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Vėl pasiuntė miliciją ang
liakasių sritin. Athens, O. 
— Tęsiantis streikui ir an
gliakasiams neužsileidžiant 
kasyklų savininkams, jie iš' 
prašė gubernatoriaus atsių
sti miliciją. Atsiųsta 200 
vyrų su kulkosvaidžiais ap
saugojimui kasyklų nuosa
vybės.

Kasyklų srityje šiose die
nose įvyko keletas sprogi
mų kurie tikima taikyta su
gadinti kasyklų budinkus, 
kur dirba streiklaužiai.

Kasyklų savininkai at
metė gubernatoriaus pasiu- 
mą taikytis su streikeriais.

Lorain, Ohio, ir McKees 
Rocks, Pa., National Tube 
dirbtuvės gavo užsakymus 
padaryti 8,0QU t^ęų plieni
nių dūdų varymui aliejaus 
Mesopotamijoje per Galilė
ją į pajūrį,, iš kur laivais 
bus išvežiojama į visą pa
saulį. Mesopotamijoje yra 
dideli aliejaus šaltiniai ku
rių išvystymui ir aliejaus 
suėmimui ir išplatinimui 
paskirta net $50,000,000.

Clevelande White Motor 
Co. gavo užsakymą pada
ryti desėtką pačių tvirčiau
sių trokų išvežiojimui tų 
dūdų visame jų tiesimo plo
te.

Detroit. — Fordo auto
mobilių išdirbystės padidi
no savo produkciją. Dabar 
išdirba po 3500 automobilių 
į dieną, iš jų po 1400 naujų 
8 cilinderių tipo.

Birželio mėnesį žada iš
dirbti po , 4500 automobilių 
į dieną.

Braddock, Pa. — Edgar 
Thompson plieno dirbtuvė 
gavo užsakymų kuriems at
likti paims 1,200 darbinin
kų.

Užgriuvo, bet išgelbėti. 
Čili, Pietų Amerika. — Ka
sant kalnuose tunelį, vieno
je vietoje užgriuvo žemė ir 
uždarė išeigą 40 darbinin
kų. Po trijų dienų kasimo 
jie tapo išgelbėti.

ze-
ka-

Pietų Afrikoj, laike 
mės sudrebėjimo vienoj 
sykloj užgriuvo 20 darbi
ninkų 6,000 pėdų po žeme.

153 UŽMUŠTA
Bombai. — Pereitos sa

vaitės Musulmonų riaušėse 
su Indais viso užmušta 153 
ir 1,700 sužeista. Mosul- 
monai vietomis užpuolė ir 
padegė Indų namus, neduo
dami jiems išbėgti.

25

IR SOCIALISTAI TURĖS 
KANDIDATĄ

Milwaukee, Wis. — So
cialistų partija savo konfe
rencijoje nominavo kandi
datu į S. V. prezidentus sa
vo narį Norman Thomas iš 
New Yorko. Jo vajus už 
išrinkimą bus atvira kova

Demo-

SIŪLO 2 BILIJONŲ 
VIEŠŲ DARBŲ 

PROGRAMĄ
Washington. — Kongrese 

yra ruošiama bilius pasky
rimui $2,100,000,000 bedar
bių gelbėjimui pavidale už
vedimo didelių viešų darbų 
visoje šalyje;

Prezidentas Hoover tam 
prieštarauja ir jis nori dė
ti daugiau svarbos į plėti
mą jau užvestos Finansinės 
korporacijos, kuri turi gel
bėt išdirbystės.

Berlinas. — Gegužės 
Vokietijos Reichstago Už- 
rubežinių reikalų komitetas 
atvirai padarė pareiškimą 
Lietuvai ir Lenkijai kad ne- i Republikonams ir 
kištų savo rankų prie Klai- j kratams, 
pėdos ir Danzigo.

Tas komitetas, 11 balsų 
prieš 10 nutarė kad Vokie
tija dės visas tinkamas pa
stangas nedaleisti Lietu
viams Klaipėdos krašte, o 
Lenkams Danzige laužyti 
ten gyvenantiems Vokie
čiams priklausančias tei
ses ir saugos Vokiečių inte
resus prieš Lietuvius ir 
Lenkus.

Lenkams ypatingai parei
škia kad jie nei neturėtų 
mintyje užimti Danzigą ir 
padaryti jį grynai Lenkiš
ku miestu.

Nuo Redakcijos: Šis Vo
kiečių “diplomatiškas ma- 
nębras” yra paprastas se
nas Vokiečių urzgimas ant 
Lietuvių ir Lenkų. Vokie
čiai matyt turi daug dides
nių rupesnių negu tas, nes 
iš 21 to komiteto nario tik 
11 tesutiko pareikšti “griež
tus protestus” ir “saugoti 
Vokiečių interesus”.

Vokiečiai ’ šovinistai ku
rie dar. vis tiki kad Klaipė
dos kraštas turi priklausy
ti Vokiečiams, daro visokių 
priekabių, bet užtai Lietu
viai turi atsilyginti jiems.

' Vokiečiai išdaužė langus 
Tilžėj Lietuvos Konsulato 
buto laike Klaipėdos krašto, 
seimelio rinkimų. Vokie
čiai daro kitokių nemalo
numų Lietuviams. Ameri
kos Lietuviai gali atsilygin
ti Vokiečiams nevažiuoda
mi jų laivais į Lietuvą, o 
važiuoti tiesiog į Klaipėdą.

AMERIKONAI GAL UŽ
IMS CHINŲ MIESTĄ 
Washington. — Suv. Val

stijų karo laivas “Tulsa” 
pasiųstas i Chinų miestą 
Amoy apsaugojimui svetim
šalių, kuriems grąso Chinų 
komunistų užpuolimas ir 
apiplėšimas.

Pengpu provincijoj siau
čia apie 20,000 ginkluotų 
Chinų komunistų, kurie lai
kas nuo laiko apgula mies
tus ir žudo ir plėšia gyven
tojus.

* 4; *

Harbinas, Mandžurija. — 
Chinai sukilėliai neliauja
mai veikia prieš Japonus 
Mandžurijoje. Japonai Ge
gužės 24 d. sumušė 4,000 
Grinų, nusivydami paskui 
juos krašto gilumon.

Thomas laimėjo nomina
ciją po to kai jis pravarė 
atmetimą tūlų karštesnių 
socialistų užsigeidimo kad 
socialistų partija priimtų j 
savo programą konfiskavi
mą svarbiųjų industrijų su 
tikslu įvesti socialistiškus 
sovietus. Thomas atsisakė 
būti kandidatu tokios par
tijos kuri prisiimtų sau už 
tikslą konfiskavimą kitų 
žmonių turto.

Socialistai pirmu t i n i a i 
priėmė prohibicijos atmeti
mą savo platformom Reiš
kia neatsilieka nuo visuoti
no reikalavimo. Bet jie už- 
gyrė sumanymą kad degti
nės ir alaus bravorai butų 
valdžios savastis (kaip yra 
Europoje degtinė).

AMERIKOS DEFICITAS
Gegužės 10 d. Suv. Vals

tijų iždas turėjo nedatek- 
liaus net $2,519,525,267.

Tikima kad iki pabaigos 
šio fiskalio meto, Birželio 
30 d., nedateklius pasieks 
$3,000,000,000.

Kongresas neišgalvoja iš 
kur pinigų sukelti.

Vieni siūlo leisti išdirbti 
ir pardavinėti alų, aptak- 
suojant ji, kiti nori aptak- 
suoti visokius pirkinius.

Bet visiems valdžios tar
nautojams ir valdininkams 
algas mažinti niekas nesi
skubina;

MOTERIS PERSKRI
DO ATLANTIKĄ

Londonas. — Gegužės 21 
d. Airijoj nusileido Ameri
kietė lakūnė Amelia Ear
hart Putman, kuri viena ir 
pirmutinė moteris tokiu bil
du perskrido Atlantiką. Ji 
atliko savo kelionę lygiai tą 
pat dieną kai suėjo penki 
metai nuo garsios Lindber- 
gho kelionės. Ji perskrido 
apie 2,000 mylių į 15 valan
dų.

Ji norėjo skristi į Pary
žių, bet esant arti Airijos 
sutiko prastą orą ir pradė
jo gesti jos lėktuvas, todėl 
apsidairius nusileido Airi- 
je. Jos kelionė yra tik an
tra kuri pasisekė vienam 
lakūnui skrendant. Ji pa
ti yra perskridus Atlantiką 
1928 m. su dviem vyrais.

Keturios moterys žuvo
Po Lindbergho kelionės, 

pradėjus daugeliui lakūnų 
bandyti perskristi Atlanti
ką, keliems pasisekė, o kiti 
vis žuvo. Iš žuvusių yra ke
turios moterys iš septynių 
norėjusių tą žygį atlikti.

LAIŠKAS IŠ KAUNO
Rašo A. ARGUS.

JAPONAI PERKA KARO 
REIKMENIS EUROPOJ
Londonas. —Japonija už

sako sau reikalingas karo 
reikmenis Europoje. Ang
lijoje vienoje dirbtuvėje už
sakyta 300,000 šautuvų, o 
Europos šalys gamina bom
bas ir tankus, taipgi siun
čia chemikalus į Japoniją 
didelėse skryniose ant ku
rių pažymėta “pianas”.

Japonija matyt rengiasi 
atsargai prieš Rusus.

DUKHOBORAI UŽDA
RYTI KALĖJIME

Nelson, B. C. — Kanados 
vyriausybė pagaliau uždarė 
visus 511 Dukhoborų, kurie 
nori nuogi vaikščioti, Į ka
lėjimą, kitaip negali juos 
suvaldyti.

Ruošiama planai išsiųsti 
juos i vieną salą, kur jie 
galės sau gyvent kaip tin
kami.

GEN. PERSHING PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ

New York. — Komandie- 
rius Amerikos kariumenių 
Francuzijoje, Gen. J. Per
shing prabilo prohibicijos 
klausime, pareikšdamas jog 
ši šalis susiduria su krizių 
kriminalistų armijos, daug 
kenksmingesnės ir pasalin- 
gesnės negu pasauliniame 
kare. Jis sako: Aš neabe
joju geriems norams prohi
bicijos, bet atėjo laikas su
rasti budus kurie geriau 
veiktų žmogaus pataisy
mui.

IRAKAS ATLIUOSUO- 
TAS NUO ANGLIJOS
Geneva. — Arabų valsty

bė Irak, prie Tigro ir Euf
rato upių, Tautų Sąjungos 
nuosprendžiu tavo padary
ta laisva nuo Anglijos. Iki 
šiol Anglija turėjo manda
tą ant tos šalies.

Garsus pasakų miestas 
Bagdadas vėl pasidarė sos
tine nepriklausomos valsty
bės.

KARIUMENĖS DIKTA
TŪRA JAPONIJOJ

Tokio. — Japonijos val
dyme kariumenės vadai pa
ėmė viršenybę ir be jų su
tikimo ir bendravimo ne
galima sudaryti ministerių 
kabineto.

Kariumenės vadai laikys 
savo diktatūrą iki šalyj pa
sidarys geresnė tvarka ir 
bus atsikratyta kenksmin
gų elementų.

RUSŲ JUDĖJIMAS GEL
BSTI GRŪDAMS

Chicago. — Pranešimai 
iš Rusijos kad sovietai pa
šaukė 800,000 rezervo ar
miją nepaprastiems manev
rams sustiprino Amerikos 
kviečių kainas.

Taipgi daug žiemkenčių 
kviečių nukentėjo keletoje 
vakarinių valstijų, kas irgi 
seniems kviečiams į naudą.

KREUGER TURĖJO DI
DELES SKOLAS

Švedų tyrinėjimo komi
tetas skelbia kad degtukų 
karalius Ivar Kreuger, ku
ris nusižudė Paryžiuje Ko
vo 12 d., turėjo ypatiškų 
skolų net $168,300,000. To
dėl visų skolintojų pinigai 
bus žuvę kurie tik negavo 
jokių rimtų užtikrinimų.

VIS NORI REVOLIU
CIJŲ

Ispanija turi revoliuciją 
— dar vos metas laiko kaip 
išvijo karalių, bet šiose die
nose susekta anarchistų są
mokslas rengti kitą revoliu
ciją. Vienoj vietoj policija 
rado 700 bombų gatavų į 
darbą.

6 užmušta. Šiose dienose 
San Salvadore, Centralinėj 
Amerikoj, įvykusiame že
mės drebėjime užmušta še
šios ypatos.

‘SLAPIEMS” REIKIA 
DAR 40 ŠALININKU 

DAUGIAU
Washington. — Gegužės 

23 d. Atstovų Bute buvo pa
tiekta nubalsavimui bilius 
reikalaujantis pavelyti dir
bti ir parduoti 2.75 nuošim
čių stiprumo alų, kuris 
tų aptaksuota 3 centais 
puskvortės, sukėlimui 
džios reikalams pinigų.

Balsavimo pasekmės 
vo džiaugsmingos “sausie
siems”, nes prieš tą bilių 
paduota 228 balsai, o už tik 
169 balsai.

Kadangi Atstovų Bute y- 
ra 435 atstovai, taigi dides
nei pusei sudaryti reikalin
ga gauti 218 balsų.

“Slapiems” tokiu budu 
dar reikia gauti apie 40 pa
sekėjų. Sekančiuose Kon
greso rinkimuose “slapieji” 

i mokėdami keliariopai turės pasistengti išrinkti 
I brangiau. I daugiau savo šalininkų.

GERINASI “BUOŽGAL
VIAMS”

Maskva. — Gegužės 22 
d. išleista įsakymas kad ir 
buvę apšaukti caristai, ku
rie Rusijoje gyvena ir nėra 
pavojingi, gali tapti nariais 
kooperativų, kad tokiu bu
dri ir jie gautų iš krautuvių 
pigiau. Iki šiol tik“ komu
nistų partijos nariams buvo 
leista įstoti į tas organiza
cijas, o kiti turėjo iš jų pir-

bu- 
ant 
val-

bu-

EKSKURSANTAMS LAN
KYTI VIETOS

Kaunas. — Kaip ir per
nai, šymet reikia tikėtis 
Kaunas ir bendrai Lietuva 
sulauks svečių Amerikiečių.

Įvairus sutikimo komite
tai atvykusias Amerikiečių 
ekskursijas išvedžioja po į- 
domesnes Lietuvos vietas.

Šiame laiške noriu nuro
dyti žymesnes tiek Kaune, 
tiek Lietuvos vietas, šiek 
tiek jas apibudindamas.

Pirmiausia Karo Muzie
jus. Prieš muziejų yra ro
žių sodas. Kairiame sodo 
šone yra pastatytas iš pa
prastų lauko akmenų žuvu
sioms laisvės kare pamink
las, prie kurio kas vakaras, 
saulei leidžiantis, atliekama 
žuvusiems pagerbti ir vė
liavoms (valstybinei, tauti
nei ir Vyčio Kryžiaus) nu
leisti ceremonijos. Dešinia
jame sodo šone pastatytas 
paminklas Lietuvių tautos 
atgimimo tėvui Dr. Jonui 
Basanavičiui. Sodo vidury
je, prieš pat vartus, yra 
Laisvės Paminklas: ant au
kštos keturkampės kolonos 
stovi Laisvės statula, reiš
kianti Lietuvą, kuri sutrau
kė vergijos grandinę ir iš
kėlė nepriklausomybės vė
liavą.

Abipus muziejaus didžių
jų durų stovi paminklai 
musų tautos žadintojams S. 
Daukantui ir V. Kudirkai.

Dar yra vadinamas Juo
dasis paminklas, kuris pri
mena Lenkų klastingai su
laužytą Suvalkų sutartį ir 
užgrobtą musų sostinę Vil
nių.

Be šių šešių paminklų so
delyje yra Lietuviškų kry
žių, atimtų iš priešų per ka
rą patrankų, senovės pa
trankų ir sviedinių, buvu
sios Kauno tvirtovės lieka
nų.

Ant muziejaus durų vir
šaus pritvirtintas Vyčio 
kryžius. Aukštai bokšte 
skamba Amerikos Lietuvių 
paaukotas Laisvės varpas, 
kuriame įrašyta: “O skam
bink per amžius vaikams 
Lietuvos, kad laisvės never
tas kas negina jos.” Juo 
skambinama per didžiąsias 
tautos šventes ir žymesnes 
iškilmes.

Muziejaus viduje išstaty
ta daugybė istorinių pavei
kių, senovinių šarvų, atim
tų iš priešo ginklų.

Muziejus turi du skyrius. 
Pirmame skyriuje vaizduo
jama Lietuvos praeitis, an
trame — atgimus musų ka- 
riumenė.

Bendrai muziejus vaiz
duoja: 1—Kaip musų bočiai 
gyveno žiloje senovėje, kaip 
pradėjo kurti savo valstybę, 
kaip kovojo su savo prie
šais; 2—kaip vėliau tauta, 
nustojus nepriklausomybės, 
vilko svetimų jungą ir, nuo
latos bekovodama, pasiekė 
laisvės; 3—musų kariume
nės kūrimosi pradžia, jos

augimas, nepriklausomybės 
karas, jo ginklai ir gyveni
mas taikos metu.

Karo muziejus yra musų 
kariumenės ir tautos šven
tovė.

KITI MUZIEJAI
Kauno pilies griuvėsiai. 

Pilis, kurios dabar vos pėd
sakai paliko, statyta apie 
1030 m. Pradžioje ją val
dė tai Lietuviai, tai Vokie
čiai, tik 15-tame amž. po 
Vytauto D. laimėjimų, j 
galutinai atiteko Lietu 
viams. Viešpataujant Ru
sams, pilis buvo visiškai už
leista, apgriuvo, brangios 
mums liekanos nustumtos į 
šalį.

Tik dabar tvarkoma griu
vėsiai, gražinama aplinku
ma.

Kauno miesto muziejus: 
jame surinkta per 3000 įvai
rių iš tolimesnių krašto vie
tų ir iš Kauno eksponatų: 
iš žemės iškastų daiktų, se
novės pinigų ir Lietuvių 
liaudies dirbinių.

Čiurlionies galerijoje su
krauta musų genialaus ta
pytojo M. K. Čiurlionies pa
veikslai, kuriais jis sužavė
jo ir musų kaimynus. Be 
to, čia galima pamatyti ge
resnių musų menininkų ta
pybos, lipdybos, raižybos ir 
k. darbų. Turtingas musų 
liaudies meno kurinių rin
kinys.

Priešalkoholinis muziejus 
— jo tikslas įvairiais daik
tais, paveikslais, raštais ir 
kitais budais atvaizduoti 
alkoholio vartojimo kenks
mingumą.

Pedagoginis muziejus — 
didžiausią eksponatų dalį 
sudaro vaikų rankdarbiai 
iš medžio, molio, gipso, po
pieriaus, siūlų ir kitų me- 
degų. Be to yra surinkta 
įdomių vabzdžių kolekcijos.

Gamtos tyrimo stotis — 
čia galite pamatyti visus 
musų žemės gelmių turtus, 
kitų pasaulio kraštų keiste
nybes. Įvairių žvėrių ir 
paukščių iškamšos stebina 
savo įvairumu. Dar dau
giau nustembi kai sužinai 
kad šis ar kitas gyvūnas 
jau yra išnykęs iš musų pa
dangės, ar retai beužtinka
mas.

Labai įdomus mineralogi
jos skyrius, kur vaizduoja
ma kaip atrodo vos tik if 
žemės gelmių iškasti bran
gieji akmenys, kaip jie ap
dirbami savo išvaizdas kei
čia ir kaip atrodo galutinai 
apdirbti. Čia parodyta ir 
kaip dirbami netikri bran
gieji akmenys.

Bendrai, čia pasidairius 
kyla ypatingas susidomėji
mas gamta.

(Bus daugiau)

Anglijoje pereitą savaitę* 
užėjo dideli potviniai. Tuk- 
stančiai žmonių liko be pa
stogės, 5 žmonės prigeri 
nuostoliai $20,000,000.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Sandariečiai rengiasi prie 
seimo. A. L. T. Sandaros 
seimas atsibus L. M. D. sa
lėje, pora dienų prieš SLA. 
seimą, t. y. Birželio 17 ir 18. 
Penktadienio vakare, 17 d., 
toje pačioje salėje bus San- 
(įariečių banketas, kuriame 
programe dalyvaus visos 
geriausios vietos muzikalės 
spėkos, taipgi žada but iš 
kitų kolonijų p. Vitaitienė 
ir kiti, šeštadienio vakare 
bus ten pat prakalbos, ku
riose kalbės geriausi San
daros kalbėtojai.

Sekmadienį, Birželio 19 
d., įvyks didelis piknikas 
Amšiejaus farmoj, McKees 
Rocks. Ten pasižadėjo pa
sakyti kalbas Sandaros pre
zidentus Dr. A. Zimontas 
įr’ organo redaktorius Mi
kas Vaidyla; žadėjo būti ir 
kiti kalbėtojai.

Kaipo paįvairinimas pik
nike bus kumštynės A. Jo
kūbaičio su P. Sparke (E- 
valdu) iš McKees Rocks. 
Šis pernai kumščiavosi su 
J. Vinča. Refery bus K. 
Ąleliųnas.

Prie įžangos tikietų bus 
duodama dovanos.

Pittsburgo ir apielinkės 
Lietuviai prašomi dalyvau
ti, Bus gera proga susipa- 
žįnti su daugeliu svečių de
legatų kurie bus Sandaros 
seime. Sandarietis.

sesutė. Jų muzika publikai 
labai patiko. Programas 
susidėjo iš įvairių dainų vy
rų, moterų ir maišytų. Gai
la kad del vietos stokos ne
galima viso programo su
minėti. Vakaras baigta su 
Lietuvos Himnu. Publikos 
buvo daug ir visiems pro
gramas patiko.

Programo Mėgėjas.

Automobilių n e 1 a i mėse 
pereitą sekmadienį Pitts- 
go srityje užmušta keturi 
asmenys. Viso Pennsylva- 
nijoj užmušta 12: keturi iš 
jų netoli York, o kiti ketu
ri Scrantono srityje.

Pennsylvanijos Darbo Fe
deracija reikalauja kad bu
tų paskirta $25,000,000 ap
rūpinimui darbu ir maistu 
šios valstijos bedarbių. Be 
to reikalauja įvedimo ap- 
draudos nuo nedarbo; se
natvės pensijų; teisės strei- 
keriams organizuotis; ne
leisti imti į darbus jaunes
nių 16 metų amžiaus; mo
terims įvesti 44 valandas į 
savaitę darbo dirbtuvėse.

Važiuoja Lietuvon

P-lė Bronė Puidokaitė Birže
lio 4 d. švedų Amerikos Lini
jos motorlaiviu “Kungsholm” 
važiuoja Lietuvon per Švedija 
ir Klaipėdą. Ji yra viena iš 
daugelio čia gimusio musų jau
nimo kuri vyksta aplankyti sa
vo tėvų šalį. Ji tarnaudama 
Washingtone valstybinėje tar
nyboje, kaipo gabi mergina, da- 
sigavo j Amerikos Lotynų Di
viziją. Laisvomis nuo tarny
bos valandomis lanko George 
Washington Universitetą norė
dama pasiekti Užrubežių Tar
nybos Laipsnį, kurį greitu lai
ku ir pasieks.

Gražus vakaras. Gegu
žės 8 d. tautiška Lietuvių 
parapija surengė perstaty
mą su koncertu, kas visa
pusiai jiąvį ko. Vakaro su
rengimu rūpinosi jaunas 
vargoninkas Stoškunas ir 
kiti. Suvaidinta melodra
ma “Nastutė”. Vaidino: J. 
Gilius, F. Gilius, A. Marču- 
konis, P. Zinkus, Kuizinas, 
B. Paulekiutė ir dar viena 
mergina. Vakaro vedėju 
buvo Kun. Vipartas.

Programą pradedant, Ra- 
jauskaitė pasakė monologą, 
Kuzinaitė deklamavo, pas
kui choras, vedamas vargo- 
ninko Stoškuno, sudainavo 
pora dainelių, pradedant su 
Lietuvos Himnu. Ypač gra
žiai išėjo “Ei Pasauli,’ Mes 
be Vilniaus Nenurimsim!” 
Po to sekė veikalas. Po vai
dinimo sekė koncertas. Zo
na Rajauskaitė griežė smui
ką, pianu akompanavo jos

NEW CASTLE, PA.

Nužudė sargą, pavogė di
delę sumą pinigų. Gegužės 
23 d., apie 8:30 vai. ryto, 
keturi plėšikai surengė api
plėšimą banko ir pabėgo su 
$23,000, nušaudami pinigų 
vežėjų palydovą policijan- 
tą.

Pinigai, buvo vežami iš 
First National banko j Ma
honing Trust Co., kurs ran
dasi Liberty hotelio budin- 
ke. Gatvėje ties hoteliu bu
vo vienas vyras, kuris lyg 
žaidė su tuščia popierine 
dėže, kurioje turėjo įkišęs 
vieną ranką. Kaip tik at
važiavo automobilis su pi
nigais ir policijantas išlipo, 
tas vyras ištraukė iš dėžės 
šautuvą ir paleido šūvį į po- 
licijantą. Tas sukrito ir 
mirė. Iš hotelio išbėgo ki
ti du vyrai, kurie tik ir lau
kė gando, ir apipuolę pini
gų vežėjus pagrobė pinigus. 
Toliau jų laukė ketvirtas 
vyras automobilyje, ir jie 
visi susėdę paspruko. Tas 
automobilis turėjo Ohio nu
merį.

PATERSON, N. J.

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

TUOJAU REIKALINGA VYRŲ, turi būti su gera re
putacija, su mažu kapitalu prisidėti prie KOOPERĄTI- 
VĖS ASSOSIACIJOS ką vadovauja CARLISLE PARRY 

- STERILIZER, JNC., kuri rasis arti New York City; Bu- 
davotojai, Maliavotojai, Popieriuotojai, Ūkių darbininkai, 
Darbininkai, ir tt., NUOLATINIS DARBAS, GERAS AT
LYGINIMAS ir GATAVI NAMAI su mažu šmotu žemės; 
puikios progos geriems ir pastoviems žmonėms. — Kreip
kitės arba rašykit laišku pridėdami 2c štampą atsakymui 

ir gausite visas informacijas iš (27)

Law Firm F. Dudley Kohler, 30 living Place 
Desk No. L36 ‘ New York, N. Y.

Mirė. Gegužės 16 d. mi
rė Jonas Venckus, 21 metų 
amžiaus. . Buvo vedęs apie 
metus laiko; paliko žmoną 
ir trijų mėnesių dukterį di
deliame nubudime. Liko 
taipgi jo motina, broliai ir 
seserys. Tapo palaidotas iš 
Lietuvių bažnyčios.

Viešnia. Pas “Dirvos” 
skaitytojus p. Stankevičius 
keletą dienų viešėjo Stan
kevičiaus sesuo Marijona iš 
Spring Valley, N. Y. Jai la
bai patiko šis miestas ir jo 
gražios apielinkės. Viešnia 
gavo susipažinti ir su popu
liariu laikraščiu “Dirva”, 
kurią pamilo ir žadėjo už 
sirašyti.

Pas “Dirvos” skaitytojus 
Žaunierauskus viešėjo kele
tą dienų p. R. Žaunieraus- 
ko pusbrolis Vincas Žaunie- 
rauskas iš Hartford, Conn.

Sukaktuvės. Andrius ir 
Veronika Vareškevičiai tu
rėjo paminėjimą 32 m. save 
vedybų sukątuviu Gegužės 
13 d..

Pp. Vareškevičiai yra pa
vyzdingi Lietuviai tautinin
kai, gražiai išauklėjo savo 
šeimyną, kuri gerai žinoma 
šios kolonijos ii' apielinkės 
Lietuviams. Pp. Vareškevi
čiai yra biznieriai ir gerai 
verčiasi savo biznyje.

Andrius Vareškevičius iš 
pat pradžios atvykimo šion 
šalin darbuojasi tautiškoje 
dirvoje. Jis suorganizavo 
Lietuvių Ukėsų Neprigul- 
mingą Pašalpos Klubą, ku
ris gyvuoja virš 22 metai ir 
turi turto virš $10,000. Il
gus metus buvo klubo pir
mininku. Sutvėrė Sandaros

WATERBURY, CONN.
—

Kažemėko banko depozi- 
toriai turėjo savo susirin
kimą Gegužės 20 d. Šv. Juo
zapo parapijos salėje, apta
rimui kaip išgelbėti savo 
sutaupytus pinigus tame 
užsidariusiame banke. Da
lyvavo virš 600 žmonių. Iš
rinkta komitetas iš 17 de- 
pozitorių, kuris dirbs išvien 
su Waterbury National 
banku, kuris paskirtas re- 
ceiveriu, išvedimui prie ge
riausių pasekmių.

Kada Kažemėko bankas 
užsidarė jis turėjo apie 1,- 
200 depozitorių, kurių pusė 
atsilankė į susirinkimą.

Buvo paduota sumany
mas visiems dalyvaujan
tiems sumesti po 50c nu- 
samdymui advokato reika
lų vedimui, bet mažesni de- 
pozitoriai protestavo saky
dami kad tie kurie turi di
desnes sumas pinigų tie tu
rėtų daugiau duoti, ir nie
ko nepadaryta.

Komitetan išrinkta šie: 
P. Krugelis, W. R. Kenau- 
sis, J. Jenušąitis, A. Brons
kis, J. Bendleris, Dr. J. Sta- 
nislovaitis, M. Vokietaitis, 
V. Jakubonis, V. Šukaitis, 
T. Matas, S. Senkus, E. Las- 
ky, M. Krugelis, J. Trečio
kas, J. Stiklius, V. Bradu- 
nas, J. Alexander ir J. Ja
kubauskas. Rep.

Persekioja šarlatanus gy
dytojus. Gegužės 4 d. tapo 
patiiųktas atsakomybėn už 
nelejkilį gydymą Chief Two 
Moons Meridas. Jis kalti
namas už bandymą gydyti 
medicinos ir naturopatijos 
budais be leidimų. Su pa
galba savo advokato kalti
ninkas gavo bylos atidėji
mą iki Gegužės 16 d.

Bet Gegužės 10 d., vos at
sipeikėjus nuo pirmos bylos 
iškėlimo, Chief \ ėl patrauk
tas ne tik teisman bet ir jo 
namui uždėta ‘attachment’ 
su reikalavimu iš jo $12,000. 
Bylą iškėlė tūlas Sorrenti
no, iš New Haven, kurs bu
vo jo skelbimų agentu. Jis 
sako kad Chief Two Moons 
jam prižadėjo $10,000 jeigu 
jis (Sorrentino) padarys jį 
ištikrųjų Indi jonų viršinin
ku arba Chief. Sorrentino 
pasidarbavo ir gavo vieną 
Indi jonų gentę priimti Me
rida (už užmokestį) kaipo

Chief Two Moons, kadangi 
jis labai panašus į Indi joną. 
Valdžia jo nepripažino In
di jonu ir Meridas atsisakė 
Sorrentinui užmokėti.

Jis per 15 metų čia ir ki
tur varė pelningą ‘gydymo’ 
biznį, jo vaistai “gydė” vi
sokias ligas. K. S.

--------------------—»■ —

DAYTON
Day tono Universitetą šį 

pavasarį baigė 85 studen
tai ir gaus diplomus. Šis 
universitetas yra įsteigtas 
ir palaikomas katalikų.

Universitetas tačiau yra 
progresingas, Turi visokių 
rūšių sportą ir savo beną, 
kuris yra skaitomas vienas 
iš geriausių Daytone.

Gegužės 22 d. savo sta
dione tas benas davė šaunų 
koncertą veltui. Našlaičių 
prieglaudos mergaitės buvo 
atgabentos pasiklausyti to 
koncerto.

Apsivedė Detroite, Onu- 
saičių duktė, Ona, kuri pa
staru laiku gyvena Detroi
te, apsivedė su Lietuviu, A. 
Ražansku, kurs yra gimęs 
ir augęs Lawrence, Mass., 
o jo brolis Mikas ir dėdė Si
mas dabar gyvena Daytone. 
Jaunosios tėvai Onusaičiai 
taip pat gyvena Daytone.

Linkėtina jaunai porelei 
laimingo gyvenimo.

Tėvas ir sūnūs lanko tą 
patį universitetą. Daytono 
Universitetą lanko tėvas ir 
sūnūs, abu F. W. Cotter-- 
man’ai. Tėvas šiose dieno
se baigia teisių skyrių, o sū
nūs dar tik studijuoja.

Kodėl viskas pablogėjo. 
C. F. Kettering, General 
Motors. Corp, vice prezi
dentas, Amerikos Bankie- 
rių suvažiavime Daytone 
pereitą savaitę pasakė: Vie
na iš priežasčių dabartinės 
pasaulinės depresijos yra 
ta kad perdaug dabar yra 
visokių formulų, visokių su
manymų, o negana siekimo- 
si pažinti ir prirodyti fak
tus. Mes palinkę perdaug 
daryti tai ką kiti žmonės 
darė ir nesistengiam išras
ti dalykų patys sau.

“Dirvos” Rep.

“ŽINOVO” IŠMINTIS

susivienijimas]
LIETUVIŲ AMERIKOJE ■

Didžiausia Lietuvių Organizacija <
307 W. 30 Street New York, N. Y. 3
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, « 

Kolonijose. »

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

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

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

Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu 
antrašu arba i vjetinių kuopų valdybas. CJ

i

kuopą, kurioje pirmininka- 
i vo; tąip pat suorganizavo 
I SLA. 101 kp., kurios reika- 
. lūs pasekmingai vedė. Ka
da kuopoje pradėjo rodytis 
raudonukai, jis greitai su 
jais apsidirbo. Ketvirtą su
tvėrė Šv. Kazimiero drau
gystę, kuri gerai gyvuoja.

Jaunesnis būdamas p. A. 
Vareškevičius rašinėdavo j 
tautinius laikraščius ir bu
vo uolus jų platintojas ir 
rėmėjas. Dabar dirba ne
paliaudamas savo tautos la
bui. Linkėtina jam ilgiau
sių metų ir tvirtos sveika- 
jo darbuotėje toliau.

Chemijos Studentas.

JAU suvirs metai kaip iš 
SLA. iždo išmokama 10 ir 
15 dolarių savaitėje, būtent 
prezidento ir iždininko “pa- 
gelbininkams”. Vienok S. 
L. A. nariai iki šiol nežino 
kas per paukščiai tie “pa- 
gelbininkai”. Reiškia, mo
kame algas, bet neturim lai
mės žinoti kas tas algas 
gauna. Gal tie be seimo ži
nia ir nelaiką užgimę gar
sus “pagelbininkai” nei į S. 
L. A. nepriklauso?

SLA. organe “Tėvynėje” 
nr. 20, dauguma kuopų sa
vo įnešimuose seimui reika
lauja kad prezidento ir iž
dininko paimtos neva savo 
pagelbininkams algos butų 
sugrąžintos į SLA. iždą, 

įstatų komisija gi prisi
spyrus tvirtina kad SLA. įs
tatai buk leidę pagelbinin- 
kus pasisamdyti. Jie nuro
do ir tuos įstatus. Atidžiai 
peržiurėjus įstatuose nuro
dytą vietą, niekur nėra pa
minėta apie samdymą pa- 
gelbininkų prezidentui ir iž
dininkui. Jie matomai gu
driai pritaikė savi pagelbi- 
ninkų ir jiems algų tuos 
paragrafus kur įstatuose

kalbama apie apmokėjimą 
Piki. Tarybai ir komisijų 
nariams už sugaištą laiką 
einant SLA. reikalus. Ten 
šalip kitko pasakyta: “Ji 
(Pild. Taryba) turi teisę iš
mokėti visas kitas išlaidas 
kokios yra seimo pripažin
tos, ir paskirs visas, kitas 
sumas reikalingas Susivie
nijimo reikalų vedimui.”

Apie jokius pagelbinin- 
kus nei jiems mokėjimą al
gos įstatai niekur neužsi
mena. Čia reikia didelės 
galvos kad išaiškinti jog 
žodžiai “ir paskirs visas ki
tas sumas”, reiškia kad ga
lima skirstyti pinigus sura
dus niekur negirdėtus “pa- 
gelbininkus”, kurie dabar ir 
traukia iš SLA. iždo po $25 
į savaitę.

Tik jau išmintis to di
delio žinovo pono advokato, 
kurs taip sumaniai moka S. 
L. A. įstatus “išguldyti’’.

Vienok ir 37-to seimo de
legatai turėtų apie tas “pa
skiriamas sumas” ir jų “iš
guldymą” susidomėti ir tų 
“išguldytojų” ką nors dau
giau seime paklausti.

SLA. Narys.

GERB. SPRAGILAS

O dabar, mieli broliai ir 
seserys ir Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičiai, aš 
pasakysiu jums kokia var- 
gonizacija Lietuvių tarpe 
Amerikoje buvo drūčiau
sia. Ba mes turėjom daug 
vargonizacijų, jų vienos nu
mirė, o kitos susiskaldę į 
drebezgus. Susiskaldę ka- 
munistai į tris drebezgus ir 
tuoj skils į keturis. Susi
skaldę sandariečiai į tris 
drebezgus: vieni liko tauti
ninkai, kiti social-candarie- 
čiai, kiti “fašistai”.

Liko čiela ii’ drūta kaip, 
ridikas tik viena cicilikų 
vargonizacija, kuri dabar 
sumislijo ir užsimanė pasi
imt Susivienijimo vargoni
zacija į savo kišenių, o tau
tininkams ir sandariečiams 
parodyt ilgą špygą.

Kodėl cicilikai nesuiro ir 
nesusiskaldė per apie ketu
riolika metų, kada per tą 
laiką kiti visi skaldėsi ir 
ardėsi?

.Ugi todėl kad jų visai 
nebuvo. Kada nuo bolše
vizmo laikų cicilizmas ko
jas pakratė, tai kai kokia 
Stervą ir išgulėjo išsitiesęs, 
o vienatinė jo atžala buvo 
tik trijų pėdų milžino Gri- 
gučio barzda.

Padvėsęs daiktas negali 
nei augti nei daugintis, to
dėl ir cicilizmas neaugo, o 
kai neaugo negalėjo nei su- 
siskaldyt. Taip tai, mano 
mieli, cicilizmas išbuvo soli- 
daringa arba maena vargo
nizacija iki Pono Dievulio 
meto 1930.

Ale kai bolšfevikai besi
daugindami ir besiskaldy- 
dami daug lermavo ir įvarė 
baimės Susivienijimo gal
voms, jie sudrutinimui sa
vo pertręšusių energijų su- 
mislino pasikasti mėšlo ir 
užtręsę savo žemę gauti 
daugiau maenasties.

Ale per klaidą nuėjo į tą 
vietą kur buvo supuvęs ci
cilizmas, prisikašė mėšlo ir 
užtręšė savo žemę.

Ir kas gi atsitiko? Ugi 
iš cicilikiškos trąšos priau
go naujų cicilizmo usnių, ir 
jos dabar bado panoses pa
tiems tiems SLA. galvoms. 
Kurie mėgsta usnis uosty
ti, trinasi joms sau panoses 
ir džiaugiasi, kitiems saky
dami kad usnys jiems “ar
timesni už rūtas”.

Šitaip tai atgijo ciciliz
mas.

Ale aš jums dabar pasa
kysiu kad tas cicilizmas

labai smarkiai augs ir plė
tosis ir dauginsis. Toks tai 
pastanavijimas nuo Aukš
čiausio tiems daiktams ku
rie auga. Ir ištiesų, ištiesų 
sakau jums kad dar papas 
Grigutis, kurio atžalos iš
augo į usnis, susilauks tos 
dienos ir adynos kad jo iš
peros vėl pradės skaldytis 
ir daugintis.

Ba kai užims Susivieniji 
mą, cicilikai turės daug pi
nigų, galės važinėt ir dau
ginį savo kuopas, o tada iš
dygs naujų vadų, kurie pa
tys užsinorės tuos pinigus 
sau turėti ir naudotis, ir 
jie atpliš nuo papos ir pa
sakys atsisakom nuo seno
jo svieto ir norim patys tu
rėt' tą-ką jus turit.

Per du metu iki kito sei
mo jau bus du ar trys cici- 
lizmai ir visi su akia ant 
vieno punkto — Susivieni
jimo iždo.

Ale kas bus tą krikšty
sim. O dabar noriu pasa- 

! kyt kaip Bagočius valdys 
1 Susivienijimą.
I Jis pirmiausia išmes iš 
j vargonizacijos visus tuos 
į kurie jį areštavo kada jis 
1 su SLA. reikalais važinėjo 
po Mačįčiužę organizuoda
mas nelegales SLA. kuopas. 
Uždarys į kalėjimą tuos re
daktorius ir leidėjus kurie 
neprisipažins kad jie buvo 
numirę ir iš numirusių kė
lėsi. Deportuos tuos visus 
kurie norės išgaut iš miru
sių SLA. narių našlių ir 
našlaičių pusę jų tėvų pa
liktų posmertinių.

O kurie norės būti kandi
datais į SLA. prezidentus 
turės paduoti jam aplikaci
ją, kurią konstitucija pave
da jam teisę atmesti. Ta
da nebus laikraščiuose ra- 
šymii, ir ^agitacijų; nereiks 
kandidatams važinėt ir a- 
gituot už save, ba niekas 
negalės kandidatuot, bus 
tik vienas kandidatas ir vis 
tas pats — Bagočius.

Narius į Susivienijimą 
priims tik tokius kurie su
tiks geriau kad Lietuvą val
dytų Pilsudskis ir visos Su
sivienijimo komisijos susi
dės tik iš Plečkaitininkų.

Visi kiti fašistai, sanda
riečiai, komunistai ir tau
tiečiai turės prieš juos ant 
kelių klupinėti ir čiaudėti 
iš baimės kad nepakeltų 
mokesčių draugučių morge- 
čiams padengti.

Sergantiems Skilviu, Vi
duriais -ir šiaip

Nors gal naudojot daugel visokiu 
gyduolių, bei gydytojų, o niekas ne
pagelbėjo. Galit pamėginti šj, kas 
pigiai atsieis. Kitur kur sudėjus 
kad ir daug iškaščių, ir negavus pa
galbos, labai tankiai atsitinka kad 
pataikai ant didelės pagalbos ir pa- 
sveiksti labai pigiai.

Mes turime knygelę ir ją tamistai 
pasiųsime, tiktai parašykit laiškelį 
prisiųsdami antrašą, o mes pasaky
sime kaip ją galima gauti. Ta kny
gelė pasakys kaip laikyti sveikatą 
sveikam, kaip apsirgus gydytis, kaip 
pasveikti nuo ligų kaip tai: Skilvio 
nemalimo, gumbo, atsirūgimų, išpū
timo, skausmo po duobuke, ramatų 
ir sausgėlų ir daugiau ligų. Čia nė
ra kur visko aprašyti, prisiųskit 2c 
ir savo antrašą, gausite pilną paa'š- 
kinimą. Čia tik pasakysiu kad yra 
receptai gyduolių ir kokį valgį val
gyti jeigu kokia liga kas serga. 
Knygelėj rasite apie daugelį ligų. 
Vaistus ir gyduoles galima pirkti iš 
vaistinių pagal tos knygelės, arba 
ir nuo manęs.

Rašykit greit, nes atidėliojimai la
bai sunku atitaisyti. Siųskit pas:

DR. JOHN V. ZAKEVICH
P. O. Box 5 A Taylor, Pa.
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Šios musų tautinės-libe- 
ralinės organizacijos meti
nės sukaktuvės įvyksta Ge
gužės 27 d. 1931 metais, 
Gegužės 27 d., ta organiza
cija tapo įkurta veikėjų su
siėjime Gramere viešbuty
je, Chicago je.

Minėdami sukaktuves sa
vo jaunos organizacijos tu
rime daug ko pasakyti apie 
ją — ką ji nuveikė vienų 
metų bėgyje. Bet pasiten
kinsime suminėdami tiktai 
svarbesnius nuveiktus vi
suomeninius darbus.

Jos įkūrimo istorijos čia 
negvildensime, tik trumpai 
paminėsime kaip ir del ko
kių priežasčių turėjo įsikur
ti tautinė-liberalinė politi
nė organizacija, Amerikos 
Lietuvių Liaudies Sąjungai

Mintys kilo apie kūrimą 
panašios organizacijos jau 
apie keturi-penki metai at
gal tarp moksleivių, kurie 
anais laikais buvo skaitlin
gi savo moksleivių organi
zacijoje, kurie, kaipo stu
dentai, iš svajonių pagimdo 
praktiką. Taip ir atsitiko. 
Tiesa, ne visi prisidėjo prie 
kūrimo šios organizacijos, 
bet pasižymėję politinėje 
veikmėje drąsiai ėmė svar
styti reikalingumą tinka
mos organizacijos kuri at
sakytų šių dienų Amerikos 
Lietuvių gyvenimui. Kitaip 
sakant, jaunesnėj! .inteli
gentijos gentkartė, kurda
ma Amerikos Liet. Liau
dies Sąjungą pradėjo nau
ją, tinkamesnę kūrybinę vi
suomenės organizaciją mu
sų Amerikos Lietuvių tar
pe.

Daugeliui yra žinoma kai 
p. B. F. Simons-Simokaitis 
leido mėnesinį mimeogra- 
fuotą laikraštuką, vardu 
“Liaudies Tribūna”. Jisai 
ėjo periodiškai per pustre
čių metų. Įsikūrus organi
zacijai, p. Simokaitis pave
dė visą turtą Liaudies Są
jungai. To laikraščio var
das, kaip dabar yra žinoma, 
jau buvo taikomas ir tinka
mas vardas, ir organizaci
jai įsikūrus jo nereikėjo

keisti. Taigi suprantama 
kad pradžia kūrimuisi Am; 
Lietuvių Liaudies Sąjungos 
glūdėjo nuo seniau.

Oficialis veikėjų posėdis 
įvyko Gegužės 27 d., 1931 
m., ir galutinai tapo įkur
ta A. L. Liaudies Sąjunga. 
Tai buvo pradžia viešo gy
venimo ir viešos orientaci
jos.

Organizacijai įsikūrus ne 
buvo pakankama iš seniau 
leisto, mėnesinio laikraštu
ko, taigi daug buvo svars
toma kokį laikraštį iš gy
vuojančių pasirinkti kaipo 
tinkamiausį, kuriame galė
tume reikšti savo mintis ir 
kad tas laikraštis butų mu
sų artimo tautinio nusista
tymo. Ant laimės, tokiu 
laikraščiu pasirodė “Dir
va”, artimiausia Chicagai, 
taigi ją ir pasirinkome. Ir 
dabar “Liaudies Tribūna” 
išeina kas savaitė kartu su 
“Dirva”. Tai vienas geras 
žingsnis padarytas visais 
atžvilgiais.

Radio programai, kurių 
buvo duota virš trisdešimts, 
daug prisidėjo prie praplė
timo A. L. Liaudies Sąjun
gos ir jos idėjų. Laike vie
nų metų musų organizacija 
atsiekė daug daugiau negu 
jos kūrėjų buvo manoma. 
Liaudies Sąjungos vardas 
yra visiems Lietuvių veikė
jams žinomas, nes “Dirva”- 
“Liaudies Tribūna” plačiau
sia yra skaitoma tarp visų 
žymesnių veikėjų ir šiaip 
laikraščius skaitančios liau
dies.

Todėl, minėdami viekus 
metus amžiaus Amerikos 
Lietuvių Liaudies Sąjun
gos, pilnai esame patenkin
ti savo siekiuose ir užma
nymuose. Centro Valdyba 
dėjo ir deda visas pastan
gas ragindama veikėjus ir 
visuomenę prisidėti prie 
tautinio - kūrybinio darbo, 
reikalingo musų Lietuvių 
gyvenimui palaikyti.

Kad ir prie sunkių sąly
gų musų organizacijos dar
bas eina didžiais šuoliais 
pirmyn. Tat ir toliau mes
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PASTABOS
“Vienybė” skaudžiai už

važiavo socialistų papei S. 
L. A. konstitucijos aiškini
me. Draugas Pijušas da
bar jau net nežino nei ką 
daryti kuomet “Vienybės” 
redaktorius parodė kad Pi
jušas nesugebi perskaityti 
SLA. konstitucijos para
grafų ir nemoka tinkamai 
juos suprasti. 

▼ ▼ ▼

Lietuviai mėgsta nusiskų
sti kad jaunimas negeras, 
kad neveikia visuomeninio 
darbo, ir tt. Taip sau ir 
vograuja musų tėvai ir mo
kinos. Žinoma, tai papras
ta pasaka, kurią mes visi 
girdėjom augdami, “vaikai 
jau ne tokie kaip mes bu
vom. ...”

Bet tikrenybėje Lietuviai 
beveik didumoje teikia blo
gus pavyzdžius jaunimui. 
Paimkim keletą pavyzdžių 
ir pamatysime. Chicagoje 
yra tokių žmonių kurie sa
ve “pažangiais” vadina. O 
jeigu pažiūrėsi į tų taip va
dinamų “pažangiųjų” vadų 
darbelius tai, broluži, patir
si kad jie paskendę šmuge
liuose ir kitokiuose negerb
tinuose darbuose. Bet mu
sų jaunimo tėvai balsuoja 
už tokius “vadus” į organi
zacijų viršūnes (valdybon).

Tai kokį pavyzdį tas duo
da jaunuoliui ar jaunuolei?

▼ ▼

Socialistų dienraštis pra
neša kad jų radio progra
mai jau pasibaigė. Tai bus 
oras švaresnis, kuris buvo 
užterštas “pagalių šeimy
na”. Gana keista kad “N.” 
turi drąsos pasisakyti kad 
buk jie buvę pirmutiniai su 
radio programais. Pirmą 
Lietuvių radio programą 
Chicagiečiai išgirdo iš p. 
Budriko, kuris buvo tik pa
sikvietęs “N.” į talką. Tais 
laikais Budrikas davė pro
gramas su “Majestic” radio 
kompanija. Todėl “N.” pa
sigyrimas visai nevietoj. Ir 
pasigiria buk jie davę “šva
rius” radio programus. At
sirado mat “švarus” ne- 
praustburniai!

Well, Congress is finally ag
reed not to adjourn until some 
plan of action for relief of the 
unemployment situation is 
evolved. A group of determin
ed .and serious-minded Pro
gressive congressmen resolute
ly informed party leaders of 
both houses that they would 
oppose strongly and by all 
means possible the adjourn
ment of Congress on June 10. 
And those congressmen imbued 
with the wanderlust and ‘spring 
fever’, really having no valid 
reason for permitting the 
country’s problems to remain 
without a satisfactory solution 
for a few more months, were 
convinced that they should re
main in session to try to in
stigate some relief action.

▼ ▼ ▼

The excuse offered for the 
adjournment of Congress on 
June 10 clearly shows the me
diocre character of the major
ity of our “representatives of 
the people”. They magnani
mously dedicate themselves and 
their experience to the service 
of the people when in the 
midst of election campaigns; 
but after election they take 
the reverse attitude and ap
parently regard their office as 
created to serve their private 
and individual interests. If it 
were not for a small group of 
really conscientious, intelligent 
and high-minded members of 
Congress who whip their dis
interested colleagues into a 
semblance of intelligent action, 
Congress would be replete with 
such un-public-spirited actions 
as using the coming of the nat- 
tional conventions this summer 
as the reason for adjourning 
Congress until fall, regardless 
of the many important and 
pressing questions that have 
not been acted upon. J '

The coming conventions af
fect only a small percentage of 
the members of Congress for 
we did not employ them to at

tend conventions and only a 
few are regular delegates. 
What are we to think' of con
gressmen who, because they 
fear the heat of Washington 
in summer, forgetting that 
half a million of people live 
there all year round, or because 
they are more interested in 
politics than in properly ac
quitting their office, hold such 
important current problems as 
the new tax bill and the relief 
of the unemployed and the 
farmers as of less importance 
than the national conventions 
or their personal comfort?

▼ sp ▼

The trouble with this coun
try seems to be that the offi
cials in Washington simply 
cannot SEE what goes on in 
the rest of the country. The 
Secretary of the Interior, Dr. 
Ray Lyman Wilbur, reflects 
this inability to “see”, for he 
publicly declared that “depres
sions may be a good thing for 
us, especially for the children”. 
He is “certain” that “children 
have never been fed more’ or 
better food than they have 
been getting during the depres
sion”, and that the little ones 
are no longer menaced by the 
“perils of prosperity”. And, 
according to Dr. Wilbur, now
adays parents remain at home 
and spend more time and at
tention to their children.

Many persons (non-Washing- 
tonians) refute Dr. Wilbur’s 
assertions and cite as a provable 
fact that prevalence of short 
rations, worry, mental break
downs, tragedies, bitterness 
and resentfulness in thousands \ 
and thousands of workmen’s 
homes. Of course this latter 
may be regarded as the more 
nearly correct picture. Our 
Washington officials must be 
very indifferent or else incap
able if they have not even an 
inkling of the true conditions 
existing throughout the coun
try. J. J. B.

NAMŲ DAKTARAS
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų 
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir 
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją 
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
nės.. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
174 puslapiai. Kaina $2.00.

“DIRVA” arba “MARGUTIS”
6820 Superior Ave. 2437 W. 69 Street

Cleveland, Ohio i Chicago, Ill.

Chicagoj pasklido gandai 
(nors gandams niekas neti
ki), kad buk draugai socia
listai ir pats pape ketiną 
Gegužį prašyti lauk iš pre
zidento vietos tuoj po ati
darymo SLA. seimo.

Na, tame nieko naujo — 
tėvai seka vaikų pėdomis. 
Tiesa, buvęs socialistų dien
raščio sub-redaktorius p. 
Pronskus kadaise pranaša
vo kad jo draugai socialis
tai skilsią jeigu Susivieniji
mas nebus jiems pavestas. 
Pronskui taipgi sakė kad 
tautininkai (tie kurie ne
pritaria socialistams) esą 
“juodi žmonės” — tokie pat 
kaip dabar esą Lietuvoje 
valdžios galvos. “Nesutep-

tas” Pronskus buvo savo 
rūšies socialistų klapčiukas 
ir niekintojas tų kurie at
sisako tarnauti išgamoms.

▼ v V

“Sandara” rašo apie San
daros “sęimą”, kuris įvyk- 
siąs Pittsburge. Mums ro
dos kad Sandarai nėra rei
kalo važiuoti Pittsburgan 
su savo “seimu”, nes visas 
“seimas“ gali sutilpti į for- 
duką ir dar liks pakanka
mai vietos' keliems pamie
goti, pasapnuoti kokio įsa
kymo gali susilaukti iš so
cialistų papeš.

Iš paties organo “S.” ga
lima matyti kad jis atrodo 
lyg devynių dienų nabaš- 
ninkas. Pastaru laiku jau 
nei apie “principus” nekal
ba: turbut “S.” principai 
sušalo pereitą žiemą....

▼ ▼ v

Social-sandariečių orga
nas “Sandara” gana ištiki
mai pildo socialistų dienraš
čio pageidavimus, žodžiu 
sakant, Chicagos sandarie- 
čiai, kurių skaičius yra apie 
27 viso labo, sėkmingai ber
nauja socialistams. Viešai 
jų organas rašo neva prie
šingai socialistams, bet re
daktoriaus Vaidylos ir pre
zidento Dr. Zimanto darbai 
aiškiai parodo kad jie yra 
socialistų bernai pilnoj to 
žodžio prasmėj. Tą liudi
ja SLA'. rinkimai ir rinki
mai jų kuopos delegatų į 
Seimą.

Keletas Chicagos biznie
rių, ar per nesusipratimą ar 
per suviliojimą, remia tą

negeistiną sandariečių dar
bą, labai kenksmingą Lietu
vių tautai. 

▼ ▼ ▼

Socialistų dienraštis da
bar pradėjo diktuoti Susi
vienijimui kad reikia su
prasti SLA. konstituciją.

Gana keista kad “N.” pir
miau rašydavo jog Seimas 
viską daro ir kad tradicijos 
būtinai reikia laikytis. Da
bar jau tradicijos negerai, 
esą reikia laikytis S. L. A. 
konstitucijos, žinoma taip 
kaip socialistų senis ją in
terpretuoja.

Aišku kaip diena prie ko 
Susivienijimas prieitų jei
gu cicilikai pradėtų jį val
dyti. Tai butų marmalienė, 
akiplėšiškumas nemažesnis 
už buvusių Rusų žandarų.

KUPIŠKĖNŲ KLUBO SUSI
RINKIMAS

Gegužės 6 d. Mark White 
Square Park salėj atsibuvo di
delis Kupiškėnų Bendro Klubo 
Amerikoje susirinkimas. Pa
daryta daug nutarimų veikimui 
ateityje.

Susirinkimas atsisveikino su 
centro sekretorium Jonu Juod
akiu, kuris išvažiuoja Lietuvon. 
Išrinkta du nauji raštininkai: 
iždo — D. Girdvainienė, 3223 
S. Halsted st., protokolų — P. 
Balčiūnas, 4601 S. Fairfield av.

Išrinkta komitetas vykdymui 
Klubo darbų ir Liaudies Namo: 
P. Gura, A. Gurienė, A. Kate
lė. P. Inčiura, P. Balčiūnas, D. 
Girdvainienė.

K. B. K. A. centro valdyba 
ir nariai išreiškė padėkos pir
mininkui Jonui J. Kuliui, kuris 
su pasiaukavimu dirbo šio klu
bo naudai per 20 mėnesių ir 
kuris dabar gryžęs iš kelionės 
parvežė daugiau aukų Liaudies 
Namui.

Susirinkimas nutarė suteikti 
įgaliojimą išvažiuojančiam raš
tininkui Jonui Juodakiui, kad 
parvažiavęs į Kupiškį suorga
nizuotų to valsčiaus žmonių ko
mitetą vedimui reikalų busimo 
liaudies namo, kuris turės būti 
įsteigtas Kupiškyje greitu lai
ku. Komitetas turės susidėti 
ir gerų, tikrų Lietuvių tautie
čių. kuriems rupi savo žmonių 
ir šalies gerovė.

Kupiškyje įsteigtas komite
tas veikdamas bendrai su K. 
B. K. A. lengvai galės įsteigti 
Liaudies Namą, viešą knygyną 
su skaitykla, sale, arbatine, ir 
tt.

Kiek patyrėme, daugelis čia 
gyvenančių Lietuvių remia tą 
nrakilnų sumanymą, net nebū
dami Kupiškėnais, bet yra mu
sų pačių Kupiškėnų kurie ne
supranta reikalo ir atsisako su 
centu-kitu prisidėti.

Jau plačiai spaudoje buvo 
nurodyta kaip darbas vykdo
mas ir kas bus atsiekta.

Todėl kas brangina apšvietą 
ir supranta kokią naudą ir gar
bę padarys visam Kupiškio val
sčiui tokio Liaudies Namo įs
teigimas, prašomi prisidėti, nes 
dar vis nėra pervėlai.

Mokestis yra tik 10c. į mėne
sį, $1.20 už metus. Siųskit če
kius ir money orderius K. B. 
K. A. sekretoriaus antrašu: D. 
Girdvainienė, 3223 So. Halsted 
st., Chicago, Ill.

K. B. K. A. Centro Vald.

“MARGUČIO” piknikas ge
rai pavyko. Margučio pavasa
rinis piknikas Gegužės 22 d., 
The Oaks darže, puikiai pavy
ko. Publikos buvo daug, ypa
tingai jaunimo. Baigėsi apie 
10 vai. nakties, su dainomis ir 
Lietuviškais šokiais.

RENGIASI apsivesti. Įžymus 
jaunas veikėjas Mikolas Rugis, 
kaip Reporteriui teko nugirsti, 
rengiasi prie šeimyninio gyve
nimo. Jis yra sūnūs Northsai- 
dėj žinomo veikėjo Rugio. Jau
nasis Rugis rengiasi apsivesti 
su p-le Riškaite, Lietuvaite, su 
kuria jau keli metai draugauja. 
Mikolas Rugis yra žymus poli
tikas Amerikos politikoje ir 
buvęs kandidatas į valstijos at
stovus.

Vestuvėms diena paskirta 
Birželio 29 d. Vestuvių pokilis 
bus šv. Mikolo parapijos salėj.

A. L. Liaudies Sąjungos 1-ma 
kuopa rengia didelį išvažiavi
mą, kurio laiką pranešime vė
liau. Išvažiavimas bus smagus 
ir įvairus.

Kaip nariai taip ir musų prie
temai nepraleiskit beatsilankę į 
šią pramogą kaip tik patirsit 
kada ir kur ji įvyks.

Tautietis.

UNIVERSITY Klubo studen
tų vakaras ir šokiai Gegužės 21 
d. 'Lietuvių Auditorijoj pavyko 
labai gerai. Publika buvo rink
tinė, gražus buris inteligentų 
abiejų lyčių.

šokiai tęsėsi iki vėlai nak
ties, visi buvo labai geram upe. 
Tikima kad šis vakarėlis davė 
ir pelno, kas studentams labai 
reikalinga palaikymui savo or
ganizacijos. Buvęs.

POLICIJA pradėjo vajų prieš 
laikymą gatvėse automobilių 
per naktis. Kaip spėjama, Chi
cagos gyventojai kas naktį pa
lieka po apie 200,000 automobi
lių viešose ’gatvėse. Vėliausiu 
patvarkymu, automobilį gatvė
je palikti bus galima tik iki 2 
vai. ryto. Nuo antros iki šeš
tai valandai ryto automobiliai 1 
turės būti suvežami į garadžių.

CHICAGOJ dabar eina dide
lė konkurencija tarp rūbų va
lytojų (dry cleaners). Kai ku
rios firmos garsinasi Jog valo 
vyrišką “siutą” už 29 centus. 
Gandai eina kad kitos firmos 
neužilgo pradės valyti eilę dra
bužių už 15 centų.

SĖKMINGA operacija. Ne
daugeliui žinomas bet gabus 
Dr. Ašmenckas padarė sėkmin
gą operaciją p. čereškienei šv. 
Onos ligoninėje. Ji jaučiasi 
gerai ir yra dėkinga gabiam 
daktarui. Dr. Ašmianckas tu
ri ofisą Damon-Milwaukee ir 
North avė. kampu. X-Y.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
100 North La Salle Street

Room 2211
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.

Laikrodžiai ir Akiniai
Užtikrinti Elgin laikrodė
liai 17 akmenų už pusę 
kainos. Pradedant nuo 
$5.00 it aukščiau. Per- 
siunčiu ir į kitus miestus.

Taipgi taisome laikrodžius žemomis 
kainomis. Akiniai pritaikomi kuo- 
tikriausia.
Kari Nurkat (Nurkaitis)

2437 W. 69 St. Chicago, III.

BANDĖ nusižudyti. Gerai 
žinomas Northsaidės gyvento
jas L Mendelis Gegužės 6 d. 
Noel State Banko name revol
verio keturiais šūviais sunkiai 
pasižeidė. Ligoninėje jo žaiz
dos aptaisytos, suteikta pagal
ba, ir apgijęs Gegužės 16 d. su- 
gryžo. Tai jau ne pirmas Lie
tuvis taip daro iš susigraužimo 
del depresijos ir vargo.

Kaimynas.

CHICAGOS Majoras Cermak 
išleido proklamaciją Pasaulinės 
parodos reikale. Birželio 1 die
na Chicagoj bus Pasaulinės Pa
rodos Diena. Cermak bando su
kelti gyventojų ūpą link Paro
dos “I Will” dvasia. Tačiau 
nežiūrint jo gerų norų, žmo
nėms kurie nedirba arba mažai 
dirba ne ką rupi pasaulinė pa
roda.

UŽDARO vakarines mokyk
las. Del stokos lėšų jau užda- 
daryta apie desėtkas vakarinių 
mokyklų. Rekomenduota užda
ryti visas vakarines mokyklas. 
Vėliausias pasiūlymas yra kad 
tie kurie nori lankyti vakari
nes mokyklas mokėtų už kur
sus. Tačiau mažai tokių bus, 
nes daugelis lanko vakarines 
mokyklas tik del to kad neiš
gali lankyti dienos laiku del 
stokos pinigų.

Seniau Chicagos vakarinėse 
mokyklose buvo apie 55,000 mo
kinių, dabar liko vos apie pusė 
to skaičiaus.

DEPORTUOJA. Chicagoje 
surinkta apie 175 svetimšaliai 
kurie atvyko tik apribotam lai
kui, ir tapo deportuoti. Iš jų 
75 pasinaudojo vyriausybės pa
sižadėjimu sugrąžinti juos at
gal į jų tėvynę valdžios lėšo
mis. Kiti deportuojami prie
varta. Viršminėtas skaičius 
apleido Chicagą Gegužės 22 d.

K. KATKEVIČIENĖ, žinoma 
ne tik Chicagiečiams bet ir ki
tose kolonijose kaipo energin
ga veikėja, pasirengus išvažiuo
ti Lietuvon. Ji išplauks Bir
želio 1 d. Linkėtina p. Katke
vičienei laimingos kelionės ir 
vėl lauksime jos sugryžtant.

Draugas.

CHICAGOS ir apielinkių Lie
tuviai nepamirškite aplankyti 
Lietuviškas Tautiškas Kapines 
ir šv. Kazimiero katalikiškas 
kapines Gegužės 30 d., taip va
dinamoj Kapinių Dienoj. Tau
tiškos Kapinės šiais metais la
bai gražiai atrodo, papuoštos ir 
išgražintos daugybe gėlių.

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi! 

visą kaimą!

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

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

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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SANDARIEČIAI, GANA VERGAUTI!
*—-------------------------

yra artimesni negu tauti
ninkai

tas bus “Tėvynės” 
Redaktorium?

Daugiau ir daugiau gan
dų ateina nuo Chicagos kad 
— jeigu socialistai seime 
įaimtų viršų — SLA. or
gano redaktorium bus pats 
socialistų papa Grigaitis.

Juk “Tėvynę” skaito apie 
20,000 Lietuvių. Su ja tu-, 
retų daugiau progos demo- 
ralizuot ir mulkint žmones 
negu turint kelis šimtelius 
“Naujienų” skaitytojų.

Jeigu taip tai ko tikisi S. 
Vitaitis, dabartinis “Tėvy
nės” redaktorius? Grigai
tis yra disciplinuotas ir už
grūdintas socialistas. Argi 
is nesupranta kad Vitaitis, 
<urs taip pasirodo be nusi- 
stovėjimo žmogus, galėtų 
tikti laimėjusiems socialis
tams būti vadovu “Tėvynė
je”? Socializmą platint ir 
socialistus vadovaut reikia 
tikro socialisto, o ne tokio 
bestrėnkaulio kaip Vitaitis.

Permainos Klaipėdoj
Ateina žinios kad rezig

navo Klaipėdos Krašto gu
bernatorius Merkys delei 
kilusių Vokiečių tąsynių su 
Lietuviais tame krašte.

Nauju gubernatorium li
ko paskirtas V. Gylys, Lie
tuvos generalinis Konsulas 
Londone.

Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sandara, suorganizuo
ta karo pradžioje platinti 
Amerikos Lietuvių tarpe 
tautinę sąmonę, atskyrimui 
Lietuvių nuo klerikalų ir 
socialistų, dabar užgyveno 
liūdnų dienų — paliko so
cialistų verge.

Socialistai buvo išnykę, 
bet patys sandariečiai juos 
atgaivino, ir jeigu dar ko
kios, sandariečiai ne kas ki
tas šiame S. L. A. seime ati
duos ir Susivienijimą tiems 
akiplėšoms.

Chicagos ir tūlų kitų ko
lonijų išsigimėlių sandarie- 
čių tikrinimai kad socialis
tai jiems yra “artimesni už 
fašistus” (tautininkus) yra 
nuodas kuris numarins pa
čią Sandarą. Kam nors or
ganizacijos centre tie nuo
dai labai kvepia, nes orga: 
ne tas buvo plačiai pasklei
sta.

Pittsburge Birželio 17-18 
dd. Įvyks Sandaros seimas. 
Iškalno numatoma kad bus 
menkutis seimas, daugiau 
tik iš vardo. Bus gal tik 
saujelė Chicagos susocialis- 
tėjusių sandariečių ir gerų 
Lietuvių patriotų Pittsbur- 
giečių, vietinių.

Savo tikslų vykdymui, 
Chicagiečiai stengsis — ii 
bus nelaimė jeigu jiems pa
vyks — užmauti maišą ant 
galvų Pittsburgiečiams ir 
dės pastangas pertikrini 
juos kad ištikro socialistai 
yra “artimesni” sandarie- 
čiams negu tautininkai.

Sumulkint žmones labai 
lengva. Pittsburgiečiai, ša
lip to kad yra gerų norų 
ir teisingi žmonės, nėra nei 
smarkus politikieriai nei jo
kie “bloferiai”. Jie gali pri
imt ir Chicagiečius už tei
singus, gali priimti jų žodi 
už tikrą pinigą, na ir mai
šas bus lengvai užmautas.

Nuo Sandaros seimo gali 
išsiristi kas turės užvaldyti 
Susivienijimą, jei tik San
daros seime dalyvaus tokie 
kurie išplatino “Sandaros’' 
obalsj apie socialistų “arti- 
mesnumą” sandariečiams.

Sandaroj yra gerų patrio
tų Lietuvių, bet jie stelbia
mi ir nėra abejonės kad bus 
nustebki: vieni bus nuneig
ti kaipo “fašistai” už nesi- 
brolavimą su socialistais, c 
kiti po seimo pradės tikėti 
ir skelbti “socialistai mums 
artimesni.... ”

Persergėjimui gerų Lie
tuvių sandariečių nuo suki- 
šimo galvų į Chicagiečių 
maišus patariame štai ką: 
patirkit savo vadų siekius, 
ištirkit ko nori jie iš jūsų: 
ar kad būtumėt Lietuviai, 
ar socialistų vergai. Doras 
Lietuvis niekados nepasi
jungs jokiai internacionali
nei partijai vergauti.

Kurie sandariečiai norit 
būti tikrais Lietuviais, o ne 
socialistų pastumdėliais, su
ėję su savo nariais seime 
pasakykit jiems kodėl jiems 
reikia būti Lietuviais, o ne 
jų klausykit kodėl jums rei
kia būti socialistais. Pasa
kykit jiems kad niekas jų 
prie Sandaros nelaiko, lai 
eina ir socialistauja su so
cialistais, o ne jums prisi
segę kaip kokios erkės ur
zgia kad “socialistai mums

Atleisti iš Kauno Operos
Lietuvos laikraščiai pra

neša kad nuo Gegužės 1 d. 
del Įvairių priežasčių, kaip 
kas metai yra daroma, ta
po atleista keliolika teatro 
ir operos artistų. Tarp at
leistų iš vietčTs du yra Ame
rikiečiams labai žinomi: Jo
nas Butėnas ir Juozas Bab
ravičius.

Babravičius atleistas to
dėl kad opera turi du teno
ru, Kiprą Petrauską ir P. 
Kutkauską, kurie sakoina 
yra nepakeičiami kitais.

Valstybės teatras šymet 
mažina savo lėšas.

St. Šimkus išsireiškė kad 
ir jį norėta paleisti. Jis yra 
vienas iš operos dirigentų.

Petrulis Nuteistas
Sakoma yra kad teisin- 

gystės ranka ilga. Tą liu
dija ir Lietuvos teismas.

Šiose dienose Lietuvos 
vyriausias tribunolas rado 
kaltu Vytautą Petruli, keli 
metai atgal buvusi krikščio
nių demokratų partijos fi
nansų minister i. Jis apkal
tintas už įvairias suktybes 
ir pasipelnavimą, pasinau
dojant savo vieta. Nuteis
tas dviem metais kalėjimo.

Liudininkais prieš Petru
lį buvo keletas žymių žmo
nių, tarp jų ir Voldemaras.;

Tas pats teismas spręs ir 
Voldemarui daromus pri
metimus, ir gal išras ir ji 
kaltu, nors Voldemaro nu
sikaltimo (jeigu koks butų) 
būdas yra visai kitokis.

KAM SUVILIOJAI?
Ei, mergele, lelijėle, kam tu suviliojai, 
Jei manęs tu nemylėjai ir nesidabojai? 
Juk žadėjai drauge džiaugtis ir vargus 

kentėti,
Kam reikėjo tau už kito dabar ištekėti?...
Cit, berneli, dobilėli, negraudink širdelės, 
Aš per graudžias ašarėles nematau 

saulelės.
Aš šilkuose ir turtuose maniau laimę rasti 
Ir be meilės prie turtuolio bernelio 

priprasti....
Bet turtingas bernužėlis man kaip ledas 

šaltas,
Ir gyvenimo laimužės man langas užvertas. 
Niekad saulė nebešviečia ir laimė nelydi, 
Dieną, naktį ašarėlės man akyse žydi.... 
Nesiskųski, mergužėle, aš kentėt padėsiu, 
Ir pasaulyje be tavęs nieko nemylėsiu. ... 
Tu kentėki ištekėjus, o aš senberneliu . 
Pasiliksiu tarpe skausmų, tu tarp 

ašarėlių....
Jonas Morkūnas.

MERGELĖS SKUNDAS
(E. Bendzaitytė)

Žalioji rūtele nenustoj’ žaliuot, 
Jaunoji mergelė nenustoj’ dejuot. 
Nenustoj’ lindėti, širdelę skaudėti, 
Darželyj būdama, ašaras liedama....

..Jos jauna krūtinė spspausta skaudžiai, 
Tartum ją kas baudžia, ji verkia graudžiai. 
PO daržą vaikščioja, žalias rūtas skina 
Ir savu berneliu širdį sau ramina.

Ak, mano berneli, kur gi tu šiandien, 
Delko mane jauną kankina tu vien?
Kam leidi man jaunai taip daugel kentėti 
Suvargusiai sielai nenori padėti?....

Bernyti mieliausias, kur šiandieną esi, 
Gal mane užmiršai, su kita myliesi?
Jei mane užmiršai, o kitą myli. 
Tai mane į bangas jurų skandini....

dirva

Ir Amerikoj tas pats
Iš garsios Metropolitan 

operos išstojo 28 artistai iš 
priežasties mažinimo jiems 
algų, kadangi opera neišsi
moka. Žymiausi artistai 
atsisakė už mažiau dainuo
ti.

Gegužės 27, 1932

SLA. Konstitucija, 
Papročiai ir Grigaitis

Kada paaiškėjo jog Vini- 
kas nėra Amerikos pilietis, 
o tik bus piliečiu laike SLA. 
seimo, todėl jo kandidatūra 
į SLA. sekretorius nepriim
ta, socialistai ir jų sumul- 
kinti sandariečiai rėkė kad 
Vinikas turi būti priimtas į 
kandidatus. Kada aiškinta 
jog Susivienijime yra tokis 
paprotis kad nepilietis ne
gali kandidatuoti į SLA. P. 
Tarybą, socialistai ir suso- 
cialistėję sandariečiai tą 
paprotį smerkė, o “Sanda
ra” ir socialistų spauda rė
kė kad seimas vistiek galės 
Viniką išrinkti SLA. sekre
torium.

Reiškia, jeigu socialistai 
seime turės didumą jie nu
šluos į šalį visus įsigyvenu
sius papročius ir “pučo” bil
du padarys savo tvarką.

Na, praėjo Pild. Tarybos 
balsavimai. Bagočius gavo 
3100 balsų, o Bačiunas ir 
Gegužis bendrai gauna 4100 
balsų.

“Dirva’’ padarė pastabą 
kad Bagočius toli neatsto
vauja didumos SLA. narių 
ri todėl, jeigu ta pačia pro
porcija bus seime delegatai, 
Bagočius jokiu budu negali 
likti SLA. Prezidentu.

“Givalt!” surinka Grigai
tis “N.” nr. 115, editoriale 
“Agitacija už Fašistišką 
‘Pučą’ Susivienijime.”

Čia Grigaitis iškasa ir se
nus papročius, ir konstitu
cijos punktus, ir privedžio- 
ja kad tai butų “dvigubas” 
“SLA. įstatymų sulaužy
mas”.

Matot kaip greitai Gri
gaitis išmoksta ir SLA. įs
tatus ir juos išverčia savo 
naudai? Pirmiau, Viniko 
klausime, nei įstatai nei pa
pročiai buvo nereikalingi, 
dėlto kad jiems reikalinga 
įsprausti Vinikas.

Dabar, kada pamato kad 
tautininkai gali didumos S. 
L. A. narių atstovaujamos 
pusės valdybą seime už
tvirtinti, jau gvoltas.

Šis Grigaičio “givalt” pa
rodo kad jie nesitiki turėti 
seime didumos delegatų, ir 
todėl, kaipo toli mažesnė 
pusė SLA. narių, neprivalo 
sapnuoti apie Savo “pučą”.

Tada tai butų SLA. kon
stitucijos sulaužymas.

LIKIMAS

gENAI, dar prieškariniame laike, kuo
met Rusų sunki letena negailestingai 

spaudė Lietuvių tautą, gyveno viename 
kaime du draugai: Leonas ir Balys. Abie
jų buvo vienoki tikslai, vienokios idėjos, 
kurios skatino dirbti liaudies ir tautos ge
rovei.

Nemune diena iš dienos .bėga verpe
tais vanduo į jurą. O laikas? Laikas dar 
smarkiau bėga, palikdamas tai mažesnius 
tai didesnius pėdsakus. Taip atsitiko il
su šiais draugais: Leoną sužavėjo graži 
moteris. Jis ją prieglobstyje glamonėjo ir 
netrukus apsivedė. Aistringa moters mei
lė sutraukė Leono jautriausias sielos sty
gas ir pavergė kilniausius jausmus.

Balys ta pačia linkme varė pradėtą, 
nors labai sunkų, tautinį darbą. Jis plati
no laikraščius, knygeles ir gaivino tauti
nę dvasią tarp samanotų lūšnelių. Rusų 
žandarmerija stengėsi sekti kiekvieną Ba
lio žingsnį ir užkirsti kelią kilnaus suma
nymo vykdymui. Veltui Balys kreipdavo
si į Leoną, veltui prašydavo iš Leono pa
ramos. Tuomet Leonui jau pasidarė sve
timos tos idėjos, nes jisai jau mėgo ramų 
šeimyninį gyvenimą ir buvo visais atžvil
giais atsidavęs žmonos globai.

Taip slinko dienos, savaitės ir metai. 
Balys vienas apielinkėj pasilikęs tuose dar
bų dirvonuose, stengėsi įtempti savo jie- 
gas ir visą darbą atlikti.

Kaip netrūksta javuose piktžolių taip 
liaudyje blogos valios žmonių. Atsirado 
toks žmogus kurs paskleidė Leonui mela
gingas žinias apie Balį. Sužinojus tai Leo
no žmona, visai nesigilindama apie žinių 
tikrumą, tapo keršto ir pykčio kupina.

Vos tik buvo praėję linksmos Velykos. 
Saulelė linksmai šypsojos žadindama iš žie
mos miego giliai užmigusią gyviją. Švel
nus vėjelis maloniai visus glostė. Vykda
mas Balys užsuko aplankyt savo seną 
draugą Leoną. Bet kai tik Balys peržen
gė slenkstį, tuojau pradėjo plūsti Leono 
žmona:

— Tu liežuvninke, tu Litvomane, tu 
mano vyrą nori iš kelio išvesti!....

Balys bandė teisintis, atsiprašinėti, 
nes jisai norėjo ištirti, sužinot priežastį tų 
nesusipratimų, bet jam nedavė kalbėt.

Leonas, nuo žmonos užsikrėtęs pyk
čio, visaip žmonai pataikaudamas, kumštį 
sugniaužęs šaukė uždususiu balsu:

— Aš viską žinau.... Aš žinau kad 
tave seka Rusų žandarai.... Tu čia ilgai 
nebusi, atsidursi Sibire.... Aš tave dar 
įskųsiu!....

Norėjo pasakyt Balys keletą draugiš
kų žodžių, bet abu su žmona užriko ir tuo 
užčiaupė Baliui lupas.

Baliui buvo gaila savęs: kam čia užėjo; 
gaila tos porelės, gal ji nebūtų taip supy
kus, susinervavus.

Plūdo, koneveikė, rėkė tai vienas tai 
kitas arba kartu abudu ant draugo įvai
riausiais koliojimais. Balys gi stovėjo ir 
laukė galo, tegul išlies pyktį, tegul sulys 
pykčio geluonis į Balio širdį, gal jiems bus 
lengviau.

Trupučiuką aprimo. Balys palenkė 
abiem galvą ir tarė: “Sudiev”, ir išėjo už
darydamas palengva duris. Leonienė ap
malšintu pykčio tonu kalbėjo:

— Išpludau, iškoliojau kaip pasiutusį 
šunį.

Balys ėjo lėtais mažais žingsneliais. 
Atrodė jam jog čia visi tokie sužvėrėję 
žmonės, lyg kad gyvačių lizdai visoje apie- 
linkėje, kada čia atsirado Leono žmona. 
Priėjo prie sriaunaus upelio ir pradėjo 
plautis gausiai išsipylusi prakaitą. Nusi
plovė ir išsimaudė, bet sieloje padarytų di

Vitaitis “Tėvynėje” rašė- 
rašė apie Klaipėdos seimelio 
rinkimus ir išrado kad vi
sa “liekarsta” butų buvus 
rinkimus laimėti — tai rei
kėjo tik įvesti Lietuvoje po
no Vitaičio “demokratišką 
nuotaiką”.

Pernai šiuo laiku Vitaitis 
rengėsi važiuot Lietuvon, 
tia pradėjo kai lakštingalas 
čiulbėti apie Lietuvą, bet 
nenuvažiavo, tai vėl pradėjo 
neigti “fašizmą”. Jeigu dar 
liks redaktorium ir kitą va
sarą Bukšnaitis rengs Su
sivienijimui ekskursiją į 
Lietuvą, patėmykit kaip jis 
vėl “fašistams” laižysis.

Patartina Vitaičiui pasi
skaityt “Liet. Aido” Gegu
žės 6 d. numerį ir be jokių 
filosofavimų sužinos kodėl 
Vokiečiai po senovei išrin
ko savo atstovų daugiau 
negu Lietuviai.

delių žaizdų neišgydė ir moralinių smūgių1 
neišdildė.

Atsisėdo po žilvyčio krumu ir pasken
do užsimąstyme:

— Už ką jie mane plūdo?.... Už-ką? 
Už ką grasino žandarams įskųsti?....

Balys norėjo gryžti ir atiduoti savo 
kūną draskymui žvėriškai įširdųsiems žmo
nėms. Jam nebaisu grasinimas, įskundi
mas, trėmimas Sibiran, kišimas kalėjimam 
Jam tik buvo skaudu — daug skaudžiau 
negu didžiausia kimo žaizda — kad nuo 
taip gerbiamo draugo šeimos susilaukė to
kio neužpelnyto pasmerkimo.' Balys nie
kuomet nebuvo girdėjęs net nuo savo prie
šininkų tokios žvėriškos neapikantos.

— Ak jus moters, moters, moters.... 
iš geriausio draugo padarėt žiauriausią 
priešą, — liūdnu balsu ištarė Balys.

Po to prisiminė praeitį: kaip ganė žą
sis, galvijėlius, kaip jojo draug nakties ir 
linksmai-vaikiškai šnekučiavosi, žaidė. Vė
liau, kaip suaugę, bendromis jiegomis dir
bo ir sulaukė gausių darbo vaisių. Gaivi
no jį praeities prisiminimai. Tuo tarpu at
sklido ant žilvičio krūmo lakštutė, kuri 
čiulbavo, rykavo įvairiausiais gražiausiais 
balsais. Balys jautė kad jam niekas ne
trukdo ramumą, kad dabar dar galima 
apielinkėje rasti jaukią ir ramią vietelę. 
Jį lakštutės užliūliavo, užmigdė saldžiu, 
saldžiu miegu. Artinantis vakarui pajuto 
kaip vėjo pučiama žilvičio šakelė kutena 
jo kaklą žadindama keltis ir vykti namon.

♦ * *

Slinko dienos, mėnesiai ir metai.... 
Balys tapo įskųstas kerštingos moters ir 
ištremtas į tolimą Sibirą. Ištrėmime pa
buvus ilgoką laiką, užėjo didysis karas, ku
riame Balys dalyvavo. Gaudė anuotos, 
pyškėjo šautuvai, daugel kartų varstė kul
kos Balio kūną.

Praėjo sopuliai, užgijo žaizdos palik
damos mažus ženklus ir viskas liko užmir
šta. Ateidavo į galvą tik malonus Sibiran 
ištrėmimo ir praeito karo prisiminimai. 
Sielos gi žaizda, padaryta Leono ir jo žmo
nos, pasiliko Baliui gyva.

Gryžęs Lietuvon, taip brangion savo 
tėviškėlėn, kurios gerovei pirmiau dirbo ir 
kentė, rado nelaimėse ir varguose pasken
dusius tą patį Leoną ir jo žmoną. Balys 
dėjo visas pastangas pagelbėt draugui ir 
jo šeimai, teikti visokią paramą kokia tik 
buvo jo galėję. Dabar tik Leonas suprato 
kur tikro draugo esama. Leonas karštai, 
karštai pabučiavo Balį, o Leonienei per 
veidus riedėjo didelės ašaros vilgindamos 
jos raukšlėtus skruostus, kadangi krutinė
ję sąžinė ją baudė už jos padarytą tam 
žmogui tokią didelę skriaudą, visai nekal
tam.

Pavasario Varnėnas.

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) nė kad šalip Irmino ir jo vyrų, niekam ir

Pravirko vaikino širdis šitą patyrus, 
ir jam rodės geriau butų nugarmėti ežero 
dugne negu likti taip vienam apleistam 
visų, be tėvynės, taip baisiai suviltam mei
lėje. Bet antra mintis jam užėjo: leistis 
link Kernavės ir tenai kaip nors suėjus 
Nerytę, kalbinti ją bėgti su juo, nes jis ge
rai žinojo kaip ji jj mylėjo ir neturėjo ge
ros priežasties tą meilę taip greit užmiršti. 
Nujos tenai, pasimatys su ja, ir ji tikrai 
sutiks bėgti su juo iš Lietuvos ant visados.

Ir lėkė jis linkui Kernavės, kaip ark
lys nešė, žinomais keliais, iki pasiekė Vili
jos pakrantę. Pakrante dajojo Kernavę, 
kur kitoje pusėje upės stovėjo pilis. Žiu
rėjo ir dairėsi, miške būdamas, Į pilies sie
nas. Norėjo ant jų pamatyti ją vaikščio
jant, taip kaip jis su ja Trakų pilyje tan
kiai sienomis vaikštinėdavo. Bet sienos 
buvo tuščios ir nieko gyvo aplink pilį nesi
matė, tik ankstyvą rytą paukščiai ore te
skraidė.

Rengėsi leistis arkliu skersai upę, bet 
staiga kita mintis jį nuo to sulaikė. Per
plaukus upę, ten sutiks žmones, o tada tu
rės išsiduoti kuo yra, taigi ir taip ir taip 
gali pakliūti. Skaudu ir liūdna buvo.

Mintys viena kitai priešingos siautė jo 
galvoje, o krutinėję virė meilė ir neapi- 
kanta tai kurios jis dabar jieško. Viena 
mintis gundė leistis į vandenį ir plaukti ją 
varu pasiimti ir gabentis su savim, kita 
mintis pagiežą kėlė kam ji ištekėjo už kito 
ir jo nelaukė, todėl neverta jo meilės; juk 
jeigu ji butų jį mylėjus, nebūtų taip grei
tai už kito išėjus, butų laukus vienaip ar 
kitaip su juo pasimatyti.... Kaip ji galė
jo pasiduoti kitam dabar myluoti, kuomet 
jiedu taip gražiai svajojo-pynė savo ateitį, 
išdabindami meile, ir ryžosi visada būti 
tiktai vienas kito?....

Ką ji jautė ir pergyveno Merkys ne
žinojo. Ji taipgi nei sapnuoti gal nesap
navo kad jos mylimasis gali pas ją parjoti 
jos jieškoti.... Ką ji butų darius patyrus 
apie jį negalime žinoti, vienok reikia pri
minti kad iš Nerytės širdies neišdilo tas 
kurį ji per kelis metelius taip saugiai au
gino, užlaikė....

Rūstaus jausmo apimtas, trenkęs save 
širdin pagiežos mintį, kad pašalintų iš sa
vęs tą “neištikimą mergiotę”, nabagas vai
kinas, lyg palaužtas jaunas medelis, galvą 
nuleidęs jojo mišku atgal Vilniaus link.

Už kelių varsnų nuo Vilniaus, kitoje 
pusėje Vilijos, Merkys apsistojo pas kitą 
savo pažystamą žmogų, girios gyventoją, 
kurį taip pat nustebino savo atsilankymu 
Šis gyventojas buvo ištikimas Jaunučio rė
mėjas, palaikė Gedimino patvarkymą, nors 
apie tai negalėjo daugiau su niekuo kalbė
ti. Jo vienas sūnūs tarnavo Vilniaus pily
je, taigi iš jo šis žmogelis viską apie Merkį 
geriausia žinojo. Merkį jis labai maloniai 
priėmė ir rodė visą draugingumą. Jo žmo
na, geros širdies moteris, mokanti svečią 
pakeleivį priimti ir vaišinti, labai džiaugė
si savo senu pažystamu, ir abu jie rūpino
si klajūno apsauga, žinodami apie jam grę- 
siamą pavojų.

Moteriškė iš Merkio akių numatė kad 
jis yra susigraužęs ir nuvargęs: suprasda
ma jog jis keliauja slapstydamasi, žinojo 
kad jam stoka pasilsio ir miego, pavalgy
dinus paguldė, o tiį< po gero pasilsio žadė
jo su juo plačiau pakalbėti.

II.

Apleidimas Lietuvos
Kaip ten 'buvo nebuvo, Merkys, žino

damas kad vėl turės iškeliauti iš savo tė
viškės, negalėjo nurimti nepasimątęs su 
savo tėvu, motina.

Skuba jis į Vilnių, pas Irminą, pasiti
kėdamas kad Ruso keliauninko rūbuose 
Vilniečiai jo nepažins. Jis buvo apžėlęs, ir 
jo veidą slėpė apšiapus barzda, todėl ma-

neapeis kas jis toks butų. Tuo tarpu ti
kėjosi, prie vežimų stovint, arba po rinką 
švaistantis, gaus nors ištolo pamatyti sa
vo tėvą.

Stovi prie savo pirklio vežimo, nedrą
siai sukinėjasi ir tankiai nusisuka šalin 
kada koks žinomesnis Vilniaus gyventojas 
prisiartina. Bet kaip tai jis jaučia kad 
aplink jo vežimą jo pažystami vis labiau 
ir labiau smelsiasi, prieina, ištempę akis į 
jį pažiūri ir skubiai pasišalina. Jis mato 
vieną po kitam buvusius savo draugus ii’ 
norėtų su jais kalbėtis, bet turi slėpti save. 
Kiti nepažystami tėmija jį, pažiūri ir nu
eina. Po jų ateina vėl kiti — turbut pir
mesnių prikalbinti eiti pažiūrėti, ko tai 
persitikrinti, ir vėl nueina....

Savo tėvo nesulaukia pasirodant, ir 
apimtas baimės pradeda laukti kad Irmi
nas krautus! vežimus ir apleistų Vilnių... 
Baimė jį ima kad jau susekamas ir gali 
tuoj pakliūti.... Ko ėjo į Vilnių, galėjo 
visai nesirodyti....

Aplink jo vežimą, iš arti ir iš toliau, 
pradeda sukinėtis pilies įgulos vyrai, vis 
tokie kurie jį gerai pažinojo. Prakaitas 
pila jį, bet bėgti nedrysta. Irminui išsi
duoti irgi nenori, tik pats vienas neša visa 
kas jame dedasi.

Popietis. Aplink vežimus renkasi vie
nas po kitam pilies viršininkai. Vienas po 
kitam ateina kareiviai — būr-is vis didėja 
ir didėja. Visų akys žiuri į Merkį, o jis 
baimės apimtas ir šala ir bala. Bijo kad 
nepasirodytų jo tėvas dabar, nes, neišken
tus ir puolantis prie tėvo, visi sužinos kas 
jis yra.

Nors daug jau buvo kareivių aplink jį, 
bet skaičius vis didėjo. Irminas iškarto 
manė kad sueina pirkti sąu reikmenų ir 
tikėjosi didelio pelno. Bet niekas nei ne- 
pąčiupinėja jo prekių, o tik akimis vedžio
ja jo vyrus ir visų akys apsistoja ant Mer
kio. Rūstybė apėmė pirklį ir jis, nors ma- 
sąs žmogelis, išėjęs priekin prie didelių pi- 
'ies kareivių, garsiai su jais barėsi, maišy- 
iamas visokių kalbų po žodį, reikalauda
mas kad pasitolintų ir prileistų artyn tuos 
kurie nori ko pirktis. Bet susirinkusiu 
akys tik gaudo pirklio vyrus ir ko tai įieš
ko. Merkiui rodos kad jų žvilgsniai iš
trauks jį iš būrio, net užpakalyje kitų sto
vintį. Visi nežino čia kariauninkams rei
kia, žino tik vienas Merkys.

— Jeigu žinočiau ko jums reikia, duo
čiau, tik eikit šalin! — perširdęs rėkė Ir
minas. Bet susirinkusieji tylėjo ir labiau, 
akis įtempę, žvalginėjo į pirklio vyrus.

— A! žinau! Jus nematėt tokių dide- 
ių ir narsių vyrų! Žiūrėkit kiek patinka, 
tik eikit sau! — kalbėjo Irminas, didžiuo
damasis savo palydovais milžinais. — Ži
not ką, jeigu reiktų, šis mano vyrų buris 
išmuštų jus visus kiek čia jūsų yra!-— gir
dėjo Merkys kalbant savo darbdavį, ir no
rėjo kad Irminas sušuktų savo vyrams pul
ti susirinkusius išmušti, kad tik greičiau 
jų atsikračius.

Bet kadangi tai buvo Vilniaus pilies 
vyrai, o ne kokie užpuolikai, prieš juos pa
kelti ginklas reiškė pavojų jiems patiems. 
Nors pirklio buris yra galingas, bet apri
botas, o Vilniaus įgula tiesiog be skaičiaus, 
todėl sveikiau buvo užsilaikyti kaip pirk
liui pridera.

Kairėje pusėje, būryje vyrų, pasimatė 
Nerytė.... Ji radosi Vilniuje. Gal atėjo 
jo pamatytį?.... Sudrebėjo jo širdis, pa
mačius prarastą mylimąją, o ji, išbalus ir 
susigraužus, vos nenualpo. Pamatė Mer
kys kad ji jį pažino ir vis dar labai myli. 
Bet kas daryti: eis prie jos, išsiduos save; 
ji taipgi, matė jis, nenorėjo jo išduoti, to
dėl valdėsi kiek galėdama, ir tik ištolo jį 
tėmijo.

(Bus daugiau)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Man didžiausias dyvas 
buvo tai kad Čikagos mo
terėlės (turbut gyvanašlės) 
ėmė visom gerklėm rėkti 
“mes norim Viniko”, netu
rėdamos nei tiek smegenų 
galvoje kad reikia užstot ir 
kovot už savo lyties narę 
Jurgeliutę. Juk turėtų bū
ti garbė kad moteris valdo 
Susivienijimą — didžiausią 
pasaulyje Lietuvių organi
zaciją.

Kodėl vyrai politikieriai 
stoja už savo Gegužį, nors 
žino jo klaidas ir jo netin
kamumą tai vietai. Politi
ka tai politika.

Matysit ką delegatės sei
me pagiedos: ar pasirodys 
kad yra moterys ar tiktai 
vyrų už ausų vedžiojamos 
avelės.

Su Pagarba.

Baisus Nuotįkis.
— Ar žinai baisus nuoti- 

kis mane vakar ištiko? Vi
sas traukinys perėjo įier 
mane ir nepadarė man nie
ko bloga....

— Kokiu budu pavyko iš
sigelbėti?

— Mat, sėdėjau tada po 
tiltu....

Daina
Vaikas ženytis norėjo, 
Apsiskirti negalėjo

Liuba, liuba o ca ca,
Išsiskirti negalėjo....

Jo rateliai lentinėliai, 
Tekinėliai špižinėliai.

Kokia buvo tenai gėda
Iš ratelių išritėjo.

Kokia gera motinėlė,
Davė pupų rakandėlį.

Davė viedrą milžtuvėlį,
Katilėlį špižinėlį.

Davė karvę del pienelio, 
Reiks samdyti piemenėlę.

Davė kiaulę del mėselės,
Nenor šerti nei kartelio.

Davė vištą ir vištelį, 
Reiks lesinti kas rytelį.

Davė žąsį ir antelę,
Reiks iškasti jai prūdelį. 

Davė katę ir balandį, 
Kas vakaras mane lankė.

Davė šunį ir lenciūgą,
Reiks pririšti prie pat 

rūmo....
Liuba, liuba o caca....

Graudi paskaita.
—Beskaitant man paskai

tą visos mano klausytojos 
verkė.

— Apie ką gi ta paskai
ta buvo?

— Apie maistą. Rodžiau 
praktiniai, kaip reikia svo
gūnus lupti ir krienus trin
ti. '

Nedėkingas vyras.
—Buvau kvailas kad ve

džiau tave.
— Ir dabar esi toks pat!
— O ne, tas kvailumas se

niai išrūko.
— Jei taip, tai turi būti 

dėkingas man, jog tave nuo 
kvailumo išgydžiau.

1932 KALENDORIUS 1932
Birželis-June

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

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

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

Sekmad. 29 Maksiminas. Viksvė, Didinis, Gigą
Pirmad. 30 Ferdinandas. Mylinė, Galvainis, Imante
Antrad. 31 Trejybė. Angelė. Gintautas, Agelė
Trečiad. 1 Jokūbas. Galinda, Daugotas
Ketv’tad. 2 Paulė. Ąžuolas, Anskolė
Penktad. 3 Klotilda. Vievelta, įminąs
šeštad. 4 Devintinės. Pranciškus Karač. Vendrė, Biržis

PAJIEŠKOJIMAI
Abromavičius Juozas (Prano 

sūnūs). Kilęs iš Užvenčio vai., 
Šiaulių ap. Gyvenąs Chicago).

Dovidaitienė, Gvildytė Prane.
Gyvenanti Chicagoje.

Kuzmickas Jonas. Gyvenąs 
Edwardsville, Ill.

Mickevičiai, Antanas ir Ro
mualdas. Gyveną Chicagoje.

Pučlevičius Motiejus. Kilęs 
iš Kauno miestą. Kadaise gy
veno Escanaba, Mich.

Šidlauskiene, Dijokaitė Jieva.
Gyvenanti Plymouth, Pa.

Stašauskas Vincas.
Sutkaitis Antanas, kilęs iš

Kidulių vai., šakių ap. Gyve
nąs Chicagoje.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji malonėsit atsilie
pti į

Lietuvos Konsulatas,
201 North Wells Street 

Chicago, Illinois.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

“Juodo Karžygio Sūnūs”
K. S. Karpavičius, Lietuviškų istoriškų apysakų kūrėjas, 
rašo savo didžiausį Lietuviškų Karžygystės Apysakų ku
rinį, kokio jokis kitas Lietuvių rašytojas dar nepasikėsi
no parašyti. Tos apysakos tilps “DIRVOJE” savaitė iš 
savaitės per kokius porą metų. Taigi, nepraleiskit progos 
tų apysakų nepaskąitę — tapkit “Dirvos’’ skaitytojais —

“Di^va” yra didelis, 8 puslapių tautinis savaitinis laikraštis
Metams: Amerikoje 82; Kanadon $2.50; Lietuvon ir kitur $3.00.

— REIKALAUKIT NUMERIO PAMATYMUI — DYKAI. —

DIRVA 6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

vengtas dalykas 
cigaretų skelbimuose!

DŪMŲ užsitraukimas senai buvo 
“ncliečįainas” . . . dalykus, 

kuris buvo uždraustas minėti tabako 
versle . . . vengtas dalykas! Kodėl? 
Dėl to, kad kiekviename tabako lape 
- net geriausiame, lengviausiauic - 
gamta slepia tūlus nešvarumus, kurie, 
jei neišimti, nemalonūs jautrioms 
gleivėms!

Kadangi, žinodami ar nežinodami, 
mes visi vienu ar kitu laiku dali ei- 
garetu dūmu užtraukiame - Lucky 
Strike išvystė šį svarbų mokslišką 
procesą, kuriuo išvalomi tie tabako

nešvarumai. Luckies tą procesą įvedė. 
Tik Luckics ji ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink — 
jog virš 20.000 gydytojų, kuriems 
buvo duota išbandyti Luckies, pama
tuodami savo nuomones savo pačių 
rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerkle,'negu 
kiti cigaretai.

“It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga

prieš knitėjimus - prieš kosulį

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 mo/emskų minučių su įasaulia 

geriausiais šokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Šeštadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.
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PRIENAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis kuriame išdirba
ma geriausias Lietuvoje 

alus
Ant kairiojo kranto Ne

muno, nuo neatmenamų lai
kų, Įsikūręs miestelis Prie
nai. Ištolo miestelio nema
tyti: toliau yra aukštumos, 
o miestelis prie pas Nemu
no slėnyje. Nuo aukštumų 
matyti Prienai kaip ant del
no. Pašlaičiuose yra daug 
šaltinių, bėga upeliai, vieto
mis klampynės. Ties Prie
nais per Nemuną yra me
dinis tiltas, daug kartų de
gintas ir sprogdintas di
džiojo karo metu.

Užįmiestelio guli smiltin
gi įmestečių laukai ir pie
vos, .toliau tęsiasi aukštu
mos Ir miškai.

v.lik is žiemių puses nėra 
arti ęiįško, d šiaip visur:-iš 
pietų yra Prienų miškas, iš 
vakarų — Balbieriškio šilai, 
kitoj- Nemuno pusėj irgi di
delis miškas. Šiuose miš
kuose, kaip pasakoja, slė
pėsi 1863 m. sukilėliai, plė
šikai ir galvažudžiai. Da
bar dažnai pasislepia Prie
nų miškuose pabėgę iš ka
lėjimo kaliniai.

Nuo Prienų Į Kauną eina 
plentas, 32 kilometrai; Į 
Birštoną 7 klm., Į Balbie
riški 14 klm., iš jų pusė rei
kia važiuoti per šilą.

Laike karo per Prienus 
pereidavo daug kariume- 
nės. 'Apielinkių Įvairumas 
sudarė patogias sąlygas 
pulti ir gintis. Kitoj pusėj 
Nemuno, miško pakraščiais 
ir šiapus ant aukštumų yra' 
nykstančių apkasų žymės. 
Mušiu didelių čia nebuvo.

Jau nuo senai Prienų pa

rapija žymi savo didumu. 
Dabar jau sumažinta ir su
skaldyta Į keletą mažesnių.

Miestelio gyventojai dau
gumoje Lietuviai, nemaža 
Žydų, o mažiausia Vokie
čių ir kitų tautybių. Žydai 
laiko prekybą savo ranko
se.

Prienai miestelis jau su- 
kulturėjęs: gatvės išgrys- 
tos akmenimis, padaryti ce
mentiniai šaligatviai ir yra 
visos Įstaigos reikalingos 
kultūriniam miestui. Prie
nų bažnyčia medinė, aukš
tais bokštais, paprasta iš
bluko, bet viduj gražiai pa
puošta. Parapijos klebono 
rūpesčiu Į bažnyčią Įvesta 
elektra. Visi altoriai pa
puošti Įvairių, o didysis al
torius suderintų tautinių 
spalvų lemputėmis. Žvakių 
vietoje irgi dega elektros 
lemputės. Prieš didįjį al
torių palubėj ant balkio iš 
elektros lempučių sudėti 
žodžiai: “Pulkim ant kelių 
visi krikščionys”. Kiekvie
nas pasigeri taip išpuošta 
bažnyčia, nes už ją gražes
nės aplinkiniuose mieste
liuose nėra.

Be to yra dar viena Žydų 
ir viena Vokiečių bažnyčia. 
Kapai yra krikščionių ka
talikų, Žydų ir Vokiečių.

Žmonių švietimo atžvil
giu miestelis neatsilikęs. 
Yra dvi Lietuvių pradžios 
mokyklos, viena Žydų ir 
viena Vokiečių. Svarbiau
sia švietimo Įstaiga tai “Ži
burio” gimnazija. Ji stovi 
ant Nemuno kranto gražio
je vietoje, pastatyta 1919 
m. buvusio seno kapinyno 
vietoj. Jos įsteigėjas yra

kanauninkas Martišius, da
bartinis jos direktorius. Jis 
padėjo daug darbo ir rūpes
čio. Pats jis vaikščiojo kai
muose ir prašė į talką vežti 
medžius, akmenis, sakė bus 
namas parapijai. Tačiau iš
ėjo gimnazija. Sulygino že
mę, nukasė kapus. Mokiniai 
belygindami aikštę iškasa 
tai kaukolę, tai šonkaulį. 
Gerai kad čia dvasiškio rei
kalas, r es kitą-jau senai bu
tų dievobaimingos moterė
lės prakeikę kad neduoda 
ramybės mirusių kaulams.

Žymi įstaiga ne tik Prie
nuose bet ir visoj Lietuvoj 
yra ak us bravoro bendro
vė “Gc Idberg”. Kas geria 
alų tas žino kad Priedų alus 
Lietuvoje geriausias. Bra
voro namai njuriniai, alus 
laikomas rūsiuose ant ledo. 
Pastatyta ir naujas namas, 
į kurį telpa 4,000 kub. met
rų ledo.

Kitos įstaigos: yra trys 
lęntpjuviai su malūnais; 
kitas malūnas yra garinis, 
o kitas vandeninis. Tai to
ki fabrikai. Krautuvių yra 
įvairių: geležies, manufak
tūros, smulkių prekių ir ki
tų apie šimtas. Be to, 
apie 10 valgyklų; alaus ir 
mažalkoholinių gjrimų par
duotuvių — 15. Gerai gy
vuoja koperativas ‘Artojas’ 
su. smulkių prekių, geležies 
ir manufaktūros skyriais; 
kitas — “Talka”, tokio pa
sisekimo neturi. Monopo
lis yra tik vienas. Bankų 
yra trys: Ūkio bankas, Žy
dų liaudies bankas ir smul
kaus kredito. Yra miesto ir 
valsčiaus valdybos, paštas, 
dvi vaistinės, taikos teis
mas. Nuolat gyvena penki 
gydytojai. Reikia pridėti 
dar ir policijos nuovada.

Miestelyje yra superka
mi javai ir kiti dalykai, par
duodama žemės ūkio maši
nos. Prekyba iš Žydų vis 
pradedama po truputį pa
veržti.

Organizacijų yra ketu
rios: Šaulių, Pavasarinin
kų, Tautininkų (Jaunosios 
Lietuvos) ir gaisrininkų.

Gegužinės rengiama, kas 
met kitoje Nemuno pusėje, 
ant aikštės pamiškėje.

Miestelis turi autobusų ir 
elektros stotis. Elektrą tie
kia iš Kauno. Seniau nau
dojosi malūnų ir bravoro 
elektra.

Miestelis gana gyvas. Au
tobusai eina kasdien per 
Prienus Į kitus miestus.

Žiemą per Nemuną veža 
medžius, o pavasarį, nuslū
gus vandeniui, pina sielius 
ir plukdo pavendeniu i už
sienį.

Tai tiek tuo tarpu gali
ma pasakyti apie šį beau
gantį Lietuvos miestelį.

S. Kovarnis.

SLA. 198 kp. - piknikas ne
įvyks. Kaip buvo rengta, Ge
gužės 29 d. (ši sekmadienį) S. 
L. A. 198 kp. piknikas neįvyks. 
Komisija sužinojo kad daugelis 
Akronieehi rengiasi važiuoti į 
“Dirvos” rengiamą pikniką tą 
pačią dieną, Clevelande.

(Nurodymai kaip nuvažiuoti 
į “Dirvos” pikniką telpa vieti
nėse žiniose.)

SLA. 198 kp. piknikas ren
giamas sekantį sekmadienį, 5 
<1. Birželio, girioje gale West 
South gatvės. Bus visokių žai
slų suaugusiems ir vaikams. 
Tikimasi svečių ir iš kitų mie
stų.

Važiuoti reikia W. South St. 
iki privažiuosi girią, ten pikni
ko vieta.

Jaunimo Klube 
daug ūpo ir energijos, 
si pilni pasiryžimo ir 
nies išsiskirstė iki kito 
virtadienio.

matosi
Vi- 
ug- 
ket-

Mirt*. Geg. 10 d. mirė 
Adolfas Budžis, nevedęs, 
apie 47 m. amžiaus. Iš Lie
tuvos paėjo Žeimelio para
pijos. Giminių čia rodos 
neturėjo, pinigų irgi netu
rėjo susitauvęs. Palaidotas 
labai biednai miesto kapi
nėse. Pavyzdis kitiems sen
berniams kas jų laukia.

$ K

Moterys Daugiausia Lai
ko Praleidžia Savo 

Virtuvėje
Namų šeimininkės paprastai dau

giausia dirba virtuvėje negu kuria
me kitame kambaryje. Kuomet at
eina eilė elektriško modernizavimo 
tai virtuvė turėtų gauti pirmiausią 
atidą.

Elektriški išradėjai padėjo dau
giausia savo talento išdirbimui pa
dargų palengvinimui moterų darbo 
virtuvėje. Elektriškų dalykų išdir
bėjai tuos padargus pagamina už 
kainas 
gali tų 
davėjai 
kėjimo

mokslo ekspertai 
darbą į keturis

užlaikymas mais-

| ■ .TAS LAIKAS JAU ATĖJO! | 
NUSIPIRKIT SAU NAUJAS SKRYBĖLES

= ' DEL DECORATION DIENOS i
I $1.00 $1.45 $1.35 j
E Broadcloth Marškiniai 79c. Rayon Marškiniai 25c E
=■ Nauji Šilko Kaklaraikščiai 50c. j—

THE KRAMER & REICH CO.
= 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. =
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllillllllHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIllll5.
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I SPECIALS I
del DECORATION DIENOS

= Visai naujos prekės visuose departmentuose =
= PILNIAUSIAS SANDĖLIS RėlKMENŲ ATEINANČIAI | 
= , ŠVENTEI. ' Ę

Ateikit šiandien ir pasirinkit ko jums reikia.

| JOHN JACOBY & SON | 
f 7036 SUPERIOR AVENUE |

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimE

kuriomis kiekviena šeimyna 
padargų sau įsitaisyti. Par- 
tų dalykų duoda juos išsimo- 
budu, taip kad gali įsigyti

visai nei nejausdamas kad moki pi
nigą už juos.

Namų ruošos 
padalina virtuvės 
skyrius:

■1. Padėjimas ir 
to nuo sugedimo.

2. Prirengimas maisto, maišymas 
ir plakimas.

3. Virimas ir kepimas maisto.
4. Mazgojimas indų.
Visiems šiems darbams atlikti yra 

gerai išdirbti elektriški padargai: 
elektriškas šaldytuvas (refrigera
tor) apsaugoja, maistą atsakančiai; 
elektriškas maišytuvas atlieka mai
šymo ir plakimo darbą; elktriškas 
pečius kepa ir verda, ir prie jo pri
taikius automatišką kontrolių, dirba 
ištikimai net kada šeimininkė išeina 
iš namų; o elektriškas indų plovė
jas atlieka tą nemalonų darbą indų 
suplovimo.

Susirinkimas ir praktika. 
Geg. 19 d. Akrono Lietuvių 
Jaunimo Klubas turėjo su
sirinkimą ir dainų pamoką 
Y. W. C. A. salėj. Apie 8 
va., susirinkus visiems na
riams, pirmininkas S. Alek
na atidarė susirinkimą. Ap
tarta kortavimo ir šokių 
vakaro tvarka ir išrjnkta 
tam baliui reikalingi darbi
ninkai.

Paskui prasidėjo daina
vimo praktika. Mokytojas 
Vincas Greičius visų-pirma 
užklausė kas skaito “Mar
gutį”. Iškilo tik viena ran
ka ir tai moteriška. Paaiš
kinus to žurnalo svarbą ir 
reikšmę jaunimui, daugiau 
narių žadėjo “Margutį” už
sirašyti. Paklausus kas 
skaito “Dirvą”, beveik visa 
pusė narių pakėlė rankas. 
Tiems kurie jos negauna, 
padalinta ‘Dirva’ kaipo do
vana nuo redaktoriaus p. 
K. S. Karpavičiaus.

Iššaukus dainininkų, var
dus, dar prisirašė dešimts 
naujų narių. Dabar chore 
yra suvirs 60 narių. Bėgy
je dviejų praktikų jau pra
mokta pora gražių dainų.

Telegramas. Liet. Jauni
mo-Klubas Geg. 19 d. laike 
savo susirinkimo neužmir
šo savo mamyčių. Mat, su
žinota kad Moterų Sąjun
gos 36 kuopa Clevelande tą 
pat vakarą turi iškilmingą 
vakarienę pagerbimui mo
tinų, todėl nors tuomi pri
sidėjo prie savo mamyčių 
pagerbimo kad pasiųsti Cle- 
velandiečių motinų gerbė
joms pasveikinimą telegra- 
mo formoje, kas ir padary
ta. Išrinkta ypata tą darbą 
atliko.

Pirmas balius. Geg. 21 d. 
atsibuvo pirmas naujai su
sitverusio L. Jaunimo Klu
bo balius, kuris susidėjo iš 
kortavimo, šokių ir užkan
džių. Žmonių buvo ' apie 
400. Buvo , senų ir jaunų. 
Šokta Lietuviškai- ir Ame
rikoniškai. Visi turėjo ge
rus laikus.

Nelaukite. Nežinia kodėl 
nekurie Akroniečiai Lietu
viai dar vis vilkina prirašy
mą savo vaikučių prie A. 
L. Jaunimo Klubo. Dabar 
yra geriausias laikas į jį įs
toti. Mokesčiai visai maži, 
nes tik 5c į savaitę. O nau
da iš to bus didelė ne tik 
tėvams bet ir visam Akro- 
nui. Čia jaunimas turi pro
gą susieiti su pažangesniu, 
aukštesnį mokslą 
jaunimu. Lavinasi 
kalbos. Mokinasi 
tuoj pradės lošti
Turi savo sporto ratelį žai
sti bolę, ir tt. Tėvai, pa
svarstykite ar nedaros blė- 
dį savo vaikams neleisdami 
juos prisirašyti. Kuo ank
sčiau tuo geriau, 
te!

einančiu, 
Lietuvių 
dainuoti, 
teatrus.

ANDERSON FARMOJ
Green Road, į pietus nuo Euclid Ave.

Kas subatvakarį 
pradedant su 

GEGUŽĖS-MAY 21 
per visą Vasarą 

bus smagios 
LIETUVIŠKOS 
VAKARUŠKOS 

Atvažiuokit anksti i 
vakarą, pasivaikščiot 
po gražu sodną, pas
kui prasidės šokiai ir 
tęsis iki vėlumai. Vi
si gali atsilankyti ku
riems tik laikas pave
lija, ir būti kiek ilgai 
nori. Geras orkestras.

ĮŽANGA 
VISIEMS 

NEMOKAMAI
Kviečia

Skvininkai.

Sutaupysit Sau Pinigų Naudo
dami Elektriška Refrigeratorių

Kaip tik Įsigysit Elektrišką Refrigeratorių (Šaldytuvą)

savo namuose, tuoj patėmysit sumažėjimą jūsų lė
šų maisto pirkime.

Maistas nesiaikvos negeistinais surugimais arba sugedi
mais. Likusis nuo stalo maistas galima bus išlai
kyti iki sekančio karto iki ji visą suvalgysit.

Galėsit patiekti šeimynai geresni maistą, su mažiau dar
bo ir už pigesnius kaštus.

Patariame Apsilankyti

Elektriškų Refrigeratorių Parodą
Daugybe Modelių Pasirinkimui

Apex ’’ Bohn Copeland Frigidaire
General Electric ’ Kelvinator

Majestic Westinghouse

Inejimas Veltui......................... Nieko Nesiūloma Pirkti
Atdara šiokiomis Dienomis 9 iki !) . Informacijos vėlini

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING 18TAS AUKŠTAS
PROSPECT IR ONTARIO CHerry 2 5 3 5

Nelauki-
Bitute.

Vieša padėka. Šiuomi rei
škiam širdingą padėkos’žo
di Akrono Liet. Jaunimo 
Klubui už taip gražų pa
sveikinimą telegramų mu
sų iškilmingo motinų pa
gerbimui banketo svečius 
Geg. 19 d.

Clev. Mot. Sąjungos 36 k. 
valdyba.

Geg. 7 d. SLA. 198 kp. 
buvo surengus balių nau
dai vieno savo sergančio 
nario. Kadangi tokia be
darbė tai publikos nedaug 
tesusirinko, rengėjai vos 
galą su galu sudurė ir pel
no matomai jokio neliko.

Baliuje grojo Lietuviškus 
šokius jaunuoliai gerų Lie
tuvių vaikai: Kazys ir Bro
nius Eigirdai, J. Janickas, 
K. Prospaliauskas ir Biru- 
ta Garijonaitė. Dalyvavu
sieji tą muziką labai mėgo 
ir graižai linksminosi.

Canton, O., Lietuviai su 
kitais surengė maišytą ba
lių Gegužės 14 d. Grojo V. 
Vasiliausko dūdų orkestras 
ir dalyviams labai patiko. 
Kada tik rengs šokius, žada 
visada kviest Vasiliauską.

Nepersenai pas A. Ru
džius svečiavosi O. Rama
nauskienė iš Mallet Creek, 
O. Ji atlankė p. Sketrienę 
su K. Jurevičium Greens- 
burge, O., kurie labai apsi
džiaugė sulaukę viešnios.

Keliautojas.

t❖
iX
i
f C. F. PETRAITIS, Prop,
❖ 6702 Superior Ave.,

O ROSEDALE ?: 
“Dry Gleaning Co.|

HEnd. 7906 I

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
hood.

PERSIGERIA KIAURAI

Nes jis dvigubai-Valytas—Nelaukit 
rytojaus—Pirkit jo šiandien. 
Klausykit WHK sekmadieniais 

Nuo 8:30 vakare
The Columbia Refining Co. 

CLEVELAND, OHIO

KAVA ... PASKANINTA SU
Franck's
Chicory

Jums Duos

GERIAURĮ 
SKONĮ
Virkite Kavą su 

CIKORIJA

FRANCKS
Gaukite Kava be
jos visose Cikorijos
gerose -------- - yra

grosernese panašiai
ir kavos kaip maistas
krautuvėse. be dmsįos

HEINR. FRANCK SONS lnc.
FLUSHING. N.Y.

Norėjo taikos 
gir

Papilė, Šiau 
landžio 20 n, 
asmenys kėsin 
smo namus p 
gręžę sienoje 
vidun benzino 
gantį knatą u 
liu. Tačiau bei 
degė. Ryte 
pastebėtas tik 
žino kvapą. -

Siaubingas
Žasliai, Tral 
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butų”. Viena 
džiovė didelę 
nį džiūti, bet 
sudžiuvusią iš 
nerado. Pasii 
butą tik šiltos 
tė pasišildžius 
lindo ir nuvi 
patinka. Dvi i 
lė gyvatės jieš 
namuose “vir 
vertė, bet bė 
Dabar ji tur: 

’ mes savo nai 
nes mano ka 
gyvatė prade 
dyti”. — Tsb.

Pavasa:
Mariampolė 

sėja šioj apy 
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o Alytaus a] 
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lio dirva ir f 
žemė išdžiuvo
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Lietuvis Popi
Maliav<

Nuimu seną 
sienų su mot 
šina už priei 
Popieriavimo 
met daug pig 
piera pigesnė, 
norit pagražii 
mą kreipkitės 
liksit darbą i 
giau negu pei

1229 EAST

YOU1 
PITT

Informac

ERIE 1

Adol]
L]

Lietuviai reil 
singa patarn; 
patiškas, mai 
navimas. V« 
sąžiningiausū 
lėšos, $150.0( 
6621 EDNA
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Norėjo taikos teismą sude
ginti.

Papilė, Šiaulių aps.—Ba
landžio 20 naktį nežinomi 
asmenys kėsinosi taikos tei
smo namus padegti. Pra
gręžę sienoje skylę, pripylė 
vidun benzino ir įkišus de
gantį knatą užlipdė ją mo
liu. Tačiau benzinas neužsi
degė. Ryte pasikėsinimas 
pastebėtas tik užuodus ben
zino kvapą. — Tsb.

Siaubingas pirkinys.
Žasliai, Trakų aps.— Kei

sta čia žmonių pažiūra gy
vatės atžvilgiu. Daug kas į 
gyvatę kaž kaip mistingai 
žiuri ir mano kad ji vaistas 
yra. Sulaukę pavasario, to
kie žmonės būriais eina į 
pelkes ir ten gaudo gyvates, 
kurios iš po žiemos labai nu
silpę ir nevikrios. Prisigy- 
vačiavę neša j turgų ir ten 
pardavinėja: po 1 litą, dau
giau ir mažiau. Pirkėjai 
parsinešę, “pirkinius” džio
vina ar mirko degtinėj, ku
rią paskiau vartoja kaip 
vaistą “nuo visų ligų”, o 
džiovintomis gyvatėmis gy
vulius šeria, kad “riebesni 
butų’’. Viena moterėlė pa
džiovė didelę gyvatę į kros
nį džiūti, bet kada norėjo 
sudžiūvusią išsiimti, tai jau 
nerado. Pasirodo, krosnies 
butą tik šiltos, dėl to gyva
tė pasišildžius iš krosnies iš
lindo ir nuvizgeno kur jai 
patinka. Dvi dienas moterė
lė gyvatės jieškojo visa savo 
namuose “viršun kojom” iš
vertė, bet bėglės nesurado. 
Dabar ji turi mirtinos bai- 

' mes savo namuose gyventi, 
nes mano kad naktį atėjiu 
gyvatė pradėsianti ją 
dyti’’. — Tsb.

Žvejai liko be žuvų.
Šventoji, Kretingos aps.— 

Šventosios, Būtingės ir kiti 
kaimai yra išimtinai žvejų 
kaimai, kurių gyventojai 
tik žvejyba ir verčiasi. Su
laikę pavasario, visi subruz
do jūron menkių gaudyti, 
bet labai nusivylė nepasise
kimu. Šymet beveik niekas 
menkių nesugauna. Prieš 
keletą metų jų tiek daug 
buvo kad žvejai iš juros 
gryždavo artipilnio laivus 
jų prisigaudę. Įtaisius uos
tą, menkės kasmet mažėjo 
ir maėjo. Vieni maon esą 
del to, kad laivų mašinos jas 
baido ir jos saugesnei! vie
ton pasitraukė, kiti žvejai 
aiškina kad maras menkes 
išnaikinęs. — Tsb.

Šiaulių dramos bustas
Šiauliai. — V a 1 s tybinės 

dramos Šiaulių skyrius iš
nuomavo - didžiausio kino 
“Kapitol” namus trejiems 
metams. Šituose rūmuose ir 
dabar ji darydavo vaidini
mus, bet namų įrengimas ne 
labai tiko dramos vaidini
mams. Išnuomavo rumus il
gesniam laikui, manoma, kai 
kuriuos parankumus juose 
įsitaisyti.—Tsb.

g 
gy-

Pavasario sėja.
Mariampolė. — Pavasario 

sėja šioj apylinkėj šymet 
prasidėjo Balandžio 16 d., 
o Alytaus apskrityj kiek 
ankščiau, nes ten prie smė
lio dirva ir todėl greičiau 
žemė išdžiuvo.—Tsb.

Miestinami Kybartai.
Kybartai, Vilkaviškio ap 

—Miesto savivaldybė pas
taru metu susirupinus gat
vių grindimu ir autobusų 
stoties statymu. Labiausia 
purvinai Sinagogos gatvei 
išgrysti bus panaudoti karo 
metu sudegintų namų pa
matai. Autobusų stotis np- 
rėta prie geležinkelio sto
ties statyti, bet su geležim 
kelių valdyba nesusitarta. 
Greičiausia ji'bus statomą 
vienam gale turgavietės.— 
Tsb.

Bankus labai palietė. Kri- 
zis Lietuvos bankus gana 
paveikė. Indėliai sumažėjo 
beveik trečdaliu. Del įvairių 
firmų bankutavimo taipgi 
yra nuostolių. O firmų pe
reitais metais bankrutavo 
arti pusė. Kai kurie bankai 
turėjo žymių nuostolių ir 
del užsieninės valiutos kri
tinio. Tačiau Lietuvos ban
kai iššilaikė ir dabar net su
mažino už paskolas ir dis
kontą nuošimtį. Permato
ma kad netrukus nuošimčiai 
bus dar sumažinti.

Dabar bankai paskolas 
duoda tik labai rimtiems kli
entams, ir tai reikalauja 
kuo rimčiausių žirantų. Tai 
daroma tam kad daug vek
selių pradėjo eit į protestą. 
O tai yra negeistinas reiš
kinys.

Bankininkų nuomonė, da
bar išsilaikys tik tos firmos 
kurios yra stiprios ir veda
mos prityrusių žmonių, o 
kitos visos bus 
likviduotis — 
konkurencijos 
spaudimo.

Prekyba pradės gyvėti 
pavasariui išaušus, ] 
siras eksportui 
sviesto, kiaušinių.... 
pakiltų ir grudų kainos tai 
atgytų ir prekyba, o.dabar 
ūkininkams kenčiant pini
ginį badą kenčia ir visas 
prekyba.

Sveikas ir teisingas prin
cipas. Parduodamų bekonų 
ūkininkams vos užtenka mo
kesčiams apsimokėti ir bū
tiniausioms išlaidoms. Apie 
prabangos dalykus ir apie 
pirkimą nebūtinai reikalin
gų daiktų dabar nėra nei 
kalbos. Visi stengiasi būti 
be to, be ko galima apsieit. 
Principas labai teisingas ir 
sveikas.

Prabangos dalykų impor-

priverstos 
neišlaikys 

krizioir

kaip at- 
daugiau 

Jei

ENdicott 0981

J. G. Polter
Lietuvis Popieriuotojas ir 

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

1229 EAST 74th ST.

y

I 
y i

Dr. S. L Tamošaitis
(THOMAS) •

Lietuvis Dentistas
1304 East 68th St.

Kampas Superior Avenue g 
(Virš Lietuvių Banko) j 
Tel. ENdicott 1378 § 

j* «■ Ti Ti « n Ti Tt Si Ti Si u *

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Taipgi atnaujinu senas'grindis. 
Nuimu nuo sienų senas popieras su 
vėliausios mados įrankiais greitai ir 
gerai. Neišduokit darbo kitiems be 
mano šiometinio apkainavimo. Dar- 

iį>ą darom ant išmokėjimo — duokit 
| išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN H
PITTSBURGH $2
SNIP&W IŠVAŽIUOJA

Cleveland . . 8:20 ryto
E. 55th St ..8:29 ryto
E. 93rd St. ..8:34 ryto

Iš
Iš
Iš

Iš

Iš

Tikietai geri tiktai

ten ir
atgal
ten ir
atgal

GRYŽTA
Pittsburgh 4 :00 vakare 

arba 8:30 vak.
Youngstown 5:35 vak. 

arba 9:59 vak.

kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS

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

BUFFALO MUTUAL 
LIFE INSURANCE 

COMPANY 
of Buffalo, New York

persikėlė į
11-tą Aukštą, Fidelity Bldg.

Išrašo gyvasties apdraudą 
vyrų, moterų ir vaikų, nuo 

1 iki 60 metų amžiaus.
Kainos visai žemos ir poli

cies
Kaip vyriausis ofisas taip 
ir Cleveland Agentūros ve
dėjau suteiks jums manda

gų patarnavimą.

neša dividendus.

Informacijų kreipkitės ar- 
• ba rašykite:

JOSEPH R. GAYSON, 
General Agent

11th Floor, Fidelity Bldg. 
Cleveland, O.

xPhone: CHerry 1191

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

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

j Ofiso
?MAin
| P. J. KERŠIS
11426-8

Baigęs 
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų
Collister, Stevens 

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

> Telefonai Namų 
j-MAin 1773 KEnmore 47401V

Standard Trust Bldg, 
teisių mokslų Cumber-

X ir

Į Lįetu- 
Rusai

atsilieptų ekonominiuose 
reikaluose labai neigiamai.

Iš 10,000 lašininių kiaulių, 
išvežtų į Rusiją, daugiausia 
buvo ne meitėliai, bet kiau
lės. Reiškia ūkininkai išsi- 
parduoda veislines kiaules 
dėlto kad jas jiems laikyt 
neapsimoka, arba permažai 
duoda pelno. Kieno čia yra 
kaltė reiktų rinitai susirū
pinti ir klaidas atitaisyti.

Jei ūkininkas turės bent 
šiokį tokį iš bekonų pelną, 
jis juos augins, o jei jų au
ginimas mažėja, tai tuo at
žvilgiu kas nors yra nevisiš
kai tvarkoje.

Kiek krizis truks. Ben
drai, bankininkų neperma
toma kad greitu laiku da
bartinė Lietuvos ekonominė 
ir finansinė būtis pasikeistu. 
Jos pagerėjimo galima, tikė
tis tik nuo vidurvasario. Bet 

sumažins jų auginimą, o tas1 ir žymesnio pablogėjimu

tininkams bankai jokių pa
skolų neduoda. Visokį eks
portą stengiamasi finansuot 
kiek galint prieinamomis 
sąlygomis.

Kiv.irčiai su Vokietijos 
firmomis jokio rimtesnio 
pavojaus musų bankams ne
sudaro.

Bekonai. Iš eksportuoja
mų prekių rimčiausios bus 
“bekonai”, bet jų kainai e- 
sant neperdideliausiai, ky
la baimė kad jų nebūtų Lie
tuvoje permaža. Juk jau ne
seniai atidaryti bekonų ap
dirbimo Tauragės fabrikas, 
jau sumažino savo darbinin
kus, dėlto, kad ūkininkai 
permažai bekonų atvežama. 
Jei jų kainos nepakils, gali
mas dalykas kad ūkininkai i 
ciinin7ina m mirtim m o r\

taip pat numatoma. Bado vasarą užteks visiems. 
Lietuvoje nebus, o darbų —Tsb.

NIAGARA FALLS
k

ONLY $375 One Way 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?
Moęe restful.. . cheaper . . . and saves a day.

Steamers Cach way, every night, leaving 
at 9:00 P. M.» May 1 Sth 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 TRA.4SIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio:,’

Ask your Local Tourist or 
Ticket Agent for new C&B 
Line Folder, including Free 
Auto Map and details on 

our All-Expense Trips.

$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 SIU KNYGŲ DOVANAI!
Senu, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, kadangi knygos duodama tik naujiems. Bet 
kurie seni skaitytojai užrašys NAUJĄ skaityotją, tiems knygos bus duodamos lygiai kaip ir naujai užsirašantiems.)

KANADOS Lietuviams: Kurie norit gauti šias dovanas privalot mokėti pilnų prenumeratą — $2.50. Už nupigintą 
(del bedarbės) kainą $2.00, naujai užsirašantiems jokių dovanų neduodame. Prašome tą įsitėmyti išvengimui nesu
sipratimu su Administracija. Prenumeratą reikia siųsti money orderiais, nes Kanados dolaris neturi pilnos vertės)

isTOREjA 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. DIDELE KNYGA 318 I’USL. Paskirai perkant — §2.00

(Knygas mažesnes vertės negu $2 galit pasirinkti kelias sudarymui pilnos $2 vertės)

Namų Daktaras
Naudinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma 
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti.....................§2.00

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tų garsų buvusį ‘bedievį kunigų’, ir rašytojų, Dr. 
Šliupo buvusį draugų. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. . .50c

Rymas — Garsus Romanas
Garsaus Franeuzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
mas. Didele knyga, 432 pusi.......................................................... §2.00

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje
Svarbus veikalas Lietuvos istorijos tyrėjams, kaip Lenkai pradėjo 
kišti katalikybę j Lietuvą ir kodėl. 264 pusi.................................. 1.00

Meile ir Daile
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
ga turėti kiekvienam. 206 pusi...................................................... §1.00

Gyvenimo Mokykla
Knyga pakelianti dvasiu ir įkvepianti norų atsižymėti moksle ir ki
tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi...................................... 2.00

Sidabrinis Kryželis
Arba Dailydč iš Nazareto — graži apysaka iš laikų Kristaus kan
kinimo. Kiekvienam patiks. 169 pusi..............................................75c

Marija Bočkareva
Labai įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo ka- 
riumeneje kaip vyras. 295 pusi..........................................................L00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai ? Šioje knygoje 
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais. 184 pusi...............§1.00

K a n d i d a s
Garsaus Francuzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį 
kurs pasaulyje jieškojo gero, o rado tik blogų. 170 pusi....... §1.00

Tautos Vainikas — Eilių Knyga
Gražus Įvairių dainų rinkinis įvairių autorių. Susideda iš dviejų 
tomų. Viso apie 300 pusi, (už abu tomu tik) .............................. 50c

ir
Pūsčios Dvasia

Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi.................................................................. L00

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

apie nežinomų Mergų atvykusia iš juros ir užkariavusių Žemaiči us, ir apie vienų narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. ŠI KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; UŽ AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- JJ
kiai pažymekit norimų knygų vardus. 6g20 Superior Avenue

i

Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
Naujas pilnas Orakulas — didele praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspčjimais likimo ir laimes vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 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

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

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

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

Etnologija—aprašymas apie Žmonių veisles 
Aprašymas apie žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą, 
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizda.', tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo §3............ §2.00

Istorija Abelna
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus. ................... §2.00

Kaip Rašyt Laiškus Lietuviškai ir Angliškai 
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 Prateviai Mažojoje Azijoje į
Dr. J. Šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi- į 
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 ideališkų žmonijos gy
venimų, laba? naudinga knyga. 356 pusi.....................................§1.25

Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kup onus 1932 metų už pilną jų vertę) S
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“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 448G—Atdara vakarais

‘DIRVOS” GEGUŽI
NE ĮVYKSTA JAU j 

ŠĮ SEKMADIENĮ
P.r.n: s šios vasaros tikrai 

didelis piknikas-gegužinė bus 
tai “Dirvos” Bendrovės šį sek-į 
madienį, Gegužės 29 d., gerai 
žinc-T.oj Andersono farmoj ant 
Green Road.

Šiame piknike bus duodama 
dykai 10 įvairių dovanų, taipgi 
bus įvairių išlaimėjimų. Bus 
geras orkestras šokiams.

Privažiavimas iš visų pusių 
geras ir visai netoli Clevelando.

Iš kitų miestų atvažiavusieji 
lengvai pasieks važiuodami į 
rytus Euclid Ave. iki Green rd. 
Prie Green Rd. yra ženklas.

AKRONIEČIAMS geriausia 
važiuoti iki Mayfield Road ir 
pasukti į rytus iki Green Road. 
Paskui pora minutų pavažiavus 
į šiaurę rasis po dešinei pikni
ko vieta.

“DIRVOS” EKSKURSAN
TAI IŠVAŽIUOJA

Antradienį po pietų, iš Erie 
stoties, nuo 4 vai. po pietų, ap
leidžia Clevelanda ir išplaukia 
Lietuvon Birželio 1 d. sekanti 
Cleveland) ečiai: Antanas Ma- 
linskas, Kazys Milkintas, Bronė 
Klierikai tienė, Jonas Vasiliau
skas (iš Jackson. Mich.), ir Pr. 
Samuolio šeimyna.

Povilas Ječius išvažiuoja Ge
gužės 27 d. ir išplauks Gegužės 
28 d. laivu “Frederik VIII”.

Keli ekskursantai atliko del 
kitų laivų, dėlto kad ant “Mau
retania” pritruko vietų.

Kaltė, žinoma, ekskursantų, 
nes Lietuviai turi madą laukti 
paskutinių dienų ir tik tada at
eina pas agentą mokėti, nors 
pradeda rengtis anksti žiemą. 
Kiti vis užima laive geriausias 
vietas, o Lietuviams lieka pas
kutinės arba visai nelieka.

LAIVAKORTĖS PABRANG
STA. “Dirvos” Agentūra gavo 
pranešimą kad laivakortės į 
Lietuvą (ir abelnai į Europą) 
nuo Gegužgs 25 d. pabrangin
tos 10 nuošimčių.

Taigi kurie neišvažiavo iki 
Šiolei, pirkdami1 laivakortes ki
toms ekskursijoms turės mo
kėti 10 nuoš. daugiau.

GIMTADIENIO paminėjimas. 
Sekmadienį, Geg. 22 d., pp. Lu
koševičių namuose (North Olm
stead) buvo surengta gimtadie
nio paminė j imaą p. Birutai žiu- 
rienei. Dalyvavo gražus drau
gų inteligentų būrelis iš Cleve
lando. Visi gražiai prisilinks- 
mino. Pp. Lukoševičiai yra p. 
žirnienės tėvai. Svečias.

Iš KULTŪRINIO DARŽELIO 
SĄJUNGOS VEIKIMO

Gegužės 13 d. įvyko mėnesi
nis Darželio Sąjungos susirin
kimas. Iš išduotų raportų pa
sirodo kad visas darbas yra va
romas pirmyn ir neilgai trukus 
bus prieita prie Darželio atida
rymo. Gal daugeliui išrodo 
keista kad taip ilgai darbas tę
siamas. Bet mes galime supra
sti kad jei ir pavienė draugija 
pasiima kokį dalyką padaryti, 
taip savo nedidelio būrelio na
rių, ir tai ima daug laiko. O 
šiame klausime darbas dar la
biau trukdomas dėlto kad rei
kia turėti reikalas su dviem 
valdžiom: su Clevelando mies
to valdyba del galutino planų 
sutvarkymo, prie to reikia tai
kytis ir prie Lietuvos valdžios, 
kuri yra pažadėjus padovanoti 
musų Darželiui Dr. Basanavi
čiaus biustą. Taigi matote ka
me dalykas. Su Lietuva jau 
galutinai dalykas užbaigta, tik 
trukdo reikalą vietinė miesto 
valdžia, kuri tik ką naujai ta
po išrinkta ir neapsipažinus su 
reikalais.

Toliau, prie šios progos no
riu pranešti draugijoms kurios 
siunčia į Darželio susirinkimus 
atstovus, kad jos būtinai reika
lautų savo atstovų lankytis su
sirinkimuose ir kad išduotų ra
pe tųs draugijoms. Kokių še
šių draugijų atstovai visai ne
dalyvauja susirinkimuose nuo 
pat p'rmo jų išrinkimo. Drau
gijų valduos prašomos prižiū
rėti kad atstovai lankytų arba 
je'gu pirmesni “pavargo” pa
keiskite kitais, nes Darželio Są
junga darbo turi ir turės daug, 
o kai atstovai neateina, darbi
ninkų yra permaža. Rinkite 
tokius kurie nori dirbti.

Iš iždininko raporto pasirodė 
k: d ižde pinigų yra $1,203.

Jonas Jarus, koresp.

APSIVEDĖ. Gegužės 16 d. 
suėjo į šeimynini gyvenimą p-lė 
Anelė Strimaičiutė su Jonu De- 
.< siu. Antie yra duktė Juozo 
ir Veronikos Strimaičių, o Jo
nas yra sūnūs visiems gerai ži
nomo Vinco Debesio. Sujung- 
tuvės atsibuvo šv. Pranciškaus 
bažnyčioje. Kun. F. Detzel at
laikė iškilmingas mišias, per 
kurias klebonas Kun. J. F. 
H pp grojo vargonais. Bažny
čia buvo pilna jaunavedžių gi
minių, draugų ir pažystamų.

Po mišių visi suvažiavo pas 
pp. Strimaičius, kur atsibuvo 
iškilmingi pietus. Tą patį va
lu rą jaunavedžiai apleido Cle- 
velandą ir iškeliavo ant “honey 
moon’. Sugryžę, kokį laiką gy
vens jaunosios tėvų namuose.

Linkime jiems ilgų metų, ko- 
geriausios laimės ir kloties.

Draugas.

DARBUOJASI Už ROOSE- 
VELTO KANDIDATŪRĄ

MUZIKO B. NEKRAŠO kon
certas pereitą sekmadienį pra
ėjo su didžiausiu pasisekimu— 
publikos į Lietuvių salę atsi- 
>a; kė apie 500 ir visi buvo pa
to .kinti. Daugelis skundėsi 
k d net perdaug prisijuokė 
juo pasakėlių kurias girdėjo 
koncerte. Choras pradžioje ne 
visas susirinko, bet puikiai su
dainavo ir buvo atšauktas pa
dainuoti daugiau. Pabaigoje 
gi choras pasirodė didelis ir ge
rai dainuojantis.

P-lė S. Kučinskiutė dainavo 
keliais atvejais, jos balsas gra
žus ir publika norėjo daugiau 
jo:; klausytis.

P-lės Salasevičiutės savo ža
vu jančiais balsais dainavo ru- 
etus.

Poni A. Velykienė, naujai at
vykus į Clevelanda, pasirodė 
turi labai naturališką balsą.

Gal pirmą kartą taip šaunia: 
pasirodė vyrų kvartetas: J. 
Sadauskas, B. Velička ir bro- 
’iai Luizai gražiai sudainavo. 
Luizai taip pat padainavo daug 
duetų, kuriuos publika labai pa
mėgo.

K. Simonaitis šauniai pasi- 
cdė su armonika, kurios muzi

ką Lietuviai mėgsta.
Pianu duetus skambino A. 

Sadauskaitė ir S. Gardinskiu- 
„ė, kurios buvo akompanistės 
.•horui ir B. Nekrašui, kuris 
iridainavo daug juokingų dai
nelių ir pianu skambino keletą 
kompozicijų.

Publika, girdėjus tokį kon
certą, žadėjo ir toliau lankytis 
jeigu tik p. Nekrašas parengs.

Programo vedėju buvo J. Sa- 
lauskas. Kalbėti buvo persta
tytas Kun. A. Karužiškis.

Nors laikai blogi, bet žmonių 
iuvo daug ir visi pasilinksmi
no porą valandų, pamiršdami 
avo kasdieninius vargus.

Buvo apie 5 automobiliai sve
čių iš Akrono ir iš kitų miestų.

Buvęs.

KAS IšSINEšĖT iš “Dirvos” 
Redakcijos privatinio knygyno 
I tomą “Baltijos Aro” ir II to- 
mž “Kryžeivio” malonėkit grą
žinti, nes tie veikalai po vieną 
tomą vistiek nenaudingi, o su
gadinta likę tomai tų knygų.

Pirmutinis Šio Sezono Išvažiavimas
PIKNIKAS SU ŠOKIAIS IR 

ĮVAIRIAIS PAMARGINIMAIS

RENGIA DIRVOS BENDROVE

Sekmadienį Gegužfis-May 29d.
VISIEMS GERAI ŽINOMOJE VIETOJE

Andersono Farmoj 'TiTAjj"..)''
ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 25c. Vaikams dykai. Atvežkit juos 

Prasidės nuo 9 vai. ryto ir tęsis per dieną naktį, iki visiems atsibos.

George Mark
Clevelande susiorganizavo Frank

lin D. Roosevelt Demokratų Klubas 
kurio darbas bus dirbti ir agituoti 
už dabartinį New Yorko valstijos 
gubernatorių Franklin D. Roosevelt 
ant Suvienytų Valstijų Prezidento. 
George Mark tapo išrinktas klubo 
sekretorium ir pirmininku narystes 
komiteto. George Mark, kuris bu
vo vienas iš musų Lietuvių nepasek- 
mingų kandidatų į State Represen
tatives, sako kad nereikia nusimin
ti jeigu kur pralaimi, bet kovoti iki 
iškovosime sau lygios atstovybes su 
kitais.

Kiti viršininkai išrinkti šie: Klu
bo prezidentas — Francis J. Voltz; 
vice prezidentas — Ralph Keating; 
iždininkas — Albert Hasse; ir pri
žiūrėtoju — A. C. Coolman.

Šis komitetas jau pradeda savo 
darbų. Sekantis ekzekutivio komi
teto susirinkimas bus laikomas Bir
želio 3 d. Guarantee Title Bldg., 
aptarimui tolimesnių veikimo planų.

VINCAS GREIČIUS (jauna
sis) griežė smuiką Euclid Tem- 
ule auditorijoj pirmadienio va
kare, Geg. 23 d. Taipgi jis 
grieš WJAY radio stotyje šio 
penktadienio vakare, Geg. 27, 
tarp 4:30 ir 5 vai. Vietinis.

Shepard ir Urbšaitis
1024 E. 77 St. ir 1427 E. 92 St.

POPIERIUOJAM NAMUS 
ir maliavojam viduj ir iš lauko. 

Darbas atsakantis ir kainos priei
namos. Reikale kreipkitės į mus 
arba telefonuokit: (23)

HEnderson 2113

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčit
1310 Russell Road

Iš Collinwood
GRAŽUS BANKETAS. Ge

gužės 19 d. naujos parapijos 
salėje Moterų Sąjungos 36 kp. 
surengtas motinų pagerbimui 
banketas buvo tikrai gražus ir 
svetingas. Prieš vakarienę, sve
čiams renkantis, tęsėsi šokiai. 
Vėliau, kada visi suėjo, svečiai 
tapo pakviesti prie stalų. Bai
giant valgyti, kuopos pirminin
kė Stasė Greičienė, vakaro ve
dėja, prakalbėjo Į dalyvius pa
sakydama gražią kalbelę apie 
šio vakarėlio tikslą, ir paskiau 
perstatinėjo kalbėti žymesnius 
svečius: Br. Nekrašą, Dr. Ta
mošaitį, Dr. Kamešj, Jakubau
ską, Karpavičių, Euclid Village 
majorą Ely, Youngstowno kle
boną Kun. šteigmaną, ir gabaus 
vietos kleboną Kun. Karužiškį. 
Su jo kalba užsibaigė progra
mas prie stalo. Br. Nekrašas 
pianu paskambino Lietuvos 
Himną, kurį publika sustojus 
sugiedojo, ir paskui tęsėsi šo
kiai. Parapi jonas.

VIEŠA padėka. Moterų Są
jungos 36 kuopos vardu reiš
kiu padėkos žodį visoms ir vi
siems kurie tik kuo nors prisi
dėjo prie surengimo motinų pa
gerbimui banketo, kuris taip 
gražiai pavyko Geg, 19 d. nau
jos parapijos salėj. Ištikro to
kios rūšies banketo dar Collin- 
woode ikišiol nebuvo. Todėl 
širdingai dėkuoju garbingiems 
svečiams profesionalams, bū
tent Dr. Kamešiui, Dr. Tamo
šaičiui, Kun. E. šteigmanui, 
Kun. A. Karužiškiui, Majorui 
C. Ely ir “Dirvos” redaktoriui 
K. S. Karpavičiui. Toliau, p. 
A. Jakubauskui dėkuoju už di
delę pintinę gėlių “Motinų Pa
sveikinimui”. Poniai A. Navic
kienei už gėles stalams papuoš
ti. Ačiū visoms šeimininkėms 
kurios taip skaniai sutaisė val
gius ir dovanojo valgomų daik
tų: pp. Kundrotienei, Vaišno
rienei, šukaitienei, Petrauskie
nei, Luizienei ir Babarskienei 
nuo Neff road, p. štaupienei, 
mergelėms kurios prie stalų 
tarnavo, ir. p. A. Navickienei 
kaipo hostess. Taipgi ačiū Ak- 
rono Lietuvių Jaunimo Klubui 
už taip gražų pasveikinimą te
legramų,' ir visai gerbiamai pu
blikai kuri malonėjo atsilanky
ti ir dalyvauti motinų pagerbi
mo bankete.

Kuopos pirmininkė.

PIKNIKAS. Nauja parapi
ja rengia didelį pikniką išvien 
su LRKSA: 50 kp. ir L. V. 25 
kp. šį sekmadienį, Gegužės 29 
d., parapijos darže, nuo 2 vai. 
po pietų. Piknikas bus su įvai
riu programų ir šokiais. Bus 
dovanos už šokius, kortavimą 
ir tt. Komit.

Mallet Creek, O.
Juozas ir Ona Ramanauskai, Mal

let Creek, O., savo ukėje gražiame 
sodne atidarys šokiams salę. Pir
mas atidarymas bus šeštadienį, Ge
gužės 28 d., nuo 9 vai. vakare iki 
3 vai. ryto. Užkviečia jaunuomenę 
ir ragina neatsilikti suaugusius: čia 
puikiai praleisit laikų: yra gražus 
upelis, galima žuvauti, taipgi lošti 
kortomis, pakvėpuoti tyru oru prie 
puikių obelinių medžių. Nei Ado
mas su Jieva rojuje neturėjo tokio 
sodno kaip šis. Tai yra tikras Lie
tuviškas sodnas. Šokiams gros pui
kus orkestras. Malonėkit atsilan
kyti. * J. ir O. Ramanauskai. 
Iš Clevelando važiuoti Route 42, 
ki Mallet Creek, Ohio. (23)

Vakaruškos bus kas šeštadienį per 
visų vasarą iki rudens.

Rengiama Vasarinė
Opera Stadiume
—

Clevehndas, nuo Birželio 29 iki ( 
Liepos G d., bus centras atviro oro, 
didžiųjų operų perstatymo, kadangi i 
yra sutarta surengti aštuonis vaka-į 
rus operų perstatymų stadiume prie 
ežero, ant didesnės skalės negu ka
da buvo.

Tenai, tame amfiteatre kuris per
eitą vasarą sutraukė suvirs 80,000 
žmonių pirmam sezonui atviro oro 
operos, bus šią vasarą antras ope
ros sezonas.

Sekančios operos bus perstatytos 
šiame sezone:

Birželio 29—Carmen;
Birželio 30—Tom-Tom;
Liepos 1—Valkyrie;
Liepos 2—Aida;
Liepoš 3—Torn-Tom;
Liepos 4—Po pietų—Dviejų Šimtų 

Metų Sukaktuvių Jurgio Wash- 
ingtono Paminėjimas. Tą dieną 
vakare—Carmen;

Liepos 5—Valkyrie;
Liepos G—Aida.

Jos bus statomos po vadovyste 
Laurence Productions, Inc., kurios 
prezidentu yra Laurence Higgins; 
F. L. Taft yra vice prezidentas ir 
iždininkas; Kingsley Taft, sekreto
rius ir legalis patarėjas.

Tarp bendradarbių direktorių ope
rų yra Dr. Ernst Lert, žymus ope
rų dirigentas iš La Seala ir Metro
politan, ir Mr. Higgins, kuris perei
tą metą išdirbo puošsnias scenerijas 
ir kostiumus bei tvarkė šviesų efek
tus stadiumo operai.

idesne Transportacijos Vertybe

T,! GREATER
CLEVELAND PASS

Neribotas važinėjimas per 7 dienas nuo Sekmadienio 

Du vaikai veltui kiekvieną Sekmadienį ir šventadienį

$125 
KAINA I

Permalant didesnį Sekmadienių ir šventadienių, 
publikos naudojimąsi pasilinksminimo ir atsigai
vinimo vietomis vasaros laiku,' mes dadedame dar 
vieną dieną prie naudojamų visos sistemos pasų 
. . . Sekmadienį. Sekmadieniais, kaipo priedą, 
dar pavelijame kiekvienam paso savininkui vež
tis su savim du vaiku, dvylikos arba mažiau me
tų amžiaus, veltui . . . pirmiau ta privilegija 
buvo išimtinai tik turintiems Sekmadienio-šven- 
tadienio pasus. (Sekinadienio-šventadienio pasai 
ir dabar bus parduodami). Kaip ir šešių dienų 
pasas, kuris dabar panaikinamas, naujas Greater 
Cleveland Pass galima perduoti kam nori ir kada 
nori, kai pats nenaudoji, ir juomi gali naudotis 
ir važinėti kitas taip kaip savu. ’’’ Prašome vi
sus palyginti ekonomiškumą Greater Cleveland 
Paso su bent kokia kita transportacijos forma.

Parsiduos Sekmadieniais, Pirmadieniais ir An
tradieniais kas savaitę visuose karuose ir kočuo- 
se.* Geri bus nuo 12:01 vai. ryto kas Sekmadie
nį iki tos pat valandos sekančio Sekmadienio.

* Neparsiduos ir nebus priimami ant ekspresinių traukinių.

the CLEVELAND RAILWAY ™

Gegužės 27, 1932

LAURENCE HIGGINS AND BR. ERNST LERT, CO-DIRECTORS 
OF THE SECOND SEASON OF SUMMER GRAND OPERA IN

CLEVELAND STADIUM, JUNE 29 - JULY 6.

Dr. Lert buvo scenos d.'roktorium 
pereitos vasaros operų stadiume; jis 
yra pasižymėjęs savo darbais prie 
operų, dirbęs Frankfurto, Viennos, 
Baselio ir Metropolitan operoj New 
Yorke, taipgi CoIone ir Pietų Ame
rikoj, po to kai dirbo šešis metus 
su Toscannini La Scala operoj Ita
lijoj. Jis turės sau du pagelbinin- 
kus šią vasarą.

Lietuviams patartina apsilankyti 
pamatyti šios operas ir visą puošnu
mą kokis bus išrengtas milžiniškam 
stadiume. Kainos bus pritaikytos 
visai žemos.

Farma Piknikams ir 
Išvažiavimams

Didelė salė šokiams, vieta tinkama 
mažiems išvažiavimams ir dide
liems piknikams. Visada galima 
atvažiuoti kada tik laiko turima. 
Tik 14 mailių nuo Clevelando. Va
žiuot reikia W. 25 iki Broadview, 
paskui Route 176, sukt po kairei 
Royalton rd., ir tada vėl po kai
rei kur bus iškaba L and B Farm. 

Kviečia Laurinaitis ir Baronas.


