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Milicija Užėmė Ang
liakasių Kaimus

darbai
IR DARBININKŲ ŽINIOS

New York. — Sustreika
vo 1,000 jūrinių laivų kro
vėjų pasipriešindami algų 
numažinimui.

Detroit. — Automobilių 
išdirbėjai skelbia kad per 
tris šių metų mėnesius jau 
parduota automooilių už 
$226,000,000. Parduota vi
so 259,000 pasažierinių au
tomobilių.

Harrisburg, Pa. — Kovo 
mėnesio bėgyje Pennsylva- 
nijoj anglies iškasimas pa
didėjo: iškasta 4,786,000 to
nai kietos anglies ir 7,000,- 
000 tonų minkštos.

Kovo mėn. minkštos an
glies kasyklose užmušta 13 
darbininkų — tiek pat kiek 
tų pat mėnesi pernai.

Canonsburg, Pa. — Ne
toli čia sudegė angliakasy- 
klos Įrengimai, nuostolių 
padaryta $45,000. 200 dar
bininkų neteko darbo.

Shenandoah, Pa. — Šio
se dienose pašaukta Į dar
bų apie 5,090 angliakasių į 
tas kasyklas kurios per žie
ma beveik nedirbo.

Philadelphia, Pa. — Per 
Kovo mėnesį iš Pennsylva- 
nijos kietos anglies kasyk
lų išvežta anglies 3,914,711 
tonų, 673,407 tonais dau
giau negu Vasario mėnesi 
ir 16,133 tonais daugiau ne
gu Kovo mėn. 1931 m.

Praga, Čekoslovakija. — 
Netoli Karlsbado kilo ang
liakasių streikas, kuriame 
daug darbininkų sužeista 
ir 7 užmušta. Streikerių 
riaušėms malšinti buvo at
siųsta kariumenė.

Eksportai Sumažėjo
Suv. Valstijos 1930 me

tais eksportavo Į užrubežj 
prekių už $3,781,172,000.

1931 metais eksportuota 
už $2,377,981,000. Reiškia 
net $1,403,190,000 mažiau 
vienų metų bėgiu. Tai di
delis nuostolis Amerikos in
dustrijai.

PROHIBICIJOS PRIEŠAI 
DAUGINASI

“Literary Digest” žurna
lo bandomų balsavimų pro
hibit jos klausime pasekmės 
iš paskiausia suėjusių žinių 
yra tokios:

Viso balsavo 4,329,416
Už prohibicija 1,137,287 
Prieš ” “ 3,192,129

SUSIRĖMIMAI DELEI 
STREIKLAUŽIŲ UŽ

ĖMIMO DARBŲ
Cadiz, O. — Prie streiko 

prisidėjo dar viena kasyk
la. Balandžio 20 d. anksti 
rytą baisus sprogimas iš ne
žinomų šaltinių sudrebino 
Jewett kaimeli. Virš trijų 
kasyklų skraidęs nežinomas 
lėktuvas mėtė žemyn lieps
nas su tikslu kasyklas pa
degti ir pradingo.

:|: *

Adena, Ohio. — Tęsian
tis angliakasių streikui So
mers kasykloje, priklausan- 
čioj Akrono Goodyear kom
panijai, tapo pašaukta val
stijos policija apsaugojimui 
streiklaužių. Balandžio 18 
d. įvyko streikerių susirė
mimas su milicija, kame mi
licija atkreipė į streikerius 
kulkosvaidžius sulaikymui 
jų nuo puolimo streiklaužių 
ir tapo sužeista keli darbi
ninkai.

Šaudymas prasidėjo kada 
apie 550 streikerių iš dvie
jų pusių ėjo ant kasyklos 
išvyti iš darbo streiklau
žius.

Po šaudymų, darbininkai 
įpykę pradėjo grasinti mi
licijos vadui, bet nepaisyda
mas to, jisai sekančią die
ną varu užėmė angliaka
sių miestelius Harrisville, 
Adeną ir New Athens. Ten 
gyvena streiklaužiai, kū
rins nori apsaugoti nuo už
puolimo iš streikerių pusės.

Kelios dienos prieš tai su
sirėmime streikuojančių su 
streiklaužiais vienas darbi
ninkas buvo užmuštas, del 
ko ir tapo pašaukta milici
ja tvarkai palaikyti.

Po milicijos sargyba ban
doma varyti kasyklos dar
bai. Kompanija matyt no
ri tokiu budu priversti an
gliakasius taikytis.

Valstijos gubernatorius 
deda pastangas streiką su
laikyt.

RIAUŠĖS NAUJOJ ZE
LANDIJOJ

Auckland. — Šiame mies
te bedarbiai kelia didžiau
sias riaušes, užpuola ir de
gina bažnyčias, daužo par
duotuvių langus ir plėšia 
įstaigas.

SUSPROGDINTAS VAL
STIJOS NAMAS

Columbus, O. — Bal. 15 
d. iš nežinomos priežasties 
susprogo naujai pastatytas 
13-kos aukštų valstijos bu- 
dinkas. Sprogime užmuš
ta 7 ypatos ir keli desėtkai 
sužeista. Budinkas kašta
vo $6,000,000. Išardyta di
delė dalis apačios.

KELIAUS PIETININ 
AŠIGALIN

New York. — Lincoln 
Ellsworth, kuris keli metai 
atgal perskrido šiaurinį že
mės galą su Norvegu tyri
nėtoju Amundsenu, dabar 
planuoja apsilankyti pieti
niame žemgalyje. Tai ke
lionei rengiasi anksti iškal- 
no, nes mano ten skristi tik 
1933 metų Rugsėjo mėnesį.

Pietų žemės gale yra mil
žiniškas plotas žemės, apie 
5,000,000 ketvirtainių my
lių, kurios trys ketvirtda- 
liai dar nebuvo matyta jo
kio žmogaus akim.

RENGIA ALAUS DE
MONSTRACIJĄ

New York. — Gegužės 14 
d. New Yorke rengiama de
monstracija, kurios tikslas 
bus reikalauti kad valdžia 
leistų išdirbti ir parduoti 
alų, padidinimui valdžios 
ineigų, kad nereikėtų krau
ti gyventojus kitokiais mo
kesčiais.

Majoras Walker sako jog 
toje demonstracijoje daly
vaus nemažiau milijonas 
žmonių.

KAPOS ALGAS IR KON
GRESO NARIAMS

Washington. — Yra pa
duota pasiūlymas numažin
ti algas ir kongreso na
riams, kurie dabar gauna 
iki $10,000 per metus. No
rima nukirsti jiems 10 nuo
šimtis. Tik nežinia kaip tą 
atsieks, nes patys kongreso 
nariai turės balsuoti už nu
mažinimą, ir kažin ar daug 
rasis tokių kurie patys sau 
norės numažint.

TEISĖJAS NUTEISTAS
Raleigh, N. C. — Aukš

čiausio valstijos teismo tei
sėjas Harwood nubaustas 
metams kalėjimo už bandy
mą užslėpti savo dukters, 
kuri surasta kalta suklas- 
tavime valstijos iždo kny
gų, prie kurių ji dirbo.

DAUG CHINŲ ŽUVO
Hankow. — Ateinančios 

žinios iš Hupeh provincijos 
skelbia kad Balandžio 6 d. 
ten įvykusiame žemės dre
bėjime užmušta keliolika 
tūkstančių Chinų. Žemės 
drebėjimo srityje sugriauta 
daug kaimų ir miestelių.

Francuzija pasiryžus im
portuoti iš Amerikos apie 
25,000,000 bušelių kviečių, 
nes pernykščio derliaus ne
išteks iki naujos pjūties.

Amerikos kviečių kaina 
pakilo, nes pastaru laiku 
į kelias šalis pareikalauta 
Amerikos grudų.

“SAUSIEJI” KOVOJA 
VISOMIS JIEGOMIS
Washington. — Neatsi

žvelgdami į “šlapiųjų” or
ganizuotą ataką, reikalau
jantį legalizavimo alaus, 
Amerikos “sausieji” vadai 
visomis keturiomis kovoja 
prieš grąžinimą alaus ii- vy
no ir reikalauja Kongreso 
griežtesnio vykdymo prohi- 
bicijos, su bausmėmis už jos 
laužymą. ’

Vyskupas Cannon pareiš
kė: “Mes niekados nepasi- 
duosim. Mes esam amžini 
priešai visokių neteisybių”.

Senato komisijai buvo pa
duota sumanymas užtvir
tinti alaus bilių, bet komisi
ja jį atmetė, tokiu budu bi- 
lius nepatenka balsavimui.

Pereitą savaitę senatas 
numušė suvirs milijoną do- 
larių nuo prohibicijos vyk
dymo lėšų. Galima tikėtis 
padidėjant visokioms niek- 
šystėms iš prohibicijos vir
šininkų, kdda jų algos bus 
apmažintos.

HOOVER PRIIMS “ŠLA
PIĄ” PLATFORMĄ

Washington. — Preziden
tas Hoover pasireiškia kad 
jis jau nesipriešins ‘šlapiai’ 
platformai sekančiuose pre
zidento rinkimuose. Maty
damas kad šalis linksta 
prie panaikinimo prohibici
jos, Hoover sutinka kad ir 
Republikonų partija priim
tų prohibicijos klausimą sa
vo platformom Apie tai 
galutinai pasisakys po par
tijos prezidento nominaci
jų konvencijos.

NULYNČIAVO MERGAI
TĖS ŽUDYTOJĄ

St. Francis, Kansas. — 
Pereitą savaitę, 53 m. am
žiaus senbernis ūkininkas, 
Richard Read, sugavęs nu
kankino 8 metų mergaitę. 
Jis buvo suimtas ir užda
rytas kalėjime. Balandžio 
18 d. minia iš apie 1,500 as
menų užpuolė kalėjimą, at
ėmė jį iš policijos globos, 
nuvedę netoli tos vietos kur 
mergaitė buvo nužudyta, ir 
po medžio šaka pakorė.

Kaip mačiusieji, sako, žu- 
deika priėmė savo likimą 
be pasipriešinimo ir neban
dė prašyti dovanoti.

UŽMUŠTA 300 CHINŲ
Harbinas. — Mandžuri- 

joje susirėmimai Chinų su 
naujai įsteigtos valdžios ka- 
riumene pasikartoja. Per
eitą savaitę susirėmimuose 
užmušta apie 300 Chinų ir 
150 sužeista.

HITLER PATRAUKĖ 
TEISMAN PATS SAVE
Berlinas.,— Vokiečių fa

šistų vadas Hitler iškėlė 
teisme bylą prieš save, ap
sivalymui nuo laikraščių 
užmetimų kad jis nėra ga
na kompetentiškas būti Vo
kietijos prezidentu, nors jis 
kandidatavo į tą vietą.

Jis nori kad teismas iš
spręstų ar jam padaryti 
užmetimai yra pamatuoti.

SOVIETŲ - JAPONŲ
KARO DEBESIAI

Maskva. — Sovietų vy
riausybė prisipažysta jog 
siunčia kariumenes į Man
džurijos frontą, bet skaitli
nių tuo tarpu negalima iš
gauti. Sovietai sako kad 
rengiasi apsigynimui. j

Japonai skelbia kad Ru
sija turi sutraukus 70,000 
kareivių Sibiro-Mandžuri- 
jo fronte ir ruošiasi kariau
ti “apsigynimui arba puo
limui”.

Mandžurijoje tapo suim
ta 50 sovietų piliečių ir už
daryta kalėjiman, bet prie
žastis nežinoma.

Geneva. — Rusijos atsto
vas nusiginklavimo konfe
rencijoje Litvinov sako kad 
“Mandžurijos fronto padė
tis negalima slėpti”.

Sovietai kaltina Japoniją 
už veržimąsi į Mandžuriją 
ir iš to mato sau pavojų.

Japonai iš savo pusės sa
ko kad Rusų militariškas 
ruošimasis Mandžurijos pa- 
rubežyje aiškiai įrodo jog 
Rusija tikisi susirėmimų su 
Japonija. Nors Rusai sa
kosi ruošiasi apsigynimui, 
bet jie taip pat gali pada
ryti užpuolimą.

Harbine pereitą savaitę 
buvo susprogdytaš Japonų 
kareivių traukinis, užmušta 
14 vyrų. Sakoma tai buvęs 
darbas Rusų komunistų.

Rusai sutraukę prie ru- 
bežiaus gana kareivių, da
bar pradės jieškoti prieka
bių pradėti muši, sako Ja
ponai.

Rusijos 
yra ge- 
Rusijos 
tik rei-

RUSIJA TURINTI AME
RIKAI DAUG DARBO 
Tie kurie pritaria Ame

rikos pripažinimui 
sako kad Amerikai 
ra proga gauti iš 
labai daug darbo,
kia prie to eiti. Rusija, sa
ko, yra pasiryžus išleisti į 
$3,500,000,000 gelžkelių di
dinimui, plėtimui ir gerini
mui, ir daug tų gelžkelių 
reikmenų užsakymų Ameri
ka galėtų gauti.

Rusijai būtinai reikia di- 
dinti-plėsti gelžkelių siste
mą jeigu šalis nori būti ci
vilizuota. Dabar Rusijoje 
yra apie 50,000 mylių gelž
kelių, nors Rusija yra daug 
didesnė už Ameriką ir turi 
160,000,000 gyventojų prieš 
Amerikos 122,000,000 gy
ventojų. Suvienytos Vals
tijos turi 250,000 mylių gel
žkelių.

“PENKMEČIO” PRO
DUKCIJA LĖTA

Maskva. — Sovietų vy
riausybė labai susirupinus 
kad jų geležies, plieno, au
dimo ir kitos industrijos 
yra toli atsilikusios nuo nu
statytų saikų sulyg penk
mečio plano.

Paskilbus žinioms kad ki
lo betvarkė Austingrado 
automobilių dirbtuvėje, tuo 
pat laiku pasirodė didelis 
užsilikimas ir anglies ka
syklose.

LAIŠKAS IŠ KAUNO
Rašo A. ARGUS.

DARBININKAI LIETUVOJE
Kaunas. — Pasaulis pa-j mumis skaitytis. Nori kad 

našus į žmogų. Atskiros'mes už pusdykę dirbtume, 
valstybės, atskiros žmogaus] Seniau buvo visai kitoks 

' kūno dalys, atskiri organai, gyvenimas. Gaspad orius 
1 Žmogus kai kurių ligų 
gali išvengti pasisaugoda- 

imas, klausydamas gydyto
jų persergėjimų, bet kada mink. Labai mažas užmo-
beveik nėra pagalbos, stai
ga susirgimas jį sukrečia, 
sunku pasakyti iš kur atsi
rado ligos mikrobai.

Pasaulio valstybės serga. 
Ypač sunki bedarbės liga. 
Visos valstybės ją kenčia, 
visos valstybės deda di
džiausias pastangas nuo jos 
išsigydyti, bet aiškesnių iš- 
sigydymo rezultatų kol kas 
beveik nepastebima. Jeigu 
Vokietija ir Anglija skun
džiasi turinčios milijonus 
bedarbių, tai mažesnės val
stybės, kaip-Lietuva, Latvi
ja, priskaito jų dešimtis 
tūkstančių.

Gal bedarbių nuošimtis 
nukristų bent trečdaliu jei 
visi bedarbiai sveikai gal
votų, jei marksizmo idėjos 
jų neblaškytų.

Pavyzdžiui Latvija, kuri 
turi apie du milijonus gy
ventojų, priskaito 36,500 
bedarbių. Ir kuomet buvo 
duota paklausimas Latvijos 
gerbūvio ministeriui apie 
bedarbius, šis paaiškino kad 
du trečdaliai darbininkų 
yra sveikai galvojančių, 
jiems rupi darbas, rupi šei
mų išlaikymas, jie nesivai
ko svetimų dievų. Todėl ir 
apie 17,000 bedarbių vy
riausybės pastangomis gau
na darbo, kiti pakaitomis. 
Likusis vienas trečdalis tai 
visai skirtinga darbininkų 
rūšis, tai daugiausia Mark
so garbintojų agentų su
kurstyti, suvilioti.

Lietuvoje šis klausimas 
kitaip atrodo. Pačių bedar
bių turime žymiai mažiau, 
jų tarpe sukurstytų nuo
šimtis visai nežymus. Ak- 
tivesnio veikimo jie nepa
rodo.

Pas mus bedarbių visai 
nebūtų jei butų galima pa
naikinti kai kuriuos negeis
tinus reiškinius. Jei kele
tas tūkstančių registruotų 
bedarbių atsirastų tai iš to 
kokių nors blogesnių išva
dų netenka daryti. Juk 
Kaunas tiesiog nežmonišku 
tempu plečiasi, intensivi 
statyba, gatvių tvarkymas, 
meksfaltavimas, grindimas 
reikalauja kiekvienu mo
mentu keletą tūkstančių 
darbininkų.

Lietuvoje pastebė tinas 
darbininkuose blogas reiš
kinys tai bėgimas darbinin
kų iš kaimų į miestus. Kaž 
kodėl musų darbininkams 
pradeda nusibosti kaimo 
duona. Sunku čia ką nors 
kaltinti, gal daugiau kalti 
darbininkai, gal, pagaliau, 
ukininkai-darbdaviai.

Teko pasikalbėti su kele
tą tokių darbininkų. Man 
kaip tik buvo įdomu jų pa
bėgimo iš kaimo priežastis.

Darbininkas VI. H., dir
bęs pas ūkininką Ąžuolupių 
kaime (Šakių aps.) taip ai
škinasi :

“Gaspadoriai nenori su 

duodavo javų, apledydavo, 
dar šimtinę primesdavo. 
Dabar apie pinigus neužsi- 

kestis. Geriau mieste užsi
dirbinėti.”

Taip kalba darbininkai. 
Kaip matome, jie skundžia
si sumažėjusiu užmokesniu. 
Žinoma, kaime bado nieka
dos nematys, mieste to ne
galima tvirtinti, bet tokia 
jau darbininkų psichologi
ja: kiekvienas nori gauti 
atlyginimą pinigais, rasti 
sau geresnės laimės, dau
giau įvairumo.

Žinoma, dalinai į juos vei
kia ir tas faktas kad daug 
darbininkų, išvažiavusių į 
Ameriką, gal but sukrovė 
nemažus turtus, sugryžo Į 
Lietuvą turtuoliais. Gal 
Amerikoje duoną užsidirb
ti šimtą kartų sunkiau, bet 
tas darbininkui svarbu: jis 
tiki tik reale nauda: pama
to sugryžusį iš Amerikos 
savo kolegą turtuoliu, jis 
visai kitaip pradeda galvo
ti. Važiuoja laimės jieško
ti ir tiek. Jei negalima į 
Ameriką (šiaurinę), plūdo 
į Braziliją, Argentiną, Ka
nadą. Iš ten turtuoliai ne- 
gryžta. Retai kuriam pa
vyksta geriau įsitaisyti. Iš
eivy bė į tas šalis visai nu
smuko. Tada kaimas užgu
lė Lietuvos miestą.

Dabar pažiūrėkime į an
trą medalio pusę, t. y. pasi
klausykime darbdavių-uki- 
ninkų kalbų.

Pirmiausia, ūki n i n k a i 
kurių ūkiai guli arčiau di
desnių ar mažesnių miestų, 
skundžiasi darbininkų sto
ka. Apie Kauną, Šiaulius 
gyvenanti ūkininkai net ra
šo žemes ministerijai raštus 
skųsdamies darbininkų sto
ka. Vienas susipratęs ūki
ninkas taip aiškina:

“Vienas dalykas, tai, kaip 
žinote, dabar blogesni lai
kai. Sunkiau iš miestiečio 
gauti litą. Musų pristato
mi rinkai produktai žymiai 
blogiau apmokami. Antras 
dalykas tai tas kad darbi
ninkų norus sunku supaisy
ti. Blaškosi, mėtosi, šian
dien dirba pas mane, rytoj 
pas kitą, žiūrėk po savaitės 
jau mieste laimės įieško; 
ten nieko neradęs, jei turi 
pinigų, mauja į Braziliją.

“Tokias algas mokėti ko
kių nekurie darbininkai 
prašo mes neįstengiame. 
Turime tenkintis savomis 
jiegomis.”

Spėkit patys kas čia kal
tas. Teisybė vienų iy antrų 
pusėje.

Tikiu, gerb. “Dirvos” re
daktorius šiuo klausimu 
duos man dar keletą kartų 
išsitarti.

Pulk. Lindbžrgho kūdikis 
vis dar negrąžinamas. Sa
koma kad pagrobikai reika
lauja dar $100.000. Jau už
mokėta $50,000, bot nieko 
už tai negauta.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

“šlapias” ir “sausas” kan
didatai. Rudenį bus rinki
mas vieno Pennsylvanijos 
senatoriaus. Balandžio 26 
bus jų nominacijos. Randa
si du gana stiprus kandida
tai — dabartinis senatorius 
James J. Davis, prohibicijos 
priešas, o prieš jį išeina pa
garsėjęs generolas Smedley 
D. Butler, žymus kalbinin
kas ir tikras “sausasis”.

Šios nominacijos bus tai 
tikra kova “sausųjų” su 
“slapiaisiais”. Kurie norit 
prohibicijos panaik i n i m o 
nominacijose Balandžio 26 
d. balsuokit už James J. Da
vis.

Nužudytas už mergą. Ba
landžio 16 d., Hofer’ų na
muose du vyrai susipešė už 
Hofer’ų gražią dukterį, ir 
to pasekmėje William Gal- 
lowich, 32 m. amžiaus, ta
po nudurtas ir mirė. Kon
kurentas gyveno merginos 
namuose, 1435 Brighton rd. 
ir buvo girtas tuo laiku.

Kaltininkas pasišalino iš 
namų po žudystės, bet vė
liau buvo gatvėje suimtas.

šelpimas bedarbių. Mies
to ir apskrities bedarbių 
šelpimo komitetas rūpinasi 
sukėlimu pinigų teikimui 
pašalpų. Pittsburgo srity
je yra apie 28,000 šeimų ku
rių likimu reikia rūpintis.

Vaikai užima tėvų dar
bus. Penn. valstijos guber
natorius Pinchot sako kad 
vienas iš nesmagiausių ap
sireiškimų šiais laikais yra 
tai kad jauni vaikai imami 
į darbus ir dirba už mažą 
atlyginimą, per ką suaugę 
žmonės negauna nei tų dar
bų kurie dar eina. Guber
natorius sako kad jaunimas 
turėtų būti mokyklose o ne 
į darbus veržtis. Jeigu jų 
tėvai neišgali laikyti jų mo
kyklose, turėtų būti parū
pinta pagalba.

Užmušėjystėmis 1931 m. 
Pennsylvanijoj atimta 391 
gyvastis, visu 100 mažiau 
negu 1930 metais. Aukštas 
laipsnis užmušėjysčių buvo 
pasiekta 1923 m., kuomet 
atimta 634 gyvastys.

Pennsylvanijoj angliaka- 
syklose dirba 5,300 vaikų. 
Iš jų, beveik vienas iš sep
tynių, per metus laiko, nu
kenčia kokioje nors nelai
mėje darbe. Pernai metą 
17 vaikų buvo užmušta, 11 
amžinai sužeista.

YOUNGSTOWN, O.

DAYTON
Vykęs jaunuolių parengi

mas. Balandžio 10 d. para
pijos salėj įvyko jaunuolių 
vakaras. Program o vedėjas 
V. Damašas pareiškė kad 
mokiniai jo Lietuviškų kur
sų išduos kvotimus publikai 
viešai, parodymui kiek tie 
jaunuoliai išmoko Lietuviš
kai. Pradėta su deklama
cijomis, vėliau suvaidino 
jaunuoliams tinkamą veika- 
liuką. Ištikro reikia gėrė
tis kad jaunų metelių mer
gaitės ir berniukai taip pui
kiai vartoja Lietuvišką kal
bą; mums seniams iš Lietu
vos atvykusioms net gėda 
del savo kalbos 
mo. Nors visi 
savo užduotis, 
ypač paminėti 
dukrelę Adelę, 
gražią kalbą turi ir 
nime moka nudavimus pa
daryti.

Už tokį jaunuolių išlavi
nimą priklauso garbė mo
kytojui V. Damašui. Bėda 
tik kad ne visi Lietuviai 
įvertina tą patriotinį ir kul
tūringą darbą.

Tą pat vakarą protar
piais dar parapijos choras 
sudainavo šešias gražias 
dainas, pats chorvedis F. 
Ambrozaitis sudainavo ke
lias dainas. V. Vilimaitis 
griežė smuiką, S. Kavaliau
skas pianu, M. Ražauskas 
banjo, p-lė Petrakutė gita
rų. S. Kubilius pasakė ne
ilgą kalbą, ragindamas at
sižvelgti į Lietuvišką dailę 
ir veikti visiems išvien.

Apleido Daytoną. Bro
nius ir Joanna Varašiai, iš
gyvenę čia septynis metus, 
susidėjus aplinkybėms tu
rėjo apleist Įr išvažiavo at
gal į Chicagą. Linkėtina 
pp. Varašiams geros klo
ties jų gyvenime.

Nejaučia bedarbės. Jau
nikaitis M. Pauparas nusi
pirko puikų automobilį va
sarai važinėti. Panelės ku
rios norite linksmo pasiva
žinėjimo nerieskit aukštyn 
noselių.

Union Trust Bankas tur
būt persiorganizuos, nes iš 
banko valdybos dedama vi
sos pastangos tą įvykdyti. 
Tas labai pageidautina, nes 
toje įstaigoje liko ir Lietu
vių nemažai dolarių sudėta.

Automobilių aukos. Jau 
šiais metais Montgomery 
apskrities ribose automobi
lių nelaimėse mirčių skai
čius pasiekė 30 ypatų. Jei 
taip žygiuos ir toliau tai iki 
galo metų mirčių nuo au- 
tobomilių bus apie 100.

Paskutinis pakvietimas. 
TMD. moterų 8-tos kuopos 
linksmas parengimas įvyks 
šį sekmadienį, Bal. 23 d., 
Vengrų kolonijos salėje. 
Programas bus iš komedi
jos, dainų, muzikališkų in
strumentų, ant galo šokiai. 
Įžanga tik 25c ypatai. Vi-___
si vietos Lietuviai kviečia- tyti.

žargonišku- 
gerai 11-1 
bet 
pp. 
kuri

atliko 
reikia 
Veniu 
labai 

vaidi-

SLA. 157 kp. 25 metų su
kaktuvės.' Sekmadienį, Ge
gužės 1 d., SLA. 157-ta kp. 
rengia paminėjimą 25 metų 
savo gyvavimo sukaktuvių. 
Rengia prakalbas, kurioms 
užkviesta iš Clevelando du 
kalbėtojai: chemijos inži
nierius P. J. Žiuris ir “Dir
vos” redaktorius K. S. Kar
pavičius. Toliau bus pra-'mi atsilankyti į tokį links- 
nešta daugiau. Rep. mą parengimą. “D.”

WATERBURY, Conn.
Delinkaitis nuteistas vi

sam amžiui. Jonas Delin
kaitis, 37 m. amžiaus, Ba
landžio 12 d. nuteistas vi
sam amžiui kalėti Wethers
field valstijiniam kalėjime. 
Jis prisipažino prie kaltini
mo antro laipsnio žmogžu
dystėje už nušovimą Jono 
Kvietkaus pereitą Gruodžio
12 d. Jis išgelbėtas nuo 
mirties bausmės pakorimu 
todėl kad buvo girtas laike 
šovinio ir buvo paprastai 
palinkęs prie girtavimo. Ki
ta priežastis išbėginio nuo 
mirties bausmės tai kad po 
šovinio Ona Kvietkienė, ku
ri taipgi buvo sužeista, pri
metė kaltę kitam žmogui.

Norėjo nusinuodyti. Bal.
13 d. teismas išnešė nuos
prendį prieš Bronę Blekie- 
nę, nuo Ayers st., pripažin
damas ją kaltu padegime 
namų. Teisėjui pasakius 
kad ji gauna bausmės me
tus kalėjimo, moteris išsi
traukė iš kišeniaus bonkutę 
nuodų ir išgėrė. Ji greit 
sugriebta, išnešta į kitą 
kambarį, kur suteikta pir
ma pagalba, ir paskui nu
gabenta į ligonbutį. Ligo
ninėj vėliau paaiškėjo kad 
jos padėtis nepavojinga ir 
pasitaisys.

Blekienė buvo rasta kal
ta susidėjime su broliais 
Vernaliais (svetimtaučiais) 
suokalbyje sudegint namą 
ant Gates avė. pereitą ru
denį.

Sugautas. Alfonso Rus
so, kuris dingo Kovo mėn. 
1930 m., ir kurio privatinio 
banko knygose paaiškėjo 
trukumas $83,000, šiose die
nose tapo sugautas Angli
joje ir pargabenamas į Wa
terbury. : (

“Sunday Republican” pa
talpino per Velykas ilgoką 
straipsnį ir pavėlkhM”Lie
tuviškų margučių; straips
ni paruošė p. Kristina Sta- 
nislovaitienė, kuri apiplėšia 
Amerikonams Lietuviškus 
Velykų papročius ir apeigas 
tose šventėse.

Nors iš vienos pusės tūli 
Lietuviai ir padaro mums 
didelę gėdą savo įvairiais 
kriminališkais darbais, iš 
kitos pusės kultūringi mu
sų tautiečiai, Dr. ir poni 
Stanislovaičiai deda pastan
gas pakilėti Lietuvių vardą 
spaudoje. Rep.

Iš S.L.A. 11-tos kuopos. 
Balandžio 7 d. 11-tos kuo
pos susirinkime užgirta į- 
nešimai seimui. Taip pat 
priimta Dr. J. Stanislovai- 
čio įnešimas kad kuopa šį 
metą vėl duotų po $5 auk
su Crosby High ir Wilby 
High mokykloms. Pirmoji 
yra akademija prirengianti 
prie universiteto arba kito 
aukštesnio mokslo, antroji 
prirengia prie komercinio 
darbo. Taipgi Dr. Stanis
lovaitis perdavė prašymą 
nuo Waterbury ligoninės 
kad Lietuviai turinti Lietu
viškų knygų padovanotų 
Lietuviams ligoniams skai-

Nors Conn, valstijoje yra 
Darbininkų Atlyginimo įs
tatymas, tačiau darbininkui 
sunku yra išgauti savo tei
ses. Glodenio gydytojas Dr. 
J. Stanislovaitis daug pasi
darbavo prirengdamas fak
tus apie švinu užsinuodiji- 
mą ir gabus šios srities ad
vokatas Clayton Klein dir
bo su pasišventimu atgauti 
darbininko teises. Tas pa
rodo kaip sunku yra ką 
nors padaryti prieš dideles 
dirbtuves. Kompanija de
da visas pastangas įrodyti 
kad Glodenis apsirgo ne 
nuo savo darbo. Bet jiems 
nepavyko ir matyt kad Ko- 
misijonierius, Dr. J. Dona
hue, yra linkęs duoti žmo
gui atlyginimą už jo ligą.

” S.K.

nes nebuvo trukšmadarių 
Pruseikinių ir Bimbinių a- 
paštalų.

Kovo mėn. susirinkime 
buvo gauta laiškas nuo rau
donukų, kviečiantis prisidė
ti prie apvaikščiojimo 1 Ge
gužės. Klubas pasiuntė du 
delegatu. Bet delegatai da
bar raportavo kad apvaikš- 
čiojirno rengimo sueigoje 
nebuvo jokių pašalpinių dr- 
jų atstovų, tik Liet. Klubo 
du .atstovai. Išklausius ra
porto ir pranešimo kad prie 
padengimo apvaikščiojimo 
lėšų reiks prisidėti propor- 
cionaliai, klubas nebūdamas 
komunistiškas nutarė atsi
mesti nuo apvaikščiojimo. 
Prusokiniai agitavo už pri
sidėjimą prie gegužinės su 
pinigais, ir sulygino raudo
ną gegužinę, su Amerikos 4

GERB. SPRAGILAS

DIK-

PATERSON, N. J.

SLA. Piki. Tarybos rinki- 
_ ,____ __________ Rep- mus nutarta atidėti specia- 
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307 W. 30 Street New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių 

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
L.A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; .8600, ir $1,000. 

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

kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tu 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites prie Susivienijimo.

Informacijų kreipkitės j S. L. A. Centrų aukščiau paduotu 
antrašn arba į vietinių kuopų valdybas.
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Lietuvio teismas su kom
panija. Balandžio 4, 5 ir 6 

i Įvyko svarbus posėdis Com- 
I pensation Teismo, kuriame 
pirmą kartą bus išduotas 
nuosprendis apie užsinuodi- 
jimą nuo švino, kuris yra 
darbe vartojamas.

Pranąs Glodenis, per 28 
m. dirbęs American Brass 
Co. liejykloje, nepagydomaiiicj.y iviujc, iicjjctgy uuiiicxi

2 serga švino užsinuodijimu.
3 Padėjęs visą savo sveikatą 

ji* nni'irmnrrrlnm n f dnnm’nn
3. dirbti, Glodenis pareikala- 
K vo kompanijos arba leng- 
R vesnio darbo arba kokio 
* nors atlyginimo, bet kom- 

S* nani-ia vieni oĮcicnVė

H

ir nepajiegdamas daugiau

Vyčių suvažiavimas. Bal. 
3 d. čia įvyko suvažiavimas 
New Jersey ir New Yorko 
valstijų Vyčių kuopų atsto
vų; dalyvavo gbažus buris 
jaunuolių. Vyrai delegatai 
suvažiavime vartojo Lietu
višką kalbą, tik delegatės 
gal nemokėjo ar gėdijosi 
savo kalbos, nes į paklausi
mus atsakinėjo Angliškai.

Suvažiavimo pirmininkas 
iškėlė aišktėn kad kunigai 
tveria kokią tai rytinių val
stijų jaunimo organizaciją 
ir verčia vyčius būtinai pri
sidėti. Pirmininkas pabrė
žė kad vyčiai nesiskaldytų, 
niekur neprisidėtų.

Likviduojasi. Greit bus 
dikviduota Darb.- Sąj. kuo
pa ir klubas. Susirinkimai 
šaukiami iš sakyklos ir as
meniškai, bet ketvirtas .mė
nuo kaip' niekas riejo ir nei
na. Nekurie nariai prisira
šė prie tautišku orgahizaci- 
jų, o likusieji Irgi mano pa
sitraukti is anos organiza
cijos. Šv.'J Juožapo Darbi
ninkų kuopa ir1 klubas me
tai ątgal gerai, gyvayo, tu
rėjo išsinuomavę .kamba
rius, kur vakarais ėjo bruz
dėjimas, tuomet gerai sto
vėjo finansiškai. Bet kaip 
tik klubas persikėlė Į para
pijos salės sklepuką tuoj 
viskas pasikeitė: dingo vi
sų energija, pairo sueigos, 
ir dabar matyt turės visai 
likviduotis.

Mirė. Jonas Gudas, 16 m. 
amžiaus, mirė nuo parali- 
žiaus. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis bendrose 
miesto kapinėse. Paliko nu
liūdime tėvai, broliai ir se
sytės.

Vedėsi. Aleksandras Va- 
reškevičius susivedė su Ona 
Aučiute Bal. 10 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioj. Jaunuoliai 
abu čia gimę ir augę, gerai 
išauklėti Lietuviai, priklau
santi prie Lietuviškų drau
gijų. Linkėtina jaunai po
relei ilgų melų ir rimto gy
venimo, .taipgi ; nepamesti 
dirbus Lietuviškose draugi
jose. ■■

Choras. Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vedamas 
p. V. Sereikos, labai puikiai 
išlavintas, reikia net stebė
tis kad jis taip trumpu lai
ku galėjo prirengti choris
tus giesmėms ir dainoms. 
Sulaukus p. Sereikos, jau
nimas atgavo savo energiją 
dainuoti, kuri jau buvo din
gus. Visi vėl stos dirbti, o 
senieji privalo stengtis jų 
darbą paremti.

Tik patartina • Patersono 
parapijonams pasirup i n t i 
daugiau vargoninko gyve
nimo sąlygomis, nes klebo
nas gauna perdaug, vienas 
žmogus būdamas, o vargo
ninkas, su šeima, apmoka
mas visai mažai.

Iš L, Ukėsų N. P. Klubo. 
Susirinkime Bal. 6 d. buvo 

i aptarta klubo reikalai, bet 
I viskas vyko pasekmingai,

Į klubą stoja daug naujų 
narių, daugiausia čia gimęs 
jaunimas. Jie daugiausia 
yra tautiškų pažiūrų, kas 
yra ir pageidautina. Klubo 
pirmininkas yra čia gimęs 
žiogus ir gerai nusimano 
apie reikalus; moka gerai 
Lietuvių kalbą ir yra tikras 
Lietuvis patriotas. Jam be- 
pirmininkaujant Į klubą Įsi
rašė keletas inteligentų ir 
vienas medicinos studentas. 
Kuo daugiau klube bus mo- 
kytesnių narių tuo daugiau 
bus naudos klubui ir jo na
riams.

Chemijos Studentas.

BRIGHTON, MASS.
Žmonės laukia Velykų ti

kėdami turėt smagumo,, bet 
ne visiems jos buna links
mos. Ypač neišeina į gerą 
tiems kurie mėgsta švęsti 
girtaudami.

Pas mus. Velykų .dieną a- 
pie pustuzinis Žemaičių su
sitarę nuėjo vienųn. stųbpn, 
kur Take be įhieros'.' Tarp 
jų buvo ir viena moteris. 
Ji taipgi buvo privaišinta 
iki tiek kad sukrito ant že
mės kaip negyva: Vyrai 
tada ėmė iš jos šposus krė
sti norėdami prikelti, bet ji 
nesikėlė. Tada jie sumanė 
ją gaivinti ir pylė ant jos 
karštą vandenį, ir nors su- 
plikino ji vis nesikėlė. Ta
ta liko nuvežta ligonbutin, 
jos oda nuo kūno nuėjo. 
Ji buvo kritiškoje padėtyje, 
o vyrai kaltininkai tapo su
imti ir uždaryti kalėjimam

Tai tamsiausi musų gai
valai. Tokius žmones pa
kalbink užsirašyti laikraštį 
tai jie išsikalbės kad neturi 
pinigų ir daugiau išmano 
už visus....

Patys sau darydami nuo
stolius, užtraukia gėdą ant 
visų Lietuvių.

Kadaise gyvenęs Akrone 
■ ir Clevelande P. Matulis 
;gavo vietiniame teisme at
siskyrimą nuo savo žmonos. 
Ji gyvena Clevelande.

Brightonictis.

GERB. SPRAGILO 
TATORIŠKAS PALIE

PIMAS S.L.A. 
SŲNARIAMS

Aną šventą pono Dievu
lio dieną aš neturėdamas 
ką veikt ėmiau ir užsnudau 
ir snausdamas sapnavau to
kį sapną:

Didelis levas lakstė po 
miškus ir laukus ir jo visi 
bijojo: slėpėsi nuo jo žvė
rys, gyvuliai ir žmonės. Ale 
vienu sykiu levas ėmė ir su
griuvo. Ateinu prie levo ir 
klausiu:

— Ei, kas tau pasidarė, 
ko pargriuvai ir nepakeli 
savo kaulų? — sakau aš.

— Ar žinai, gerb. Spragi
le, mane patiko didelė ne
laimė ir bėda, — sako jis.

— Na o kas do nelaimė? 
— sakau aš.

— Ugi va pažiūrėk: ma
no viena koja nori eit Į de
šinę, kita Į kairę, trečia į 
priešakį, ketvirta į užpaka
lį, o tą ,nelaba uodega, ku
rios darbas tiktai muses 
man nuo strėnų baidyt, už
simanė užimt mano galvos 
vietą. Visos kojos ir uode
ga sumanė kas sau veikt, 
atsisakė išvien tarnaut, ir 
dabar nepaneša mano sun
kaus kūno, — sako ji^. ( ,

—; Ištikro, tai didelė ne-

Aš išbudau, išsiskubinau 
į susirinkimą, o važiuoda
mas štai kaip sau galvojau: 

Tautininkai šiose dienose 
yra tai tas be spėkų likęs 
levas, gulintis pamiškyje, 
o cicilikai yra tai tas asilas 
kuris tautininkus spardo iš 
visų pusių.

Levo kojos ir uodega yra 
tai musų veikėjai: vieni jų 
yra sandariečiai, kiti'suci- 
cilikėję, kiti sukatalikėję, 
kiti kitokių panaberijų ap
imti, kaip ta uodega, ir ne
tarnauja levui išvien, km. 
riam visi priklauso ir be 
kurio patys vieni neturi rei
kšmės.

Kada dabar tautininkai, 
nesusitaikydami, negali pa
sirodyti su savo spėkomis; 
cicilikai spardo ir juokiasi 
iš jų. " ' I

Cicilikai yra dabar silp
niausi ir kaip asilai 'dur
niaus!, ale jie jaučiasi tvįr-1 i 
tesni už bespėkį levą-tauti- 
ninkus, užtai dabar užsimo-' d 
jo atimti nuo jų Susivieni- i 
jimą.

Kada tautininkai buvo'1■ 
tvirti, 1910-1911 metais, ci- 
cilikų pastangos suskaidyt 
Susivienijimą, pasiųst jį 
ant Marso ar ant mėnulio 
nuėjo niekais, kaip asilo 
garsus žvengimas, kuris 
nieko nereiškia.

Paskui per apie 12 metų 
bolševikėliai putėsi kaip 
varlės prieš jautį, prieš tau
tininkus, ale nieko negelbė
jo, ir jie plyšo nieko neat
siekę.

O dabar, kada tautinin
kai ėmė kas sau kaip vėžiai 
tempti, bartis ir vienas kitą 
niekint, jų tikra idėja turi 
nukentėt, o iš sąšlavyno at
sikėlę misibankrutav^, Au-; 
šišpicavę, ! nusigėrę, mtsi- 
skarmalėję cicilikai, kjtuįe 
visu smarkumu spardo tau
tininkus. Tai didesnis paže-

■ minimas negu galit ' įspirt 1
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PO NOM

Tiesa kad 
neturi galit 
valdininkus 
cagos, Cook 
Illinois Valst 
jie gali daug

Svarbu kac 
minacijose U 
je Lietuviai 
kartu aktivis 
so j e valstijo. 
se. Dar sva 
žymėti kad 
menduotų ka 
publikonų pa 
mioš. laimėjo

Lietuvių pa 
se nominacijc 
stebino kitas 
nančias Illin 
kurios jau pi 
tų dalyvauja 
kiečiai, Lenkt 
kai ir kiti nif 
nė kad Lietu 
rėti tiek drąs 
Vokiečiai ir 
nustebo pąmi 
viai atsidarė

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Klubas 

turėjo savo susirinkimą ir 
Įlietus Leland viešbutyje 
Balandžio 7 d. Susirinki
mą vadovavo pirmininkė p. 
P. Uvickienė. Apkalbėta 
parodos klausimas, taipgi 
pokilis, kurį klubas rengia 
Leland viešbutyje šeštadie
nio vakare, Bal. 23 d. Šia
me pokilyje tikimas svečių 
iš Clevelando ir iš kitų mie
stų.

Patricia Uvickienė, pirm.
Mar. H. širvaitiene, kor.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

Užraš,o “Dirvą”, “Vienybę” ir(

laimė kada ‘šitaip atsitinka,. 41110 nuskurusio asilo.
it visiems jums grąšia pa- . Todėl gerb. Spragilas at-
vėjus, — sakau aš.

— Aš tą matau, ale ne
galiu kojų ir uodegos per- 
šnekėt kad per mane ir jos 
mito ir buvo apsaugotos. 
Be manęs jos niekur nepa
bėgs, jeigu mane pagaus 
medžiotojai tai ir joms bus 
mirtis, — sako jis.

Paskui žiuriu ir matau: 
atbėga-atbėga per lauką zo
vada asilas, pajutęs kad le
vas jau neteko šylu, ir pa
žiūrėjęs, nusikvatojęs iš be- 
spėkio levo, atsukęs savo 
užpakalinį galą, plumt le
vui į kuprą ir Įspyrė.

— Kodėl tu jį spardai, ar 
nematai kad jis spėkų ne
turi apsigint, — sakau aš.

— Durnas tu: jeigu jis 
turėtų spėkų apsigint tai 
manęs tu čia nematytum. 
Ir jis nepaklaustų manęs ar 
aš noriu kad jis mane su
valgytų, ale imtų ir valgy
tų, — sako asilas.

Paskui turbūt skruzdė 
išlindus iš žemės Įkando le
vui į pilvą, ba jis mestelėjo 
sunkų savo kūną aukštyn. 
Asilas mislydamas kad le
vas nori atsistot ir pult ant 
jo, persigandęs pabėgo.

Tada aš išbudau, ba ma
no gerb. šonkaulis mane 
ėmė žadint sakydama:

— Ei, kelk, pavėluosi į 
kokusą; žinai juk, šiandien 
turit slaptą susirinkimą Su
sivienijimo reikalais.

sišaukia, atsiliepia ir atsi
kreipia j visus tautininkų 
sųnarius imtis dirbt išvien 
ir nešioti kūną ir galvą ge
roj zgadoj, sutikime, klau
syti ir pildyti galvos valią, 
o ne būnant uodegomis ke- 
no nors, norėt būti vadovais 
tautininkų.

Jeigu nepadarysit zgados 
ir sutikimo iki seimo tai 
gerb. Spragilas atvažiuos i 
seimą su visais Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičiais ir visus gerai išva
nos: kojoms ir uodegoms 
parodys jų vietą, ir kožnas 
turės tarnauti tam kam pa
skirtas, o tada asilai-cicili- 
kai turės bėgt nuo tautinin
kų šalin, kai padragos ap
imti.

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.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda i pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu
PAIN-EXPELLER

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN ®1 
PITTSB U RGB *2
SHIPMW IŠVAŽIUOJA

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

Tikintai geri tiktai

Iš

Iš

ten ir 
atgal
ten ir 
atgal

GRYŽTA
Pittsburgh G :00 vakare 

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

arba 11:03 vak.

kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHcrry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM
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PO NOMINACIJŲ CHICAGO IR ILLINOIS 

VALSTIJOJE

PONO VITAIČIO

STRATEGIJA

WE CONTINUE TO AWAKE

Tiesa kad vieni Lietuviai 
neturi galimybės išrinkti 
valdininkus kaip tai i Chi
cagos, Cook Apskrities ir 
Illinois Valstijos vietas, bet 
jie gali daug kuo prisidėti.

Svarbu kad BaL 12 d. no
minacijose Illinois valstijo
je Lietuviai bene pirmu 
kartu aktiviai dalyvavo vi
soje valstijoje nominacijo-

rių (Committee Headquar
ters) La Salle viešbutyje. 
Kaip kuriems, ypatingai po
nams Lenkams, tas labai 
nepatiko, bet kas jų paiso.

“Dirva”-“Liaudies Tribū
na” ne tik per spaudą bet 
ir radio programais pralau
žė Lietuviams kelią, kuris 
iki šiolei buvo apleistas, kas 
liečiasi Amerikos politikos.

se. Dar svarbiau yra pa
žymėti kad Lietuvių reko
menduotų kandidatų iš Re- 
publikonų partijos apie 90 
nuoš. laimėjo nominacijas.

Lietuvių pasirodymas šio
se nominacijose dalinai nu
stebino kitas tautas gyve
nančias Illinois valstijoje, 
kurios jau per daugeli me
tų dalyvauja politikoje. Vo
kiečiai, Lenkai, Čekai, Grai
kai ir kiti niekuomet nema
nė kad Lietuviai galėtų tu
rėti tiek drąsos. Ypatingai 
Vokiečiai ir Lenkai labai 
nustebo pamatę kad Lietu
viai atsidarė net savo sky-

A. L. L. Sąjungos nariai 
prisidėjo kuomi tik galėjo 
prie praplėtimo Lietuvių 
nusistatymo valdininkų rin- 
kime-nominacijose. Taipgi 
prisidėjo keletas Lietuvių 
biznierių ir profesionalų, 
apie kuriuos bus galima 
kiek vėliau pakalbėti.

Todėl ir visų Lietuvių pa
reiga yra koncentruoti jie- 
gas prie Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjungos. Turė
dami organizaciją mes ga
lėsime daug ko nuveikti ir 
daug ko atsiekti, ypatingai 
Chicago  je. Apgailėtina kad 
Lietuviai kurie kandidata-

štai kur gaunama
“Dirva” Chicagoje:

“MARGUTIS” 
2437 W 69th Street

News Stand
Kedzie and North ave

Aušros* Knygynas
3210 So Halsted st

News Stand 
18th St. & S Halsted st

News Stand
Milwaukee ave

& Demon street
News Stand
63rd St. & California av
News Stand
31st St. & S. Halsted st I

News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand

40th St & Kedzie ave
News Stand

Archer ave. and , 
So Western ave I

News Stand
47 St. & Ashland ave

vo į įvairius urėdus mažai 
laimėjo. Tiesa, nekurie ma
nė kad Lietuvių parama 
jiems nebūtinai reikalinga 
ir su savais nesiskaitė, bet 
jie klaidą padarė taip ma
nydami. Lietuviai kurie 
kandidatuoja į kokį nors 
urėdą turėtų atsiminti kad 
jie tik tada gali laimėti ka
da jie galės parodyt jog tu
ri pasekėjų ir rėmėjų, su 
kuriais jie gali padėti ir ki
tiems kandidatams.

Lietuviams dabar laikas 
vienytis ir bendrai veikti 
Amerikos politikoje.

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.

NAUDOKITĖS
Turėdami pinigų, vietoje laikyti juos 

baksuose, arba namuose kur gręsia 

pavojus, kodėl neinvestuojate juos j 

atsakančius mažus pirmos rūšies ge

rus mortgečius nešančius šeštą (67o) 

nuošimtį?UNIVERSAL STATE BANK
3252 Sc. Halsted Street

Chicago, 111.

“Tėvynės” redaktorius p. 
.Vitaitis, matomai įpuolęs 
desperacijon ir negalėda
mas suvaldyti savo pykčio, 
“Tėvynės” laidoje Bal. 15 d. 
išlieja visą savo socialistiš- 
ką tulžį. Tas viskas žino
ma taikoma tautinei spau
dai, kuri nenori klausyti jo 
socialistiškos dava t k ė 1 ė s 
pasakų. “Tėvynės” redak
torius verkšlena kad kriti
kuojami tūli kandidatai į 
Pild. Tarybą. Dar toliau, 
p. redaktorius pasakoja pa
saką buk jam vienas SLA. 
narys pasakojęs kad dabar 
nesą galima prirašyti nau
jų narių prie Susivienijimo.

Visa bėda su p. Vitaičiu 
kad jis yra aklas socialistų 
bernas, kuris sau įsivaizda
vęs jog jeigu kas neremia 
Bagočiaus-Gugio tai tas jau 
“no good”. Bet jeigu p. 
Vitaitis nori pasižiūrėti iš 
kur sąžiningumas dygsta ir 
iš kur organizacijos narių 
pasitikėjimas jos viršinin
kais auga, pirmoj vietoj tu
ri pažiūrėti ar tie kurie 
kandidatuoja į Pild. Tary
bą visi yra verti pasitikėji
mo.

Pavyzdžiui toks kandida
tas kaip p. Gugis, kuris ei
na į SLA. iždininkus ir ku
ris yra Chicagos socialistų 
dienraščio šalininkas, jau 
rodos pasirodė su savo nuo
širdumu SLA. 36-me Seime, 
užslėpdamas nuo seimo net 
$1,700 užmokėtų taksų už 
namą, nors gerai žinojo kad 
paskola ant to namo jau ne
turėjo vertės. Prie to, kaip 
jau net p. Gegužis buvo ra
šęs “Tėvynėje”, p. Gugis 
skolino SLA. pinigus be ži
nios ir nutarimo Pild. Ta
rybos.

Dabar, jeigu p. Gugį iš
rinktų SLA. iždininku, ky
la klausimas ar SLA. nariai 
gali būti priversti pasitikė
ti tokiais p. iždininko “ga
bumais” ir tokiu “finansų 
žinojimu”?

Kitas kandidatas į SLA. 
prezidentus, yra p. Bago- 
čius, už kurio darbus kalba 
ne tik taip vadinama “Ba- 
gočiaus Išpažintis” bet ir 
pati SLA. istorija. Ar S. 
L. A. narys, žinodamas ar
ba skaitęs šitokias informa
cijas apie p. Bagočių gali 
pasitikėti juo kaipo SLA. 
prezidentu, jeigu jis butų 
išrinktas ?

Senoji SLA. Pild. Taryba, 
kuri savo godumu ir žiop
lumu prarado nemažai S. 
L. A. narių sumokėtų pini
gų, būdama per metų me
tus, ar gali toliau tikėtis 
narių pasitikėjimo?

Gal p. Vitaitis daugiau 
atsiektų jei nusipirktų veid
rodį ir pasižiūrėtų į jį: ta
da be abejo suprastų kad 
esant tautiškos organizaci
jos organo redaktorium vi
sai nepakeliu savo isteriš
kus priekaištus daryti ki
tiems ir nematyti savo klai
dų.

For about thirty years Lith
uanians have lived in the Unit
ed States, their adopted coun
try, with an almost total lack 
of activity and interest in its 
system of government. This 
dormant attitude surprises one 
when one remembers that dis
satisfied with a system of gov
ernment caused many Lithua
nians to emigrate from their 
fatherland. There they were 
acutely aware of the political 
situation, but as soon as they 
arrived in the United States 
they settled down to passively 
enjoy the benefits and com
forts of an enlightened govern
ment. It may be that unfam
iliarity with the language and 
political philosophy of the 
United States may have acted 
as a stagnating hindrance. 
Then again, there were the 
naturalization laws which kept 
immigrants from political ac
tivity for a period of years suf
ficient to set them into hibitual 
inactivity.

Be that as it may, Lithua
nians have finally begun to ac
tively exercise the political 
rights extended to any and all. 
citizens of the United States.

The LITHUANIAN TRIB
UNE, following its avowed 
pioneering policy for the re
form of Lithuanian-American 
life, has set itself the task of 
instilling in Lithuanians a de-1

sire for active participation in 
their own self-government. The 
corruption of the American 
government today calls aloud 
for a remedy, if we are not to 
lose our self-respect as intel
ligent citizens. The only way 
to remedy the disgraceful sit
uation is to put the power of 
public office only in the hands 
of capable and honorable men 
with untarnished records of 
service.

Keeping in mind this idea, 
the Lithuanian Tribune has 
taken care to see that only un- 
reproachable candidates receiv
ed its official endorsement. 
Results in the primary elec
tions showed that the majority 
of the citizens of Illinois also 
desire a clean-up of government 
machine, and know who are 
the best men to see that task 
brought to a successful close.

Of the group of Republican 
candidates recommended by the 
Lithuanian Tribune as being 
the most worthy to hold public 
office, fully three-fourths re
ceived official nomination.

Since such a large percentage 
of recommended candidates re
ceived public approbation, the 
Lithuanian Tribune considers 
its efforts towards their nom
ination as not wasted, and be
lieves that citizens of Illinois 
and Chicago will be very ably 
served if they elect the follow
ing candidates next November:

I
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For United States Senator — OTIS F. GLENN 
For Secretary of State — WILLIAM J. STRATTON 

State Treasurer — J. WAYLAND BROOKS 
Attorney General — JOHN E. NORTHUP 
States-Attorney — JOHN A. SWANSON

State Auditor — H. G. WRIGHT
Circuit Court Clerk — THOMAS O. WALLACE 

Municipal Judges
FREEMAN L. FAIRBANKS — EDWARD A. FISHER 

34th Ward Committeeman — GEORGE HITZMAN

MUSŲPASTABOS
Rašo Čikagos Aras.

Žodį “progresiviai” nau
doja musų naujieniečiai-‘so- 
cialistėliai’. Kodėl jiems rei
kia dankstytis tuo žodžiu, 
o ne vadintis tuo kuo jie iš- 
tikro yra?

Platesniam pažinimui tų 
žmonių praeities darbų pri
sieina paskaitliuoti naujie- 
niečių “pažangą” musų vi
suomeniniam gyvenime.

“Pažangiųjų”, “progresi- 
vių” socialistų-naujieniečių 
skelbta idealogija 1914-1918 
m. išsipūtė kaip už centą 
pirkta pūslė, ir galop tru
kus, tik pišš padarė. Ko
dėl? Todėl kad “pažangie- 
ji’’-“progresiviai” skelbė tą 
kam jie patys netikėjo. Kai 
pirmieji “pažangiųjų” lyde
riai pradėjo žiūrėti į dola- 
rį, o ne į pūslę, tai kairieji 
“pažangieji” išspardė dola- 
rinius “pažangiuosius” iš 
Socialistų Sąjungos ir pa
siėmė vadovauti. Žinoma, 
tol ėjo didelis “progresas” 
ir “pažanga” kol dolarių iž
de buvo.

Nuo tada pasidarė dveji 
“pažangieji” sekamai: vie
noje pusėje Grigaitis, Gu
gis, Dr. Montvidas, Jurge
lionis ir jų klapčiukai; ki
toje pusėje Pruseika, Bim
ba, Stilsonas, Andriulis ir 
daugelis kitų tavorščių. Pa
sidarė du “pažangiųjų-pro- 
gresivių” frontai, ne Lietu
vybės dvasios liogeriai.

Kairieji socialistai pasi
vadino bolševikais arba ko-, 
munistais ir prie to prisi- 
kergė dar žodį “progresi
viai”, kurį iki šiol jie var
toja.

Bet kas kita su menševi

kais “pažangiais” socialis
tais. Kai jie liko apie pus
tuzinis visoj Amerikoj, po 
“revoliucijos” su bolševi
kais, nabagai nutilo ir išsi
žadėjo socializmo vardo ir 
principų. Ant darbininkų 
klesos reikalų griežtai nu-1 
spjovė: Et, sako, proleta
riatą neišgelbėsi, geriau, 
kaip tas Žydas sako, imki
mės gešefto, dolarį priim- 
kim už principą ir idealą.

Taip tai musų socialistai- 
“pažangieji”, nusitarė gy
venti. Kad tas yra tiesa, 
čia išvardinsiu jų pradėtus 
gešeftus, kad kiekvienas ai
škiai žinotų. Pirmas, “Ku- 
jola Bingola”, kuri nunešė 
kelis desėtkus tūkstančių 
Lietuvių dolarių. Chinijos 
aliejaus šaltiniai, stock ped- 
leriavimas — prie šito biz
nio irgi desėtkas-kitas tūk
stančių Lietuvių darbinin
kų dolarių žlugo.

Seka “Rūbo” bendrovė, 
kurią musų “pažangiečiai” 
vedė, kas iš jos išėjo? Tūk
stančiai dolarių žlubo.

“Aušros” knygyno su- 
bankrutavimas buvo taip 
gudriai sutaisytas kad ve
dėjai visai nedavė šėrinin- 
kams apie tai žinoti. Šėri- 
ninkams nunešta keli tūks
tančiai dolarių.

Tai tokia maždaug “pa
žanga” daryta musų “pa
žangiųjų” jų gešefto gady
nėje. Aišku kad tuose ge- 
šeftuose jie savo, pinigų ne- 
prakišo, bet išnaudojo vi
suomenę. Dabartinis jų gy
venimo tikslas yra lysti ten 
kur yra dolarių. Jie kiša 
nosį į Susivienijimą ir pa
darys tą pačią “pažangą” 
kaip padarė su viršminėto- 
mis įstaigomis.

Bolševikai “progresiviai” 
turi aiškų nusistatymą, o 
kur nusistatymas naujie-

UNIVERSAL STATE BANKO 
PREZIDENTAS

Universal State Bankas yra 
vienas iš senųjų Lietuviškų įs
taigų Chicagoje, kurio prezi
dentu yra plačiai žinomas mu
sų patriotas ir filantropas, p. 
J. J. Elias (Alijošius). Svar
bu yra pažymėti kad ši įstaiga 
stovi ant rimtų, tvirtų biznio 
pamatų. Kad Universal State 
Bankas stovi ant gerų pamatų 
apie tai nėra reikalo ginčytis, 
nes faktai už save kalba. Pa
vyzdžiu, Chicagoje užsidarė a- 
pie 40 bankų. Daugelis buvu
sių bankierių jau ir užmiršo 
kad jie buvo bankieriais, bet 
Universal State Banko prezi
dentas ne tik ką nekalba apie 
blogus laikus bet dar sako:

“Musų banke nežuvo nei vie
nas centas. Mes išmokam vi
sus nuošimčius kiekvienam ir 
mes esam taip susitvarkė kad 
galime drąsiai užtikrinti visus 
depozitus.”

Pastebėtina kad daugelis ki
tų bankierių šiandien tokių pa
reiškimų vargu gali padaryti, 
betgi p. J. J. Elias tą drąsiai 
pareiškia. Beabejo Lietuviai 
pilnai užjaučia ir atiduoda kre
ditą šiam musų biznio vetera
nui už jo sugebėjimą vesti šį 
banką geroj tvarkoj.

UNIVERSAL STATE BAN
KAS randasi ant 33-čios ir So. 
Halsted gatvių, Bridgeporte.

Ponas J. J. Elias yra plačiai 
pasižymėjęs savo patriotiškais 
darbais. Kada Lietuvos Nepri
klausomybės reikalas šaukė A- 
merikos Lietuvius j darbą, p. 
Elias buvo vienas iš pirmaeilių 
darbuotojų ir padėjo daug pi
nigo ir darbo Lietuvos gerovei. 
Todėl ir šiandien jį Lietuviai 
laiko pagarboje ir turi pasiti
kėjimą jo vedama įstaiga — 
Universal State Banku. Rep.

LANKĖSI Redakcijoje. Per
eitą savaitę lankėsi redakcijoje 
Adv. Jurgėla iš New Yorko, 
Lietuvos Generalio Konsulato 
štabo narys. P-s Jurgėla pra
leido apie savaitę laiko Chica
goje atostogaudamas.

Taipgi lankėsi p. V. Ambrose 
(Ambrozaitis) iš Bostono. P-s 
Ambrose mano pasilikti ilges
niam laikui Chicagoje ir jeigu 
kaip tai apsigyvens čia. Jisai 
yra gabus vyras, Chicaga yra 
didelis miestas, daug Lietuvių, 
ir kodėl nepasilikti čia?

Trečias svečias tai yra p. D. 
Klinga iš Brooklyno, “Vieny
bės” štabo narys. Viešėdamas 
Chicagoje jis apsistojo “Liau
dies Tribūnoj” ir “Margutyje”. 
P-s Klinga atvyko Chicagon 
“Vienybės” reikalais ir mano 
prabut Chicagoj savaitę laiko.

Pp. BAČIŪNAI buvo atvykę 
iš Sodus, Mich., į Chicagą ir 
dalyvavo “Birutės” perstatyme 
“Sylvijos”. Chicagoj praleido 
keletą dienų.

Užklausus p. Bačiuno kaip 
viskas einasi, atsakė kad labai 
gerai. Iš jo atsakymo matosi 
kad jis yra viskuo pasitenkinęs 
ir nepaiso jokių politikų.

niečių “socialistų” “pažan
giųjų”? Kaip minėjau, do- 
laris yra jų tikras dievai
tis. Prisidengę žodžiu “pa
žangieji” jie lenda į visuo
menę, bet jeigu visus jų 
darbelius iškeltume tai vi
suomenė jiems pasakytų — 
“laukan, ‘pažangieji’!”

FOTOGRAFAS.

Jeigu Chicagoje įvyktų že
mės drebėjimas ir sunaikintų 
visus miesto budinkus; ir vė
liau už kiek metų kas pradėtų 
jieškoti žemėse įvairių žmonių 
paveikslų, ypatingai iš Lietu
vių, tai butų patogiausia ir tik
riausia vieta tą rasti kasinėjant 
p. Stankūno Studijos vietą — 
3315 So. Halsted st. Gal pa- 
manytumet, kodėl? Lengva i 
tai atsakyti: pavyzdžiu, kiek 
Chicagoje yra fotografų vargu 
pas juos rasi tiek fotografijų 
visų žymiausių Lietuvių kaip 
pas Stankūną.

Kaip reporteriui teko paste
bėti, pas p. Stankūną be ilgo 
j ieškojimo galima rasti foto
grafijas Lietuvių įžymiausių 
vyrų pradedant nuo Dr. Jono 
Basanavičiaus iki jauniausios 
kartos veikėjo.

P-as Stankūnas yra žinomas 
kaipo artistas fotografas. Jis 
padaro gražų darbą ir visiems 
prieinama kaina. Poni Stan
kūnienė yra žinoma veikėja 
Moterų Klube, šis klubas yra 
nuveikęs daug kultūrinio darbo 
tarp Chicagos Lietuvių. Abu 
pp. Stankūnai yra labai links
mo budo žmonės ir mėgsta loš
ti golfą. Rep.

“BIRUTĖS” operetė puikiai 
pavyko. Chicagos Lietuvių au
ditorijoje Balandžio 17 d. “Bi
rutė” statė operetę “Sylvia”, 
apvaikščiodama savo 25 metų 
gyvenimo sukaktuves. Veika
las yra labai gražus, sulietuvin
tas P. Bukšnaičio.

Publikos buvo pilna salė. Ar
tistai savo užduotis atliko la
bi gerai. Daug kredito pride
ra “Birutės” vedėjui M. Yoza- 
vitui už jo padėtas pastangas 
ir sugabumą choro vadovavime. 
Taipgi verti didelio kredito jau
ni “Birutės” artistai ir artis
tės bei visas choras.

Šis parengimas įrodė kad 
Chicagos Lietuvių jaunimas 
moka suprasti Lietuvių dvasios 
jausmus ir tėvų meilę. Jauni 
Lietuviai ir Lietuvaitės ne tik 
gerai vaidina, dainuoja bet ir 
pasirodė kad puikiai moka Lie
tuvių kalbą.

Plačiau apie “Sylviją” pakal
bėsime kitame numeryje. Rep.

“STROKAS”. “Margučio” 
radio dienžodis arba gyvo žo
džio dienraštis labai nervuoja 
Chicagos naujieniečius social- 
palaikius. Mat “Margutis” tai 
“Margutis” ir socialistai jo ne
įkanda. “Margučio” dienžodis 
iš stoties WHFC buna kas va
karas 10 vai. ir yra gan įdomus 
— programai buna su muzika 
ir dainomis.

GYJA tonsilai. Gerb. komp. 
A. Vanagaitis jau pradeda dai
nuoti. Jis sako kad jo “konsu
lai” (kurių jau neturi) gerėja.

Dr. Narijauskas pradėjo ves
ti “Margučio” radio dienžodžio 
sveikatos skyrių. Komp. Va
nagaičio “konsulams” bus dar 
sveikiau.

P-s Norkaitis, laikrodininkas, 
musų kaimynas, turi daug dar
bo. Mat dabar pavasaris, visi 
nori naujų laikrodėlių, akinių, 
ir tt.
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Pasveikinkim SavoTAUTININKŲ KANDIDATAI LAIMI?

“Vienybė” reikale S.L.A. 
Pildomosios Tarybos rinki
mų štai ką paduoda:

“Kaip vėliausiu momentu 
tenka patirti, prezidento 
pareigoms visųdaugiausia 
balsų turi Juozas J. Bačiu- 
nas; antras socialistų kan
didatas, ir trečias Gegužis.

“Vice - pirmininko parei
goms lygiai vis tebeina Mi
kalauskas pirmu, antru len- 
ktyniuoja bolševikų kandi
datas su Vokietaičiu.

; “Sekretoriai veik lygiai, 
Tačiau kasdien lenktyniau
ja, ir keli balsai gali labai 
daug nulemti. Vieną dieną 
.Jurgeliutė pralenkia Čeka
nauską, kitą dieną Čeka
nauskas Jurgeliu tę.

“Iždininko p a r e i g o ms 
šiuo laiku Gugis turi dau
giau balsų už Tareilą, ta
čiau Tareilos balsai žymiai 
daugėja, ir stebėtinai auga.

“Daktaro kvotėjo parei
goms Dr. Klimas šiek tiek 
viršija socialistų kandida
tą, tačiau ir Dr. Stanislo- 
vaičio balsai smarkiai auga.

“Iždo globėjų pareigoms 
Januškevičius Jr. turi dau
giausia balsų. Mockus pra
dėjo lenktyniauti su socia
listų daugiausia gavusiais 
balsų kandidatais, pralenk
damas kitus.”

Tuo tarpu “Naujienos”, 
socialistų dienraštis, kas
dien varo keistą mali-malie- 
nę, paduodamos balsavimų 
pasekmes, sulyg kurių visu 
laiku jų visi kandidatai tu
ri daugiau balsų negu sudė
jus į krūvą balsus Bačiuno 
ir Gegužio....

Reikia tikėti kad “Nau
jienos” taip daro su rimtu 
išskaitliavimu: mulkinti S. 
L. A. narius savo kandida
tų “populiariškumu”, pasle
piant balsus už tautininkus 
kandidatus, parodymui kad 
visa diduma “nori” cicilikų, 
na ir tuomi patraukti nenu
sistovėjusius balsuoti už jų 
žmones.

Jau Chicagoj plačiai kal
bama apie šį “Naujienų” 
skymą, ir jeigu pasirodys 
kad jų kandidatai stovi už
pakalyje, vietoje vadovavi
mo, tuomi tik pasitvirtins 
kuo ištikro musų socialis- 
tėliai yra.

*—--------------------------
ti $10.20.

Kada Litai įvesta, Lietu
voje privatiški bankai už 
dolarj duodavo 10 litų su 
centais, reiškia tada dola
ris buvo aukščiau.

Lito istorija parodo Lie
tuvos ekonominį stiprumą 
akivaizdoje didžiausio pa
saulinio ekonominio krizio.

“Naujienos” “Dovanai”
Daugelis SLA. narių šio

se agitacijų dienose gauna 
dykai socialistų dienraštį 
“Naujienas” ir džiaugiasi.

Bet atsiminkit štai ką: 
už tą “dovaną” SLA. nariai 
užmokės cicilikams iš Susi
vienijimo iždo, jeigu Bago- 
čius, Gugis ir kiti jų šulai 
įsibriaus į valdybą. Jiems 
niekas negalės uždrausti 
dalint SLA. iždą kam tik 
jie norės.

Tą jau parodė Gegužis ir 
Gugis po pereito seimo, pa- 
sikeldami algų $1300.

Gugis ir “Kelionė ir 
Sugaištys”

SLA. iždininkas, socialis
tas Gugis gudriai “manev
ruoja’’: jis už dalyvavimą 
paskutiniame Pild. Tarybos 
suvažiavime paėmė tik gelž- 
kelio lėšas — $56. Jis nori 
pasirodyt “geras’,, kad na
riai balsuotų už jį. Tuo 
tarpu jų spauda rėkia ir 
rodo nariams: žiūrėkit va 
kiek kiti Pild. Tarybos na
riai paėmė už “keliones ir 
.sugaištis”....
. O kaip, ponas iždininke, 
su tais $15 ką imi sau kas 
savaitė iš SLA. iždo?

Prietelį
Kuomet žmogus nuveikia 

tautai didelius darbus, tau
ta jam užmoka dėkingumu 
ir gerais linkėjimais kiek
viena proga. Ypač atmena 
tauta savo prietelį jei jis 
yra nesavas, kad jis iš savo 
geros širdies padeda sveti
mai tautai.

Kaip sykis dabar Lietu
viams yra proga parodyt 
tokiai ypatai kad jie ją at
mena ir del jos geraširdys
tės vėlina jam ateityje viso 
geriausio.

Balandžio 20 d. sukanka 
50 gimimo metas profeso
riaus Harold H. Bender, 
kuris dėsto Lietuvių kalbą 
Princeton (N. J.) Univer
sitete.

Prof. Bender Lietuviams 
gerai žinomas savo pasi
darbavimu Lietuvos atgi
mime, atsikėlime, ir pripa
žinime de jure iš Amerikos 
pusės. Daug jis yra nuvei
kęs Lietuvių labui, apie ką 
bėnrduomenė neišgirsta — 
yra išrūpinęs Lietuviams 
studentams stipendijas ir 
suteikęs paramos. Stovė
damas Amerikonų tarpe 
kaipo autoritetas Lietuvių 
kalbos jis suteikia teisingas 
žinias apie Lietuvius, apgi
na musų tautą, žodžiu, jis 
visomis pusėmis yra musų 
didžiausias prietelis iš sve
timtaučių tarpo. Taigi, kož- 
no Lietuvio priedermė yra 
ypatiškai ar draugijos var
du pasveikint Prof. Bender. 
Rašyti: Prof. H. H. Ben
der, 120 Fitz Randolph rd., 
Prinėeton, N. J.

Mokinys.

NERAUDOK

Bedarbė Atsiliepia ir į 
Vedybas bei Divorsus

Sulyg surinktų žinių, bė
gyje 1929 metų Suv. Valsti
jose buvo išduota 201,468 
divorsai-persiskyrimai.

1930 m. divorsu buvo jau 
191,630.

1931 metų dar pilnų ži
nių nesurinkta, tačiau kiek 
jau surinkta, parodo kad 
pernai divorsai dar labiau 
sumažėjo.

Vedybos taip pat nupuo
lė, nes porelės neturėdamos 
pinigų “nesiženija”, kaip 
sako sena Lietuvių patarlė.

Ir tu ir aš abu mes jaučiam
Kai ilgesys kankina
Ir iš kokių liūdnų svajonių 
Vainiką jis mum pina....

Bet neraudok, neverk, mergytė, 
Neverk praitų dienelių, 
Ir neliūdėk tu tamsią naktį, 
Nei prie šviesių žvaigždelių.

O, neraudok, graži mergyte, 
Nors skausmai drasko sielą, 
Buvai ir busi tu visad 
Mergytė mano miela....

Tegul nelaimės ir vargai 
Ant musų tako staugia, 
Mes prasilenksime pro juos, 
Jei tiktai žengsim drauge.

Jonas Morkūnas.

Cukrus iš Pjaulų
Vokietijoje išrasta būdas 

išdirbimui iš medžio pjaulų 
cukraus, alkoholio ir kitų 
dalykų, kurie pjaulus pa
vers į milijonų dolarių ver
tės pelną.

20 Metų “Titaniko” 
Nuskendimo

Pereitą savaitę suėjo 20 
metų nuo nuskendimo nau
jai pastatydinto jurų milži
no laivo “Titanic”. Laivui 
nuskendus žuvo 1,513 žmo
nių. Laivas užėjo ant po
vandeninio ledo kalno ir 
taip smarkiai atsimušė kad 
pirmagalis buvo iškeltas į 
viršų ir užpakaliu nusken
do į juras.

KADA LIETUVOJE 
ARBATA ATSIRADO

Ligi 1820 m. Chinų arba
ta Lietuvoje beveik nebuvo 
žinoma platesnei visuuome- 
nei, išskyrus ponus, kurie 
retkarčiais atsiveždavo iš 
užsienio ir gerdavo vietoje 
vietinių arbatžolių.

Nuo 1820 m. Chinų arba
tą pradėta įgabenti į dides
nius Lietuvos miestus ir 
miestelius ir pardavinėti 
jomarkuose ir turgavietė
se ant vežimų, bet žmonės 
jos nepirko.

Jei kas pirkdavo tai dak
taro liepiami ir tik vaistų 
vietoj vartoja. Pirkdavo ją 
žiupsneliais už kelias kapei
kas ir tik tam kartui.

Praslinkus dešimčiai me
tų apie 1830 m. pradėjo pla
čiau vartoti arbatą ir ūki
ninkai, vietoje kavos.

Rusuose tuo metu arbata 
jau plačiai buvo gyventojų 
vartojama. Rusai pirmieji 
atsivežė iš Chinijos arbatai 
arba vandeniui virinti vir
dulį (samovarą), kuris pas 
mus tuo laiku visai dar ne
buvo žinomas.

Pirmas virdulį į Lietuvą 
atvežė iš Petrapilio Varniiį 
kanauninkas Čerskis 1826 
m. Virdulis tada buvo laiko
mas kaip didelė ir tik po
nams prieinama retenybė.

Vėliau, virdulis buvo la
bai paplitęs Lietuvoje, bet 
šiandien jis neteko pirmy
kštės savo reikšmės ir jau 
retai kur beužtinkamas. Ne
bent, pas senus arbatos mė
gėjus. — Tbs.

TRUPUTIS APIE 
SILKES

Dolaris Atpigo — 
Litas Laikosi Tvirtai

Visų šalių pinigai žymiai 
nupuolę lyginant sų Ame
rikos clolariu.

Bet dolarj lyginant su 
Lietuvos Litu, dolaris taip 
pat nupuolė, nes dabar ofi
cialiai už 10 litų reikia mo
kėti SI.02.

Už 100 litų reikia mokė-

KALINIO DAINA
(Nežinomo autoriaus)

Sunau brangus, kai tu mamytei 
Ant kelių būdamas šypsais — 
Jog negaliu tave matyti 
Nelaisvėj būdams, nežinai....

Ir nežinok: čia niūrios sienos, 
Ir pančiai skambus, ir sargai, 
Ir širdį plėšia ilgos dienos, 
Ir naktys plėšrios kaip liūtai.

Čionai, kai tyli juodos naktys 
Už mano lango geležų, 
Ir kai sargams pasako raktas 
Jog del manęs jiems nebaugu, 

Aš negaliu tuoųiet miegoti 
Ir slegiančios kįausau tylos; 
Klausau ir liūdžiu. Ima stoti 
Vaizdai gyvi: tu prie mamos 

Rankutėm, šypsant, beplasnodams 
Juokelį žvainą padarai — 
Klastos pasaulio nežinodams 
Ir laisvas kaip laįsvi vaikai.

Silkės Lietuviams yra ge
rai žinomos iš senų laikų. 
Jos plačiai pradėta vartoti 
įvedus Lietuvoje krikščio
nybę, kuri reikalavo daug 
pasniko dienų. Nes mėsiški 
ir visi kitokie, išskyrus žuvį 
ir silkę, valgiai buvo už
drausti pasnyko dienomis 
valgyti.

Silkė ir dabar labai pla
čiai yra vartojama kaipo 
stiprus, pigus ir biednuo- 
menei prieinamas valgis.

Per visą laiką kai silkės 
yra Lietuvoje vartojamos, 
jos buvo labai pabrangę lai
ke Prancuzų-Rusų karo. 
Napoleonas I, pradėjęs va
karų Europoje karą 1807 m‘. 
blokavo visus uostus, tame 
skaičiuje Rygos, Liepojos ir 
Klaipėdos, todės nieko ne
galėjo atgabenti į uostus ir 
silkės pabrango. Tuo kart 
kaštavusios silkės apie 2 — 
3 kapeikas, pabrango visuo
se Rygos, Liepojos ir Klai
pėdos uostuose iki 15 kap., 
o provincijoje dar labiau.

Tokia aukšta silkių kaina 
išbuvo iki 1813 m. kada Na
poleonas buvo nugalėtas. 
Napoleoną nugalėjus, buvo 
nuimta uostų blokada ir 
daug atvežta silkių. Jų kai
na urnai nukrito. — Tsb.

Balandžio 22, 1932

PAKALNIS
(Pakalnių Piliakalnio Padavimas)

Rašo Povilas Sirgedas.

(Tąsa iš pereito num.)

Priešų užpuolimas
Praslinko keletas savaičių kaip Pakal

nis išvyko su savo vyrais Didžiam Kuni
gui į pagalbą. Visame krašte tik liejosi 
kraujas.... Žydrią gražios šalies padan
gę nušviesdavo gaisrų gaisrai; aidėjo tri
mitų garsai, susimaišę su juodbėrių mir
tinais žvengimais, lūžtančių kalavijų gar
sais, su moterų, vaikų verksmais, žvėrių 
staugimais — sunku buvo atskirti vienų 
balsus nuo kitų.

Pakalnio pilyje visi laukė žinių apie 
savo vyrus, bet iki šiol iš niekur neužpūtė 
joks gandas' apie juos. Nekantravo visi. 
Nekantravo ir Aušrutė. Dažnai ji, pasi
kvietus savo draugę Lėtutę, šnekėdavo su 
ja apie savo vyrus.

— Neaimanuok, Aušrute! Lietuviai 
apgins musų tėvynę nuo kryžeivių, gryš ir 
musų mylimi vyrai sveiki ir linksmi; su
lauksime dovanų ir tuomet mes vėl galėsi
me laimingai gyventi ir garbinti savo die
vus ....

— Ne, Lėtute, baisus šis karas.... 
Niekas neatmena tokios baisios nelaimės. 
Visame krašte sruvena kraujo upeliai. Gal 
ir musų vyrelių kraujas vilgina jų numy
lėtą žemelę, gal jų kunus lesa juodvar
niai. ... Gal pargryš tik juodbėras žirge
lis be savo valdovo, gal parneš juodvarnis 
jo ranką su žiedeliu.... Nyku ir baisu 
mums vienoms pasilikus.... Gal kokią 
nors kitą nelaimę nujaučia mano širdis...

— Nurimk, širdele, Lietuvis tvirtas, 
kovoj išbandytas jo kalavijas. Neišlaikys 
kryžeivių nei geležinės kepurės: jos truks 
kaip puodynės. Daug, daug paguldys prie
šas galvų musų žemelėj. Sugryš ir musų 
valdovas Pakalnis, apgynęs šalį ir nusipel
nęs didžią garbę.

— Nekalbėk, Lėtute, neguosk manęs, 
žinau kad didelė nelaimė gręsia musų pi
liai .... — nebaigė savo kalbos Aušrutė, 
nes atsidarė durys ir inėjo dulkėtas ir pra
kaituotas karžygis.

Buk pasveikinta, valdove, — tarė jis: 
— Atvykau iš toli, tavo vyro siunčiamas 
ir parnešiau šias žinias. Lietuviai jau ke
liose kovose sumušė kryžeivius: jie trau
kiasi ir bėga iš musų krašto. Valdovas 
Pakalnis po kelių dienų bus namie. — Tai 
pasakęs, pasiuntinis apleido seklyčią, pa
likdamas moteris šiek-tiek linksmesnes.

Bet šis dižaugsmas buvo pertrauktas 
kitomis liūdnesnėmis žiniomis. Tos žinios 
skelbė kad kryžeiviai bėgdami degina pa
keliu esamas pilis. Nubudo ir Pakalnio 
pilies gyventojai, likę be gynėjų. Jie lyg 
nujautė artėjantį pavojų. Labiau sustip
rino pilį, padegė kuorus, šaukdamies pa
galbos ....

Vieną dieną Aušrutę aukšti rytą pa
žadino tolimas trimito garsas. Ji greit at
sikėlė ir išėjo į pilies kiemą. Čia jau gir
dėjosi garsiau, rodėsi kad dundesys eina 
vis artyn, kad į pilį kaž kas keliauja. Kai 
kas sakė kad tai saviškiai gryžta namon. 
Bet sargybinis žvilgterėjo iš aukšto bok
što ir pamatė savo akim tai ko visai ne
laukė. Geležimi šarvuoti kryžeivių būriai 
traukė pilies link.

Nespėjo Pakalniškiai atsipeikėti iš 
nustebimo, o kryžeiviai, lyg vanagai ne
kaltą balandį, apsupo iš visų pusių jų pilį.

Bet greit Lietuviai atsipeikėjo ir ry
žosi, nors ir visai silpnomis jiegomis, ginti 
savo pilį iki paskutinųjų.

Baisi kovą tuoj užvirė. Kryžeiviai pil
dė gilų pilies griovį atsineštais žabais, slin
ko arčiau pilies sienų, draskė skeveldro

mis murus, ardė pilies pamatus; Lietuviai 
taip pat: maži vaikai, seniai, moterys ne
pasidavė ir gynėsi iki paskutines: mėtė 
ant kryžeivių galvų akmenis, rąstus, pylė 
verdantį vandenį ir šiaip įvairiais ginklais 
juos žudė. Aušrutė ėjo pilies gynėjo-va- 
do pareigas. Ji buvo apsišarvavus šar
vais ir aštriu kalaviju. Nežmoniškomis 
jiegomis ji skynė kryžeivius nuo pilies sie
nų, kaip piktžoles iš savo rūtų darželio...

Nors ir kaip gynėsi, didvyriškumo 
stebuklus rodydama, pilies gynėjų saujelė 
tačiau neįstengė nugalėti keliariopai stip
resnių ir skaitlingesnių priešų. Tiek am
žių gynusios savo gyventojus pilies sienos 
neįstengė šį kartą pasipriešinti daug ga
lingesnei ugniai ir geležiai. Aušrutė jau 
matė pilies artimą pražūtį, todėl ir sušau
kė visus dar gyvus pilies gynėjus ir tarė:

— Gynėjai! Baisi mums artinasi va
landa.... Galingi dievai užmiršo mus! 
Užsiuntė jie ant musų galvų tą baisų ma
rą — kryžeivius, nesant kam pilį ginti. 
Kryžeiviai baigia ardyti sienas ir greit 
bus viduje. Gynėme pilį ir save sąžinin
gai.... Bet jau.... mums trūksta dau
giau jiegų, greit turėsime tapti vergais... 
Kaip jus, ar trokštate būti vergais ir lauk
ti tos atsitiktinos valandos, kada jus iš
vaduos gryžę vyrai, ar trokštate mirti už
puolikų naguose?....

— Ne! gelbėk Perkūne nuo to! — pa
sigirdo visų vieningas atsakymas. — Lie
tuviai niekam nevergavo ir nevergtus. 
Laisvi esame gimę, laisi ir norim mirti sa
vo brangioj šalelėj! Mes ne žvėrys kad 
galėtų mus prijaukinti ir uždėti ant musų 
sprandų vergijos jungą. Geriau laisvinu- 
mirsim!

Nušvito Aušrutės veidas išgirdus t? 
savo brolių kalbą, bet kartu ir prisiminė 
savo savo mylimą vyrą, Pakalnį, kurs gal 
dabar jau skuba jiems į pagalbą ir, pasi
darė jai liūdna kad jau nespės daugiau pa
matyti jo brangaus veido, negalės džiaug
tis tik vos pradėjusiu žydėti gyvenimu.... 
Vos susilaikė nepravirkus. Bet matyda
ma gynėjų veidus pilnus pasiryžimo išpil
dė savo sumanymą, nusišypsojo ir tarė ty
liai sau: “Geriau bus susitikti su vyru lais
vais Anapilėje, negu vergauti piktiems 
kryžeiviams ir tuo didinti jam skausmus 
ir priminti kad Lietuvaitė pabijojo mirti 
už tėvynę.”

(Bus daugiau)

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

30c
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.

DU BROLIAI

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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(Tąsa iš pereito numerio)

Maskvos vietoje seniau buvo vienos 
girios. Suzdalo didis kniazius Jurgis Il
garankis toj vietoj kur dabar stovi Krem
lius, nužudė vieną Rusą bajorą, nutašky
damas žmogaus krauju tą vietą kur turė
jo iškilti galinga Rusų sostinė. Per šimtą 
metų nuo to atsitikimo Maskva buvo tik 
mažas Suzdalo kniazių globoje kaimelis, 
mažai kam žinomas, ir paminėtas istorijo
je tik porą atvejų, kada 1237 m. ją išdegi
no Totoriai ir kada viename mūšyje Lie
tuviai ten nužudė Maskvos kniazių Mikai
lą, Aleksandro Neviškio brolį.

Kuomet vakarinės Rusijos kniaziai 
spiečiasi aplink Lietuvą — gerumu arba 
prievarta, Gediminui ir paskui Algirdui 
valdant, — rytinė Rusija, nelaimių spau
džiama, spiečiasi aplink Maskvą, taip kad 
Vilniaus ir Maskvos valdovams pradėjo 
prireikti susidurti akis į akį ir vesti karus 
arba daryti tvirtas santalkas delei sau ar
timų kunigaikštijų valdymo. Tas kaip tik 
ir dėjosi tuo laiku kada šis aprašymas ei
na. Tūlos pilys ir kunigaikštijos per ilgus 
laikus taip ir ėjo, tai į Lietuvių, tai į Mas
kvos arba kitų didesnių Rusų valdovų ran
kas.

Rusijos laimei, ji susidėjo iš žmonių 
vienos religijos, Totorių vergijos spaudžia
mų į krūvą, kuomet Gedimino valstybė bu
vo sudėta iš pagonų Lietuvių, krikščio
nių Lenkų, stačiatikių Rusų, ir dar prie
dui Žydų. Kova tarp Rusų ir Lietuvių val
dovų užpildė kelis šimtmečius šiaurinės 
Europos istorijos. '' '

Iš vakarų prispausti Lietuvių, iš rytų 
— Totorių, Rusai nešė svetimą sunkų jun- 
gą per kelis šimtuš ihetų. Plotas Rusijos 
kuris iki Algirdo laikų išliko Lietuvių ne- 
užvaldytas buvo visai mažas. Neskaitant 
Smolensko, kurio dienos buvo suskaitytos, 
tik keletas kitų miestų šiaurinėje Rusijoje 
išliko savistęviais. Maskva, aptverta iš 
šiaurės Tveriu, iš rytų Suzdalo, iš pietų 
Riazaniaus, iš vakarų Lietuvos, ko neuž- 
troškinta savo galingų kunigaikščių kai
mynų. Bet matyt jai tas nebuvo lemta, 
todėl pasiekė galybės ir didybės.

Tveriu kniaziai, kuriuos Algirdas rė
mė jų kovose prieš Maskvą, kentė sunkų 
jungą po Totoriais. Iki tolei, Rusų didku- 
nigaikščių sostą iš Totorių gaudavo Tveriu 
kniaziai. Bet Aleksandras Tveriškis, ne
apsikęsdamas Totorių baskako-duokliarin- 
kio apsiėjimais, žmonėms sukilus prieš bas- 
kaką, pats irgi dalyvavo sukilime, užpuolė 
baskako namą ir pats jį padegė. Baska- 
kas žuvo. Bet Aleksandro nelaimei, jis ne
mokėjo apsieit taip kaip elgdavosi Mask
vos kniaziai, kurie nusilenkdavo iki begė
diškumo, ir Aleksandras po to negalėjo 
nieko iš Totorių khano tikėtis kaip tik 
mirties. Jeigu didis khanas Uzbekas ir 
butų tą užmiršęs, Maskvos kniazius tą pri- 
mindinėjo, ir todėl Tveriu laukė liūdnas 
likimas.

Maskviškis Ivanas Kalita pasisiūlė 
Uzbekui išnaikinti Tveriu. Uzbekas paža
dėjo Kalitai didžio kniaziaus titulą ir da
vė jam 50,000 Totorių-, prie kurių prisidė
jo Maskvos ir Suzdalo pulkai. Aleksan
dras pabėgo iš Tveriu, bet baisus buvo Uz
beko ir Maskvos kerštas: Tveriai ir keli 
kiti tos kunigaikštystės miestai buvo išnai
kinti, žmonės išžudyti. Nepasitenkinęs 
tuo, Uzbekas įsakė nužudyt Riazaniaus 
kniazių. Totorių Orda ir Maskvos knia
ziai rodės turi vienus bendrus priešus ir 
su jais įtemptai kariauja.

Gavęs Didžio Kniaziaus valdžią, Iva
nas Kalita apsilankė pas didį khaną Uzbe
ką. Khanas įsakė jam pristatyti į Sarajų 
ir Aleksandrą, kurs apsibuvęs Pskove bu
vo apšauktas kniazių. Pskoviškiai neno
rėjo Aleksandro išduoti, bet Ivanas Kalita, 
sulinko didelę kariumenę ir privertė net, 
1-kybos galvą metropolitą iškeikti Pskoviš- 
kius už prieštaravimą khanui. Taip tai

krikščionis persekiojo savo brolį krikščio
nį pagal khano įsakymo, kad tik turėti 
viršenybę ant kitų. Aleksandras pabėgo 
iš Pskovo į Lietuvą. Bet jam pasirodė Ge
dimino apsauga perdaug rizikinga ir jis 
vėl gryžo į Pskovą, kur jį žmonės priėmė 
už savo kunigaikštį.

Aleksandras gaižaus apsisprendė kad 
bus geriau nusilenkti Uzbekui ir su buriu 
bajorų iškeliavo į Sarajų. Nusižeminęs, 
kaip paskutinis vergas, jis puolė Uzbekui 
po kojų ir prašė žudyt ar dovanot, atsiduo
damas khano valiai. Uzbekas dovanojo, 
ir Aleksandras gryžo į Tverius. Ivanas 
Kalita manė kad Aleksandro jau neliko, 
todėl ėmė savaip tvarkyti Tveriu kunigaik
štiją, ir jautėsi visos Rusijos valdovu. Su- 
gryžimas Aleksandro buvo džiaugsmas 
tiems kurie neapsikentė Ivanu.

Bet Ivanas, vietoj skelbti karą, grie
bėsi prieš Aleksandrą savo paprasto budo: 
jis tuoj nusiskubino į Sarajų pas Auksinės 
Ordos khaną ir įskundė Aleksandrą esant 
pavojingiausiu Mongolų priešu. Uzbekas 
vėl pašaukė Aleksandrą pas save ir dabar 
nukirto jam galvą, kartu ir jo Simui. Taip 
Tveriu kniaziams kovojant su Maskvos 
kniaziais, Tveriškiai pas Totorius padėjo 
keturias galvas.

Uzbekas pasitikėjo tik Maskvos knia- 
ziui ir velijo visą Rusiją valdyt teroru.

Likę Tveriu kunigaikščių sunai ir bro
liai pamatė kad jie gali išlikti gyvi tik nu
silenkdami žiauriam Ivanui Kalitai. Pa
rodymui savo nusilenkimo jam, jie pasiun
tė į Maskvą didį Tveriu katedros varpą 
dovanų.

Riazaniaus ir Suzdalo kniaziai irgi nu
silenkė Kalitai. , Tik Novgorodas priėmė 
sau už valdovą Gediminų- sūnų Nariman
tą ir pavedė jo valdžion Ingriją ir Kareliją.

Nekaringas Ivanas Kalita, lupdamas 
iš kitų kniazių dvigubą mokestį, kiek jis tu
rėjo mokėti Totoriams, ir pats iš to pra
lobęs, paskiau ėmė supirkinėti sau miestus 
ir pilis, vietoj užkariauti.

Jis buvo Maskvos kniązium iš pavel- 
dėjystės, taigi žinojo kad khanas to iš jo, 
neatims, bet Vladimiro didžio kniaziaus 
teisę jis buvo įgijęs iš Uzbeko, todėl žinoje 
kad khanas gali tą teisę pavesti kitam 
Šitaip esant, Kalita skubėjo padaryti Mas
kvą didžių kniazių sostine. Kalita perkė
lė į Maskvą Rusų tikybos metropolitą, ir 
taip į Maskvą perėjo tikybinė viršenybė, 
kuri pirmiausia priklausė Kijevui, paskui 
Vladimirui. Kalita taipgi stengėsi pada
ryti Maskvą verta sostinės vardo. Krem
liuje pabudavojo puošnias cerkves, ir jc 
pastangomis pirmi Maskvos metropolitai 
buvo padaryti šventais.

Kijevą padarė garsiu Pečerskis vie
nuolynas. Prie Kalitos, taipgi, girioje ne
toli Maskvos Šv. Sergijus įsteigė garsų 
Trejybės vienuolyną, kurs tapo turtingiau
sia ir gerbtiniausia tos rūšies įstaiga Ry
tų Rusijoje. Kadangi vienuolynas buvo 
buvo labai turtingas, jis buvo aptvertas 
stora muro siena su karo bokštais, kurie 
paskui atlaikė katalikų ir netikėlių užpuo
limus.

Po Kalitos, Maskvos sostą užėmė jo 
sunūs Simeonas, kurs valdė nuo 1341 iki 
1353 metų — šios musų apysakos laikais.

Ivanui Kalitai mirus, daugybė kniazių 
ėmė varžytis už Vladimiro sostą su Kali
tos sunais. Tveriu ir Suzdalo kniazius rė
mė kiti kniaziai kurie patys nenorėjo di
džio kniaziaus garbės ir nenorėjo kad Mas
kvos knaziai turėtų pirmenybę.

Buris kniazių keliavo į Auksinę Ordą 
prašyti sau Vladimiro sosto tuo pat laiku 
kai Simeonas su savo sunum irgi ten nu
vyko. Simeonas laimėjo ne savo iškalbu
mu ir ne argumentais, bet savo tėvo su
krautais turtais. Nusilenkdamas ir patai
kaudamas khanui iki begėdiškiausio laips
nio, Simeonas valdė kitus Rusus kniazius 
visu žiaurumu ir įgavo vardą “Išdidusis”.

(Bus daugiau)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

PAVASARIO 
LAUKIMAS

Vai kaip aš laukiu
Pavasarėlio, 

Laukiu pragystant
Oi veversėlio, 

. Laukiu pražystant
Oi dilgėlėlių,

Noriu nupinti
Oi vainikėlį,

Jį atiduoti
Šelmiui berneliui,

Kuris sumynė
Mano rūteles,

Kuris paliko
Man oi glėbelį....

Su pagarba.

Jeigu po Aselų rinkimų 
ii’ seimų jus visi tie kurie 
rašėt pastabas, pastabėles 
ir pastabukes apie S.L.A., 
kurie rėžėt ilgiausius pa
mokslus ir prakalbas apie 
SLA. kandidatus, neimsit 
rašyt skaitytojams naudin
gų straipsnių, aš jūsų visų 
slapyvardžius išduosiu.

Su pagarba.

Mano brolis Stasius iš 
Najorko rašo: Seimas jau 
netoli. Noriu užtikrint tau, 
mielas broli, kad aš seime 
stovėsiu sų ta puse kurioj 
bus diduma,, ir esu gatavas 
visoms pusėms atsiklaupęs 
ant kelių prisiekt kad aš vi
są amžį buvau ir esu arba 
socialistas, arba tautinin
kas, arba sandarietis — pa
gal reikalo.

N a j o r ko “aliucinacija” 
pamačius kad Bagočius sto
vi pirmoj ’ eilėj, jau dabar 
per “Tėvynę” organizuoja 
cicilikų kuopas....

Tai bus juoko jeigu cici- 
likai ims jam ir pasakys: 
Mes žinom koks tu išdavi
kas buvai saviems, ar tu no
ri kad mes tau pasitikėtu
me? Neapgausi musų nors 
ir raudonose plunksnose 
švaistais!....

Lygus jiems....
Batsiuvis atneša ponui 

naujus batus ir klausia jo:
— Na, kas girdėti naujo, 

ponuli?
— Šiandien Kaune asilą 

papjovė ir batsiuvį pakorė! 
— atsakė pajuokdamas po
nas.

— Tai ačiū Dievui mad 
mudviejų ten nebuvo! — 
pradžiugęs tarė batsiuvis.

4/
Kaune

Jauna šeimininkė inėjus 
j krautuvę norėjo nusipirk
ti bulkučių. Pačiupinėjo 
vieną, antrą, trečią, dešim
tą. Visas apčiupinėjus pra
deda išpradžios čiupinėti. 
Krautuvninkas, kuriam tas 
čiupinėjimas nepatiko, sa
ko:

— Ar tamistą vyras irgi 
taip ilgai gniaužė kol išsi
rinko sau už žmoną?....

Uošvė
— Mano mielas, — piktai 

tarė uošvė: — tavo žmona 
vakar atėjo pas mane skųs
tis tavimi.

— Aš tuo nesistebiu, nes 
aš tikrai su ja susibariau 
ir pasiunčiau pas velnią.

Mokykloje
Mokytoja aiškina moki

niams apie vagystę. Sako:
— Vaikai, jeigu aš ko

kiam nors žmogui įkiščiau 
į kišenių ranką ir norėčiau 
pinigus ištraukti, tai kas 
aš bučiau?

— Aš žinau, — atsiliepė 
Petrukas: — tamista bū
tum jo žmona.

Jonukas: — Tėte, ar tu 
dar nori saldainių?

Tėvas: — Ne, jau neno
riu.

Jonukas: — Tai dabar tu 
tėte, užduok man tokį klau-j 
simą.

“MARGUČIO” 4 ME
TŲ SUKAKTUVĖS
Kompozitoriaus A. Vana

gaičio leidžiamas muzikos 
ir juokų laikraštis “Margu
tis” šiose dienose apvaikš- 
čioja savo keturių metų gy
vavimo sukaktuves. Pami
nėjimui tų sukaktuvių lei
džia padidintą “Margutį”, 
su daug gražių skaitymų, 
juokų, ir su naujomis dai
nomis ir muzika.

“Margutis” nuolat tobu
lėja ir gerėja. Iš mėnesi
nio, šymet jis pavirto į du
kart mėnesinį, ir kaina vi
sai pigi — tik $2 metams, 
o pusei metų tik $1.

Būtinai įsigykit jubileji- 
nį “Margutį” — pasiuskit 
10c stampomis ir jums at
siųs vieną numerį. Arba 
dar geriau — pasiuskit $1 ■ 
ir gausit “Margutį” per vi- ■ 
są pusę metų. I

“MARGUTIS”
2437 W. 69 St. Chicago, Ill. :

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

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

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

1932 KALENDORIUS 1932
Balandis-April

Sekmad. 24 Vaitiekus. Kantrimas, Barteinė, Gražvyda
Pirmad. 25 Morkus evang. Arėjas, Tyvaita
Antrad. 26 Kietas. Kurbutas, Vilūne
Trečiad. 27 Zita. Aušrelė, Gotartas, Butavas
Ketv’tad. 28 Povilas nuo Kryžiaus. Vitolis, Rimgailė
Penktad. 29 Antonija. Sengailis, Indrė, Tarimantas
šeštad. 30 "Sofija. Virbutas, Venta, Spūdis

Šio periodo ženklas yra:
BULIUS arba TAURAS

Nuo Balandžio 22 iki Gegužes 21 ’
Vyrai gimę po šiuo ženklu yra Tauro arba 

buliaus įtakos. Jie mėgsta geresnę gyvenimo 
pusę, myli namus ir vaikus. Meilėje jie nela- j 
bai išsiduoda, bet ir neturi didelių pasekmių su 
moterimis. Yra geri biznieriai, ne velt-klai- 
džiai. Užsimąsčiusio budo, išdidus, bet visų j 
pagerbiami. Turi savyje slaptingumo ir paša- ; 
lingumų. Viduramžio sulaukę apturės ramumą 
ir turtą.

Moterys gimusios po Tauro ženklu yra stip- | 
rios, energingos ir drąsios, greit užpykstančios, 
bet geros ir meilios žmonos. Jų vaikai pana
šus į motiną. Jos pergyvena vyrus ir lieka naš
lėmis. Gyvenimą veda teisingai ir rimtai.

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

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

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

Tikras atsitikimas praneša
mas iš musų Daytono ofiso, 
kur gelžkelio darbininkas ir 
jo sūnūs, vielinių ratų dir
bėjas, ir jo duktė, kuri dir
ba radio krautuvėje, gavo 
darbus tik todėl kad turėjo 
namuose telefoną.

Trys mėnesiai atgal vienas Daytono darbinin
kas pranešė mums išimti iš jo namų telefoną. 
Jis liko be darbo ir jo sūnūs ir duktė taipgi ne
teko darbų.

Musų Biznio Ofisas patarė jiems laikyti tele
foną kad darbdaviai galėtų juos pasiekt kada 
prireiks. Kiti duktė kuri dar dirbo suprato to 
reikšmę ir pasiryžo pati mokėti už telefoną.

Kelies dienos atgal ji pasakė mums apie pasek
mes pasilaikymo telefono, kad jos tėvas, brolis 
ir sesuo gavo sau darbus “Mes visi vėl dirbam, 
ačiū musų telefonui”, sako ji.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

KURIE TURI TELEFONĄ GAUNA DARBUS PIRMIAU UŽ KITUS
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BIRŠTONAS
VINIKAS, S. L. A. KONSTIUCIJA IR 

PAPROČIAI

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Rašo Adv. J. P, Uvick.

Garsus Lietuvos rezortas, 
su žavėtinomis gamtos 

grožio apielinkėmis.
Birštonas garsus savo 

žavėtinai gražiomis apie
linkėmis.. Mažas miestelis 
jau pajiegė išgarsėti ne tik 
Lietuvoj bet ir užsieniuose 
kaipo geras kurortas.

Birštonas minima seno
vės raštuose, kurio apielin- 
kės gražumą įvertino Lie
tuvos kunigaikščiai. Vy
tautas Didysis medžiodavo 
Birštono apielinkėse ir da
bar “vienas kalnas Birštone 
vadinamas jo vardu: sako, 
ten Vytautas su savo paly
dovais ilsėdavosi po medžio
klės.

Birštonas yra ant dešinio 
kranto Nemuno, kitoj pusėj 
randasi didelis gražus pu
šynas, kuriame pastatyta 
daug namų vasarotojams. 
Oras čia labai sveikas.

Už keturių kilometrų į 
šiaurę teka sraunus Verk
nės upelis. Verknės kran
tai status ir aukšti iki 
60 metrų aukščio. Ten pat 
upelio griaunamas piliakal
nis — Ginkaus “pilalė”. Ten 
buvo senovės Lietuvių tvir
tovė, labai saugi vieta.

Toliau, Nemunu plau
kiant, randasi Darsūniškis, 
o priešais per Nemuną — 
Pakuonis, derlingas kraš
tas.

Už pusantro kilometro į 
pietus randasi Nemuno 
plaunamas ir griaunamas 
Kernavių piliakalnis, nuo 
kurio gražiausias ir toliau
sias reginys Prienų pusėn.

Vasarotojai aplanko Jez- 
ną, 12 kilometrų nuo Birš
tono. Ten yra senoviška 
bažnyčia. Dar toliau Stak
liškės, kur seniau buvo mi
neralinių šaltinių ir mau
dyklių vieta, 
niai apleisti, 
nebeveikia.

Pavažiavus 
tus plentu, 
kranto randasi 
Punia, su piliakalniu, Mar
gio kalnu vadinamu, ir se
na bažnyčia.

Į Nemajūnus iš Birštono 
tiesiu keliu pusantro kilo
metro, o plaukiant Nemunu 
net 50 klm. Vasarotojai 
naudojasi šituo patogumu: 
laivelius nusiveža į Nema
jūnus, o iš ten pro Prienus 
plaukia atgal į Birštoną pa
vandeniu.

Toj vietoj yra labai išlen
kta Nemuno kilpa, ir kilo 
sumanymas tą kilpą per
kasti, kur padarius vandens 
puolimą ir įrengus elektros 
stotį,;butų pagaminta ener
gijos tiek kad užtektų visai 
Lietuvai.

Tokios šios srities gra
žios apielinkės ir istoriškos 
vietos traukia vasarotojus 
ir iš užsienio. Vokiečiai 
vasarotojai būtinai aplan
ko ir Punios Margio kalną, 
kur senovėj Lietuviai kovo
jo su jų tautiečiais-kryžei- 
viais.

Birštonas kaipo kurorto 
miestelis yra gana švarus. 
Gerai sutaisyta kanalizaci
ja ir vandentraukis. Gat
vės švarios, šaligatviai ce
mentiniai. Soduose ir paiJ- 
kc sutvarkyta takai ir alė
jos. Šaltinių vanduo sūrūs. 
Senųjų šaltinių vanduo var
tojamas maudyklėms, kitų 
gėrimui ir ligoms gydyti.

Kurorte pragyvenimas - į 
mėnesį iki 200 litų ir ma
žiau, su visais patogumais 
ir patarnavimais. Kurorte 
yra iki 100 kambarių vasa
rotojams. Sezono metu nuo 
Birželio 1 iki Rugsėjo 15 
du kart per dieną groja dū
dų orkestras. Dažnai buna

Dabar šalti- 
užslinkę, jau

15 klm. į pie- 
ant Nemuno 

miestelis

Kaip SLA. Nariai 
Klaidinami

Matydamas kad musų lai
kraščiai ir nekurios S.L.A.

i kuopos aiškina konstitucija 
nų plytų, nedidelė, graži, ir liečiant M. J. Viniko kan- 
jos aukštas bokštas matyt didaturą, aš taipgi priside- 
iš toli. ’ " ’ “

Krautuvui yra iki 30 vi
sokios rūšies; kitos jų vei- vadintų Pild. Tarybos kri-

vakarėliai ir kiti pasilinks
minimai.

Birštono bažnyčia raudo-

kia tik sezono metu. Nuo
lat čia gyvena penki gydy
tojai. Yra vaistinė, resto
ranas, pradžios mokykla, 
paštas, keletas valgyklų ir 
alinių su monopoliu; polici
ja, valsčiaus ir miesto val
dybos ir daug smulkių įs
taigų, kaip kirpyklos ir ki
tos, reikalingos poniškiems 
vasarotojams.

Miestelis elektros šviesos 
neturi, nors kurortas turi.

Statyba sparčiai auga pa
čiame mieste ir šalia mies
to ir anapus Nemuno miš
ke, kur stato patogius na
mus vasarotojams.

Iš Prienų į Birštoną 7 ki- 
’ometrai, plentas lygus, iš- 
oiltas smala ir labai pato
gus automobiliais važiuoti.

Tilto ties Birštonu nėra, 
reikia i kitą pusę, į pušyną 
persikelti valtimi.

Kaimietis.

tal-

MIESTAI IR MIES
TELIAI

“Dirvos” redakcija turi 
jau prisiųstus aprašymus a- 
pie sekančius Lietuvos mie
stus ir miestelius, ką pra
nešam skaitytojams ir kar
tu patiems autoriams kad 
žinotų jog jų aprašymai 
redakcijoje randasi ir kad 
atėjus jų eilei tilps:

ALYTUS, 
BIRŽAI, 
FRANCUZKAPIAI, 
GRIŠKABŪDIS, 
IGNALINAS, 
KĖDAINIAI, 
KAZITIŠKIS, 
KALNĖNŲ Piliakalnis 
LINKMENIS, 
MARIAMPOLĖ, 
PRIENAI, 
PAŠUŠVYS, 
PANEMUNIS, 
PAGIRYS, 
PAKUONIS, 
PAĮSTRYS, 
RUDAMINA, 
RAUDĖNAI, 
RAGUVĖLĖ, 
ROZALIMAS, 
SUBAČIUS, 
VEISĖJAI, 
VIDIŽKIAI, 
ZARASAI,

Šie aprašymai nebus
pinami čia paduotoje tvar
koje, bet kuris pirmiau at
siųstas, kiek tik galima tą 
pritaikint. Iš šio surašo 
galit matyti apie kuriuos 
miestelius aprašymai jau 
yra, todėl kiti privalo apie 
juos jau nerašyti.

Tiems kurie nori už ap
rašymus gauti dykai “Dir
vą” patariame prisilaikyti 
sekančios tvarkos: kada jū
sų aprašymas tilps, galit 
paruošti ir prisiųsti kitą ap
rašymą, prašant atnaujinti 
jums “Dirvą”.

Nauji aprašymai taip pat 
priimami iš naujų asmenų, 
bet galit suprasti kad jūsų 
aprašymai tilps tik po gana 
ilgo laiko, nors “Dirvą” 
siuntinėsim nuo dienos ap
rašymo gavimo.

Pageidautina aprašymai 
įpie kad ir mažyčius mies
telius, taipgi apie piliakal
nius ir šiaip įdomybes, apie 
kuriuos turit tikrų žinių ir 
padavimų.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

du su savo opinija.
Jei p. Vinikas pats vienas

vulę-nuosprendį “netiksliu” 
butų galima ir taip pralei
sti, bet kaip jau matosi ne
kuriu kuopų net ir rezoliu
cijos reikalaujančios “sei
mo galutino nuosprendžio” 
tai būtinai reikia datirti ką 
S.L.A. konstitucija ištikro 
sako.

Jeigu mums nekurie re
daktoriai ir patys kandida
tai vienu balsu sušunka 
“Susivienijimas vald omas 
papročiais, o ne konstituci
ja”, tai mums nėra reikalo 
skaityti jų “aiškinimus” 
vietoje SLA. konstitucijos.

Viniko kritikoj nėra nei 
vieno žodžio išimto iš kon
stitucijos, nėra jokios išva
dos arba darodymų, vien 
tik kritika be prirodymų.

Aš nesu rėmėjas nei vie
no dabar esančių Pild. Ta
rybos narių išimant Adv. 
Gugį, už kurį balsavau, tai 
man partiviškumą gal ne- 
primes. Adv. Gugio krivū
lė Viniko klausime taipgi 
matosi be prirodymo ir aiš
kinimo—vien tik. jo opini
ja. Todėl prašau visų pa- 
nagrinėkim su manim mu
sų SLA. konstituciją.

Šį klausima liečia:
Sk. IV, Par. 2: “Kandida

tai į kiekvieną aukščiau mi
nėtų vietų turi būti nomi
nuojami visuotinu balsavi
mu visų narių pirm Sus. sei
mo. Nariai gavusieji dau
giausia balsų ant urėdo ir 
turintieji refkalingas kvali
fikacijas, lieka kandidatais 
seimo rinkimuose ir vienas 
jų gavęs daugiausia:.......
balsų skaitosi išrinktu....’’

Leiskit man paklaust kur 
randasi žodžiai kad nomi
nacijų laiku gali būti nepi- 
liečiu — kad kvalifikacijos 
gali būti vienokios laike no
minacijų, o kitokios seime 
“rinkimo” laiku?

Jeigu galima daryti išva
das tai žodžiai: “gavusieji 
daugiausia balsų” matomai 
reiškia nominacijų laiku, 
“ir turintieji reikalingas 
kvalifikacijas” reiškia tą 
patį laiką, nes kalbama apie 
praeitį, praėjusį laiką. Jei
gu minimi žodžiai gavusieji 
ir turintieji nenaudojami 
vienoj prasmėj, leiskit man 
vėl paklausti kodėl ir kokis 
yra skirtumas?

Sk. V, Par. 1: “Joks na
rys negali būti tinkamas bi
le kuriam viršininkų urė
dui jei jis neišbuvo — nariu 
gerame 
per du 
prieš jo 
ra Suv.
čiu”.

Abejonės negali būti kad 
reikalaujama gero stovio 
dviejų metų bėgyje nomi
nacijų laiku, kandidatas 
matomai negalėtų sakyti 
kad ji; buvo suspenduotas

stovyje, nuolatos 
paskutiniu metu 

rinkimą ir kad nė- 
Amer. Valst. pilie-

ENdicott 0981

J. G. Polter
Lietuvis Popieriuotojas ir 

Maliavotojas.
Nuimu seną popierą nuo 
sienų su moderniška ma
šina už prieinamą kainą. 
Popieriavimo darbas, šy- 
met daug, pigesnis ir po- 
piera pigesnė, taigi kurie 
norit pagražint savo na
mą kreipkitės tuojau, at
liksi! darbą už daug pi
giau negu pernai.

1229 EAST 74th ST.

mes galėtume nominuo't vi-į 
sus netinkamus ir seimas 
neturėtų legalių kandidatų.

Kur kandidatų kaltė
Paprastai galima tikėtis 

kad nei vienas nepalaikys 
kandidatūros kuris neturi 
pilnų kvalifikacijų. Kaip 
mes galim siųsti bei nomi-

KANADOS
NAUJIENOS

bėgyje dviejų metų, bet sei
mo laiku jo kvalifikacija 
susitaikys.

Čia taipgi sakoma “prieš 
jo rinkimą” ir tas reiškia 
nominacijų rinkimus. Jei
gu ne, tai leiskit ir vėl pa
klausti, jeigu mes ne “rin
kimais” nominuojant tai ko
kiu bildu? Kaip gali iš .. „.....
dviejų arba daugiau ypatų leidimo konstitucijoje nėra, čija,”tą”diena musu “didvy- 

’ nevadintai-praktikoje paprastai nie- riai” tupi skiepe ugsi-

TORONTO, ONT.
Musų komunistėliai bijo 

savo šešėlių. Lietuviški ta-iTT . Į odVO Svr vllų. J jIULLIVJ.bixl Id."
nuoti kandidatus, neturin- vorščiai čia sakosi esą bal
čius pilnų kvalifikacijų ir sus didvyriai, bet to didvy-j 
tikėtis ir jaustis užtikrin- ri§kumo niekad neparodo. I 
tais kad jis bus tinkamas Kada Toronto komunistai 
dar tik ateityje? Tokio da- suruošia kokią demonstra-

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, DeLuca
Pinza, Paltrinieri. Hasselmans

rinkti vieną ir i 
rinkimu, ar tai butų nomi
nacijų rinkimai ar paskuti
niai rinkimai?

Jeigu du metai gero sto
vio klausimas pakeliamas 
nominacijų laiku tai negali 
nei vienas priparodyt kodėl 
kitas laikas gali būti pritai
komas pilietybės klausime. 
Aiškinant galima skaityti: 
“Joks narys negali būti tin
kamas kuris nėra piliečiu’’. 
Čia stovis ir pilietybė suriš
ti su ir (jungučiu) vienpra
smiai interpretuojami esan
čiame laike — nesako kad 
kuris taps piliečiu seimo 
laiku.

Todėl panagrinėjus ma
tosi kad bereikalingai mu
sų laikraščiai ir kandidatai 
klaidina narius ir kritikuo
ja Pild. Tarybą be gilesnio 
studijavimo konstitucijos.

Partijinius ir save lie
čiančius jausmus prašali
nus taipgi galima suprasti 
kad kvalifikacijos papras
tai visokiuose rinkimuose, 
neišskiriant. n 'O m i nacijas, 
turi būti dątirtos pradedant 
darbą, o ne baigiant. Pati 

•praktika to reikalauja, nes

kur nemėginama užsislėpt darę, per visą diena nepasi- 
už žodžio “rinkimai”; tai. rodo gatvėje, tik vakare iš
tiktai “triksas” zuikis ma- 1---1 • •----  1
giko kepurei.

Darodymais ir logika ma
ne ir kitus galima įtikrint. 
bet vien tik aštria kritika 
ir nekuriu laikraščių ir re
daktorių parama negalima. 
Tuomi priverčia pastangas 
šiam mėginimui priduot 
spaudimo, idant seime de
legatai butų daugiau iš pir
miau dalyką apsvarstę.

Negalima perdaug kal
tint eilinius narius už pasė
kimą obalsių “Susivieniji
mas valdomas papročiais”, 
kada musų vadai lyg sim
fonija vienu balsu gieda iš 
vienokuj gaidų. Bet kaip 
tie vadai, žinovai ir rašyto
jai, ant kurių visuomenei 
reikėtų turėt pasitikėjimas, 
klaidina mus tai laikas pa
tiems datirt kame dalykas.

Papročiai iki šiol sutiko 
su konstitucija ir dabar su
tinka, tik reikėjo Pild. Ta
rybai gilesnių pastangų ir 
prirodymų paramai savo 
nuosprendžio nedėjimui p. 
Viniko vardo ant balotų.

Holland-America Line
2 Dideles EKSKURSIJOS

I LIETUVA
Rengia

Lietuvių Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

Populiariu ir nauju garlaiviu

STATENDAM

lindę ir vienas kitą susiti
kę klausinėja kaip pavyko 
demonstrącija. Jeigu kuris 
drąsesnis ir išeina j gatvę 
tai tik pasiėmęs už rankos 
savo pačiulę vedasi, kad ne
būtų panašu j komunistą. 
Tai mat kokie jie didvyriai 
— bailesni už kiškius.

“Laisvės” nr. 68 koks tai 
“Darbininkas” skundžiasi 
kad Toronte koks tai J. K. 
esąs pirmas komunistų visų 
nelaimių šaltinis, buk jis 
surašąs tuos Maskvos did
vyrius deportacijai, buk at- 
imdinėjąs iš jų pašalpą, jų 
literaturkai susirinkimuose 
neduodąs ramumo, ir tt. 
Tiesiog purvais taško ant 
J. K., bet nėra ko stebėtis, 
nes tie žmoneliai ir yra pur
vini kaip deglosios vasarą 
baloje. Musų komunistėliai 
taip visko bijosi kad pa
matę savo šešėli nusigąsta 
ir mano kad juos policija 
seka. Jie pasidarė tiek sil
pnapročiai kad neatstoja 
mažų vaikų. Kur kokia 
girta bobpalaikė ką pa- 
pliauškė tai jie ir nusigąs
ta — laksto kaip įdilgti ir 
skuba aprašyti . tas “nelai- 
mes” ir bėdas kurios ant jų 

Į griūva.... Patartina ta- 
vorščiams nesibauginti sa
vo šešėlių: niekas ant jūsų 
skundų nerašinėja; perdaug 
tikėdami tiems pletkams at- 
sidursit pamišėlių namuose 
iš baimės. X. X. X.

Penktad. April 22—MANON 
Kori, Gigli, Tibbett, Rothier, 
Bada, Cehanovsky. Hasselmans 

šeštad. po pietą April 23—
TALES OF HOFFMANN 

Bori, Pons, Moore, Swarthout, 
Jagel, Tibbett, Rothier, Ludikar 
Bada, D’Angelo, Cehanovsky, 
Gandolfi.___________Hasselmans

šeštad. vakare, April 23—
Rosa Ponselle, Carmela Ponselle 
Wakefield, Martinelli, Basiola, 
Pinza, Gandolfi, Paltrinieri, 
D’Angelo Seraifn
Visam sezonui tikietu 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)

Pakilo kai Kiškis su

ir savo Nauju Super 78-80 
Octane Rating. Prisipilkit 

dabar bent kurioje 
PONNZOIL STATION.

Klausykit WHK, Sekm. 9:30 vak.
The Columbia Refining Co.

CLEVELAND

įfaaBEBBSSBsgBEsmaaKaramnara
E Vykstantiems Lietuvon

ĮSIDĖMĖTINA!
KETURIOS NEPAPRASTOS

j KLAIPĖDĄ per Kopenhagą 
Lietuvos piliečiams Pasai ir 

Vizos DYKAI.

Už $3 metuose pralinksminsii 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams i Lietuva “Dirvą”.

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

GEGUŽĖS 21 Dieną ir LIEPOS 16 Dieną
Sėdant Į laivą išvakaro

Į KLAIPĖDĄ (Per Rotterdam)

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

Informacijų kreipkitės j:

J.

Chicago.

AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y. 

AMBROSE, V. W.
178 Ferry St., Newark, N. J.
“AM. LIETUVIO” Agentūra

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St.

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,©.

. K. - MAKAREVIČIUS
62 Jackson St. Ansonia, Conn.
P. MOLIS

1730—24 St. Detroit, Mich. 
“NAUJIENOS”

1139 S. Halsted St. Chicago 
RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct

K. SIDABRAS
342 W. B’way, S. Boston, Mass.
V. M. STULPINAS
3400 S. Emerald Av. Chicago, Ill.
A. S. TREČIOKAS

197 Adams St. Newark, N. J.
J. J. URBSZO

187 Oak St. Lawrence, Mass.
A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pą

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct 

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

VELECKIS, A.
502 South Av. Bridgeport, Conn.
J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago

t Ofiso
AMAin 1773

Telefonai Namų 1
KEnmore 4740WJ-

PIRMUTINĖ

GEGUŽĖS 14 d.
laivu

UNITED STATES”
LIETUVOS VYČIŲ 

ORGANIZACIJOS

Keliaukite Su Lloyd

LIETUVĄ

NORTH I | OYD
GERMAN L LV I W

1119 Euclid Ave. Cleveland, O.

Tas Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIAVIMAS 

PER JURAS

PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ 
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 

BREMERHAVEN į LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon 
Užsisakykit vietas pas vietinius agen
tus. Reikalaukit LLOYD laivakorčių

asjz

Lietu- 
Rusai

: Baigęs teisių mokslų Cumber- t 
J land Universitete ir darbuojas Ą 
-j- su Teisių ofisu advokatų v

Collister, Stevens 
Kurzenberger

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

5.' 1426-8 Standard Trust Bldg. .£ 
f , *

ir a

I

Dedama visos pastangos pada
ryti kelionę atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumų tiems 
kurie dalyvaus ekskursijose.

Naujais Motorlaiviais
Kungsholm ir Gripsholm
Gegužės 10 ir Liepos 30

Su pirma ekskursija į Lietuvą 
gryžta p. C. G. Lukšis, kuris kas 
metas Amerikiečiams rodo “Lie
tuvą Paveiksluose’. Kelionėj nu
filmuos visą ekskursiją ir kitą 
metą rodys Amerikoj. Norį turė
ti linksmą kelionę j Lietuvą ir 
matyti save paveiksluose važiuo
kit Gegužės 10 d. ekskursija.

Prašykit specialio Lietuvių kal
ba cirkuliorio apie ekskursiją.

Informacijų, laivų išplaukimų 
ir laivakorčių kreipkitės pas sa
vo agentą arba i:
Swedish American Line
21 State St. New York, N. Y.

Laivakorčių kreipkitės prie sa
vo agento ant
Scandinavian American

Line
27 Whitehall St. New York City 
248 Washington St. Boston, Mass. 
130 No. LaSalle St. Chicago, III.

KETVIRTA

LIEPOS 2 d.
laivu

“FREDERIK VIII”
Rengia

Žymesnieji Lietuvių laikraščiai
‘DIRVA’, ‘NAUJIENOS’ 

ir ‘VIENYBĖ’
NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS 

j Klaipėdą
Ten Ten ir atgal 

Trečia Klase $76.00 $126.00 
Turistine Kl. $107.00 $176.00

Švedų Amerikos Linij a
2 Ekskursijos

Į LIETUVĄ!
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj'e
IŠ NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ 
(Per Goteborgą)

ANTRA

GEGUŽĖS 28 d.
laivu

“FREDERIK VIII”
AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO
Drauge su laikraščiais 

“Am. Lietuviu” ir “Draugu” 
Rengiama specialiai del Ame
rikos Lietuvių, prekybininkų ir 
pramonininkų.

TREČIA

BIRŽELIO 18 d. 
laivu

“UNITED STATES”
L. D. S. ir “DARBININKO” 

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis
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$ IŠ LIETUVOS ®
Steponavičius paliko 4 ma
žus vaikus našlaičius: Stel
mokai ir Steponavičius bu
vo pasiturį ūkininkai.

“L. U.”

Keturi Nušauti, Penk
tas Mirė iš Išgąsčio
Seredžiaus • laiškanešys 

Banikonis jau kuris laikas 
nesugyveno su žmona, o 
paskutiniuoju laiku gyveno 
persiskyrę. Seredžiaus kle
bonas norėjo Banikonį su
taikyti, bet nepavyko. Tada 
Banikonis žmonai pareiškė: 
“Ateik, atsiimk savo 
tus, kad aš daugiau 
nematyčiau”.

Banikoniui išėjus 
bon, žmona atvažiavo 
samdžius M. Kaganą ir su
sirinkus daiktus nusivežė 
jus į Maciškės k. už kilo
metro nuo Seredžiaus.

Banikonis sugryžęs namo 
ir neradę? žmonos nuvyko į 
pašto viršininko butą ir nu
čiupo brauningą.

Savo ir pašto virš brau
ningais ginkluotas Baniko
nis nuvyko į Mociškius pas 
žmonos tėvus Stelmokus.

Ten Banikonis tuojau nu
šovė savo žmoną, uošvį ir 
tame pačiame name gyve
nusį pil. Steponavičių; ten 
pat rasta negyva ir uošvė, 
bet nebuvo smurto ar šūvio 
žymių, tai manoma, kad uo
švė mirė iš įgąsčio. Beto, 
mirtinai sužeistas ir žydas 
M. Kaganas, kuris vežamas 
Kaunan į ligoninę mirė.

Kadangi Mociškiai netoli, 
tai šaudymas buvo girdėti 
ir Seredžiuje. Policininkai. 
bėgo į trukšmo vietą.

Banikonis, pamatęs atbė
gant policininką, atsigulė-ir u— j-- -------
pradėjo šaudyti policiniu-' Byšyj su tuo paakinimu, kai 
ka. Jis ilgai šaudė, bet nepa-j kurios savivaldybės susiru- 
taik$s, nurimo. Mąt, norėjo, !Pmo išnuomotas įmones pe-

• ■ - 11 Tr * savi-
padarė žygius

iš svetim
taučių bendrovės išpirkti; 
rūpinasi ir Šakių savivaldy
bė elektros stoties išpirki
mu.—Tsb.

daik- 
tavęs

tary- 
pasi-

Okupuotoj Lietuvoj krizė 
vis didėja.

Šiomis dienomis gryžęs iš 
Vilniaus gerai informuotas 
asmuo pareiškė, kad ekono
minė krizė Vilniuje vis ple
čiasi. Prekyba Vilniuj visiš
kai nusmukusi. Taip nuo 
1932 metų pradžios susilik- 
vidavo virš 200 kolonialinių 
prekių įmonių, apie 50 ga
lanterijos ir manufaktūros. 
Visiškai užsidarė 125 resto
ranai, 18 sviesto krautuvių, 
6 vaistų sand., ir daug kitų. 
Negeresnė ir amatininkų 
padėtis. Iki šiol Vilniuje už
sidarė virš 100 batsiuvų 
dirbtuvių, dėl to be darbo 
naujai liko skaitant ir šei
mas apie 600 žmonių. Taip 
pat užsidarė apie 30 siuvi
mo, 50 stalių, 30 šaltkalvių 
dirbtuvių. “D.”

Vietoj vestuvių—laidotuvės
Paduškių km., Antaliep

tės vals., Zarasų aps. gyv. 
Jonas Liesys 70 metų am
žiaus nesenai savo žmoną 
pamarinęs, rengėsi vesti pik 
Kovaliukienę, kuri pas Liesį 
Įnamiavo. Bet Velykų išva
karėse Liesys su Kovaliu- 
kiene rasti abu negyvi tvar
te ant lubų. Padarius apžiū
rėjimą, rasta kad Liesys su 
Kovaliukiene pirmiau už
mušti, o paskui papjauti. 
Liesys turėjo 1 ha. žemės ir 
trobikę. Manoma, kad juos 
bus nužudęs dėl palikimo 
turto. “L.A.”

Svarbiausi valstybės - paja
mų šaltiniai.

Kaunas — Didžiausi Lie
tuvos valstybės pajamų šal
tiniai yra 6, būtent: muitai, 
geležinkeliai, spirito ir deg
tinės monopolis, miškai, že
mės mokestis ir paštas. Pe
reitais metais pajamos iš šių 
šaltinių sudarė arti 69% vi
su paprastųjų pajamų arba 
216,575,712 litų.

AKRONO NAUJIENOS
Goodyear gumų dirbtuvė 

gavo valdžios leidimą išdir- 
bimui naujų ratams gumų 
kurie bus naudojami gelž- 
kelių kompanijų traukinių 
ratams apvilkti. Reiškia, 
panaikins geležinius ratus 
ir vartos guminius. Viena 
kompanija Philadelphijoje 
padarė bandymus guminių 
ratų vagonams ir pasirodė 
praktiška. Taip pat viena 
Francūzijos kompanija da
vė užsakymą naujų ratams 
gumų ant gelžkelių. Kaip 
atrodo, guminiai ratai už
ims geležinius pasažierinių 
vagonų, kas bus ir pigiau 
ir keliavimas bus malones
nis.

Reikia tjkėti kad vago
nams guminių ratų naudo-

jimas greitu laiku prasipla
tins visame pasaulyje, tokiu 
budu bus daugiau darbų 
gurno industrijoje. Good
year dirbtuvės darbininkai 
iš to džiaugiasi, tik klausi
mas kada pilnai pradės dir
bti.

—P. Bartkienė susirgo. 
Iš Chicagos atvažiavo jos 
sūnūs Antanas atlankyti.

Keliautojas.

geras pasekmes.
Publikos atsilankė dikčiai 

ir mokyklėlei liko gražaus 
pelno. Visi buvo patenkin
ti programų ir po visko tu
rėjo smagius šokius, muzi
ka buvo pačių vaikų moky
klėlės orkestro.

Šiam darbui trukdo bim- 
biniai, bet taip pat nekurie 
ir tautininkai neremia, ne
žinia kodėl. Juk mums rei
kia auklėti jaunimas Lietu
viškoje dvasioje, kitaip ne
toli nueisime.

SLA. 198 kp. turėjo susi
rinkimą Bal. 10 d. Pild. Ta
rybos balsavimuose Bago- 
čius gavo 32 balsus, Bačiu- 
nas 10. Delegatais išrink
ta F. Jankauskas ir Petras 
Yurgelis. Buvo diskusijos 
del jaunuolių kuopos suvie-

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.

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

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

Jaunuolių vakaras. Bal. 
9 d. atsibuvo vaikų mokyk
lėlės koncertas ir balius. 
Šiais laikais kitos musų or
ganizacijos neišgali vakarų 
surengti, bet vaikų mokyk-! nijimo su suaugusiais, bet 
lėlė jau antri metai kaip [del bimbinių ermyderio ne
rengia koncertus mokyklė- prieita prie gerų pasekmių, 
lės palaikymui ir vis turi' Komisijos Narys.

Dr, S, T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 East 68th St.

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko) 

Tel. ENdicott 1378

Išpirkinėja elektros stotis.
Kaunas. — Savivaldybių 

departmentas yra paakinęs 
savivaldybes kad jos pasi
rūpintų pačios savo Įmones 
vesti. Kaip žinoma, daug į- 
monių, kurios tik pelninges
nės, yra išnuomotos.

Elektros stotys yra tuo 
tarpu pelningiausios savi
valdybių monės, bet daug 
miestų jas yra išnuomavę.

JIEŠKAU APS1VEDIMUI VYRO
Turiu 1 šeimos narna, lotas 50x257 

pėdų, esu našlė be vaikų; vyras turi 
turėt $4,000 užbaiigmui mokėt namo 
morgičio. Prašau atsisaukt laiku, 
į “DIRVĄ’., bus duota atsakymas 
rimtam atsiliepimui. (10)

policininką suvilioti, iš, arti! rimti. Kauno miesto 
nušalti. Ir! šis žygis Bani- valdybė jau padarė 
koniįįi-nepavyko.-Tada Bar. elektros stočiai^ iš . s 
nikolis mėgino pats nusi- taučių bendrovės iš
šauti ir paleido šūvį j galvą. 
Kulka pataikė Į smilkinį, 
bet nušliaužė po oda nepra- 
mušdama galvos kiaušo. Po 
kelių sekundžių Banikonis 
dar sykį mėgino save šauti, 
bet dabar užspringo brau
ningas.

Gydytojas konstatavo kad 
Banikoniui mirtis nuo susi- 
žeidimo negresia.

Stelmokai ir Steponavi
čius palaidoti Seredžiaus 
kapuose, o žydas Kaganas— 
Kaune.

’ Kaganas buvo neturtin
gas žmogus ir paliko 6 ma
žus vaikus, o septintasis, 
stalius, gyvena Prancūzijoj:

Kas dešimtas gyventojas 
taikos teisme.

Pernai visos Lietuvos tai
kos teismuose per visus me
tus buvo iškelta 202,613 nau
jų bylų, iš jų 102,527 civili
nės ir 100,086 baudžiamo
sios. Per visus metus visi 
Lietuvos taikos teisėjai iš
sprendė 200,204 bylas: 99,- 
614 civilines ir 100,530 bau
džiamųjų, liko nebaigtų 
spręsti 42,948.

“L.U.

Ask your Local Tourist or 
Ticket Ar.cnt for new C(jB

Auto Mat) and details on 
our All-Lxpcnsc Trips.

ONLY One Way

NIAGARA FALLS

TINE,

Rd. Trip 
between CLEVELAND and BUFFALO

Autos, any size, carried for only $3.75 
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)

Why drive when you can put your car aboard 
for less than the cost of oil and gas?
More restful.. . cheaper . . . and saves a day. 

Steamers each way, every night, leaving 
at 9:00 P.M., May 15 th to November 1st

Cleveland and Pt. Stanley, Canada, Division 
July 1st to September 5th inclusive on Friday, 
Saturday and Sunday only . . . $3.00 one way; 
$5.00 round trip. Any car only $3.75

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio'/

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 

LIETUVIS GRABORIUS
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuoto.jas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

JIEŠKAU savo sesers sūnų Au
gustų Jušką; gyveno Cihcagoj, da
bai; nežinau kur. Paeina iš Dobei- 
kių p., Trumbačiškių v., Rokiškio 
ap., Amerikon atvyko prieš pat ka
rų. Yra svarbių reikalų.

A. Prūsas
2408 So. 7 St. Kenmore Akron, O.

GERA PROGA LIETUVIAMS
Parsiduoda 8 kambarių namas, 

2 maudynės, 2 virtuvės, labai pigiai, 
geram stovyje 7621 STAR AVE.

Taipgi Nash 4 durų Sedan kaip 
naujas, visai pigiai.

2 lotai 100x150 ir namelis. 28 d:- 
deli vaismedžiai, arti Vine st. Lake 
Shore Blvd. $i,900. Kreipkitės

7621 STAR AVENUE

B. A. BRAZIS
5905 Whitė Avė.

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. 
sipuoškit namus dabar, užmokėsit 

vėliau.
Tel. HEnderson 2136

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

Vieta kur galima gauti ką nors 
dovanai — atsilankykit

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

Ž-------------------- ........... ------------
| FURNASŲ ir

I
 BOILERIŲ

TAISYMAS
VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ i;

Musų kainos visiškai ■ : 
' žemos. “
| 5825 SUPERIOR AVE. 
į HEnd. 2551

FLORA
Floral Shoppe

1203 EAST 79TH ST. 
ENdicott 2191

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

tinkamos dovanoti 
atminčiai.

— Kainos prieinamiausios

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

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

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ! DOVANAI!
■j‘t .'O- , .

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

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

V y tautas 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 I’USL. Paskirai perkant — $2.00

Naujas pilnas Orakulas — 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 žemes 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. Parašė K. S. Karpavičius, ši knyga yra naujausia 
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno- 

__  vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi 
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, baltų, 
tų, 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 vyri; 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

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJE 
AZIJOJE

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

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 knygeles “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS”

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 prenumerata.

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- D.
kuu pažymėtu norimu knygų vardus. 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisves Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną j ų vertę)
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Kas Girdei Clevelande-Apielinkese :
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Metropolitan Opera ,
Ketvirtai!. Bal. 21 — ‘I.AKME’ 
Penktai!., Bal. 22 — ‘MANON’, 
šešt. po pietų, Bni. 23 —

•TAI,ES OF HOFFMANN’ 
šešt. vakare, Bal. 23 —

‘LA GIOCONDA’

( , .....

Elektriškų Refrigerate- Vanagaitis bus Clevelande Gegužės S d, su buriu 
rių Pardavimai Didėja žymių Chicagos artistų

r S^T-MARIJ0NA dagi’ Lietuvis Kandidatas Demokratu Partijos i StateLAITIENe. Balandžio 18 d. — . . .. ;
persiskyrė su šiuo pasauliu se- Representative Nominacijas Gegužės 10 d.
na Clevelando gyventoja, Mari
jona Dagilaitienė (Raževičiu- 
tė), 61 m. amžiaus, duktė Jur
gio ir Jievos Raževičių, našlė 
Vinco Dagilaičio. Paėjo iš Lie
tuvos iš Svaigintų k., Sudargo 
par., šakių apsk. Gyveno su 
savo dviem dukterim 3293 E. 
132 St. Amerikoje išgyveno 
32 metus, visą laiką Clevelan- 
de. Paliko sūnūs Joną ir Liud
viką, ir dukteris Teofilę, Flo
rence ir Matildą. Taipgi pali
ko brolį Praną, gyvenantį Ra
cine, Wis., ir seserį Oną, gyve
nančią Detroite. Lietuvoj dar 
liko brolis Jonas ir sesuo Ago
ta Polterienė.

Laidotuvės atsibus iš šv. 
Jurgio bažnyčios penktadienio 
rytą. Balandžio 22 d., 9 vai. 
Giminės ir pažystami prašomi 
atsilankyti velionės laidotuvė-

Pirmą kartą Clevelando rin
kimų istorijoje Lietuviai turės 
progą balsuoti už savo tautos 
žmogų į valdišką vietą. Atei
nančiose nominacijose Gegužės- 
Mav 10 d. jus pamatysit var
dą JOHN T. DeRIGHTER (Di- 
raičio) kaipo kandidato Į State 
Representative (Valstijos At
stovą į Columbus).

Jonas DeRighter gimė Ang
lijoje, kur jo tėvai buvo iš Lie
tuvos išvažiavę, paskui atva
žiavo į Ameriką mažu būdamas 
ir čia lankė Lietuvių mokyklą. 
Jis nėra turtingų žmonių sū
nūs, ir mokslą kokį atsiekė, at
siekė savo paties pastangomis 
ir savo uždarbiu. 1914 metais 
jis turėjo apleisti mokyklą ir 
eiti dirbti. Jis tarnavo Hol- 
lenden hotelyje per keturis me

jotas T. DeRighter-Diraitis

Puikiausias šio -meto nuotikis, me
tine pavasarinė iškilme Metropoli
tan Opera Company iš New Yorko 
prasidės Clevelando didelėj miesto 
auditorijoj ketvirtadienio vak., Ba
landžio 21, su malonia Lily Pons, 
Francuziškoų operoj, ‘Lakme’.

Penktadienio vakare, Lucrezia Bo- 
ri ir Beniamino Gigli , dainuos ope
roj ‘Manon’. ' •

šeštadienį, ‘Visos Ohio Dienoj’, po 
pietų bus pastatyta ‘Tales of Hoff
mann’ su Pons, Beri, Grace Moore, 
Lawrence Tibbett ir Frederick Ja- 
gel.

šeštadienio vakare bus paskutinė 
opera “La Gioconda” su Ponselle 
seserimis ir didžbalsiu Giovanni 
Martinelli. '

se.
Velionė Marijona Dagilaitie

nė, nežiūrint savo amžiaus, iki 
pat pastarų dienų buvo gera 
“Dirvos” rėmėja ir skaitytoja. 
Per eilę metų buvo artima “Dir
vos” palaikytoja ir ne tik kad 
pati prenumeravo, bet išrašy
davo “Dirvą” giminėms į Lie
tuvą ir čia Amerikoje gyve
nantiems.

šeimą išaugino Lietuviškoje 
dvasioje' ir pati visados rėmė 
musų tautos reikalus.

Lai bus jai lengva amžinai 
ilsėtis šaltoje kapų žemelėj.

tus kaipo kambarių klerkas ir 
vis taupė kiekvieną centą pa
stumėjimui save moksle, kad
atėjus laikui galėtų geriau pa- 
sitarnaut savo žmonėms.

1918 m. jis lankė Central In
stitute siekdamas toliau moks
lą. Tai ištiesų buvo sunkus 
darbas, kadangi dienos laiku 
uždarbiavo Standard Welding 
kompanijoj, kur sunkiai dirbęs, 
parėjęs namon, vietoj pasilsio 
ar linksminimusi kaip kiti jo 
amžiaus vaikinai darė, jis ėjo 
j vakarinę mokyklą ir ruošėsi 
įstojimui į kolegiją.

PUIKI DR. J. KAMEŠIO pa
gerbimo vakarienė. Balandžio 
14 d. Lietuvių salėje buvo su
rengta iškilminga vakarienė 
pagerbimui pirmo Clevelande 
gimusio ir augusio . Lietuvio 
gydytojo, Jono J. Kamešio. 
Dalyvavo keli šimtai vietos 
Lietuvių, giminių ir draugų jų 
šeimos ir taip pat naujų drau
gų musų jauno profesionalo. 
Prie stalo šalia garbės svečio 
sėdėjo jo sena motinėlė, kuri, 
pati paprasto Lietuvos kaimie
čio duktė, čia sunkiai su savo 
vyru dirbdama, suprasdama 
mokslo svarbą, išleido savo sū
nų į daktarus.

Jo tėvas jau yra miręs keli 
metai atgal.

Po vakarienės gražias kalbas 
pasakė Dr. J. T. Vitkus, K. S. 
Karpavičius. John L. Mihelich, 
pagaliau pats Dr. Kamešis.

Delei finansinių sunkumų tu
rėjo apleisti mokyklą po poros 
metų, bet ne ant ilgai. Po ke
leto metų jo sunkios pastangos 
buvo įvertinta ir jis buvo pa
skirtas deputy šerifu 1925 m. 
Gavęs tokią vietą jis pasiryžo 
tęsti toliau mokslą ir įstojo į 
Cleveland College vakariniams
kursams. Ten lankė per du me-j 
tu, 1925 ir 1926 m. Apleidęs 
vieną metą, jis gryžo ir 1928 
ir 1929 m. pabaigė savo mok
slą.

Pastarų kelių metų bėgiu jis 
yra Lietuvių Taupymo ir Pa
skolos Draugijos sekretorium.1 
Taigi dabar šis musų jaunas 
vientautis, po eilės sunkių me-i 
tu, pagaliau pasikėlė į tą laips
nį kuriame jis gali atstovauti 
savo žmones Ohio Valstijos 
Seime (State Assembly).

Musų visų priedermė dabar 
yra stot su juo ir stengtis jį iš
rinkti. Politika yra keistas da-

RENGSIM prašmatnybių. Šia
vasarą “Dirva” žada surengti
gražių smagių pasilinksminimų 
vietos ir apielinkės Lietuviams 
už mažą įžangą. Pirmas toks 
dalykas bus Gegužės 29 d., An
dersono farmoj. Antras Birže
lio 19. Trečias bus Liepos 3 
d., ir tai bus gražuolių merginų 
rinkimo kontestas.

Kitų organizacijų prašoma 
tose dienose nieko nerengti.

LANKĖSI redakcijoje Pra
nas Raževičius iš Racine, Wis., 
kurs atvažiavo čionai į savo se
sers Marijonos Dagilaitienės 
laidotuves. P-s Raževičius se
niau buvo Clevelando gyven
tojas. Jis yra “Dirvos” skai
tytojas.

LIET. DEMOKRATŲ Klubo 
baliaus komisija ir valdyba šir
dingai dėkoja visiems vietos 
Lietuviams kurie taip skaitlin
gai atsilankė į klubo balių Ba
landžio 16 d. Lietuvių salėje. 
Taipgi dėkojame visiems kas 
kuo nors prisidėjo, nes balius 
buvo labai pasekmingas, žmo
nių buvo pilna salė ir visi turė
jo gerą laiką iki 1 vai. nakties. 
Klubui lieka apie šimtas dola- 
rių pelno.

Komisija: 
Chester G. Zuris, 
Juozas Luiza, 
Jonas Verbila.

lykas. Nekurie žmonės turi ko
kį nors kivirčą prieš ką nors už 
ką nors ir už tai tam žmogui 
prieštarauja, bet taip daryda
mi jie tik neprileidžia savo tau
tos žmogų prie atsiekimo to ką 
jis užsipelno. Taigi užmirškim 
savo menkus kivirčius, stokim 
visi išvien, balsuokim už savo 
žmogų, ir išrinkim John T. De
Righter State Representative.

Kuomet ■ nueisit balsuot Ge
gužės 10 d. pamatysit apie 75 
kandidatų vardus ant State Re
presentative tikieto. Jums ga
lima balsuoti už aštuoniolika 
(18) iš j u. Kadangi jus nesat

Gera Proga Lietuviui 
Siuvėjui

C. F. Petraitis parduoda savo 
ROSEDALE DRY CLEANING vie
tų, gerai išdirbtų per daug metų. 
Nepraleistina geram sumaniau siu
vėjui porga. Petraitis sako: Aš 
pasidariau iš jos keletą centų atei
čiai, lai pasinaudoja ta proga ir ki
tas. Lietuviai siuvėjai turėtų pasi
stengti užimti šia vietų, pačiame 
Lietuvių centre, nes svetimi jau se
nai prie jos sukasi.

®5000-°°
PRINCIPALS SUMA

APSAUGA
tiktai $|A.0Q per

metus A V už
$15.00 lik už pirma metų 

JOKIŲ KITŲ KAŠTŲ NĖRA 
PRIMAMA VYRAI IR MOTERYS

NUO 16 IKI 70 METŲ
susipažinę su kitais ir jų nei 
vieno nežinot tai tik. padėkit 
kryžiuką prie Jono DeRighter 
vardo ir palikit kitus ramybė
je, nes jeigu ant baloto pasi-
taikytų klaida arba balsuotu
me! už daugiau negu 18, jūsų 
balotas bus sunaikintas ir ne- 
siskaitys. O mums reikalinga 
kad visi balsai skaitytųsi. Jei 
norit išbalsuoti už visus 18 tai 
tą galit daryti, vienok neužmir- 

l škit padėt X ties vardu John 
1 T. DeRighter. Taipgi pasaky
kit savo draugams balsuoti už 
musų Joną ir lai jie pasako sa
vo draugams, nes laimėsim ar 
pralaimėsim, šis bus didžiau
sias dalykas koks nutinka poli
tiškai tarp vietinių Lietuvių,

Pažymėki! savo balote sekan- 
1 šiai:

NEREIK DAKTARO EGZAMINŲ 
e-r.-* KAS SAVAITĖ

MOKAMA SERGANT 
ir SUSIŽEID1ME

Ligoninės Lėšos—Sulaužymas Kaulų
Daktaro Lėšos ir Netikėtos Lėšos. 
Viskas kaip nurodyta šioj tvirtoj ir 
apribotoj sveikatos ir nelaimės ap- 
draudojel

JOKIŲ PAINIAVŲ NĖRA 
LEGALĖ RESERVE STOCK CO.

NESIŲSKIT PINIGŲ. Tik pasiuskit 
kuponą šiandien—kol nepęrvčlu. Tas 
gali reikšt Š-lOO^arba $25 Į savaitę 
tik už kelis centus i dienų. Kompa
nija yra viena iš žymiausių, veikia 
po priežiūra apdraudos departmentų 
43 valstijų. Apsisaugokit save.

— INFORMACIJŲ KUPONAS —
J. J. McKnight Ins. Agency
713 Engineers Bldg. Cleveland, O.

Gentlemen: At no cosY or obliga
tion send me additional information.

Daugelio dalykų dabar neparduo
da tokiose daugybėse kaip parsiduo- 
davo vadinamais geroves metais: 
1928 ir 1929. Tas yra su rubais, 
avaline, brangmenimis ir net dauge
liu maisto dalykų.

Vienok, nors keista, kuomet par
davimas visų prašmatnumų ir be
veik visų reikmenų sumažėjo, par
davimas bent vieno dalyko pradėjo 
žymiai didėti. Tai yra elektriškų 
rcfrigeratorių-šaldytuvų.

Pardavimas elektriškų refrigera- 
torių 1930 melais buvo daug dides- 

'nis negu 1929 metais; 1931 metais 
dar didesnis negu buvo 1930 metais, 
ir iki šiol 1932 metais ktis mėnuo 
matosi didėjimas virs pardavimų 
tais pat mėnesiais 1931 metais.

Kame priežastis šio keisto dalykų 
persivertimo? Ta klausimą sprendė 
ekonomistai ir daugelis biznio žmo
nių ir štai jų atsakymas:

Žmones perka daugiau elektriškų 
refrigeratorių dabar negu pirko ki
tais metais del to kad jie patyrė jog 
elektriškas refrigeratorius, apsaugo
damas atsakančiai maistą, tiesiog 
uždirba savo pinigą ir duoda progos 
aprūpinti šeimą maistu daug pigiau.

Valdžios ekspertai tyrinėjimais iš
rodė jog dešimta dalis superkamo 
maisto buna išmetama del sugedi
mo. Tas neapima nulupinių ir kau
lus, bet tiesioginį gerą maistų, ka
dangi jis nebūna išsaugojamas nuo 
sugedimo.

Kur šeima su $3,000 ineigų į me
tus praleidžia $1,050 ant maisto, jų 
nuostoliai maisto sugedimu siekia 
$165 per metus.

Vienatinis būdas išvengimui mais
to sugedimo tai narupinimas prie
monių jo apsaugojimui—sistemos 
kuri visada dirba; sistemos kuri, pa
vyzdžiui, apsaugos maistą kuris ne
būna sunaudojamas vienų arba dau
giau dienų iš priežasties kokių nors 
namuose susidėjusių aplinkybių.

Elektriškas Refrigeratorius tame 
yra vienatinė pagalba, nes jis auto
matiškai palaiko temperatūra mais
to užlaikymo šėpoje žemiau 50 laip
snių. Mokslas patvirtina kad tokio
je temperatūroje maistas negali su
gesti. Taigi elektriškas refrigera
torius pats uždirba savo vertę.

Kuri šeimyna mano pirkti elek
triška refrigeratorių nrivalo atsilan
kyti į didelę Parodą Visko Elektriš
ko del įlamų, Electrical League įs
taigoje ant 18-to aukšto Builders’ 
Exchange Building.

Ten nieko nėra pardavimui tiktai 
išstatyta pamatymui ir apsipažini- 
mui, ten yra visokiu išdirbiniu elek
triški re^rigeratoriai ir yra žmonės 
kurie duos paaiškinimui apie viską.

The Electrical League pakartoti
nai užkviečia ‘Dirvos’ skaitytojus 
apsilankyti toj parodoje Paroda at
dara kasdien nuo 9 iki 5. Inčjimas 
nemokamai ir gali lankytis kas tik 
turi laiko ir noro.
Darbą darom ant išsimokčjimo—iš-

NA TA i no iipo 
laukinio Cleve- 
landiečiai paga
liau sulauks savo 
mylimo svečio ir 
juokdario, komp. 
A. Vanagaičio — 
jisai atlankys šią 
kolonija GEGU
ŽES (May) 6 d., 
penktadienio va
kare, duos pro
gramą Lietuvių 
salėje.

Su p. Vanagai
čiu atvyks nauji 
Chicagos Dzim- 
dziai artistai: St. 
Rimkus, A. Ože- 
licnė, M. Yozavi- 
tas ir vaikas ar- 
monistas.

Išskyrus Vana
gaitį ir Yozavitą 
kiti artistai yra 
nauji, taipgi vi
sas programas— 
muzika ir dainos 
— naujos. Ne
praleiskit progos 
nes p. Vanagai
tis darosi Cleve-
landui retesnis ir retesnis sve
čias.

Per šį laiką jis sukūrė daug 
naujų dainų, kurias tik Chica- 
giečiai per radio girdi kas va
karas, nes p. Vanagaitis dabar 
veda kasdieninį radio progra
mą. Mes galėsim jį išgirsti

tik kada jis čia atsilankys, ir 
tuos artistus kurie su juo link
smina radio klausytojus Chica
gos apielinkėje.

Įžanga bus tik 50c. Atmin
kit — tai bus penktadienio va
kare, Gegužės-May 1 d., nuo 8 
vai., Lietuviu salėje.

PAS .Mirs GAUSIT
Daugiausia už savo Pinigus!

Kainos nupigintos iki prieš-karinių kainų.
Musu visas Sandėlis Vyrų ir Vaiku
RŪBŲ, SKRYBĖLIŲ ir REIKMENŲ 

Nupigintas iki žemiausių kainų.

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings ;Rd.

X | JOHN T. DeRIGHTER Name , —-r_i ___ -_________

Lithuanian Democratic Club
Chester G. Zuris, Korespondentas.

AUGINKIT parodai gėles. 
Ildifonas Mitkus, kurs užaugino 
puikias Lietuviškas mirtas ir 
laimėjo už jas pagyrimą ir do
vanas pastaroj Gėlių Parodoj, 
ragina Lietuvius auginti Lietu
viškas gėles ir atėjus progai iš
statyti jas parodoje. Sako rei
kalinga išstatyti rūtas, ulian- 
dras ir kitas retas Lietuviškas 
namines gėles, kurių visai pa
rodoje nėra. Lietuviai mėgsta 
auginti namie gėles, todėl jis 
pataria nepraleisti progos kada 
paroda ateina ir išstatyti jas.

Pora numerių atgal praneši
me apie jo dalyvavimą parodo
je buvo pasakyta ir jo amžius 
60 metų, bet p. Mitkus dar tieki 
metų neturi.

SUSIRINKIMAS. Liet. De
mokratų Klubo reguliariškas 
c.usii inkimas atsibus ketvirta
dienį, Balandžio 28 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių salėje. Visi 
nariai privalo atsilankyti ir at
sivesti naujų narių. Vald.

MOTERŲ KLUBAS pereitą 
sekmadienį turėjo smagią ir 
didelę card party Dr. Vitkaus 
namuose. Dalyvavo virš 100 
svečių. Laimėjusieji gavo gra
žias dovanas. Klubas iš šio 
parengimo padarė gražaus pel
no. Pelnas skiriamas Lietuvių 
Darželio fondui, kurį klubas 
augina.

Address _____ li_-_______________
City_________ ______ State_____

Teatras ir Balius
Rengia Liet. Sales B-vė ir Dr-jų Sąryšis

SU PERSTATYMU IR DAINOMIS

Sekmadieni, Gegužės-May 1 d.
Lietuvių Salėje

Pradžia 4:30 po pietų. Įžanga: Programui 35c. šokiams 25c.
šiuomi Salės Bendrovės direktoriai ir Sąryšio atstovai už

prašo visus Clevelando Lietuvius atsilankyti ir paremti musų 
svarbų ir naudingą darbą, nes pelnas eina Lietuvių salės naudai.

PASIGENDA skrybėlės. Per-| 
eita šeštadienį. Demokratų ba
liuje, vienas koks Demokratas 
per klaidą paėmė kito Demo
krato skrybėlę ir išėjo. Pra
šomas atnešti į “Dirvą”, savi
ninkas čia ją atsiims.

MRS. MARY LAAS
MILLINERY

1309 ADDISON RD. 
Corner Superior ave.

Hats from $1.88 and up. 
Clean Goods.

Come to us and help the neighbor- 
hoed.

Lietuvių Sales Nuomavimas Atpigintas
šiuomi pranešame draugijoms ir orvanizaęijoms kad Lietuvių 

Salės nuoma tapo nupiginta sekančiai:
Sekmadieniais teatras ir šokiai $30. Tiktai šokiai $25.00. 
šeštadieniais teatras ir šokiai $20.00. Tiktai šokiai $15.00. 

šiokiais vakarais tik $10.00.

CEMENTO DARBAS

A. MALNAR

General 
Guarantee

1119 Addison Rd. ENd. 4371

t
£ t

£

© ROSEDALE ©1 
sĮj'Dry Cleaning Co,I 
kbffi HEnd. 7906 f 
C. F. PETRAITIS, Prop. £ 
6702 Superior Ave., t

DAR VIS PARSIDUODA
SAVAITINIAI PASAI.
$125 SYSTEM

I PASS

$100 CLEVELAND
s PjĮASS

The Cleveland Railway Company 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KAMBARIAI IŠSJNUOMUOJA
5 kambariai ir maudynė, viršuje, 

geistina senyvos poroš' arba su su
augusiais vaikais^ Netoli White av. 
Nuoma $20. Randasi

1440 EAST GI STREET.

» ■ ■ » » M W*. ».*. T T ■ *   — —■ M » M M M M

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

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS į
i 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

j Klaipėdą tiks755B-i abu galutik’IZB“
Ohio Ekskursija

Šią vasarą "Dirva” rengia VISOS OHIO VALSTIJOS LIETUVIŲ Eks
kursiją, sąryšyje su Spaudos ir Laivakorčių Agentų Ekskursijomis

BIRŽELIO-JUNE 1
LAIVU LANCASTRIA’

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

KITOS EKSKURSIJOS
Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba gales važiuot tik vėliau vasarą, ga
li rengtis su viena iš sekančių ekskursijų puikiausiais laivais:

“Kungsholm” — Gegužės 10 d. per Švediją 
“Statendam” — Gegužės 21 d. per Holandiją 
“Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną 
“Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą 
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją 
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją 
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

KELIONEI DOKUMENTU kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą

Kreipkitės informacijų j: “DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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