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IR DARBININKŲ ŽINIOS

JAPONU-CHINŲ KA
RAS NUTRAUKTAS

VOKIEČIŲ SKUNDAS 
ATMESTAS - JIE 
LABAI SUPYKO

HINDENBURG LAI- ’ “SAUSIEMS” PRAS

TI PYRAGAIMĖJO, BET NEIŠ
RINKTAS

d.

LAISKAS IS KAUNO

VAJUS PRIEŠ BEDARBĘ
New York, Kovo 12 d.— 

Kovai su Depresija, Suvie
nytos Akcijos vajus sura
dimui milijonui darbininkų 
užsiėmimų eina su geromis 
pasekmėmis. Tą vaju veda, 
kaip žinote, Amerikos Le
gionas ir jo priedas, Ame
rikos Darbo Federacija ir 
Nacionalė Skelbimų. Aso- 
siacija.

Gauti pranešimai skelbia 
kad Clevelande Ford Mo
tor Co. paėmė 500 darbinin
kų daugiau, Kalifornijos 
vieškelių darbams paimta 
3<250 bedarbių. Iš kitų val
stijų ir miestų gaunama 
panašių žinių.

Bendrai 81 mieste 28-se 
valstijose vienos dienos bė
gyje iki Kovo 12 d. paim- 

” ta į darbus 9,660 ’darbinin
kų. Išviso laike šio vajaus 
gavo darbus 212,236 bedar
biai.

Šanghai. — Kovo 11 d. 
pasibaigė Japonų atakai ir 
stumimasi pirmyn Šangha
jaus ruožte ir todėl prasi
dės taikos derybos.

Japonijos kariumenė iš- 
- -........................ - T , traukiama iš karo fronto,

direktorijos pirmininko Vo-| išskyrus dali, kuri palieka- 
kiecio Boetcherio, kuris no-|Wa .sargybaf.

Kaunas. — Vasario 20 d. 
Tautų Sąjunga svarstė pra
nešimą Norvegijos atstovo 
Kolbano del Vokiečių skun
do prieš Lietuvą už atsta
tymą iš vietos Klaipėdos

Berlinas. — Kovo 13 
buvo Vokietijos prezidento 
rinkimai. Balsavimuose da
lyvavo net 37,660,377 pilie
čiai. Dabartinis preziden
tas Hindenburg išėjo pir
moj vietoj, gavo 18,661,736 
balsus, bet dar truko 168,- 
453 balsų prie gavimo di
desnės pusės ir jis nesiskai
to išrinktas prezidentu.

Hitlerio fašitai surinko 
11,338,571 balsą, komunistų 
kandidatas gavo 4,982,079 
balsus, nacionalistų kandi
datas gavo 2,557,876 balsus, 
šiaip balsų nuėjo 8,645.

Tokiu budu bus antri bal
savimai Balandžio 10 d.

Rašo A. ARGUS.

1.
2.

$919,982
568,158
265,237

APŠAUKĖ STREIKĄ
Wilkes Barre, Pa. — Su 

Kovo 14 d. turėjo išeiti į 
streiką apie 60,000 anglia
kasių distrikto No. 1, ku
riuos šaukia nepasitenkinu
sių dabartine tvarka vadas 
Maloney. United Mine va
dai sako kad šis streikas 
yra neteisotas.

Dayton, O. — Akmeny- 
čioj prie Centerville, netoli 
čionai, Kovo 14 d. užmušta 
keturi darbininkai, ant 
rių užgriuvo nuplyšus 
dėlė dalis uolos.

Lawrenceburg, Tenn.
Medžio dirbtuvėj sprogus 
garo katilui užmušta trys 
darbininkai ir trys sunkiai 
sužeista.

Plieno darbai rengiasi at
gyti. U. S. Plieno korpora
cijos pirmininkas Morgan 
skelbia kad plieno išdirby- 
stėš pradės eiti geriau.

Iki šiol, plieno reikalavi
mai buvo tik paprastiems 
dalykams, bet sako kad šių 
metų' bėgyje prasidės di
desni reikalavimai negu bu
vo pernai.

1931 metais neapdirbto 
plieno gamyba nupuolė iki 
26,000,000 tonų, 15,000,000 
tonų mažiau negu 1930 m. 
ir '30,000,000 tonų mažiau 
negu 1929 metais.

New York. — Pirmą kar
tą į 10 metų skrybėlių ir 
kepurių darbų darbininkai 
priėjo prie susitarimo su 
dirbtuvių savininkais. Šio
je industrijoje dirba apie 
15,000 vyrų ir moterų. Jų 
unija tapo pripažinta.

ku- 
di-

rėjo atiduoti Klaipėdą Vo
kiečiams.

Kolbanas, kuriam Tautų 
Sąjungos Taryba pavedė 
del Vokiečių skundo paruo
šti savo pranešimą, dirbo 
su keliais teisininkais be
veik visą savaitę ir gabaus 
patiekė savo pranešimą.

Pranešime jis pabrėžia 
Lietuvos vyriausybės parei
škimą kad Lietuva pildys 
Klaipėdos konvencijos nuo
status. Jis mano kad da
bartinė padėtis Klaipėdos 
krašte nėra normali ir to
dėl reikia sudaryti tuojau 
direktoriją, kuri turėtų sei
melio pasitikėjimą.

Kai del Vokiečių skundo 
buk Klaipėdos krašto gu
bernatorius atstatydamas 
Boetcherį sulaužęs konven
ciją, raporte šitas Vokiečių 
tvirtinimas nerandama pa
matuotu. Vadinasi, Vokie
čių nuomonei nepritariama. 
Šitą klausimą Kolbanas pa
lieka neišspręstu. Kolba
nas norėjo siūlyti atsiklau
sti Tarptautinio Tribunolo 
Hagoje, bet kadangi Lietu
va neranda tokio reikalo ir 
tuo tarpu prašyti Tarptau
tinio Tribunolo pareikšti 
savo nuomonę nesutinka tai 
šis dalykas taip ir paliktas.

Kolbanas pasiūlė kad pa
sirašiusios Klaipėdos kon
venciją valstybės išaiškin
tų visus šituos klausimus 
tiesioginėse derybose su 
Lietuva. Lietuvos atstovas 
Dr. Zaunius sutiko su pra
nešimu, išskyrus tas vietas 
kur kalbama apie Klaipė
dos krašto padėties nenor
malumą ir apie naujos di
rektorijos skubaus sudary
mo reikalą.

Volįečių atstovas reiškė 
didelio nepasitenkinimo to
kiu Kolbano pranešimu ir 
reikalavo bylą perduoti Ha
gos Tribunolui. Del to-Vo
kiečių spauda net reikala
vo kad Vokietija iš Tautų 
Sąjungos pasitrauktų....

Vokiečiai mat tikėjosi 
kad Lietuva bus apkaltin
ta ir bus priversta grąžinti 
Boetcherį į jo sena vieta.

“M. R.”

Chinai sutinka tartis T. 
Sąjungos paduotu pasiūly
mu iš Kovo 4 d.

Trys Amerikos kariški 
laivai apleido Šanghajaus 
uostą ir sugryžo į Manila.

i* ‘ * *
Šanghai, Kovo 13 d. — 

Čia buvo ruošta didelis ko
munistų sukilimas, kurį lai
ku spėjo suardyti Chinų 
policija.

PRIEŠINASI NAUJAI 
VYRIAUSYBEI

Maskva. — Chinai pra
dėjo kilti prieš naują vy
riausybę Mandžurijoje,1 ku
ri tapo įsteigta' po globa 
Japonijos.

Nauja' Mandžurijos vy- 
liausybė prašo kad ją sku- 
bomis pripažintų Amerika.

Japonija tikisi kad sovie
tų Rusija greitu laiku pri
pažins Mandžurijos respu
bliką, kurios diktatorium 
pastatytas buvęs Chinijos 
vaikas imperatorius.

NUSIŽUDĖ ŠVEDAS 
DEGTUKŲ KARALIUS
Paryžius. — Kovo 12 d.i 

nusišovė Ivar Kreuger, ži
nomas visame pasaulyje or- 
ganizuotojas Švedų degtu
kų trusto. Jis buvo 54 m. 
amžiaus, nevedęs.

Jis turėjo degtuku išdir- 
bystę užėmęs dvylikoj ša
lių, tarp jų ir Lietuvoj. Jo 
trustas skolino šalims pini
gus už pavedimą jam deg
tukų gamybos.

Jo daug pinigų buvo su
dėta Vokietijoj ir negalėjo 
paskolų ’atgauti. Norėjo 
gauti paskolų Ameiikoje ir 
Frąncuzijoje. bet negavo, 
tas privedė jį prie susigrau
žimo ir nusižudymo. ‘

“SAUSŲJŲ” SPĖKOS 
MAŽĖJA

Washington. — Atstovų 
bute buvo balsavimas pro
hibicijos klausime pirmą 
kartą po 12 metų nuo pro
hibicijos įvedimo, ir nors 
“sausieji” paėmė \Hršų su 
227 prieš “šlapiųjų” 187 at
stovus, tačiau tas parodo 
kaip žymiai “šlapiųjų” ei
lės padidėjo.

Balsuota buvo klausimas 
pavedimo valstijoms apibal- 
suoti priedo prie S. V. Kon
stitucijos, kad svaiginančių 
gėrimų kontrolė butų pa
vesta pačioms valstijoms.

Prieš 'balsavimą pasaky
ta daug karštų kalbų, bet 
karingi “šlapieji” jau ūžė 
ir neigė “sausuosius”, lyg 
monarchiškoj šalyje demo
kratai monarchistus, kada 
artinasi jų galas.

PALEIDO AIRIUS POLI
TIŠKUS KALINIUS

Dublinas, Airija. —' Ko
vo 10 d. tapo paliuosuoti iš 
kalėjimo Airiai 
nelaisviai, kurie 
už prieštaravimus 
nei vyriausybei.

Po pasekmingų 
šiose dienose užėmė Airiją 
valdyti senas Airių laisvės 
kovotojas, De Valera. Mi
nia iškilmingai pasitiko 20 
paleistų į laisvę.

politiški 
pakliuvo 
pirmes-

rinkimų,

Socialistas laimėjo. Mil
waukee, Wis. — Miesto ma
joro rinkimus laimėjo so
cialistas, Daniel W. Hoan.

ALUS VOKIETIJOJE
Vokietijoj alus ne tik ne

kenkia šaliai bet ir gelbsti, 
nes ten dirba alaus ir jam 
bendrose industrijose apie 
milijonas žmonių ir valsty
bė kas metai gauna suvirš 
$200,000,000 taksų.

Amerikoj visą naudą pa
ima butlegeriai.

NUŽUDĖ MOTERĮ 
ŠPIEGĄ

Suomijoj rasta nužudyta 
Minna Kraucher, pragarsė
jus tarptautinė špiegas. Ji 
buvo nušauta. Spėjama kad 
ją nužudė fašistai kurie sa
vaitė laiko pirmiau rengė 
sukilimą prieš dabartinę 
vyriausybę, ir ji gal but iš
davė jų paslaptį.

šeši žuvo nuo gaso. New
burgh, N. Y. — Bemiegant, 
nuo gaso dujų užtroško še
šios ypatos, Lucas ii’ Sitkie
wicz šeimos nariai.

Amerikos Anti-Saloon ly
ga, kurios pastangomis ši 
šalis sulaukė prohibicijos, 
dabar pati sulaukė sunkių 
dieneliu. Tos lygos virši
ninkams ir tarnautojams 
algos žymiai numažinamos.

Lygos ineigos žymiai su
mažėjo. Pav.:

1919 m. gavo
1923 m.
1929 m. ”
Lygos iždininkas atsisa

ko išduoti skaitlines. gautų 
ineigų 1930 ir 1931 metais, 
tik sako kad jos “buvo ma
žesnės” ....

Ta lyga buvo stipri orga
nizacija, turėjo sutuokus 
prie savęs smarkiausius vy
rus ir moteris, kalbėtojus 
ir rašytojus. Dabar jau už
darė mėnesiui laiko net sa
vo spaustuvę, bet gal ji jau 
ir neatsidarys.... Prohibi
cijos dienos baigiasi.

PROHIB1CIJA NEIŠ
SILAIKYS ILGAI

New York. — Žurnalo 
“Literary Digest” bandomi 
balsavimai prohibicijos rei
kale duoda linksmas pasek
mes. Iš visų valstijų gau
nami atsakymai parodo iki 
šiol kad iš 1,232,384 balsa
vusių, 1,024,077 yra prieš 
piohįbicįją, tik 299,207 už.

TROCKIUI PAVELIJA 
GYDYTIS

Praga, Čekoslovakija. — 
Čekoslovakijos vyriausybė 
sutiko leisti įvažiuoti trims 
mėnesiams laiko Leonui 
Trockini, kuris nori važiuo
ti į vieną rezortą gydytis. 
Bet Turkija turi prižadėt 
kad po trijų mėnesm laiko 
vėl Trockį prisiims atgal.

VIS NESURANDA
Hopewell, N. J. — Pulk. 

Lindbergho pagrobto kūdi
kio vis nesuranda, nors jau 
praėjo dvi savaitės laiko ir 
dėta visokiausios pastangos 
jį atgauti.

KAIP VEIKIA SLAPTOSIOS POLICIJOS 
ŠNIPAI

New York. — Prasidėjus 
jieškojimui Pulk. Ch. Lind
bergho pavogto kūdikio, iš
keliamą, aikštėn kaip dirba 
policijos slapti šnipai. Apie 
30 jaunų vaikinų, kurte iš
rodo kaip gimnazijos moki
niai, trinasi, po nuošalias 
ir tik ■ visokių kriminalistų 
ir šiaip niekšų lankomas 
vietas, kurių užduotis yra 
išgauti ką nors iš tvirtai 
sučiauptų gengsterių lupų 
kas privestų, prie atradimo 
Lindberghų kūdikio

Tie vaikinai yra nariai 
New Yorko policijos gar
saus požeminio skadrono— 
slaptos tarnybos šnipai ku
rie veikia be Įsakymų ir 
turi savus budus “išgauti 
ko jieško”.

Visi 30 retai kada dirba 
ant vieno kokio darbo, ir 
tik vienas ar du policijos 
viršininkų težino apie juos 
ir kur jie buna nei ką vei
kia, tačiau tapę patirta kad 
jie visi 30 tapo pastatyti į 
darbą kuris išsivystė į di
džiausią žmonių medžioklę 
kokia kada šioje Amerikos 
dalyje buvo.

na iš dienos stiprėja.
Pažvelgkim į statistiką. 

Pavyzdžiui, 1913 m., tai yra 
prieš pat didįjį karą, Lie
tuvoje vienam žmogui rei
kėdavo pragyvenimui, vie
nam mėnesiui, 86 lt. 45 c., 
šeimai iš dviejų žmonių — 
142.03 lt.; šeimai iš penkių 
žmonių 219.85 lt.

Po dešimties metų, kada 
Lietuva buvo šiek tiek atsi- 
stačius, pragyvenimo mini
mumas mažai ką skyrėsi 
nuo prieškarinių laikų. 1923 
m., vienam suaugusiam as
meniui pragyvenimui rei
kėjo 93.46 lt., šeimai iš dvie
jų — 156.25 lt.; šeimai iš 
penkių — 242.95 lt.

Paskui kasmet šios skai
tlinės kilo. 1924 m., vie
nam žmogui jau reikėjo 
116.41 lt.; šeimai iš dviejų 
— 199.32 lt.; iš penkių — 
316.19 lt.

1925 met. pragyvenimas 
pasiekė aukščiausio laips
nio. -Vienam žmogui reikė
jo 117.26 lt.; šeimai iš dvie
ju — 198.05; šeimai iš pen
kių — 311.74 lt.

Paskui prasidėjo natūra
lūs kritimas. Kasmet pra
gyvenimo minimumas ma- , 
žėjo, artėjo prie savo prieš
karinės ribos. Jau 1930 m. 
dalykai gana gfažiai atro
dė. Pav., vienam žmogui 
pragyventi reikėjo 91.68 1.; 
šeimai iš dviejų — 153.13 L; 
šeimai iš penkių — 311.07 
lt.

1931 m. Lapkričio mėn. 
vienam žmogui pragyventi 
reikėjo 86.71 lt., tik 30 cen
tų ąkirtumas nuo prieška
rinių laikų. Dviem žmo
nėm tereikėjo tik 143.59 lt.; 
šeimai iš penkių — 214.67 1. 
Vadinasi ,,1931 m. pragyve
nimo minimumo skaitlinė 
susilygino su prieškarine 
1913 m. skaitline. Gryžo- 
me prie senų vėžių.

Vidutinės žemės ūkio 
produktų kainos mažiau
sios Lietuvoje. Pavyzdžiui 
kiaušinių desėtkas Lietuvo
je 1.40 lt., Berline 3.40 lt., 
Paryžiuje 2.45 lt., Viennoje 
2.47 lt., Londone 3.77 lt.; 
Chicago je 2.67 lt.

Su kitais produktais tas 
pats.

Dabar mums lieka tik;

žiema Kaune.
Pragyvenimas Lietuvoj.

Kaunas. — Šymet Kau
niečiai nejautė žiemos rete
žių. Rodos jos lyg ir nebu
vo. Vos spėja kiek pasnig
ti, vos linksmi Kauniečiai 
spėja išdumti į užmiestį, 
pabraidyti po sniegą, su ro
gutėmis nuo kalno pavaži
nėti, termometras vėl pa
kyla.

Kauniečiai skaito laikra
ščius, randa aprašymų kaip 
žiemą praleidžia Paryžius, 
Berlinas, kaip žiemą spor
tuoja olympiškai nusitiekus 
Amerika. Juk Kaunas ir
gi Europos centras, tat ko
dėl jam atsilikti? Ar mes 
negalime pasivažinėti su 
ski nuo kalnų sniegu?

Kaunas žiemą savotiškai 
įdomus. Laukiame sniego, 
lyg vasarą saulės. Prisnin
ga. Eilės susikūprinusių 
Kauniečių kopia į kalnus. 
Nes Kauno apielinkėj kur 
eisi visur kalnai, lyg Švei
carijoje, o mes dar skun
džiamės savo gamta....

Ir štai, kada nuvargusių 
Kauniečių veidai pasiekia 
kalno viršūnę, kada prieš 
akis išsipila sidabrinis ho
rizontas, visų veidai pralin
ksmėja, nušvinta.

Ant Vytauto kalno, ąžuo
lyne susirenka Kauniečiai. 
Popiečiais čia savotiškas 
žiemos rojus. Ir ko Kau
niečiai neišgalvoja!

Pro medžius švilpia ke
turios rogutės. Jas tempia 
motorciklas. Kiek 
urzgia automobilis, 
tuzinas rogučių!

Kas neturi motorciklo ap
sieina ir be jo. Lietuvis 
moka prisitaikyt prie vis
ko. Čia jam ateina į pagal
bą arklys. Didžiausias vir
tines rogučių tempia ark
liai.

Svarbiausia trūksta snie
go. Vos spėja nublizginti 
žemę snieguolės, žiūrėk, 
termometras jau rodo tris 
laipsnius šilumos. Nemu
nas tai sustoja, tai vėl 
griauna savo naštą.

Vasario pabaigoje žiema 
kiek surimtėjo. Kiek pa
šalo. Geras rogių kelias, j

Visi Kauniečiai į kalnus! prasimušti plačiau į užsie- 
i nio -rinkas su savo produk- 
' tais.

Lietuva ir jieško užsie- 
Galima tikėti 

prie prieškarinės artimoje ateityje kai kurių 
Ekonomiškai die- pagerėjimų.

toliau 
Visas

“Lindbergho vaikas” 
tai viskas ką įsakyme 
30 jaunuolių gavo. Jie 
no ko iš jų tikimasi ir kas 
jiems reikia daryti, nes jų 
veikimas yra kuoatsakan- 
čiausia sutvarkytas — tai 
tiesiog mokslas kuris daug 
jau pasekmių davė.

Jie niekad nedėvi unifor
mų. Niekad nesisuka arti 
policijos stovių. Niekad ne
atlieka jokių sargybų. Jie normos.

NUSIŽUDĖ “KODAK” IŠDIRBĖJAS
GEORGE EASTMAN

tie 
ži-

nemoka net apsieiti su po
licijos lazda. Jų budai yra 
pasalingi, gudrus, vikrus, 
pavojingi, nes jie turi gręž
ti iš vidaus. Jie nuolat sto
vi akis Į akį su mirčia. Jų 
jau keliolika yra nužudytų.

Mažai kas iš visokių nie
kšų apie juos žino. Dauge
lis jų su jais draugauja ir 
vadinasi draugais, tankiai 
rengia visokius veikimo 
planus išvien.

Dabar tie vaikinai trina
si po visokių piktadarių už
eigas bandydami suuosti ką 
nors apie pražuvusį kūdikį.

Jeigu vaiko pavogimas 
yra darbas “požeminio pa
saulio” niekšų, tai tie vai
kinai tikrai suseks.

Pragyvenimas Lietuvoje.
Pragyvenimas Lietuvoje 

kasdien dideliais šuoliais nyje rinkų, 
lartėja

Rochester, N. Y. — Mili
jonierius George Eastman, 
kuris nuo $5 išaugo į vieną 
iš didžiausių milijonierių ir 
labdarių, Kovo 14 d. nusi
šovė viešbutyje, išsiuntęs 
tarnus laukan iš savo kam
bario. Prieš nusižudysiant 
parašė raštelį: “Mano dal
bas atliktas. Ko ląukti?” 
Jis buvo 77 m. amžiaus,-ne
vedęs; pastaru laiku pradė
jo žymiai nykti sveikatoje.

Eastman pralobo iš to 
kad būdamas jaunas vaiki
nas užmokėjo vienam drau
gui $5 už pamokinimą kaip

operuoti fotografijos apa
ratą. Nuo to įgavo mintį 
išdirbti mažus rankinius 
aparatus, kuriuos užvadino 
Kodak, ir jie šiandien žino
mi -visame pasaulyje.

Jis buvo vienas iš di
džiausių Amerikos labdarių 
ir išdalino į $75,000,000 vi
sokioms naudingoms, įstai
goms. Rochester universi
tetui padovanojo $23.500,- 
000 ir milijonais dalino ki
toms mokslo įstaigoms.

Jo kūnas tapo sudegin- 
gintas, kaip jis gyvas bū
damas pageidavo.



D L-R V. A Kovo 18, 1932 j '

Korespondencijos
PITTSBURGH

PITTSBURGO PASTA- 
BUKĖS

Cicilikas S. Bakanas labai 
puikiai išgarsino Pittsbur- 
go sandariečius Pivaroną 
ir Virbicką. Tik kažin ko
dėl neėmė nuo p. Pivarono 
siūlytą $1,000 atlyginimo už 
prirodymą kad Pivaronas 
norėjo išdeportuoti P. Da- 
niušį, apie ką Bakanas ir 
Mažiukna “Naujienose” ga
na garsiai rašė. Kada Pi
varonas pasiūlė tūkstanti 
dolarių už prirodymą fak
tais kad teisybę rašo tai jie 
verčiau pasirinko likti am
žinais melagiais negu imti 
atlyginimą.

Nenusisekus S. Bakanui 
su šmeižtais prieš Pivaro
ną ir prieš Virbicką už Va
sario 16 dienos apvaikščio- 
jimą, kadangi draugijos ku
rios prie apvaikščiojimo 
rengimo prisidėjo, pasmer
kė socialistų meklerystes, 
Bakano , gynėjo rolę pasi
ėmė J. K. Mažiukna, kuris 
vėl rėžia “Naujienose” net 
grąsindamas F. Pikšriui už 
pasirašymą po protesto re
zoliucija prieš plečkaitinin- 
ko prakalbą, nepasiklausęs 
Mažiukuos, kuris yra SLA. 
3-čio Apsk. pirmininkas.

Tame ir bėda kad Ma
žiukna nors ir pirmininkas 
o nežino ar Pikšris turi tei
sę pasirašyti. Patarčiau p. 
Mažiuknai paskaityt “Tė- 
vėnę”, nr. 9, kur telpa 3-čio 
Apskričio protokolas, tai 
žinos ar F. Pikšris turėjo 
teisę pasirašyt ar ne.

Pats p. Mažiukna drau
gijų atstovų pasitarime ne
turėjo jokio mandato, bet 
pareiškė kad jis atstovau
jąs SLA. 86 kp. ir niekas 
neprieštaravo jo atstovy
bei. Bet kitam ir pilnatei- 
siui atstovui nevalia daryt 
kas nepatinka p. Mažiuk
nai .... Pittsburgietis.

Reikalauja $5,000,000 pa
šalpoms. Miesto valdyba 
nutarė leisti piliečių nubal- 
savimui užtraukimą penkių 
milijonų dolarių bondsų pa
skolos aprūpinimui bedar
bių. Balsavimas bus Balan
džio 26 d.

Allegheny apskrities šel
pimo komitetas reikalauja 
apskrities valdybos surasti 
bent $10,000,000 fondą ap
rūpinimui darbu bedarbių.

DAYTON

Sudegė bažnyčia. Kovo 
12 d. Homesteade sudegė 
Š. Marijos Magdalenos ka
talikų bažnyčia, nuostolių 
padaryta $500,000. Visa su
pleškėjo nuo apačios iki 
bokštų viršūnių.

Uždaryti bankai mokes 
depozitoriams. Galfield ir 
Pennsylvania bankai, kurie 
tūlas laikas kaip užsidarę, 
bėgyje sekančių poros mė
nesių pasiryžę išmokėti sa
vo depozitoriams bendroje 
sumoje $350,000.

Taipgi mokės po dalį pi
nigų kiti užsidarę bankai 
apielinkėse.

Neprieina teismo. Pitts- 
burgo miesto majoras Kli
ne ir buvęs miesto reikme
nų supirkėjas Succop trau
kiami atsakomybėn už iš- 
aikvojimą daug pinigų, bet 
prie teismo niekaip negali
ma prieiti, nes in o->^ėiai 
išranda visokias kliūtis ir, 
jau kelintu kartu nuKeha 
teismo dieną toliau.

Betikslis kaltinimas. Už
sidarė Union Trust Ban
kas, kuriame dirbo ir * vie
nas Lietuvis, B. V. Lietu
viai ten turėjo pasidėję pi
nigų. Dabar Lietuviai kal
tina savo tautietį kam jis 
nepranešęs kad bankas ža
da užsidaryti. Bet greičiau
sia B. V. nieko nežinojo a- 
pie tai ką banko valdyba 
taria daryti, o jeigu ir bu
tų žinojęs tai už praneši
mą kam . nors galėtų atsi
durti kalėjime. Toje Įstai
goje buvo apie 300 tarnau
tojų, bet nei vienas iš jų nė
ra niekam pranešę apie tai. 
Todėl kam reikia perdaug 
reikalauti vien nuo savo 
vientaučio ir kaltint jį vie
ną už nepranešimą?

A. J. Fretikas padarė iš
pardavimą avalinės fabri
ko kaina, be jokio pelno. 
Patartina Lietuviams atsi
lankyti pas savo vientautį 
ir pasipirkti geros rūšies 
avalinės pigia kaina.

Svečiai. Čia lankėsi J. J. 
Kulis, iš Chicagos, Kupiš
kėnų Bendro Klubo orga
nizatorius. Taip pat lankė
si Dr. F. Matulaitis iš Det
roito.

Iš SLA. 105 kp. Kuopos 
susirinkime Kovo 2 d. M. 
K. Mockevičius išdavė ra
portą iš perstatymo “Žen
tai iš Amerikos”, kuris įvy
ko Sausio 30 d. Nors įžan
ga buvo pigi, o išlaidos ne
mažos, b.et dar ir pelno liko 
virš 10 dolarių.

Kuopa nutarė pasiųsti į 
SLA. seimą du įnešimu; jų 
vienas tai kas butų panai
kinta konstitucijoje para
grafas kuris užgina išmo
kėjimą pomirtinės nariui 
mirusiam nuo alkoholizmo. 
Jeigu narys pats sau galą 
pasidaro staiga tai pomirti
nė išmokama, o nuo alko
holio mirus, pomirtinė ne
mokama. Koks čia skirtu
mas? Daugiau negu juo
kingas toks įstatymas.

Antras pasiūlymas: kac 
seimas uždraustų Pild. Ta
rybai visokiais atvejais, pa
siskirti sau daugiau lėšų ir 
algų, kaip yra pasielgę Ge
gužis ir Gugis, kurie savo 
ineigų pasidauginimui pa
siskyrė algas neva pagelbi- 
ninkams.

Mano patarimas tai ne
reikia balsuoti už tuodu po
nus, bus geriausias vaistas.

1 Patartina balsuoti už džen-

telmonus kandidatus, kurie 
nori Susivienijimui dirbti, 
o ne naudotis jo iždu.

Balsuokit ant prezidento 
už J. J. Bačiuną, o ant iždi
ninko už Joną Tareilą.
..Fabrikantų nesąjausmin- 
gumas. Čia yra keletas iš- 
dirbysčių kurios veikia ge
rai. Darbininkai jose dir
ba po 12—13 valandų į die
ną. Rodos kad akmenines 
širdis tie ponai turi: šimtai 
bedarbių praeina pro juos 
prašydami darbo, kodėl ne
sumažinti dirbantiems va
landas ir nepastatyti į dar
bą po kelis desėtkus dau
giau alkstančių bedarbių, 
kurie irgi galėtų užsidirbti 
kąsnį duonos. Aiškiai ma
tosi kad pas darbdavius tė
ra tiek malonės link darbi
ninko kiek pas vilką meilės 
prie avies.

Piktinasi “Sandaros” po
litika. Vietos rimtesni san- 
dariečiai negali suprasti 
savo organo ‘Sandaros’ po
litikos jos piršime Gegužio 
į SLA. prezidentus, o daug 
tinkamesnio į tą vietą žmo
gaus J. J. Bačiuno juodini
mo. “Sandara“” taipgi pa
neigia V. M. Čekanausko 
kandidatūrą į sekretorius, 
kalbėdama apie sekreto
riaus rinkimą -seime, lyg 
tinkėdama kad kaip nors 
bus galima išrinkti cicilikų 
išgarbintas Vinikas.

Laikui bėgant, toliau la
biau rimti žmonės persitik
rina kad “Sandara” nėra 
niekas daugiau kaip tik pa
daras kelti tautinėj srovėj 
suirutę. “D.” Rep.

SPRINGFIELD, O.
Padėka. Lietuvos Sūnų 

Draugystės nariai nutarė 
išreikšti “Dirvos” adminis
tracijai viešą padėką už 
atspausdinimą šiai draugi
jai naujų konstitucijų. Dal
bas atlikta aiškiai ir gražiai 
kaip Lietuviškoj taip ir An
gliškoj kalboj. Patariame 
visiems Lietuviams ir drau
gijoms kreiptis -su spaudos 
darbais Į “Dirvos” spaustu
vę.

Apie darbus. Nekurie 
Lietuviai klausinėja per lai
škus buk tai matę laikraš
čiuose kad Springfielde pa
sigerino darbai. Tai patar
tina neklausyti tokių kalbų. 
Čia darbai eina silpnyn ir 
nesimato jokio gerumo. Ne- 
kurios dirbtuvės uždarytos 
daugiau metai laiko; neku
rtose dirba tik bosai su ke
liais darbininkais ir atlie
ka visą darbą kiek tik jo 
turi. Nėra tokios dirbtu
vės kad dirbtų pilną laiką. 
Tūkstančiai darbininkų vai
kščioja gatvėmis, skurdą ir 
badą kęsdami; šimtai stovi 
eilėse prie vietų kur duoda 
bedarbiams užvalgyti, O ži
not kokį ten valgį duoda. 
Iš bado žmogus turi valgyt, 
ką darys. F. Kripas.
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LAWRENCE, MASS.
Šis miestas gražus, dirb

tuvių turi daug, bet dabar 
jos užsidarę, čia viešpatau
ja didelis skurdas. Užsida
rė nesenai pora bankų, kur 
turėjo pasidėję pinigus dar
bo žmoneliai. Kurie ir ne
dirbo, manė galės šiaip taip 
laikytis iš sutaupytų pini
gų, bet dabar nei darbo nei 
pinigų neliko. Nežino tie 
nei ką daryt kurių pinigus 
bankai sulaikė. Kor.

1932 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” jau priima 1932 
metų Lietuvos Bonų kupo
nus už “Dirvą” ir knygas 
už pilną jų vertę. Nukirp- 
kit 1932 m. kuponą ir pri- 
siųskit Administracijai.

SEATTLE, WASH.
Kaip pasodinta Lietuvių 

medis. Jau buvo minėta kad 
sąryšyje su Jurgio Washin- 
gtono 200 metų gimimo su
kaktuvėmis čia bus sodinta 
universiteto darže tautų 
medžiai. Vadovybę tame 
darbe ėmė D. L. K. Gedimi
no draugystė.’ Vasario 22 
d. į iškilmes susirinko dik- 
tokas buris Lietuvių j pa
skirtą vietą prie Jurgio 
Washingtono stovyklos, ku
ri randasi prie inėjimo pro 
vartus į universiteto dar
žą. Prie paminklo buvo 
pirmos ceremonijos: suneš
ta vainikai nuo patriotinių 
organizacijų, pasakyta kal
bos. Paskui buvo šaukiami 
tautų konsulai, kurie atne
šė po mažą savo šalies vė- 
liavukę. Kadangi Lietuvių 
konsulo šiame mieste nėra, 
tai ir nebuvo prie paminklo 
šaukiami. Po tų ceremo
nijų Lietuviai skubėjo pa
matyti Lietuviams paskir
tą aržuoluką, kuris randa
si tarpe Latvių ir Meksi
kos aržuolukų ir yra apie 
12 pėdų aukščio, lygus su 
Latvių medeliu. Pamatę 
savąjį, norėjo taip pat pa
matyti kur randasi Lenkų 
medelis, bet nors apėjo 35 
tautų medelius, niekur Len
kų medžio nerado.... Ne
žinia kodėl. Lietuviai ma
nė sau kad ir gerai jiems, 
kam skriaudžia mažas tau
tas ir laiko užėmę musų 
Vilnių.

Paskui Lietuviai ėjo į 
muzejų apžiūrėti istoriškų 
daiktų, o aukštieji iškilmių 
dalyviai ir konsulai ėjo pie
tų. Tuose pietuose Lietu
vius atstovavo Prof. Erin- 
gis ir Teisėjas Kraučunas.

Nors Eringis buvo pa
skirtas vienas tose apeigo
se, bet išpildyta Lietuvių 
pageidavimas kad Teisėjas 
Kraučunas butų .pakviestas 
atsitikime jeigu p. Eringis 
negalėtų dalyvauti. Taigi 
tapo pietums pakviestas .ir 
Teisėjas Kraučunas.

Po 1 vai. po pietų prasi
dėjo ir medelių ceremoni
jos. Jose atsirado ir trečias 
musų garsus tautietis, An
tanas Savage, su savo žmo
na; jis turbut pirmą kartą 
dalyvavo su Lietuviais. Jo 
žmona tuoj pareikalavo sau 
ženklelio kokį turėjo Lietu
viai. Prie įvairių tautų me
delių stovėjo tik jų konsu
lai su lopetomis, lyg visi jų 

, tautos žmonės butų išmi
rę. Bet kada atėjo prie Lie
tuvių medelio, čia pasirodė 
apie 70 žmonių vienos tau
tos, ir dar trys merginos 
pasirengusios tautiškuose 
rūbuose, kas nustebino ki
tų tautų atstovus. Lietu
vių priešakyje stovėjo Sa
vage, S. V. distrikto proku- 
ras, ir Teisėjas Kraučunas, 
visų gerai žinomi vyrai. 
Ceremonijų vadas paaiški
no lęgid Lietuviai neturi čia 
konsulo, o tą darbą pasiėmė 
Lietuvių draugija. Tada su
statė p. Ėringi kaipo mede
lio sodintoją, ir tas tris Lie
tuvaites, ir nufotografavo. 
Po to buvo sustatyti pirmoj 
eilėj p. Kraučunas, Savage, 
Eringis ir tos Lietuvaitės, 
antroj eilėj draugijos val
dyba ir komitetas, paskui 
visa publika, ir vėl nufoto
grafuota. Tuomi ceremo- 

i nijos prie medelių ir baigė
si. B. G. Sitko.

Švedijoj, popieros darbi
ninkų unija sutiko ant nu
mažinimo savo nariams al
gų 8 nuošimčiais, prade
dant Kovo 21 d. Tas pa
liečia apie 30,000 darbinin
kų.

J. ŽEMANTAUSKAS 
Viešas Notaras

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN. 

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščius.

WATERBURY, Conn.
Kokia savaitė laiko atgal 

vienas iš šio miesto didelių 
fabrikų, American Brass 
Co., gavo labai didelį užsa
kymą padaryti del Radio 
Miesto, New Yorke, misin
ginių rynų ir varinių plot- 
vių to milžiniško budinko 
stogui. Varis del stogo bus 
išdirbamas netolimam nuo 
čia miestelyj, Ansonia. Va
rto reikės 150,000 svarų. 
Misinginės rynos bus pada
rytos Waterburyje. Tai di
džiausias užsakymas kokis 
kada nors paskirai gautas. 
Sudėjus tas rynas galas su 
galu butu 200 mylių ilgu
mo ryna.

Nėra dar nustatyta lai
kas kada pradės šio užsa
kymo darbus, bet šis darbas 
pagelbės vietinei bedarbei 
apmažinti. 11 ■ ' '' ’
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VANDERGRIFT, PA.

Darbai. Pas mus darbai 
eina labai silpnai, ir darbo 
žmonėms sunku pragyven
ti.

Nuo Kovo 6 d. prasidėjo 
čia labai šaltas oras, labai 
daug prisnigo.

Del to kad visa žiema iki 
šiol buvo kaip ruduo ir ne
šalta, tai ir garnys paliko 
neiškeliavęs į šiltus kraš
tus — jis pradėjo dalinti 
dovanėles. Vienai 17 me
tų mergaitei atnešė 7 sva
rų dukrelę.... Bet prie to 
darbo prisidėjo ir vedęs, su 
penkiais vaikais savo šei
moje, žmogus, kuris taip 
pat su garniu tapo apkal
tintas. . i, , į šnypšlis.

KAIP SENELIAI LAU
KIA “DIRVOS”

Oak Forest, Ill., prieglau
dos įnamiai dėkoja už “Dir
vą” ir rašo sekančiai:

Priminsiu jums kaip mes 
laukiame “Dirvos” ateinant 
ir pasakysiu kad jei “Dir
va” mus nelankytų tai mes 
Lietuviai butume dvasiniai 
supuvę.

šeštadienio rytą, kada 
turi ateiti “Dirva”, apie 10 
valandą jau buris Lietuvių 
stovi prie paskirtos vietos 
įstaigoje ir laukia “Dirvos”. 
Kaip kada reikia išstovėti 
visą valandą, iki sulaukia
me, bet mums tas nieko ne
reiškia, bil tik gauname 
“Dirvą”. Dabar gauname 
4 kopijas ir skaitome pasi
dalindami kiek tilv galime. 
Velijame “Dirvai” gyvuoti 
ilgiausius metus. Čia ran
dasi musų Lietuvių apie 125 
asmenų.

Ignas F. Rainis.
i •:

“LEVIATHAN” EIS 
Į BREMENA

United States Linijos lai
vas “Leviathan”, jurų mil
žinas, nuo Balandžio 26 d. 
pradės vaikščioti nauju ke
liu, tarp New Yorko, An
glijos, Francuzijos ir Bre
meno, Vokietijoj. Iki šiol 
jis eidavo tik į Southamp- 
toną ir gryždavo.

United States Liniją da
bar operuoja kiti, Roose
velt Steamship Co.

Norintiems parvažiuoti į 
įaetuvą didžiausiu ir vienu 
iš greičiausių laivų Atlan- 
tike, nereiks persėsti Ang
lijoje, kaip seniau reikėda
vo, ir paskui dar keturias 
dienas mažu laivu vargt iki 
Klaipėdai. Iš Bremeno i 
Kauną ima tik 20 valandų.

Šiose dienose sugryžo iš 
Kauno p. J. W. Liūtas, ku
ris per keletą metų buvo 
vedėju United States Lini
jos Kaune.

TAREILA AR GUGIS?

Dabartinis SLA. iždinin
kas K. Gugiš, trokšdamas 
tapti SLA. iždininku, per 
daugelį metų veržte veržė
si į SLA. Pildomąją Tary
bą, tačiau visuomet galin
go velionies T. Paukščio bu
vo atmuštas.

Pradėjo paaiškėti kad 
Baltimorės seime 1928 me
tais Gugis varde socialistų 
net ultimatumą pastatė rei
kalaudamas kad Paukštis 
jam užleistų SLA. iždą, pa
grasindamas socialistų su
sidėjimu su komunistais. 
Tačiau ir tas nepagelbėjo, 
Paukštis jo neišsigando ir 
SLA. iždo Gugiui neužlei
do. Tik nelaiminga Pauk
ščio mirtis dalykus pakei
tė kitaip, ir taip pakeitė 
kaip jie dabar yra ačiū Su
sivienijimo Prezidento St. 
Gegužio neapgalvotai stra
tegijai. Gugiui pateko S. 
L. A. iždas, taip su didžiau
siu taupumu augintas pir
mesnių iždininkų, kaip p. 
Skritulskio ir velionies T. 
Paukščio, kurie suaugino į 
milijoną dolarių su geru 
kaupu.

Gugis, paėmęs į savo glė
bį tokį milžinišką iždą, pir
miausia pradėjo saldžiai 
svajoti apie tai kaip pasi
naudoti tuo iždu sau. Jis 
tiek turėjo kantrybės kad 
palaukė iki pereis tiesiogi
niai Pild. Tarybos rinkimai, 
kuriuose jis buvo įsitikinęs 
jog laimės, o laimėjęs rin
kimus, atėjus seimui, parei
kalauti sau daugiau algos.

Kadangi algos pakėlimo 
troško ir pats prezidentas 
Gegužis, tai seime Chicagoj 
prezidento algos klausimas 
pirmiausia ir pakelta. Iš
kėlus prezidento algos pa
didinimo klausimą, tuoj ge
ros širdies draugučiai (ku
rie kitų ' pinigų nesigaili) 
siūlė pakelti Gegužiui iki 
tūkstančio dolarių, reiškia 
penkis šimtus dolarių ant 
kart.

Gugis, girdėdamas tokį 
įnešimą, pradėjo iš džiaug
smo delnais trinti, norėda
mas duoti delegatams su
prasti kad ir jo nepamirš
tų, nes išrodė kad prezi
dentui kiti penki šimtai do
larių bus primesta be jokio 
ginčo, o tada iždininkas bus 
sekantis prie didesnės al
gos.

Tačiau, jų nelaimei, dele
gatų sveikas protas kitaip 
diktavo, ir vietoj pakelti al
gas, tas sumanymas visai 
atmesta. Prezidentui nie
ko nepešus, nupuolė ir iž
dininko saldžios svajonės 
apie daugiau pinigų.

Pralaimėję seime algų 
pakėlimą, tiedu gudruoliai 
nenusiminė: jie laukė pro
gos ir galvojo kaip čia su
rasti būdą ir apeiti įstaty
mus kad be seimo pasikelti 
sau algas tokias kokios jų 
supratimu jiems yra būti
nos. Gugiui' kaipo advoka
tui ilgai neėmė sugalvoti 
kaip tas padaryti. Sugal
vota, padaryta: algosbpasi- 
lieka tos pačios, o tik pa
siskirta prezidentas po $10 
į savaitę, o iždininkas po 
$15 Į savaitę savo “pagelbi- 
ninkams”, kurie po seimo 
pasirodė jiem reikalingi...

Skymas labai gudrus, nė
ra ko sakyti, kad be seimo

tarimo, kuris yra aukščiau
sias SLA. viršininkas, du 
ponai ištraukia iš SLA. iž
do sau $1300 į metus ir nie
kam nei gero.

Geros akys durnų nebijo, 
sako sena Lietuvių patarlė. 
Taip yra ir su Gugiu: jo 
akys visai nesisarmatija S. 
L. A. narių, kurių iždą Gu
gis sauvaliai nuskriaudžia 
ant $780 metams, ir paga
liau, susidaręs gaują savo 
pasekėjų, po vardu “vaka
rų komiteto”, vėl veržiasi 
atgal į tą vietą, su tikslu 
naudotis SLA. iždu toliau, 
ir kad po sekančio seimo, 
jeigu bus išrinktas, vėl ga-' 
lėtų tokiu pat budu pasi
kelti algą, kokiu $1,000.

Užtai S.L.A. nariai turi 
rimtai pagalvoti ir kol dar 
ne vėlu pasakyti ponui Gu
giui: Gana tomistai šinkuo- 
ti musų turtą savo naudai. 
Mes daugiau už tamistą ne
balsuosim, Mes balsuosim 
į iždininkus už sąžiningą 
žmogų, kuris susirūpinęs 
iždo ir organizacijos augi
mu. Tas sąžiningas žmo
gus yra senas, nenuilstan
tis ŠLA. veikėjas, JONAS 
TAREILA, buvęs vienas iš 
pirmesnių SLA. prezidentų, 
kurio dėka, energija ir pa
sišventimu, po skilimo su 
kunigais, Susivienijimas ta
po pastatytas ant tvirtų 
pamatų, kurių negalėjo iš
griauti jokie izmai.

Susivienijimas atlaikė tų 
pačių socialistų, kurie da
bar veržiasi SLA. užvaldy
ti, puolimą 1910 ir 1911 me
tais, ir nežiūrint jų pada
rytos Susivienijimui žaiz
dos, ši organizacija išaugo 
į milžiną. Reikia pasitikė
ti kad tas milžinas atlaikys 
ir1 šį metą tų pačių socialis
tų pasikėsinimą pasigrobti 
SLA. į savo'nagus.

SLA. nariai perdaug ge
rai pažysta socialistus ir 
dar nepamiršo jų pasikėsi
nimą 1910-1911 metais su
plėšyti organizaciją į devy
nias dalis ir jas pasiųsti 
ant Marso. Nebalsuos dau
giau už socialistus, bet bal
suos už sąžiningus žmones, 
už tautininkų sąrašą:

Bačiuną,
Mikalauską, 
Tareilą 

ir kitus.
P. P. Jaras, 

SLA. Narys.

PATARIMAS AME
RIKIEČIAMS

Lietuviai Amerikiečiai į 
Lietuvą gryždami su savim 
parsigabena pianinus, dide
les spintas ir kitus bran
gius baldus. Tai yra nesą
moningas pinigų mėtymas.

Rokiškio K. už parsiveži- 
mą pianino sumokėjo $340, 
o pardavė už $200. Spin
tos parsivežimas kainavo 
$180, pardavė už $40.

Lietuvoj puikiausia spin
ta kainuoja $60—$80.

Lietuvos muitinė ima už 
spintą ar pianiną $40 mui
to. O kur dar atvežimas iš 
Klaipėdos?

Reikia tik turėti pinigų, 
o čia Lietuvoje visko gausi
te, ir dar žymiai pigiau ne
gu Amerikoje.

P. Kriukelis.

IŠVAŽIUOJA

ERIE

ERIE

ten ir 
atgal

Tikietai geri tiktai koeuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

SYSTEM

GRYŽTA

Iš E. 55th bt. . . 8:30 ryto Youngstown 7:30 vak.
arba 9:30 vak.

___z Iš E. 93rd St. .. 8:35 ryto | arba 11:03 vak.Jutvct/

Kiekvieną Sekmadieni 

YOUNGSTOWN H S 
PITTSBURGH
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TAUTININKAI, PAŽIŪRĖKIT KĄ SOCIALI
STAI ŠIANDIEN SAKO APIE S. L. A.

Visos tautos turi išgamų 
ir kitokių žemos rūšies ne
naudėlių. Tačiau vargu ki
ta kokia tauta turi tokius 
veidmainius parazitus kaip 
mes turime musų socialis
tus! Nei vienoj musų sro
vėj nėra tokių dolarinių pa
razitų, griovikų visko to 
kas yra pas mus Amerikoje 
Lietuvių gyvenime kuria
ma, kaip pas musų socialis
tus.

Socialistai prašpiliavę vi
ską, šiandien griebiasi visų 
priemonių jsiskverpti Į Su
sivienijimo Pild. Tarybą ir 
likti SLA. parazitais.

Galit gerai prisiminti — 
“Liaudies Tribūna” rašė a- 
pie Susivienijimo blogas 
paskolas-investmentus dar 
prieš SLA. 36-tą seimą Chi
cagoje. Tada buvo nurodi
nėta atvejų atvejais jogei 
Susivienijimui yra būtinas 
reikalas rinkti naują Pild. 
Tarybą. Bet tada viskas 
buvo paremta ant obalsio 
kad gręsia ‘rimtas pavojus’ 
iš bolševikų. ~ 
nariai nepastebėjo kad 
cialistai kovodami prieš 
vo auklėtinius suka sau 
dą Susivienijime.

Pasekmė buvo tokia, 
ka tautininkų sandariečių 
k/upčiojimo socialistams, jie 
greitai Įgavo ragus. Au
gindami sau ragus, jie gy
rė senąją SLA. valdybą 
kiek tik mokėjo ir slėpė vi
sus jos blogumus. Socia
listų “Naujienos” skelbė 
kad “SLA. iždas tvarkoje”, 
kad “SLA. turi daugiau pi
nigų negu reikia,” kad so
cialistas Gugis “sutvarkė 
iždą”, kad “Susivienijimas 
bus turtingesnis jeigu iš jo 
daugiau narių išeis” ir tt.

Žodžiu sakant iš socialis
tų pusės buvo viskas gerai, 
viskas šventa iki Lietuviai 
atsisakė remti tokius kan
didatus kurie jau buvo nu
mirę ir vėl .prisikėlė, kurie 
buvo “finansų žinovai”, bet 
ištikro lepšės-veidmainiai.

Kaip tik tautinių pažiū
rų veikėjai atsisakė atiduo
ti Susivienijimą socialis
tams, štai ką šiandien so
cialistai jau gieda prisiden
gę “vakarų 
du:

“Daugiau 
(šimtas 
tūkstančių 
šitokiomis 
duota ir dabar vienos jų yra 
visai dingusios, o kitos yra 
abejotinoje padėtyje. (Mu
sų pabraukta.)

“Ėmė aiškėti be to kad 
didelė dalis ir kitų SLA. pi
nigų buvo netikusiai inves
tuota. Jau iš Pennsylvani- 
jos apdraudos departalento 
oficialio raporto (kuris bu
vo paskelbtas ‘Tėvynėje’) 
nariai patyrė kad Susivie
nijimo pinigais pirktų prieš 
keletą metų bonų vertė nu
puolė $216,000. Bet šian
dien girdėti kad tas nuos
tolis esąs daug didesnis ir tą seimą tai jau čia aišku

Tada S.L.A. 
so- 
sa- 
liz-

dė-

komiteto” var-

kaip $140,000 
keturiasdešimts 
dolarių) buvo 
paskolomis iš-

į siekia net pusės su viršum 
■ milijono dolarių!”

Tai šitaip rašo išleistam 
; socialistų cirkulioriuje po 
i priedanga “S.L.A. Vakarų! 

Veikėjų Komitetas”, kuris 
tikrenybėje yra socialistų 
dieųraščio “Naujienų” ko
mitetas ir jo bosas yra P. 
Grigaitis, redaktorius, su 
savo kolegomis. Po tuo la
peliu yra keli parašai, tik
tai pats bosas Grigaitis bi- 

1 josi pasirodyt. Kiek žino
ma, tų lapelių socialistai iš
leido apie 10,000.

Ko jie pirmiau tylėjo?
Dabar gerbiami SLA. na

riai ir narės paklauskit sa
vęs kodėl musų socialistai 
pirmiau to viso “nematė”; 
ko tylėjo prieš pereitą sei
mą, ypač iždininkas Gu
gis, kuris gerai žinojo iždo 
stovį? Kodėl “Naujienos” 
ginčijo visus primetimus se
nai valdybai ir rėkė kad 
“Liaudies Tribūna” meluo
ja, Simons-Simokaitis me
luoja, ir tt.

Bet savo lapelyje socia
listai “užmiršo” pažymėti 
kad p. Gugis išmokėjo net 
$1,700 už vienos tų blogų 
paskolų taksus ir tą pas
kolą ir tą išmokėjimą už
slėpė n.uo pereito geimo.

O “Naujienos” atvejų at
vejais rašė kad Gugis yra 
“finansų žinovas” ir kad jis 
“sutvarkė SLA. iždą”.

Jeigu Gugis “sutvarkė” 
SLA. iždą tai kodėl kalba
ma kad Susivienijimui bus 
nostolių, kad tie nuostoliai 
“siekia net pusės suviršum 
milijono dolarių”? Ant ga
lo, jeigu tos paskolos jau 
nuo senai padarytos tai ko
dėl socialistai apie jas iki 
šiolei tylėjo?

Kas dabar yra “melų in
žinierius”? Šiandien pasi
rodo kad tikru melų inži
nierium yra p. Grigaitis, so
cialistų dienraščio redakto
rius, Chicagoj. Jisai dryso 
rašyti kad SLA. Pild. Ta
ryba yra “kompetentišką”, 
kad Gugis yra “finansų ži
novas”, o šiandien, prabu
vus p. Gugiui apie keturis 
metus SLA. iždininku, jau 
socialistai savo išleistame 
lapelyje įrodinėja SLA. na
riams jog SLA. turės nuo
stolių, ir tie nuostoliai “sie
kia net suvirš pusę milijo
no dolarių”.

Taigi, ar aš nesakiau kad 
p. Gugis nėra jokis “finan
sų žinovas”, kuris apie fi
nansų tvarkymą tiek išma
no kiek iš to yra naudos 
Grigaičio “socializmui”?

Ponas Gugis sugebėjo tik 
vieną dalyką atlikti būda
mas SLA. iždininku, tai pa
sikelti sau algą penkiolika 
dolarių į savaitę, o iždo pa
dėtis kaip buvo taip ir pa
siliko nesutvarkyta.

Jeigu patys socialistai da
bar viešai skelbia kaip sto
vėjo SLA. iždas prieš perei-

“ MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną, mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į 
Lietuvąą metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, Ill.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

kad p. Gugio raportas per
eitam seimui yra nevertas 
tos popieros ant kurios jis
buvo paruoštas! Viskas bu
vo klaidinga ir tik delegatų1 
akių apmulkinimui.

Baigdamas šitą litaniją 
faktų noriu pastebėti SLA. 
nariams ir narėms kad jū
sų pareiga yra ginti SLA.I 
nuo tokių gaivalų ir dolari
nių parazitų. Aš manau 
kad ir aklas gali matyti ir 
kurčias girdėti ko socialis
tai jieško Susivienijime.

Musų visų pareiga yra 
neprileisti socialistų į SLA. 
valdybą, nes tada raportai 
bus dar “geresni” ir sulau
ksim ko nesitikim.

Socialistai yra Lietuvių 
tautos išgamos ir jų mai- 
šymasis musų tarpe nežada 
nieko gero musų garbingai 
organizacijai, Susivieniji
mui !

Balsuokit už tautinių pa
žiūrų žmones į SLA. Pildo
mąją Tarybą, naujus žmo
nes, su energija ir gerais 
norais!

B. F. Simons-Simokaitis,
SLA. 36 kp. narys, 

Chicago, Ill.

MUSŲ
PASTABOS

“Naujienų” redaktoriaus 
pagelbiniSKaš’ T Pronskus 
išvažiuoja Lietuvon, kurią’ 
jis ir jo darbdavis taip ne
gražiomis spalvomis piešė, 
vien tik del to kad ten val
do tautininkai.

Bet Pronskus turbūt bus 
toks žmogelis ką linksta su 
vėju: jis redagavo “Sanda
rą”, tautišką demokratišką 
laikrašti, paskui nuėjo tar
nauti socialistams. Parva
žiavęs Lietuvon gretinsis 
prie tų išniekintų “fašistų”. 
Ką kitą ten veiks: juk jis 
revoliucijos nesukels pasta
tymui i valdžią socialdemo
kratų, pasidarymui sau vie
tos.

Jeigu taip, tai lai pasi
mokina iš jo ir kiti: kam 
dergti, spjauti Į vandeni 
kurį paskui reikia gerti?

Kas tinkamas Į S.L.A. 
Prezidentus

Man kaipo senam SLA. na
riui labai svarbu SLA. gerovė. 
Taigi ir turiu pasakyti šventą 
teisybę, ar kam patinka ar ne.

Jeigu šiandien p. Gegužis 
nėra kompetentiškas būti SLA. 
prezidentu, kaip skelbia socia
listai, tai tuo labiau nėra kom
petentiškas būti SLA. preziden
tu toks asmuo kuris buvo iš
brauktas iš SLA ir iš kitų or
ganizacijų. Juk mes visi gerai 
pamenam kad draugas Bago- 
čius buvo išbrauktas iš socia
listų partijos bei sąjungos ir 
iš SLA. Mes visi Susivieniji-1 
mo senieji nariai gerai pame
nam draugo Bagočiaus nuveik
tus darbus.

Draugas Bagočius nesisar- 
matija girtis (“Kel.” nr. 51), 
kad jis kai kuriuos asmenis 
nuvarys į kapus bei į beprot
namius. Tai jau čia prastos 
rūšies logika.

Mano geriausiu supratimu, 
tinkamiausiu Į SLA. preziden
tus butų J. Grinius. (Grinius 
dabar nekandidatuoja, tada lie
ka tiktai J. J. Bačiunas.'—Red.)

Aš esu buvęs socialistų 75 
kp. narys ir dabar SLA. narys 
nr. 19169, K. Kazanauskas.

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

A GOLDEN OPPORTUNITY
Since our choral and drama- let dancing, costuming, drama-

tic organizations have been in 
existence little has been done 
towards their improvement. 
One reason is that the groups 
have both talented people and 
untalented, the latter hinder
ing the former. If the talented 
ones had been picked out and 
given proper training, finer 
things might have been accom
plished. But the talented ones 
did not receive training; con
sequently things have been at 
a stand-still all these years.

Even now our organizations 
are in the same predicament. 
Of what use can a talented per
son be unless he or she is 
trained to the utmost? Unless 
we have people with the proper 
training Lithuanians will never 
put over a performance in a 
real professional manner. Only 
when Lithuanians see trained 
people performing will they be 
shaken into the realization 
that our artistic and cultural 
life is moving forward. Only 
when they see something new 
and different will Lithuanians 
lend that whole-hearted sup
port so essential to the preser
vation of a cultural organiza
tion.

Now an opportunity arises 
whereby any young men and 
women who are talented in bal-

tics, make-up or stagecraft, but 
who have not the means to 
study, may find it possible to 
fulfill their heart’s desire. Any 
and all who are interested are 
urged to get in touch with 
Frank Jakavičius, Jr., 2638 W. 
40th St., Lafayette 5851. Write 
or call me up and we’ll make 
arrangements for an appoint
ment to discuss the particulars. 
You will in ho way be obligated 
by calling me, so if you are in
terested, also talented, get in 
tuch with me at your earliest 
convenience.

If we get together a group 
of people with training we may 
even be able to win recognition 
from the American public. Who 
knows, you may become an
other John Barrymore, Maude 
Adams, La Argentina, a stage 
designer or a stage director.

This article should be ans
wered only by people who are 
really interested and want to 
better themselves. Because of 
the possibility of receiving 
training which would cost hun
dreds of dollars no slouchers- 

i on-the-job are wanted and will 
not be tolerated. Those with 
some talent are urged to con
sider and inquire into the mat
ter, for it may mean a real 
golden opportunity.

Frank Jakavičius.

ADV. BORDEN prasimušė 
aukštyn, žymus Chicagos Lie
tuvių veikėjas, Adv. Jonas B. 
Borden-Bagdžiunas Vasario m.- 
pabaigoje gavo teisę vesti by
las Suvienytų Valstijų Aukš
čiausiam Teisme Washingtone, 
kas reiškia didelį advokato už- 
sitarnavimą. Adv. Borden bu
vo atsilankęs Washingtone ir 
asmeniškai S. V. Aukščiausia
me Teisme sudėjo savo priesai
ką. Po visų formalumų teis
me, gerb. Borden apsilankė Lie
tuvos Pasiuntinybėje, kur Mi- 
nisteris p. Balutis iškėlė jam 
pietus.

Vargu yra kitas Lietuvis ad
vokatas Amerikoje kuris taip 
augštai pasiekė. Jeigu yra, bu
tų malonu patirti.

PALEIS daugiau darbininkų. 
Nežiūrint kad Chicagoj yra di
delė bedarbių minia, bet miesto 
valdovai nori dar paleisti dau
giau žmonių nuo darbų. Pa
sak majoro Cermako, miestas 
neturi pinigų iš ko mokėti al
gas. Tas be abejo tiesa, bet 
kas bus jeigu bedarbių skai
čius vis didės ir didės?

Miesto taryba matomai ne
kreipia domės į darbininkų su
mažinimą, tai dabar pats ma
joras nori paleisti, jeigu mies
to taryba pritars.

DIRBS 5 dienas. Budavoji- 
mo industrijos amatninkai, ku
rių Chicagoj skaitoma į 100,- 
000, susitaikė su budavojimo 
kontraktoriais dirbti penkias 
dienas į savaitę ir ant 20 nuoš. 
mažiau algų.

ČEPUKIUTĖS koncertas pa
vyko neblogai. Kovo 11 d. Lie
tuvių Auditorijoj įvyko p-lės 
V. čepukiutės koncertas, ši 
panelė yra žinoma kaipo gabi 
smuikininkė jau per keletą me
tų. Prie jos koncerte dalyva
vo p-lės S. Paškevičiūtė ir He
len Pechukaitis ir A. Pechu- 
kaitis. Verta pastebėti kad p- 
lė Paškevičiūtė gražiai dainuo
ja, turi malonų balsą.

Programas buvo geras, įdo
mus, ir ypač pažymėtinas p-lės 
čepukiutės griežtas St. Šim
kaus “Plaukia sau Laivelis”. 
Programo vedėjas buvo Dr. A. 
L. Graičunas. Publikos buvo 
apie 300, taigi galima sakyti 
permažai. Rep.

“Liaudies Tribūnos’

ROCKFORD, ILL.
Patinka “Dirvos” - “Liaudies 

Tribūnos” radio programas. Iš 
daugelio Chicagos Lietuvių ra
dio programų, “Dirvos”-“Liati- 
dies Tribūnos” programas pa
sižymi gražia muzika ir daino
mis. Man labai patiko progra
mas Kovo 6 d., ypatingai p. Ja- 
kavičiaus “Kur Bakūžė Sama
nota” ir
mergaičių kvarteto gražios dai
nos. Gaila kad jų visų vardų 
nenugirdau. (Programe daly
vavo p-lės Elinora Striupiutė, 
Aldona Kirstukiutė, pirmi sop
ranai, ir Bernice šaltiniutė su 
p-le Milakniute; prie jų, Pra
nas Jakavičius, inž. Jonas By- 
anskas, Adv. A. A. Olis, B. F. 
Simons-Simokaitis announceris. 
—Red.).

Pas mus Rockforde labai 
gražiai girdėti jūsų programas, 
tik gaila kad daugelis nežino 
apie jį.

Rockforde viskas apsnūdę, 
darbai eina lėtai, vietomis pra
deda šiek-tiek daugiau dirbti. 
Lietuvių judėjimo čia nesima
to perdaug, nors kadaise ši ko
lonija buvo labai gyva.

Senas Stasys.

Štai kur gaunama
“Dirva” Chicagoje:

Aušros Knygynas
3210 So Halsted st

News Stand
Kedzie and North ave

News Stand
Milwaukee av & Girard st
News Stand

Milwaukee ave
& Demon street

News Stand
63rd St. & California av
News Stand
18th St. & S Halsted st

News Stand
31st St & S. Halsted st

News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand

40th St & Kedzie ave
News Stand

Archer ave. and
So Western ave

News Stand
47 St. & Ashland ave

SOCIALISTU SKY- 
MAS NEIŠDEGĖ

Chicagos Lietuvių Savitar
pinės Pašalpos Draugija turėjo 
didelį susirinkimą Kovo 8 d. 
Kadangi buvo šauktas laišku
čiais tai narių atsilankė į 250. 
šio susirinkimo tikslas buvo ap
tarti ar ši draugija nori prisi
dėti prie kokios ten apdraudos. 
šioje draugijoje jau nuo senai 
viršenybę turi socialistų klika. 
Draugijos pirmininku yra Ju
lius Mickevičius (Nemunas), 
“Naujienų” štabo narys. Prie 
tokių aplinkybių, draugijoje 
buvo susispietęs socialistų dik
tatoriškas fašizmas. Seniau 
draugijos valdyboje buvo ir 
tautinių pažiūrų žmogus, Ka
zys Rugis. Bet socialistų kli
kai jūs buvo “ne košer”, todėl 
jie dėjo visas pastangas kai g 
nors jį išėsti iš valdybos, ir fą 
atsiekė su pagalba savo socia- 
listiškos “demokratiškos” sis
temos.

Pasilikus valdyboje vieniems 
socialistams ir jų pritarėjams, 
jie pradėjo galvoti kokį ten 
skymą, kad draugiją prijungti 
ar pajungti po kokia ten insu
rance. Tačiau šis jų skymas 
neišdegė, nors už tai agitavo 
“Naujienos” ir visi jų šulai.

Atėję nariai į susirinkimą, 
plačiai klausimą išdiskusavo ir 
į galą valdybai, ypač pirminin
kui Mickevičiui, davė velnių. 
Socialistų klika pasijuto “karš
tame vandenyje” kuomet vos 
tik 36 nariai balsavo už jų su
manymą, o 151 prieš.

Musų socialistėliai buvo “di
deli vyrai” kada per tūlą laiką 
Chicagoj nebuvo žmonių kurie 
išdrysdavo jiems pasipriešinti. 
Šiandien jau dalykai pakitėjo, 
“Dirvai” - “’'Liaudies Tribūnai” 
esant, ir jiems jau ne taip len
gva sumanymus pravesti.

Labai ačiū “Liaudies Tribū
nai” už paaiškinimą per “Dir- 
vos”-“L. Tribūnos” radio Kovo 
6 d. Tas patarimas nesidėti 
prie kokių ten insurance, bet 
geriau prie SLA. buvo sveikas 
ir naudingas musų draugijos 
nariams. Daugelis stebėjosi 
kad “Liaudies Tribūna” turi 
tiek įtakos pas šios draugijos 
narius- Verta pastebėti kad 
šioje draugijoje yra būrelis 
tėvynainių kurie priklauso prie 
A. L. L. Sąjungos.

Senas Narys.
NUO REDAKCIJOS: Neku- 

rie viršminėtos draugijos na-

KOMUNISTŲ riaušės. Kovo 
.12 d. komunistai surengė dide
lę demonstraciją ant Michigan 
Boulevard, kurioje susirėmime 
su policija peršauta keturi po- 
licijantai, daug kitų policijan- 
tų sumušta, ir 30 demonstan- 
tų suimta. Komunistai rengė 
protestą prieš Japoniją už ka
rą su Chinija ir numaršavo 
ties Japonijos konsulatura.

VANAGAITIS jau stigryžo. 
Kaip visiems žinoma, komp. A. 
Vanagaitis buvo sunkiai apsir
gęs, paskiau kiek pasveikęs iš
važiavo į Tabor Farmą pas pp. 
Bačiūnus pasilsėti. Bet nelai
mei, važiuodamas “pagavo šal
tį” ir dar labiau apsirgo. Gu
lėjo keletą dienų ir neatrodė 
kad jam jau liko proga kada 
nors parlėkti Chicagon. Ponai 
Bačiūnai matydami kad gerb. 
Vanagaitis serga jau ne juo
kais, tuoj nuvežė . į artimiausią 
ligonbutį ir tenai jis papuolė į 
daktarų rankas, kurie neužilgo 
padarė jam tonsulų operaciją, 
ir dabar galutinai pasitaisė.

Komp. Vanagaičiui pirmiau 
čia jau keli daktarai patarė kad 
tokia operacija būtinai reika
linga, bet kur tau, jis nenorėjo 
skirtis su savo “konsulais”. Ir 
dabar sako, “Jeigu bučiau žino
jęs kad man ‘konsulus’ pjaus 
tai manęs gyvo nebūtų nuvežę 
į ligonbutį!” Anot jo pasakos. 
“Nuvežė pusgyvį, ir tik išgir
dau daktarus sakant upstairs, 
upstairs, ii- sakau, jau čia vel
nias bus....”

Galima paminėti kad p. Va
nagaičio ir “futbolas”, kaip jis 
vadina, žymiai sumažėjo, ūsai 
vėl užaugo, atrodo kaip Paul 
Ash, bet sveikas ir linksmas.

Rep.

LIETUVIŲ ADVOKATŲ Są
jungos šokis ir vakariene. Chi
cagoje priskaitoma apie 40 Lie
tuvių advokatų, kurie turi sa
vo sąjungą; Adv. A. A. Ol:s 
yra jos prezidentas.

ši L. Adv. Sąjunga rengia 
šokį ir vakarienę Balandžio 3 
d. Shoreland viešbutyje, ant 
55-tos gatvės, prie ežero. Bi
lietų kaina po $2.50 ypatai, jie 
gaunami pas sąjungos narius, 
taipgi “Liaudies Tribūnos” re
dakcijos štabe. Vakaro su
rengimu daugiausia darbuoja
si Adv. John B. Borden-Bag
džiunas. Nėra abejonės kad 
vakaras bus įdomus ir pasek
mingas. Rep.

GRAŽUS F. J. BUDRIKO ra
dio programas. Iš WHFC ra
dio stoties J. F. Budriko pro
gramas Kovo 10 d. nuo 7 iki 8 
vai. vakare buvo gana įdomus. 
Programe dalyvavo Povilas Jo
nikas . (Berlynas) ir Antanas 
Stelmokas, “Margučio” “Bur
ning Bits” autorius. Jeidu pa
dainavo keletą duetų ir tt.

IŠ BRIDGEPORTO
DR. A. L. GRAIČUNAS

Bridgeporto Lietuvių koloni-- 
joj yra daug Lietuvių daktarų, 
gal daugiau negu bile kurioje 
kitoje Lietuvių koloniioie.

Svarbu pažymėti kad Bridge- 
porte gyvena vienas iš seniau
sių Lietuvių daktarų Chicago
je ir gal visoj Amerikoj, tai 
yra Dr. A. L. Graičunas.

Dr. Graičunas yra vienas iš 
tų profesionalų veikėjų kuris 
niekados nepailsta. Jis visuo
met gyvas, pasirengęs išstaty
ti kritiką kur jis mato dalykus 
ne taip, nesvarbu prieš ką ir 
kaip. Nesenai teko reporte
riui matyti Dr. Graičuną einant 
So. Halsted gatve. Nors jis 
jau seriukas, žilas, bet vaikš
čioja energingai, kaip koks 30 
metų vyras. Tai tipiškas Lie
tuvis, kaip sau norite.

Reporteris B.

riai kreipėsi su klausimas į Re
dakciją kad butų parašyta “L. 
Tribūnoje” apie tai. Bet kad 
žinia mus pasiekė pervėlai tilp
ti pereitoje laidoje tai atsaky
mas duota per “Dirvos”-“Liau- 
dies Tribūnos” radio valandą. 
Dabai- tų atsišaukimų ir pa
klausimų nėra reikalo talpinti.

SLA. 36-TOS KUOPOS susi
rinkimas. SLA. 36-ta kuopa 
yra viena senųjų draugijų se
noj Bridgeporto kolonijoj. To
je kuopoje yra buvę visokių po
litikų, ginčų, ir tt. Pereitame 
susirink.me Dr. A. J. Karalius 
laikė paskaitą apie tai kaip rei
ktų turėti mažiau vaikų. *Dr. į 
Karalius nurodinėjo kaip už 75 
metų pasaulyje bus perdaug 
žmonių, ir jau dabar esą per
daug.
■ Tačiau Lietuviams nebūtų 
reikalo bijoti kad Lietuvių bus . 
perdaug. Apie tai turėtų rū
pintis didelės tautos bet ne Lie- • 
tuviai, kurie užima labai mažą • 
dalį pasaulio. Buvęs.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”

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

visą kaimą!
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“Dirvoje” ir |
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A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Salle Street 

Room 1934
Telefonas: RANDOLPH 0332

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562

Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.



VĖL BISKIS PLEČKAITIJADOS NESUSISKALDYKIT!

Kaip žinome, Chicagos ci- 
cilikų organas “Naujienos” 
tapo Plečkaitininkų atstovu 
Amerikoje. Nuo garsių Je
ronimo laikų, “Naujienos” 
putė visokius plečkaitijados 
burbulus prieš Lietuvą.

Kovo 11 d. “Naujienos” 
paskelbia savo nepaprastą 
“ekstra”, kuriame praneša 
“strošną navyną”, buk “Eg
zistuoja slapta sutartis Lie
tuvos su Lenkija” ir “Ruo
šiama unija”. Ir štai kaip 
toliau nurašo:

"“Ne iš Lietuvių bet iš 
svetimtaučių diplomatų lu
pų kelis kartus teko girdė
ti buk tarp Lietuvos ii’ Len
kijos yra sudaryta slapta 
politinė sutartis, sulyg ku
rios Lietuva norima pada
ryti Lenkijos provincija.”

Toliau neapsimoka karto
ti tos “Naujienų” nesąmo
nės.

Norit žinoti iš kur “N.” 
tą “strošną navyną” gavo? 
Nagi iš Buenos Aires, nuo 
vieno iš Lietuvos pabėgėlio 
plečkaitininko.

Gerai. O kaip tik tuo pat 
laiku “Dirva” gavo iš pati
kėtinų šaltinių Argentinoje 
pranešimą, kuris tilpo per
eitame numeryje ant 2-ro 
puslapio, kuriame pasako
ma kas tie plečkaitininkai 
per vieni. Tai tik ką suim
ti du kupčiai Lietuvaitėmis, 
kurie, vedę su Žydelkomis 
ir atbėgę iš Lietuvos, Bue
nos Aires gyvendami, gau
dė ir pardavinėjo Lietuvai
tes i paleistuvystės namus.

“Dirvos” ' ’ 
pamini kad 
dar palaikė 
kų konsulu, 
zurkiewicz, kuri “Naujie
nų” korespondentas miaL

Taigi, iš to visko grei; 
čiausia yra šitokia “stro?- 
na istorija”:

Lenkų konsulas Mazur- 
kiewicz šokdino tuos pleč- 
kaitininkus Lietuvius ma
zurką, žinodamas kokiu jie 
bizniu užsiima, grąsinda- 
mas Įskųsti Argentinos val
džiai jeigu jie nedarys kaip 
Maz'urkiewicz liepia, ir tie 
vyrukai, ir tarp jų bus ma
tomai ir Kastas Norkus 
(kuris irgi sugautas balt- 
vergių biznyje) skleidė, pla
tino visokias melagingas ži
nias apie “Lietuvos sutartis 
tapti Lenkijos provincija”, 
visokius “parsidavimus,”, il
gai but dar jie, už pinigus 
ar iš baimės, pasirašė su 
Mazurkiewiczu kokias nors 
“sutartis” “pavedančias” ne 
tik Vilnių, ne tik visą Lie
tuvą bet ir viso pasaulio 
Lietuvius, Lenkijai....

Lenkų konsulas, tokioje 
tolimoje pašvietė j e būda
mas, gali rodyt ir girtis kad 
jis turi “dokumentus” arba 
“žino” apie “slaptas sutar
tis”, nes Lenkai be net pui
kiausių “davadų” apie Lie
tuvos priklausymą ’ jiems 
nęgali nei vieną dieną ra
miai išgyventi.

To paties Mazurkiewiczo 
priversti, tie plečkaitinin
kai taip pat rašinėja Lietu
vos ir Amerikos Lietuvių 
laikraščiams tokias “navy- 
nas”, kad tik kėlus suirutę 
Lietuvių tautoje. Bet kiek 
matoma tai suirutė sukyla 
tiktai “Naujienų” “ekstra” 
redaktoriaus galvoje ir pa
sibaigia su piššš....

*-----------------------------------
. Komunistų

“Karžygiai”
Komunistų spauda vadi- 

J na karžygiais darbininkus 
žūstančius jų vadų sukurs
tytose riaušėse su policija.

Bet tai nėra jokie karžy
giai, tik nekalti suklaidin- 

’ ti darbininkai, kuriems rei
kia paguldyti galvas vyk
dant gudrių komunistų va- 
dų-agitatorių užmačias.

Komunistų vadų veikimo 
užduotis yra ta kad didin
ti darbininkų skurdą, kur
styti, stumti juos į riaušes 
kad kuodaugiausia nuken
tėtų, o tada, “kada darbi
ninkai pasius”, sako komu-1 
nistai, jie ims kovoti.

Detroite pereitą savaitę 
užmušta keturi darbininkai 
komunistų sukurstyti kelti 
riaušes prieš policiją. Pa-| 
tiems agitatoriams geriau 
tiktų būti tais “karžygiais” 
ir lysta ant ugnies, o paskui 
laikraščiai garbina-aukšti- 
na juos. Bet komunistai, 
kaip didžiausi bailiai, kilus 
sumišimui išlakstė, išsislap
stė, niekas jų nesurado.

Suimti kiti 30 dalyvių 
tapo paliuosuoti, nes jie bu
vo nekalti darbininkai, kaip 
ir tie kurie žuvo.

Rašo Dr. J. ŠLIUPAS.
Kaip Lietuvoje taip Ame

rikoje geri sumanymai be 
didelių keblumų nesti įvy
kinami. Vos pradėsi dar
bą, tuojau atsiranda gin
čai, o iš ginčų kyla piktu
mai, ir darbas susitrukdo.

Taip atsitinka ir Kupiš
kėnų Klubui Amerikoje. Ar 
gali būti geresnis sumany
mas kaip įsteigti Liaudies 
Namą su knygynu ir skai
tykla? Tai visais žvilgs
niais naudingas ir prakil
nus dalykas, kuriuom kiek
vienas Lietuvis tik pasige
rėti gali. Tokie darbai ke
lia tautos kultūrą, šviesą ir 
gerovę, ir rengia tautai ge
resnę ateiti. Kad butume 
Lietuvoje turėję tokias įs
taigas nuo senesnių laikų, 
ar Lietuva butų atsilikus 
užpakalyje kitų tautų savo 
geryneigoje?

Ko mums neleidė sukur
ti Rusų valdžia tą šiandien 
gali padaryti laisvi žmonės 
susibūrę ir susitelkę krū
von. Bet reikia kad talka 
nepailstų ir nepabijotų 
kliūčių ar papriešinimų. 
Kas sumanyta, reikia su 
pasišventimu vykinti. Kul
tūra negali niekam žalos 
padaryti. Taip ir Liaudies 
Namas, kaipo šviesos ir 
vienybės židinys, nepakiša 
kojos jokiai srovei, jokiai 
tikybai, jokiai partijai. Be 
reikalo “Draugas” užsima
nė juodinti sumanymą, ku
ris yra taip švarus ir švie-

Prekybininkų, Pramoninių-j sus kaip krištolas. Labda
rų ir Amatininkų Sąjungos.! rybės darbai tėra galimi 
Gauta 1-mas numeris, pasi-^pas žmones kuriems tautos 
rodęs Vasario 25 d. For- gerovė aukščiau stovi negu 
matas kaip ir visų Lietuvos asmeniškos užgaidos. Gal 
laikraščių, 6 pusi. but “Draugas” nusigando

Naujas Laikraštis
Kaune pradėjo eiti nau

jas laikraštis, vardu “Ver
slas” leidžiamas Lietuvių

korespondentas 
tie “karžygiai” 
ryšius su Len- 
tuo pačiu Ma-

VIENUMOJE
Girdžiu kaip gailiai rauda vėjas 
Už mano lango bėginėjus, 
Tarytum mirštantis vaitoja. 
Taip gailiai verkia ir dejuoja....

Nyku ir man tad vienumoje, 
Kai vėjas klaidžiodams tamsoje 
Prie mano lango atplasnoja, 
Graudžiai pravirksta, suvaitoja....

Jis kartais verkdamas dainuoja, 
Ir mano sielą taip vilioja 
Pasiskraidyt po erdvių plotą — 
Po tą mėlynę neribotą... .

Vilioja ją ten prie žvaigždelių, 
Prie danguj žydinčių gėlelių, 
Vilioja ją Į saulės šalį 
Surast iš džiaugsmų pintą dalj.

Bėt ten tik svajai nuplasnoja, 
Su vėju skrieja, lenktyniuoja, 
O siela liūsta vienumoje — 
Svajonių pinamoj dainoje....

Jonas Morkūnas.

PASAKYSIU
Pasakysiu tėvužėliui
Kad šuneliui jis nulietų

Plieno kardą,
Ir jam augant vis minėtų 

Laisvės vardą.
Pasakysiu motinėlei
Kad gėlėlis jinai puoštų

Jojo vygę.
O kai reiks—kovon priruoštų 

Lyg karžygį.

Vyro siela — patamsis, o 
moteries — tiesiog tamsi gi
ria. juo tolyn į ją žengi, juo 
labiau klysti.

Pasakysiu seserėlei
Kad brolelio širdžiai žydint

Ji dainuotų,
O į kovą jį išlydint 

Pabučiuotų.
Pasakysiu......

pamatęs Dr. Graičiuno pa
siūlymą steigti Tautines 
Kapines ?

Dr. Graičiuno pasiūlymas 
nėra blogas. Tačiau jis ne
liečia Liaudies Namų; tai 
yra kitas naujas sumany
mas, kuris yra kitokios or
ganizacijos reikalas. Te
gul Dr. Graičiunas įvykina 
savo sumanymą, ir iš jo 
bus nauda?, bet nauda ne 
visiems Kupiškėnams, o tik 
tiems kurie yra Dr. Grai
čiuno bendramaniai. Tai 
jau yra dalykas siauresnio 
ratelio. Aš visai nepeikiu 
Dr. Graičiuno sumanymo, 
bet tvirtinu kad nereikia 
maišyti Laisvų Kapinių rei
kalas su Liaudies Namų 
reikalu. Liaudies Namai 
yra pageidautini gyviems 
žmonėms, o kapinės numi
rusioms laisvos minties 
žmonėms. Liaudies Namai 
telkia krūvon ir katalikus 
ir protestonus ir laisvama
nius kaipo vienos tautos ir 
valstybės žmones, susiru- 
pinusius švietimu, ekonomi
nio ir politiško gyventojų 
pakėlimo reikalu; jų už
duotis telkti visus į vieny
bę, kad sustiprinus tautos 
dvasinę jiegą ir sužadinus 
pasišventimą dirbti bendrą 
tautos darbą. Laisvos gi 
kapinės yra amžino poilsio 
vieta, skirta tiems kurie 
gyveno pažangos ir laisvos 
minties nusistatymais, pra
lenkdami šios dienos bro
lius, tėvų palikimais tebe
si gerinčius. Tai jau siau
resnio būrelio nuotaikos da
lykas. Jis niekam neken
kia ir platesnio mąsto žmo
gus negali nupeikti suma
nymą laisvos minties žmo
nėms įsigyti vietą kur jie 
be nuoskaudos pasilaidoti 
galėtų, atlikę savo kelionę 
žemėje. Manau kad nei 
“Draugas” to jiems pavy
dėti neturėtų.

Tačiau gyvenime tenka 
visokių nusistatymų žmo
nėms susidurti ir dirbti 
bendras darbas visos tau
tos labui, ir Liaudies Na
mas su knygynu ir skaity
kla yra vietoje, kur broliš
kai susitinka ir visokių par
tijų ir visokių tikybų žmo
nės. Čion bendradarbiavi
mas suveda žmones į artes
nę pažintį, numalšina prie
šingumus, sutaiko besivai
dijančius, užsimezga bičiu
lystė, ir išsidirba vieningu
mas darbe tautos labui. 
Prie vieningumo prisideda 
patriotiška nuotaika, ir au
ga tautos pajiegumas. To
kiu budu kulturėja, tobuli
nasi, šviečiasi, gudrėja vi
suomenė. Liaudies Namas 
tai ugniavietė kur kūrena
si šventa tautos ugnis, ir 
jeigu tokių namų daug at
sirastų Lietuvoje tai apie 
Lietuvių tautos ir valsty
bės ateitį netektų dvejoti.

To gi delei aš sakyčiau: 
tegul Kupiškėnų Klubas sa
vo pradėtą darbą dirba, ne
atsižvelgdamas į kliūtis ar 
papriešinimus! Susiskaldy
mas yra nesveikas reiški- 
nis: tąi ar pavydo ar parti- 
viškų aistrų užsiliepsnoji
mo išdava. Reikia kantry
bės, reikia pasišventimo! 
Kada darbą tinkamai atli
kę busite, tuomet ir Jus A- 
merikoje ir mes Lietuvoje 
pasidžiaugsime ir pasige
rėsime Amerikiečių dova
na tėvynei.

Palanga, 24-1-1932.

Nebalsuoja už Bagočių
So. Bostone, kur gyvena 

ir sako keiksmingas kalbas 
prieš Lietuvą adv. Bago- 
čius, SLA. 43 kp. rinkimuo
se Pild. Tarybos už Bago
čių paduota tik 16 balsų iš 
88 balsavusių narių....

So. Bostone daugiausia 
už visus kitus kandidatus, 
balsų gavo Dr. J. Stanislo- 
vaitis ant daktaro-kvotėjo: 
net 74 iš 88.

DU ŽEMAIČIAI POETAI

Rašo J. Senkus.

II.
Silvestras Valiūnas

Poškos bendralaikis, bet už jį žymiai 
jaunesnis, Silvestras Valiūnas gimė 1790 
m. netoli Raseinių, valstiečių baudžiaunin
kų šeimoje. Mokslus ėjo Raseinių piarų 
mokykloje, Varnių kunigų seminarijoje ir 
Vilniaus vyriausioje kunigų seminarijoje, 
kurioje gavo teologijos magistro laipsnį. 
1812 m. buvo įstojęs į Napoleono kariume- 
nę einančią užkariauti Rusiją, bet Rusams 
Francuzus sumušus, iš jos išstojo ir apsi
gyveno gimtajam krašte. Valiūnas, būda
mas linksmo ir sąmojaus budo ir iškalbin
gumo, greitai susidraugavo su apielinkėš 
dvarininkais. Tačiau netrukus pasitraukė 
nuo poniškųjų draugų ir apsigyveno savo 
tėviškėje. Mirė 1831 m. visų apleistas.

Nors jis buvo baudžiauninkų kilmės, 
bet draugavimas su sulenkėjusiais dvari
ninkais jį kiek paveikė ir prislopino jo Lie
tuvišką dvasią. Todėl jis savo kurinius 
rašė Lietuviškai ir Lenkiškai. Lenkiškai 
parašytų jo raštų šiandien neturime, ta
čiau sakoma kad jis parašė net 24 dainų 
Lenkišką poemą “Sobieskijadą” iš Kara
liaus Sobieskio laikų, ir nemažą eilių rin
kinį. Rašančįau Lietuvišką žodyną Dio
nizui Poškai, “kursai jau skęstantį nuo 
prapulties krašto nori gelbėt Žemaičių lie
žuvį per raštą”, jis pataria laikytis “tik
ros žinios kelio išmintingo, neiti pėdomis 
kunigo Sirvydo”, t. y. iš Lietuvių kalbos 
išmesti Vokiečių ir Lenkų kalbų įsimai
šiusius žodžius. Jis Pošką ragina nenusi
minti kad “tuose tamsybės ir nelaimės lai
kuose, matyti ne kartą iš tėvų čydijančius 
vaikus; mes del to balso pustburnių savo 
keliu bėgkim ir, jog gimėm Žemaičiais, ne- 
išsižadėkim.” Vadinasi, neišsižadėkim kad 
esam Lietuviai.

Labiausia Valiūnas pasižymėjo Lietu
vių kalba parašytais raštais. Būdamas Vil
niaus Nenaudėlių Draugijos nariu jis pa
rašo satyrą: “Palemono kontuberniją”, 
kurioje pajuokiama-Žemaičių bajorų prie
tarai, ydos, ir girtavimas. Eilėraštyje 
“Artojas” jis apdainuoja valstiečio var
gus, ponams baudžiavą einant.

Bet visų labiausia Valiūnas pragarsė- 
sėjo savo “Birutos Daina”, kurią jis para
šė 1828 m., ją pavadindamas: “Dūmojimas 
seno Žemaičio ant kalno Birutos”. Šioje 
dainoje jis apdainuoja skaisčią Lietuvos 
mergelę Birutą, Vytauto motiną. Tokių 
mergelių šiandien Lietuvoje dar daug ras
tume; jos yra didžiausia paguoda savo tė
veliams, apie jas svajoja jauni berneliai. 
Taip pat čia puikiai atvaizduotas kunigai
kštis Keistutis, kuris panašus į šaunų vi
duramžį ritierį. Pasiklausykime pačios 
dainos:

“Ant marių krašto, Palangos miestelyj,* 
Kur gyven musų broliai žemaitčliai, 
Yr aukštas kalnas Biruta vadintas, 
žaliomis pušelėms viršus apsodintas.

Ten, toj laimingoj žemėj tėvų musų, 
Kol buvom ponais Maskolių ir Prūsų, 
Viežlyba, skaisti kaip rožė ir rūta 
Kunigaikštytė gyveno Biruta.

Nebuvo ana kokia karalaitė,
Tik iš Palangos vargdienė mergaitė; 
žemčiūgais brangiais—darbais kunigaikščių 
Puoštis nemėgo, pamariais kad vaikšto.

Ji savo darbo marškiniais dėvėjo,
Trumpą, rainuotą sijoną turėjo, 
Gelsvos kaselės, rūtų vainikėlis, 
Ant balto kaklo gintaro šniūrelis.

Kad vieną kartą broliai susitarę 
Anksti išėjo žvejoti j marę, 
Sesuo jiems pietus nešė. Atsitiko 
Kad kunigaikštį pakeliui sutiko.

Tas kunigaikštis didis Keistuts buvo, 
Kurs Žemaitiją valdė ir Lietuvą;
Tuom kartu jojo kryžiokų naikinti, 
Kurie Lietuvą dryso užkabinti.

Ant bėro žirgo, plieninis kalpokas, 
Prie šono kardas, už pečių saidokas, 
Auksines kilpas su pentinais spardė, 
žirgas pabėgęs šuoliais žemę spardė.

Išvydęs tokią grožybę pas marę, 
Jaunai Birutai tokiais žodžiais tarė: 
—Kas nors tu esi, angels ar mergelė, 
Priimki mano ranką ant šio kelio.

Norint aš esmi ponu žemės jūsų, 
Jau nuo šio laiko tavo vyru busiu; 
Kur tave teko pirmą kart matyti 
paliepsiu rūmus puikius išstatyti.

Kalnas ant kurio pažinai Keistutį 
Nuo tavo vardo bus vadints Biruta.

čia tu gyvensi nuo vyro mylėta,
Tu ką širdyje mano radai vietą, 

žodžius tuos girdint, Biruta gėdinga, 
Jauna, patogi, graži, išmintinga, 
žemyn melsvąsias akeles nuleido, 
Atsidūsėjo ir puolė ant veido.

—Nors senai,—sako,—prieš dievą Perkūną 
Prisiekiau būti nekaltybėj kūno, 
Bet kad yra tokia valia tavo, pone, 
Teišsipildo širdinga malonė....

Visa tai padarė kaip sakė Keistutis, 
Ant kalno liko pastatytas butas. 
Paskui Biruta, karštai numylėta, 
Pagimdė sūnų Vytautą ant svieto.”

Didžiausius poeto talentas yra tada 
kuomet jis sugeba atvaizduoti tikrą žmo
nių sielą ir jų troškimus. Šiuo atveju Va
liūnas tą pilniausia pasiekė, nes jo “Biru
tą” Žemaičiai pamėgo, pamylėjo ir šian
dien daugelyje vietų ji tebedainuojama 
taip kaip ir daugelis Vienožinskio bei 
Strazdo dainų.

MIKČIOJIMAS
Kodėl žmonės mikčioja? Todėl kad 

jie turi nepaprastai greitai veikiančias 
smegenis. Mikčiotojas greičiau mislija ne
gu gali su liežuviu ir lupom pasakyti ką jis 
mislija. Todėl jo kalbėjimo organai klum
pa. Carl Winckler, kuris per ilgą laiką 
studijavo kalbos ydas, sako reikia mikčio- 
jančiam išaiškinti šią priežastį ir pamo
kinti kaip žodžius tarti.

New Yorko Mokyklų Taryba nustatė 
skaitlių vaikų su kalbos ydomis150,000. 0 
visose Suv. Valstijose yra net 1,250,000 to
kių žmonių. -

Mikčiojimas nėra nauju apsireiškimu, 
nes Maižius mikčiojo, užtai vedėsi, Aaro- 
ną su savim' į Egiptą kad už jį kalbėtą. 
Taip pat ir Graikų garsus oratorius De- 
mosthenas turėjo kalbos ydą. Apie jf pa
davimas eina kad jis išsimokino aiškiai 
kalbėti įsidėdamas į burną mažų akmenė
lių ir po tam bandydamas deklamuoti.

Kartais vaikas gauna kokį nors ner
vų užgavimą, kuris išeina į aikštę kaipo 
mikčiojimas, bet tas retai atsitinka. Tan
kiausia esti ta priežastis kad jų mintys 
keliauja greičiau už liežuvį. Jeigu iš ma
žens vaikas, linkęs į mikčiojimą, bus pa- 
gelbimas ir pamokinamas, jis tą ydą nu
galės, bet kitaip tai labai sunku atprasti 
kada žmogus suauga.

Kartais mikčiojimas padaro ypatą bai
lia, perdaug jautria, labai nedrąsia prie 
svetimų. Tokiu budu užkenkia ypatos vi
suotinam vystymuisi, bet tas nereiškia kad 
mikčiotojas yra silpno proto. Tik jautrus 
žmonės įgauna taip vadinamą “inferiority 
complex”, jaustis menkesniu; prastesniu 
už kitą.

Su išsimokinimu kalbos yra taip pat 
kaip su išsimokinimu automobilį valdyti. 
Išpradžių viskas keblu ir maišosi, bet kai 
įpranta tai rodos automobilis savaimi ei
na. Tdel reikia vaiką mokinti kaip ištar
ti raides B, P, L, M, T, ir S. Priversk jį 
kartoti, vis pataisant klaidas.

Jei kuriam balsas užkimšta, liežuvis 
neapsiverčia, lupos sudžiūsta, tai vis ner
viškumo delei. Su psichologijos pagalba 
reikia atrasti priežastį ir ją pataisyti.

K. Stanislovaitienė.

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. (Sius
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



Kovd 18, 1932 DIRVA 5

(Tąsa iš pereito numerio)

Merkio krutinę graužė dar viena iš
pažintis: jis turėjo pasimatyt su savo ku
nigaikščiu ir persiprašyt jo už išdavystę, 
kuri paėjo ne iš jo noro. Vaikinas manė 
kad jo draugas tikrai žino ką jis padarė 
ir kad jį už tai kaltina. Prie to, jis rengė
si ir toliau: jis jau turėjo viską paruošta 
Jaunučio išliuosavimui iš tokios negarbin
gos padėties ir bėgimui iš Vilniaus, kad 
Algirdui atvykus nebūtų nuspręsta jį ka
lėjime pasmaugti ar tam panašiai.... Iki 
pasiuntiniai sujodinės ir iki Algirdas at
vyks praeis diena-kita, taigi laiko turi ga
na daryti pasikėsinimą išvesti savo drau
gą į laisvę, o paskui, jei kokios, radus pa
galbos, bandyti atgauti jo sostą....

Trečią naktį po Vilniaus užėmimo, 
Merkys slapta dasigavęs pas Jaunutį į ka
lėjimą, išsipažino viską kas atsitiko ir kaip 
jis atvedė priešus į pilį, tikėdamas kad jo 
draugas pasmerks jį kaipo išdaviką ant vi
sados. Bet Jaunutis buvo rimtas ir su
pratingas: jis paglostė Merkį ir tarė:

— Nesikankink delei to, drauguži: li
kimo neišbėgsi.... Ne tu sumanei iš ma
nęs sostą atimti, ir Keistutis butų vistiek 
mus užpuolęs jeigu tu ten ir nebūtum nu
vykęs.... Jis gudrus kaip lapė.... Jei
gu du kartu patekęs kryžeivių naguosna 
rado išėjimo kelius,' butų radęs ir be ta
vęs kaip į Vilnių ineiti.... Aš labai džiau
giuosi kad tu nors vienas lieki mano drau
gu ir mane aplankai mano liūdniausioje 
gyvenimo valandoje.... Ir mirdamas — 
jeigu f,o reikės sulaukti iš mano brolių 
rankų — aš tkve tik vieną minėsiu....

Merkys, laikydamas Jaunučiui už fan- 
kos, patamsėj pajuto kaip iš kunigaikščio 
akių lašėjo ašaros jam ant rankų. Susi
jaudino pats ir taipgi pajuto kad jam iš 
akių per veidus ašaros rieda. Bet ne nar
siam vyrui ašaras lieti — Merkys jam tvir
tai pasakė:

— Skaistus kunigaikšti, nereiks tau 
mirti: rytoj naktį aš tave išliūosuosiu.... 
Liksi vėl laisvas....

— Išliuosuosi tai išliuosuosi, draugu
ži.... Bet kur aš vienas be draugų, be 
vietos pasidėsiu?.... Juk Keistutis bus 
įprašęs visose pilyse mane gaudyti, nes pi
giai neužsileis.... — nusiskundė Jaunu
tis. — Man rodos, geriau likti savo šalyje 
ir žūti jeigu reikės....

— Nebusi vienas: aš keliausiu drau
ge.... Abu rasim kur pasidėti. Gerai ži
nai kad ne visos pilys Keistučiu! ir Algir
dui draugingos. Yra valdovų kurie jų ne
kenčia ir nenori kad jiedu sustiprėtų. Jie 
tave priims, ir jei kokios, gelbės ir Vilnių 
atsiimti.... — drąsino jį Merkys.

— Tiesą sakai, užtarėjų turiu.... Aš 
sutinku bėgti, bet tu — ko tau eiti į var
gą su manim ir klajoti be vietos? Čia lie
ka tavo tėvai, tavo mylimoji, juk ji tavęs 
pasiges, pasiilgsi ir tu jos.... Leisk man 
vienam bėgti, jeigu galima; tu likkis.... 
— įkalbinėjo Jaunutis, prisiminęs kad to
liau, Rusų žemėse, turi giminių, atkaklių 
Algirdo ir Keistučio priešų, kurie jį pri
ims ir gal pagalbos duos.

— Nekalbėk priešingai, kunigaikšti: 
eisiu ir aš su tavim. Buvau tavo tarnas 
ir liksiu.... — nulenkė galvą Merkys sa
vo valdovui.

— Nesakyk tarnas: draugas tu man 
buvai, ištikimybę parodai net pavojingiau
sioje mano gyvenimo valandoje.... Ar 
yra kas pasaulyje brangesnio už tokį drau
gą?.... — apkabindamas ir bučiuodamas 
į žandą Meikį kalbėjo Jaunutis.

Jiedu patykomis persiskyrė, ir Mer
kys, žinodamas visus pilies urvus ir kelius, 
kaip slaptai inėjo taip niekam nežinomoj 
’Šmcroie ir dingo. Sutarimas kitą naktį 
bėgti buvo padaryta. Merkys paruoš ar
klius ir kelionei reikmenis, o nelaisviui 
H’-o (ik melsti dievų kad viskas eitų taip 
kaip jiedu sutarė.

D. L. K. Keistutis

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

Atėjo sekanti naktis, ir taip, prieglob- 
stėj žiemos pūgų ir gilios tamsumos, Jau
nutis — kunigaikštis be sosto — ir jo iš
tikimas draugas Merkys, išsmuko iš pi
lies, iš Vilniaus, ir atsidūrė kelyje vedan
čiame Smolensko linkui. Atsiradęs lais
vėje, Jaunutis dar kartą priminė Merkiui 
į kokį vargą jis išeina del jo, ir kad pa
mąstytų apie savo paliekamus tėvą, moti
ną, visą gerą gyvenimą, ir gryžtų atgal Į. 
Vilnių. Bet Merkys buvo pasiryžęs eiti 
ten kur eis jo valdovas-draugas, ir pasi
tarnauti jam. Gryžti į Vilnių, išleidus 
nelaisvį, butų neprotinga, nes Keistutis jį 
nužudytų kaipo išdaviką. Gi apie Nery- 
tę tuo tarpu buvo įgavęs blogas mintis: ji 
pataikūnė Keistučiui, ji norėjo įkalbėt jį 
papildyt išdavystę, ko jis niekados pats 
savanoriai nebūtų sutikęs daryti. Visi su
mišimai kokie tas kelias dienas ėjo, laiki
nai buvo atitraukę jo mintis nuo meilės ir 
Nerytės, taigi iškeliaudamas su savo ku- 
nigaikščiu-pabėgėliu jis nepagalvojo kad 
jo meilė atgis ir bus priežastimi didelių 
širdies skausmų.

Nuo čia prasideda nauja kryptis Lie
tuvos istorijos — ir gal but žalinga, jeigu 
ne del Jaunučio prašalinimo nuo Gedimino 
sosto, tai tikrai del Keistučio užsileidimo 
Algirdui, kurio gyvenimo pabaigoje did- 
kunigaikščio sostas patenka Algirdo sunui 
Jogailai, vietoj patekti Vytautui, Keistu
čio sunui, ir to pasėkas jau žinom iš isto
rijos: Jogaila pasmaugia Keistutį, pasikė
sina nužudyt Vytautą, o vėliau, kada Vy
tautas įsigali, jis lieka supančiotas savo 
prižadais Jogailai, kas vedė Lietuvą į sve
timų žabangas — ir įvedė labai, labai gi
liai — o to prieita tik todėl kad sulaužyta 
paties Gedimino patvarkymas.

Nuo čia prasideda kitas gyvenimas 
musų narsuolio Merkio, ištikimo draugo, 
kurs nei Keistučio dovanų nepasigodėjo, 
nei už meilę moteriškos negalėjo nutrauk
ti savo draugiškumo ir ištikimybės tam ku
riam pirmiau tą prižadėjo — nors už tai 
nuo dabar pergyvens daug vargo ir bėdti 
ir matys daug tų laikų Rytų pasaulio, o 
su juo matysime ir mes.

(Bus daugiau)

LIETUVOS
ŽEMĖLAPIAI

30c
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.

Mėnulis Jonulį, 
, Jonulis Onulę

Kaž kur viliojo.........
Onule mėnuliui, 
Jonulis Onulei

Kaž ką niuniojo....
Onulė Jonulį, 
Mėnulis Onulę

Sužavėjo.... 
Jonulis Onulę,

Nulydėjo....

‘ - M • ■
O dabar mano žvaigžde- 

logiški ženklai rodo kad Pa
pa Grigutis siunčia Juozu
ką Pronskų neva į Lietuvą, 
bet išteisybės tai pas Pleč- 
kaitininkus į Berlyną.

Pasišvaistęs Berlyne, Lie
tuvos visai nematęs, Prons- 
kutis rėkdamas parbėgs į 
Čikagą (vis pagal Papos 
Grigučio patvarkymo), sa
kydamas kad “fašistai” jo 
laukė ant rubežiaus ir ty
kojo suimti, sušaudyti, pa
karti ir gyvam tris skuras 
nulupti, o tada ‘Naujienos’ 
galės leisti “ekstra” po tris 
kartus per dieną, ir bus ge
ro biznio — daugiau negu 
Amerikos laikraščiams iš 
pavogimo Lindbergho bei- 

*bės.
Pronskus geresnis rašy

tojas negu Dargis, jis iš 
šiaudo vežimą priskaldys. 
O tada cicilikams bus pro
ga užvaldyt Susivienijimą, 
Pronskų kaipo “mučelnin- 
ką” į redaktorius įstatant.

Jeigu šitaip nebus tai ga
lėsit pasakyt kad gerb. Asi
las sakė tik iš savo asiliš
kos galvos.

Su pagarba.

Kristus anose dienose pa
sakė: “Jeigu kas į tave me
ta akmeniu, tu mesk į jį 
bakanu duonos.”

Šiandien šioj ašarų pakal
nėj taip ir daro vienas gar
sus “tautininkas” Žyvatas: 
Aną metą Bagočius jį areš
tavo Bostone ir pasodino į 
belangę už tai kam Žyva- 
tas, būdamas SLA. prezi
dentu, organizavo Mass, 
valstijoj SLA. kuopas.

Dabar draugas Žyvatas 
iš visų sylų savo, iš visos 
dūšios savo su visais savo 
člunkais, agituoja už Bago- 
čių ant SLA. prezidento...

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai!

šių dienų filozofo mintys.
Visų sunkiausias daiktas 

yra vyriausybei įtikti savu 
piliečiams.

Keistas sutvėrimas žmo
gus; juo daugiau jis geria 
stiprų gėralų, juo daugiau 
silpsta.

Kyšis yra užkrečiama li
ga, kuri plinta spaudžiant 
rankas. Taigi sergantiems 
ta liga reikia neleisti ran
kos spausti.

Norint įnešti pinigus tau
pomoji kason, reikia jie pir
ma paimti iš ne taupomos 
kasos.

Bagočiaus 
Burbulai

Cicilikų kandidatas į Su
sivienijimo prezidentus Ba
gočius rašinėja laiškus sa
vo pasekėjams, kuriuose vi
sokių nesąmonių prirašyta.

Jis sakosi kad jis, jeigu 
ineis į SLA. prezidentus, 
tai daugelį SLA. narių pa
sodins į kalėjimą, ypač jei 
kurie nors kuo nors nusi
žengę kuopose. Pavyzdžiu, 
Clevelande vienas įsikarš
čiavęs vyrukas laksto su 
Bagočiaus laišku, kuriame 
Bagočius sako jog pasodin
tų į kalėjimą SLA. 14-tos 
kuopos kaltininkus už ne- 
nusiuntimą į centrą mokes
čių ir tt.

keista kad žmogus bū
damas advokatu tokias ne
sąmones rašo. O gal tai jp 
būdas muilinti akis nežinė- 
liams, kaip jo yra pripras
ta. Jau ir be Bagočiaus 
SLA. centras ne vieną ne- 
nusiuntusį į centrą kuopų 
pinigus prispyrė prie sie
nos, atidavė bondų kompa
nijai ir jie buvo priversti 
atsilygint, ir Bagočius žino 
kad be tam tikros procedū
ros nieko nepaims ir į ka
lėjimą neįkiš, bet giriasi ir 
tiek.

Toliau, Bagočius laiške 
sakosi kad jis tos garbės ir 
tos vietos nenori, nej ieško, 
ir pataria draugučiams ne
agituoti nei viešai nei su
sirinkime už jį.

Turbut jau pajuto kad 
ta vieta toli jam neapsimo
ka, nes jau pasibaigė lai
kai kad SLA. prezidentas 
su iždininku galėtų pasikel
ti sau algas be seimo, o ži
no kad seimas tikrai algų 
nekels, nes reikės didint 
narių mokestis. O Bago
čius už garbę nedirbs, žino 
kad jo garbė Susivienijime 
labai nupuolus.

Taigi, SLA. nariai, kam 
rinkti, kam balsuoti už to
kius kurie NENORI dirbti 
ii' neturi pasišventimo, o 
tik sako, “jeigu nariai man 
tą jungą užmes tai vilksiu”, 
o už tai, žinoma, turės, kai
po advokatui, sūriai užmo
kėti “už keliones ir sugaiš
tis”.

Rinkime tikrus tautinin
kus, kurie nori dirbti TAU
TIŠKAI organizacijai, bal
suokime už šiuos:

Prezidentu: 
JUOZAS BAČIUNAS

Vice-Prezidentu 
ANT. MIKALAUSKAS

Sekretorium
PETR. JURGELIUTĖ 

arba
V. M. ČEKANAUSKAS

Iždininku
JONAS TAREILA

Iždo Globėjais
J. JANUŠKEVIČIUS, Jr. 

STASYS MOCKUS
Daktaru Kvotėju: 
DR. E. G. KLIMAS 

arba
DR. J. S. STANESLOW

(Stanislovaitis)

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis —■ Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

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

nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

1932 KALENDORIUS 1932
Kovas-March

Sekmad. 20 Verba. Jokymas šv. M. tėvas. Velotė
Pirmad. 21 Benediktas. Lingaila, Alpė, Galingas
Antrad. 22 Povilas vysk. Meida, Gedgaudas
Trečiad. 23 Pelagijus. Jūreivis, Visimanta
Ketv’tad. 24 Timotiejus. Tolivardis, Glandė, Spurgis
Penktad. 25 Apreiškimas P. M. Narimantas, Grudeva
šeštad. 26 Liudgeras. Tiklė, Dorulis

Mažiau cigaretų ruko. Iš 
priežasties bedarbės, ir rū
kymo industrija nukenčia. 
1931 m. per Sausio mėnesį 
pagaminta 9,368,208,250 ci
garetų; šymet tą pat mėn. 
pagaminta 8,962,787,103 ci- 
garetai.

Cigarų šymet Sausio m. 
pagaminta 342,923,509; per
nai tą pat mėn. 362,933,218. 
Rūkomo tabako 27,274,358. 
sv.; pernai — 28,066,310 sv.

Nukentė ir uostoma ta
boka: šymet pagaminta jos 
3,608,345 sv., pernai tą pat 
mėnesį 3,630,508 sv.

Ruptura Nužudo Dau
giau negu Gelžkeliai 

ir Kasyklos
Statistikos parodo kad daugiau 

žmonių miršta nuo rupturos negu 
esti užmušama ant gelžkelių arba 
kasyklų nelaimėse. Virš 35,000 as
menų kas metai palaidojama, kurių 
mirties raštuose pažymėta “Ruptu
ra”. Kodėl? Dėlto kad nelaimin
gieji užsileido savo arba tiktai pri
sižiūrėjo apsireiškimą (ištinimą) pa
liestos vietos ir nekreipė domes į 
priežastį. Ką JUS darot? Ar JUS 
užsileidžiat tik nešiojant trussą, ko
kį padarą ar kaip jus tai vadintu- 
met? Ir geriausiu atveju trussas 
yra tik padaras—klaidinga atspara 
prie griūvančios sienos—ir negalima 
tikėt kad jis veiktų kiek daugiau ne
gu tik paprastas prilaikytojas. Tas 
veržiantis spaudimas kliudo krauje 
cirkuliacijai, taip skriausdamas silp
nėjančius muskulus nuo to ko jiems 
labiausia reikia—maistingumo.

Bet mokslas išrado būdą, ir visi 
kenčianti nuo trussų šioje šalyje už
prašomi išbandyt jį VELTUI ir pri- 
vatiškai savo namuose. “PLAPAO” 
metodas yra neabejotinai męksliš- 
kiausias, logiškas, ir pasekmingas 
gydymas nuo rupturos kokį kada 
pasaulis žinojo.

PLAPAO-PADS, pritaikyti lan
džiai prie kūno, negali nuslysti iš 
vietos, todėl esat saugus nuo nema
lonumų iš tos pusės. Medega min
kšta kaip aksomas, lengvi pridėti, 
nebrangus. Jie veikia ir laike mie
go. Nėra diržų, sagčių ar vielų. 
Išmokit kaip uždaryt išsiveržimą 
sulyg Gamtos nurodymo, tada rup
tura Neišeis.

Rašykit ir reikalaukit DYKAI iš
bandymui gydančio PLAPAO ir nu
rodymų Iftiygelės ruturą turintiems. 
Už nieką nieko nereikia mokėti ir 
nieko grąžinti. PLAPAO CO., 1951 
Stuart Bldg., St. Louis, Mo.

RUPTURA HERA 
PERPUSIMAS
NĖRA TRŪKIMŲ 

UŽGYDYMUI

Ruptura nėra trūkimas bet mus- f 
kulų silpnumas viduriuose. Trussai 
tik palaiko utos muskulus bet nesu
stiprina jų—priešingai, trussas tik 
padidina tą silpnumą kadangi jisai 
sulako kraujo cirkuliaciją.

STUART’S ADHESIF' PLAPAO- 
PADS yra skirtingo patento—kaipo 
mechaniko-chemiko prietaisai—dary
ti kad priliptų del to kad galėtų pa
laikyt muskulų toniką “Plapao” vi
sada prie reikalingos vietos, ir pra
šalina pavojų nuslydimo ir skaus
mingo trynimosi. Linpanti medega 
yra minkšta kai aksomas ir laikosi 
prie kūno be diržų, sagčių ar vielų. 
Lengva pridėt—patogus—nebrangus. 
Gavo Aukso Medalį, Romoj, Grand 
Prix, Paryžiuje, Garbingą Paminėji
mą, Panama Pacific Exposition, San 
Francisco, etc. Per virš dvidešimts 
penkis metus gauta tikriausi paliu
dymai apie jų veikimą iš visokių ša
lių rodo kad jie pasekmingi—negai
šina žmogų nuo darbo. Epidermati- 
škas Plapao traukimas sudarąs “me- 
chaniko-chemiko therapiją” natūra
liai veda prie išgydymo, po ko ne
reikia daugiau trusso.

Neaikvok laiką ir pinigus ant se
noviškų prietaisų. Išmok uždaryt iš
siveržimą kaip gamta nori, kad rup
tura negalėtų išeiti. Nesiųsk pinigų, 
tik siųsk Dykai Bandymo kuponą iš 
apačios. Savo gerui, rašyk šiandien 
—rytoj gali but pervėlu.

Dykai Bandymo Kuponas 
Plapao Laboratories, Ine.
1951 Stuart Bldg. St. Louis, Mo.

Prisiųskit man Dykai 10 dienų 
išbandymą gydomo Plapao ir 48 
nuslapių iliustruotą knygelę apie 
Runturą; už nieką man nereikės 
mokėti.
Name_______________________
Adr---- -----------------------------------

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.

Mes parduodam visokias žoles ir 
šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir 
kitų šalių. Aprašymas prisiučia- 
mas dovanai, tik įdėkit 2c štampą. 
J. J. KAZELL BOTANICAL CO. 

108a W. Broadway, Dept. P.
SO. BOSTON, MASS.

KAIP PAGAMINT GERIAUSIĄ KAVĄ

Geras puodelis kavos yra ge
riausia valgio dalis. Ji ne tik 
pagelbsti suvirškint maistą, bet 
duoda progos maloniam pasi
kalbėjimui. Nėra kito tokio 
laiko kada draugai ir giminės 
taip maloniai vienas su kitu 
sėdėtų ir šnekučiuotųsi, kaip 
kuomet po pietų pateikiama 
dar kava.

Tapo patirta senas laikas at
gal Europoje kad norint gauti 
turtingą, skanią kavą, reikia 
pridėti šaukštukas Franck’s 
Chicory į sumaltą kavą verda
mą puode arba perkolatoriuje. 
Nežiūrint kur eisi savo senoje 
tėvynėje, šeimininkės ir virė

jos pateiks jums skaniausią ka
vą kadangi ji yra gaminama su 
Franck’s Chickorija.

Franck’s Chicory ne tiktai 
pagerina kavos skonį, bet ir 
palaiko jos skonį ir kvepėjimą. 
Ji suteikia kavos skystimui tir
štumą, skaningumą, malonesnį 
kvapsnį, ir tą auksiniai rudą 
spalvą, kurios taip labai nori 
kavos gamintojai.

čionai galima gauti originalę 
Franck’s Chikoriją ir gėrėtis 
ta pačia puikia kava kokią tu
rėjot savo tėvynėje. Klauskit 
jos pas savo groserninką; jei
gu jis Chikorijos neturi, mes 

i mielai prisiusime jums dėžę jei 
I prisiusite 10c stampomis į

Heinr. Franck & Sons
FLUSHING, N. Y.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėm pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Na tai mat—
— Viktutė, kur dingo pa

pūga, kurią aš tau prieš po
rą savaičių padovanojau?

— Aš ją papjoviau, iške
piau ir suvalgiau.

— Ką? Papjovei? Tokį 
i paukštį, kuris mokėjo kal- 
i lieti, kaip žmogus!
i — Na, tai kodėl jis man 
I nepasakė....

Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” ati

duodama metams už $2. 7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN 1 LIETUVĄ

BREMEN ~ EUROPA
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais. 

Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi 

gausit greiičausį patarnavimą.

North German Lloyd
1119 Euclid Ave. Cleveland



dirva Kovo 18, 1932.

LIETUVOS KURORTAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Palanga ir kitos Pajūrio 
vasarojimo vietos 
yra labai puikios

Kai kas mano kad Lietu
voje nėra tinkamų vasaro
jimui vietų. Turiu pasaky
ti kad jie čia labai klysta. 
Lietuva tuo atžvilgiu dar
gi pralenkia kitas valsty
bes. Lietuva pasižymi di
deliu skaičium vietų tin
kančių kurortams, tik Lie
tuvos kurortai nėra tinka
mai išreklamuoti, nėra apie 
juos brošiurų-leidinių.

Iš kitos pusės, trūkstant 
lėšų, tie kurortai nėra taip 
puikiai įrengti kaip kitų 
valstybių kurortai. Bet už
tat jie pasižymi savo natu- 
ralumu, gamtos grožio gau
sumu. Taigi čia noriu nors 
trumpai tuos Lietuvos ku
rortus nupasakoti. Manau 
tai bus svarbu vykstan
tiems Lietuvon, ypatingai 
todėl kad, kaip sekiau, nė
ra apie juos jokio platesnio 
leidinio. Pradėsiu nuo Pa- 

' langos.
PALANGA. Šis kuror

tas yra vienas iš populia
riausių ir seniausių Lietu
voje, liaudies dainose gra
žiai apdainuotas. Palangos 
vardas paeina nuo upelio 
Langė (dabar Rąžą, kitų 
Ruože vadinamo). Palan
ga turtinga ne tik savo 
sveiku tyru oru, gražiomis 
apielinkėmis, kvepiančiais 
pušynais ir jura. Ji pasi
žymi ir gydančiu vandeniu.

Čia yra labai patogios ko
pos degintis saulėje; vonios 
apsaugotos nuo vėjo. Pa
jūris platus, lygus, be ak
menų. Juros dugnas šva
rus ir seklus. Todėl jis ne 
be reikalo yra laikomas vie
nu geriausių kurortų Pa- 
baltyj. Iš gražesnių vietų 
tenka laikyti garsų Birutos 
kalną ir “Rolandų kepurę”, 
kalnelį apaugusį keliomis į 
rytus pasvirusiomis pušai
tėmis. Apielinkėse randa
si milžinkapiai kur palaido
ti Žemaičių kariai.

Į Palangą žmonės važiuo
ja, vieni pasilsėt, kiti gyve
nimo paįvairinimui, pasilin
ksmint. Kadangi čia yra 
daug kavinių, restoranų, 
didelių kurhauzų su muzi
ka, tai smagumo randa už- 
tekinai. Parke nuolat grie
žle kariškas orkestras. Be 
to, Palanga nuolat yra to
bulinama ir tvarkoma. Kas 
met daug kas pagerinama. 
Sutvarkyta gatvės ir šali
gatviai, apkarpyta medžiai, 
Birutos Alėjoj per Rąžą 
pastatyta naujas tiltas, vi
si takai vedą į pajūrį gerai 
žvyruoti, per kopas pasta
tyta lentiniai takai-tiltai. 
Pastatyta arba baigiama 
statyti eilė namų-vilų.

Patobulinimų yra ir pa
čiame pliaže - pavandenyje. 
Pats pliažas, užimąs du ki
lometru, yra padalintas į 
tris rajonus, moterų, ben
dras. ir vyrų. Taigi tokia
me plote gali maudytis de
šimtimis tūkstančių žmo
nių.

Ypatingai atremontuota 
bendros maudyklės. Taip 
pat įrengta yra besimau
dančių gyvybei apsaugoti 
prietaisai. Maudyklės ap
vestos virve, nuolat dežiu- 
ruoja valtys ir išlavinti 
plaukikai.

Prie pagerinimų taip pat 
reikia priskirt ir įrengtą 
bažnyčios bokšte laikrodį, 
kuris kainavo 9,000 litų. Jį 
įrengė pralotas Prapuolia- 
nis.

Ruošiamasi statyti pa
minklas D. L. Kunigaikš
čiui Keistučiu!. Sudaryta 
jau ir tam reikalingas ko

mitetas, į kurį ineina: pral. 
Prapuolianis, Dr. J. Šliu
pas ir p. Staknys.

Taigi, kaip matyt, Pa
langa visą laiką žengia pir
myn, tobulinasi. Greitu lai
ku ji prilygs savo įrengimu 
ir užsienio kurortams, nes 
kaip minėjau, gamtos do
vanomis ji net viršija kitus.

Palanga yra užvis labiau 
mėgiama Lietuvių. Tarp 
kitų žymių Lietuvos vyrų, 
Palangoj kas met pralei
džia atostogas ir Lietuvos 
valstybės Prezidentas p. A. 
Smetona.

Tarp kitko Palanga žymi 
gintaro prekyba, kurio ten 
pat juroje yra.

Pragyvenimas Palangoje 
kainuoja maždaug 250-300 
litų mėnesiui.

JUODKRANTĖ (Mažo
joje Lietuvoje). Žymiausi 
Klaipėdos krašto pajūrio 
kurortai yra šie: Juodkran
tė, Nida, Smiltynė ir Kop
galis. Be jų yra daug ki
tų, ne taip žymių, kurių ga
lima užtikti nuo pat Klai
pėdos iki Palangos. Jų esa
ma apie desėtkas; pusė jų 
randasi Kuršių juostoje.

Juodkrantė labai rami 
vieta. Ramus pajūris. Gra
ži gamta. Čia amžinai ošia 
miškas. Čia yra daug pa
togumų — užtai ir pragy
venimas dvigubai branges
nis negu Palangoj. Vasa
roja daugiausia Vokiečiai.

NIDA — yra viena gra
žiausių vasarojimo vietų 
Klaipėdos krašte. Išgarsė
jo ne tik Lietuvoje bet ir 
Europoje.

Nors Nida yra tik mažas 
žvejų kaimelis, bet vasaro
tojų per metus prisirenka 
apie 10,000 žmonių. Kas 
juos ten patraukia? Ogi 
ramumas; todėl ji labai tin
ka poilsiui. Aukštos smė
lio kopos, apaugusios pušy
nais, skiria ramias Kuršių 
mares nuo Baltijos juros. 
Taigi dažnai kai Baltijos 
jura ūžia ir putoja, Kuršių 
marės tyli. Be to čia jokių 
miesto pramogų nėra, jo
kios muzikos ir pasilinks
minimų. Tyla gamtoje — 
tyla ir gyvenime.

Žmonės laiką leidžia plia
že, miške, kurio ties Nida 
yra 1,200 ha., arba paėmę 
fotografijos aparatus eina 
Kuršių pamarėn.

Pragyvenimas čia taip 
pat kaip ir Juodkrantėje — 
dvigubai brangesnis negu 
Palangoje, t. y. 400-500 li
tų ($40.-50) į mėnesį. Vasa
roja daugumoj Vokiečiai, 
kuriems čia pragyvenimas, 
ypač maistas, daug piges
nis negu Vokietijoje.

SMILTYNĖ. Tiesiai prieš 
Klaipėdą, Kuršių juostoje, 
stovi Smiltynės kurortas. 
Pasižymi gražiomis vilo
mis, kadangi čia daugiausia 
vasaroja Klaipėdos miesto 
diduomenė. Šią vietą labai 
gausiai kasdien lanko Klai
pėdiečiai, kurie atvažiuoja 
nuolat kursuojančiu garlai
viu, čia pasimaudyti, pasi
vaikščioti, pasilsėt gražiam 
miške. Čia ruošiama vai
rios šventės, vaikštynės ir 
koncertai. O miške iškirs
ti takai nuvedą į kitą labai 
originalu kurortą KOPGA
LĮ.

Kopgalis tai garsi Klai
pėdos pilis, kryžeivių tvir
tovė, statyta viduramžiais. 
Vieta čia labai graži. Eže
ras, kurį aplink supa tvir
tovė. Tos tvirtovės (vadi
namos fortais) kasematuo- 
se yra dabar įrengti butai 
ir virto neturtingesnio luo
mo pastoge.

Kitus, ne taip žymius, 
Klaipėdos krašto pajūrio

kurortus neminėsiu, kūne 
niekuo ypatingu nepasižy
mi, išskyrus gražia gamta, 
kaip ir kiti.

BIRŠTONAS ir kiti. Be 
pajūrio, Lietuvoj yra dar ir 
kiti kurortai, kaip: Biršto
nas, prie Nemuno kilpos, 
pasižymėjęs kaipo sveika
tos vieta, su savo purvo vo
niomis ir mineraliniu van
deniu ; Pasvalio, Jonavos, 
Šančių, Aukš. Panemunės ir 
kiti, kurie savo stebuklin
gu grožiu ir gamtos dova
nomis patraukia net ir ki
tų šalių žmonių akis.

Pernai, Švedijos keli žy
mus vyrai buvo apsilankę 
Lietuvoje, ir parvažiavę sa
vo laikraščiuose aprašė a- 
pie Lietuvos pajūrio grožį, 
ir kaip jie buvo sužavėti 
gamtos reginiais Palangoje 
ir Kuršių Neringoje. Maža 
to, jie dar ragino saviškius 
lankyti Lietuvos kurortus.

Taigi, kaip matom, prie
kaištai kad Lietuvoje nėra 
kurortų atpuola. Br.

REIKIA IŠTARTI IR 
TEISYBĖS ŽODIS
Dauguma demokratiškai 

nusistačiusių pageidauja, o 
kiti ir reikalauja, kad Lie
tuvoje atgytų 1920-26 metų 
“demokratizmas” su viso
mis savo laisvėmis. Klau
sant jų reikalavimų ir nie
ko negalvojant išrodo kad 
ištikro čia pražudytas de
mokratizmas ir liko tiktai 
baudžiava. Bet kai gerai 
pagalvoji ir prisimeni pra
eitį, ir kai blaivom akim 
pažiūri į dabartį tai neklys
tamai turi pasakyti: Dar 
penkis metus turi Lietuvo
je būti “fašistai”, kaip da
bartinę vyriausybę mėgsta
ma ■ pravardžiuoti, tada tik 
Lietuvoje tikrai įsigyvens 
ir sustiprės Lietuviškas ele
mentas. Tik, žinoma, kai 
kas turi būti žymiai sušvel
ninta ir pataisyta.

Musų tauta, atgavus ne
priklausomybę, labai buvo 
nutolus nuo Vytauto dva
sios. Vieni užsikrėtė ko
munizmu, antri carizmu, o 
treti lyg vilkai tykojo sau 
asmeninės naudos. Pirmais 
musų nepriklausomo gyve
nimo metais Lietuvoj pra
dėjo siauti huliganizmas.

Kad geriau pasinaudojus, 
susiorganizavo partijos ir 
jos tarp savęs ėdėsi už vi
suomenės išnaudojimą, vi
sai nežiūrėdamos į vidaus 
padėtį.

Dabar politinis karštis 
praaušo, komunizmas ap
silpo, nors visai nemirė.

Dabar kaip tik Lietuvoje 
krizis, o krizio laike žmo
nių gyvenimas įtemptas. 
Įvedus pilną laisvę, be abe
jonės ir Lietuvoje kiltų vi
sokių ermyderių, kas labai 
pageidaujama komunistų. 
Kad krizis nepražudytų val
stybės, reikalinga tvirtos ir 
sumanios rankos ir galvos 
kuri vestų valstybės vairą.

Dabar turi būti ramu
mas, visi turi įsikinkyti į 
rimtą darbą, ne į politinį 
ermyderį. Kas nevaldytų 
man vistiek, bet musų liau
dis be vadžių išeitų iš kelio. 
Laisvė naudinga laisvo ir 
teisingo proto žmonėms, o 
kitus dar reikia laikyti pa
žabojus. P. Kriukelis.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

Taisyki t Savo Furnasus 
Dabar

Mes specializuojame 
TAISYME VISOKIŲ IšDIR- 

BIMŲ FURNASŲ IR 
BOILERIŲ 

Anderson Furnace Co.
1030 EAST 68TH ST. 

HEnd. 5475

Atsišaukimas į S.LA. Narius
Dabar, prieš pat S. L. A. 

rinkimus, prisižiūrėjus mu
sų senuolių vadų politikos, 
norisi pareikšti kaip kurias 
mintis kurios kyla jaunuo
lių galvose. Pirmiausia rei
kia pasakyti jog nubodo 
toks politikavimas kaip iki 
šiol eina. Tuos visus pur
vų mėtymus, tuos pravar
džiavimus, tuos ypatiškų 
ydų į aikštę kėlimus reikia 
galutinai pasmerkti. Nuo
bodus tie raštai kur vienas 
per kelias špaltas rašo kad 
tas ir tas netinka į kandi
datus ir po to pareiškia kad 
tai del buvusio užsiėmimo, 
arba ir visai nepaduoda 
priežasties, tik visa burna 
rėkia, “Jis netinka į kandi
datus!” Tuomet vėl kitas 
kitame laikraštyje teisina 
savo draugą tokiu atveju 
kur teisinimo nereikia, nes 
ten kaltės nebuvo.

Aišku kad čia tik mulki
nimas žmonių, tik bandy
mas nukreipti atidos nuo 
tokių rašinių kur ištikrųjų 
yra atidengtos baisios klai
dos ir aiškus Susivienijimo 
išnaudojimas saviems tiks
lams. Kada taip sumaišyta 
teisybė su melais ir reikš
mingi dalykai su tuščiais 
žodžiais, paprasti nariai 
kuriems neprieinamos in
formacijos iš tikrų šaltinių, 
numoja į tai ranka, nusi
spjauna ir neateina nei į 
susirinkimą -balsuoti.

Dabartinės valdybos 
sauvaliavimai

Galima išrodyti daugelį 
atvejų kur dabartinė SLA. 
valdyba yra labai nusikal
tus. Turim atminti kad 
žmonės gimsta ne aniuolais 
ir į klaidas ir .suktybes vi
si palinkę, todėl turim kon
stitucijoje taip taisykles nu
statyti kad kuomažiausia 
klaidų ir suktybių galėtų 
atsitikti. Kuomet suranda
ma klaidos ar suktybės tai 
kaltieji valdybos nariai tu
rėtų būti nubausti, o ne vėl 
į valdybą renkami. Tokia 
bausmė turėtų būti aiškiai 
paskirta konstitucijoje.

Lai tie kurie rašo juodi
nančius straipsnius nors 
dalį energijos padeda padi
dinimui ir pagerinimui Su
sivienijimo. Lai jie suranda 
tas spragas per kurias mu
sų organizacijos pinigai 
dingsta, lai pažaboja tuos 
arklius katrie perliuosai pa
kinkyti bėgdami daužo Su
sivienijimo vežimą ir sykiu 
išmėto musų turtą. O jei 
senuoliai negali suvaldyti 
ir sutvarkyti visko tai ko
dėl jie neužleidžia savo vie
tas jauniems? Juk ir se
nas ūkininkas perveda sa
vo ūkės valdymą savo sunui 
kai jis užauga. Kodėl Su
sivienijimo atsitarnavę • ūk
vedžiai jokiu budu nepasi
duoda naujai kandidatu ei
lei?

Jeigu Susivienijimo val
dyba ar nariai tikrai butų 
susirūpinę SLA. gerove tai 
jau butų įvykdintos konsti
tucijos pataisos. Bet nariai 
negali veikti jeigu valdyba 
užkerta kelią. Kodėl per 
desėtkus metų negalėjo jo
kių pagerinimų ir naujeny
bių sumanyti?

Kaip dabar dalykai stovi 
betaisykliniuose apskričiuo- 
se tai negalima niekeno kal
tinti už negeroves, ries tam 
nėra jokių taisyklių.

Kodėl kuopų ir apskričių 
iždininkai nėra apdrausti 
užstatais kurie butų nusta
tyta pagal tą kiek pinigų 
valdoma? Tai yra pirmas 
biznio principas. Toki ap- 
drauda turėtų automatiš
kai ineiti j galę kaip tik iž
dininkas išrenkamas, ir ap- 
drauda turėtų būti moka
ma iš centro iždo.

Reikia terminų 
apribavimo

Taipgi dabar pasirodo 
kad turėtų būti SLA. kon
stitucija apribotas laikas 
per kurį vienas asmuo ga
lėtų ištisai užimti valdybo
je vietą. Mes gyvenam de
mokratiškoje respublikoje, 
pagal jos konstituciją tai
kėm savo konstituciją, to
dėl reikia saugoti kad ne
pasidarytų iš musų demo
kratiško Susivienijimo au
tokratija. Tinkama ypata 
po tūlo laiko vėl galima iš
rinkti arba sugrąžinti į 
tarnystą, bet toks pertrau
kimas tarnystes nedaleistų 
vienai grupei arba klikai 
taip įsigalėti kad ji net 
prieš Susivienijimo gerovę 
galėtų veikti.

Taip pat reikia sujieško- 
ti skylutės per kurias Susi
vienijimo fondai mažėja. 
Lai moksleivių paskolos, bu
na išduodamos tam tikram 
laikui ir lai paskirtas nuo
šimtis iš jų buna išjieško- 
mas kada jie pabaigia mok
slą. “Juk pabaigęs mokslą 
moksleivis turėtų būti ge
resniame stovyje atmokėti 
pinigus negu tie katrų pi
nigais jis išėjo mokslą.

Apžiūrėti reikia ligos pa
šalpas — ar jos išmokamos 
tik tiems katriems tiesiogi- 
nai priguli.

Kaip tai yra kad “Tėvy? 
nėj” paskelbta įplaukos nuo 
vienos paskolos kaipo ne
šančios 5!4>%, kuri ištikrų
jų neša 6%. Pusė nuošim
čio per didelę sumą ir ilges
nį laiką susideda į šimtus 
dolarių.

Ar taksai ir kiti mokes
čiai apmokami į laiką? Jei 
ne tai Susivienijimas troti- 
ja 10% ten kur jis uždirba 
tik 5V2 ar 6%.

Ar nėra bausmės už ap
sileidimą tarnyboj? Jeigu 
žmogus pasamdytas tar
nauti taip elgtųsi tai neil
gai turėtų savo darbą. Ko
dėl mes Susivienijimo na
riai tokie lengvatikiai?

Kol nebus Susivienijimas 
pastatytas ant bizniškų pa
matų tol musų turtas aik- 
vosis. Yra tik vienas bū
das pataisymui to viso — 
tai išrinkti naują valdybą 
susidedančią iš biznio žmo
nių, kurfe apsipratę savo 
biznį vesti ir apsipratę su 
Amerikoniškais biznio pa
pročiais.

RINKIM NAUJĄ VAL
DYBĄ.

Jaunuolė.

AKRONO NAUJIENOS
Žiema. Su Kovo 6 d. čia 

pasirodė pirmas sniegas ir 
prasidėjo tikri šalčiai. Tai 
pirmas šios žiemos toks oro 
atšalimas. •

Kovo 4 d. Kazys Bartkus 
surengė pokilį savo vardo 
dienos, susirinko nemažas 
būrelis svečių ir giminių. 
Pribuvo iš Chicagos jo se
suo Veronika Balsięnė. Ji 
mandagi moteris. Atlankė 
savo pažystamus ir drau
gus Mečerauskus, Salaševi- 
čius, Burdulį, Martus, Li- 
pinskus, ir K. Arnašių. P. 
Balsienė yra “Dirvos” skai
tytoja, ir nors Chicagoj gy
vena, su “Dirva” žada nie
kados nesiskirti. Su ja bu
vo atvažiavęs ir Akronie- 
čiams žinomas A. Kalvaitis 
ir p. Bartkienės sesers, sū
nūs B. Masalskis.

—Akrone prasidėjo mo
kėjimas taksų už nuosavy

bes. Tokioj bedarbėj mie
sto valdyba mažai tesitiki 
surinkti pinigų.

—Dirbtuvės tūlos dar la
biau aplėtėjo dirbę, o visi 
laukė pagerėjimo, manė su 
pavasariu ko geresnio su
laukti. Keliautojas.

PATENTS
Negaišk su paten
tų aplikacija. Ne
rizikuok apsaugą 
savo idėjų. Siųsk 
piešinį arba mode
lį, reikalauk VĖL- Knyga 
TUI knygą “How " ” 
to Obtain a Patent” 
cord of Invention” 
Už tai nieko nereik mokėt. 
Greitas atsakymas ir užlai

koma jūsų paslaptis

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney

Veltui 
ir “Re
formos.

♦8-A Security Savings 4 Commercial 
Bank Building

(Directly across street from Patent Office) 

WASHINGTON. D. C.

Kava ... be CHIKORIJOS
Yra Kaip Valgis 

be Druskos... PRĖSKA
Išgavimui tikro skonio 
iš kavos dadėkit biskį 
cikorijos j kavos virdu
lį kada gaminatės kavą

JI PADARO KAVĄ GE
RESNĘ ... SKANES
NĘ IR PRIDUODA NE
PAPRASTĄ KVAĘSNĮ

“Kuo DRUSKA, 
yra Valgiui”

“CIKORIJA tuo 
yra Kavai”

Franck’s cikorija 
parsiduoda ilguose 
pakeliuose, dėžutė
se ir tabletų formoj

In

[ČRAHcį

cHicoiw

Gaunama gerose grosernėse ir 
*• kavos parduotuvėse visur.

HEINR. FRANCK SONS i,«.
FLUSHING, N.Y.

VIENUOLYNO
SLAPTYBES

JIEŠKAU APSIVEDIMUI vyro, 
gali būti farmeris, pavienis suaugęs 
vyras arba našlys, su vaikais. Aš 
esu patyrus Lietuviška šeimininkė, 
turiu 11 metų mergaitę. Norėčiau 
gyventi šeimyniškai. . Galima maty
ti šeštadieniais ir sekmadieniais. Su
teiksiu atsakymą laišku kas atsi
kreips paštu. . (12)

Mrs. V. Račinskienė 
10542 Glenville av. (upstairs) 

‘Cleveland, Ohio.

PAJIEŠKAU Petrą Meškauską, iš 
Pilkenių k., Tauragnų v., Utenos 
apsk. Atvažiavo Amerikon 1927 
m. Prašau atsišaukti arba kas apie 
jį žino pranešti. Jieško sesuo 
• Anastazija Lipinskienė 
2295 So. 7 Street Kenmore, Ohio

JIEŠKOMAS turėtojas Lietuvos 
Laisvės Paskolos bono No. A00881. 
Jieškomasai yra prašomas pranešti 
savo adresa Lietuvos Pasiuntinybei: 

LITHUANIAN LEGATION 
2622 — 16th St. N. W.

Washington, D. C.
JIEŠKOMI

Jankauskas Petras, gimęs Plungė
je, Telšių apsk.

Navalinskas Stasys, kilęs iš Šir
vintų vai., Ukmergės ap.; tarnavo 
Amerikos kariumenėje, iš kurios iš
stojo 1926 m.

Radauskas Juozas, gyvenęs Col
chester, Conn.

Jieškomieji arba asmens žiną apie 
juos prašomi kreiptis į Lietuvos Pa
siuntinybę:

LITHUANIAN LEGATION 
2622 — 16th St., N. W.

Washington, D. C.

Skanus Amerikoniški ir Europišk: 
valgiai. Kainos žemos. Lietuvis’ 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIECIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI

Su daugeliu paveikslų. 156 pusi, didumo.

Kaina buvo $1.00. Dabar tik 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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$ IS LIETUVOS e
SPAUDOS BIURO [Bloga žiemkenčiams žiema 
“TALKOS” ŽINIOS

Nerimas svetimo turto mė
gėjams

Varėna, Alytaus aps.— 
1930 metais Salovartės kai
man parvyko iš Amerikos 
bitininkas A. Baublys. Gry- 
ždamas atsivežė 5 pavyz
dingus Amerikoniškus avi
lius ir įvairių bitininkystės 
įrankių. Apsigyvenęs savo 
gimtajam kaime, uoliai ė- 
mėsi mėgiamojo darbo - bi
tininkystės. Išsirašė iš Ita
lijos du bitinėliu geltonųjų 
bičių veislės, iš kurių dabar 
jau dvi šeimynos yra, ir be 
to dar čia prisipirko reika- 

1 lingu bitininkystės dalykų. 
Apylinkės gyventojai nu
džiugo susilaukę tbkio pa
vyzdingo bitininko ir labai 
pamėgo jį, nes paiškinimų 
niekam negailėjo. Tai buvo 
geros širdies išmintingas, 
darbštus ir susipratęs Lie
tuvis. Gausiai jis aukodavo 
visuomeniškiem ir švietimo 
reikalams, daug ką savo gi
minių parėmė. Daug iš jo 
kaimynai tikėjosi susilaukti, 
bet mirtis pereitą rudenį 
nutraukė jo gyvybės siūlą. 
Prieš mirsiant velionis lie
pė pakviesti teisingą žmogų 
ir parašyti testamentą, ku
riuo savo didžiulį turtą, a- 
pie 70,000 litų, liepė paskir
styti įvairiems asmenims ir 
visuomeniškoms organiza
cijoms. Tačiau šis velionies 
noras nebuvo tiksliai išpil
dytas. Teisėjas testamento 
nepatvirtino, nes jis buvęs 
sukląstuoijas. Girdėti, kad 
dėlto yra keliama baudžia
moji byla. Į palikimą reiškią 
teisę velionies giminės, bei 
Amerikoje yra likę jo vai
kai, kurie daugiausia turi 
teisių.

Biržai. — Labai nepastovi 
Lietuvoje žiema neigiamai 
paveiks į žiemkenčius ru
gius, kviečius ir pašarines 
žoles. Dažnas atolydis ir pa
šalas nutraukia žiemkenčių 
šaknis. Be to, per Kalėdas 
buvo dideli lietus, kurie pri
lijo tiek daug kad pasken
do laukai žemesnėse vieto
se. Nenubėgus vandeniui, 
apsemtieji laukai 
Vargu ar kas bus 
žiemkenčių kuriuos 
apklojo. Ūkininkai 
busiant labai blogus 
kenčius.

sušalo, 
iš tų 

’ ledas 
spėja 
žiem-

Pinigdirbių kraštas.
Šiauliai. — Šiaulių apskri

tis pasižymi pinigdirbiais. 
Vienus policijai suėmus at
siranda kiti. Padirbinėja 
daugiausia monetas, kurias 
ir'skleidžia turgų metu tarp 
sodiečių. Šito dalyko grie
biasi paprasti žmoneliai, tu
rį silpnumą iš karto “mili
jonieriais” tapti. Jų pinigai 
būva labai blogi, dėl to ir 
greit pavyksta gamintojus 
išaiškinti. Kitose Lietuvos 
vietose pinigdirbiai didelė 
retenybė.

Viduržiemį aria, ir gėlės 
žydi.

Žiemos Lietuvoj ligi Sau
sio mėn. pabaigos visai ne
buvo. Po Kalėdų prasidėjęs 
pavasariškas oras visą tą 
laiką ir laikėsi pastovus. 
Netekę vilties ūkininkai žie
mos susilaukti, griebėsi pa
vasarinių darbų.

S Joniškėlis, Biržų aps. — 
Sausio 25 d. Gilionių kaimo 
ukin. J. Butkus išėjo lauko 
arti ir arė visą dieną porą 
arklių. Nors ir nepergeriau
sias buvo arimas, bet jo pa
vyzdį pasekė ir kiti kaimy
nai.

Plateliai, Kretingos aps. 
—Kai kurie ūkininkai, ne
spėję laukus rudenį suarti, 
pradėjo juos arti Sausio 28 
d. Šiltas oras rytinis paša
las tiek pradžiovino dirvą, 
kad visai įmanomas pasida
rė arimas.

Nedzingė, Alytaus aps.— 
Daugelio kaimų ūkininkai 
leidžia laukan smulkiuosius 
gyvulius ganytis. Kuriems 
pašaro trūksta tie ir ark
lius su karvėmis gano.

Veisėjai, Seinų aps.— Pa
vasariškam orui dvelkiant, 
pradeda žolė žaliuoti ir ži
buoklės žydėti. Žmonės tai 
matydami, juokiasi iš me
teorologų pranašysčių, kad 
pasak jų, ši žiema busianti 
labai šalta.

Pažangus miestelis.
Kupiškis. Panevėžio aps. 

— Prieš keletą metų šis 
■valsčiaus miestelis visai 
skurdus buvo, bet dabar jo 
nepažinsi; tiek jau jis pa
žengęs ir pagrožėjęs kad 
stebėtis reikia. Miestelis be
veik visas atsistatė ir apsi
rūpino reigalingiausiom įs
taigom: yra didelė mūrinė 
bažnyčia, vidur, mokykla, 
kelios pradžios mokyklos, 
pašto, telefono ir telegrafo 
įstaiga, 4 gydytojai, vaisti
nė, 4 malūnai, Taikos teisė
jas, notaras, 5 knygynai, 
gaisragesių komanda, ke- 
liasdešimts įvairių amati
ninkų ir smulkių įmonių. 
Miestelis gatves išlygino ir 
šaligatvius taiso, be to turi 
savo elektros- šviesą. Gyven
tojų čia yra apie 3000. Mies
telio išvaizda labai pagra
žino nfeseniai pastatyta pui
ki geležingelio stotis.

Amerikos Budas Ciga- 
retų Gaminimo Gar

sus Pasaulyje
, Amerikos cigaretų išdirbėjai pa

gamino šios šalies rūkytojams bėgy- 
' je 1931 metų suvirs 113,449,000,000 

cigaretų, sulyg pastaru laiku išduo
to raportu iš United States Bureau 

' of Internal Revenue. Nors 1931 me- 
. tais’ padaryta apie 6,000,000,000 ci

garetų mažiau negu 1930 metais, iš
eina kad pernai pagaminta bendrai 

i kas minuta po suvirs 214,990 ciga
retų, arba beveik 10,750 pakelių po

- 20 cigaretų pakelyje.
Cigaretų gamyboje naudojama pa

tys moderniškiausi išradimai ir bu
dai. Tiesą sakant, Amerikos meto
dai cigaretų gamyboje yra pragar
sėję visame pasaulyje. Paveizdan, 
Lucky Strike yra vienatinis cigare- 
tas pasaulyje kuris suteikia apsau
gą gerkles su tabako kepinimo pro
cesu, kuriame ineina naudojimas ul- 
tra-violetinių spindulių.

Kiekvienas tabako lapas natūra
liai turi karčius gerklę ėdančius da
lykus prie sukelia kosėjimą. Tikta] 
puikiausi tabakai, “Pati Grietinė 
Derliaus’-, naudojama išdirbime Lu
cky Strikes, bet net ir tokie taba
kai natūraliai turi tuos ėdančius da
lykus. Prašalinimui jų išdirbėjai 
Lucky Strike cigaretų naudoja kai
tinimo procesą su ultra violetiniais 

i spinduliais. Jie prašalina ėdančius I 
dalykus iš Lucky Strike cigaretų.'

Tuos ėdančius dalykus paskui par
duodama chemiškų ..................... ..
jams.

Todėl tai Luckies 
lonųs jūsų gerklei.

Pažymus aktoriai
lai naudoasi ta gerklės apsauga ku
rią suteikia Lucky Strike išimtinas 
kaitinimo procesas. Skelbimai laik
raščiuose per visą šalį parodo užgy- 
rimus Lucky Strike iš pusės scenos 
ir filmų žvaigždžių. Prie to, skel
bimuose aiškiai pasakoma kad jiems 
nebuvo užmokėta nei centas už jų 
tuos pareiškimus. Lucky Strike pa
tiekia jums tą pačią gerklės apsau
gą kokią teikia tiems pažymiems 
aktoriams ir aktorėms.

Rūkytojams taipgi patinka nau
jas cellophane pakelio Įvyniojimas 
kuris užlaiko Luckies šviežiais taip 
kaip jie Ifuvo kada apleido dirbtuvę.

dalykų išdirbe- 

visada yra ma

il' aktores mie-

Per visą išdirbinio operaciją, rū
šies gerumas yra Lucky cigaretų ga
mintoju tikslas, ir dedama viskas 
kas galima padarymui Lucky Strike 
cigaretų gresniais ir puikesniais.

Ž Ofiso Telefonai Namų X 
-Į- MAin 1773 KEnmore 4710W -į- 
Ž P. J. KERŠIS į 
$ 1426-8 Standard Trust Bldg, f 
T Tv Baigęs teisių mokslą Cumber- T 

land Universitete ir darbuojas X
❖ su Teisių ofisu advokatų y 
A Collister, Stevens 
f Kurzenberger
į Su visais teisių reikalais
❖ viai, Slavai, Lenkai ir 
į kreipkitės prie musų.

ir i
Lietu- 
Rusai Z

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Mokinių koperatyvėliai.
Kai kuriose pradžios mo

kyklose vaizdingai auklė
jama mokiniuose koneraci- 
ja. Štai keletas pavyzdžių.

Svėdasai, Rokiškio aps.— 
Kunigiškių kaimo pradžios 
mokykloj jau treti metai 
kaip veikia mokinių kopera
ty vėlis. Jo tikslas aprūpin
ti mokinius knygomis ir ra
šom^ medžiaga. Kopera- 
tyvėlį veda patys mokiniai. 
Kasmet išmokama kopera- 
tyvėlio nariams dividentas. 
Pereitais metais išmokėta 
50 litų.

Joniškis, Šiaulių aps.—Ki
tų mokyklų pavyzdžiu ir 
Kalvių pradžios mokykloj

Kriminalas, bet ne dektukai
Kaunas. — Lietuvoj deg

tukus gaminti ir jais šeimi
ninkauti atiduota Švedų 
Krugerio sindikatui. ■-'Gavę 
išimtinas teises vieni Švedai 
degtukus gaminti pradėjo 
tokios blogos kokybės juos 
dirbti kad pasidarė pavo
jingi vartotojams. Daug kas 
bebrėždamas degtuką tru- 
bus sugadino, veidą! arba 
rankas susidegino.' Buvo ne 
maža atsitikimų kad kris
dami arba lentynoj stovėda
mi degtukai užsidegdavo. 
Dėl to kriminalinė-policija, 
išaiškinus visus nuo Švedų 
degtukų nukentėjusius, iš
kėlė apygardos teisme Šve
dams bylą. Nukentėję nuo 
netikusių degtukų ašmens 
galės pareikalauti atlygini
mo. Be to, Švedams bus iš
kelta ir kriminalinė byla.

Nauja biznio šaka
Pušalotas, Panevėžio aps. 

—Piršlybų paprotys Lietu
voje neišnyko, bet pradeda 
realėti ir įgauti biznio po
būdį. Šioj apylinkėj yra ke
letas. ūkininkų, kurie .pirš
lybom verčiasi. Supiršę po
rą, stengiasi iš anksto gauti 
išsiderėtą atlyginimą. Atly
ginimas priklauso nuo besi
tuokiančiųjų turtingumo. 
Pasitaiko atsitikimų, kada 
sutartas 'atlyginimas ku
rios nors rpų^ps., ginčijamas, 
piršliai stengiasi supirštuo
sius išskirti. $

Dvi savaitės už nuogą pa
sturgalį.

Pasvalys, Biržų aps. — 
Neseniai Panevėžio apy
gardos teisinas patvirtino 
Pasvalio nuovados Taikos 
teisėjo sprendimą, kuriuo 
laisvo elgesio mergina E. 
Simonaitytė buvo nubausta 
dviem savaitėm arešto už 
tai kad besiginčydama su 
policininku, vietoje argu-

Ilgai laukia pabrangimo 
^Linkuva, Šiaulių aps. — 

Šiaurės Lietuvoj daug linų 
ūkininkai augina. Tačiau li
nai pigus. Jau keletas metų 
kaip, ūkininkai laukia linų 
pabrangimo ir vis nesulau
kia. Linai ne tik nerodo pa
linkimo brangti, bet vis dar 
pinga. Kadangi linų visą 
laiką buvo sėjama daug, tai 
susidarė nė maža atsarga. 
Yra ūkininkų kurie gerai 
apdirbo linų pluošto turi net 
po toną ir dar daugiau. Gir
dėti daugumos linų augin
tojų pareiškimai kad šymet 
linų auginsią daug mažiau.

įsteigtas mokinių koperaty- mento parodė jam, pakėlus 
vėlis. 1 sijoną užpakalį. >

“Naudojau Pain-Expelleri ir Tuojau s 
Atgavau Savo Sveikatą”

“PAIN-EXPELI.ERTS sugrąžino man sveikatą. Pct suvirs du metu aš kanki
nausi su skausmais pečiuose. Išleidau daug dolerių daktarams, kurie užsispyru
siai reikalavo, kad gulėčiau lovoj.

"Mano draugas patarė man, kad Jei aš trinčiai! skaudamus sąnarius su I’AIN- 
EXI’ELLERIU. tain tuojaus išgyčiau. Paklausęs savo draugo patarimo pradėjau 
naudoti PA1N-EXPELLERĮ ir tuojaus atgavau savo sveikatą.”

(pasirašo) B. D., Philadelphia, Pa.PAIN-EXPELLER* —
Ireg. J. V. Pat. Biure

Per suvirs 60 metų tikrasis Enkcr PATN- 
EXPELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti 
vėl prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, rciimatiški 
gėlimai, slrūndieglis, neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAIN-EXPELL1£RIS padarė kitiems, 
jis padarys tą patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur
•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS

LIETUVIS GRABORIUS
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios. - Žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, 5150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Metropolitan Opera
Pirmą kartą grand operoj pasiro

dys vienu kartu abi Ponselle seserys 
devintu metiniu atsilankymu Metro
politan Opera Company iš New Yorr 
ko didžioje Clevelando auditęrijoje, 
Balandžio 21 iki .23.

Daug metų atgal, kada jos pasku
tiniu kartu abi dalyvavo vaudėvilio 
perstatymuose ir tais' laikąis jų šei
ma-. žiurėjo į Carniela Ponselle kai
po ■ businčią žvaigždę, kuri atneš 
garbę ir turtu,s.

Su laiku, abi merginos atsižymė
jo su Metropolitan, bet Rosa Pon- 
selfe su savo dramatišku soprano, 
kuris pragarsėjo visame pasaulyje, 
užtemdė puikų, stiprų savo sesers 
Carmelos kontralto.

Abi jos dainuoja su Metropolitan 
per keletą metų, bet niekad iki šiol 
nebuvo sustatytos vienoj operoj, ir 
tik Clevęlande, “Visos Ohio Dienoj”, 
iodvi dainuos operoj “La Gioconda”, 
šeštadienio vakare, Balandžio 23 d. 
Prie jų dainuos Giovanni Martinel
li, žymiausias Italas tenoras; taipgi 
Henrietta Wakefield, Mario Basiola, 
Ezio Pinza ir baletas po vadovyste 
Ritos De Laporte.

Nepaprastai žingeidi bus šešta
dienio popietį opera “Tales of Hoff
mann”, kame dainuos trys žymiau
sios sopranos vadovaujamose rolėse, 
Lucrezia Bori, Lily Pons ir Grace 
Moore. Kiti ir kitos prie jų bus: 
Lawrence Tibbett, Frederick Jagel, 
Pavel Ludikar, Leon Rothier, Gladys 
Swarthout, Henrietta Wakefield ir 
daug kitų.

Atidarymo vakarui, pirma opera 
Balandžio 21 d. bus su Lily Pons, 
kurioje ji turėjo didelį pasisekimą, 
Prancūziška Rytų Indijos opera 
“Lakme”. Baletas po vadovyste 
Miss De Leportc, Alexis Mendez 
Kozloff ir Joseph Lcvinoff.

Penštadicnip vakare, Balandžio 22 
d., bus garsi opera “Manon” su Lue- 
rezią Bori ir Beniamino Gigli, prie 
jų bus Lawrence Tibbett ir kiti.

Tikietai bus nuo $1 aukštyn.

(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus) 

$2 Vertės Knygų Dovanai 
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai 

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!

s

PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
ti negalime. Prašome šitą įsitėmyt gerai, išvengsi! nesusipratimų su Administracija.

(Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dblarįai labai nupigę)

įstoki ja Yytautas Didysis 
1—Kokie buVo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek įkartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kam? į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. Paskirai perkant -— $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

Didelė, 700 pusi, knyga gražiausių senoviškų pasakų kurios nie
kados nepasensta. Su daugybe paveikslų.............................. $2.00

Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis 
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus 
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė 
knyga, 392 pusi...............................................................................$2.00

Geografija arba žemes aprašyma — didele 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar ............................ $2.00

ŽMONIJOS ISTORIJA
Paveiksluota, didelė 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu 
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $4............................................................ $2.00

Naujas pilnas Orakulas — didele praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspėjimais likimo ir laimes vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 pusi............................................................ $2.00-

NAMŲ DAKTARAS
Naudinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma 
įvairios paprastos ligos ir kaip jų apsisaugoti. 174 pusi. $2.00

Juros Merga Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų 
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300 
pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia 
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi

ajiie nežinomą Mdrgą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. ŠI. KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; Už AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.

■ ■ • ETHNOLOGIJA
Aprašymas apie7 žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą, 
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3........... S2.00

arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatų — su daugeliu paveiks
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš 
sveikatos ir hygienos. 339 pusi................................................. $2.00

ISTORIJA ABELNA
Aprašymas senovės tautų gyvenusių Ir veikusių garsiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus.......................$2.00

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ 
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus 
Lietuviškoje- ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, į 
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................ $2.00

PAŽVELGUS ATGAL
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.................................. $1.25
Prie šios knygos duodasi “VIENUOLYNO SLAPTYBĖS” arba 

eilių knygelės “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS”

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJE 
AZIJOJE

Dr. J. Šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lie- 
uvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų.........................$2.00

KANKINTOJAI
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ

Seniau buvuio garsaus Kun. VI. Dembskio knyga — 183 p. 
. IR

VIENUOLYNO SLAPTYBĖS
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne. 
Ši knyga su “Kankintojais” duodasi už vieną pilną prenumeratą.

uLzsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

į . (Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)
į
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Jonas DeRighter Kandi
datuoja Į Ohio Legis- 

laturą
Lietuviu Taupymo ir Pasko

los Draugijos sekretorius Jonas 
DeRighter (Deraitis) kandi- 
tuoja į Ohio valstijos legislatu- 
rą (valstijos seimą). Tai pir
mas Lietuvis šioje valstijoje 
kuris daro toki pasikėsinimą, 
ir, kiek galima spėti, jisai turi 
tokią progą laimėti kaip, ir vi
si kiti kandidatai. ,

Jį kandidatuoti paskatino 
Lietuvių Demokratų Klubo su
sirinkimas pereitą mėnesi, ir 
dabar klubiečiams reikės pasi
darbuoti kad Lietuviai galėtų 
pasirodyti.

Dąbar gi Lietuviams reikia 
susirasti savo pilietybės popie- 
ras< ir korteles, ir kada ateis 

v laikas visiems — vyrams ir 
moterims — užsiregistruoti ir 
stengtis jį nominuoti. Nomi
nacijos bus šį pavasarį, o rin
kimai ateinantį rudenį.

Toliau bus daugiau apie tai.

PADĖKA už “Dirvą”. Šiuomi 
noriu išreikšti viešą padėką p. 
Jonui Jarui, 8813 Empire avė., 
Clevelande, už prenumeravimą 
mums “Dirvos”, kurią labiau
sia mėgstam skaityti. Iš prie
žasties bedarbės gal butų rei
kėję skirtis su “Dirva”, bet p. 
Jarus mums ją vėl atnaujino ir 
vėl turėsim visus metus pui
kiausių skaitymų. Labiausia 
mums malonu kad dabar telpa 
dvejos žinios, tai žinom kas de
dasi Clevelande ir kąs dedasi 
musų kolonijoj Chicagoj. Prie 
to matome daug žinių iš Lie
tuvos ir pasiskaitome gražių 
istoriškų aprašymų. Patariam 
visiems savo draugams skaity
ti “Dirvą”. M. Vitkus.

Chicago, Ill.

Nepamiškit Matyt Pa
veikslų iš Lietuvos ir 

daug kitokių
Ateinantį pirmadienį ir an

tradienį, Kovo 21 ir 22 d., gau
sit progos pamatyti labai mai
šytą, judamų paveikslų progra
mą, kuriuos rodys J. K. Milius 
Lietuvių salėje.

Matysite “Kristaus Gyveni
mą”, labai įdomią filmą;

Matysit puikių vaizdų iš Lie
tuvos: Lietuvos Kariumenę ir 
sportininkus;

Matysit Amerikos Lietuvių 
Vyčių Illinois ir Wisconsin val
stijų iškilmę Liepos 4 dieną;

Matysit Margučio - Vanagai
čio Golfo Turnamentą Bačiu- 
no Farmoj, Sodus, Mich., kur 
dalyvavo ir Gerb. Spragilas;

Matysit Šarkio kumštynes su 
Vokiečiu Smėlingu, su kuriuo 
Šarkis vėl mušis šią vasarą;

Bus parodyta ir kitokių gra
žių vaizdų. Taip pat Milius 
parduoda Rūtos saldainius im
portuotus iš Šiaulių, Deksnio 
galingą rnostį ir tt.

Prasidės nuo 7:30 vakare. 
Įžanga-tiktai 35c., vaikams 15c.

NE “DIRVOS” darbas. Pa
sirodė lapeliai, dalinami komi
teto veikiančio prieš Kun. Vil- 
kutaitį, užvadinti “Vandan Tei
sybės”. Tie lapeliai nebuvo 
spausdinti “Dirvos” spaustuvė
je, bet kur nors kitur.

i Or. S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

E Lietuvis Dantistas
jj 1304 East 68th St.

Kampas Superici Avenue
P ENDicctt 1387
S (Virš Lietuvių Banko)

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

Speciale kaina ši Mėnesį 
Cinavimas, Suliejimas, Stogų 

tiesimas — Furnasai 
Apskaitliavimą noriai duodam.

Bowman Sheet Metal & 
Furnace Co. 

4704 Hough Ave. 
End. 0550

SUSIPAŽINKITE!

šiame atvaizde matome 
vieną iš veikliausių Lietuvos 
karininkų, Majorą Aleksan
drą Ardicką, kuris pirmuti
nis buvo supažindintas su 
Clevelando Lietuvių Kultūri
nio Darželio idėja jau apie 
pora metų atgal ,ir prijaus
damas musų darbui, matyda
mas tame svarbą Lietuviams, 
pradėjo darbuotis išpopulia- 
rizavimui musų Darželio Lie
tuvos laikraščiuose, jis sura
do architektą kuris paruošė 
Darželio projektą - planą ir 
pagaliaus, kuomet Kaune vie
šėjo Lietuvos Ministeris B. 
K. Balutis, jiedu pasirūpino 
kad Lietuvos Vyriausybė pa
dovanotų Darželiui Dr. Ba
sanavičiaus biustą.

Dabar, kaip Maj. Ardickas 
rašo, biusto nuliejimu rūpi
namasi, taip pat daroma ta
rybos su gėlių dekoratoriais 
Darželio išdabinimui, ir dir
bama kiti Darželiui reikalin
gi darbai.

Nuo Naujų metų Maj. Ar
dickas tapo paimtas į Vy- 
riausįjį štabą į atsakomin- 
gesnę vietą.

Jis yra veiklus Lietuvos 
šaulių narys ii’ yra milžinas 
vyras, apie kokius tik pasa
kose rašoma.

Butų mums didelė garbė 
jeigu galėtume turėt Maj. A. 
Ardicką Darželio atidaryme, 
bet tas niekados neįsikunys.

ŠEIMYNIŠKA “card party”.' 
Sekmadienį, Kovo 13 d., pp. 
Karpavičiai surengė savo na
muose šeimyniška card party, 
kur ir man teko dalyvauti. Bu
vo sukviesta dailus būrelis sve
čių, apie 20 ypatų, ir visi turė
jo gerus laikus: pakortavo, 
draugiškai pasikalbėjo, ant ga
lo p. Karpavičienė pagamino 
užkandžių, ir laimėtojams su
teikė dovanas. Buvo ir pp. 
Zieniai iš Lorain, b.

Jonas Jarus.

PRADEDA pašto pamatus. 
Jau pradėta budavoti pamatai 
naujam Clevelando pašto bu- 
dinkui, kuris kaštuos apie še
šis milijonus dolarių. Naujas 
paštas rasis naujos gelžkelio 
stoties budinkų grupėje.

GRYŽO iš Baltimorės. An
tradienį sugryžo į Clevelandą 
p. O. Baltrukonienė, kuri apie 
mėnesį laiko viešėjo Baltimo- 
rėj pas savo žentą Adv. Nadą 
Rastenį ir dukterį Julę.

Kurie mėgstat Grybus
GERI KELMUČIAI parsiduoda 
po ,$1.10 už pusę galiono po šiuo 
antrašu:
Mrs. K. 5815 LUTHER AV. 

Cleveland, O.

KAMBARIAI IŠSIDUODA
4 kambariai, su visais įtaisymais, 

viršuje. Nuoma labai pigi, $20. At- 
sišaukit tuojau.

Taipgi parsiduoda visi rakandai- 
furniture, pigiai. Kreipkitės

9604 EDMUNDS AVENUE 
Payne avė. karas iki E. 93rd.

SUPERIOR LUNCH
6901 SUPERIOR AVE.

Gaminam visokius Lietuviškus ir 
Amerikoniškus valgius. Lietuviai 
atsilankę buna labai patenkinti 
musų patarnavimu. Lietuviai ir 
Lietuvaites prašoma atsilankyti.

P. KUBILIUS, Savininkas.

W. C. BURCH
SUPER SERVICE STATION 

65th Wade Park Ave.
Geriausias Gas mieste 14c, 16c
Veltui motoro sutaikymas su 

kožnu mainymu aliejaus.

20 MILIJONU DOLA- 
RIU SLAPSTOMA 

PO NAMUS
Apskaičiuojama kad Cleve

lando gyventojai, kurie bijo 
laikyti bankuose pinigus, turi 
suslėpę namuose ir kitokiose 
vietose nemažiau $20,000,000.

Tie paslėpti pinigai užkerta 
kelią šios . srities biznieriams 
ir fabrikantams gauti bankuo
se bent $100,000,000 kreditų 
darbų varymui.

Eankaiį taupymo ir paskolos 
draugijos ir valdžios atstovai 
deda pastangas išjudinti pa
slėptus pinigus.

Valdžios rekonstrukcijos or
ganizacijos atstovas sako kad 
žmonės perka bondsus kuriuos 
valdžia pardavinėja po $50 ir 
aukščiau. Spėja kad labiausia 
perka tljp kurie laiko pinigus 
namie, paslėpę, bet pradeda bi
joti kad neprapultų arba kas 
gražiai sau neišsineštų, apsilan
kęs neprašytas.

Apskrities valdyba negauna 
iš daugelio piliečių savo taksų, 
nes iš nekuriu bankų žmonės 
negauna pinigų. Taigi turėjo 
pasitarimą su taupymo ir pas
kolos organizacijų atstovais 
išradimui būdų kaip paliuosuo- 
ti pinigus. Dalyvavo ir Lietu
vių taupymo ir paskolos drau
gijos atstovai.

KAPOJA algas. Miesto dar
bininkams ir tarnautojams ka
pojama algos. Naujai įstojęs 
į majoro vietą Ray T. Miller 
deda didžiausias pastangas su
taupyti miesto pinigų, kurių ir 
taip trūksta. Jis apkapojo al
gas visų taip kad į metus su
taupys virš $1,200,000.

Bet sau ir savo kabineto va
dams majoras algas palieka tas 
pačiai, už ką pralaimėję Repub- 
likonai jį jau pradeda kriti
kuoti ir kandžioti.

Iš KULTŪRINIO DARŽE
LIO susirinkimo. Kovo 11 d. 
buvo laikyta mėnesinis susirin
kimas Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjungos. Iš komisijos 
raportų pasirodė kad diena 
prieš tai surengtoje Darželio 
naudai card partėj Darželiui li
ko pelno apie $20. Del to nu
tarta surengti kitą card party 
tuoj po velyku. Komisija pa
likta ta pati, M. Mišeikienė ir 
A. Grigienė, kurios ypatingai 
daug pasidarbavo ir tik jų tru- 
su Darželiui padaryta tiek pel
no iš tokio mažo vakarėlio. Į 
talką joms darinkta J. Salase- 
vičienė.

Tą vakarėlį leista išlaimėji- 
mui gintarinė moteriška špilka, 
kurią padovanojo Ona Karpa
vičienė, už tą surinkta $4.

Susirinkime buvo kalbama 
apie rengimą radio valandos, 
bet pasirodė kad tuo tarpu nė
ra tinkamų spėkų ir programas 
rengti atmesta.

šiame susirinkime paaiškėjo 
kad Darželio ižde jau randasi 
$1,200.12. Atstovas V. Debe
sis pridėjo 88c ir padarė lygią 
sumą $1,201.

Daugiau nutarimų nebuvo,1 
tik nutarta pasiųsti K. D. Są-I 
ryšiui už priduotą auką $44 
nuo Lietuvių Dienos.

Jonas Jarus.

LIET. MOTERŲ KLUBAS 
rengia iškilmingą card party 
sekmadienį, Balandžio 17 d., 
Dr. J. T. Vitkaus namuose. 
Moterų Klubas augina sau fon
dą įrengimui ko nors nuo mo
terų į Lietuvių Darželį.

Ohio valstija 1931 metais už 
gazolino taksus nuo automobi
listu surinko $41,272,027. Vi
so išnaudota 1,031,800,690 ga
lionai gazolino važinėjimams.

ENdicott 0981 i

J. G. Polter i
į Lietuvis Popieriuotojas ir i; 
Z Maliavotojas.
| Nuimu seną popierą nuo ; 
| sienų su moderniška ma- j 
Z šina už prieinamą kainą. • ’ 
II Popieriavimo darbas, šy- ; 
į met daug pigesnis ir po- : 
Z piera pigesnė, taigi kurie Į 

norit pagražint savo na- j 
mą kreipkitės tuojau, at- 
liksit darbą už daug pi- ’! 
giau negu pernai.

į 1229 EAST 74th ST.

Lietuvis Laimėjo Gol
den Gioves Turnamente

Pereitą savaitę Clevelando 
dienraštis Plain Dealer turėjo 
surengęs Golden Gloves Cham
pionship del jaunų pradinių 
kumštininkų, kuriose dalyvavo 
keli desėtkai jaunų vyru viso
kių kumštininkų klasių.

Kiek Lietuvių tame turna
mente dalyvavo nežinia, bet ži
nomas vienas kaipo laimėtojas 
naujokų skyriuje, Frank Mar
tin (Marcinkevičius), 175 sva
rų, pusiau sunkaus svorio kle- 
soje. Marcinkevičius yra tik 
19 metų amžiaus, bet diktas ir 
smarkus vyras ir gerai atsižy
mėjo. Jisai mušėsi per ketu
ris vakarus ir viso išmušė pen
kis savo skyriaus vyrus.

Pirmą vakarą jis išmušė sa
vo oponentą trečiam raunde.

Antrą vakarą — išmušė pir
mą oponentą pirmame rounde 
net tris sykius. Antrą vyrą, 
kuris jam išstatyta, taip pat iš
mušė nesučjus porai raundų.

Trečią vakarą turėjo tik. vie
ną priešą, bet ir tą išmušė.
- Ketvirtą vakarą buvo pasku
tinis jo pasirodymas, ir jis ga
vo savo svorio čampiono vardą 
ir dovaną.

Tame turnamente buvo atsi
lankęs iš Jack Dempsey, kuris 
buvo referee.

F. Marcinkevičiaus paskuti
nio vakaro oponentas buvo Jack 
Clarke. Jų kuništynė buvo ga
na gera, net Dempsey pagyrė 
juos, o kada Lietuvis numušė 
savo priešą, Dempsey pasakė 
“That’s great!”

Pranas yra gražaus sudėji
mo vaikinas, mėgsta savo spor
tą, nuolat lavinasi ir gerai už
silaiko. Jis priklauso prie tūlų 
vietos Lietuviškų organizacijų 
ir mėgsta skaityti Lietuviškai, 
nors čia gimęs vaikinas. Jisai 
yra “Dirvos” skaitytojas.

L'tikėtina jam sekti savo pa
sirinktą sportą, nes jam atei
tis gali būti gera. Sportaš.

LIETUVIAMS IMTIKAMS

Kovo 14 d. Ą. Brazauskas tu
rėjo imtynes su Bulgaru Demi- 
trof, Reading, Pa., išėjo lygio
mis.

New Haven, Conn., Kovo 14 
d. Juozas Komaras nugalėjo 
Italą Tony Rocco.

San Francisco, Cal., Karolis 
Sąrpalius Kovo 15 d. nugalėjo 
John Evko iš Chicagos.

ŠARKIS SAKO, TUNNEY 
NUO JO PABĖGO

Boston, Mass. — Laikraščių 
atstovams Jack Šarkis papasa
kojo kaip atsisakęs nuo čam- 
pionystės Gene Tunney pora at
vejų pabėgo nuo Šarkio: vieną 
kartą 1926 metais, antrą kartą 
1927 metais, nors abu atveju 
buvo padaryta sutartys.

Sporto rašytojai paklausė ar 
Šarkis sutiktų stoti prieš Tun
ney jeigu laimės nuo Smėlingo 
ateinantį Birželio mėnesį, tai 
Šarkis atsakė jog visada sutin
ka su Tunney muštis. Tačiau, 
pasakė Šarkis, jog nesitiki kad 
Tunney kada nors gryš į kum
štynes ir nestos prieš jį, nes 
nestojo tada kada buvo gerai 
prisiruošęs ir galėjo muštis. .

COA

Parduodam gerą Anglį 
pigiai — kuri duoda 

malonią šilumą.
Pocahontas (tonas) $6.90
W. Virginia Lump .. $5.50 
Kentucky Lump .... $6.25 
ir kitokių—pristatom greitai ir saugiai

Petras C. Komeras
Lietuvis Anglininkas 
1201 East 80th St. 
Telef. GArfield 3956-M

FURNASŲ ir 
BOILERIU
TAISYMAS

VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ
Musų kainos visiškai 

žemos.
5825 SUPERIOR AVE.

HEnd. 2551

Kovo 18, 1932

Iš Collinwood
“ŠV. TERESĖLĖ”. Kovo 13 

“Marijos Vaikeliai” statė sce
noje veikalą “Mažoji šv. Tere
sėlė”, naujos parapijos salėje. 
Dėlto kad plakatuose nebuvo 
pažymėta punktualio laiko ir 
perbrangios kainos žmonių at
ėjo nedaug, žinoma, bedarbė, 
nesenai atsibuvusios misijos ir# 
dar gal kitos priežastys suma-Į 
žino žmonių skaitlių.

Vaidinime dalyvavo sekanti: 
M. Kirdeikiutė, I. Katalyniutė, I 
J. Kirdeikis, V. Lingis, Petkiu- 
tės, P. Lingis, A. Stankevičiū
tė, D. Denis, P. Petrauskaitė, 
Grigonis, C. Vitkus, E. Kuncai- 
tytė ir S. Greičiūtė. Kirdeikių 
vaikai turėjo svarbiausias ro
les ir labai gražiai vartoja Lie
tuvių kalbą. Kiti irgi savo už
duotis gražiai atliko, nežiūrint 
to kad turėjo visai trumpą lai
ką prisirengimui. Angelų cho
ro giesmę su pritarimu smui- 
kos mergaitės gražiai sugiedo
jo už scenos. Jei butų galima i 
ką primesti tai kad veikalėlis! 
buvo pertrumpas.

Po perstatymo kleb. Kun. A. Į 
Karužiškis trumpai išreiškė rei-Į 
kalingumą Lietuvių mokyklos 
ir darė kitus pranešimus.

Paskui Vincas Greičius, ku
ris vargonavo nuo pat šios pa
rapijos įsisteigimo, paačiavo 
tėvams ir vaikučiams už jų 
sutartiną darbavimąsi šiai pa
rapijai ir tarė “sudiev” para- 
pijonirns, nes jo vietą po Ve
lykų užima B. Nekrašas, buvęs 
Šv. Jurgio parapijos vargonin
kas. Rep.

JUDAMI 
PAVEIKSLAI'
Du vakaru Clevelando — 
Pirmadienį ir Antradienį

KOVO-MARCH 21 - 22
LIETUVIŲ SALĖJE

Rodys kinematografas J. K. MILIUS iš Chicagos 
“KRISTAUS GYVENIMO KANČIOS”

LIETUVOS KARIUMENĖ — SPORTAS — ir kitokie 
JACK SHARKIO MUšTYNĖ SU SCHMELINGU

LIET. VYČIŲ DIENA ILLINOIS-WISCONSIN 
VANAGAIčIO-MARGUčIO GOLFO TURNAMENTAS 

Garsioj Tabor Farmoj, Sodus, Mich. 
ir eilė kitokių įdomių paveikslų.

Įžanga tiktai 35c suaugusiems; vaikams 15c.

NEW PRICES
Men’s Suits or Overcoats

Cleaned and Pressed ....49c.
Men’s Suits or Overcoats

Sponged and Pressed .... 25c 
Ladies Plain Dresses or Coats 69c 

Big Reduction on Repairing.
No Delivering 

Rosedale Dry Cleaning Co. 
6702 Superior Av. Cleveland, O.

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS 

ANT KELIO 
GENERALIS AUTO TAISYMAS I

VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ KARŲ

.1238 East 79th Street
ENdicott '2387 

Otis Tullar, Prop.

Ohio Ekskursija
★Šią vasarą “Dirva” rengia Didelę VISOS OHIO VALSTI
JOS LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ, kuri bus sąryšyje su Spau
dos Ekskursija ir Am. Liet. Laivakorčių Agentų Ekskursija—

BIRŽELIO-JUNE 1
LAIVU LANC AŠTRIA’

(Be persėdimo iš New Yorko j Klaipėdą)
Ekskursantus j laivą palydės pats “Dirvos” Red. Karpavičius.

★Rejagkitės, važiuokit su šia Ekskursija, su daugybe Ameri
kos Lietuvių, tuo laivu kuriuo pernai važiavo SLA. Ekskursija.
-------------------------------------------------- iiiiguiiuiiiiiiiiitjimi:----------------------------------------------- —

KITOS ŠIOS VASAROS EKSKURSIJOS:
★Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba galės išvažiuoti tik vė
lai vasarą, gali rengtis su viena iš čia pažymėtų Ekskursijų, 
kurias rengia “Dirva” su Liet. Laivakorčių Agentų Sąjunga:

“Europa” — Balandžio 20 d. per Bremeną 
“Kungsholm” — Gegužės 10 d. per Švediją

M i “Statendam” — Gegužės 21 d. per Holandiją
jytŲ “Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną

yMsk “Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją 
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

Gryžimui Permitai gaunami Ohio valstijoje: 
CLEVELANDE, YOUNGSTOWNE, CINCINNATI 
Ohio valstijos Lietuviai norėdami gauti Gryžimui Leidimus ga
li gauti juos viename iš čia pažymėtų miestų, nereikalinga va
žiuoti Į New Yorką arba kur kitur. “Dirvos” Agentūra pa
gelbės jums surasti Įvažiavimo dieną ir laivo vardą.

I 
★Su Ekskursija važiuojant, nėra bagažų krėtimo Lietuvoje, ir 
visa kelionė yra malonesnė — kaip koks piknikas su daugybe 
savo broliii — vyrų, moterų, merginų — laive per kelias dienas.

Kreipkitės informacijų Į:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio


