten bus paka
binti paveikslai visų tų ku
rie šį darbą remia ir prisi
deda su pinigais.

Vargdienis.

DAYTON
Parapijos choro koncer

tas. Bal. 19 d. bažnytinėje 
salėje buvo surengtas vie
tos Lietuvių parapijos kon
certas. Choras, po vadovy
ste Pr. Ambrazaičio, sudai
navo keletą gražių dainų; 
pats p. Ambrazaitis padai
navo labai puikiai tris dai
nas; kitų dainavimas išėjo 
silpniau. Garbė priklauso 
p. Ambrazaičiui už jo pas
tangas, gaivinimą ir palai
kymą musų tautos to bran
gaus turto, gražių dainų.

Po programo buvoųė-ė,o
Blogesnė programo dalis 

buvo ta kad orkestras grie
žė perdaug Lietuviams sve
timus džiazus, kurie Lietu
vių nemėgiami net šokant, 
o dar labiau nepatinka kai
po koncerto dalis. Taipgi 
buvo perdaug solistų kurie 
dainavo Amerikoniškai, o 
čia nebuvo kam tų dainų 
klausyti. Jeigu kas mėgs
ta dainuoti ir nori pasiro
dyti gali išmokti Lietuviš
kų dainelių, kurių yra tiek 
daug ir gražių.

Dainuota ir A. Vanagai
čio kompozicijos dainos, ir 
jos žmonėms labai patiko, 
ypatingai dvi paskutinės 
dainos, “Muzika” ir “Dzim- 
dzi Drimdzi”. Bet kai Va
nagaitis ir Olšauskas atvy
ksta čia koncertuoti, neku- 
rie iš po bažnyčios pasto
gės deda net didžiausias 
pastangas ir vartoja mela
gystes kad tik jiems paken
kus. Jeigu tie žmonės ne
geri tai kam naudoti jų dai
nas publikos patraukimui? 
Dainuoti verčiau tas Ame
rikoniškas, kurių niekas ne
nori klausyti. ’

Turiu priminti kad ne vi
si vietos katalikai ir ne vi-j 
si bažnytinio choro nariai 
yra kalti už tai kas viršu
je pasakyta, bet reiktų ir 
kitiems surimtėti ir musų 
Lietuviškas gyvenimas eitų 
gražiai ir linksmai.

kia pastebėti kad ta mer
gaitė dar nesenai pradėjo 
tuo instrumentu mokytis, o 
valdo armoniką visai gerai.

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA IŠKELIAVO 
LIETUVON, GRAŽIAI IŠLEISTAS IR 

ATSISVEIKINTAS NEW YORKE
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SUSIVIENIJIMAS i 
: . LIETUVIŲ AMERIKOJE :
; Didžiausia Lietuvių Organizacija ; 
: 307 W. 30 Street New York, N. Y. :
S S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu - 
J Kolonijose. j

; Turtas: $1,404,038.14 *
* ■*4 S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300: $600. ir $1,000. į
5 Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. 4
‘t iJeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- H 
" mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis J 
J nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- J
< ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų J 
J prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus, ir J
< mergaites. įM

0 Informacijų kreipkitės į Centra aukščiau paduotu antrašu ar- H 
ba į vietinių kuopų valdybas. 3

trrnxxxxxxxxgxxi-xYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxTxi

PAUKŠTIS PASIKORĖ
Stevens Point, Wis. — 

Kad žmogus pasikaria vi
sai ne naujiena. Bet čia 
mokyklos palėpėj mokyklos 
perdėtinis rado pasikorusį 
paukštį. Spėjama kad at
sitiko sekančiai. Paukštis 
su savo patele suko lizdą. 
Jo budavojimui nešė viską 
kas tik tiko. Radęs ilgoką 
šniūrą, parnešė ir tą ir įsu
ko vieną galą į lizdą, o ki
tas galas kaip nors užsinė
rė paukščiui ant kaklo ir 
kada paukštis šoktelėjo nuo 
vieno lizdo šono ant kito, 
šniūras dar labiau užsiver
žė ir paukštis užtroškytas 
nugriuvo nuo lizdo šono ir 
rasta kabant negyvas.

PRANEŠIMAS
Daytono Lietuviams 

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

W.M. GRĘEN
557 Deeds Ave. Dayton |

šaunus vakarėlis. Balan
džio 25 d. buvo surengta 
gražus TMD. moterų 8 kp. 
vakarėlis. Nors oras buvo 
lietingas, prisirinko gražus! 
būrelis svečių. Apart ska
nių užkandžių, dar buvo ir 
gražus programėlis.

Merginų choras sudaina
vo “Plaukia Nemunėlis” ir 
“Oi kaip Gražu”. Adelė ir 
Ona Sakaičiutės ir Elena 
Stulgaičiutė padainavo trio 
“Leiskit į Tėvynę” ir “Trys 
Sesutės ant Kalnelio”. Jos 
taip pavykusiai sudainavo 
kad publika negalėjo atsi-

Po programo buvo šokiai, 
muzika Sakalo ir Stulgai- 
čio.

TMD. 8 kp. moterims ir 
panelėms priklauso garbės 
žodis už tokio puikaus va
karėlio surengimą.

‘ J. A. U.
I Į
j Kanados Į

I:■ e e •

ji Naujienos |
—M.. j

MONTREAL
Bedarbė. Kaip kituose 

miestuose taip ir .čia siau
čia bedarbė, tarp daugybės 
bedarbių yra nemažai ir 
Lietuvių. Darbininkai bu
vo surengę keletą demon
stracijų, per kurias reika
lavo iš valdžios maisto ar
ba piniginės pašalpos nors 
po kiek į savaitę. Tas de
monstracijas rengia komu
nistai ir jos nueina veltui, 
nes policija vadus išvaiko 
ir demonstrantai išsiskirs
to.

Per žiemą keletoj vietų 
miesto valdyba davė bedar
biams sykį į dieną valgyti. 
Baisu žiūrėti kuomet pasi
taiko eiti pro tuos maitini
mo namus: ilgiausios eilės 
bedarbių laukia bliuduko 
sriubos ir šmotelio duonos. 
Daugumą žmonių šelpė ku
nigai, daugiausia savo pa
rapijomis. Ir Lietuvių pa
rapijos kunigas šelpė kiek 
galėdamas, duodavo kortelę 
$2 vertės, su ja gavo mai
sto produktų už $2. Bet 
dabar jau kunigas pašalpų 
neduoda. Visi laukia pa
vasario tikėdami jog atsi
ras darbų. Tačiau ir dabar 
darbų neatsiranda.

Montreale yra daug viso
kių dirbtuvių, bet per žie
mą jos mažai dirbo.

Čia gyventojai daugiau- 
cia Prancūzai. Kai darbai 
ėjo gerai jie į dirbtuves ne- 
lysdavo, daugiausia išvaži-1 
nėdavo į šiaip darbus. Su
stojus gi darbams abelnai, 
tuoj miesto Prancūzai pra
dėjo rengti demonstracijas

Išleistuvių vakarienė
Pasidarbavimu Brookly- 

no ir New Yorko Lietuvių, 
į Balandžio 23 d. Astor ko
telyje New Yorke buvo su
rengta iškilmingos išleistu
vės Prof. Mykolui Biržiš
kai, garbingam svečiui iš 
Lietuvos, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos pirmininkui. Ta
me viename iš puikiausių 
New Yorko viešbučių daly
vavo apie 300 Lietuvių, Uk
rainiečių ir pakviestų sve
čių kitataučių. Dalyvavo ir 
Lietuvos Ministeris iš Wa- 
shingtono, B. K. Balutis.

Tarp visko gražaus tame 
vakare buvo vienas nerei
kalingas išsišokimas. Išlei
stuvių rengimo komitetas iš 
savo pusės oficialiu to va
karo kalbėtoju buvo pasky
ręs A. B. Strimaitį. Jis nei 
iš šio nei iš to, net pasišo
kinėdamas grubijon i š k a i 
ėmė reikalauti kad Profe
sorius sugryžęs į Lietuvą, 
pareikalautų Lietuvos vy
riausybės duoti Lietuvos pi
liečiams “demokratijos ir 
Seimo. ...”. Pasipiktinusi 
publika ėmė protestuoti ir 
nutraukė jo netaktišką kal
bą. Musų “karšti” “demo
kratizmo” apaštalai nežino 
kur jie randasi ir ką sako. 
Čia dalyvavo Lietuvos Mi
nisteris, kaipo dabartinės 
Lietuvos vyriausybės atsto
vas Amerikoje, ir Prof. M. 
Biržiška, kurio misija yra 
Vilniaus vadavimas, o ne 
politika. Jeigu nenori tai
kytis prie aplinkybių gali

visai į tokią sueigą neiti, 
o ne nuėjus sielotis ir iš
naudoti progą kitų sma
gaus ūpo sugadinimui.

Kad p. Strimaičio kalba 
buvo ne vietoje ir nereika
linga parodė dalyvių už- 
protestavimas ir sulaiky
mas jo.

Buvo ir gražus muzika- 
lis programas.

Išplaukimas
Prof. Biržiška išplaukė 

atgal į Lietuvą Balandžio 
24 į 25 naktį, laivu “Bre
men”, palydėtas į laivą bū
relio veikėjų.

Prof. M. Biržiška buvo 
vienatinis svečias iš Lietu
vos kurį priėmė išvien tau- 

i tininkai, katalikai ir socia
listai. Vilniaus klausimas 
visus juos riša į vieną, nei 
viena tų trijų srovių neiš- 
dryso prieštarauti Prof. M. 
Biržiškai, nes tai butų reiš
kę pasirodymą jog išsižada 
Vilniaus.

Nors trumpai viešėjo pas 
mus šis įžymus svečias, bet 
paliko gerą įspūdį ir dik
čiai patraukė mus prie to 
ko čia buvo atsilankęs.

Koresp.
Duodu Paaiškinimą 

Visiems
Gerai išmėginto paniokini- 
nimo kaip užauginti sto
rus, tankius plaukus, kaip 
sulaikyti slinkimą plauku, 
niežėjimą galvos odos, iš
naikinti pleiskanas. Siusk 
tampą atsakymui. (18) 
J. GECHUS Room (i00

201 N. Wells Street 
Chicago, Ill..

prieš ateivius, susitaisę bū
riais pastodavo darbinin
kams kelią einant į dirbtu
ves ir net pakeldavo muš
tynes. Policija, daugiausia 
Prancūzai, į tai domės ne
kreipdavo'. Taip jie nema
žai ateivių ii' apmušė, net 
ir Lietuvių nukentėjo nuo 
jų. Dabar yra atsiųsta po
licijos iš Toronto, kurie ge
riau užžiuri tvarkos.

Prancūzų protestai bai-
gerėti. Pianu joms akompa- gėsi veltui, nes ateiviai ku-
navo H. Mockevičiūtė. rie dirbtuvėse dirbo ir tu-

Cecilija Melašiutė grojo ri darbus taip ir pasiliko, 
daugbalse armonika. Rei-| Bečerninkietis.

snnmnniinnnininiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiininnnimiiiiiiinii

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

(BREMEN 
(EUROPA
f MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENS

per Cherbourg — 6 dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS J LIETUVĄ 

Spccialis trūkis iš Bremerhaven
Arba keliaukite 0 3 jRflQIiC

j ekspresiniu laivu VW LU m O
Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 
Berlin Stuttgart Gen v. Steuben Dresden 

Informacijų klauskite pas bent vietinį 
agentų arba

1119 Euclid Ave. Cleveland, O.
NORTH 

GERMAN 
LLOYD

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Modemiški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS

Specialės EKSKURSIJOS i Lietuvą
Visos išplaukia motorlaiviu “GRIPSHOLM”

Jegužės 29 Ekskursija Am. L. Taut. Federacijos 
Birželio 27 pirma “Jaunuoliu Ekskursija”, ren

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

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j savo laivakorčių 
agentų ar i kurių švedų Amerikos Linijos raštinę.

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

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetinius kraštus, kuomet del Lietuvių

palaikomas nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

yra

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

Užgiriu Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

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

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

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

I’žgirtos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.
Visos pastangos bus pašvęsta padarymui keliones atmintina ir pilna 

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

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
218 Washington St.. Boston. Mass. 130 No. La Salle St., Chicago, 111.

9(>9 St. Antoine Street Montreal, Que., Canada
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GERB. SPRAGILAS APIE 
PIRMĄ GEGUTĖS 

arba:
Visų šalių Darbininkai Su

kilki!, jus nieko nelai
mėsi! tik retežius!

Einu aną vakarą Superi- 
ja ir dairausiu. Žiuriu ir 
matau. Prie manęs prieina 
nepažystamas vyras ir sa
ko:

— Alo, draugas Spragile! 
Te tau plakatą, tik nesakyk 
niekam kur jį gavai.

— Ei, palauk, o kas tu 
toks ir kas čia do plakatas? 
— Susilaikęs jį sakau aš.

— Nepažysti tu manes, 
ale aš tave pažystu. Pama
tysi, tame plakate pasaky
ta. Žinai, drauge, aš tave 
noriu persergėt kad susi
prastum ir prisidėtum prie 
darbininkų. Po pirmos Ge
gužės revoliucijai bus blo
gai, — sako jis.

— O, tai ir tu esi vienas 
iš tų rrrevoliucijonierių ką 
nori užsidėt sau ant spran
do naštą. Aš esu darbinin
kas gal dar geresnis už ta
ve, bet tokioms kvailystėms 
kaip komunizmas neužsil^i- 
siu. Žinai kad tu už tų pla
katų dalinimą gali pakliut, 

.— sakau aš.
— Drauguti, leisk mane, 

aš nekaltas. Man padavė 
dalint tai ir dalinu, — sako 
jis.

— O pasakyk iš kur tu 
mane pažysti, — sakau aš.

— Man mano draugas 
Stepas parodė, — sako jis.

— Pirmiau vienas kai 
kipšas lysdavo, dabar jo 
jau nematyt, atsirado kitas. 
Kur Stepas dingo? — sa
kau aš.

— Išvažiavo į sovietus. 
Nors tu bandei prikalbėt 
kad važiuotų į tą buožių 
valdomą Lietuvą, bet mes 
perkalbėjom, ir jis išvažia
vo į sovietus, — sako jis.

— Oho, tai malonu gir
dėt! Jam nepatiko Ame
rika, kur ėdė pyragus, pei
kė ir Lietuvą, nežinodamas 
kaip ten dabar yra; o gyrė 
sovietų rojų del to kad kiti 
jam taip įkalbėjo. Kai per
sitikrins rojaus gyvenimu, 
jeigu dar galės parbėgt į 
Lietuvą, žinos kaip ją my
lėti, o kad tas rojus nebuvo 
vertas garbinimo, — sakau 
aš.

— Žinoma kad vertas, tik 
pažiūrėk kas šiame plakate 
parašyta: Amerikoj visi 
darbininkai badu miršta, o 
sovietuose visi dirba, — sa
ko jis,

— Amerikoj darbininkai 
šiuo tarpu vargsta del be-

Draugas Pilypas Lepšius 

darbės, bet toli ne visi, tik 
maža dalelė vargsta. Kiti 
kad ir nedirba bet turi iš 
ko gyvent, o ten dirba kai 
baudžiauninkai, be laisvės 
ir teisių, o visi badauja, ■— 
sakau aš.

— Tu, drauge, giri kapi
talistų sistemą del to kad 
esi nesusipratęs. Mes dar
bininkai geriau žinom ką 
reiškia kapitalizmas, — sa
ko jis.

— Jus nieko nežinot, jus 
esat mulkinami savo išnau
dotojų, kurie jums rojų ža
da vėliau, o jie patys gyve
na iš jūsų sunkaus darbė 
dabar. Jie tik laukia kada 
jus, tamsuoliai, išversit val
džią, tada jie jums užsisės 
ant sprando. Jie patys nei 
šių raudonų plakatų neda
lina, siunčia tokius mulkius 
kaip tu. Jeigu tu pakliūsi 
Į tavo vietą jie ras kitą, — 
sakau aš.

— Drauge, aš už darbi
ninkų reikalus gatavas gy
vastį padėt, — sako jis.

— Darbininkai nereika
lauja kad už juos kiti gy
vastį dėtų. Jūsų tamsuolių 
gyvasčių reikalauja tik tie 
jūsų išnaudotojai. Kada 
jus sukurstyti prie sųkili-jus siiKLirsiyti prie stpun- 

| mo žusit, jeigu kas bus lai- 
'mėta, naudosis tie jūsų iš
naudotojai, o ne darbinin
kai, — sakau aš.

— O sovietuose ar ne 
darbininkai viską turi sa
vo rankose? — sako jis.

— Ne, brolau, ten darbi
ninkai nieko neturi. Jei 
kas dar ką turi, žemės, ar
klį, namą, viską atiminėja. 
Ten Stalinas yra caras, o 
visi kiti turi jo klausyti la
biau negu caro. Prie caro 
nukentėdavo vienas-kitas, o 
dabar kasdien desėtkai gy
ventojų Rusijoj sušaudoma 
ir šimtais Į kalėjimus grū
dama, — sakau aš.

— Klausyk, drauge, 
mane broliu nevadink, 
tau nesu joks brolis, ba
esi darbininkų išdavikas,— 
sako

tu 
aš 
tu

koks 
aš.

jis.
Na tai gerai, pasakyk 
tavo vardas, — sakau

— Mano vardas yra Pi
lypas Lepšius. Aš dar ne
senai atvažiavau iš Čika
gos, užtai tu manęs nepa
žysti, — sako jis.

— Bet pasakysiu kad ir 
pažint nenoriu. Neapsimo
ka su sumulkintais avinais 
turėt reikalų, — sakau aš.

— Palauk, kitaip tu kal
bėsi po revoliucijos, kada 
šitų mano pasėtų plakatų 
vaisius pasirodys po Gegu
žės pirmos, — sako jis.

— Na tai eik toliau ir 
sėk. O tuo tarpu laukim 
ką atrašys iš rojaus drau
gas Stepas, — sakau aš.

VIII”
PEŠ”

a ir pilna 
joje.
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KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
M ras palengvinimo Gold Medal HaarlenTOil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis hHKjB ya H bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo-H R- JM ju dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-se 35c, 75c ir $1.50 
lins skausmą. Po antspauda K&H § JS M 
jūsų sveikatą apsaugos. NAUJAS

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai’’ vardo kiekvienoje dė
želėje. _ ........................

Nepamatuoti Kaltinimai del p. Bačiuno 
Dovanos Susivienijimui”

(Pabaiga iš pereito num.) 
Rodosi visiems ŠLA. na

riams turėtų būti žinoma 
kad keli metai atgal SLA. 
nariai visuotinu balsavimu 
net panaikino Prieglaudos 
Namo įkūrimo klausimą ir' 
tuo metu susidariusi rodos 
gerokai viršaus šešių tūks
tančių dolarių suma iš Prie
glaudos Namo fondo tapo 
pervesta į SLA. Našliu ir 
Našlaičių fondą. (O del ko 
buvo panaikinta? Ar del 
to kad SLA. seneliams ne
reikės prieglaudos? Ne, nes 
šiandien turim jau daug to
kių senelių kurie neturi kur 
pasidėti. Panaikinta dėlto 
kad organizacijos priešaky
je stovėjo tokie žmonės 
kaip p. Gegužis, kuris net 
ant narystės lindynių už
spausdavo g u m i n į savo 
parašą, tokie kuriems rupi 
tik savo nauda ir pozicija; 
tokie kurie “Tėvynę” pa
šventė ne SLA. gerovei bet 
tuščiai 
kokios 
lame.
kaip p. Gegužis ir p. Vitai
tis organizaciją vadovau
jant galima numarinti ir 
Našlių ir Našlaičių Fondą., 
galima numarinti ir patį 
Susivienijimą. Tik tas ne
nutiko ačiū smarkiems ko
lonijų organizatoriams. — 
“D.”) Akivaizdoje tokio na
rių nubalsavimo aš abejo
ju ar net pats Seimas, pa
norėtų išnaujo įkurti Prie
glaudos Namo Fondą, arba 
nutarti įsteigti Prieglaudos 
Namą be visuotino S.L.A. 
nąyių balsavįjno,, (Priklau
so kokią politiką varys p. 
Gegužis su p. Vitaičiu. Jau 
dabar jų varoma politika 
rado pasekėjų: viskas ką 
kas sako prieš šių dviejų 
asmenų klaidas ir neveiklu
mą organizacijai, kitiems 
į tikrinta jog yra šmeiži
mas “atsakomingų vetera
nų”.—“D.”) Tuomet ką jau 
ir bekalbėti kad vienas S. 
L. A. Prezidentas galėtų 
toki reikalą atmesti ar pri
imti. Nors šitas tokio tie
sioginio reikalo ar ryšio su 
čia apkalbamu reikalu ne
turi, vienok galima prisi
minti kad tūli apskričiai 
kalba apie įsigijimą tokių 
Prieglaudos Namų savose 
apielinkėse. Tokiu budu 
centraliniam Priegla ūdos 
namui ir tik vienam vargiai 
jie pritartų. (Čionai musų 
pabraukta. Šis p. Gegužio 
pasakymas parodo kad nors 
visos musų Pildomosios Ta
rybos neveiklumu Susivie
nijimo Prieglaudos Namo 
klausimas numarintas, jis 
paties gyvenimo reikalauja
mas keliasi iš numirusių. 
Pati organizacija nemato 
reikalo seneliems prieglau
dą turėti, ir net jos prezi
dentas ir šiame straipsnyje 
prirodinėja kad seneliams 
prieglaudos nereikia ir kam 
už tai net jį vargina, bet 
apskričių valdybos geriau 
tą dalyką žino. Užtai jos 
ir rūpinasi kuriniu nors lo
kalių prieglaudų, kas, žino
ma yra sunkus darbas ir 
nepraktiškas, nes apskritis, 
su mažučiu savo fondu, te- 
pajiegs įsigyti kokią lūšne
lę ir įsteigs Ubagyną, bet 
ne prieglaudą. Tokių uba- 
gynų yra miestuose, kur se
neliai pabuvę arba pabėga 
arba tuoj miršta. Reikalin
ga centralinės SLA. prie
glaudos, kur nebus gėda 
gyventi ir tokiam seneliui 
kuris nenorės savo vaikams 
ant sprando sėdėti, ir vai
kams SLA. nariams jį ap
lankyti.—“D.”)

Reikia pasigailėt kad mu-

svetimai politikai, 
ten partijos reika- 
Tokiems žmonėms

sų gyvenime Įsigalėjo tokis 
paprotis jog net spaudoje 
be jokių faktų patyrimo 
tuojau svaidoma visokiais 
kaltinimais ir priekaištais Į 

į organizacijos prieš akyje 
stovinčius žmones. Kiek
vienas gali suprasti kad 
kiekvienas klausimas turi 
dvi pusi ir kaltinti ką nors 
išgirdus ar išklausius tik 
vieną pusę yra neteisėtas ir 
nesąžiningas dalykas. (Dvi 
puses turi ir užginčijimas 
tos dovanos: nors p. Gegu
žis užsigina nežinąs, vienok 
užslėpti negali kad pasiūly
mo nebuvo, todėl imasi pri
rodyti SLA. nariams kad 
musų organizacijai senelių 
prieglauda nereikalinga!— 
“D.”)

Taigi kuomet musų laik
raštininkams prisieina ko
kiu nors klausimu mane 
kaltinti Susivienijimo rei
kalais tai ai’ nebūtų visa
pusiai ir visiems geriau jei 
jie atsiklaustų ir mano pa
siaiškinimo pirmiau negu 
aš išbartas ir iškoliotas. Ro
dos pats teisingumas to rei- 
dos pats teisingumas ir 
žmoniškumo principas to 
reikalauja. (Nėra abejo
nės kad p. Gegužis ir jo ša
lininkai rėks kad ir prie šio 
jo straipsnio pridėtos pas
tabos yra kolionė ir šmeiž
tas. Reiškia, kitam savo 
minčių nevalia išreikšti, ką

su laikraščių redaktoriai 
taip darydavo. Dodel da
bar Amerikos Lietuvių lai
kraščių redaktoriai neprak
tikuoja šios gražios taisyk
lės, tai palieku patiems 
gerb. Redaktoriams išsiaiš
kinti. (Perdaug viešuose 
klausimuose ir faktuose nė
ra reikalo atsiklausimų da
ryti. Tuose klausimuose iš
sisukinėjimų ir užsigynimų 
bus panašių į šitą, ir viskas. 
Atsiklausimai reikalingi, ir 
SLA. nariams žingeidi! ži
noti, ar tikrai p. Gegužis 
paėmė iš SLA. iždo užmo
kestį už savo kelionę į Lie
tuvą ; kokiems reikalams 
p. Gegužis pasiskyrė sau 
$10 į savaitę — $520 į me
tus — neva “sekretoriaus” 
algos? Ar kad prispaudi- 
nėtų p. Gegužio antspaudą 
arit narystės paliudymų, ko 
“sekretorius” savo rankos 
raštu už p. Gegužį padaryt 
negali. Reikia atsiklausti ir 
ar p. Gegužis tą “sekreto
rių” vežiosis į New Yorką 
į Pildomosios Tarybos su
važiavimus, ir už jį paskai- 
tydamas po $8 į dieną iš 
SA. iždo? Toliau, reikia 
atsiklausti kodėl p. Gegu
žis kada tik neturi ką na
mie veikti vis važiuoja į 
New Yorką neva SLA. rei
kalais, už ką SLA. iždas 
apmoka. Jeigu šitais ir 
tam panašiais dalykais, ku
rie nuo SLA. narių ir laik
raščių slepiami, laikraščiai 
neatsiklausę rašytų galėtų 
papulti net į bėdą. Bet ką 
gausi atsiklausus? Atsa-

S. GEGUŽIS.
SLA. Prezidentas.

Ar jau išrašei “Dirvą” 
saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

Jei Turi Kietus Vidurius
Naudoji visokias piles ir druskas, 

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

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

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

ANTRA EKSKURSIJA
(Kartu su Liet. Agentu Sąjunga)

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

STAČIAI Į KLAIPĖDĄ 
Be Persėdimo i Kitą Laivą.

LINKSMA IK GREITA KELIONĖ DIDŽIAUSIAME 
LIETUVIŲ BŪRYJE

Mielai priimami ir Nepriklausantys i Susivąienijimą 
Keleiviai.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA: 
AMBRAZIEJUSJ.

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

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

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

J. G. BOGDEN
322 W. Long st. DuBois, Pa. 

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS
793-97 Bank St. Waterbury, Ct.

K. MAKAREVICIUS
95 Libertv St. Ansonia, Ct.

P. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust Co. 

‘”’01 E Alleo-benvav. Phila Pa.

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

“NAUJIENOS”
1139 S. JIalsted St. Chicago 

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

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

875 Cambrdge St.
Cambridge, Mass.

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

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

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

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct. 

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

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

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

Saulės Spinduliai Minkština

LUCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

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.

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 aštru

mai, kurie yra visokiame žaliame tabake “SPRAGI- 

NIMU” pašalinami. Jie parduodami kitiems. Jų nėra 

jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad 

LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

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

WASTED

j i r 11 
< ::: : i

: s s r t ? 
1

, The American Tobacco Co., Mfrs. © 1931, ___ _
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KAM TAS ORGANAS REIKALINGAS?

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje leidžia organą 
“Tėvynę”. Bet ta “Tėvy
nė” yra lyg praėjusių metų 
kalendorius. Organas lei
džiamas narių pinigais kad 
nariai gautų žinių apie S. 
L. A. reikalus. Bet lyg pa
juokai, musų Pildomosios 
Tarybos suvažiavimų pro
tokolai pasirodo organe tik 
po dviejų mėnesių. Ką mu
sų pastatyti organizacijos 
darbininkai nutaria ar vei
kia nariai sužino tik už pu- 
ro's mėnesių.

Pildomosios Tarybos su
važiavimas buvo New Yor
ke Kovo 10—11 dd., o pro
tokolas patalpinta “Tėvynė
je” tik Balandžio 24 d.!

Jeigu užeitų toks durnas 
upas musų Pild. Tarybai 
uždaryti Susivienijimą, na
riai apie tai protokolą pa
matytų tik du mėnesiai vė
liau ....

Jeigu del protokolų suvė
lavimo kalta SLA. sekreto
rė ji privalo protokolus pa
ruošti ir paduoti redakcijai 
sekančios savaitės nume
riui po Pild. Tarybos suva
žiavimo. Bet jeigu kalta 
“Tėvynės” redakcija, kuri 
užgrudus organą visokiais 
Gegužio ir Vitaičio pagyri
mais, tyčiomis netalpina 
protokolo, kad nariai kal
tintų sekretorę, tai nariai 
tą privalo žinoti ir išnešti 
tinkamus protestus.

Gana Pild. Tarybai žug- 
leriuot SLA. iždu, varinėt 
visokias politikas ir savo 
nutarimus slėpt nuo narių!

kitų šalių sunai galėtų vėl 
gryžti į savo šalį.

Bet plačiau protaujanti 
Amerikonai sako kad nors 
svetimšalių prasiženg ė 1 i ų 
deportavimas pagelbėtų da
linai apmažint niekšystes, 
tačiau kaip Amerika galėtų 
atsikratyt savo pačių pra
sižengėlių ir kriminalistų, 
kurių negali deportuoti, o 
jie sudaro labai didelę dali 
nusižengimų.

Tarp kriminalistų yra la
bai didelis nuošimtis ir iš 
ateivių gimusių vaikų, ku
rie skaitosi šios šalies pilie
čiais ir jų niekur neišdepor- 
tuosi.

Plečkaitininkų
“Kamarotas”?

“Tėvynės” redakt orius 
gavo nuo Plečkaitininkų, 
kurie iš Vilniaus išsikraus
tė į Berliną, jų leidžiamą 
laikraštį “Kova”.

Pasakęs to Plečkaitinin
kų laikraščio nusistatymą, 
kuris toli nesutinka su do
ru, demokratišku Lietuviš
ku nusistatymu, paduoda 
“Tėvynės” skaitytojams to 
laikraščio kainą Į Ameriką

ir pilną antrašą, kad Ame
rikiečiai tą išdavikų laik
raštį paremtų savo dola- 
riais.

“Tėvynės” redakt orius 
rodos gaudavo tą išdavikų 
organą kada buvo leidžia
mas Vilniuje ir gauna da
bai' iš Berlino. Jie siunčia 
laikrašti tiktai ištikimiems. 
“Dirvos” redakcijai nei ant 
pajuokos seniau ir dabar 
nedrysta pasiųsti.

_________

Kiek Pasaulyje žydų
Žydai istorikai tikrina 

kad jeigu Viduramžiais ne
būtų buvę Žydų pogromų, 
inkvizicijos ir verstino Žy
dų krikštijimo, šiandien 
Vakarų Europa butų Žydų 
įtekmėj vietoj krikščionių.

Tik nuo panaikinimo Žy
dams apsigyventi kur jie 
nori, vestis su kuo gali ir 
kitų draudimų, per šimtą 
metų žydų padaugėjo dau
giau negu kurių kitų tautų 
žmonių Europoje.

Dabar Žydų visame pa
saulyje priskaitoma apie 17 
milijonų. New Yorkas yra 
Žydų pasaulinė sostinė. Žy
dai Amerikoje sudaro stip
rią vidurinę klesę kur tik 
jie gyvena.

Žentai iš Amerikos
4 ___________________________________________________________________________

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

(Tąsa iš pereito num.)

GRAŽUS “JUBILEJI-
NIS” “MARGUTIS”

Balandžio mėn. “Margu
čio” numeris išleistas kai
po trijų metų “jubilejinis 
numeris”. Per trijų metų

Bemokslingumo 
Nuostoliai

Sakoma kad Suv. Valsti
jose yra virš 5,000,000 be
mokslių. Jie yra ne tik iš 
ateivių bet ir iš pačių Ame
rikonų. Bemokslių prisidė
jimas prie visokių krimina- 
liškų darbų yra didelis.

Ne visi tačiau Įvertina 
nuostolius kokius bemoks- 
lingumas neša.

Štai kaip sako direkto
rius Julius Rosenwaldo fon
do: “Bemokslis ndturi pi
nigų pirkti gaminių nei tu
ri galimybės patirti apie 
juos per skelbimus”.

Suv. Valstijose kas me
tai praleidžiama $2,000,000,- 
000 suma Įvairiems skelbi
mams. Tas reiškia po $20 
nuo galvos iš $750 nuo gal
vos ineigų. Bemokslis yra 
ekonomiškas puvėsis. Jei
gu tie 5,000,000 bemokslių 
mokėtų skaityt, žiūrėkit 
kiek daugiau biznio neštų 
skelbimai, sako tie kurie 
visokiais keliais ir budais 
per skelbimus nori prie vi
suomenės prieiti.

VEJUOS Aš JAUNYSTĘ 
Gražiosios jaunystės žiedais pasipuošęs, 
Linksmutis likimas man teikė sparnus, 
Ir mane svajonių vainiku apjuosęs 
Tik pynė ir audė man gyvus sapnus.

Jaunystę pažinęs jausmais glamonėjau 
Ir aukso svajonėm glaudžiau prie širdies. 
Su ja aš dienomis, naktimis kalbėjau, 
Ir klausiau ar ilgai tas džiaugsmas žydės?

Bet ji tik šypsojos viliodama sielą, 
Ir skrido ištiesus auksuotus sparnus, 
O man tada buvo taip gera ir miela, 
Ir gėriau jaunystės saldžius džiaugsmus.

Dabar ta jaunystė toli nuplasnojo,
Jos džiaugsmas ir gėlės suvyto senai, 
Kurios mano sielą rods vakar viliojo, 
Šiandien jau belikę tik liūdni sapnai....

Vejuos aš jaunystę lyg rudenio vėjas 
Kad veja pre laukus varsuotus lapus, 
Bet jos nepavijęs, tik kiek palydėjęs 
Aš leidžiuos, suglaudęs svajonių sparnus.

Jonas Morkūnas.

Deportavimas Ateivių 
Prasižengėlių

Pataisymui Įsiviešpata
vusių niekšysčių ir visokių 
kriminališkų darbų šioje 
šalyje, norima deportuoti 
visus svetimšalius kurie tik 
bus rasti kaltais. Daug at
eivių užsiima visokiausio
mis kriminališkomis niek- 
šystėmis. Amerikai nėra 
priderystė laikyti ir maitin
ti niekšus ir prasižengėlius 
iš viso pasaulio. Paklydę

LIAUDIES DAINA
Atsikėlė motinėlė, 
Suskaudėjo širdužėlę. 
Kelk iš miego, tėtušėli, 
Vykis jauną dukterėlę;

Štai durelės atdarytos 
Ir skrynelės atrakintos.
Tėtei ant pliko pakaušio 
Visi plaukai pasišiaušė.

Ką dabar reiks padaryti, 
Kaip dukrelę pasivyti? 
Balnok, tėtuši, kumelę, 
Joki Į žalią girelę, 
O aš bėgsiu tekina, 
Tiktai bijausi viena....

KLAUSYKITE!
Ir vėl banguoja mėlynoji jura, 
Pajudinta lengvo vėjelio,
Ir vėl jau aš tiesiu sau baltąją burę, 
Juk taip pasiilgau laivelio.
Oi, plauksiu, liūliuosiu, siela pasilsėsiu, 
Saulutė paglostys mane,
Ir dainą dainuosiu pakol ištęsėsiu, 
Tik dainą ne liūdną, oi ne!
Jura nesiblaško, jos bangos nešniokščia, 
Ir šėloj nėra audros.
Tat meilę, ramybę dabar aš dainuosiu, 
Klausykite mano dainos!

—Ziutė.

Marė: Ot, taip, ponas Verši! Apsive
dęs galėsi savo žmonelę po ranka vedžio
tis ir niekam nei gero! Policija ją gerai 
pažysta ir matydami tamistą su ja nieka
dos nepamanys kad tai tas prasižengėlis 
butų kuris su pono Bravorų Ministerio 
žmona flirtavo! Barboryte eik, pasipuošt, 
eisim į kleboniją!

Barborytė: Ar tuojau?.... Ak, Die
vulėliau.... viskas taip staiga.... Kaip 
bus su arbata, panele?

Marė: Tiek to, jau atšalo. Parėję pasi- 
gaminsim skanią vakarienę! Eik rengtis. 
(Stumia ją link virtuvės durų.)

Pranas: Dac rait, paskui pavakarieniau
sim! Parsinešim alaus! Turim eit dabar. 
Kai ištiks kita nelaimė galim nerast kle
bono !

Džekis: Aim redy, koman! (sau) Tik 
kad ji butų buvus jaunutė.... Sarmata 
bus kam ir pasirodyt... . Ale tuščia jos, 
iki išvažiuosiu pakentėsiu.... Kunigas 
man šiur sufiksys....

Pranas: Ar ir tu sau vienas apgailauji 
jaunystės dienelių?... .

Džekis! O, šarap! ne tavo biznis.... 
Bambėtum ir tu jei policija gaudytų kai 
koki raberį už kokią ten fleperką!

Pranas: Džiaugkis kad nenušovė! Ži
nai, Lietuvoj svetimą bobą patočyt yra 
pavojingiau negu pavogt arklį!

Marė: Ponai, prašau pasakyt, ar ir pas 
jus Amerikoj vyrai tokie pavydus?

Pranas: Kur tau, ten visai nekėrina: 
matai, jis ten išgyveno dvidešimts metų, o 
dar gyvas! ‘

Marė: Aš negaliu Įsivaizduot kokia ta 
Amerika su savo tokiais keistais papro
čiais: ten žmonės vedasi, skiriasi, kitas ve
da, ir visai be šliubo gyvena....

Džekis: Keista Amerikoj? O čia pas 
jus ne? Per dvidešimts metų ten nebuvau 
papuolęs į tokį trobelį kaip čia neišbuvęs 
dvidešimts dienų!..

Pranas.(žiuri į virtuvės duris): Na kur 
ta tavo braid, Džek? O je, Meryte, ar ne
turi ryžių, kokių senų šiušių ir kokį boile
rį jaunuosius į šliubą išleist!

Džekis: O, šarap! Tau fonės, o man 
tai kai ant kartuvių einant!

Marė: Ponai, prašau nesibarkit, reikia 
but linksmiems tokio momento sulaukus! 
Atsiprašau, eisiu pažiūrėt Barbutės. (Iš
eina.)

Džekis (piktas, rodo Pranui kumštį): 
Tu, labsteri man taip užfiksinai! Kad nors 
butų jaunesnė....

Pranas: Džiaugkis kad tokią gauni! 
Matai, vos išgelbėjom nuo policijos! Aš 
jom nematant įspaudžiau vienam palicmo- 
nui penkinę, tas nubėgo toliau, ėmė švilpt, 
įspaudžiau kitam, tas nubėgo paskui aną, 
ir esi seif! Dabar kunigas viską sufiksys 
ir niekas daugiau tavęs Lietuvoj nebade- 
riuos.

Džekis: Tik lukaut, neįkišk kunigui de- 
šimtkės!.... (Kumšte pagrūmoja.) Kam 
jus jai apie Ameriką šnekat?! Aš jos ne
vešiu! Nosir! (Purtosi.)

Pranas: ššš... . Džek, ne taip garsiai, 
gali išgirst.... Jeigu ji suprastų kad ne
veši, jos negausi, o tada už ko griebsiesi? 
Juk dar po visą Mariampolę tavęs jieško!

Džekis (rankom numodamas nueina į to
lesnį scenos šoną nuo durų kur ineis Bar
bora): Orait jau, orait!.... (Barborai 
ineinant mato ją ištolo.)

Scena 13.
Ineina Marė vedina Barborą po ranka. 
Barbora verkia, trindama nosį ir akis.
Barbora pasirengus kvietkuota suknia, 
persijuosus plačia juosta, užpakalyj 
surišta gražiu mazgu. Andaro- 
kas ilgas. Ant kaklo kaspinė
lis, ant galvos vainikėlis ir ne
ilgas velionas. Rankoj turi 

kelais daržo gėles.
(Barbora stoja toj scenos pusėj iš kul' in- 
ėjo, tankiai dėbteli į Džekį su nuožvalga. 
Džekis pažiūrėdamas į ją nusisuka ir susi

raukia.
Marė (Pranui): Na, ponas Pranai, aš 

ne graži porelė? (Džekis raukosi.)
Pranas: Šiur, Meryte! Gražesnės dar 

nebuvo nuo svieto pradžios! Taip kaip 
vienas kitam žadėti!

Džekis (dėbtelėjęs į Barborą): Kažin ar 
tik ne ta pati kurią aš prieš vainas išva
žiuodamas palikau?. ... Labai panaši į ją, 
tik daug senesnė....

Barbora (šnairai dėbtelėjus Į Džekį, pa
ti sau): Kaip aš į jį iš šono žiūriu išrodo

kaip tik tas pats kuris mane prieš karą 
prigavo ir išvažiavo į Ameriką.... Labai 
panašus į aną, tik daug riebesnis....

Pranas: Kaip bus, Meryte: leidžiam 
jaunikius į šliubą, o neturim muzykės! (Iš
bėga į virtuvę, atsineša blekinį bliudą ir 
samtį, barškindamas): Na, jauniki, eik 
pas savo svythart! (Stumia Džekį prie 
Barboros. Barbora verkia, aikčiodama, 
ir tankiai vogčiomis žiuri į Džekį, ar nebus 
tas jos prigavikas.)

Marė (prie Barboros, irgi ašaras brau
kia) : Neverk, Barboryte.... (apkabinus 
veda link Džekio.)

Scena 14.
Per langą pažiūrėję, paskui per duris in
eina, su visais bagažais, Maikis ir Keidė.

Viduje esantieji jų nemato.
Vaškas (pažinęs Džekį, pažvelgęs į Bar- 

oorą nuotakos rūbuose): Well, well! Tai 
surpraiz! Pataikėm kaip tik ant tavo ve- 
seilios! (Pribėga, sveikina.)

(Viduje buvusieji nustemba, labiausia 
Marė ir Barbora iš nepažystamų.)

Pranas: O, ir daugiau musų ekskursan
tų! Havajų? Heilo, misis Vaškiene! Hei
lo, Maik! Iš kur judu? Kaip tik pataikėt 
į Džekio vestuves!

Keidė: Nagi iš Palangos! Bijojau kad 
ir mano diedui neatsitiktų taip kaip Dže- 
kiui! Na tai sukventykit mus!

Pranas: Čia musų f rentai, mister ir mi
sis Vaškai, čia panelė Barbora, Džekio 
svythart, o čia panelė Merytė....

Keidė: Tavo svytheąrt? A?! O ju, 
įsanavagan! Užtai Į Palangą nevažiavai!

(Visi sveikinas. Marė sako: ‘,Malo
nios pažinties, prašo nusivilkt, priima 
svečius.)

Vaškas: Bet ar tai čia ištikro veseilia, 
ne fonėm?

Pranas: Šiur kad ne fonėm! Džekis 
parbėgo iš Palangos, čia jį atsivijo Bravo
rų Ministerio šnipai, po visą miestą jieško. 
Mes gelbstim jį....

Keidė: Mes viską žinom! Kad žinotu
mėt, tą pat vakarą po Džekio išbėginio 
tas Bravorų Ministeris kurhauze net du 
singelius nušovė už flirtavimą su jo pačia!

(Džekis akis išplečia, sudreba.)
Vaškas (Pranui, tyliai): Abečiu tu jam 

kokį triksą užtaisei, o tai senmergei bus 
rojus....

Pranas (tyliai): Šiur, jeigu gali žmo
gui gero padaryt tai kodėl ne? (Garsiai): 
O kaip jus čia atsiradot?

Maikis: Nepatiko man su ponais Pa
langoj, pamečiau ir parvažiavom čia. Nu
ėjau pas tavo gimines, sakė kad tu čia, tai 
ir atėjom.

Pranas: Tai orait. Judu busit piršliai, 
o mudu pabroliai. Tuoj einam į kleboniją.

Keidė (Marei): Tai reiškia dabar visi 
busim Amerikonai? O kada bus judviejų 
veseilia?

Marė: Už poros savaičių, poniute. Ma
nau nepasididžiuosit dalyvauti?....

Pranas: Apie tai pakalbėsim paskui — 
dabar turim užbaigt su šiais! Na, jaunie
ji, jau prasideda maršas! Stokit vienas 
prie kito ir einam! (Užbarškina, eina pas 
duris. Barbora pradeda verkt, Džekis su
siraukia, prieina prie jos, atkiša ranką. 
Marė eina greta Barboros, apsiašarojus. 
Pranas atidaro duris, pro duris pirmiau iš
eina Marė ir Barbora, Džekis eidamas pro 
Praną spiria jam į užpakalį, išeina, tas 
samčiu rėžia jam į kuprą.)

(Uždanga.)
(Pabaiga)

DU BROLIAI
Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui 
kariaudami pasižino, bet vienas jau 
buvo krikščionis ir savo žmones žudė. 
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

laiką Vanagaitis ir “Mar
gutis” liko beveik vienas 
kūnas ir viena dūšia. Vi
soj Amerikoj įsigyveno pa- 
protis vadinti kompozitorių 
A. Vanagaitį “margučiu”.

Komp. Vanagaitis, kurs 
Amerikon atvyko tik kaipo 
‘Dzimdzius’, pragarsėjo čia 
kaipo dainininkas, kompo
zitorius ir dabar jau trys 
metai kaipo redaktorius ir 
leidėjas “Margučio”.

Mat, gali scenoj šposau- 
ti, publika juoksis; gali ra
šyt dainas — chorai jas sau 
išsirašys ir dainuos, kompo
zitoriui nei ačiū nepasakę. 
Reikėjo darbo, taigi gerb. 
Vanagaitis prisirišo prie 
darbo ir biznio ir leidžia 
“Margutį”, kurs pasiekė di
delio populiariškumo Ame
rikos Lietuvių tarpe.

‘Jubilejinis” numeris la
bai gražus iš viršaus. Vir
šelis spalvuotas ir vaizduo
ja didelį lizdą su kiauši
niais, dar neišperėtais, o 
viduryje vaizdo stovi “ma
ma” Vanagaitis su trimis 
išperėtais vaikučiais, kurie 
perstato tris suėjusius me
tus “Margučio” gyvavimo. 
“Papa” Dzimdzius stovi ša
lia ir žiuri į vaikučius....

Viduje, pirmame pusla
pyje, randi “Margučio” re- 
daktorijalą, kuriame skai
tai kad “Margutis” žada iš
eiti du kartu į mėnesį, o 
jeigu kokios — ir pavirst 
savaitiniu!

Šis jubilejinis (Balandžio 
mėfiesjo)1 numeris yrtv di
delis, 32 puslapių. Toliau 
telpa ‘Margučio Radijušas’, 
A. Vaičiūno “Apie Dainavi
mą”, “Gervazas ir Prota- 
zas”, “Kad Važiavom tai 
Važiavom” (tąsa iš Vana- 
gaičio-Olšausko kelionių); 
“Dvidešimts Metų Literati- 
nio Darbavimosi Sukaktu
vės” (apie “Dirvos” redak
toriaus K. S. Karpavičiaus 
raštus): “Vedusio Laimė”; 
“Lietuvos Špilkai”; “Juoko- 
logija”; apie gerb. Vana
gaičio tėvo Jono Vanagai
čio mirtį, prie to daug ki
tų smulkių raštų ir įvairių 
atvaizdų.

Telpa taipgi sekančios vi
sai naujos dainos: “Oi, At
mink”, “Sudiev”, “Balti Do
bilėliai”, “Katinėlis”, “Žvir
blis”, “Pypkė”.

‘Margučio’ kaina metams 
tik $2.00. Norint gauti Ba
landžio mėn. numerį įdėkit 
į laišką 20c pašto ženkle
liais ir su savo antrašu pa
siuskit: “Margutis”, 2437 
W? 69 St., Chicago, Ill.

“Margutis” neišpažysta 
jokių politikų, todėl patiks 
kožnam kuris politikų ne
sivaiko.

Už $3 pralinksminsit visa kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

TIKRI IR
NETIKRI

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.
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PASIDAIRIUS

(.Tąsa iš pereito num.)

Beveik tuo pat laiku prasimušė sau 
kelią atgal į laivus ir tie kurie buvo už
puolę Gerutes pusę. Gal but Gerutos Vi
kingai ne taip atkakliai kariavo su užpuo
likais, kuriuos jie laikė “savais”, todėl ten 
jų daugiau išliko negu pietinio sparno, 
ir jie supuolę atgal į laivus, dar gindamie
si nuo vandenyje prisivijusių, stengėsi pa
gelbėt savo vadui. Tik vienas Rolfas, prie 
Gerutos būdamas, iš širdies klojo “vien
marškinius”. Paraudo vanduo nuo krau
jo besigelbstinčiųjų ir Žemaičių, kurie iki 
paskutines kovėsi su tais kurie buvo jų 
priešai, tuomi parodydami kad prie gerų 
vadų jie nėra negabus ar baukštųs, ku
riuos kas sumanęs galėtų pavergti arba 
žudyti.

Gabaus krante priešų liko tik lavonai, 
tarp kurių buvo ir daug mirtinai sužeistų. 
Kurie buvo gyvi tie ant likusių sveikų lai
vų pradėjo tolintis nuo krašto. Daug lai
vų liko ant dugno, su grobiu, kuris dau-

užsimojimų ir laukti kas dėsis nieko ne
veikiant? Abiejų mintyse virė įvairus da
lykai, kurių niekas nenumanė. Tik Že
maičiai abiejose pusėse džiaugėsi kad prie
šai išmušti jų vadams susivienijus, ir no
rėjo kad jie ir toliau vienybę palaikytų.

Aplink Gerutą suko su įvairiais pata
rimais Vikingai, kurie buvo linkę dėtis su 
anais užpuolikais, o apie Ramojų — jo at
vesti draugai Giruliai. Ir vieni ir kiti sa
kė kad ana pusė turi ateiti su taikos pa
reiškimu,' o jeigu ne tai turės atsinaujinti 
karas tarp jų.

— Ji turi pas tave ateiti ir padėkoti 
už suteiktą pagalbą! — kalbėjo Ramojui 
jo vyrai.

— Jis turi pas tave ateiti ir padėkoti 
už pagalbą, nes be musų jis butų buvęs su
muštas, arba su savais susidėję mes jį bū
tume nugalėję! — kalbėjo Erikas, ir jam 
pritarė daugelis kitų Žuvėdų.

Gerutos Žemaičiai šaukė:
— Einam pas jį, pasimatyti, padėkoti 

tam narsuoliui už išgelbėjimą musų!

PER TVORA

Poeto Prašymai

Patekėk rytų aušrine, 
Išblaškyk juodus sapnus, 
Siela kenčia naktį rūsčią, 
Žemės šmėklos gal pražus. 
Mintys blaškosi bevilčia, 
Amžiai pridengė akis, 
Taip tik jura sūkuringa 
Daužo skęstančias valtis. 
Šiurpulingas žemės karstas, 
Gėlės verkia už langų, 
Niekur žvaigždės nematyti, 
Vėjui užanti baugu. 
Patekėk vilties aušrine! 
Kaip granitą iš rasų, 
Degink širdį amžių saule, 
Kurdink tūkstantį gaisrų!

Faustas Kirša.
Nežinau kokiais metais 

gerb. poetas šias eiles pa
rašė, bet tiek žinau kad šy- 
met suėjo jam 40 metų am
žiaus.

Nekalbant daug apie šį
gumoje plaukiojo vandens paviršiu.

Geruta savo pusėje, o Ramojus savo, 
pradėjo rinkti savųjų lavonus ir gelbėti 
sužeistiems, priešus palikdami mirti ir jų 
lavonus varnoms ir,žvėrims draskyti. Sa
viems rengė laidotuves, kraudami didžiau
sius laužus, ant kurių dėjo lavonus ir de
gino, pasiųsdami jų vėles į Anapilę, kur 
jie su dievais linksmai puotauja ir po šiai 
dienai. Gal tik šis mušis ir apsaugojo 
Žemaičių Baltijos pakraštį nuo apsigyve
nimo didesnių gaujų Žuvėdų, bado vejamų 
iš anos juros pusės. Be didelių dvejojimų 
galime dasileisti kad jeigu Ramojus butų 
nepribuvęs, jeigu Geruta butų likus su
mušta, Žemaitiją ir toli gilyn į tas girias 
butų užplūdę bado varginami Žuvėdai, iš- 
žudę Žemaitijos tikruosius gyventojus, ir 
butų apsilikę ir apveisę savais žmonėmis 
tą kraštą ant visados. Nes nors Fengas ir 
nebūtų apsilikęs čia ilgai, bet jo laimėji
mas butų atidaręs tą kraštą tiems kurie 
po jo ateis, ramiems Žuvėdams, jieškan- 
tiems kur pasidėti.

Tiesa, buvo vėliau irgi didelių mušiu 
tame Žemaičių pajūryje, bet del to kad po 
šio mūšio liko kam sudrutint Žemaičius ir 
jie nebuvo išnaikinti. Vėliau, šimtme
čiams bėgant, jau Žemaičiai buvo galingi 
ir atmušė didžiausius Skandinavų antpuo
lius ir jau mokėjo savo kraštą apginti, pa
silaikydami Baltijos pajūrį sau iki musų 
dienų, z

Geruta ir Ramojus
Fengas pasijuto apviltas, nes nesiti

kėjo tokios didelės atsparos. Geruta nie
kaip nebūtų jį sumušus, nes jos spėkos 
buvo mažesnės už Fengo. Kaip tas nuti
ko kad čia radosi daug daugiau ir daug 
smarkesnių kariauninkų negu jis tikėjosi, 
liko jam tik ištirti.

Fengas neteko arti pusės savo vyrų.
Po šio mūšio liko surūpintos dar dvi 

galvos, šalip Fengo: tai Gerutos ir Ramo
jaus. Iki ėjo lavonų rinkimas ir degini
mas — ėjo karo baigimo darbas, ir tik tas 
jiems rūpėjo. Bet štai tas darbas baigta, 
kas seka toliau?

Reikia Gerutai ir Ramojui pasimaty
ti. Iš didelių priešų dar tik tą patį rytą, 
jiedu, likimo patvarkymu amžiai prieš tai, 
pasidarė draugais, ir bendrai sujungę spė
kas padarė didelio gero visam Žemaičių 
kraštui ant visados. Nors iškart mums 
rodėsi labai negerai kad Ramojus atėjo į 
pajūrį, pačius Žemaičius ruošti prie žudy
mo vienas kito, tas jo atėjimas virto la
bai reikalingas ir naudingas.

Vienok, kaip greitai priešai pasišali- 
abu tiedu vadai — narsus Girulis mm 

Nemuno, ir narsi “merga iš juros”, — vėl 
vienas prieš kitą galvas pakėlė. Juk tik 
dar nesenai jiedu savo pulkus vienas prieš 
kitą vedė. Nejaugi dabar susilaikyti savo

Tie garsai nepatiko Žuvėdams, o la
biau rūpino Gerutą. Jos Žemaičių akyse 
tas naujas svečias atėjūnas pastojo dide
lis, galingas. Jis jiems buvo arti prie šir
dies, ir nors svetimas bet savas. Jie no
rėjo kad Geruta tuoj su juo pasimatytų.

Ramojaus vyrai teikė jam įvairius pa
tarimus — eiti pas ją pasimatyt, reikalaut 
kad su Žuvėdais apleistų Žemaitiją, kaipo 
svetima atėjūne, tik Ramojus tuo tarpu 
pilnai nebuvo išsprendęs ką daryti.

Abiejų pusių vyrų reikalavimai pri
vertė Gerutą ir Ramojų siųsti į vienas ki
to stovyklas pasiuntinius su prašymu pa
skirti vietą vadams susitikti pasimatyti, o 
abiejų pusių kariauninkams reikia iškelti 
bendrą pergalės puotą.

Nežinia kokiais jausmais Geruta ir 
Ramojus butų susitikę pirmiau, jeigu ne
būtų pasisukęs Fengas — ar gal butų vi
sai nesusitikę: gal butų užvirus tokia ko
va tarp jų abiejų kokia nesenai pasibaigė 
su “vienmarškiniais”, ir vienas kuris ar 
abudu butų žuvę mūšyje, nes buvo pasiren
gę į mirtiną kovą už šio pajūrio valdymą. 
Bet dabar reikėjo susitikt kaipo bendriems 
karionės ir laimėjimo draugams, ir juose 
siautė įvairios nesuvaldomos ir nesugau- 
domos mintys. Parupo ir vienam ir an
tram žinoti kaip kitas išrodo, ir norėjo 
kuogreičiau pasimatymą įvykdyti, tik nuo 
to laikė pirmesnis jų priešingumas.

Ruošiantis pasimatymui, keista pasa
kius, Geruta pradėjo taip elgtis kaip nie
kad kitados nesielgė. Iš savo vyrų girdė
dama daugiau ir daugiau kalbų apie to 
atėjūno iš girių prakilnumą ir gražumą, 
ji pradėjo jausti savo moteriškumą, prieš 
kurį tirpo jos užgrūdintas kariškumas, ku
riuo ji atsinešė į visus kitus vyrus, ir no
rėjo nagabė Ramojui patikti ne kaipo ka
riauninke bet kaipo moteriška. Bėgo į 
upelį neva gerti, bet žiurėjo vandenin, kur 
dugne atsimušė aukštas dangus; matė van
denyje savo veidą ir matė kokia ji buvo 
graži ir .iš to labai džiaugėsi. .. .

Kažin ką manė Ramojus, bet jo min
tys irgi sukosi apie tai jog jis eina pasi
matyti su moteriška, apie kurią daug ir 
įvairiai jam pripasakota, o ne su kariau
ninke.

Ir štai, pušyne, paskirtoje vietoje, ant 
kaupelės, pirmą kartą, akis į akį, susitiko 
Jis ir Ji — tiedu kuriems dar prieš jų gi
mimą likimo buvo paskirta susieiti, nors 
viena augo toli už jurų, o antras — už ne
pereinamų girių, ir niekad pirmiau vie
nas apie kitą nežinojo ir net buvo pasiren
gę nužudyti kada sužinojo.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAŠ-
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

poetą, noriu pasakyt apie 
visus poetus bendrai. Mes 
visi žinom kad poetai yra 
didžiausi skurdžiai, niekas 
jų gyvų nepaiso, o del to 
kad jie savo eilėse visi visa
da labai daug prašo ir la
bai daug nori. Tokie dide
li norai kaip kurdinimas 
tūkstančių gaisrų poetui 
pasišildyt kojas yra neišpil
domi. Užtektų vieno gais- 
ro-laužo ir viskas. JĮ kas 
nors galėtų sukurti, jeigu 
pats poetas pVitingi.... bet 
tūkstantį — tai nei aš ne
kurčiai!, nors taip yra pa
likta kad ant mano spran
do kas nori tas joja.

Iš Mano Demagogijos 
Knygų

O dabar, siųnynus “pasi
tikėjimo principą”, užsigy- 
nus nežinant nieko apie pa
dovanotą Susivienijimo se
neliams prieglaudai farmą, 
reikia dar tik išmesti iš 
sekretorės vietos sekretorę, 
tada aš liksiu nekaltas kaip 
Pilotas ir galėsiu vėl kan- 
didatuot į Susivieniojimo 
prezidentus.

Tūlas F. M. “Sandaroj” 
rašo: “Ponas Karpavičius 
jau antri metai kaip ata
kuoja SLA. prezidentą p. 
St. Gegužį už negarbinimą 
Smetonos. O Gegužis nei 
gu-gu.”

“Sandaros” rašėjas tur
būt vis laukia iš p. Gegu
žio “gu-gu”, bet vietoj to 
p. Gegužis jau kelintas kar
tas rėkia “ku-ku”! Štai ir 
pereitame num. “Dirvoj” ir 
kituose laikraščiuose ma
čiau jo garsų “ku-ku” prieš 
visą tą audrą kuri prieš p. 
Gegužį kyla.

Bet prieš vėją nepapus! i

“Sandaros” antras pat
ronas yra Vitaitis. Net ši
taip “Sandara” baugina 
tuos kurie prieš Vitaitį ką 
prasitaria: “Kurie puola S. 
L. A. Pildomąją Tarybą ir 
‘Tėvynės’ red. p. Vitaitį jie 
neria sau patys kilpą ant 
kaklo. ...”

Niekas nei nebūtų sapna
vę kad už nurodymą tų “pa
tronų” griekų lauktų tokia 
baisi koronė. ...

Ei, griešninkai, susilaiky- 
kit iki nevėlu!

Pono Gegužio įspūdžius 
iš Lietuvos visi pradeda už
miršti. Dabar prasideda 
kalbos apie jo įspūdžius po 
pereito S.L.A. seimo, kur 
jam buvo duota raštiškas 
padovanojimas Susivieniji
mui fanuos įsteigimui se
nelių prieglaudos.

Tuos įspūdžius musų pre
zidentas rado reikalingu 
užtylėti jau savo išrokavi- 
mu, ne taip kaip įspūdžius 
iš Lietuvos, kurie užtylėta 
Vitaičio išrokavimu.

Susivieniojimo vargonų 
redaktorius gerb. Vitaitis 
dar ir toliau prirodinėja 
jog jis yra tikrai pradinės 
mokyklos proto. vaikiščias. 
Jis, palindęs po Šaipoko uo
dega, tikriną kad “Dirvos” 
redaktorius ištiesų visiškai 
nežino Lietuvių kalbos, ir, 
prirodymų neduodamas, sa
ko kad tą žino visi kas “Dir
vą” skaito. Bet “Dirvos” 
skaitytojai žino kitaip, ir 
taip pat žino kad gerb. Vi
taitis didžiuojasi savo pra
dinės mokyklos išminčia, 
kaip tas vaikas, kurs par
ėjęs iš mokyklos pirmą die
ną, sako, “Mokytojas visai 
nieko nežino, ba jis manęs 
visko klausinėja”. .. .

Gerb. Vitaitis, kurs pats 
Lietuvių rašyboje labai šlu
bas, mano kad visi Ameri
kos Lietuviški redaktoriai 
nemoka rašyt, dėlto kad ne
daro tų klaidų kurias jis 
daro....

1931 KALENDORIUS 1931 
Gegužės-May

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

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

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

Sekmad. 3 Šv. Kryžiaus atr. Drebulė, Dievonis, Nerutė
Pirmad. 4 Monika. Mintautė, Beržas
Antrad. 5 Pijus V. pop. Traidenis, Neris, Girgžduta
Trečiad. 6 •Jonas apašt. Baltuolis, Suvartė, Patolis
Ketv’tad. 7 Domicėlė. Danutė, Angis
Penktad. 8 Stanislovas vysk. Dainora, Gintis, Sedgailis
šeštad. 9 Grigalius Naz. Austėja, Sytis, Džiugas

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

KITAME NUMERYJE
Bus paduota pilnos informacijos apie Įsigijimą gražios apysakos JU
ROS MERGA”. Daugybė klausinėja apie šią apysaką, kada ji bus 
gatava ir kokia bus jos kaina. Taigi tėmykit sekantį Dirvos nu
meri ir rengkitės prie užsirašymo nes knyga bus gatava greitu laiku.



DIRVA

SKĖMIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Tąsa iš pereito num.)

Kaip buvo sunaikintas 
paskutinis velnias

Velnias padėkojo seniui, 
vienkart pranešdamas kad 
jis šiąnakt prieš pačią dvy
liktą gryš iš saulės su įkai
tintu akmeniu ir mes į ba
lą. Velnias išnyko nakties 
tamsumoje, o senelis nebai
gęs vakarieniauti nuėjo 
pas savo bičiulius ir išpa
sakojo visą atsitikimą su 
velniu, ir baigdamas pasa
kojimą tyliu balsu tarė:

— Dabar mes padarysim 
galą ir paskutiniam velniui. 
Prieš pačią dvyliktą valan
dą turim visi išeiti į orą ir 
pamatę gryžtantį velnią su 
įkaitintu akmeniu 
iš viršaus žegnoti, 
tuo laiku sėdės ant 
akmens ir pajutęs 
tančiųs kryžiaus 
spruks į apačią akmens, o 
tuo tarpu mes vis žegnosi
me ir taip akmuo nukris į 
balą prislėgdamas velnią. 
Velnias, sykį apgautas, ne
pasirodo ir negryžta į tą 
vietą kurioj prieš apgavi
mą gyveno. Tokiu budu 
musų Laužų balą visai pa- 
liuosuosim nuo velnių.

Kaip nutarta taip ir pa
daryta. Vidurnaktį visas 
dangus nušvito — tai vel
nias lėkė dausomis su įkai
tintu akmeniu Į Laužų ba
lą. Senelis Masiliūnas su 
savo bičiuliais pradėjo žeg
noti akmenį ir visi nustebo 
kuomet pamatė susirietusį 
ir prisiglaudusį prie ak-

pradėti 
Velnias 
viršaus 
bekrin- 
ženklus

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland,

50c
75c

Ohio

Aš Antanas Mikutis, Vinco Miku
čio sūnūs, pajieškau savo dėdes An
tano Mikučio. Jis pats ar kas apie 
jį žinote malonėkite pranešti man 
šiuo adresu:

Ant. Mikutis
6219 S. Whipple st. Chicago, Ill.

ANT RENDOS
5 gražus dideli kambariai, tiktai 

$35 Lietuviams. Kreipkitės
10718 GARFIELD AVE.

Parsiduoda Pusdykiai
Prie E. 79th St. ir St. Clair avė. 

2 šeimynų namas, ineigos $60 į mė
nesį, 2 garadžiai, 5 kambariai vir
šuje ir 4 apačioje, su maudynėmis. 
Kaina $5,500 išdalinimui palikimo.

Tel. WAshington 6343-J.

Milady Style Shop
BEAUTY PARLOR 

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

1051 East 79th Street

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

J. C BLASER
Hardware

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

mens - apačios juodą kaip 
juodvarnį velnią. Akmuo 
krito ir velnią prislėgė. Po 
to atsitikimo Laužų baloj 
žmonės velnių nebematyda- 
vo nei pėdsakų.

Taip ir išnyko paskutinis 
velnias ir į Skėmius niekuo
met nebesilankydavo ir ne- 
bęsilanko piktos dvasios. 
Tiesa, pasirodo ir dabar 
dabar, bet žmonės, ne vel
niai. Jei kartais koks ne
blaivus mergininkas nakti
balda įsirioglina į Laužų 
balos griovį tai gryžta į na
mus visai panašus į velnią.

Antras padavimas
Sukilimo laikais, 1863 m., 

visa Skėmių jaunuomenė 
figūravo sukilėlių eilėse ir 
slapstėsi miškuose. Kaip 
jau minėjau pirma, Skėmių 
kaimas apsuptas iš trijų 
pusių miškais, tik anais lai
kais tie miškai buvo milži
niški ir neįžengiami Rusų 
kareiviams. Ne vieną kar
tą Maskoliai apšaudomi iš 
trijų pusių bėgdavo galvo
trūkčiais iš Skėmių kaimo, 
drąsių sukilėlių vejami.

Vieną pavakarį i kaimą 
atėjo 50 Rusų kazokų ir 
ėmė kapoti nagaikomis gy
ventojus — vyrus ir mote
ris — už prilaikymą ir slap
stymą savo miškuose suki
lėlių. Ši skaudi žinia žaibo 
greitumu pasiekė ir girioj 
gyvenančius sukilėlius, ku
rie vienoj akimirkoj apsu
po kaimą ir visus kazokus 
iki vieno iškapojo kardais 
ir kirviais. Iš po tokio bai
saus įvykio Skėmiečiams 
gręsė iš Rusų pusės kruvi
nas kerštas._Visi kaimo vy
rai išsislapstė girioj nujau
sdami artėjantį pavojų, li
ko tik vienas 150 metų se
nelis Ruošbalis, moterys ir 
vaikai. Rytojaus dieną at
vyko daugybė Rusų kazokų 
išgaudymui miškuose slap
stančius! sukilėlių. Bet pir
miausia ėmė kratyti kaimą 
jieškodami pasislėpusių vy
rų. Jų neradę ėmė nagai
komis kapoti moteris ir vai
kus. Po to kazokų vadas 
įsakė padegti visą kaimą. 
Tuo laiku prisiartino visas 
sumuštas ir kraujuose pa
sinėręs senelis Ruošbalis ir 
drebančiu balsu tarė:

— Ponas, nedegk kaimo 
kur dings tie maži vaikeliai 
ir nekaltos moterys. Aš už 
tą malonę atsidėkosiu po
nui, tik leisk man slaptai su 
ponu pasikalbėti.

Senelis buvo tarnavęs 15 
metų Rusų armijoj, taigi 
galėjo gerai susikalbėti su 
vadu Rusiškai.

Vadas, sutikęs išklausyti 
senelio prašymą, inėjo su 
juo Į tuščią gryčią. Čia se
nelis jam nusiskundė apie 
sukilėlių žiaurumus, kurie 
išmušę kazokus pagrobę ’ir 
jo turtą, o radę pas jį pa
slėptą kazoką jį patį taip 
sumušė kad jis be sąmonės 
išgulėjęs kelias valandas. 
Senelis pasiryžo sukilėliams 
atkeršyt ir nutarė jų visą 
miške pasislėpusią įgulą iš
duoti Rusams.

Vadas senelį išgyrė ir pa
žadėjo nesudeginti kaimo.

Naktis buvo rami kada 
kazokai, su vadu priešaky
je, senelio vedami, išėjo iš 
kaimo ir pagūžomis nuėjo į 
rugių lauką, paskui slinko 
į toliau juoduojančią girią. 
Vadas senelį pažadėio ap
dovanoti už jo pasitarna- 
vimą carui.

Miške slėpėsi virš šim-

tas sukilėlių. Senelis pri
siartinęs prie girios susto
jo ir tyliu balsu kreipėsi į 
vadą sakydamas:

— Dabar vesiu man gerai 
žinomu siauru takeliu per 
klampią balą, tat visi kar
eiviai turi išsitiesti į ilgą 
grandinę ir po vieną eiti 
mano pėdom. Sukilėliai šiuo 
keliu nelaukia ateinant jo
kio pavojaus. Jų palapinės 
randasi prie pat pelkės, į 
kurias mes papulsime jiems 
bemiegant.

Vadas iš to džiaugėsi ir 
seneliui tarė: — Žiūrėk, tė
ve, kad laimėjimas butų 
musų pusėje!

Senelis prisiekė, ir tyliai 
ilga eile siauru takeliu slin
ko kazokai per klampią pel
kę. Išsyk kelionė ėjo nie
ko sau, bet. toliau darėsi 
sunkesnė ir pavojingesnė, 
nes kiekvienas paslydimas 
galėjo išduoti sukilėliams 
artėjančius priešus.

Pagaliau senelis atsisuko 
į vadą ir tarė: — Aš pakly
dau ir toliau vesti negaliu. 
Darykit su manim ką norit, 
man mirtis nebaisi, nes pa
sisekimas musų pusėje.

Tuos žodžius ištaręs, se
nelis persižegnojo, o kazo
kų vadas, supratęs esąs ap
gautas, isšitraukė revolverį 
ir senelį sušaudė. Pasigir
do daugiau šūvių, sudrebėjo 
giria nuo šaudymų, ir štai 
prie senelio krito negyvas 
ir kazokų vadas. Mat, se
nelis Ruošbalis buvo susi
taręs su sukilėliais ir klas
tingu budu atviliojo kazo
kus į sukilėlių rankas. Ka
da pasigirdo vado šūviai į 
vos tik šaipės pažarai, o 
kada užgeso paskutinis šū
vis saulė plačiu veidu šyp
sojosi pusryčiuose. Sukilė
liai laimėjo mūšį, kazokus: 
išmušė iki vieno ir pasiėmė 
sau karo grobį. Pasigailė
jimo nebuvo, nes įr, Rusai 
paimtus į nelaisvę sukilė
lius žudydavo.

Sukilimas buvo Rusų nu-; 
slopintas ir visa Lietuvai 
paskandinta kraujų liunuo-, 
se. Taip baigėsi 1863 metų 
Lietuvių ir Lenkų sukili
mas prieš Rusų valdžią. 
Prabėgo desėtkai metų, o 
senelio Ruošbalio vardas 
nemirė, ir po šiai dienai ta 
Skėmių bala vadinama į 
Ruožbala.

Apie Skėmių kaimą
Dar prieš sukilimą Rusų 

kareiviai ištisas vasaras ir 
žiemas stovėdavo kaimuo-i 
se, taip pat stovėjo ir Tarp
girių kaime (taip senovėje 
vadinosi Skėmių kaimas). 
Tarpgiriečiai labai gerai 
buvo pripratę prie Rusų: 
kareivių, o šie prie Tarpgi-i 
riečių. Kartu šokdavo, kar
tu linksmindavos, o kartais 
ir susipešdavo.

Vieną kartą Tarpgirie
čiai pasidarė vakaruškas, j 
kurias atėjo ir Rusai karei
viai, tarp jų ir vienas išsi
gėręs “adelionas”, Lietuviš
kai tariant grandinis, kuris 
ir ėmė jieškoti priekabių. 
Šie, pasitarę su blaivais ka
reiviais, sugriebę grandinį 
ten pat gerokai apdaužė 
antausius.

Rytojaus dieną rotnas 
pamatęs apdaužytą veidą 
savo grandiniaus šiurkščiu 
balsu užklausė: “S kein ty 
podralsia?” Tuo tarpu pro 
šalį eidama sena bobutė, 
supratus apie ką eina kal
ba, pašiepiančiai tarė: — 
“Skem?! ėmei jieškoti prie
kabių tai ir gavai!”

“Čto eta baba govorit? 
Čto eto značit ‘Skėmiai’?— 
rotnas kreipėsi į kareivį.

Kareivis rotnui išaiškino 
savotiškai, o Tarpgiriečiai 
nuo to tapo perkrikštyti į 
Skėmiečius. Ir nuo to įvy
kio Tarpgirių kaimas pra
dėjo vadintis Skėmiai.

Jonas Morkūnas. ’

| Akrono Naujienos

“Dirvos” skaitytojai ma
to daug žinelių iš šios kolo- 

inijos, kurias rašo Petras 
Dabartinis. Tas Petras gi
mė matyt tada kada a. a. 
A. Kazlauskas keliaudamas 
pas Abraomą paliko jį ape- 
kunu savo šeimynos.

P. D. parašo ir kad čia 
vaikučius mokina Lietuviš
kai ir dainavimo panelė 
Yurgeliutė, kurios darbas 
yra geras, naudingas, ir vi
si žino kad ji padeda daug 
pasišventimo.
jau panelė, o vedus mote
ris. Būdama panele ji tuo 
darbuo dar neužsiiminėjo.

.Juozas Ilganosis.

Vėtra. Pereitą sekma
dienį Akroną užklupo vėt
ra. Smarkiausia palietė or
laivių stoties sritį, kur stai
ga užklupus keliolika mote
rų ir vaikų nuvertė nuo ko
jų ir sužeidė šešias ypatas. 
Oras staiga atšalo. Vėtra 
buvo 75 mylių į valandą 
greitumo.

Bet ji nėra

Dideli sukčiai. Valdžios 
agentai susekė kad čia vei
kia keli sukčiai, kurie neva 
kokių ten arklių lenktynių 
lažyboms surinko iš žmonių 
virš pusę milijono dolarių. 
Pora žmonių, per tai nete
kę savo viso turto, net nu
sižudė.

Sukčių vadas pasirodė 
esąs Clyde W. Reynolds, 
kurs čia gyveno šešis metus 
ir buvo iš viršaus žinomas 
kaipo padorus pilietis ir vi
sų pagerbtas.

Jei naudojosi paštu vilio
jimui pinigų iš kitų miestų 
gyventojų, už ką ir pakliu
vo.

1931 METU BONŲ 
KUPONAI

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

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

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

Fotografuojame vestuvių, laido
tuvių ir kitokias grupes ir pa
vienius. Darbas atliekama kuo- 
geriausia, kainos visai žemos.

Attorneys Jewelers

kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

P. V. CHESNUL MAin 2542
929 Society for Savings Building J. J. LAZICKAS

6407 Superior avė. ENd. 4635

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

1197 East 79th Street
PRONE IIEnderson

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors

“DIRVA” 
6820 Superior avė. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS 
1308 E. 68th St. ENd. 4932

SPORTAS

STRANGLER LEWIS 
IŠŠAUKIA LONDOS

Chicago. — Kadangi sun
kaus svorio imtikų tarpe 
yra du kurie vadinasi “pa
sauliniais čampionais”, Jim 
Londos ir Strangler Lewis, 
todėl Illinois atletų komisi
ja pasiryžo sustatyti tuos 
abu čampionu persitikrini
mui. Lewis sutiko tuojau 
stoti prieš Londos, todėl Il
linois komisija pasiuntė iš
šaukimą antram, Londos, 
duodama 10 dienų laiko at
sakyti ar sutinka.

Lewis sako kad jis jau 
net 12 kartų yra nugalėjęs 
Londos. Jeigu Londos ne
sutiks stoti prieš Lewis tai 
Illinois valstijoj nebus leis
ta jiems garsint imtynes, o 
tik kaipo “ekshibiciją” im
tikų. Illinois komisija pra
neš visoms kitoms valsti
joms ir šalims ir tiki kad 
jų iškeltą klausimą parems.

Kiek paaiškėjo, Jim Lon
dos nuo to iššaukimo trau
kiasi, nenori.

PADĖKOS LAIŠKAS
Gerb. Dr. J. R. V., WESTERN 

CHEMICAL CO. — Tariu labai šir
dingai ačiū už tamstos išrastą ir iš- 
praktikuotą taip labai galingą mos- 
tį. Aš turėjau labai didelius skau
dėjimus po visą kūną ir kiek tik aš 
žinojau, kas man ką rodijo ir kokius 
gydytojus patarė, kiek man tas vis
kas kaštavo tai- negaliu čia apsakyt, 
ir niekas man negelbėjo. I.l„.. 
susieiti su J. G. Malinskiu ir jis man 
darodo tą taip galingą 
“John’s Remedy Ointment”, 
nenorėjau tikėti, bet jis man paliko 
tos mostiss be jokio atlyginimo

Man teko 
i 

mostj, — 
Aš dar 

> 
ir 

sakė, tik bandyk, jei bus negera tai 
aš nenoriu pinigų už ją. Aš pavar
tojau tą galingą mostį kaip man bu
vo nurodyta ir kitą dieną jaučiausi 
gerai. Tada aš ji pašaukiau per 
telefoną kad jis ateitų pas mus, ir 
atsilankius aš nežinojau kaip jam at
sidėkoti. Aš atlyginau jam kiek 
reikėjo ir dabar esu labai dėkinga 
ir patariu kiekvienam naudoti tą 
galingą mostį. kas tik turi savyje 
kokius skaudulius ar gėlimus. Ga
lite pašaukti jį telefonu, No. 4—1647 
ir jis jums parūpins tos taip galin
gos mosties. Dar kartą tariu labai 
širdingai ačiū, velydama visokių lai
mių. Lieku, su tikra pagarba,

Mrs. P. Lukašcvičienė, 
Youngstown, Ohio.

Šitą mostį kas tik naudos tas ją 
gerbs, nes ją gerbia kas tik naudo
ja. Kurie kenčiate nuo kokių nors 
skausmų įsigykit tos mosties.

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

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

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

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

MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street

6901

1404

2047

B. GUDŽIŪNAS
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th st. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

9720

6716

9709

Photographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

G014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave. ,

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
Visi kiti nariai 

Kun. V. G. Vilkutaitis 
J. Venslovas

VISAI MAN
NESVARBU

Ar lyja, ar audra, ar 
pusto, arba vėlyba nak
tis.
Aš persitikrinau kad 
pigiau yra turėti tele
foną negu būti be jo. 
Pigiau yra dolariais ir 
centais, taipgi ir svei
kata, saugumu ir pato
gumu, 
sunkus 
negaliu 
fonu.

Nežiūrint kaip 
laikai butų, ar 
skirtis su tele-

The Ohio Bell 
Telephone Company

VACUUM CLEANERS 
— Garantuoti taip kaip nauji —

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

GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

MAKES REPAIRED 
šį skelbimą^ sutaupysit $1

ALL 
Atsineškit

TIKROS
PLU?

Kovo 3 
ras sunai 
(Telšių a 
rinčio ap 
jų. Sude 
59 negyvi

Namai 
mediniai, 
gontais, t 
buvo laba

Kai gt 
budu kilo 
ge, atvyk 
kai net v; 
Įėjo palei 
rinių siui 
gaisras s] 
mis kryp 
daug gre 
da didžiu 
mis gesii 
jau jokiu 
užgesinti, 
pusė mies 
ges liko i 
Nukentėję 
dai. Žmo

Tik api 
apdraustų 
000 litų, c 
esą apie 
daugiau, 
vo tiktai

Žmonės 
gaisrą pat 
ves labai 
kur tarp 
vančių t 
šimtų alp 
vaikų bai

FLOWER SHOPPE 
Pristatom gėles vestuvėms, 
laidotuvėms ir kitokiems 

reikalams.
Vainikai nuo $5 aukštyn.

1203 East 79 th St.
ENdicott 2191

S. AMBROZIAK, Prop.

I
 Dabar laikas padaryti su

tarti jūsų namų išpopie- 
riavimui — nelaukit kada 
prasidės pats skubumas

FLorida 2533-MJ. G. Polter* Lietuvis
? _ POPIERIUOTOJAS —
| Maliavoja ir Dekoruoja 
? namus.

(
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.

Turiu tam moderniškas 
mašinas.

? Padarau apskaičiavimus vi- 
Iso darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.1229 EAST 74th ST.

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—

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

.£ Ofiso Telefonai Narni) X 
į MAin 1773 KEnmore 4740W į
f P. J. KERŠIS i
J1426-8 Standard Trust Bldg. $

Baigęs teisių mokslą Cumber- X 
land Universitete ir darbuojas y 

su Teisių ofisu advokatų X 
Collister, Stevens 

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

ir

t
Lietu- 
Rusai

; REifc
Mes e 

j tirtas In 
j Apdraud 
I kit mus 
i 
j Vien

j 6606 SU1

Lietuvia 
singą pt 
patiškas, 
navimas. 
sąžiningi 
lėšos, §1

6621 EB
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PLUNGĖS GAISRĄ
Kovo 31 d. didžiulis gais

ras sunaikino pusę Plungės 
(Telšių aps.) miestelio, tu
rinčio apie 4,000 gyvento
jų. Sudegė 84 gyvenami ir 
59 negyvenami trobesiai.

Namai buvo daugiausia 
mediniai, dengti daugiausia 
gontais, taigi ugniai plėstis 
buvo labai gera medega.

Kai gaisras kaž kokiu 
budu kilo pirklio Ręsto sto
ge, atvykę vietos gaisrinin
kai net valandą laiko nega
lėjo paleisti į darbą moto
rinių siurblių, o tuo tarpu 
gaisras sparčiai plėtėsi tri
mis kryptimis, apimdamas 
daug gretimų trobesių. Ta
da didžiulę ugnį menkutė
mis gesinimo priemonėmis 
jau jokiu budu nepavyko 
užgesinti. Taip supleškėjo 
pusė miestelio, o be pasto
gės liko apie 1500 žmonių. 
Nukentėjo daugiausia Žy
dai. Žmonių aukų nebuvo.

Tik apie 60 namų buv<? 
apdraustų, sumai apie 350,- 
000 litų, o gaisro nuostolių 
esą apie keturis kartus 
daugiau. Apsidraudė bu
vo tiktai turtingesnieji.

Žmonės mačiusieji šitą 
gaisrą pasakoja kad tai bu
vęs labai šiurpus, vaizdas, 
kur tarp poškančių ir griū
vančių trobesių girdėjosi 
šimtų alpstančių moterų ir 
vaikų baisus klyksmas, vy-

bendro- 
gaisras 
tik po

stūksojo 
o dauge- 
patekę i

“M.R.”
gaisrą

rų dauguma buvo lyg gal
vų netekę, lakstė beprotiš
kai iš vietos j vietą, ir to
dėl daugelis jų negalėjo pa
dėti gesinimo darbe. Atvy
kusių Telšių, Rietavo, Sa
lantų ugniagesių 
mis pastangomis 
pavyko sustabdyti 
dešimties valandų.

Kur dar taip nesenai vi
rė gyvenimas ir žmonės bu
vo pasiruošę švęst linksmai 
Velykas, dabar 
gailus griuvėsiai, 
lis nukentėjusių 
dideli vargą.

Daugiau apie
Tarsi likimo taip lemta 

kad kasmet sudega vis po 
vieną Lietuvos miestelį. 
Taip vienas po kito savo 
laiku sudegė Veisėjai, Švėk
šna, Alsėdžiai, Butrimonys, 
o dabar Plungė.

Spėjama kad Ręsto na
mai, kur prasidėjo gaisras, 
turėjo būti padegti.

Rietavo gatvė išdegė vi
sa. Beliko tik vienas me
dinis namas ir mūrinė sina
goga. Tas medinis namas 
išliko del jų savininko gud
rumo. Kai ugnis jau bu
vo bepradedanti ir jo na
mus liesti, jis susirinku
siems pažiopsoti parodė 
500 lt. banknotą ir prižadė
jo už namų apsaugojimą 
juos paskirti. Daugelis “pa- 
siukvatino” ir sulipę ant

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJ

2-ra Ekskursija į Lietuvą
(Kartu su Lietūkiu Agentų Sąjunga)

Išplauks iš New Yorko
Gegužės-May 27 d.

STAČIAI į
Be Persėdimo

Linksma ir greita kelionė didžiausiame 
Lietuvių būryje. — Mielai priimami ir 
nepriklausanti j Susivienijimą keleiviai.

Visokių informacijų kreipkitės į
LI ETŲ VIŲ LAIVA KORČIV 

SĄJUNGOS AGENTUS.

C UN ARD LINE
1022 Chester Ave. Cleveland. O.

M

Greitas Laivų Patarnavimas 1 Europą
Per Hamburgą musų
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išplaukia reguliariai
reguliariai

Moderniniais Laivais 
DEUTSCHLAND 
NEW YORK 

kas savaitė. Taipgi 
išplaukimai musu populiariais 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS MILWAUKEE CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gclžkeliais susisiekimai su Lietuva. 

Del informaciją kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Hamburg "Amerbcan Line
839 Union Trust Bldg Cleveland

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Todėl pirmiau 
mus negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUUIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

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

stogo su kibirais vandenio 
visą laiką atidžiai saugojo 
kad neužsidegtų. Ir neuž- 
sidegė. O kaip ten su tuo 
atlyginimu buvo nežinia.

Padegėliai
Daugelis padegėlių prisi

glaudė pas savo pažysta
mus, kiti išvažiavo j kaimą. 
Pašte nuolat pyškėjo tele
gramai j Ameriką pas gi
mines prašant pagalbos.

Vidaus reikalų ministe
rija paskyrė 5,000 lt. Yra 
ir komitetas padegėlių šel
pimu rūpintis.

Tikima kad visi padegė
liai gaus papigintų kreditų, 
miško rnedegos atsistatyti. 
Krautuvninkams leista sta
tyti laikinos budelės, kurio
se jie gali prekiauk “L.A.”

Draugija Užsienio Lietu
viams remti

Apie trečdalis Lietuvių 
tautos dėl Įvairių priežasčių 
atsidūrė , svetimuos kraš
tuos. Svetur Lietuviai yra 
dažnai skriaudžiami ir be
veik neturi jokių teisių tau
tiniam bei kultūriniam dar
bui. Užsienių Lietuviams 
reikalinga musų parama. 
Šiam tukslui ir steigiama 
užsienio Lietuviams remti 
draugija. Šios organizacijos 
tikslas bus remti moraliai 
ir medžiaginiai svetur gy
venančius Lietuvius, palai
kyti jų tautini judėjimą, už
megzti ryšius su Lietuviš
komis organizacijomis, rem
ti musų išeivius, palaikyti 
Lietuviškas mokyklas ir 
spaudą, stiprinti svetur e- 
sančių Lietuvių prisirišimą 
ir meilę prie savo tautos ir 
kita.

Nesenai Įvyko naujai į- 
steigtos draugijos steigia
masis susirinkimas.

“M. R.”

o iš Bostono 
Gegužės-May 28 d.

KLAIPĖDĄ
j Kitą Laivą forSmokers 

Of Pipe and 
Cigarettes

Visas 
Pasaulis 
lin/fęs 
Prie

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. DARBININKAI, APDOVANOTI UŽ VIEŠUS PASI
ŽYMĖJIMUS IR PAGALBAS KITŲ ŽMONIŲ NELAIMĖSE

aw.McSweney
33 trynai.

Pereitais metais Lietuvo
je gimė 64,164 asm., mirė 
37,151 asm. Tokiu budu per 
metus priaugo 27,013 žmo
nių.

Daugvaisiais gimdymais 
užregistruota 1,510 gimusių 
dvynais (789 berniukai ir 
721 mergaitės) ir 33 gimu
sieji trynais (21 berniukas 
ir 12 mergaičių). Viso už
registruota 1,543 gimusieji 
gimė daugvaisiais gimdy
mais. “L. A.”

Prie lango 
dinge kabojo 
bos žmogus. 
Debro, The 
Company langų mazgotojas, kuri, 
laike mazgojimo paslydo, 
no vieno diržo galo sagtis ir 
krito žemyn apie šešias pėdas 
krisdamas susimušė į akmeninę sie
ną. Laimė kad kitas diržo galas, 
kurio sagtis buvo gerai įsegta, su
laikė jį nuo nukritimo nuo penkių 
aukštų žemyn.

Tame pat budinko šone kitas lan
gų mazgotojas, pamatęs jį greitai 
bėgo jam gelbėt, bet pirm negu jis 
galėjo išgelbėti aną iš pavojaus, pats 
turėjo išstatyti pavojun savo gy
vastį. __

Tas atsitiko Spalių 14, 1930, o da- jo kraują, 
bar šiose dienose, Leonard J. Strang, - 
7710 Redell Avenue, tapo apdovano
tas už narsumą. Komitetas kurs 
globoja Theodore N. Vail palikimo

aukštai Electric Buil- narsumo medalius, susirinkęs 
pasikoręs ir be pagal- ’ 
Tai buvo Edward S.
Ohio Bell Telephone 

, kuris 
atsikabi- 

jis

rei-Iš Ūkininkų Sąjungos 
kalauja 550,000 litų.

Jau pernai Kauno apy
gardos teismas .yjįą pritei
sęs iš Ūkininkų Sąjungos, 
Žemės Ūkio ministerijai 
550,000 litų.

Dabar Žemės ūkio min. 
Įgaliotinis kreipės Į Kauno 
I nuovados taikos teisėją 
kad iššauktų Ukin. s-gos 
valdybą, būtent A. Stulgin- 
ską, Vincą KaroklĮ, F. Mik
šį, Joną Draugelį, Leoną 
Račiūną, Pr. Plokštą ir 
Kun. Pr. Baltrušaiti, ir pa- 
icikalautų kad jie nurody
tų turtą kuriuo butų gali
ma Žemės ūkio min. preten
zijas patenkinti.

Taikos teisėjo iššaukti 
minėti asmenys pareiškė:

A. Stulginskas: Ukin. s- 
ga Kaune, Gedimino g. 30 
nr., turi 1500 metrų žemės 
sklyką, dvejus dviejų auk
štų muro namus, vieną me
dinį namuką ir sandėlius, 
kas yra verta apie 500,000 
lt. Namai įkeisti U. S. c. 
bankui einam, sąsk. apdrau
sti Bankas reiškia preten
zijų 16,000 lt.

Dabar Žem. Uk. min. pra
šys Kauno apyg. teismą, 
kad pripažintų Uk. s-gos 
bankrotą, butų išrinkta 
pris. globėjų valdyba ir bu
tų patenkintos žem. uk. 
min. pretenzijos. ‘L. A.”

Grudų išvežimas
Žemės ūkio departmento 

direktoriaus pranešimu 
mes ūkio rūmų visumos 
važiavime viso pernai 
eksportuota 640 tonų 
gių, 17,570 t. kviečių, 9,629 
tonai avižų, 6 tonai miežių, 
viso apie 33,000 tonų.

Eksportuojamas 1 centn. 
rugių valstybės iždui davė 
nuostolių 6.30 lt., kviečių 1 
centn. 8.50 lt.; viso valst. iž
das realizuojant pernai me
tų derlių, turėjęs nuostolių 
daugiau kaip 4,600,000 lt. 
Be to, dar reikia pridėti 
valst. iždo išlaidas javus su
perkant, pakraunant ir 
transporto išlaidas.

Iki kovo 23 d. realizuo
jant pernykščių metų derlių 
tekę pridėt 33% javų kainos 
pardavimo vietoje.

Šymet esą nusistatyta, 
tvirtas kainas palaikant, u- 
kininkams mokėti už grū
dus tiek kiek yra mokama 
pasaulinėj javų rinkoj, o 
valdžia pridėsianti tik su
pirkimo, pakrovimo ir ve
žimo išlaidas.

Tame pat susirinkime pa
reiškė, kad pašalpas grū
dams 'tvirtų kainų pavidale 
vyriausybė vis mažinsianti 
ir pagaliau palaikysianti tik 
kviečiu kainas.

Že- 
su- 
esą 
ru-

... Cleve- 
lande, peržvelgimui įžymiausių vie
šų pasižymėjimų tarp telefono dar
bininkų 1930 metais, nubalsavo ap
dovanoti jį medaliu, ir jis yra vie
nas iš dviejų šioje valstijoje gavęs 
tokį medalį.

Dobro’s atsimušimas į muro sie
ną krintant ir diržo suveržimas per 
vidurį jį beveik užbaigė. Kuomet 
Strang atbėgo prie to lango po ku
riuo Debro kabojo, jis negalėjo pa
kelti jo aukštyn iš vidaus.

Jis išlipo per gretimą langą, at
skirtą nuo to kur nelaimė atsitiko 
dviejų pėdų siena. Prisegė jis savo 
apsaugos diržą prie to lango ir to 
prie kurio dar laikėsi Debro diržas. 
Bet čia jis pamatė tą kas atšaldė 
. ... Kablis už kurio laikėsi
Debro diržas buvo dikčiai pasidavęs 
nuo Debro kritimo. Ar jis išlaikys 
jo diržo galą buvo sunku įspėti, bet 
tas dar labiau paskatino jį stengtis 
gelbėti Debro iki tas kablis visai 
neištrūks.

Strang nežiūrėdamas kas gali at
sitikti prikabino savo diržo galą prie 
nusilpninto kablio ir bandė nusileis
ti tiek kad Debro galėjo pasiekt jo 
koją. Ir tik tokiu budu jis galėjo 
išgelbėti savo draugą darbininką.

Vail Medalių komitetas sudaro- 
tris pagarbas, medalius, garbingus 
paminėjimus ir rekomendacijos laiš-1 Cress prisidėjo prie sumažinimo jų 
kus. Jie yra įsteigti atminčiai mi- bėgimą kraujo.
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Joninių Naktis — Birželio-June 27 ir 28

rūsio Theodore N. Vail, vienu laiku 
buvusio prezidentu American Tele
phone and Telegraph Company, te
lefono darbininkams kurie atlieka 
kokius nors visuomenei pasitarnavi- 
mo darbus.

Trys kiti Clevelandiečiai gavo 
pagyrimo laiškus, du iš jų figūravo 
pereitą metą po tragedijos mokyk
los autobuso prie Berea. Vienas yra 
A. W. McSweeney, distrikto komer
cinis perdėtinis telefono kompanijos, 
gyvenantis 3694 W. 136 st., Lake
wood. Antras yra J. J. Mason, dis
trikto trafiko perdėtinis, nuo 936 
Whitby rd., Cleveland Heights.

McSweeney ir Mason nusiskubino 
j Berea kaip tik išgirdo apie auto
buso nelaimę kurioje užmušta devy
ni vaikai. Jų pastangomis, telefo
no susisiekimas buvo palaikomas 
pilnoj tvarkoj nežiūrint nepaprastai 
padidėjusių šaukimų. Jie pastatė 
ekstra operatorius telefono stotyje 
ir graborių ofisuose suteikimui rei
kalingų informacijų.

Trečias gavęs pagyrimo laišką 
yra Robert L. Cress, 1162 Crawford 
rd. Jis tai gavo už savo pasidar
bavimą suteikime pagalbos šešiems 
motoristams, sužeistiems susimuši
me netoli Elyria. Panaudodamas sa
vo prapidktą pirmą pagalbą kaipo 
The Ohio Bell .Telephone Company,

“AMERIKOS LIETUVIS“ TIKSI METAMS
Lietuvoje $2 Meta m s 

Jei nori žinoti kas Pasaulyje dedasi
Užsirašyk "Amerikos Lietuvį”, Savaitinį Laikraštį Nupiginta 

Kaina—Tik $1 Metams

Naudokis Proga Dabar!
“Amerikos Lietuvio” Knygyne Galite Gauti šias Svarbias 

Knygas Nupiginta Kaina:
1— Vilniaus Albumas su Lietuvos Istorija. Kaina $4. Dabar----- $12— Lietuvos įstatymai. Kaina $4. Dabar tik--------------------------- $1
3— Didysis Sapnininkas. Kaina 75c. Dabar ------------------- __50c
4— Ukinįnkyste, Ūkininku Rankvedis-Patarūjas ---------------------50c
5— Paslaptys Lošimo Kazyromis -------------------------------------------25c

IMANT VISAS SYKIU, PRISIUSIME Už $3.00.
Adresuokite šitaip:

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 1 Vernon Street Worcester, Mass.

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 Avė.
Kampas E. 59th Street

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

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
■' Taipgi užlaikau savą mėsinyčią ■ 
į 1310 Russell Road Į

Rengia du žymiausi laikraščiai

DIRVA IR MARGUTIS
Prasidės šeštadienio vak. baigsis sekmad.

27 BIRŽELIO-JUNE 28
NEUROS FARMOJ

(Brunswick, Ohio)
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. <]Į 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.
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8 DIRVA

Kas Girdei Clevelande-Aplelinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENclicott 4486—Atdara vakarais
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KOMEDIJA ‘ŽENTAI Iš AME-i 
RIKOS’ PUIKIAI IŠĖJO

Praeitą sekmadienį, Balan
džio 26 d., Lietuvių salėje buvo j 
surengtas teatras ir balius, ku
rį surengė bendrai “Dirvos” 
bendrovė ir SLA. 14-ta kuopa. į 
Buvo pastatyta scenoje nauja 
K. S. Karpavičiaus dviejų veik
smų komedija, “žentai iš Ame
rikos”. Komedija tik ką išėjusi 
iš spaudos ir statyta pirmą 
kaitą. Joje pilna juoko ir tei
sybės, parodo kaip Amerikos 
senberniai parvažiavę į Lietu
vą puola prie jaunų panelių, o 
kaip kuriam pasitaiko ir bėda, 
iš kurios jau sunku išeiti.

Veikalas visiems taip patiko 
kad gal neužilgo turės būti vėl 
pakartotas ir tie kurie dar ne
matė galės pasinaudoti proga 
ir pamatyti.

Roles turėjo: Senbernio but- 
legerio iš Čikagos, Džekio Ver
šio, V. P. Banionis; Maikio Va
ško — A. M. šmigelskis, Kei- 
dės, jo pačios, — Marė Dovi- 
daitienė; Frenkio Grybo — A. 
S. Kulbickas; šie visi buvo eks
kursantai iš Amerikos. Mary
tės, jaunos Mariampolietės, E- 
lena Grigiutė; Barboros, Ma- 
riampolės senmergės, — Louise 
Banionienė; policijanto — J. 
V. Mitchell.

Galim pasididžiuoti kad mes 
turim gerų artistų. Visi atli
ko savo užduotis kuogeriausia, 
ir publika taip prisijuokė kad 
geriau negalima. O mes ži
nom kad tie artistai yra tik 
darbo žmonės, kuriems sunku 
tokius darbus kaip teatras at
likti, vienok jie pasišvenčia ir 
atlieka kuopuikiausia.

Po vaidinimo buvo šokiai 
prie geros Luizos muzikos, vi
si smagiai pasišoko Lietuviškų 
ir Angliškų šokių. Nežiūrint 
kad čia bedarbė turi mus pri
spaudus, bet publikos buvo pil
na salė. Jonas Jarus.

Darželio susirinkimas. Se-Jau prisirašė keletas ypatų
į “Dirvos” šių metų ekskursi- kantis Lietuvių Kultūrinio Dar- 
ją į Lietuvą. Keletas jau iš- želio
važiavo nelaukdami ekskursi- mas penktadienio vakare, Gė
jų. Kurie manot apsilankyti gūžės 8 d., Lietuvių salėje. Na- 
Lietuvoje arba visai apsigy
venti, važiuokit su “Dirvos” 
ekskursija, kuri rengiami Bir
želio 6 d. ir išvien su trimis 
kitais laikraščiais.

Dabar kreipkitės į “Dirvos” 
agentūrą gavimui pasų, gryžl- 
mui permitų 'ir kitų dokumen
tų, nes jau tik mėnuo laiko te
liko. )

Mirus Clevelando milijonierė, 
Mrs. Stevenson Burke, paliko 
Clevelando Meno Mokyklai net 
$975,000.

Lietuvių Demokratų Klubas 
pereitą sekmadienį turėjo va
karienę šv. Jurgio bažnytinėje 
salėje. Rengta platesniam su
pažindinimui Lietuvių su De
mokratų partijos vadais, su po
litika ir pagerbimui S. G. Lau
ciaus, kurs paskirtas į apskri
ties deputy šerifo vietą.

Gatvė pasiliko “Kosciuszko”. 
Po ilgų ginčų ir pastangų pa
keisti Kosciuszko gatvės var
dą atgal j Hoffman, kaip buvo 
prieš karą, miesto taryba 
balsavo palikti tai gatvei 
bartinį vardą, Kosciuszko. 
ryta net keli balsavimai
tos gatvės namų savininkų ar 
keist vardą ar palikt seną, 
kadangi ten gyvena 
Lenkų 
miesto 
ciuszko

Kitų
dėsi kad žmonėms tas vardas 
neištariamas ir tas kenkia jų 
bizniui.

nu- 
da- 
Da- 

tarp

ir 
daugiau 

jie paėmė viršų, todėl 
taryba užtvirtino Kos- 
vardą ant toliau.
tautų biznieriai skun->

riai ir atstovai prašomi daly
vauti.

Iš Collinwood
šeimyniška Card Party. Ge

gužės 5 d., antradienio vakare, 
Liet. Kat. Moterų Labdarybės 
draugija rengia smagią oard 
party su skaniais užkandžiais. 
Atsibus naujos parapijos baž
nytinėj salėj, 18022 Neff rd. 

7:30 vai. vakare.
nytinėj
Prasidės

Piknikų dienų pakeitimas. 
SLA. 362 kuopa perkeitė savo 
pikniko dieną iš Birželio 21 į 
14-tą, kadangi Birželio 21 d. 
rengiama piknikas šv. Jurgio 
parapijos.

SLA. 362 kuopa rengia pik
nikus bendrai su nauja parapi
ja sekančiose dienose:

Birželio 14 d..
Liepos 19 d.,
Rugpjūčio 23 d.
Prašome kitų draugijų ne

rengti piknikų tose dienose.
Rengimo Komisija.

KATALIKU LABDARYBĖS VAJUS

susirinkimas bus laiko-

YOUR HELP IS HEEDED

ČATHOUC CHARITIES WEEK

JOE LUIZA
ir jo Orkestras 

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

19400 NAUMANN Ave.

Kiekvienas katalikas 104-se para
pijose Cuyahoga apskrityje ir 217-oj 
parapijų Clevelando diecezijoj, kuri 
apima keturiolika apskričių šiaurva
karinėj Ohio dalyj, bus prašomas 
prisidėti prie Katalikų Labdarybės 
Korporacijos kaipo narys, bėgyje 
metinės “Katalikų Labdarybės Sa
vaitės”, kuri tęsis per savaitę nuo 
Gegužės 3 iki 10 dienai.

Vyskupas Joseph Schrembs, D.D., 
' galva Clevelando diecezijos ir gar
bes pirmininkas šio vajaus, atsišau
kime Į parapijoms šitaip sako:

“Šis metas, yra ypatingas savo 
problemomis ir todėl labiau negu 
kitados mes turim išgirsti šauksmą 
Katalikų Labdarybės Vajaus, kurio 
pasekmėmis mes galėsim užlaikyt 
savo našlaičius.

“Mes neprivalom užiųiršti musų 
be tėvų ir be motini; likusius vaikus

AKLŲJŲ VAKARAS
Nors jau pasibaigęs Tautų Teat

ro sezonas, Cleveland Plain Dealer 
dar rengia vienų vakarą, kurio vei
kėjai bus iš Grasselli įstaigos, aklie
ji. Šis vakaras bus pirmadienio va
kare, Gegužės 4 d., Public ?4usic 
Hali. Statoma scenoje muzikalis 
dviejų aktų veikalas, “Bayou Road”, 
parašytas apie isterišką New Or- i 
leans. Pertraukoje bus piano solo, j 
skambins Adolph Feher, aklas pia
nistas. Visi veikalo artistai, šokėjai 
ir dainininkai bus aklieji, kurie pa- | 
rodys kad jie gali padaryt tą patį 
ką padaro turinti pilną regėjimą 
žmonės.

Nauda šito vakaro eis aklųjų rei
kalams. Tikietai po $1 ir 50c. Vai
dinimas prasidės 8 vai. vakare.

X

□ O ROSEDALE oj 
"Ory Cleaning Col* 

' HEnd. 7906 ?
C. F. PETRAITIS, Prop * 
6702 Superior Ave., t

GA VO
per “Dirvą” šios

ypatos:
Bluntaitienė . . Lt. 50
Žodis” ................ 500
Ūsienė ................ 100

.. 150;
. . 100
. . 300
. . 150
. . 150

Grasilda
“Naujas
Marcelė
Jonas Vaičiulis ........
Pranė Juodkytė ...
Antanas Telksnis . . .
Mykolas Kokštis . . . 
Jieva Valaitienė . ..

Kreipkitės vėl:

šiais laikais kada labiausia pagalbos 
reikia.

“šalip šių dabartinių laikalų ne
turim užmiršti kad Parmadale, mu
sų diecezijos našlaičių prieglauda, 
buvo pabūdavote pasiremiant atei
ties labdarybe ir duosnumu, todėl 
dar ir dabar yra skolos kurią rei
kia atmokėti.

“Katalikų Labdarybės Korporaci
ja pasitiki ant jusi/ duosnios para
mos. Kiekvienas narys kiekvienoje 
parapijoje privalo būti narys Kata
likų Labdarybės Korporacijos.”

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

ROSEDALE
DRY CLEANING Co.

6702 SUPERIOR AVE.
Phone: HEnderson 7906

C. F. Petraitis, Mgr.

Our New and Low Prices
Bien’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

IŠ COLLINWOOD

“O. S. S. arba ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ”
RENGIA M. M. N. P. NAUJA PARAPIJA

Šalip perstatymo, dainuos parapijos choras po vadovyste V. Greičiaus. 
Taipgi bus dainų solo ir Įvairių deklamacijų.

Bus leidžiama laimėjimas, kuris bus laimingas gaus $5.00 auksu.
Brangus broliai ir sesutės: “O. S. S.” yra tai juokų komedija. Per

statė kaip Cicero Schusserel (Kapitalistas) nori išleisti savo dukterį už 
tokio žento,’ nežiūrint koks gremėzdą butų, bile tik O. S. S. Atsiranda 
vienas O. S. S., Anufras Skubąs, spekuliantas, Brazilijos ledo biznierius, 
bet po j oatsiranda ir kitų, kurie vadinasi O. S. S. Katras bus jo žentas?

Po teatro bus šokiai prie geros Luizos muzikos. Kviečiame visus Cle- 
vclandiečius atsilankyti į šį musų parengimą, kuris atsibus

Sekm. Gegužės-May 17
Naujos Parapijos Salėje

Įžanga tiktai

pradžia 5 vai. vakare.
18022 Neff Road

35c YPATAI.
Visas pelnas skiriamas papuošimui bažnytinio namo ir šiaip reikalams.
Aktoriai parinkti iš plataus Clevelando, kurie savo užduotis išpildys artis- 
tiškti. Nuoširdžiai prašomą visų nepamiršti viršminėtos dienos.

RENGIMO KOMISIJA.
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Kas toliau? Šią vasarą “Dir
va” ir “Margutis” rengia dide
les Jonines, kaip jas švenčia 
Lietuvoje. Dalyvaus Vanagai
tis, Olšauskas ir daug kitų ar
tistų išpildyme gražaus nakti
nio programo. Atsibus Birže
lio 27 į 28 naktį ir per visą die
ną 28-tą bus piknikas. Neu- 
ros darže.

Metropolitan Operai sekasi. 
Ir šyimet Clevelande Metropo
litan Opera iš New Yorko su
traukia dideles minias žiūrėto
jų, todėl finansinė pusė pilnai 
bus aprūpinta ir garantuoto- 
jams nereiks padengti deficito 
iš ce.vo kišenių.

Kas nori matyt puikias ope
ras dar gali apsilankyt penkta
dieni ir šeštadienį, 
dienas 
operos, 
kare.

Tas dvi 
bus pastatyta keturios 
po vieną po pietų ir va-

Clevelando biznio apivarta 
1929 metais. Amerikos statis
tikos departmentas išdavė ži
nias apie 1929 metų Clevelando 
krautuvėse biznio apivarta. Jos 
darė biznio už $534,240,787, 
arba kožnas didelis ir mažas 
šio miesto gyventojas nupirko 
net už $593. Tai buvo norma- 
lio meto bizniška apivarta.

Nuo atradimo Alaskoj aukso 
50 metų atgal, per visą tą lai
ką ten iškasto aukso nebūtų 
užtekę užmokėti už pirkinius 
kuriuos Clevelando gyventojai 
vienų 1929 
Truktų net

Raportas 
pardavimus 
kta iš 12,609 krautuvių.

Tos krautuvės dalinasi šiaip: 
9,582 yra paskiros, 582 yra po 
dvi vieno savininko, 190 po tris 
vieno savininko ar kompanijos. 
983 krautuvės priklauso taip 
vadinamoms ‘retežinėms’ kom
panijoms, vietinėms, 368 krau
tuvės platesnės srities kompa
nijoms, ir 803 krautuvės pri
klauso kompanijoms veikian
čioms visoje Amerikoje.

Visos tos krautuvės užlakė 
'46,347 darbininkus dirbančius 
pilną laiką, jų bendros algos per 
metus buvo $68,657,292.

metu begiu pirko. 
$172,000,000.

apie Clevelando
1929 metais surin-

Kova už gazo kainą. East 
Ohio Gas Co. užsimanė pabran
ginti gazo kainą, bet miesto ta
ryba nutarė ir laikosi kad 
zas butų duodamas už 55c 
tūkstančio kubiškų pėdų.

ga
rnio

dienųAtšalo oras. Poros 
tikras vasariškas oras, kuris 
buvo aplankęs Clevelandą per
eitą savaitę, vėl pabėgo, jo vie
ton atėjo tikras žieminis oras. 
Pereitą šeštadienį ir sekmadie>- 
nį lijo, snigo ir šalo. Po to vėl 
ėmė palengva taisytis.

Indomi Paskaita!
“KOKIUOSE LAIKUOSE 

VENAME IR KOKIA 
ATEITIS?” 

Prelegentas F. ZAVTST 
iš Chicagos.

Gegužės 3 d. 3 vai. po pietų 
ABEL’S HALL

7017 Superior avė. Cleveland 
Patarnavimas veltui, be kolek- 
tų. Rengia ir kviečia T.B.S.S.

Ohio valstijos valdžios išlai
kymo lėšos. Statistikomis ku
rios dabar išduota, 1929 metų 
bėgiu Ohio valstijos valdžios 
išlaikymui nuo kiekvieno gy
ventojo, seno ir jauno, išpuolė 
po $7.79. Bet j valstijos iždą 
nuo kožno gyventojo suplaukė 
po $11.93. Tą perviršį naudo
ta išmokėjimui skolų.

Štai kaip buvo: Surinkta iž- 
dan $78,527,000, išleista val
džios operacijoms $51,246,000.

Taksų už gazoliną nuo auto
mobilistų surinkta $19,931,241.

Šių metų Ohio valstijos biud
žetas yra $58,000,000, vietoje 
$83,000,000, kaip rekomendavo 
pirmiau 
Cooper.

buvęs gubernatorius

GY-
naują Huron ligoninę.Stato

Prie Terrace ir Belmore roads, 
East Clevelande, pradėta sta
tyti nauja Huron Road ligoni
nė. Sena ligoninė buvo vidur- 
miestyje, bet jau ten netinka 
ligoninei. Prie darbo paimama’ 
200 darbininkų. Ligoninė kaš
tuos $1,000,000. Turės 200 lo
vų, užlaikys 108 slauges. Bu
dnikas bus naujausios mados.

K. S. Karpius
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“DIRVOS“ 1931
Ekskursija
Lietuvon

Ekskursija Išplauks iš New Yorko
Keleivius į New Yorka palydės 

pats “Dirvos” Redaktorius
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Birž.-June 6 d
HOLLAND-AMERICA LINE

Puikiu Milžinišku Laivu

į Klaipėdą per Rotterdamą.

Keleivius į New Yorka palydės pats “Dirvos" Redaktorius

Taipgi laivakortės visomis li
nijomis ir visais laivais kokiu 

tik kas nori važiuoti.

Trečia Klesa
Į Klaipėdą . 
Ten ir atgal

$107.00
181.00

Turistine Klesa
Į Klaipėdą .
Ten ir atgal

Taksų $5 ekstra.

$124.50
. 220.00

Ateikit įsirašyti į 
Ekskursiją tuojau!

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

Dirvos”
6820 SUPERIOR AVE.

Agentūra
CLEVELAND. OHIO
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