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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IŠRADO NESUDUŽ-
TAMĄ LĖKTUVĄ
Grasse, Francuzija. — A.1 

Sauvant išrado lėktuvą ku
ris nukritęs iš oro nesuduž-

PINIGAI GRYŽTA
CIRKULIACIJON

Fcderalio Rezervo valdy
ba skelbia kad Kovo 23 d. 
pinigų šioje šalyje cirkuliu-

ta ir tokiu budu neužsiimi- cijoje buvo $5,480,000,000—

"DIRVA" JAVAITIIIIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Su-v.fcnytose Valstijose...................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje.....................  2.50
Lietuvoje ir kitur.............................. G.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
>no, ne nuo Nauji) Metu, ir mokasi iškalno.

Apijarsinimu kainu klauskit laižltu.
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EAISKAS IS KAUNO
Rašo A. ARGUS.

KAIP EINA KOVA SU
.BEDARBE

New York. — Jieškoji- 
mas darbų bedarbiams ko
voje su depresija, suvieny
to j akcijoj Amerikos Le
giono ir jo priedo, Ameri
kos Darbo Federacijos ir 
Nacionalės Asosiacijos, pa
rodo tokias pasekmes:

Nuo pradėjimo to vajaus 
kurio tikslas yra surasti 
milijonui bedarbių darbus, 
jau 'įstatyta į darbus viso 
336,001 darbininkas.

Iki šiol gauta pranešimų 
iš 1,861 miesto kuriuose už
siima tuo vajum.

Sharon, Pa. — Farrel iš- 
dirbystės pradės dirbti Ba
landžio 4 d.. Bus paimta Į 
darbą 2,000 darbininkų.

CHINAI NORI ATSI
KRATYT JAPONŲ
Mugdenas, Mandžurija.— 

Kol Japonai grobė Man- 
džuriją tol China! užsilei
do, bet dabar, Japonams įs
teigus nepriklausomą Man- 
džurijos valstybę ir pada
rius prezidentu buvusi im
peratorių vaiką, Chinai su
kilo ir smarkiai kariauja 
norėdami Japonų visai at
sikratyti.

Chinus sukilėlius vado
vauja Gen. Li Hai Tsing. s*:

Šanghai. — Tarp Chinų 
ir Japonų atstovų tarybos 
už Šanghajų tęsiasi jau an
tra savaitė, bet Japonai kal
tina Chinų atstovus truk
dyme, sako Chinai laukia 
progos užimti Šanghajaus 
sritis kaip greit Japonų ka- 
riumenė pasitrauks iš jų, 
nelaukiant susitaikymo.

AUDROS AUKOS 372
Montgomery, Ala. — Per

eitos savaitės audros aukų 
skaičius galutinai nustaty
ta 272. Audra palietė pen- rnn ., , vK. , , ..... i . i • 500 pėdu aukščio kranto ir jriioc! hor m nimicio 1
ta 372. .
kias valstijas, bet labiausia 
Alabama, kurioje žuvo -330.

15 ŽUVO RYTINĖSE 
VALSTIJOSE

New York. — Kovo 28 d. 
prašlavus rytines valstijas 
žieminei pūgai ir užklupus 
smarkiam sniegui, keletoje 
valstijų žuvo 15 žmonių.

Pietinėse valstijose antru 
kartu užklupus vėtra paė
mė dar apie 10 gyvasčių.

ša nukritę žmonės. Jis no-1 net $933,000,000 daugiau 
rėjo savo išradimą išban- j negu tuo laiku buvo 1931 m. 
ti anksčiau ir1 važinėjo poj Valdžios Rekonstrucijos 
Francuziją ir Angliją jieš- į Finansinė korporacija iki 
kodamas vietos kur galėtų1 šiol išskolino $234,981,000, 
parodyti žmonėms kad jis-iš tos sumos 587 bankai ga- 
skelbia teisybę. Bet niekur vo $123,894,000, 18 budavo-

Žiema Kaune.
Dar apie musų darbininkus.

jam nedavė pavelijimo tą 
daryti, kad neužsimuštų.

Čia gi jis nusileido nuo

jimo ir paskolos draugijų 
gavo $2,917,000, 13 apdrau- 
dos kompanijų gavo $5,765,- 
000 ir 13 gelžkelių gavo

Plieno darbai pagerėsią. 
Plieno ir geležies industri
ja tiki kad Balandžio mė
nesį prasidės goresni tai in
dustrijai laikai. Jau Ko
vo mėnesį paprastai prasi
dėdavo sezoniniai užsaky
mai, bet šymet Kovo mėne
sį nepasirodė tikrai didelių 
užsakymų. Laukiama au
tomobilių išdirbysčių užsa
kymų, gelžkelių bėgių už
sakymų, taip pat budavoji- 
mui plieno užsakymų.

Wabash gelžkelio linija 
šiais metais pasiryžus išlei
sti $16,800,000 savo gelžke
lio pagerinimams. Jo dirb
tuvė Decatur, Ill., atsidarė 
ir priėmė atgal 1,100 darbi
ninkų. Balandžio 1 d. pa
ima dar 1,000 darbininkų 
daugiau. Birželio 1 d. bu
sią pašaukta į darbą dar 
apie 2,000 darbininkų.

Kelių budavojiino rekor
das. 1931 metų bėgiu Su
vienytose V aisti jose pada
ryta didžiausias kada koks 
buvo kelių budavojimo re
kordas. Išleista suvirš $1,- 
600,000,000 federates, vals
tijos ir miestų valdžių pi
nigų ir padaryta 40,000 
mylių puikių vieškelių.

Prie tų darbų dirbo apie 
1,200,000 darbininkų. Da
bar viso bendrai gerų kelių 
išdirbta yra apie 700,000 
mylių.

Federalė valdžia tam tik
slui davė $259,897,000; val
stijos davė $770,000,000, o 
miestai — $586,000,000.

Bendrai sudėjus, 1931 m. 
vieškeliams išleista $92,- 
000,000 daugiau negu 1930 
metais.’

SOVIETAI RENGIASI 
PRIE KARO

Iš priežasties įtemptos 
padėties Mandžurijoje, kur 
Chinai pradėjo stumti Ja
ponus, sovietų Rusija ren
giasi prie karo, kad atsiti
kime nebūtų užklupta ne
prisirengus. Rusija sutiko 
leisti natijai Mandžurijos 
vyriausybei naudotis Toli
mų Rytų gelžkelių, bet ne
nori kad Japonija pasinau
dotų proga ir padarytų ką 
nors nelaukto.

Sakoma kad Maskva pa
siuntė daug karo technikų, 
inžinierių, aviatorių, gydy
tojų ir tt. į rytinę Siberiją. 
Jų tikslas yra apžiūrėti su 
kuo Rusija turėtų susidur
ti atsitikime kariumenės 
susirėmimo su Japonais.

linksmybe po laiko
Maskva. — Tik po Vely

kų Maskvon atgabenta 490 
vagonai kiaušinių. Per po
ra mėnesių mieste buvo di
delė stoka tų vištų produk
tų. Matomai Rusijos viš
tos visai nežino apie “pia- 
tiletką”,

BOLŠEVIKŲ PROTESTAI
Washington. — Komunis

tai nuolat rengia, protesto 
demonstracijas ties Japoni
jos ambasada, už tai kam 
Japonai kariauja Chinus.

Pereitą savaitę ties am
basada -įvyko demonstran
tų susirėmimas su policija.

Lorain, O. — Ona Tisler, 
46 m., nušovė savo 4 metų 
mergaitę ir pati sunkiai šū
viu susižeidė. Tuo laiku vy
ras buvo namie, apačioje. 
Jie turėjo dar kitus penkis 
vaikus.

ŠTAI DAR KAIP PLĖŠI
KAI MOKA

Indiana Harbor, Ind. — 
Vienas žmogus eidamas ga
tve pamatė kitą žmogų už
puoliko sulaikytą. Jis pri
bėgo užpultam į pagalbą ir 
plėšiką lengvai nugalėjęs 
nuvijo. Kada atsisuko į 
savo apgintą žmogų, pama
tė j save atstatytą revolve
rį, ir pats neteko $45 ir lai
krodėlio. Mat, plėšikai bu
vo susitarę tokiu budu pra
eivį į pinkles įtraukti.

TAKSAI SUMAŽĖJO
Amerikos valdžios iždas 

šymet taksų nuo ineigų su
laukia žymiai mažiau. Nuo 
pradžios šių metų taksų 
mokėjimo dienos gauta tik 
$184,416,000; pernai tuo pat 
laiku gauta $321,373,000.

S. V. IŠMOKĖJO VALSTI
JOMS $219,162,574

Washington© vyriausybė 
gauna iš valstijų tam tik
rus mokesnius, vienok per
eitą fiskalį metą federalis 
iždas išmokėjo valstijoms 
kitais keliais $219,162,574.

Iš 48 valstijų, 14 valsti
jų gavo iš federalio iždo 
daugiau negu įmokėjo.

Ohio valstija įmokėjo fe- 
deraliam iždui $112,933,223, 
gavo tiktai $9,794,035.

Tarp federalės valdžios 
palaikomų valstijose daly
kų yra paštų keliai į mažus 
miestelius, nacionalė sar
gyba, vieškelių statyba, ag- 
rikUlturos stočių palaiky
mas, agrikultūros kolegi
jos, miškų gaisrų užžiurė- 
jimas, kareivių namai ir tt.

SOVIETAI ŽUDO ALKA
NUS KAIMIEČIUS

Iš Ukrainos šią žiemą bė
ga į užrubežį badaujanti 
kaimiečiai, kadangi ten bu
vo prastas derlius. Sovie
tų kareiviai ir policija žu
do kiekvieną kurs tik kėsi
nasi be leidimo pereiti ru- 
bežių. Iššaudyta jau 1,009 
žmonės. Ukraina yra po 
sovietų Rusijos priespauda.

krito žemyn į griovį, ir iš- 
tikro išlindo iš savo padaro 
sveikas ir neužsigavęs.

Išradėjas dabar nori sa
vo prietaisus pridėjęs prie 
tikro lėktuvo daryti bandy
mus nukristi iš oro.

-------------- 1---------

TAI BUVO LINKSMOS 
VELYKOS!

Toledo, O. — Vienoj val
gykloj per Velykas lange 
buvo išdėta iškaba kad sve
čiai gaus valgyti kiaušinių 
kiek tik galės suvalgyti.

Vienas bedarbis, kurs tu
rėjo dar 25c užsimokėti už 
reguliari valgį, inėjęs su
valgė 55 kiaušinius, bet iš
ėjęs gatvėj, apsvaigo.

NUSMERKTI 7 NEGRAI
Montgomery, Ala.— Sep

tyni juodukai vyra! tapo 
nusmerkti mirties bausme 
už išgėdinimą dviejų baltų 
merginų. Jie apeliuoja Į 
aukštesnį teismą ir kovoja 
už savo gyvastį

GERA GIMDYMO KON
TROLIAVIMO RĖMĖJA
Memphis, Tenn, mirė tula 

panelė Viola Kaufman, pa
likdama savo turtą, kurio 
vertė siekia $100,000, plati
nimui gimdymų kontrolia
vimo idėjos tarp žmonijos. 
Kokio ji buvo amžiaus pra
nešimas nepasako, bet ma
tyt ji tikėjo į gimdymų 
kontroliavimą.

Harvardo univers i t e t ą 
Cambridge, Mass., lanko 46 
tautų mokiniai. Tarp jų 
yra ir Lietuvių studentų.

$46,975,000.
I-----------------

MAŽIAU KVIEČIŲ
Visame pasaulyje šymet 

kviečių ir rugių užsėta ma
žesni žemės plotai negu bu
vo 1931 metais. Iš 15 javų 
auginimo kraštų surinktos 
žinios rodo kad kviečiais 
ir rugiais (žiemkenčiais) 
užsėta 138,551,000 akrų, o 
pernai buvo 142,272,000 ak
rų.

TEISIA KOMUNISTUS
Atlanta, Ga. — Suimti ir 

teisiami šeši komunistai, 
kaltinami suokalbiavime iš
versti Georgia valstijos vy
riausybę. Jiems reikalau
jama mirties bausmės. Ta 
valstija turi mirties baus
mę už tokius prasižengi
mus dar iš tų laikų kada 
ten negrai keldavo riaušes.

POPIEŽIAUS ŽAISLAI
Popiežius, katalikų pa

saulinė galva, pasidarė sau 
pinigus, įsisteigė savo paš
tą ir ant pašto ženklelių de
da savo atvaizdus vietoje 
šventųjų abrozėlių. Dabar 
jis išsistatė gelžkelio liniją, 
kuri yra tik 600 pėdų ilgio, 
su visais įrengimais tokiais 
kaip Veikia gelžkeliui 600 
mylių ilgio. To gelžkelio 
atidarymo dienoje pats po
piežius pasiryžo būti pir
mutinis pasažierius.
. Nors seniau dvasiškija 
skelbdavo kad tokie dalykai 
yra velnio išmislas ir ne
reikia jais naudotis, bet šis 
popiežius yra pirmeiviškas 
ir turi įsitaisęs net radio 
stotį ir nesako kad “velnias 
balsą per orą neša”.

:•« $
Kaunas. — Liaudis mėg

sta šposus. Ši nenormali 
žiema joje iššaukė tam tik
rų kalbų. Girdi, galvočiai 
turbut suklydo statydami 
kalendorių, simaišė šventų
jų vardus. Jau baigiasi Ko
vo mėnuo, žiema visai ne
rodo noro nusileisti jaunam 
pavasariui. Tikriau sakant, 
dabar prasideda tikroji žie
ma, tik dabar laukai pra
deda užsikrėsti šveicariška 
nuotaika.

Seniai spėlioja: “Per Ve
lykas raičiosim kiaušinius 
po sniegą.......”

Su viskuo tenka sutikti. 
Iki Vasario mėn. vidurio 
Kaunas žiemos visai nejau
tė. Šiek-tiek pasninga, kitą 
dieną žiūrėk vėl vietoj ledo 
blyksi balos....

Dabar tikrai gražus oras 
Kaune. Nepyksta Kaunie
čiai kad pavasaris dar neiš
eina nugalėtoju. Juk ir 
mes norim pajusti tikrąjį 
žiemos ūpą. v w

Prieš keletą metų Lietu
vos žmonės ypač buvo užsi
krėtę emigracija. Lietuvos 
darbininkai, ypač kaimie
čiai, pradėjo masiniai verž
tis į Pietų Ameriką. At
rodė, Lietuvoje buvo bloga 
gyventi, sunku užsidirbti 
duoną. Ypač kaimiečius 
viliojo žodis ‘Amerika’. Ma
tyt čia mus išpaikino darb
štieji Lietuviai, kurie nuvy
kę į Jungtines Valstijas 
dar prieš kara, spėjo pra
turtėti. Taigi, ‘Amerika’ 
buvo daug žadąs musų kai
miečiams kraštas.

Smarkiai pradėjo dirbti 
įvairių užsienių laivų linijų 
agentai. Kaune, galima sa
kyt visoje Lietuvoje, privi
so išeivy bes biurų. Vienas 
už kitą geresniais pažadais, 
pigesne kaine gundė musų 
tautiečius keliauti svetur.

čių gryžti iš Pietų Ameri
kos”.

Ir musų konsulatai Pietų
Amerikoje ir atitinkamos 
įstaigos čia Lietuvoje gau
na nepaprastai daug iš Pie
tų Amerikoje gyvenančių 
Lietuvių išeivių prašymų 
gelbėti grąžinti juos į Lie
tuvą.

Einant emigracijos įsta
tymu, laivų kompanijos šy
met turi grąžinti 2 nuoš. 
visų pernai išvežtų išeivių 
nemokamai ir tiek pat už 
pusę kainos. Daugiau grą
žint nebus galima, kadangi 
tam reikalui nėra pinigų. 
Nors ir sunkus musų ūki
ninkams laikai, tačiau į vi
daus reikalų ministeriją 
lankosi iš įvairių Lietuvos 
vietų žmonės, kurie teirau
jasi kaip grąžinti iš Pietri 
Amerikos savo gimines, 

i Vadinasi, yra vilties kad 
kiek išeivių grąžinsis į Lie
tuvą jų giminės.

Šia proga dar pažymėsiu 
kad šių metų Vasario mėn. 
iš Lietuvos emigravo tiktai 
41 žmogus. Iš jų į Argen
tiną išvyko 5, į Braziliją 3, 
į Pietų Afrika 19 (beveik 
visi Žydai), į Uragvajų 7, į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas 3, į Kanadą 3 ir į Pales
tiną 1. Palyginus šiais me
tais emigravusių ir norin
čių gryžti į Lietuvą žmo
nių skaičių, šių pastarųjų 
bus net keliolika kartų dau
giau.

Iš to aiški išvada: Lietu
vis pradeda geriau vertin
ti šventą Lietuvos žemelę, 
pamatęs vargo tose šalyse 
kur tikėjo rasti aukso kal
nus.

Dar ne vienas milijonas 
Lietuvių darbininkų ras už
darbio Lietuvoje, tik visuo
met reikia prisiminti kad 
pas mus viskas dar tebėra, 
tebujoja kūrimo stadijoje, 
dar daug pramonės šakų 
rudyja, reikalauja kapita
lo, sumanių savų pramoni
ninkų.

KAIP EINA AMERIKOS PREKYBA SU 
EUROPA IR AZIJA

1930 metais, kada pradė
jo prekyba pulti, Amerika 
pardavė prekių i užrubežį 
už $3,843,181,282. 1931 me
tais, kada jau visame pa
saulyje prekyba nusmuko, 
iš Amerikos išgabęnta pre
kių svetur už $2,423,759,239.

Vienok Rusijoj Amerikos 
produktams rinka pasiliko 
tokia pat. Paveizdan, 1930 
m. i sovietus išgabenta pre
kių \iž $111,361,000, o 1931 
m. tik 7 nuoš. mažiau — už 
$103,438,000.

Tik viena Chinija 1931 
metais nupirko prekių iš 
Amerikos daugiau negu bu
vo pirkus 1930 m.

1930 m. Chinijon išgaben
ta prekių už $89,605,000, gi 
1931 m. už $97,888,000.

Japonija 1930 m. pirko iš

Amerikos už $164,570,000, 
1931 m. už $155,668,000.

Sumažėjo labiausia pirki
mai į Europą:

Francuzija 1930 m. pirko 
už $223,960,000; 1931 m. už 
$121,819,000.

Vokietija: 1930 m. pirko 
už $278,269,000: 1931 m. už 
$165,999,000.

Anglija: 1930 m. pirko 
už $678,101,000; 1931 m. už 
$455,560,000.

Taigi, kada vieno meto 
bėgiu užsakymai prekių ir 
produktų sumažėja milži
niška $1,400,000,000 suma, 
galima suprasti kad ant 
tiek sumažėja fabrikantų 
ineigos, ant tiek mažiau 
reikia išdirbti prekių, na o 
to pasekmė — paleidimas 
iš darbo darbininkų.

Savo pasakas jie iliustruo
davo gražiais pavyzdžiais.

Girdi, svarbiausia patekt 
į Ameriką, t. y. visai ne
svarbu ar į Kanadą, ar į 
Braziliją, Uragvajų — iš 
ten jau į tikrąją Ameriką 
lengviau patekti, kaip iš 
Kauno į Klaipėdą!

Na tai žmonės ir rizika
vo, norėjo pamėginti sau 
laimės pajieškoti Ameriko
je.

Kaimiečiai parsidavinejo 
ką turėjo, ukius buvo gali
ma už pusdykę nusipirkti.

Medalis turi dvi puses, 
kaip mėgsta sakyti Lietu
viai. Atsidengė ir antroji, 
miglota medalio pusė. Pir
mutiniai laiškai iš Brazili
jos, Kanados lyg kregždės 
atskrido į Lietuvą, ir su 
jais atplaukė pirmieji nu
siskundimai.

Emigracijos kontoros, į- 
vairiausios laivų linijos, su
sisiekimo biurai, kaip jų 
staiga pridygo lyg grybų 
po lietaus taip staiga pra
dėjo nykti, bankrutuoti. Iš- 
eivybė nukrito iki žemiau
sio laipsnio. Vienas įtek
mingas Kauno dienraštis 
rašo: “Be galo daug norin-

RENGIASI KELIONĖN 
ANT MĖNULIO

Daug kartų buvo kalba
ma apie keliones ant mėnu
lio, ant Marso, ir tt. Bet 
kada rimti žmonės apie tai 
kalba tai galima tikėti kad 
ir bus bandoma padaryti.

Amerikos Tarpplanetinės 
draugijos vice pirmininkas 
G. Edward Pendray sakosi 
esąs gatavas keliauti aut 
mėnulio tam tikrai padirb
ta rakieta, kuria jis butų 
iššautas į erdves.

Rengiamasi daryti keletą 
bandymų tokiomis rakieto- 
mis keliauti. Rakieta per- 
neš žmogų iš New Yorko į 
Chicagą į 20 minutų. Per 
Atlantiką į Europą į pora 
valandų. Po išbandymo tų 
trumpų kelionių, manoma 
daryti tą didį žygį į erdves.

Suv. Valstijų vyriausybė 
tikru skolų turi milžin'ška 
sumą $17,459,156.290.

Iš tos sumos $13 517 370,- 
000 yra laisvės paskolos ir 
iždo bondsai, kita d:Ts tų 
skolų šiaip visokio bondsai 
ir iždo notos.
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Korespondencijos
PITTSBURGH ryt Bakaną kaltu del buvu-

Atsakymas J. Virbickui. ’ 
“Dirvos” nr. 5 ir 7 yra til- ! 
pusios korespondencijos iš 
Pittsburgo, po kuriomis pa- ; 
sirašo J. Virbickas. Jose p. : 
Virbickas prasilenkia su tei
sybe ir šmeižia S. Bakaną ' 
ir SLA. 3-čią apskritį, pri- ' 
mesdamas S. Bakanui pa
davimą kokių ten neteisėtų 
sąskaitij SLA. 3-čiam Aps
kričiui, kad Apskritis tas 
sąskaitas apmokąs, kas esą 
Apskričio iždo aikvojimas, 
ir kad del Bakano “pasidar
bavimo” T. Gelčius nunešęs 
Apskričiui $80 ir $40 našlių 
ir našlaičių fondo.

Ponas Virbickas tose sa
vo korespondencijose dis
kredituoja SLA. 3-čią Aps
kritį ir S. Bakaną.

Kas liečia tas Bakano są
skaitas ir išmokėjimus iš 
SLA. 3-čio apskričio iždo 
ir Gelčiaus “nunešimų” čia 
noriu paaiškinti ir parody
ti kad p. Virbickas sužiniai 
iškraipo faktus.

Virbickas rašo kad Baka
nas “pakišo apskričiui są
skaitą ant suvirš $52, mat 
žinąs kad apskritis turi iž
de daug pinigų”. Turiu pa
sakyti kad S. Bakanas nėra 
“pakišęs” apskričiui jokios 
sąskaitos ir nėra paėmęs iš 
apskričio nei vieno cento, 
ką galk paliudyti ir apskri
čio komitetas.

Antras Virbicko prasi
manymas ir faktii iškraipy
mas yra tai kur p. Virbic
kas savo kad “draugas Ba
kanas pasikvietė kartu ir 
vieną panelę ne delegatę, ir 
tada apskričiui pakišo są
skaitą: $17 už pakvietimą, 
o $20 už nuvežimą”. .Visa 
apskričio, valdyba gerai ži-. 
no kad Bakanas nekvietė 
jokios panelės ne delegatės 
važiuoti į Chicagą ir neve
žė jokios panelės ne dele
gatės į seimą, taipgi nė
ra padavęs apskričiui jokių 
sąskaitų kurias p. Virbic
kas išranda.

Ta panelė — ne delegatė 
— kuri važiavo į Chicagą 
kartu su delegatais, važia
vo niekeno nekviesta, ir va
žiavo su savo drauge dele
gate; tą panelę ne delegatę 
vežė į Chicagą ne Bakanas 
bet P. Pivaronas, ir už jos 
nuvežimą buvo užmokėta 
ne Bakanui bet Pivaronui.

Kaslink tų $17 kurie bu
vo išmokėta Bakanui, tai 
buvo .ne už pakvietimą tos 
panelės ne delegatės, kaip 
p. Virbickas rašo, bet Ba
kanas buvo padaręs kelio
nės lėšų kaipo apskričio or
ganizatorius, 1930 metais. 
Rengiantis tais metais prie 
SLA. seimo, Bakanui reikė
jo aplankyti daugelį kuopų 
Pittsburgo apielinkėje, iš 
to ir susidarė $17 lėšų. Tos 
lėšos buvo apmokėta pra
džioje 1931 m., kada buvo 
apmokama ir kitų apskri
čio valdybos narių lėšos, 
kartu ir p. Virbicko, kaipo 
apskričio iždininko.

J. Virbickas nori pada-

šio apskričio iždininko T. 
Gelčiaus, kuris nunešė $80 
apskričio pinigų ir $40 naš
lių ir našlaičių fondo. Tu
riu pasakyt kad Bakanas 
niekados ir niekur jokių 
pažadų ir garantijų nėra 
davęs už T. Gelčių. Pra
šau p. Virbicko nurodyti 
liudininkus kada Bakanas 
žadėjo grąžinti apskričio 
iždo pinigus jeigu Gelčius 
negrąžintų. Bakanas gi iš 
savo pusės galėtų pristatyt 
liudininkus kad tokio parei
škimo nėra davęs.

Be viso kas minėta, no
riu paklausti p. Virbicko 
kodėl jis, matydamas tuos 
netikslumus S.L.A. 3-čiame 
apskrityje, kaip tai “pakiši
mus” visokių neteisėtų są
skaitų, pats kaipo apskri
čio iždininkas, išmokėdavo 
tas sąskaitas ir niekados 
apskričio suvažiavim u o s e 
neiškėlė tų dalykų ir nieka
dos neparašė laikraščiuose 
iki kol pats buvo apskričio 
valdyboje ? S. Bakanas.

SHENANDOAH, PA.

Generalis streikas. Kie
tosios anglies unijos 3-čias 
distriktas apšaukė generalį 
darbininkų streiką reika
laujant kasyklų bosų duoti 
angliakasiams vienodai dir
bti, ne taip kaip dabar dir
ba: vienas kasyklas užda
rę laiko, žmonės badu mir
šta, o kitos dirba kasdien. 
Angliakasiai reikalauja vi
sose kasyklose dirbti ar po 
dvi ar tris dienas per 
vaitę. Antras dalykas, 
gliakasiai protestuoja 
kapojimą darbininkams 
gų: kasyklų savininkai
silaiko padarytos su darbi
ninkais 1930 metais sutar
ties, kuri buvo nustatyta išėjot ir kokį aukštesnį mo- 

' kslą dabar lankot. Jūsų 
vardas bus perstatytas su
važiavime Balandžio 3 d.

K. Stanislovaitienė, 
Skelbimų Komiteto narė.

sa- 
an- 
už 
al- 
ne-

Turėsim apkalbėti p. J. 
Rimavičiaus sumanymą a- 
pie leidimą laikraštėlio apie 
Lietuviškus dalykus Anglų 
kalboje. Bukit prisirengę 
tą klausimą atsakančiai ap
kalbėti.

Taipgi prašom visus mo
ksleivius arba mokslą bai
gusius kurie nori prie šios 
sąjungos prigulėti, kad jie 
parašytų apie tai musų sek
retorei, Miss Anne Danus, 
746 Dixwell avė., New Ha
ven, Conn. Visi kurie už
baigė High School ir toliau 
eina arba j kolegiją arba į 
profesionalinę mokyklą ga
li būti musų sąjungos na
riais. Todėl, rašant pami
nėkit kokią High School

Cosmpolitan Women’s 
Club pirmininkė yra ponia 
Edith L. Henderson.

M. širvaitis.

AMSTERDAM, N. Y.
Prarado namą. Vasario 

mėn. čia iš varžytinių tapo 
parduotas Lietuvių Federa
cijos Klubo namas. Jis baig
tas statyti 1927 m. ir kaina
vo apie $100,000, bet varžy
tinėse už jį įsiūlyta tiktai 
$20,000. Tačiau ant to na
mo buvo pirmo ir antro 
mortgečio apie $45,000, tai 
skolintojai noromis nenoro
mis turėjo paimt namą į sa
vo globą.

Lietuvių neišlaikymas to 
namo turėjo keletą priežas
čių, bet svarbiausia tai be
darbė, sunkus laikai, o tu- 
reta ant namo didelė skola, 
Nors nekurie klubo nariai 
dėjo visas pastangas narną 
išlaikyti ir nekurie sukišo 
po kelis tūkstančius dola- 
rių ištraukimui namo iš bė
dos, bet viskas buvo veltui 
ir namas perėjo į svetim
taučių rankas.

Kovo 18 d. p. G. Kreivie- 
nė išvažiavo į Detroitą pas 
savo dukterį ir žentą Dr. 
J. Siurbį praleist Velykas 
ir pasisvečiuot porai savai
čių.

Kovo 13, 14 ir 15 d. čia 
Lietuvių Š. Kazimiero baž
nyčioj atsibuvo 40 valandų 
pamaldos, buvo daug sveti
mų kunigų. Daugelis pa
rapijom! atliko savo vely
kinę. Bet kaip kam buvo 
nemaža ir bėdos, nes netu
rint velykinės kortelės ne
gali atlikti velykinės išpa
žinties, o kortelė kainuoja 
$4 pavieniui, $8 vedusiam. 
Del blogų laikų kiti negali 
užsimokėti į parapiją. Ne-, 
kurie paliuosuojami nuo 
mokėjimo, bet yra ir tokių 
kurie galėdami nemoka, sa
ko jeigu anas nemoka tai 
kam man mokėt.... Žino
ma, kuriems rupi palaikyt 
Lietuviška bažnyčia turi 
rūpintis apsimokėt, atiduot 
kas Dievo — Dievui.

' Parapijonas.

penkiems metams. Kadan
gi kasyklų savininkai to ne
silaiko, darbininkai apšau
kė streiką, kuris prasidėjo 
Kovo 17 d.

Prasidėjus streikui, dau
gelis bedarbių išalkusių an
gliakasių ėjo streiklaužiau- 
ti, bet minios streikuojan
čiųjų piketuoja kasyklas, 
keletas streiklaužių labai 
nukentėjo. Kompanija no
rėdama streiką sulaužyt 
laikraščiuose skelbia kad 
kasyklos dirba, o čia žinom 
kad čia beveik visos kasyk
los stovi.

Kovo 20 d. buvo generalis 
susirinkimas ir prakalbos, 
dalyvavo suvirš 3,600 strei- 
kerių — toks susirinkimas 
yra didžiausias koks kada 
šiame mieste buvo. Kalbos 
pasakyta Angliškai, Lietu
viškai ir Lenkiškai; visi bu
vo raginami tvirtai laikytis 
ir nesiduoti kompanijai su
klaidinti.

Kaip matosi, šis streikas 
tęsis ilgai ir kuo baigsis ne
žinia.

Dabar mieste susitvėrė 
pašalpos komitetas ir šel
pia baduolius)' visi biznie
riai aukauja maistu ir kuo 
kas gali. Nedirbantieji at
sidūrė dideliame skurde, 
ypač kurie turi šeimynas. 
Nors maistas ir pigus bet 
pinigų nėra. Ūkininkai bul
ves parduoda penkis buše
lius už dolarį ir tai kiti ne
gali nupirkti. Kiaušiniai 7 
tuzinai už dolarį, mėsa 7 iki 
15c svaras. Pragyvenimaš 
suvis pigus, tik bėda kac 
bedarbė viešpatauja.

J. Basanavičius.

DETROIT, MICH.

LIETUVIŲ AMERIKOJE

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: 8150; S300; $600, ir $1,000. 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki

mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnų! Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
.ltd g «l . I t...

Infcrmac'jų kreipkitės į Centrų aukščiau paduotu antrašu ar- 
'-■a į vietinių kuopų valdybas.

WATERBURY, Conn.
Iš moterų veikimo. Lie

tuvių moterų Apšvietos Dr- 
ja Kovo 18 d. turėjo suren
gus kortų lošimo vakarėlį, 
kuriame buvo gražus būre
lis. Kožnam stalui narė- 
šeimininkė paruošė užkan
dį ir dovanėlę.

Draugijos pirmininkė, p. 
Elena Laurynienė, yra su
mani ir darbšti; ji pasek
mingai dirba draugijos ge
rovei. Tik veikimu galima 
patraukti naujas nares.

Kitame susirinkime, Ba
landžio 15 d., kalbės natu- 
ropatas gydytojas p. Aukš
takalnis.

Waterburio miesto valdy
ba šelpia savo • bedarbius 
kiek išgalėdama, renka pi- 
nigus-aukas iš turinčiųjų ir 
samdo darbininkus apdir- 
binėti miestines žemes. Da
bar pastatė 19 darbininkų 
apdailinti Lietuvių Nepri- 
gulmingas kapines.

Reporterė.

Studentų atidai. Neuž
mirškit Conn, studentai kad 
Balandžio 3 d. bus antras 
susirinkimas musų Lithua
nian College and Profes
sional Association, 
tras susirinkimas atsibus 
Waterburyje, 95 No. Main 
St., kambaryje No. 325. Pri- 
bukit kas tik, galit, nes tu
rėsim svarbių dalykų apta
rimui.

Šis an-

Visų Tautų Dirbinu Pa
roda. Nuo Balandžio 4 iki 
10 d. Detroito Dailės Insti
tute bus įspūdinga savai
tė — įvairių tautų naminių 
išdirbinių paroda (Home
land Exhibit), kurią rengia 
Cosmopolitan Women’s 
Club. Šios parodos tikslas 
yra parodyti gražius namų 
išdirbinius įvairių tautų, 
supažindinimui ir pamoki- 
-nimui visuomenės. Rengė
jos turi daug ko parodyti 
kas yra nepaprastai gražu. 
Ši paroda skaitysis kaipo 

1 didelės vietinės svarbos įvy
kis. Bus parodyta meno 
kuriniai, piešiniai ir įvai- 

1 rus artistiški išdirbiniai.
Bus parodyta brangių iš 

įvairių šalių suvežtų rank- 
' darbių, kaip tai siuvinių,
■ mezginių ir audinių; taip-
■ gi sidabrinių ir varinių da- 
1 lykų, brangių knygų, keis-
• tų indų, gintaro ir kitų na- 
. minių papuošalų vartotų
• per gentkartes. Bus taip- 
- gi parodyta kaip tie daly-
■ kai padaroma, nes moterys
■ mokančios tuos darbus ten
■ pat dirbs savo atvežtais se

noviškais įrankiais.
Taipgi bus kaipo parodos 

viešnios įvairių tautų mo
terys apsirėdžiusios savo 
tautiškais rubais.

Šis Moterų Cosmopolitan 
Club susitvėrė 10 metų at
gal iš 24 narių, su tikslu 
suvienyti visų tautų mote
rų draugijas į vieną orga
nizaciją del artimesnės pa-

■ žinties. Šiandien tame klu-
■ be yra virš 400 narių iš mo- 
. terų vartojančių 41 kalbą.

Ši paroda yra Klubo di-
■ džiausiąs istorinis įvykis; 

parodos rengiamos kas du 
metai, kasmet vis didesnės 
ir reikšmingesnės.

Šių metų paroda pirmą 
kartą laikoma Dailos In-

■ stitute, vidurmiestyje; bus 
labai vaizdingai ir su sko
niu sutvarkyta.

Kad 41 kalbų grupės ga
li sudaryti tokį išdirbinių 
surinkimą po vienu stogu 
yra savaimi nepaprastas 
dalykas ir parodo draugiš
kumą Detroito įvairių tau
tų žmonių.

Paroda bus atdara: pir
madienį, antradienį ir penk
tadienį nuo 1 iki 5 po pietų; 
antradienį ir penktadienį 
bus atdara ir vakarais nuo 
7 iki 10. Trečiadienį, ket
virtadienį ir šeštadienį nuo 
9 ryto iki 6 vakare. Įžan
ga veltui.

Lietuvių grupės narės 
Cosmopolitan Moterų Klu
bo yra: Mrs. John Čižaus- 
kas, Mrs. Wm. Maita, Mrs. 
Jos. Powell, Mrs. Stanley 
G. Paurazas, Mrs. Leon J. 
Širvaitis ir Mrs. Wm. Stan
ton. Poni širvaitienė, pir
mininkė šios grupės, yra 
prižiūrėtoja Lietuviško pa
rodos skyriaus.

SPRINGFIELD, O.
Nelaimė Lietuviui. Mi

kolas Kripavičius, našlys, 
suvirš 50 m. amžiaus, turė
jo automobilį na ir prie tam 
susirado sau dratigę, Ame
rikietę moterį, su kuria ge
rai sutikdamas 
vo automobiliu 
ti. Kovo 18 d., 
kare, jiedviem 
susistabdė jų 
plėšikai, pasisakydami kad 
jie yra detektivai ir liepė 
lipt laukan iš automobilio, 
sakydami kad krės jį žiū
rėti ar neveža degtinės. Iš
lipus jiem, užpuolikai atrė
mė į juos revolverius ir iš
kraustė kišenius, iš Kripa- 
vičiaus atėmė $16 ir susė
dę į jo automobilį nuvažia
vo sau.

Laimė jų kad nieko pik
to nepadarė ir paliko svei
kus. Jiedu tuoj davė žinią 
policijai. Plėšikams netoli 
teko važiuoti, nes arti Jef
fersonville jie tuo automo
biliu apsivertė, automobilis 
užsidegė ir visai sudegė, jie 
pabėgo. Kai jie apvirto 
juos matė koks tai kitas va
žiuojantis žmogus ir matė 
plėšikus pabėgant, kurs ir
gi davė žinią policijai. Ko
vo 19 d. plėšikai jau buvo 
sugauti ir parvežti apskri
ties kalėjimą. F. Kripas.

išvažiuoda- 
pasivažinė- 
10 vai. va- 
važiuojant, 
automobilį

PATERSON, N. J.

GERB. SPRAGILAS sį, o gal su Pruseika jau ei
ni išvien jeigu viską žinai.

— Aš žinau tą kad nese
nai dar Pruseika buvo jū
sų popiežium ir iš jūsų au-

DRAUGAS STEPAS GA
VO PRUSEIKOS PRA

KALBOSE MUŠTI
— Ei, Stepai, kur tu taip 

bėgi apsiputojęs? Palauk, 
senai matėmės. Linksmų 
Velykų!

— Eik po biesais su savo 
Velykom ir linksmybėm! Aš 
bėgu į policiją!

— Kame dalykas? Kas 
tavo 
nosį apdraskė? Kas arsi- 
tiko: ar su gaspadine susi- 
pešei, Velykoms skystimė
lio begamindamas?

— Tu, buožgalvi, visada 
iš darbininkų juokiesi. Aš 
bėgu į policiją reikalaut 
kad areštuotų tą išgamą 
Pruseiką!

— Išgamą Pruseiką? Na 
ar tau galvoj negerai, Ste
pai: juk tai jūsų komunis
tų popiežius. Ar ir tu jau 
prieš komunistus?

— Tu nežinai viso biz
nio, drauge. Jis pasidarė 
darbininkų klesos išdavikas 
ir išgama. Dabar atvažia
vo Klyvlando darbininkus 
mulkint, o mums tikriems 
komunistams neduoda nei 
išsižiot. Mane va apstumdė 
jo draugai ir iš salės išme
tė už norėjimą jį sukriti- 
kuot.

— Stepai, kaip matau tai 
tavo galvelėj visų balkių 
trūksta: iki tu galėsi ko- 
munizko žinojime su Pru
seika susilygint ir jį sukri- 
tikuot, tu ir kojas pakraty- 
si. Ne dykai Pruseika ar 
jo draugai tave iš salės ir 
išmetė, nes tu tik rėkt gali 
ir žmogų niekint, o ne kri- 
tikuotis. Kaslink mulkini
mo, tai Pruseikos ir jo prie
šų darbas buvo ir yra dar
bininkus mulkint. Dabar ir 
susiriejot jus Bimbos su- 
mulkinti su Pruseikos su- 
mulkintais, o Pruseika su 
Bimba ėdasi už 
yra, _ 
mulkintojas.

— Tu nežinai

naktaizą nutraukė ir

Suėmė nelegaliai atvyku
sius ateivius. Kovo 17 d. 
vienoje šilko dažykloje su
imta 13 nelegalių ateivių, 
kurie bus pasiunčiami atgal 
ten iš kur jie yra atvykę. 
Dauguma jų yra Vokiečiai, 
šeši kiti pabėgo iš dirbtu
vės atsižadėdami ir uždir
btos mokesties, kurios už 
dvi savaites išėjo po $75 ir 
daugiau. Į jų vietas buvo 
priimti nauji darbininkai, 
dauguma Lietuvių.

Vienas tokių nelegalių at
eivių buvo iš sovietų Rusi
jos; jisai prašė Imigracijos 
viršininkų kad nesiųstų jo 
atgal į Rusiją, nes jis buvęs 
komunistų agentas, už ne- 
išpildymą paskirtų pareigi! 
buvęs pasmerktas mirties 
bausme, jam kaip tai pavy
ko išsprukti ir atbėgo į Ka
nadą, vėliau šmugelio keliu 
atvyko į Su v. Valstijas. Jis 
sakėsi turi pinigų ir gali) 
savo lėšomis išvykti į ku-j matysi kaip aš Pruseiką iš- 
rią kitą šalį, tik ne į komu-' kraustysiu iš Klyvlando. 
nistų rojų. Patys komunis- — Stepai, kas gi tavęs 

klausys ir kur tu bėgi: juk 
negali Stalinui pasiskųsti,

Gaisras ukėje. Kovo 19 čia Amerika, laisva šalis, 
d. sudegė Augustino Užda
vinio gyvenamas namas 
dviejų aukštų. Gaisras ki
lo iš nežinomos priežasties. 
Pirmą kartą namas buvo 
užsidegęs išvakaro, bet ug-i 
nis greitai buvo likviduota.j listų policijai. 
Antru kartu ugnis prasidė
jo apie 5 vai. ryto, kuri ga
lutinai viską sunaikino.

A. Uždavinis yra pavyz
dingas ūkininkas ir Pater- 
sono Lietuviams gerai žino
mas, Ramsey, N. J., gyven
tojas. Jis kai kuriems pri
statydavo šviežio pieno ir 
kiaušinių, minimais pro
duktais gerai vertėsi. Gais
ras nuostolių padarė virš 
$3,000. Sudegė geri baldai, 
kurie buvo neapdrausti, iri 
rubai, vos spėjo pasprukti 
iš lovų patys šeimos nariai.

Chemijos Studentas.

tai iš savo rojaus bėga.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

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

tai katras
gabesnis darbininkų

nieko. Pa

Jeigu Pruseikai pats Stali
nas nieko nepadarė — jis 
atsuko jam užpakali ir nu
ėjo savo vardu darbininkus 
mulkint, tai ką tu gali pa
daryt jį skųsdamas kapita- 

Juk aš ge
rai žinau kad Bimbos ir jo 
pakalikų buvo Pruseika ap
skųstas Maskvai, o ką jie 
jam padarė? Iš tavęs, ma
tyt, liko tik didesnis mul
kis Bimbos eilėse, na ir rė
kauji. Ar manai aš neži
nau kame dalykas?

— Tu turi ilgą šnipo no-

Draugas Stepas 

kų gražiai gyveno. Bet 
aukų pradėjo neužtekt, 
pradėjo Bimba ir kiti 
pakalikai su Pruseika var
žytis už darbininkišką lovį., 
Bimba savo purvinu taktu 
laimėjo viršų ir Pruseiką 
atstūmė. Likęs be pasekė-, 
jų Pruseika pradėjo orga
nizuot sau naują abazą ir 
ėmė leisti naują laikraštį. 
Bimba nusigando, ir kur 
tik dabar Pruseika pasirodo 
Bimbos liogeris rašo savo 
mulkiams eiti ir kelti ler- 
mus prieš Pruseiką, ardyti 
jo prakalbas ir kolioti jį. 
Jus tą ir darot, na o jis, 
turėdamas teisę prakalbas 
laikyti, turi teisę jus iš sa
lės mesti laukan už trukš- 
mo kėlimą. Kitur, kur yra 
daugiau Pruseikinių, ten jo 
pasekėjai ardo Bimbos pra
kalbas.

— Aš jam snukį sudau
žysiu kai kitą sykį atva
žiuos.

— Tą gal norėjai ir da
bar padaryt, bet buvai iš
mestas iš salės. Iš viso jū
sų vadų apsiėjimo matyt 
kad( , jie dirba ne darbinin
kų gerovei, bet didesniam 
jūsų mulkinimui. Dar tik 
keli metai atgal jūsų vadai 
susiėdė ir perskėlė savo pa
sekėjus, tada kovojot, pe
šėtės; dabar vėl, neištekda
mi aukų, vadai vėl pasida
lino, ir vėl ėdasi, pjaunasi, 
ir jus kursto, muštis už juos. 
Jie tokiu budu daro sau gy
venimą, o jus siunčia visur 
į muštynes: kariauti su po
licija prie dirbtuvių, kovoti 
salėse laike prakalbų, kad 
tik jiems butų iš ko misti. 
Tu pats, Stepai, buvai nu
važiavęs ' Rusijon, pamatei 
kad ten rojaus nėra, parbė
gai atgal į Ameriką, bet 
vistiek neturi gana proto 
suprast kad tenai komuni
stu vadai laiko pavergę 
darbininkus kad patys ga
lėtų ponaut. Čia Ameriko
je pavergti negali, tai ga
biai apmulkinę jus, vistiek 
iš jūsų gražų gyvenimą tu
ri. Jiems tokių tik ir rei
kia kurie eina, laksto, mu
šasi, ir paskutinius savo 
centus aukauja savo mul
kintojams.

— Drauge, už tokią ta
vo kalbą tu vertas pakart, 
ba tu pritari kapitalizmui 
ir Pruseikai.

— Netiesa, Stepai. Man 
tik gaila tokių tamsunėlių 
kaip tu, kurie tikit savo va
dams ir kaip avinai einat 
muštis už jų biznį.

— Tu, buožgalvi, aš su 
tavim daugiau nenoriu nei 
susitikt. Gudbai.

ir 
jo

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN «1
PITTSBURGH ’2 SS
SHIPRR IŠVAŽIUOJA

Iš Cleveland ..8:20 ryto 
Iš E. 55th St. . . 8:30 ryto 
Iš E. 93rd St. . . 8:35 ryto

IŠ

Iš

GRYŽTA
Pittsburgh 6:00 vakare 

arba 9:30 vak.
Youngstown 7:30 vak. 

arba 11:03 vak.

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

IE RAILROAD SYSTEM
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ŽODIS Į ILLINOIS VALSTIJOS LIETUVIUS 
AMERIKOS PILIEČIUS

Valstijos Iždininku (State 
Treasurer) J. WAYLAND 
BROOKS. Tai ,yra gabus vy
ras ir nėra abejonės kad jis

JOHN E. NORTHUP
Republican Candidate for Attorney General

Rašo Bronius F. Simons-Simokaitis.

Įsikūrus Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjungai daugiau pu
sė metų laiko atgal, be abejo
nės daugeliui Lietuvių kilo 
klausimas kam buvo reikalinga 
Nacionalė Organizacija. Atsa
kymas labai trumpas. Tam 
kad Amerikos Lietuvių gyveni
me buvo ir yra reikalinga re
forma, pagerinimai. A. L. L. 
Sąjunga šiandien jau vykdo 
tuos pagerinimus.

Kurie skaitėt A. L. L. Sąjun
gos įsikūrimo pareiškimą, ku
ris tilpo “Dirvoj”, “Vienybėj”, 
“Amerikos Lietuvyj” ir “Liau
dies Tribūnoj”, A. L. L. Sąjun
gos organe, gerai pamenat pa
reiškimą jog Amerikos Lietu
vių Liaudies Sąjunga ims da- 
lyvumą Amerikos politikoje, 
kad ji rūpinsis visais galimais 
budais Lietuvių jaunimo klau
simu. Nėra abejonės kad dau
gelis pamanė jog tai tik savo 
rūšies pasaka. Tačiau šiandien 
jau A. L. L. Sąjungos darbai 
paliko ne pasaka bet aktiviai 
įsikūniję.

Tiesa, toks didelis darbas ku
rį turi pasibrėžus A. L. L. Są
junga nėra galimas įvykdinti 
kelių mėnesių laiku. Bet rei
kia pastebėti kad tais vos ke
liais mėnesiais po įsikūrimo bu
vo padaryta daug ko, ko kitos 
organizacijos gyvuojančios ke
lis desėtkus metų neatsiekė.

Pavyzdžiu, A. L. L. Sąjungos 
organas “Liaudies Tribūna” 
jau suteikė Lietuviams 20 ra
dio programų. Tuose progra- 
muose dalyvavo musų inteli
gentija, jaunimas, kurie tai dai
nomis, muzika, kalbomis jums 
davė to kas yra svarbiu, gra
žiu ir naudinga Amerikos Lie
tuvių gyvenime. Radio pro
gramai paskatino musų jauni
mą imti dalyvumą Lietuvių 
dailėje, politikoje. Tie progra
mai buvo duodami kelių asme
nų pastangomis ir kaštais. At-

Kanc'idatas į Gubernatorius

EDWARD J. BRUNDAGE 

rim jaustis kad musų pareiga 
yra ne tik užsimokėti valstybi
nius mokesčius, kaip tai mies
tui, apskričiui 'ir valstijai, bet 
kartu .ir musų privilegija ir 
pareiga yra būti nariais val
džios aparato. O kaip mes tą 
galim atsiekti ? Atsakymas yra 
tik vienas: tik bendrai veikda
mi kaipo Lietuviai mes galime 
to atsieiti ko atsiekė kitos tau
tos gyvenančios Amerikoje.

Mes turėdami tūkstančius 
jaunuolių vaikinų ir merginų 
baigusių įvairias mokyklas ir 
aukštus mokslus, turime žiūrė
ti kad kiek galima jiems butų 
proga gauti valstijinius darbus 
ir kad jie jaustųsi jog tą privi
legiją jie gavo Lietuvių pastan
gomis. Todėl tavo pareiga yra 
eiti balsuoti, rinkti tuos žmo
nes kurie yra geri draugai Lie
tuvių. ,

ILLINOIS VALSTIJOS NO
MINACIJOS BALANDŽIO- 

APRIL 12
“Liaudies Tribūna” reko

menduoja Chicagos ir Illinois 
Lietuviams balsuoti už sekan-

tai vietai pilnai tinka. Jis yra john E. Northup, who is a 
daug pasidaibavęs piliečių nau- can(jiį[ate for Attorney General 
da*- of Illinois, will appear on the

27th Senatorial District Vai- Republican ballot to be voted 
stijos Atstovu (State Repres- throughout the State at the 
entative) MICHAEL G. RUGIS primary election which will be! 
(Lietuvis). Mums Lietuviams held on Tuesday, Aųril 12, 1932,1
yra garbė ir pareiga padėti ši
tam jaunam vyrui kuris jau 
yra nuėjęs gana toli į politiką 
ir geras Lietuvis patriotas (S. 
L. A. ir kitų musų organizaci
jų narys).

Cook Apskrities Advokatu 
(Coak County State Attorney) 
JOHN A. SWANSON. Prie

eis laikas kad kam nors reikės 
atiduoti kredo už jų gerus no
rus.

Kitas dalykas svarbu pažy
mėti kad “Liaudies Tribūna”, 
A. L. L. Sąjungos organas, iš 
mėnesinio mimeografuoto žur
nalo perėjo į savaitinį laikraš
tį. Tas buvo atsiekta ačiū ge
riems norams “Dirvos” leidėjų 
ir šiandien musų organas yra 
savaitinis, kuriuo daugelis Chi
cagos Lietuvių didžiuojasi.

Butų galima ir daugiau at
siekti] dalykų pastebėti kurie

čius kandidatus į valdžios vie
tas:

Gubernatorium (Governor): 
EDWARD J. BRUNDAGE, ku
ris yra geras žmogus ir paty
ręs politikas, tam urėdui labai 
tinkamas. Jis yra buvęs Vy
riausias Prokuroras Illinois ,v. 
nuo 1916 iki 1924 metų. Tame 
laikotarpyje pasižymėjo savo 
gabumais. Jis stovi už panai
kinimą prohibicijos, sumažini
mą taksų, išnaikinimą visokių 
gengsterių, kurių yra didelis

dabartinių aplinkybių Chicago- 
je jis yra daug gero padaręs 
piliečiams ir yra geras Lietu
vių draugas. Cook apskrities 
Lietuviai balsuodami už John 
A. Swanson nepadarys klaidos 
bet turės sau gerą draugą, ku
ris turi gerus norus ir nemažai 
energijos.

MUNICIPAL COURT 
JUDGES (TEISĖJAI)

Freeman L. Fairbank ir Ed
ward A. Fisher. Abu yra tin
kami tam urėdui ir nuolatiniai 
geri draugai Lietuvių. Chica
gos Lietuvių pareiga yra bal
suoti ' už juos. Mums Lietu
viams reikalinga turėti teisė
jų kurie mums gerai pažysta
mi ir kurie su Lietuviais skai
tosi.

11-to Ward Committeeman 
(Bridgeporto Kolonijoje) Ar
thur W. Sullivan. Jis yra ge
ras Lietuvių draugas nuo senų 
laikų ir todėl Bridgeporto Lie
tuviai, viena iš didžiausių Lie
tuvių kolonijų, parems Arthur 
W. Sullivan.

34-to Ward Committeeman

made the following statement 
regarding his objections to the 
“Lithuanian Tribune”:

I believe that the two great
est ant most necessary object
ives for every public office at 
this time are: (1) To assist in 
reducing excessive tax rates 
to lower and more normal lev
els, and (2) to check and des
troy organized crime, so far as 
is humanly possible.

To meet these necessities, 
dnd to make the office as use
ful as possible, I would, among 
other things, undertake:

(1) —To call to my assistance 
the most highly qualified staff. 
I stress this, knowing from my 
handling of civil and criminal 
matters that such a staff is in
dispensable in a great law of
fice. The state’s 1 legal work 
exceeds that of any private of
fice and it should have the 
services of men just as capable 
as the best private law office 
must have to retain its client
age.

(2) —To assist in the unifi
cation of all the prosecuting 
agencies of the state for the 
more effective suppression of 
organized crime.

(3) —To make or assist in 
making a careful survey of the 
general crime condition in II- 
lincis.

(4) —To prevent, in connec
tion with other prosecuting 
agencies of the State, a loss to 
the State of between three and 
a half to four million dollars 
a year through evasion of the 
gasoline tax.

(6) —To check any unlawful 
misapplication by , fraudulent 
means of money derived from 
State taxation.

(7) —To see that legal opin
ions for the use of ,all State 
departments shall be speedily 
and most thoroughly prepared.

(8) —To give close personal 
attention to every department 
of the office,-such as that re
lating to the Inheritance Tax 
laws and others.

(9) —To assist wherever pos
sible in the proper application

JOHN E.- NORTHUP 

and enforcement of the bank
ing laws.

(10)—To give the most care
ful and exhaustive considera
tion to matters affecting the 
public interest dealt with by 
State board or commissions, 
such as the Illinois Commerce 
Commission, so far as the At
torney General has the author
ity to act.

I have had no professional or 
official connection with any 
board or commissiop, such as 
the Illinois Commerce Com
mission, for fixing gas, elec
tricity or tax rates, and can 
therefore deal with such mat
ters freely and without any 
embarrasment whatever.

I should give all such ques
tions the thorough and exhaus
tive consideration which they 
deserve and which the people 
have a right to expect.

A public officer who con
fines himself to mere routine 
duties and those only which 
are specifically prescribed by 
law cannot hope to meet the 
great necessities of the day. 
The program which I propose 
will require much more than 
this. I look upon public of
fice, not only as a public trust, 
but as an opportunity to be of 
the greatest service to my fel
low citizens of the State of Il
linois.

Mr. Northup’s record of pub
lic service guarantees that he 
will carry out his promises, 
and voters of Lithuanian' ex
traction in the State of Illinois 
should be glad to support the 
candidacy of so competent and 
honorable a man.

įkūnyta vieno-kito asmens pa
stangomis.

MUSŲ DALYVAVIMAS AME
RIKOS POLITIKOJE

Amerikos Lietuviai, ypatin
gai Chicagoj ir Illinois valsti
joj, nuo senų laikų dalyvauja 
Amerikos valdžios rinkimuose. 
Iš Lietuvių apie 95 nuoš. yra 
Republikonai, ir jeigu Lietu
viai butų dalyvavę sistematiš- 
kai politikoje, šiandien mes 
jau aukštai butume politikoje 
stovėję. Bet visa nelaimė kad 
daugelis susidarė įvairius klu- 
belius-grupeles ir iš tų mažų 
grupelių tiek tik ir naudos tu
rėjo. Todėl šiandien yra rei
kalas pabusti ir veikti bendrai, 
sistematiškai. Mes esam Lie
tuviai ir musų tauta garbinga, 
musų bočių darbai puošia pa
saulio istoriją, musų kalba yra 
seniausia pasaulyje. Todėl ir 
Amerikoje gyvendami mes tu-

perviršis Illinois valstijoj.

Generaliu Prokuroru (Attor
ney General) JOHN E. NORTH
UP, pasižymėjęs kovotojas už 
teisingumą. Jis yra vienas iš 
tų kuris išdryso pasipriešinti 
Sanitary District “Whoopee” 
byloje, būdamas pirmu Asis
tentu Valstijos Prokuroro. Vi
sokį politikieriai darė visokius 
spaudimus prieš jį kad jis nu
sileistų, bet jis stovėjo kaip 
nesulaužoma siena ir išvedė, 
bylą valstijos naudai, piliečių 
naudai. Jo pareiškimai “Liau
dies Tribūnai” telpa kitoj vie
toje Anglų kalboje. Lietuviai 
balsuodami už John E. North
up nepadarys klaidos.

Valstijos Sekretorium (Sec
retary of State) WILLIAM J. 
STRATTON. Tai yra pilnai 
tinkamas tai vietai žmogus, ku
ris dabar tame urėde yra. Lie
tuviai balsuos už William J. 
Stratton.

George Hitz-(Northsaidėje)
man, gerai žinomas Lietuviams 
ir dėlto labai remtinas.

Šitie visi kandidatai, bus ant
Republikonų Partijos baloto 
balsavimuose
12 d. Visų Lietuvių 
valstijoje, apskrityse, 
gai Cook apskrityje, 
yra balsuoti už juos.

“Liaudies Tribūna” 
tuos kandidatus kurie

1 riausi Lietuvių draugai, ir' Lie- jos del to UŽ SLA. sekre-

Partijos
Balandžio - April

Illinois

M U S V (vyrai politikieriai gina Ge
guži ir Gugj už jų klaidas 

’, rėkauja ir 
ūžia kaip bitės avilyje del 
to kad Vinikas, neturėda- 

jau ištekėjęs! Chicagos Lie- mas teisės kandidatuoti, ne- 
ypatin-įtuvių moterų saujelė (visos buvo priimtas....
pareiga moterys, tik nepasisako ar Gėda, Chicagietės veikė- 

i gyvanašlės) pasirašo “San-jos, gėda!
parinko daros” num. 13 savo vardus Chicagos Panelė,
yra ge-' ir pavardes ir pasako kad

11»’ T i/i i 4- n 11 rr C? T A CinlrMA V W

PAQTARHQ guzi ir Gugi 1Ji 1 ADUu Susivienijime),

Ei, moterėlės, Vinikas

11 1_.11. JUO UCl LU LIZ. KJXJ1A-. ovmu

tuviai remdami juos pradės (ta toriu nebalsavo kad ant ba- 
“ — '■ I “NAUJIENOS” verkia kro-

kodiliaus ašaromis. Chicagos 
' ” J i dienraštis pravirko

sistematišką darbą kuris pas' 
mus ikšiol buvo apleistas. Da
bar yra laikas pabusti iš nuse- 
nusios tvarkos ir dalyvauti 
Amerikos politikoje, Amerikos 
valdininkų rinkimuose, kaipo 
organizuotas kūnas.

Illinois valstijoj Lietuviai 
gali bendrai sudaryti nema
žiau 20,000 balsuotojų, ir apie 
18,000 tik viename Cook Coun
ty (Apskrityje), kas turi labai 
sveriančią jiegą.

loto nėra Dr. Viniko var
do!

Atsargiau, poniutės, apie socialistų
Viniką, nes jis dar gyvena kam pasiųsta Lietuvai pasvei- 
su savo pirma pačiule. i...............................

Šis Chicagos moterėlių 
pasirodymas laikraštyje su 
protestu del Viniko parodo 
kaip žmones galima sufa- 
na tikint, jeigu jie patys ne
protauja. Chicagos poniu-1

kinimas laike banketo Vasario 
16 d. Shoreland viešbutyje.

Keista “Naujienų” politika 
ir dar keisčiau rodosi ko jos 
verkia kad Chicagos tautinin
kai pasveikino Lietuvą.

“Naujienų” obalsis visiems 
tės, vietoje ginti savo lyties Chjicagiečiams gerai žinomas: 
sekretorę, p-lę Jurgeliutę' “Lietuvai nei cento!”. Vadi-

Kadangi dabar eina rinkimai valdininkų Chicagoj ir 
Illinois Valstijoje ir “Dirva”-“L:audies Tribūna” ak
tiviai dalypauja Amerikos politikoje, todėl Chicagojc 
Lietuvių Republikonų Komisija atsidarė savo oficą 
(Committee Headquarters) LA SALLE HOTEL, ant 
18-to auk,to. Telefonas Andover 5838.

Ofisas atdaras dienomis ir vakarais ir tie kurie įdo
maujasi rinkimais ir turi reikalų prašomi kreiptis lai
šku arba telefonu. Ofisas veiks iki Balandžio 12 d.

Edward J. Brundage for Governor
THE LITHUANIAN REPUBLICAN COMMITTEE 

(For the State cf Illinois)
Publicity Division, Hotel L i Salle, Tel. Andover 5838.

SVARBUS SLA. 36-tos kuo
pos susirinkimas įvyks trečia
dienio vakare, Balandžio 6 d., 
Lietuvių auditorijoj, šiame su
sirinkime bus balsavimai SLA. 
Pild. Tarybos ir rinkimas dele
gatų į seimą.

Kiek tenka girdėti, cicilikai 
organizuojasi išrinkti tokius 
žmones kurie remti] Bagočių ir 
kitus jų plauko gaivalus.

SLA. 36-tos kuopos nariai ir 
narės turėtų ateiti į susirinki
mą ir apginti organizaciją nuo 
raudonukų. Rinkite tokius de
legatus kuriems rupi SLA. la
bas, o ne cicilikų klikos laime.

SLA. nariams patartina ap-[ 
sisaugoti slapukų kurie siunti
nėja lapelius kokių tai “tauti
ninkų komiteto” vardu. Tie la
peliai yra socialistu! Narys.

už tokią puikią pramogą.
Ponai Valiuliai yra pasiturin

ti Northsaidės gyventojai. Ne 
visi š.'ais laikais gali tokias 
pramogas rengti. Svečias.

DEPORTUOS. Vietos dien
raštis “Herald Examiner” pa
skelbė Kovo 29 d. jog bus de
portuota į Lietuvą p. Magdė 
Grišius, nes aukštesnysis teis
mas patvirtino žemesniojo tei
smo sprendimą. Poni Gr: šie
ne įvažiavo į Suv. Valstijas per 
Kanadą, Chicagoj išgyveno a- 
pie tris metus, o yra vedus su 
p. Grisiam apie porą metų.

Skaitytojas.

LIETUVIŲ ADVOKATŲ Są
jungos vakarienė ir šokiai. Pas
kutinė Lietuvių Advokatų Są
jungos socialė pramoga Įvyko 
du metai atgal Shoreland vieš
butyje, kuri buvo labai entu
ziastiška ir linksma.

Dabar Liet. Advokatų Sąjun
ga rengia antrą pekilį su ska
nia vakariene, šokiais ir links
mu programų. Tai bus šį sek
madienį, Balandžio 3 d., nuo 
6:30 vai. vakare, Shoreland ho- 
telyje, prie 55-tos gatvės ant 
ežero kranto. Užkviečiami vi
si į šį parengimą ir svečiams 
užtikrinama tikrai malonus va
karas. Ramutis.

STEPONAVIČIŲ koncertas. 
Ponas ir ponia Ch. Steponavi
čiai rengia gražų koncertą sek- 

i madienį, Balandžio 3 d., Lie
tuvių 'auditorijoj, nuo 7 vai. 
vakare. Ponia Steponavičienė- 
Salaveičikiutė yra žinoma kai
po geriausia dainininkė ne tik 
Chicagoje bet ir visoje Ameri
koje tarp Lietuvių. Ch. Stepo
navičius yra gabus chorvedis, 
ir yra mokytojas American 
Conservatory of Music, kurią 
jis yra baigęs. Studentas.

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

“GUDRI MOČIUTĖ”, šį sek
madienį, Bal. 3 d., nuo 7:30 v., 
School Hall salėj, 48th ir Ho- 
nore sts., statoma scenoje J. J. 
Zolpo 4 veiksmų drama “Gudri 
Močiutė”. Rep.

GRAŽI PRAMOGA. Ponas 
Jonas Valiulis su žmona suren
gė Kovo 19 d. savo dukrelei 
Onai pramogą paminėjimui jos 
16 metų amžiaus sukaktuvių, 
kas atsibuvo Masonic Temple 
name, 3349 W. North avė. Po
nai Valiuliai turi dvi dukreles, 
Aldoną ir Oną. Jos abi lanko 
high school.

Tai buvo šauniausia šeimy
niška pramoga kokią kas atsi
mena Northsaidėj. Draugų ir 
giminių svečių buvo arti pus
antro šimto ypatų, apie trečda
lis buvo jaunimas. Visi sėdė
jo aplink gražiai papuoštų star 
lų, apkrautų skaniais valgiais, 
p-lė Onutė sudėjo ties vieta kur 
degė šešiolika žvakučių, reiš
kiančių jos pragyventus mete
lius. Kalbų jokių nebuvo, tik 
Onutė pratarė keletą žodžių į 
svečius ir tėvelius, paačiuodama

naši, “Naujienos” nieko neturi 
prie Lietuvos, kas gero ar blo
go, o atsiekti ką joms vargu 
ir galima, kuomet Plečkaitinin- 
kai jau nyksta.. O gal joškiai 
reikalauja kad jos taip rašytų? 
Bet tas yra mažmožiu Lietu
viams. Lietuviai siunčia pa
sveikinimą Lietuvai, o kam so
cialistai siunčia pasveikinimus?!

Buridano Asilas.

štai kur gaunama 
“Dirva” Chicagoje:

“MARGUTIS”
2437 W 69th Street 

News Stand
Kedzie and North ave 

News Stand
Milwaukee av & Girard st 
Aušros Knygynas .

3210 So Halsted 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

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.

Chicagos Lietuvių Radio Programai
SEKMADIENIAIS

WHFC—“LIAUDIES TRIBŪNOS” - “DIRVOS” programas 
nuo 2:30 iki 3 vai. po pietų.

WCFL—Jos. F. Budriko Corp., nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. 
WGES—“Naujienų” — nuo 6 iki :30 vakare.

ŠIOKIOMIS DIENOMIS
WGES—Peoples Furniture—antradieniais, nuo 7 iki 8 vak. 
WHFC—Jos. F. Budriko Corp.—ketvirtadieniais, 7 iki 7:30. 
WHFC—“MARGUČIO”—ketvirtadieniais, nuo 7:30 iki 8. 
(Pastaba: Rytinėse valstijose buna valanda vėliau čia pa

duoto laiko, nes Chicagos laikas eina valanda vėliau.)



DIRVA

PROHIBICIJĄ BAIGIA SAVO DIENAS
*—--------------------------

Tai vis “argumentai” že-Kiek iš visko matyt, Su
vienytose Valstijose prohi
bit j a butų panaikinta vie
na diena jeigu tik “sausie
ji”, kurie dabar turi val
džią savo rankose, leistų 
žmonėms laisvai pasireikš
ti. Bet kaip visais kitais 
atvejais taip ir šiuo, tie ku
rie valdo, naudoja prievar
tą kitus prisitaikyt ir laiko 
užkirtę kelius daryti kitaip 
negu valdantiems patinka.

“Literary Digest” savait
raštis . pašventė milijonus 
dolarių išbandymui kokios 
nuomonės yra Amerikos pi
liečiai link prohibit jos.

Kas kart vis daugiau ir 
daugiau sueina atsakymų, 
ir jie vis įrodo kad “šlapie- 
ji” turi viršų 3 prieš 1 “sau
sųjų”. Paveizdan, iki šiol 
suėjo 3,040,036 balsavimo 
lapeliai, iš jų 2,276,861 išsi- 
reiškia prieš prohibiciją, o 
tik 763,175 už jos palikimą.

Tuo remiantis galima sa
kyti kad didelė diduma pi
liečių balsuotų už atmeti
mą to nevykusio įstatymo 
jeigu tik valstijose ir viso
je šalyje prieš juos butų iš
statyta nusprendimas pro
hibit jos likimo.

Turint savo rankose'visą 
dalyką “sausiems”, ims lai
ko iki bus galima, apėjus 
visas jų statomas kliūtis, 
laisvai dėti kryžiuką ties 
žodžiu kuris reikš prohibi- 
cijos laidotuves.

Lietuviams kurie yra S. 
V. piliečiai reikia būti pri
sirengusiems pareikšt savo 
balsą kada ta proga ateis. 
Kiek žinoma, iš Lietuvių 
nėra nei vieno kuris užtar
tų prohibiciją.

miau kritikos. Išeitų kad 
tik tie visi nori Gegužio ku
rie gavo paskolas ant savo 
laužų, o kurie negavo tie 
ant jo pyksta....

Nors tie kurie už Gegu
žį dirba, giriasi gavę iš jo 
paskolas ant savo laužų, 
bet jų laužai matyt nieko 
neverti, nes SLA. paskolos 
žymiai nustojo vertės.

Klaipėdoj Neprieina 
Tvarkos

Lietuvos Pasiuntinybė iš 
Washingtono praneša gau
tą Eltos žinią iš Kovo 23 d. 
kad Klaipėdos Direktorijos 
pirmininkas Eduardas Si
maitis Kovo 22 d. perskai
tė Seimeliui savo deklara
ciją, bet daugumos partijos 
balsavo prieš, tokiu budu 
atmetė. Po to Simaitis per
skaitė Klaipėdos guberna
toriaus dekretą, kuriuo sei
melis paleistas ir turės bū
ti nauji rinkimai po šešių 
savaičių.

Matyt Vokiečiai ten dir
ba išsijuosę prieš Lietuvą, 
už Boetcherio paliuosavi- 
mą.

Kam Pykt ant Kitų už 
Tokius pat Dalykus 
kokius Patys Darot?
Socialistai, prisidengę 

“Vakarų Veikėjų Komite
to” vardu, išsiuntinėjo SLA. 
nariams lapelius prašydami 
jų balsuoti už Bagočių, Gu- 
gį, Bakaną, Stungį ir Bro- 
nušą į SLA. valdybą, išpeik
dami tautininkų kandida
tus. O kada tautininkai, pa
sekdami socialistų pavyzdį, 
išsiuntinėjo tokius lapelius, 
patardami SLA. nariams 
balsuoti už p. Bačiuną, p. 
Tareilą ir kitus tautininkų 
kandidatus, ir panašiai pa
peikė socialistų kandidatus, 
tai socialistai pyksta, ir 
“Naujienų” No. 69, viens iš 
jų, pasirašęs “Faktų Rinkė
ju”, pašiepia tautininkų ko
mitetą, ir mėgina visokiais 
budais diskredituoti p. Ba
čiuną, tautininkų kandidatą 
į SLA. prezidentus, tiktai 
gaila kad jis nieko tokiu ne
suranda kas p. Bačiuną dis
kredituotų. Kam čia jums 
pykti, “gerbiami” socialis
tai, už tokius dalykus ko
kius jus patys darote? Jei
gu jus nebūtumėte siunti
nė ję savo lapelių tai ir tau
tininkai nebūtų buvę reika
lo tokius lapelius siuntinėti.

Jeigu jus savo lapeliuose 
nebūtumėte peikę tautinin
kų kandidatus tai galbūt ir 
tautininkai nebūtų turėję 
reikalo peikti jūsų kandida
tus. Jųs-gi padarėte pra
džią, o tautininkai pasekė 
jus. Tai nereikėtų už tai 
pykti.

Ir kaslink kankidatų kva
lifikacijų, kurie iš jų yra
geresni, taipgi nevertėti!
perdaug ginčytis, nes kaip 
jus turite teisę rekomenduo
ti savuosius taip ir tautinin
kai turi teisę savo kandida
tus rekomenduoti. Jus, peik
dami p. Bačiuną norit įti
kinti SLA. narius kad p. Ba- Į 
gočius yra geresnis, tai ge
rai, jeigu* jums p. Bagočius 
yra geresnis, kurs kitą sykį 
mokėjo gražiai numirti ir po 
3 metų vėl atgyti (Kristus 
miręs išgulėjo tik 3 dienas, 
o p. Bagočius miręs net 3 
metus ir vėl sveikas atsi
kėlęs), tai yra stebuklingas 
žmogus, ir jeigu šitokį ste
buklai, sulig jūsų nuomo
nės, yra gera kandidato 
kvalifikacija į SLA. prezi
dentus tai gerai, rekomen
duokite jį, tai kada jam pre
zidentaujant pasidarys Su
sivienijimui nuostoliai ar 
panašių Staškuno pomirti
nių išjieškojimai, tai jis vėl 
galės stebuklingai numirti 
ir tada nariai negalės ant jo 
rėkauti nei už nuostolius 
nei už posmertines, nes ant 
mirusio žmogaus yra nepa
doru rėkauti. Tautininkai- 
gi į stebuklus netiki, ir užtai 
jie rekomenduoja į SLA. 
prezidentus p. Bačiuną, ku
ris visuomet buvo gyvas ir 
yra gyvas ir jokių stebuklų 
nedarė, ir, likęs SLA. pre
zidentu, jis nežada stebuk-
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Pasaulis Prasidėjo iš 
Nieko

Profesorius Opik iš Es- 
tonijos, atsilankęs Ameri
koje, skelbia kad žemė at
sirado tokiu budu kaip mo
kina biblija: iš nieko pasi
darė skritulis, ataušo ir li
ko žemė. Žinoma, profeso
rius biskį kitokius metus 
paduoda žemės atsiradimo. 
Biblija sako kad žemė buvo 
sutverta 6,000 metų atgal, 
o Prof. Opik sako kad že
mė susitvėrė 3,000,000,000 
metelių atgal....

ŽIEMOS RYTAS
Žiemos rytą krinta sniegas 
žvaigždėm’s sidabrinėms, 
Žiemos rytą skamba juokas 
Iš jaunos krutinės.

Erdvėj spindi aukso žvaigždės
Už pilkųjų debesų, 
Ir skaistutė saulužėlė 
Kelias iš sapnų.

Sniegas supa žalią gojų, 
Sniegas dengia žalią šilą, 
žvaigždėm’s mirga jis po kojų, 
Mano širdis jį pamilo.

Kidronėlis.

“Sandaros” Logika
Tautinės Sandaros orga

nas “Sandara” vis verda 
košę kurią ji pati negali su- 
gromuliuoti. Nedykai “San
dai os” skaitytojai vieni pa
sidarė socialistais ir ją pa
metė, kiti dar visai nepri
brendę nei šiam nei tam, 
nori ir kitus sandariečius į 
socialistų abazą nusitemp
ti ir palaidoti Sandarą ir 
’’Sandarą”.

Štai kokių “argumentų” 
“Sandaroje” užtinki (ku
riuos redaktoriai mielai de
da į savo laikraštį):

Tūlas Juozas Blandis nr. 
13-me, straipsnelyje “Ko
de! mes turim rinkti V. Če
ką nauska į SLA. Sekret.” 
sako: “Tų melų ir šmeižtų 
skleidimu ypatingai atsižy
mi ‘Vienybė’, ‘Dirva’, ‘Liau
dies Tribūna’ ir įvairus pa
skalų gaudytojai, kurie St. 
Gegužiui prezidentau j a n t 
negalėjo gauti paskolų ant 
savo laužų.”

UŽMIRŠTA PILIS
(Nežinomo autoriaus)

Svajingai šlamėjo žalioji girelė
Kai vasara baigės daili.
Liūdnai taip skambėjo laukuose dainelė 
Ir plaukė už girių toli.

Ir kanklės vaidilų skambėjo meiliai 
Apverkdamos mirtį gėlių.... x 
Ir klausės nurimus, klausėsi tyliai 
Garbinga pilis Lietuvių.

Jai pasakas sakė žalioji girelė,
Jai Nemunas liūliavo sapnus,
Nuo amžių žavėjo gailioji dainelė,
Ją valdė valdovas garsus.

Bet vakarą tylų sužvingo žirgai: ' 
Pavergti ją priešai atėjo.
Bet narsus Lietuviai nebus jų vergai, 
Nes savo tėvynę mylėjo.

Aš SAPNAVAU
Aš sapnavau tave, mergyte,
Per visą naktį ik aušros,
Ir aš blaškiaus skausmų glėbyje
Del meilės tavo nelemtos....

Tu nežinai kiek aš kentėjau, 
Kaip skaudžiai širdį užgavai, 
Kada tu kitą bernužėlį, 
Mane užmiršus, bučiavai....

Man draskė skausmas tad krutinę 
Jausmu pašėlusiu, aštriu, 
Nes aš tave, brangi mergyte, 
Dar neapsakomai myliu....

Ir kai išryto atsikėliau, 
Girdėjau raudą širdyje,.
Ir kiaurą dieną aš blaškiausi 
Skausmų svaigiųjų glėbyje....

Blaškiaus, kenčiau, bet nieks nematė, 
Ir nesuprato tų skausmų.
Ir aš blaškysiuosi per amžį 
Palikęs viens, tarp svetimų:...

Jonas Morkūnas.

lų daryti, bet žiūrėti kadi 
Susivienijimas nedarytų 
daugiau nuostolių, kad Su
sivienijimo turtas ir nariai 
didėtų, o nemažėtų, kaip 
kad dabar mažėja, ir kad 
SLA. iždininkas mokėtų 
taksas tiktai už Susivėniji- 
mo namus, o ne už Devenio 
ar Ažunario kaip p. Gugis 
mokėjo; kad sekretorius ne
išduotų $25,000.00 čekį ne
gavęs morgičio nei kitų rei
kalingų dokumentų, ir kad 
spauda “Tėvynės” laikraš
čio nekainuotų Susivieniji
mui daugiau kaip kainuoja 
kiti laikraščiai tokio didu
mo.

Ir jeigu jums yra geras 
p. Gugis, kurio iždininkavi- 
mo laiku pasidarė SLA. iž
de net pusė milijono dolierių 
nuostolių, kaip kad jus pa
tys savo “Naujienose” No. 
67 paskelbėte, ir jeigu šitokį 
nuostoliai yra jums malonu 
SLA. ižde matyti, tai gerai, 
rekomenduokite p. Gugį 
vėl į SLA. iždininkus, gal
būt jis sugebės ir antrą pu
sę milijono dol. nuostolių 
Susivienijimui padaryti kai
po geras finansų žinovas. 
Tautininkai-gi labai nemėg
sta nuostolių, jiems yra 
daug maloniau matyti SLA. 
ižde pelną negu nuostolius, 
ir todėl jie rekomenduoja j 
SLA. iždininkus p. Tareilą, 
kurs taigi nuostolių nemėg
sta, nes ir jam yra daug ma
loniau matyti SLA. iždą di
dėjant o nemažėjant.

Taigi nereikėtų socialis
tams pykti kad tautininkai 
neremia, jų kandidatus į 
SLA. valdybą, kadangi so
cialistų kandidatų kvalifi
kacijos tautininkams visai 
nepatinka. Tautininkas.

KAS PADARO GERUS 
DANTIS

Rašo K. Stanislovaitienė, B. S.

jęUDIKIO dantys visųpirmiausia prigu
li nuo motinos užsilaikymo nėščiai bū

nant. Prieš kūdikio gimimą jau yra su
sitvėrę jam priešakiniai dantys ir keturi 
dantys iš antraeilių už jų. Jie tik gludi 
smegenyse laukdami progos išdygti. To
dėl aišku kokią svarbią rolę lošia motinos 
užsilaikymas. Jos valgis turi būti našus 
tomis medegomis kurios tveria kaulus, tai 
yra kalkis ir fosforas. Tie reikalingi mi
neralai randasi daugiausia piene, rupiuo
se miltuose ir šviežiose daržovėse. Bėt ir 
tie visi valgiai nepagelbės jeigu stekuos 
vitaminų A ir D, nes tie yra būtinai rei
kalingi pagelbėjimui kunui suvartoti kal- 
kį ir fosforą kaulams. Cod liver aliejus 
yra labai geras, o jei kuriai motinai jis 
perdaug nepriimnus (šlykštus) ji gali ger
ti viosterol arba vartoti duoną ir kitus 
grudų produktus kurie yra perleisti (irri- 
diated) per ultra-violetinę šviesą pagal 
Steenbock patentą.

Maistas turėtų būti iš sekančių daly
kų: kvorta pieno kasdien, lapuotų daržo
vių, kaip tai: salotų, selerų, buroklapių, 
špinakų, žalių kopūstų arba kiaulpienių 
(dandelions); duonos iš nepikliavotų mil
tų; sviesto ir kiaušinių. Perdaug mėsos 
reikia vengti, nes mėsa padaro išmatas
kurias inkstai turi iš kraujo valyti, o neš- 
čiam kunui jau ir taip inkstams yra dvi
gubas darbas. Pusryčių košė turėtų su
sidėti iš čielų grudų, ne farinos arba corn
meal, kurie jau atskirti nuo mineralų.

Dabar pakalbėkim truputį apie vai
kus. Pirmieji vaikų dantys turėtų būti 
taip pat gerai prižiūrimi kaip ir antrieji. 
Daugelis mano kad pirmieji dantys ne
svarbus, bet nuo jų sveikumo priguli ir 
antrųjų dantų stiprumas. Tinkamas mai
stas, geras sukramtymas, dantų valymas, 
ir, reikalui esant, laikina dentisto priežiū
ra reikalinga būtinai. Vaikams pienas la
bai svarbu. Lai pieną geria taip, lai gau
na jo su pusryčių koše, su pieno sriubomis 
arba užsigardavimuose, kaip tai “baked 
custard” ir su pienu darytuose pudinguo
se. Taip pat neužmirškit duoti žalių ar 
virintų vaisių kasdien ir salotų arba sa- 
lerijų kad kramtymu galėtų šveisti dantis. 
Lai gauna po vieną kiaušinį ir apikietės 
duonos arba “toast” (pagruzdintos duo
nos) taipgi del kramtymo stimuliavimo.

Nepersenai Columbia . Univers i t e t o 
profesorius surado kad vitaminas C labai 
svarbus užlaikymui dantų sveikais. Jisai 
pataria išgerti kasdien no puskvortę apel
sino sulties su sultimi vieno citrino. Žino
ma, prie to jisai pataria gerti po kvortą 
pieno ir lapuotas daržoves valgyti. Bet 
jis mano kad vitaminas C labai svarbus 
priedėlis ir tvirtina kad tas ne vien užlai
kė jo dantis, bet tuo budu net užgijo jam 
dantys kurie ką tik buvo pradėję gesti. 
Paprastam žmogui jo patarimas nepriei
namas iš priežasties kaštų,, bet neužmirš- 
kim kad tomato sultys iš dėžių turi vistiek 
labai didelę vertę. Taipgi reikia čionai 
priminti jog gelžies organiški junginiai 
yra labiau surišti su apelsino minkštimais 
negu su sultimi. Norint visa gera iš apel
sino gauti reikia jį valgyti, ne vien sultis 
gerti.

Iš saldumynų reikia vengti pirktų sal
dainių, geriau duokit vaikui nuplautų ra- 
zinkų arba džiovintų slyvų ar daktylių 
(dates). Bet, jeigu vaikas gaus gerai pri- 
valgyt prie stalo tinkamų valgių jis neno
rės saldumynų. Po valgiui reikia vaikus 
mokinti valyti dantis, arba nors burną iš
plakti vandeniu.

GENESNI Amerikiečiai gerai prisimena 
tuos laikus kuomet prieš šventes, prieš 

vestuves, krikštynas ar šiaip kokį pokilį 
važiuodavome į miestą už kelių mylių kad 
pas kokį Žydelį galėtume nusipirkti kepa
lą juodus, ruginės “Lietuviškos” duonos.

Ta Lietuviška, juoda, duona būdavo 
priskaitoma prie geriausių gardumynų.

Laikai pasikeitė. Dabar juodos duo
nos galima gauti kiekviename miestelyje, 
bet ta duona, nors ir juoda, nėra grynų ru
ginių miltų, yra tai mišinis įvairių javų 
rūšių, įvairių miltų, ir todėl nėra taip ska
ni kaip tikroji Lietuviška duona. Taip 
yra Amerikoje, tai visi gerai žinome. Lie
tuvos miestuose taip pat jau sunku yra 
gauti grynos, skanios ruginės duonos.

Tik Lietuvos ūkininkai ir Lietuvos ka- 
riumenė kepa iš grynų ruginių miltų, gerą 
ruginę Lietuvišką juodą duoną. Visos ki
tos kepyklos kepa su įvairiais priemaišais, 
del ko jų duona greitai pasensta ir esti ne
skani.

Didesnėse kepyklose, nors policija ir 
savivaldybės daboja švaros, už apsileidi
mus ir nešvarą skaudžiai baudžia, bet vi
saip buna. Kaune dabar tokiems blogu
mams daroma galas.

Duonai kepti fabrikas. “Paramos” 
koperativas duonai kepti įtaisė fabriką, 
kur. viskas daroma mašinomis. Miltų, teš
los ir iškeptos duonos žmogaus ranka ne
paliečia. Viskas įrengta higieniškai—šva
rių švariausia. Ši kepykla gali į parą iš
kepti 5 tonus duonos, bet dabar dar kepa 
apie du tonus. Kauniečiai tą duoną labai 
pamėgo. Jei ir toliau viskas bus taip šva
riai iš grynų produktų kepama tai greitu 
laiku Kaune kitokios duonos niekas heval- 
gys kaip tik “Paramos” fabriko.

Toje duonkepy kloję visi kepėjai yra 
mašinistai. Išviso dirba 30 darbininkų. 
Mėnesinis atlyginimas 250—450 litų. Dir
ba po 9 valandas su 1 valanda pietums 
pertraukos.

Iš dideliausiuose duonkubiliuose išrau
gintos ir puikiausia mašinomis išminky
tos tešlos, taip pat mašinomis padaromi 
kepaliukai ir tam tikro diržo nešami į šva
rų garinį pečių, kuriame karštis svyruoja 
nuo 220 iki 250 laipsnių. Nuo pečiaus į 
sandėlį, taip pat žmogaus ranka nepalies
ti, kepaliukai tam tikrais prietaisais yra 
mašinų nešami ir kraujami. Iš sandėlio 
“Paramos” automobiliais išvežiojami po 
miesto krautuves.

Kauniečiai “Paramai’ yra labai dėkingi, 
tik Žydeliai duonkepiai labai nosis rauko 
ir keikia, bet nieko nepadarysi, visiems 
neįtiksi.

Ateityje šiame fabrike manoma įstei
gti skyrių kur bus dirbami makaronai ir 
kitokį dalykai, kuriuos iki šiol Lietuva ga
bendavosi iš užsienių. Tas sumažins auk
so išvežimą į užsienį ir duos keliolikai dar
bininkų uždarbį. O tas viskas Lietuvai ei
na į sveikatą. Tsb.

Darbininkų Laimėjimas
Po 10 metų pastangų ga

baus organizuoti darbinin
kai laimėjo tai kad federa- 
liai teismai neturi teisės 
kištis į darbininkų nesuti
kimus su darbdaviais. Pre- 

l zidentas Hoover šiose die- 
| nose tą nuosprendį pasira- 
j šė.

STIKLŲ SUMUŠIMAS
Sumušt stiklais prieš išgėrimą papro- 

tis užsiliko iš Romos laikų. Romos gladia
toriai arba ristikai prieš imtynes gėrė po 
taurę vyno. Delei apsisaugojimo nuo nu- 
nuodijimo priešai maišė savo vyną perpil
dami iš vienos į kitą. Vėliau tas pap rotis 
persikeitė į palietimą taurių ir skambini
mą stiklinių su gerais linkėjimais.

MELAGIŲ KONKURSE
Šioje gadynėje melagiai truputį nusi

dėvėjo, todėl paskutiniame melagių kon
kurse jau rodėsi nebus kam ir dovanos lai
mėti. Bet štai baigiant kvotimus, išeina 
vienas kandidatas su sekančia pasaka:

“Kai aš šį pavasarį medžiojau, aš pa
mačiau lapę prisiglaudusią už akmens. Aš 
gerai įtaikiau ir šoviau. Kulka perlindo 
per lapę, atsimušė į akmenį, atšokus užmu
šė kitą lapę. Mane šautuvas taip trenkė 
kad aš atpakaliais įvirtau į upę. Virsda
mas dešine ranka nutvėriau laukinę antį, 
o su kaire vandeninį vebrą. Išbridęs iš 
upės pajutau kad kelnės pilnos prilindę 
ašerių, kad net petnešos sagutis truko ir 
lėkdamas užmušė kurapką.”

Jis laimėjo dovaną.

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

30c
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.
Reikalaukit “Dirvoje”
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PER TVORA

ANTRA DALIS
PERSISKYRIMAS 

L
Jaunutis ir Merkys Maskvoje

JAUNUČIO ir Merkio kelionė į Smo- 
lenską buvo ne lengva. Nors šal- 
tis apdengęs upes ledu netrukdė 

tiesioginiais keliais siekti Į rytus, bet už
tai gilus sniegas ir pūgos slėpė po jų ark
lių kojų visokias kelio žymes. Per Lietu
viškas žemes jojant, kelią geriau nusima
nė, ir laikydamiesi Ašmenos, Vileikos, Ar
šioj os ir kitų pažystamų pilių ir pilaičių, 
skubėjo tolyn nuo Vilniaus. Bet atsidū
rus Rusų žemėse reikėjo dikčiai ir paklai
džioti, ir prisiėjo giliuose miškuose, pil
nuose žvėrių, gatavų juos sudraskyti, pox 
atviru dangum, po eglių šakomis, nakvoti. 
Tiek tik 'gerai kad Jaunutis mokėjo Rusų 
kalbą gerai, būdamas Rusės motinos sū
nūs, o Merkys irgi pusėtinai tą kalbą su
graibė, kadangi nuo to kai Gediminas pa
darė' Vilnių Lietuvos sostine, ten radosi 
daug įvairių tautų žmonių, taigi ir Rusų, 
ir Lietuviams Rusų kalba nebuvo svetima. 
Lietuviškose žemėse, kur Jaunutį pažino
jo, jiedu lenkėsi pilių ir tik mažose sody
bose tesikreipė prašyti nakvynės ir ark
liams pašaro. Keliavo paslaptomis, neiš- 
siduodami kas tokie yra, kad kartais ne
galėtų Keistučio vijikai, ko jie tikėjosi, pa
sekti jų pėdomis. Ir jie patys žinojo ir 
žmonės galėjo suprasti kad ne taip Vil
niaus didkunigaikštis keliauja. Dabar gi, 
vietoj didžio būrio apginkluotų palydovų, 
jis keliauja tik su vienu ištikimu draugu, 
kas kožnam įrodo jog jie yra ne kas kitas 
kaip pabėgėliai. 1

Daug kartų nakvojo ir šiaip apsistojo 
pas paprastus nuošalinius gyventojus, ku
rie su didele baime juos priimdavo, kadan
gi jie neišrodė į šiaip sau keleivius, bet į 
žmones su didele atsakomybe ir galybe už 
savęs, nors, gaila, to buvo netekę.

Nors su Smolensku Lietuviai iš senai 
jau turėjo reikalų, ir jau Gediminas tos 
kunigaikštystės valdovams gelbėdavo ir 
tarpininkaudavo, tačiau nei Jaunučiui nei 

. Merkiui neteko pirmiau Smolenske būti, 
todėl jie keliavo kaip tikri klajūnai. Pri
silaikydami kelio į rytus, kuogreičiausia 
norėjo pasiekti tą miestą, kur Jaunutis 
manė gaus pirmą tikrą prieglaudą ir gal 
gerą paramą savo nelaimėje.-

Smolenską tada valdė kniazius-kuni- 
gaikštis Ivanas Aleksandras Možaiskiškis, 
kuriam keli metai atgal pats Algirdas gel
bėjo atimti tą miestą nuo Juro Danilavi- 
čiaus Maskviškio. Ivanas labai draugin
gai atsinešė į Algirdą, bet gal labiau iš bai
mės negu iš gero noro, ir pasalomis jieš- 
kojo būdų kaip atsikračius Algirdo įtakos, 
nes kiek jis jautė, Algirdas ruošė sau tin
kamas apistovas. Smolenską užvaldyti.

- Ivanas, sulaukęs netikėtų svečių, nu
stebo. Vietoje nudžiugti iš atsilankymo 
Vilniaus valdovo, jisai lyg pastiro iš nuo
stabos. Matydamas Jaunutį atvykusį tik 
su vienu palydovu tuoj dasiprotėjo kad 
Vilniuje kas nors negerai, nes jis jau buvo 
girdėjęs Lietuvos kunigaikščių nepasiten
kinimą Jaunučiu ir Algirdo norus paimti 
viršenybę pačioje Lietuvoje. Nenorėda
mas kad kas ir žinotų kas pas jį atkeliavo, 
Ivanas nusivedė juodu į nuošalią vietą, pri
prašė kad jie neišsiduotų niekam kas tokie 
yra, ir prašė pasiaiškinti apie savo kelio
nės tikslą.

Jaunutis apsakė dalyką ir pridėjo:
— Jeigu kunigaikštis sutinki gelbėt 

man atsiimti Vilnių, padarysim tarpusavę 
santaiką ir visados aš gelbėsio Smolenską 
nuo visokių puolimų.

Tiesa, Smolenskui reikėjo draugų ir 
pagalbos, tačiau Ivanas šaltai persvarstė 
Keistučio ir Algirdo galybę ir jtj pasiseki- 

ir ~u”ado kad jam sveikiau bus sugy
venti su anais dviem draugingai negu ri

zikuoti gelbėti niekuo nepasižymėjusiam, 
be galybės likusiam Jaunučiui. Jisai tuoj 
pradėjo savo nelauktų svečių kratytis, kad 
kartais neužsitraukus Algirdo ir Keistu
čio keršto už jo priglaudimą.

— Bėgk į Maskvą, pas savo seserėną, 
didį kniazių Simeoną, — patarė Ivanas, — 
jis tikrai galės suteikti pagalbą, nes jis su 
Algirdu nesutinka ir nuolat kariauja. Si
meonas yra galingas ir Algirdas jam nė
ra pavojingas.

Nuleido galvas musų klajūnai ir užsi
mąstė. Jaunutis sukando sau lupą taip 
tvirtai kad net iš vieno jos krašto išsiver
žė kraujas. Pajuto kad labai apsivylė ir 
nieko neatsiekia. Likti be pastovios vie
tos ir slapstytis išrodė neprotinga, taigi 
pažiūrėjęs Merkiui į akis, kuris irgi tuo 
pat laiku pakėlė akis į savo kunigaikštį, 
pasakė:

— Keliaujam!....
Maskva buvo paskutinė vieta kur jie 

galėjo keliauti ir paskutinė viltis, nes di
dis kniazius Simeonas buvo vienatinis iš 
Lietuvos kaimynų kurs dryso atvirai su 
Algirdu vaidintis-pykautis.

Smolensko valdovas labai apsidžiaugė 
kai jo svečiai ėmė ruoštis kelionėn, ir mie
lai aprūpinęs juos maistu ir reikmenimis, 
išlydėjo, bet vis nenorėdamas kad kas pa
tirtų kas jo svečiai buvo per vieni.

Išsileido musų klajūnai dar klaidin- 
gesnėn kelionėn — į Maskvą. Nors Mask
va nuo Smolensko tiek pat tolumo kaip 
Smolenskas nuo Vilniaus, bet dabar jie at
sidūrė visai svetimoje padangėje, kur jau 
jautėsi Totorių valdžios jungas, ir taip pat 
giliuose miškuose, pilnuose pavojų.■ į i ■ ul#io d

Apie savaitę laiko jie praklaidžiojo 
giriose, kuomet užėjo baisi pūga, kuri 
siautė per keturias dienas ir naktis be pa
liovos. Išrodė kad dangus su žeme mai
šėsi, bet iš to jokios išeities nesimatė. Ap
linkui girdėjosi tik žvėrių kauksmai, ku
rie maišėsi su švilpiančių, staugiančiu vė
ju, bėgančiu per medžius. Apsirinkę vie
tą po didele egle, po plačiai išskėstomis ša
komis apsibuvo, apsikraudami aplinkui ki 
tomis šakomis, ir pasidarė sau bustynę 
čia nors sniegas neįsigavo, kad ir šaltu 
nemielaširdingai juos vargino. Gyveno pc 
ta egle su savo kelionės draugais arkliais 
patys netekę maisto ir arkliams neturėda
mi pašaro. Miegojo ir ilsėjosi pasikeisda
mi: vienas ėjo sargybą, stovėdamas abie
jų nuogais kardais rankose, kitas mėginc 
pramigti. Rodės kad audra ir pūgos nie
kados nepraeis. Kaip troško kad kur bu 
tų kokių žmonių, bet viltys rodėsi tuščios 
nes kas galėtų tokiose girių gilumose gy
venti? Bet ar ištiesų taip buvo?

Penktą dieną tokio nuobodaus gyveni
mo po egle, audra pasiliovė. Oras prasi
blaivė, sniegu apgulusios eglių šakos ėmė 
atspindėti saule, kuri keliavo per dangų 
toli-žemai pietuose. Išėjo klajūnai iš sa
vo bustynės apsidairyti, ir neilgai žvalgan
tis Jaunutis pamatė ne visai taip toli nuo 
jų, rytų pusėje, per medžius verčiantis į 
aukštį palšus durnus.

— Čia esama žmonių! — sušuko jis 
Merkiui. — Einam!

Merkys staiga palipo į medį persitik
rinti, ir pamatė kad durnai eina iš žmonių 
gyvenamos vietos, ne taip visai toli, me
džiais apaugusiame krante.

Pasiskubino jiedu tenlinkui, ir neuž
ilgo prijojo, upelio krante, kurs, buvo visai 
užšalęs, pusiau žemėje landynę, pro kurią 
iš vidaus veržėsi durnai. Nežinodami ką 
sutiks, išsitraukę kardus, arklius toliau 
palikę, sniege išriaustu taku ėjo artyn tos 
landynės.

Iš vidaus iškišo galvą baltaplaukis, 
pražilusia galva ir barzda senis, kurs la
bai mandagiai savo nežinomus svečius su
tiko ir vadino į vidų, žinodamas kaip lau
ke šalta.

(Bus daugiau)

—Picburkas buvo netekęs 
savo turgaus kai iš jo išsi
kraustė “Rex socialistorum 
Bogačiorum”, ale vėl atsi
griebė kai susilaukė jo vie
ton apsigyvenant “Plečkai- 
torum Dargiorum”. Vadi
nasi — Toje za toje, griehu 
niet.

—Nors aš kitoks sutvė
rimas, ale Bruklyniečiai su 
manim sutinka kad Gugis 
yra cicilikas; užpernai jie 
su manim ne tik nesutiko 
ale dar man aiškino kad 
Gugis esąs “Demokratas- 
Republikonas”.

—SLA. konstitucija yra 
tam kad kas nors prie jos 
turėtų “nuolatiną darbą”. 
Vieni meisteriai dirbs, dirbs 
per du metu, paims “tik” 
kelis šimtus dolariukų, po 
dviejų metų pristoja kiti 
meisteriai, ir vėl tas pats; 
po dviejų metų — vėl tas 
pats. O konstitucijos vis 
nėra. Aš manau tas “ste- 
di džiabas” išsivystys Su
sivienijimui1 Į nepagydomą 
džiovą.

—Kad Bagočius gali vi
sus sukišt į kalėjimą tai dy- 
vų nėra; Worcesterio ko
munistus jįs jau senai vi
sus sukišo. Gyvuliškai sa
kant, jis padarytų daug ką; 
jeigu galėtų.

—Atspėkit ' friš' dalykus: 
1) Kodėl cicilikai M. j. Vi- 
liką vis vadina daktaru, o 
iis pats save tokiu nevadi
na? 2) Kodėl dabar SLA. 
sekretorę visi vadina “sek
retorius”? 3) Kodėl “va
karų komitetas” tautinin
kus dengia “Vienybės” pa
stoge, o mepasisako keno 
oastogėj pats gyvena?

Kas atspės šiuos klausi
aus gaus dovaną “ačiū”.

—Lietuviai vaidijasi tarp 
savęs todėl kad ruko “ca- 
nel” cigaretųs. Jeigu jie 
■ukytų “lucky strike” tai 
šnyktų iš jų tarpo visi “is- 
;ai” ir liktų tik vieni Lietu
vai, ba iš “lucky strike” 
šimtą visi gerklę ir nervus 
erzinanti nuodai. (Skelbi
mas.)

—Kada Paul Dargūs bu
vo Berline tuom kart per 
Berliną “freitas” vežė iš 
Lietuvos vagoną kiaulių. 
Kiaulės iškišusios per atva
rąs savo šnipus, Lietuviš
kai šnekėjosi apie Plečkai
tį. Dargis išgirdęs, išsi
gando ir pardumęs į Pic- 
burką ėmė keikt Lietuvos 
valdžią kam ta siunčia šni
pus į demokratišką Vokie
tiją.

—Picburgo moteriausybė 
patyrus kad Lietuviai turės 
savo seimą tame mieste, ta
riasi nukąst aplinkinius 
kalnus, nes bijosi kad Lie
tuviams suvažiavus į sei
mą ir ėmus visokiais bal
sais rėkt, kalnai patys gali 
sugriūti ir amžinai palai
dot ne tik seimininkus bet 
ir visą PicĮjurką, Pitburko 
policija seimo laiku dėvės 
geležines pirštines.

—Tai ne tiesa kad Lie
tuvių tauta paeina iš kokių 
ten “mordikų” arba “airi- 
šijonų”. Lietuvių tautą su-j 
daro: Tautininkai, tautie
čiai, sandariečiai, cicilikai, 
bepartiviai, koinunistai, su- 
sipratėiiai, daųbininkai, fu- I 
šistai, liurbiai,į bolševikai,

menševikai, aidoblistai, kle
rikalai, laisvamaniai, svola- 
čiai, nepraustburniai, pieč- 
kaitininkai, jurgiai, šliup- 
tarniai, ataligentai, demo
kratai, lepšiai, nezaliežni- 
kai, radikalai, tamsunai, li
beralai, apsišvietėliai, šnap- 
sininkai, blaivininkai, gri- 
noriai, amerikonai, smeton- 
laižiai, raudonukai, besme- 
genai, ir tt. ir tt. ir tt.

Pasikalbėjo
Sėdi kalėjime du vagys. 

Vienas jų už pavogimą lai
krodėlio, o antras už pavo
gimą karvės. Antrasis, no
rėdamas pajuokti pirmąjį, 
klausia:

— Ei, Jonai, kelinta va
landa?

— O ką: ar manai jau 
laikas karvę melžti? — at
siliepė Jonas.

A
Abiem lygiai

Vienas: Aš esu tas ku
riam tamista užmokėjai 
kad prigirdyčiau tamistos 
katę. Bet jūsų čekis atgal 
sugryžo.

Kitas: Tai ir gerai, nes 
ir katė atgal sugryžo.
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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—Ketvertas; Penktadienis—Petnyčia; šeštadienis—Subata.
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Ričardas. Vytenis. Rimtaute
Izidorius. Vimbartžs, Gerimanta, šilinė 
Vincentas Fer. Rimbautas, Žygintą 
Celestinas. Dudutis, Naubarta, žintė 
Epifanijus. Zulelė, Minvydas, Tyklis 
Dionizijus. Staugirdas, Ruklė, Kariaunė 
Kleopas. Dalia, Rėzas, Rasa

Kolumbo Sugryžimas 
Amerikon

Žingeidu yra pranešti kad baigia
ma statydinti reprodukcija Kolumbo 
laivo ‘Santa Maria’ ir tas laivas iš
plauks iš Ispanijos skersai Atlanti
dą į Ameriką, su visais pamėgdžio
jimais prietaisų ir papročių to laiko 
kada Kolumbas su savo vyrais atli
ko tą’ 'istorinę kelionę. Vienatinė 
pamaina bus tam elaive tai radio ir 
gydytojas, kaip pranešimai sako. 
Viehdk,’ reikia pasakyti kad bus dar 
viena pamaina, nes . reikia atsiminti 
jog Europiečiai gavo savo pirmą pa
žinimą apie tabaką tiktai pasekmė
je Kolumbo kelionės.

Tabako naudojimas taip prasipla
tino nuo Kolumbo kuomet jis su 
mažu buriu savo narsuolių atrado 
Indijonus rūkančius susuktus lapus 
tabako augalų, kad negalima tikė
ti jog dabartinio laivo keliautojai 
ir moderniški darbininkai atsisakys 
vežtis sau rūkomą medegą dvide
šimto amžiaus kelionėje.

Tabako išsiplatinimui ir pritinka 
kad Amerika paėmė pirmenybę. Ir 
ypatingai reikšminga tas kad šioje

šalyje, kur tabakas pirmiausia pra
dėta naudoti, cigaretai dabar yra 
mėgiamiausias rūkymas. Priežastį 
nesunku surasti. Didelė pirmynžan- 
ga atsiekta pastarais keliais metais 
cigaretų išdirbime. Lucky Strike’s 
išimtinas toastinimo procesas kurin 
ineina naudojimas ultra-violetinių 
spindulių, laimėjo milijonų rūkyto
jų palinkimą, nes šie cigaretai su
teikia apsaugą gerklei, kadangi iš 
tabako yra prašalinta nešvarumai. 
Lucky Strike yra vienatinis cigare- 
tas pasaulyje kuris teikia gerklės 
apsaugą toastinimo procesu.

Prašalinus tam tikrus nešvaru
mus kurie natūraliai randasi ir pui- 
kiamsiame tabake, ir naudojant tik 
geriausį tabaką išdirbimui Lucky 
Strikes, lieka juose malonus ir pri- 
imnus skonis.

Nuo 1492 metų pasaulis dikčiai 
persikeitė ir tarp daugybės permai
nų yra ir tabako naudojimas. Ka
dangi šiandien visose šalyse žmonės 
su malonumu ruko ir tenkinasi ta
baku, žingeidu prisiminti kaip Ko
lumbas ir jd vyrai nusistebėjo kada 
jie pirmą kartą pamatė Indijonus 
rūkant kvepiančius tabako lapus.

(Skelbimas.)

Juodo Karžygio Sūnūs

V
~ ĖL “Dirva” turi pranešti savo skaitytojams link

smą naujieną — nors dar nepasibaigė “KLA
JŪNAS”, šiuomi pranešame kad K. S. Karpius- 

Karpavičius rašo naują puikią apysaką vardu “JUODO 
KARŽYGIO SŪNŪS”. Visi dar atmenat tą Karpavi
čiaus puikią apysaką — “JUODAS KARŽYGIS” — ku
ri penki metai atgal sukėlė nepaprasto sujudimo ir pa
traukimo skaitytojuose. Ta knyga (420 puslapių didu
mo) išsibaigė kaip bematai vos tik iš spaudos išėjus.

Dabar bus tęsinys tos apysakos — taip pat bus ilga ir 
žavėjanti, skaitymo užteks bent porai metų. Kaip greit 
pasibaigs ėjęs laikraštyje “KLAJŪNAS”, jums bus pa
tiekta “JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”.

PRIE TO, po senovei “Dirvoje” bus talpinama apra
šymai Lietuvos Miestų, Miestelių, Piliakalnių ir kitų žy
mių vietų, daugybė kurių yra jums gerai pažystama ir 
žinoma. Taigi, “Dirva” buvo ir pasiliks mylimiausias 
jūsų laikraštis Amerikoje. (

-■> I > "■ . ■ ■ • .1 ,

TODĖL, tai jus privalot'platinti “DIRVĄ” visomis galė- 
mis, nes tai yra laikraštis kuris jums nieko nežada, bet 
duoda tai kds jums maloniausia ir mėgiamiausia.
TO DEL tai privalot kalbinti savo draugus ir kaimynus 
Amerikoje skaityti “Dirvą”;
TODĖL tai privalot išrašyti “Dirvą” savo giminėms ir 
draugams Lietuvoje ir kitose pasaulio dalyse esantiems. 
TODĖL tai privalot stengtis prenumeratas savo ir savo 
giminių kada baigiasi.

DOVANOS. Šalip puikių raštų, kurie vieni viršija 
laikraščio vertę jeigu pirktumėt paskiroje knygoje, dar 
kiekvienas “Dirvos” skąitytojas gauna $2.00 vertės kny
gų dovanų už NAUJĄ metinį skaitytoją, išrašydamas 
“Dirvą” giminėms Aiperikojė arba į kitas šalis. Šias 
dovanas gauna ir patys NAUJI skaitytojai kurie sau už
sirašo “Dirvą” visam metui.
“Dirva” metams $2.00 Amerikoje. Kanadoje $2.50 
Lietuvoje ir kitur $3.00. Pusei metų pusė kainos.

(Už pusmetines prenumeratas dovanos nesiduoda jokios)

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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ALKOS KALNAS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Mažeikių apskr., Ylakių 
valse. Arkšvos kaime, yra 
didokas kalnas vadinamas 
Alka. Toli matosi iš miškų 
išsikušus šimtamečiais a- 
žuolais ir tapoliais apaugus 
graži jo viršūnė. Tarytum, 
dairosi jis Į apačioj žaliuo
jančius laukus, tarp pievų, 
vingiuojančių Luobos upę, 
apylinkėj išmėtytus kaimus, 
ir gilias durnas dūmoja.

Kaip ir kuriuo budu šis 
kalnas atsirado senieji žmo
nės Įvairiai pasakoja. Žilo
je senovėje čia buvęs mies
tas su didele ir labai gražia 
bažnyčia. Bet žmonės buvę 
labai ištvirkę ir užmiršę 
Dievą. Kelis kart Dievas 
perspėjęs juos, siųsdamas 
įvairias nelaimes, užleisda
mas miestą ir apylinkes sve
timų kraštų žmonėmis. 
Daug kartų atėjūnai pulda
vę miestą ir jo apylinkes 
plėsdami gyventojų turtą, 
žudydami. Tačiau žmonės 
vis dar nesiliovę. Tada Die
vas nepermaldaujamai už
sirūstinęs ir smarkiai juos 
nubaudęs. Vieną šventadie
nį, bažnyčioj esant daug 
žmonių ir kunigai laikant 
mišias, atsivėrus žemė ir 
prarijus miestą ir bažnyčią 
su visais žmonėmis. Tuo bu
du prarytojo miesto vietoje 
ir atsiradęs šis kalnas.

Ilgai dar po to naktimis 
kalno viduj būdavę girdėti 
žmonių giesmės, vargonų u- 
žimas ir duslus bubno gar
sai, bet žmonės bijodavę ir 
artyn eiti, kad ir juos toks 
pat likimas neištiktų.

Vienam netoli kalne gy
venusiam žmogeliui prisi
sapnavę kokiu budu esą ga
limą kalne esančius žmones 
išgelbėti. Esą reikalingą Ve
lykų rytą iš čia už penkių 
kilometrų esančios Ylakių 
bažnyčios ateiti procesijai 
ir tris kartus apeiti apie kal
ną. Tada kalnas prasisklei- 
siąs ir vėl iškilsiąs miestas 
ir bažnyčia. Tačiau iš žmo
gelio ,kalbė visi pasijuokę ir 
taip viskas niekais nuėjo.

Kiek čia tiesos sunku

spręsti. Bet, kad čia kitados 
yra buvęs miestas galima ti-į 
keti. Rimtesni padavimai j 
sako kad kalno viršūnėje j 
buvusi pilis, kurią valdęs 
Žemaičius ir jų kraštą di
džiai milįs Žemaičių kuni
gaikštis Alkis. Jisai turėjęs 
daug narsios kariuomenės, 
kurios padedamos daug 
kartų kariavęs su nuolat 
musų kraštą užpildinėju- 
siais kryžeiviais, beveik vi
sad juos sumušdamas. Alkio 
valdomoji pilis tapusi garsi 
ir jam mirus gavusi Alkos 
vardą.

Vėliau šioje vietoje įsikū
ręs Lunarinės miestas. Bet 
16 amž. Švedams užpuolus 
musų kraštą ir iš Lunarinės 
vieni griuvėsiai belikę. Dar 
ir dabar tebesantieji kaimai 
iš tų laikų gavę pavadini
mus. Kaip pav.: Klauseikiai 
tokį pavadinimą gavę del 
to kad čia musų kariumenė 
klausinėjusi kur randasi 
priešas, Kaukolikai — tame 
laike įvykusio mūšio kritę 
labai daug žmonių : visas 
kaimas buvęs kaukolėmis 
nuklotas.

Švedų sunaikintas Luna
rinės miestas daugiau nebe- 
atsistatęs. Bažnyčios kle
bonas kartu su išlikusiais 
gyvais gyventojais pebėgęs 
apie penkis kilometrus į 
miškus ir čia kryžkelėje pa
sistatydinęs bažnyčią, apsi
gyvenę daugiau žmonių ir 
tokiu budu įsikūręs Ylakių 
miestelis.

Prabėgus keletai ar ke
liems desėtkams metų kalne 
žmonės pradėjo laidoti mi
rusius, pastatė koplyčią; tuo 
budu čia atsirado kapinės, 
kurie ir iki šiai dienai tebė
ra. Kapus ir koplyčią pri
žiūrėdavo varpininkas, kurs 
kiekvieną rytą saulei tekant 
ir vakare leidžiantis skam
bindavo koplyčios varpu, 
kviesdamas žmones valdai.

Dabar Alkos koplyčios 
varpas retai kada beskam
ba. Jo balsas tiktais girdėti 
kai čia mirusį laidojo ir Ge
gužės mėnesį, kai jis kviečia

žmones į gegužines (pamal
das). Apkerpėję ir sulinkę 
kryžiai bei samanomis ap
žėlę antkapių akmenys liu
dija, kad jau čia senai apri
mo narsių musų bočių ran
kų valdomi kardai, kad jau 
čia senai amžina ramybė..

Paulius Gaubys.

DAYTON

na o dabar

kasdieniniai pasai

DVIEJŲ SAVAIČIŲ BANDYMAS 
PRASIDĖS SU BALANDŽIO 4 D.

’100 CLEVELAND PASAS
■ Geri neapribotam važinėjimui 

visom linijom Clevelando mieste*.

’125 SYSTEM PASAS
B Geri neapribotam važinėjimui 

visomis linijomis Cleveland© ir prie
miesčiuose*.

V Su bent kuriuo pasu, juo dau
giau važinėsit tuo mažiau kaš
tuos paskiras važiavimas s, «

▼ Abu leistini naudot kitai ypatai, 
kada nenaudoji pats gali uuoti 
kam nori ir gali dykai važinėt.

V Nereik pirkinėt tikietų, mokėt 
pinigais nei pirkti transferų

♦Išskyrus už ekspresinius.

The Cleveland Railway Company

Nusiskandino. Kovo 21 
d. nusiskandino Ant. Ma- 
lysko, 51 metų, sulenkėjęs 
Lietuvis. Išėjęs iš namų jis 
negryžo. Ant rytojaus ras
ta nekurios paliktos drapa
nos ant kranto, žvyro duo
bėj. Lavonas surasta 70 
pėdų gilumoj. Nusiskandi- 
nimo priežastis buvus sun
kus gyvenimas ir sveikatos 
pairimas. Velionis buvo die
vobaimingas ir gero budo 
žmogus. Prigulėjo prie Len
kų parapijos ir Lenkiškų 
organizacijų. Paėjo iš Lie
tuvos nuo Vištyčio. Paliko 
žmona, keturi sunai ir dvi 
'dukterys. Laidotuvių par
eigas gražiai atliko grabo- 
rius A. J. Keydoszius.

Pronskaus prakalbas pri
siminus. Kada Daytone kal
bėjo J. Pronskus, jis maž
daug sekančiai išsireiškė: 
“Vienykitės visi po ‘San
daros’ vėliava; tuoj bus nu
versta ta kraugerių fašis
tų Smetonos ir Voldemaro 
valdžia”. Nors klausytojų 
buvo nedaug, bet ir tie pa
tys pasipiktino, buvo sukilę 
apleist salę. Tik dėka vie
tos sandariečio Tarno Ba
kaičio sumanumui, kuris 
užėmęs kalbėtojo vietą ir 
paaiškino kad Sandaros ti
kslas nėra toks kai sako J. 
Pronskus. Taip ąpvyko pu
bliką sulaikyti’ salėje*.;

Nabagui Pronskui Ame
rikoje būnant nepavyko sa
vo tikslo atsiekti: Lietuva 
gyvuoja ir progresuoja, ir 
gyvuoja ta pati valdžia. O 
jis nesulaukęs jokių per
mainų turėjo vėl iškeliauti 
į Lietuvą. Jeigu J. Prons
kus turį nors kiek jausmų 
kaipo Lietuvos sūnūs tai 
dabar parvažiuodamas Lie
tuvon turėtų pirmiausia, iš
lipęs Kybartuose pabučiuo
ti Lietuvos trispalvę ir pa
reikšti savo atgailą už vi
sus savo demoralizacijos 
darbus varytus tarp Ame
rikos Lietuvių.
___________ “Dirvos’’ Rep.
SUPERIOR LUNCH

6901 SUPERIOR AVE.
Gaminam visokius Lietu :škus ir 
Amerikoniškus valgius. Lietuviai 
atsilankę buna labai patei.kinti 
musų patarnavimu. Lietuviai ir 
Lietuvaitės prašoma atsilankyt.

P. KUBILIUS, Savininkas. 

-"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

NEW BRITAIN, Conn.
Teatras ir koncertas. Ba

landžio 3 d., L. N. Varpo 
Draugija rengia programą 
su vaidinimu ir koncertu, 
Lietuvių salėje, nuo 2 vai. 
po pietų. Statoma scenoje 
naujausia ir labiausia Ame
rikoje tarp Lietuvių prasi
platinus komedija, “Žentai 
iš Amerikos”. Su ta kome
dija “Dirvos” skaitytojai 
yra susipažinę, tai yra K. 
S. Karpavičiaus veikalas, 
kuris Įgavo nepaprasto po- 
puliariškumo delei savo vi
sai naujos temos. Dalykas 
dedasi Amerikiečiams par
važiavus su ekskursija į 
Lietuvą. Vienas senbernis 
butlegeris pataiko taip sa
kant nuo vilko ant meškos: 
jis Palangoje įsiflirtuoja su 
Lietuvos Bravorų Ministe- 
rio žmona, jos pavydus vy
ras jį taip įbaugina kad na
bagas senbernis nori kur 
nors gauti pasiskolint sau 
žmoną, kad išrodytų jog jis 
yra vedęs ir jam ano pavy
duolio žmonos visai nerei
kėjo. ... Bet jo draugai at
sisako paskolint jam savo 
žmonas, o merginos nesu
tinka be šliubo jį gelbėt, ir 
Mariampolėje nabagui pri- 
sireikia imti senmergę, ku
ri pasirodo yra jo paties 
nuskriausta mergelė, kurią 
jis prieš 20 metų atgal pa
liko “su bėda” ir pabėgo Į 
Ameriką.

Prie to dainuos L. N. 
Varpo choras po vadovyste 
P. Bružausko. Koni.

1932 METŲ BONŲ 
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.

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

PAJIEŠKAU savo tėvų, Kristupą 
Spelverį, seniau gyveno 1112 Ste
vens St., Spokane, Wash. Seniau 
rašinėdavo, bet jau du metai kaip 
neatsiliepia. Reikalinga gauti jo įga
liojimas. Prašau atsišaukti:

Simas Spelveris
Tauragė, Birutos g. 5. Lithuania

FLORA ^5 &
Floral Shoppe

1203 EAST 79TH ST.
ENdicott 2191

Gėlės vestuvėms, laidotuvėms 
ir visokiems atsitikimams.
Taip pat gėlės puoduose 

tinkamos dovanoti 
atminčiai.

— Kainos prieinamiausios —

Švedų Amerikos Linija
2 Ekskursijos

Į LIETUVĄ!
Rengiamos lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sajų gos Amerikoje
Iš N E V* YORKO

Į KLAIPĖDĄ
(Per Goteborgą)

KAS TURIT ATLIE
KAMŲ KNYGŲ?

“Dirvos” redakcija gau
na iš moksleivių Lietuvoje 
prašymus prisiųsti dovanų 
K. S. Karpavičiaus šių vei
kalų:

“Juodas Karžygis”,
“Baltijos Aras”,
“Vargšų Karalienė”, 
“Kryžeivis”.
Kas turite atliekamą ku

rią iš šių knygų prašome 
padovanoti, nes tos knygos 
spaustuvėje visai išsibaigę.

Kas norėtų gauti mainais 
už tas knygas “Juros Mer
gą”, “Vytautą Didįjį” arba 
kurią kitą knygą, siunčiant 
mums anas knygas pažymė- 
kit kokią norit ir tuoj .bus 
jums pasiusta.

“DIRVOS” RED.
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa 
daugiausia gražių skaitymų.

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 

VISOKIŲ IŠD1RBIMŲ KARŲ

1238 East 79th Street 
ENdicott 2887 

Otis Tullar, Prop.

Metropolitan Operos Artistai

LILY PONS IN THE OPERA “LAKME”

ENdicott 0981

:: J. G. Polter ?
; Lietuvis Popieriuotojas ir 
; Maliavotojas. ;

) Nuimti seną popierą nuo ;
; sienų su modemiška ma- i;
; šina už prieinamą kainą. ;

Popicriavimo darbas šy- ;
; met daug pigesnis ir po- : 

piera pigesnė, taigi kurie ; 
norit pagražint savo na-

;; mą kreipkitės tuojau, at- 
liksit darbą už daug pi- ; 
giau negu pernai. ;

1229 EAST 74th ST.

Naujais Motorlaiviais
Kungsholm ir Gripsholm
Gegužės 10 ir Liepos 30

TREČIA KLASE
—i Klaipėdą ir atgal— $157.
TURISTINE KLASE $220.

Tiesiog per Atlantiko Vandenyną 
ir Šiaurės Jurą tuo pačiu motor
laiviu. Lietuvos keleiviai iš Šve
dijos į KLAIPĖDĄ per 18 valan
dų nuvežami populiariu Švedų 
Amerikos Linijos laivu S.S. Borg- 
holm tiesiog j Klaipėdą.

Prašykit speeialio Lietuvių kal
ba cirkuliorio apie ekskursiją.

Informacijų, laivų išplaukimų 
ir laivakorčių kreipkitės pas sa
vo agentą arbų Į:
Swedish American Line

21 State St. New York, N. Y.

n

Jau prasidėjo pardavimas bilietų, 
paskiroms operoms kurias statys 
Clevelando miesto auditorijoj Met
ropolitan Opera Company iš New 
Yorko. Kainos yra žemesnės negu 
kitur kur Metropolitan galima ma
tyti, ir prasideda nuo vieno dolario. 
Taksų nėra.

Bėgyje trijų dienų bus perstatyta 
keturios operos, Balandžio 21, 22 ir 
23, su viena šeštadienio popietį, Ba
landžio 23 d., kuri yra pavadinta 
‘Visos Ohio Diena’.

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

Penktadienio vakare, Balandžio 22 
d., bus garsi opera “Manon” su Luc- 
rezia Bori ir Beniamino Gigli, prie 
jų bus Lawrence Tibbett ir kiti.

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.

Pirmą kartą grand operoj pasiro
dys vienu kartu abi Ponselle seserys 
devintu metiniu atsilankymu Metro
politan Opera Company iš New Yor
ko didžioje Clevelando auditorijoje, 
Balandžio 21 iki 23.

Abi jos dainuoja su Metropolitan 
per keletą metų, bet niekad iki šiol 
nebuvo sustatytos vienoj operoj, ir 
tik Clevelande, “Visos Ohio Dienoj”, 
jodvi 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.

Tikietai jau parsiduoda pas Lyon 
& Healy, 1226 Huron road.

Vietos Jau Parsiduoda

Metropolitan Opera Company 
of New York 

Giulio Gatti-Casazza, Gen. Mgr. 
Edward Ziegler, Asst. Gen. Mgr.

PUBLIC APRIL
HALL_ _____21, 22, 23

DEVINTAS SEZONAS DIDŽIŲ 
OPERŲ PERSTATYMO

Ketvirt. April 21—LAKME 
Pons, Swarthout, Thill, DeLuęa 
Pinza, Paltrinieri. Hasselmahs

Penktad., April 22—MANON
Bori, Gigli, Tibbett, Rothier, 
Badą, Celianovsky._ Hasselmans

šeštad. po pietų Anril 23—
TALES OF HOFFMANN 

Bori, Pens, Moore, Swarthout, 
Jagel, Tibbett, Rothier, Ludikar 
Bada, D’Angelo, Celianovsky, 
Gandolfi.___________Hasselmans

šeštad. vakare, April 23—
Rosa Ponselle, Carmela Ponselle 
Wakefield, Martinelli, Basiola, 
Pinza, Gandolfi, Paltrinieri,

_ D’Angelo______________ Seraifn
Visam sezonui tikietų kainos 
$25, $21, $17, $14, $10, $7, $4 
Pavienių vakarų tikietų kainos 

$7, $6, $5, $4 $3, $2, $1 
Taksų nereikia mokėt

Parsiduoda pas LYON & HEALY 
1226 Huron Rd., DABAR 

(Naudoja Knabę Piano išimtinai)

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

Keliaukite Su Lloyd
LIETUVĄ

Tas Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIAVIMAS 

PER JURAS

PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš

BREMERHAVEN į LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon 
Užs’.sakykit vietas pas vietinius agen
tus. Reikalaukit LLOYD laivakorčių

GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland, O.

! REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

I tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
į Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau Šau

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

ir Apdraudos Agentūra.

P P. Ml'LIOLIS
i 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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KAIP BURIMU GYDO 
LIGONI

Pas mus, Lietuvoje, yra 
užsilikęs senas paprotys 
sergančius gydyti burimu. 
Seniau žmonės manydavo, 
kad kai žmogus apserga ko
kia liga, tai piktoji dvasia į- 
sikraustė j jo kūną ir j j sar
gina. Jeigu norima ligonį 
išgydyti, manydavo, tai rei
kia iš žmogaus kūno paša
linti negerąją dvasią. Tuo
met pas sergantį pakviesda
vo iš kaimo burtininką.... 
O burtininkas stengdavosi 
iš ligonio išvaryti visokiais 
balsais, rankų mosavimų, 
kalbėdamas nesuprančius 
žodžius ir t.t. Dar ir šian
dien pas mus yra užsilikęs 
nemažas skaičius burtinin
kų.

Papasakosiu vieną atsiti
kimą, kaip kartą burtinin
kas gydė ligonį. Vieno tur
tingo ūkininko sūnūs ko tai 
išsigando ir ėmė sirgti. Tė
vas negailėjo pinigų, kad 
tik pagydytų sūnų. Kur kas 
parodydavo kokį daktarą, 
ten ligonį nuvešdavo gydy
tų. Bet niekas nepagelbėjo, 
ir ligonis neišgijo. Lankė ir 
šventas ir stebuklingas vie
tas, kaip Šidlava, Vilnius ir 
kitose vietose. Bet vistiek 
niekas pagydyti negalėjo. 
Tuomet vienas žmogus pa
tarė kad ligonį reikia nu
vežti pas burtininką, nes jis 
daug ligonių išgydo.

Ūkininkas, patartas kai
myno, nusivežė ligonį gy
dyti pas burtininką. Burti
ninkas sergantį ėmė gydyti 
burimu. Kalbėjo nesupran
tamus žodžius, mosikavo 
rankomis, tris kartus apėjo 
apie ligonį, šermukšnine laz
da tris kartus'perbraukė li
gonį nuo galvos ligi kojų. 
Nuo ligonio galvos iš sūku
rio iškirpo pluoštą plaukų, 
suminkė kokią tešlą, užde
gė ir aprukino ligonį. Nuo 
ligonio rankų ir kojų, nuo 
dešinės ir kairės bevardžių 
pirštų, nusikirpo po nago 
galą ir susidėjo juos į mažą 
dėžutę. Uždavęs šermukš
nine lazda aprito apie ligo
nį o paskui per duris išrito 
lauk. Ligoniui burtininkas 
liepė važiuoti namo, tik ne
atsisukti atgal, kol parva
žiuos. Jeigu atsisuksi atgal 
pasakė burtininkas, tai ma
no būrimas nieko nepadės. 
Tokiais būrimais seniau gy
dydavo ligonius. Dar ir 
šiandien pas mus yra bur
tininkų, kurie randa daug 
kvailesnių už save žmonių.

J. Almonaitis.
“L. A.”

Taisykit Savo Furnasus 
Dabar

Mes specializuojame 
TAISYME VISOKIŲ IšDIR- 

BIMŲ FURNASŲ IR 
BOILERIŲ 

Anderson. Furnace Co.
1030 EAST 68TH ST. 

HEnd. 5475

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.

1931 Metais Lietuvoje 
Išėjo 1070 Leidinių
Musų spauda metai iš me

tų auga ir dauginasi. 1931 
m. Lietuvoje išleista 1070 
neperiodinių leidinių (atski
rų knygų pavadinimų), 109 
leidiniais daugiau, kaip 
1930 m.

Atskiromis mokslo sriti
mis skirstant, pernai išlei
sta (skliauteliuose 1930 m. 
duomenys): socialinių mok
slu 246 (252) veikalai, pri
taikomųjų mokslų 230 
(206), literatūros ir beletri
stikos 162 (157), religijos 
80 (80), meno — sporto 109
(26) , istorijos-geografijos 
68 (74), gamtos-matemati
kos 58 (63), bendrojo turi
nio 68 (62), kalbotyros 31
(27) ir filosofijos 18 (13).

Palyginti su 1930 m., per
nai sumažėjo social, mokslų 
10 leidinių, istorijos-geo
grafijos 4, gamtos-matema
tikos 4. Daugiausia padidėjo 
meno ir sporto leidiniai, nes 
išleista daug muzikos kuri
nių. Pritaikomųjų mokslų 
padidėjo 24 leidiniais, kitų 
sričių — nuo 4 iki 7 leidinių.

Kalbos atžvilgiu daugiau
sia išleista lietuvių kalba, 
kuria išėjo 1014 veikalų. 
Toliau: vokiečių kalba 15 
leidinių, žydų 14, hebrajų 
12, lenkų 8, lotynų 3, rusų 
2, anglų 1 ir prancūzų 1.

Pačiame Kaune išleista 
854 leidiniai, Klaipėdoje 88, 
Marijampolėje 52, Šiau
liuose 21, Panevėžyje 18. 
Telšiuose 16, Kėdainiuose 8, 
Biržuose 6, Vilkaviškyje 4. 
Alytuje 2 ir Zarsuose 1.

“L.A.” _________ /

Kiek yra luošų žmonių Lie
tuvoje.

Kaunas. — Su įvairiais 
kūno trūkimais žmonių Lie
tuvoje dabar yra apie 15,- 
000. Šlubų vyrų - 5000, mo
terų - 2700; kuprotų vyrų - 
1100, moterų - 1000; be vie
nos rankos vyrų - 1590, 
moterų - 500; be abiejų ran
kų: vyrų - 70, moterų - 54; 
be 1 kojos: vyrų - 1100, mo
terų - 450; be abiejų kojų: 
vyrų - 250, moterų 210. Šitie 
žmonės nėra darbingi visai 
arba iš dalies del to savo 
šeimoms sudaro sunkumą. 
Luošieji retas kuris turi 
tinkamas dirbtines kūno da
lis, kiti tenkinasi labai pa
prastomis. Tai yra todėl, 
kad trūksta tinkamų šios 
rūšies dirbtuvių. Kaune yra 
tik vienas ortopedijos meis
teris, kuris negalėtų visų 
luošųjų aprūpinti reikalin
gom dirbtinom kūno dalim. 
Prieš keletą metų įsikūrus 
Panevėžyje ortopedinės pa
galbos draugija kviečia vi
suomenę jos siekius parem
ti, nes ji nori nelaimingie
siems padėti.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St
J. J. LAZICKAS 

JEWELER — RADIOS 
6407 Superior Ave.

Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

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, $150.00 ir aukštyn. Tei. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

KLAIPĖDA IR VOKIE
ČIU PROPAGANDA
Vokiečiai, iškeldami Ge- 

nevoje bylą Lietuvai už ne
ištikimo Boettcherio paliuo- 
savimą iš Klaipėdos direk
torijos pirmininko vietos, 
nieko nelaimėjo. Visa ta by
la buvo perdaug aiškiai 
“baltais siūlais siutą”. Ne- 
reik vienok manyti kad Vo
kiečiai, Genevoje bylą pra
kišę, nusiramintų. Reik 
laukti tolimesnių iš jų pu
sės puolimų: bus įvairių -in
trigų Klaipėdos krašte, bus 
daroma diplomatinių pa
stangų sudaryti Lietuvai 
sunkenybių tarptautinėj a- 
renoj, bet ypatingos atakos 
galima tikėtis formoje laik
raštinės propagandos užsie
niuose.
Nauji Rinkimai Klaipėdoj

Kaip žinome, Klaipėdos 
Gubernatorius Merkys pa
vedė' sudaryti naują direk
toriją p. Simaičiui. Simaitis 
yra Klaipėdietis, mokyto
jas nepartinis žmogus. Bet 
todėl kad jis nepartinis — 
jis pasirodė nepriimtinas 
Klaipėdos seimeliui, kuria
me viešpatauja Vokiškų 
partijų lyderiai, kaip tas 
jau senai žinoma — yra pa
prastas gramofonas, kuris 
gieda Klaipėdos Krašte, bet 
užsukamas Berlyne.

Kovo 23 d. Simaičio nauja 
direktorija prisistatė Sei
meliui ir Simaitis pareiškė 
kaip paprastai, savo dekla
raciją. Vokiškų partijų dau
guma, palaikiusi nelojalų 
Boettcherį, pareiškė Simai
čiui “nepasitikėjimą.” Ei
nant Klaipėdos statutu, to
kiam atsitikime yra tik dvi 
išeitys: Simaičio direktorija 
turi rezignuoti ir Guberna
torius turi pradėti organi
zuoti naują direktoriją, ar
ba gubernatorius , gali pa
leisti iSeimelp <iiu atsmaukti 
prie viso krašto, skelbdamas 
naujus Seimelio rinkimus.

Pirmas kelias yra aiškiai 
negalimas. Seimelio daugu
ma jau parodė kad ji nori 
grąžinimo Boettcherio, ar
ba paskyrimo tolygaus jam 
asmens. Tas reikštų kad 
Berlynas ir toliaus turėtų ; 
šeimyninkauti Klaipėdos ; 
Krašte. Pasiliko antras ke- ; 
lias — paleisti Seimelį ir ; 
skelbti naujus rinkimus, kas ; 
ir padaryta. |

Seimeliui pareiškus nepa- ; 
sitikėjimas naujai Direkto- ] 
rijai, Simaitis išsiėmė ir čia i 
pat perskaitė Gubernato- i 
riaus pasirašytą aktą apie I 
Seimelio paleidimą ir naujų ! 
rinkimų paskelbimą.

Bus Propogandos. ;
Nauji rinkimai, einant ; 

statutu, įvyks už šešių są- ; 
vaičių nuo Seimelio paleidi- i 
mo — reiškia, bus apie 4 d. ! 
Gegužės. Begyje šių šešių ! 
savaičių galima laukti iš Vo- ! 
kiečių pusės smarkios “du- ! 
jų atakos” — propagandos ■ 
prieš Lietuvą užsieninėj Į 
presoj. Bus pilna nė tik iš- ■ 
kreiptų, bet ir visai pra- ; 
manytų žinių apie Lietuvą. ; 
Vokiečiai norės kiek gale- ; 
darni sugadinti Lietuvai ge- ; 
rą vardą pasaulyje. Šis ; 
“nuodingii dujų atakas” jau i 
prasidėjo. I

Štai New York Times’o i 
specialaus korespondento I 
pranešime iš Berlyno .(Kovo I 
23) sakoma kad Vokietija j 
oficialiai protestavo Kaune, 
Londone, Romoj ir Paryžiu
je prieš Seimelio paleidimą. 
Protesto notoj Vokiečių vy
riausybė tvirtina kad Simai
čio paskyrimas, kaip ir Sei
melio paleidimas, esą nesu
derinami su Klaipėdos sta
tutu. Vokiečių notoje esą 
reikalaujama iš valstybių 
(Anglijos, Francuzijos, Ita
lijos ir Japonijos), kurios 
pasirašė su Lietuva Klaipė
dos sutartį kad jos “užsiim
tų prašalinto Boettcherio

reikalu” Tarptautiniam Tei
sme Hagoj. Taipgi reikalau
jama kad jos neleistų Lietu
vai daryti neteisėtos įtakos 
busiančiuose rinkimuose.

Čia pat paleidžiama aiš
kiai sufabrikuotos žinios: 
esą “iš Kauno tenka girdė
si”, kad Lietuvos Vyriausy
bė rengiasi pasiųsti Klaipė- 
don burius Lietuvos piliečių 
ir tuojaus suteikti jiems bal
savimo teisę busiančiuose 
rinkimuose.

Ši aiškiai Berlyne sufa
brikuota žinia yra geras pa- 
vyzdis politinių šmeižtų, ko
kių bus užsienių spaudoje 
daug daugiau bėgyje sekan
čių šešių savaičių.

Todėl pravartu jas tėmyti 
ir nesiduoti suvedžioti. Ge
rai butų kad musu laikraš
čių redakcijos, paduodamos! 
panašias žinias, pdguiuccu. - v
skaitytojams tikrai jų var-lma padirbėti dailos srityje, Į 
teje nusivokti. 1

AKRONO NAUJIENOS
Naujo choro susirinki- svetimtaučių tarpe ir suža- 

mas. Šiuomi kviečiu visus ” ' 
Akrono Lietuvius kurie tu
ri palinkimo į dailę ateiti 4 
bažnytinę salę, 1414 East 
St., sekmadienį, Balandžio 
3 d., lygiai nuo 3 vai. po 
pietų. Bus apkalbama cho
ro tvėrimas ir pradėta cho-, 
ristų balsų tvarkymas. Ku
rie negalėsit dainuoti tie 
galėsit būti rėmėjais, nes 
apart dainavimo choras už
siims lošimu teatrų, rengs 
piknikus išvažiavimus ir tt. 
Visokia pagalba bus reika
linga. Subrukime visas Ak
rono Lietuvių jiegas vie-

į V k/vilti vd v CC-L j J V. A A/ O LIZjCv

dintų priaugančios kartos 
širdis prie meilės Lietuvos, 
musų kalbos ir dainų.

Vincas Greičius, mok. 
19650 Pasnod avė.

Cleveland, O.

Koncertas ir balius, šeš
tadienio vakare, Balandžio 
9 d., buvusioje bažnytinėje 
Lietuvių salėje rengiama 
jaunuolių programas ben
drai su SLA. 198 ir 354 kuo
pomis. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Bus gražus kon
certas, po programo šokiai. 
Visi vietos Lietuviai prašo
mi atsilankyti ir paremti 
jaunuolių kulturinį darbą, 

kas pakeltų Lietuvių vardai Narė. ■

pagelbėtų1 nan židiniu kad butų gali- 
u nedirbėti dailus sritvie.

Redakcijos atsakymas re
zoliucijos komisijai. SLA. 
198 kuopos užuojautos re
zoliucija Dr. J. Šliupui ir 
“pasmerkimas Lietuvos tei
smų” už persekiojimą Dr. 
J. Šliupo už jo knygelę “Ti
kri ir Netikri Šventieji” 
labai pavėluota. Rezoliuci
ją kuopos susirinkimas pri
ėmė Sausio 10 d., o komisi
ja tik dabar ją teįstengėt 
prisiųsti spaudai. Todėl ir 
netalpiname. Taip smarkiai 
dirbdami, jus labai mažai 
pagelbėjot Dr. Šliupui, nes 
jis dabar gyvena taip kaip 
pats išsikovojo, ir ši pavė
luota rezoliucija jam nieko 
gero nepadarys.

Dr. J. Šliupas gyvena Pa
langoje ir gauna “Dirvą”, 
jis matys ir šį pranešimą ir 
bus vistiek jums dėkingas 
už kuopos sąjausmą išneš
tą jam Sausio 10 d.

t

(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) j arba draugams čionai

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!

s

%

į

į

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 jsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

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

™oi'ija Vytautas Didysis
1—Kokie buvo- pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams 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

Naujas pilnas Orąkųlas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 pusi............................................................$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

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

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

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

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

ETHNOLOGIJA
Aprašymas apie žemes tautas — apie visas veisles, juodą, baltą, 
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3........... $2.00

arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — 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”

LIETUVIU 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. $1.00
IR

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

UUžsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue

M

Cleveland, Ohio J.
(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną j ų vertę)
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“OIRVI

Už ką Balsuoti i SLA.
Valdybą

S. L. A. NARIAMS
Prezidentu:

JUOZAS BAČIUNAS
Vico-Prezidcntu 

t ANT. MIKALAUSKAS
Sekretorium

PETR. JURGELIUTĖ 
arba

V. M. ČEKANAUSKAS
Iždininku

JONAS TAREILA
Iždo Globėjais

J. JANUŠKEVIČIUS, Jr. 
STASYS MOCKUS
Daktaru Kvotėju:

DR. J. S. STANESLOW 
(Stanislovaitis)

Nauji Pasai Strytka- 
riais po $1 ir $1.25

The Cleveland Railway Com
pany, pradedant su pirmadie
niu, Balandžio 4 d., pradės par
davinėti Clevelando tramvajų 
važinč^.ojams dvejopus pasus, 
kurie bus geri visoms šešioms 
savaitės dienoms neapribotam 
važinėjimui. '

Vienas, vadinamas Cleveland 
Pass, parsiduos už $1 ir bus 
geras neapribotam važinėjimui 
ištisas šešias dienas pačiame 
mieste visais tramvajais be jo-
kio apribavimo.

Antras, • vadinamas System 
Pass, parsiduos po $1.25 ir bus 
geras važinėjimui ir priemies
čiuose ir mieste, per 6 dienas.

Abu juos galima atiduoti ki
tai ypatai kada pats nenaudoji 
ir ta ypata gali taip pat važi
nėti kur tik nori be jokio pri- 
mokėjimo. Tinka ant tramva
jų ir busų. Turint pasą nerei- 
,kia visą savaitę pirkti tikietų 
nei transferų. Per šešias die
nas už dolarį galit važinėt kiek 
tik norit.

Pasai parsiduos visuose ka
ruose ir busuose per visą laiką 
kaip yra nuskirta.

Kurie nenorės pirkt pasų ga
lės važiuoti mokant 10c pini
gais arba pirkt 3 tikietus už 
25c. vietoj 4 už 30c.

Jeigu pasų bandymas pasi
rodys pelningas jis pasiliks ir 
toliau, o jeigu ne tai bus grą
žinta 8c pinigais arba 7 tikie- 
tai už 50c.

Ra:c Chemikas Pijus J. Žiuris.

t

J. J. Bačiunas-Bachunas

TALENTO vakaras. Balan
džio 3 d., nuo 5 vai. vak., Lie
tuvių salėje įvyksta L. Vyčių 
25 kp. talento vakaras. Pro- 
giamą pildys daugumoje tik 
čia augęs jaunimas. Bus suvai
dinta komedija “Nenorėjai duo
nos, graužk plytas”, taipgi bus 
dainos, muzika ir tt. Kalbės 
Kun. A. Karužiškis. Pabaigoj 
dainuos 25 kp. choras, vadovau
jamas muziko B. Nekrašo.

RAGINA modernizuoti na
mus. Kurie žmonės turi pini
gų ir dirba, ir turi nuosavus na
mus, dabar turi puikiausią pro
gą padaryti juos visai moder
niškais už visai mažą kainą.

Su v. Valstijose yra suvirš 24 
milijonai gyvenamų namų (ne 
budinkų ir viešbučių), kuriuo
se gyvena patys savininkai. Tų 
namų pusė reikalauja taisymo 
ir sudėjimo moderniškų įtaisų: 
elektros šviesos, gazo, maudy
nių, vandentiekių ir tt. Jeigu 
tas butų daroma tai butų darbo 
keliems milijonams darbininkų 
ir tam reikalui butų išleista į 
32,500,000,000.

“APSIVALYMO SAVAITĖ”. 
Šį pavasarį Clevelando “Apsi
valymo Savaitė” bus nuo Ba
landžio 25 iki Gegužės 1 d.

Lietuviai nelaukit nei tos sa
vaitės, parodykit savo darbštu
mą ir apsivalykit kiemus, skie
pus ir namus kaip tik oras pa
sitaisys.

MAŽINIMAS algų miesto 
tarnautojams tęsiasi. Iki šiol 
jau nukapota bendroje sumoje 
$700,000 metams. Taip pat su- 

x manyta policijai ir ugniage-

Einant SLA. centro valdybos 
rinkimams peržvelgsiu kas rei
kalinga mums S.L.A. nariams 
turėti omenyje teikiant savo 
balsą kandidatams kurie turi 
aspiracijas užimti valdyboje 
vietas.

Businčią SLA. valdybą lau
kia dideli darbai, kurių atliki
mui bus reikalinga ne tik “ge
rų norų”, ne tik “senų veikė
jų” arba “plačiai žinomų tėvy
nainių”, ne tik su didžiausiu 
pasišventimu ir geru nugar
kauliu, linkusiu prie sunkaus 
darbo, bet bus reikalinga nau
jos gadynės žmonės, turinti 
platų vaizbinį patyrimą, teisin
gumą, akylumą ir modemiš
kus vaizbinius gabumus.

Mes SLA. nariai turėsim iš
mokti naujo takto, t. y. koope
racijos naudinguose darbuose 
ir mažiau kenksmingos kriti
kos. Musų vadai turės išmok
ti daugiau teisingo, neslepiamo 
darbo ir priėmimo teisingos 
kritikos be ypatiškų įžeidimų. 
Jie turės suprasti ir skaitytis 
su SLA. konstitucija, o užmirš
ti “precedentus”, “interpreta
cijas” ir kitus naivius terminuą 
kurie Susivienijimui jau atsi
ėjo daug tukstaničų dolarių 
nuostolių. Pagaliau jiems bus 
reikalinga išmokti pagrindinis 
principas vadovystės, t. y. to
lerancija skirtingų opinijų ir 
mokčjin'ias iš jų pasinaudoti S. 
L. A. gerovei.

Nekurie SLA. valdybos na
riai ir organo redakcija ant 
tiek nužengė nuo šių principų 
kad net dasileidžia jiems nepa
geidaujamų arba ypatiškai ne
apkenčiamų SLA. narių raši
nius, laiškus ir sugestijas visiš
kai ignoruoti, šis ignoravimas 
neša Susivienijimui vien žalą ir 
negalima toliau to leisti.

Mums reikalinga ne tik val
dybos reforma, bet ir organo. 
“Tėvynė” buvo ir yra nukreip
ta nuo Lietuvybės reikalų. Ji 
turi skaitytis su SLA. konsti
tucija ir liautis mokyti Lietuvą 
kaip ji turi valdytis. Lietuvos 
žmonės žino ir moka save val
dytis be musų patarimų. Mes 
gal ir nesutinkam tu jos dikta
tūra, bet ne “Tėvynei” vieta 
nurodinėti. Tiems tikslams yra 
partijiniai laikraščiai. šiame 
klausime mes SLA. nariai tu
rime laikytis neutraliai. Mums 
turi apeiti vien tiek apie musų 
tėvynę kad ten yra auklėjama 
Lietuviška dvasia, kad skiepi
jama mokslas ir kad auklėjama 
demokratybės dvasia taip grei
tai kaip jos piliečiai gali ją 
įvertinti. v

SLA. Ateitis ir Gerovė
Paimkim dabar kas reikalin

ga SLA. gerovei.
1. Kad užtikrinti SLA. at

eitį pirmiausia reikia daubygės
siams sulaikyti apmokėjimą už 
dvi savaites atostogų, tokiu bu
du susitaupys dar $200,000 į 
metus.

jaunų narių į SLA-
2. Kad išsilaikius tvirtai, bū

tinai reikia prašalinti finansi
niai nuostoliai ir finansus rei
kia taip sutvarkyti kad niekas

negalėtų juos be atsargos mė
tyti.

3. Kad SLA. augtų ir bujo
tų turim sutvarkyti musų Kon
stituciją, įdėti tokias reformas 
kad jos išauklėtų mumyse už- 
sitikėjimą organizacijos ateiti
mi ir kad SLA. galėtų išlaiky
ti kompeticiją prieš Ameriko
niškas organizacijas turinčias 
paternalius arba apsauginius 
siekius.

Amerikos jdUilittib begalima 
patraukti vien žadėjimais Lie
tuvybės arba siulijimaiš valdiš
kų vietų. Juos galima patrau
kti vien tik rimtumu valdymo 
musų finansų, suteikimu lygių 
atlyginimų ir garantijos SLA. 
tvirtumo, kaip turi kitos to
kios Amerikoniškos įstaigos, 
čia kalbu kaipo Amerikoj auk
lėtas ir suprantantis Amerikoj 
augusjo jaunimo dvasią.

Seni SLA. nariai turi išmok
ti įvertinti čia augusių gabu
mus ir nelaikyti jų vaikų vie
tose. Kad tai atsiekti, mums 
yra reikalingi vadai turinti 
Amerikonišką auklėjimą, su
prantanti čion augusių dvasią 
ir turinti tikrus vaizbinius ir 
ncrsonališkus gabumus. Ant 
nelaimės, išskyrus vieną-kitą, 
musų centre tokių žmonių trū
ksta.

Dabartiniai Kandidatai
Iš dabartinių jieškančių vie

tų SLA. Pild. Taryboje, ką mes 
turime?

Į Prezidentus gavęs daugiau
sia balsų Adv. F. J. Bagočius. 
Na, gerbiamieji, ar jau mes 
Amerikos Lietuviai ant tiek 
nusibankrutijom kad nerandam 
tinkamesnių ypatų? Pernagri- 
nėkim p. Bagočiaus darbus, jo 
praeitį, ir štai ką matom:

Iš pažiūrų jo Lietuvybė yra 
abejotina. Mes gana gerai ži
nom “bolševikų motutė” arba 
senovės Michelsono, Grigaičio 
ir Bagočiaus auklėtą socializ
mą. Ar jie pripažino Lietuvy
bę? Ne! Jiems tauta visai 
neapeina. Jų obalsis dvokia 
tuo pačiu dalyku kaip kad ir 
dabartinis bolševizmas, t. y. 
Žydišku internacionalizmu. Na 
o p. Bagočius kaip tik yra vie
nas iš jų didelių pranašų, išti
kimai tarnaujantis “papai” 
Grigaičiui. Kad ir nebūtų ki
tokių užmetimų p. Bagočiui, 
šis vienas prasižengimas turė
tų jį prašalinti nuo tinkamu
mo vadovauti tautišką Susivie
nijimą.

Ar atmenat praeities kome
dijas kai jis tapo prašalintas iš 
SLA. ir paskui per savo agen
tus persekiojo Susivienijimą 
Mass, valstijoje? Ar žinot ko
dėl jis buvo pakviestas ir pri
imtas atgal ? Apie šį dalyką 
paklauskit kito kandidato, t. y. 
p. Gegužio, tada nerinksit nei
vieno iš jų... .

Jeigu jau mes pageidaujam 
“kėlusių iš numirusiu” tai nors 
pajieškokim kokių bibliškų ka- 
rakterių, bet ne p. Bagočių.

Laike New Yorko apielinkės 
veikėjų konferencijos S. L. A. 
reikalais, buvo daug įvykių, 
kurie kaip tik liudija p. Bagoi 
čiaus netinkamumą, šiame at
sitikime net nei rašėjas nenori 
tikėti jam suteikto pranešimo, 
tat vieta yra paklausti štai ko: 
Ar kandidatas nėra išsireiškęs 
kad jis kandidatuoja vien tik 
del to kad atsikeršyti Susivie
nijimui už jo “įžeidimą” laike 
p. živatkausko prezidentavimo 
(išbraukimą iš SLA.) ?

Kad ne tikri SLA. gerada
riai. kurie pranešė centrui apie 
keistą įvertinimą vieno Bosto
no namo. SLA. butų prakišęs 
vėl apie $25,000 ant nesančios 
“prapertės”. kurią apkainavęs 
p. Bagočius

Akivaizdoje viršminėtų įvy
kių, kurie liudija trukumą ga
bumų, ištvermės ir karaktoriaus 
ar gąli nors vienas SLA. narys, 
velijantis gero savo organiza
cijai, balsuoti už p. Bagočių?

Gegužis
Kadangi dabar yra išpažin

ties laikas (Velykos) tai mes 
eiliniai nariai ir kitus kandida
tus paimkim išpažintin.

Antras kandidatas yra p. Ge
gužis, dabartinis SLA. Prezi
dentas. Tai yra žmogus daug 
veikęs ir padėjęs pasišventimo. 
Lėto, kunigiško budo iš pavir
šiaus. bet didelis užsispyrėlis 
ir kieto sprando, bet neperdaug 
drūto nugarkaulio. Pastarais 
keliais metais pasirodė kad jau 
yra pilnai atsitarnavęs ir už
imąs savo vietą tik todėl kad 
yra veikęs praeityje. P. Gegu
žis yra rasėj ui gerai žinomas 
ir jis neturi prieš jį nieko ypa- 
tiško. Bet vardan gerovės Su
sivienijimo ir jo paties svei
kiausia buvo išeitis ta: jam at
sisakyti kandidatuoti į prezi
dentus ir pasitraukti su garbe. 
Tada eiliniai nariai butų atlei
dę jo klaidas ir jį gerbę už nu
veiktus gerus darbus, pamirš
dami nenuoseklumus. Dabar, 
kada jis briaujasi į tą vietą, 
kyla visokios abejonės, spėlio
jimai ir tarpe jų matosi faktai 
liudijanti jo netinkamumą.

Pirmiausia jo vedimas Chi
cago.? seimo. Kad butų panau
dojęs tvirtą valią (back bone), 
pirmą seimo dieną, tuoj butų 
numalšinęs bolševikus ir butų 
galima buvę .nuveikti naudin
gus SLA. darbus. Bet kada 
dalinai nusileido, įnerzino prie
šus iki galui,, tada jau jokių 
kompromisų negalėjo būti tik 
muštynės, na ir Lietuviams už
traukta didžiausia gėda, čia 
neginu ermyderių ekspertų ar
ba bolševikų, tik nurodau kad 
buvo galimybės panaudoti tak
tą ir dalyką išvesti kitaip.

Toliau, vietoj išdavus teisin
gą raportą peręitam seimui, pa
rodantį SLA. ’ nuostolius davi
me paskolų Deveniui ir kitiems 
ir išaiškinus kad tos paskolos 
visos buvo duodamos panašiu 
budu, tai p. Gegužis dėjo visas 
pastangas užslėpt, užkavot tei
sybę. Jau kada buvo privers
tas kartu su kitais valdybos 
nariais, tik tada išėjo aikštėn, 
bet kaip. Vyriškumas ir tvir
tumas karakterio panašiuose 
atsitikimuose visados reikalau
ja prisiimti klaidą, naaiškinti 
kaip buvo ir maldami atleidi
mo, kurį SLA. butų suteikęs. 
Vieton to, p. Gegužis išpylė tul
žį per laikraščius prieš vieną 
valdybos narę, dėdamas visas 
pastangas save nusibaltinti, o 
p. Jurgeliutę apjuodinti, čia 
neginu valdybos, bet tik nuro
dau kad visi buvo kalti ir kad 
visi nepasielgė pagal geriausių 
vaizbinių taisyklių. Išrodė ir 
išrodo keista kad subrendęs 
veikėjas, pirmininkas didžiau
sios Lietuvių išeivijos organi
zacijos, turi slėptis už moteriš
ko sijono....

Mes taipgi žinom apie bond- 
sus išduotus “Lumber kompa
nijai”, kur pasielgta prieš įs
tatus. Toliau, žinoma vėlesnės 
paskolos New Havene, kurios 
buvo suteikiamos kada p. Jur- 
geliutė jau nurodė tokios pa
skolos netinkamumą. Kožnam 
nariui gerai žinoma kad p. Ge
gužio “kelionių ir sugaiščių” 
sąskaitos buvo pakilę ant tiek 
(po $200—$300) kad prisiėjo 
nagrinėti Kontrolės Komisija’.

Pastarais šešiais / metais S. 
L. A. jau pradėjo parodyti de- 
kadencijos žymes. Jos am
žiaus lentelė parodo nuolatinį 
amžiaus augimą, jos apsauga 
pasiekė net apie $8,000,000, o 
turtas tėra tik $1,500,000. Ge
rame stovyje turi būti ne vir
šiau 4 dalys apsaugos prieš 1 
dalj turto. Dabar gi SLA. tur
tas turėtų pasiekti $2,000,000 
kad būti pilname tvirtume. Mu
sų valdybai nepavyko pritrau
kti čia augusius jaunus vien 
tik” del to kad organizatorius 

I leido SLA. turtą dabartinės 
[valdybos palaikymui, o ne tam

kad atlikus organizativį darbą. 
Kiti reiškiniai dekadencijos tai 
nepajiegimas perleisti naujos) 
konstitucijos ii- tokiu budu su
gadinimas pilno narių užsiti- 
kėjimo.

SLA. nariai turi gerai apsi- 
mąstyti pirm negu paduos va
dovybę į keno rankas. Faktai 
aiškiai liudija kad p. Gegužio 
dienos yra užbaigtos.

JUOZAS J. BAČIUNAS
Kadangi p. Grinius atsisakė 

kandidatuoti, trečias išeilės se
ka p. Juozas J. Bačiunas, iš 
Sodus, Mieli.

Jo priešai jį vadina fašistu, 
tai yra tikru Lietuviu be izmų, 
kurio principas yra čia augu
sio žmogaus. Jam socialistai 
ir jų klapčiukai po priedanga 
neo-Lietuvių tautiečių, prime
ta trukumą veikimo. Jau auk
ščiau esu .minėjęs kad šiandien 
turime skaitytis su gabumais, 
karakteriu ir personališkumu 
daugiau negu su “senais veikė
jais” ir t. .p.

J. J. Bačiunas yra 40 metų 
amžiaus, energingas, teisingas 
ir gabus žmogus. Jis yra ge
ras SLA. narys, ištikimas Lie-, 
tuvis, turintis rekordą pasek-! 
*mingo vaizbininko. Jo “biz
nis” yra labai kompetiviškas, Į 
kur reikalinga ištvermė ir pa
sistatymas su Amerikoniško
mis įstaigomis. P-s Bačiunas 
yra Amerikoje augęs, Lietuviš
kos dvasios, gerai mokantis abi 
kalbas, turintis patraukiančią 
ypatą, tvirtos valios ir turintis 
visas kvalifikacijas būti pasek
mingu, ištvermingu SLA. pre
zidentu.

Ant" jo patys socialistai ne
randa jokių užmetimų, nes tei
singą žmogų sunku apkaltint. 
Kad jis nėra ilgai veikęs tai 
nėra jokio padyvo. Užmetimas 
kad “skverbiasi” į didžiausią 
vietą yra tik nedaauklėtų žmo
nių argumentas. Jis yra Lie
tuvis, pilno amžiaus, SLA. na
rys, turintis visas kvalifikaci
jas, ir kodėl jis neturi teisės 
siekti vietos? Mums turi būti 
už garbę gauti ypatą kuri ne 
tik turi turtą ir galimybes del 
SLA. veikti, bet kuri turi iš
tvermę ir norą mums patarnau
ti. Juk SLA. urėdai algų kaip 
ir nemoka, čia yra pasišven
tėlio darbas, ir ypata turinti 
tinkamumus turi būtį įvertinta.

Išrodžiau kitų kandidatų kva
lifikacijas ir p. Bačiuno. Paly
ginant, ir turint omenyje SLA. 
gerovę, duokite savo balsą už 
tą kuris atneš Susivienijimui 
didžiausia nauda.

RINKIME J. BAČIUNĄ — 
duokime čia augusiam progą 
parodyti ką gali. Lai darbuo
jasi ir pritraukia naujo, jauno 
kraujo į musų tarpą, nes ki
taip prapulsime. Lai jis su
tvarko prakiurusį finansinį lai-1 
vą, kad sustabdžius tolimes
nius nuostolius. Mes matėm 
p. Geguži ir jo nuveiktus dar
bus. Dabar duokim progą ki
tam. Gal bus geriau — o blo
giau būti negali.

Taip pat remkite kitus tau
tininkus kandidatus kurie stovi 
viename sąraše su p. Bačiunu.

MOTERYS UŽVEDĖ 
VAJU PRIEŠ PRO-

HIBICIJA

Tautų Grupių vadų ir jų vei
kėjų susirinkime Statler kote
lyje Kovo 24 d., tapo užvesta 
vajus surinkti 50.000 narių į 
Moterų Organizaciją Nacionalei 
Prohibicijos Reformai (Wom
en’s Organization for National 
Prohibition Reform).

Mrs. Amasa Stone Mather 
yra valstijos pirmininkė, ir val- 
stijinė raštinė tapo atidaryta 
po num. 405 Bulkley Building.

Mrs. Royce Day Fry, tarp
tautinė veikėja, Women’s In
ternational League for Perce 
and Freedom organizacijos pre
zidentas, buvus pirmininkė In
ternational Institute of Y. W. 
C. A., ir narė Women’s Com
mittee of Foreign Affairs, Div. 
of Adult Education Associa
tion,, pasakė susirinkimui kal
bą ir išrodė planus dviejų sa
vaičių Dideliam Narių Vajui, 
kuris prasidėjo pereitą pirma
dienį ir baigsis šeštadienio va
kare, Balandžio - 9 d.

Ona Karpius tapo paskirta 
pirmininke Lietuvių Grupės, ir 
su savo pagelbininkėmis apsi
lankys pas jus ir prašys jus 
prisidėti į šią organizaciją ku
ri turi už tikslą panaikinti 18tą 
Amendmentą. Nėra jokių mo
kesčių į organizaciją. Darbą 
finansuoja laisvanoriu aukavi- 
mu tie kurie gali. Kiekviena 
moteris kuri pasirašys kortelę 
tuomi parodys savo pritarimą 
panaikinimui 18to Amendmen- 
to ir jog yra gatava pakeiti
mui Nacionalo Prohibicijos Įs
tatymo.

Mrs. Mather kalbėjo Į Tau
tinių Grupių Vadoves ir jų pa- 
gelbininkes ketvirtadienio va- 
gelbininkes šid ketvirtadienio 
vakare Statler hotelyj ir ragino 
vo darbą bėgyje sekančių de
šimties dienų. Dovanos bus 
suteikta veikėjoms kožnoj gru
pėj kuri atneš daugiausia skai
čių naujų narių.

Savo kalboje ketvirtadienio 
vakare, Mrs. Mather pasakė: 
“Jus galite pagelbėt padaryt 
Ameriką geresne gyvenimui 
vieta — jus galit pagelbėt su
grąžinti Gerovę — jus galit 
pagelbėt auklėt pilietybę tei
singumo ir pagarbos, per re
guliuojamą Nacionalės Prohi
bicijos Reformą.”

Jeigu kurios moterys Lietu
vės šio vajaus laiku butų ne
pasiekiamos kitaip, prašomos 
atsilankyti į valstijinę raštinę, 
405 Bulkley Bldg., ir pasirašy
ti kortelę. Taip pat galit gau
ti korteles “Dirvos” redakcijo
je. Reikalinga kad moterys 
butų balsuotojos, pilietės, čia 
augusios ir ateivės.

TEISĖJAS Joseph Sawicki 
hankrutijo. Judge Sawicki ke-» 
Ii metai atgal pradėjo speku
liuoti pirkimu nejudamo turto 
ir dabar priėjo bankroto: netu
rėjo iš ko nei miesto taksų už
mokėti sumoje $7254. Prie to 
visko, dar reikalaujama kad jis 
butų atstatytas iš teisėjo vie
tos už užsiėmimą teisėjui ne
pritinkamais darbais.

Dalykas iškilo aikštėn kada 
pasirodė jog taksu viršininkas 
priėmė nuo keliolikos asmenų 
beverčius čekius už taksus ir 
užrašė į knygas kad taksai už
mokėti, o ištiesų buvo nemokė
ti, tik buvo sutarta palaukti.

Važiuojat Lietuvon? Rašy- 
kites į “Dirvos” Ekskursiją.

Proga Lietuviams
Gera proga Newburgo, Cor- 

lett ir Garfield Heights Lietu
viams įsigyti žemės naujai baž
nyčiai visai pigiai; didelis lo
tas su sodnu, vieta tinkama 
steigimui parapijos.

Atvažiuokit pasiteiraut, ap
žiūrėt kad ir nepirksit, nėra 
jokių išlygų už tai. Arti mo
kyklų, dirbtuvių, daug Lietu
čių gyvena šioje srityje. (14 

Kreipkitės — Kari Kirt 
5466 Turney Road

bTabrazi^
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Taipgi atnaujinu senas grindis. 
Nuimu nuo sienų senas popie- 
ras su vėliausios mados įran
kiais greitai ir gerai. Neišduo
kit kitiems darbo be mano šio- 

metinio apskaitliavimo.
Tel. HEnderson 2136

D
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Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
Į304 East 68th St.

Kampas Superior Avenue 
ENDicott 1387 

(Virš Lietuvių Banko)
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I land Universitete ir darbuojas X 
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<• viai, Slavai, Lenkai ir Rusai į 
į kreipkitės prie musų. J

SLA. 14 KP. susirinkimas 
bus laikomas Lietuvių salėje 
Balandžio G d. Bus rinkimas 
centro valdybos ir delegatų į 
seimą. Kom.

SLA. 13C KP. susirinkimas 
įvyks Balandžio 5 d., nuo 7:30 
vak., Lietuvių salėje. Bus rin
kimas centro valdybos. Vald.

DARŽELIO Sąjungos mėne
sinis susirinkimas atsibus kitą 
penktadienį, Balandžio 8 d., nuo 
7:30 vai. vakare, Liteuvių sa
lėje. Draugijų atstovai prašo
mi dalyvauti. Vald.

BAIGĖ laidotuvių direkto
riaus mokslą. Visiems žinomas 
jaunas žmogus, Nikodemas Vil
kelis šiose dienose baigė Cin
cinnati College of Embalming 
ir sugryžo į Clevelandą. Jis 
žada užsiimti laidotuvių patar
navimu.

REIKALINGA JAUNA 
LIETUVAITĖ 

lengvam darbui namuose. 
Telefonuokit CEdar 4828.

FURNASŲ ir 
BOILERIU
TAISYMAS
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Musų kainos visiškai 1
; žemos. ■
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p

14 DOĘARIU
i Vyrams ir Jauniems Vaikinams 

$14 GRYNOS VILNOS SIUTAI $14
NAUJAUSI PAVASARINIAI MODELIAI 

Tos pačios vertybės kaip parsiduodavo $20 ir $22
Į Vyru Pavasarinės Skrybėlės $2.95 — Šilkiniai Kaklaraikščiai 25c

! THE KRAMER & REICH CO.t
j 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

KAVA ... PASKANINTA SU
Franck's
Chicory

Jums Duos

GERIAURĮ 
SKONĮ
Virkite Kavą su

CIKORIJA

FRANCKS
Gaukite 
jos visose 

gerose 
grosernėse 
ir kavos 
krautuvėse.

Kava be 
Cikorijos 

yra 
panašiai 

kaip maistas 
be druskos.

HEINR. FRANCK SONS i«
FLUSHING. N.Y.

DA
IR DAR

■stre:
AN

Columl: 
džio 1 d 
iš didžiai 
j e anglis 
stojo stn 
ninku.

Jau Va 
jo šioje t 
šių streil 
darbinink 
j e atsisa! 
mažinimo

Iššaukt 
kasiai ir 
linois ir i

United 
nijos vac 
riai užsi 
taip kaip 
vaujamos 
unijos.

Devyni 
Uniontow 
burgh Co 
gliakasyk 
aštuoni 
policijant: 

' žmogžudy 
ko pereit 
mėnesį la

Liudinii 
kompanijf 
jo šaudyt 
to kad vie 
juos kiai 
krautuvės 
Pilipovič.

Clevelan 
ta j darbą 
Central gi 
kų į dirbi 
Jie dirbo 
ir vėl buv(

Omaha, 
dirbtuvėje 
mui užimi 
ninkas ir

Ohio v< 
sideda k, 
darbai: j; 
traktai de 
už sumą !

Prie šių 
ta apie 9,

Kanada 
ti taksus s 
subalansav 
biudžeto.

Ateivybi 
Kovo mėn 
įvažiavo t 
ir deportu 
sį 1,505. 
vių buvo I 
Sausio mė


