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IR DARBININKŲ ŽINIOS

45 UŽMUŠTA
. Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Pereitą savaitę kariško 
laivyno laboratorijoj išti
kus sprogimui užmušta 45 
darbininkai. Išsyk tikėta 
kad bus užmušta apie 200 
iš ten dirbusių 400 darbi
ninkų.

Įveda darbininkų apsau
gą. Rochester, N. Y. — še
šiolika žymesnių šio miesto 
išdirbysčių susitarė Įvesti 
darbininkų apsaugos nuo 
bedarbės sistemą. Tose iš- 
dirbystėse dirba 26,000 dar
bininkų. Kompanijos nuta
rė Įsteigti fondą į kuri mo
kės po 2 nuošimtį to ką dar
bininkas uždirba, bet" dar
bininkas pats nemokės iš 
savo uždarbio, kompanijos 
tą dali dės iš savo pelnų.

Keturi užmušta. Harlan, 
Ky. — Einant angliakasių 
streikui Evarts miestelyje, 
Įvykus susirėmimui streike- 
rių su kasyklų sargyba nu
šauta keturi sargybiniai. 
Sakoma kad streikeriai ži
nodami kuriuo keliu sargy
biniai važiuos, patykoję iš 
pasalų pradėjo šaudyt.

Chicago. — Ant Wabash 
gėlžkelio prekiniam trau
kiniui nušokus nuo bėgių 
nuo garo apiplikinimo mirė 
du lokomotivo valdytojai.

Amerikos pašto lakūnai 
grąsina streiku jeigu val
džia neatšauks įsakymą iš
traukti iš tarnybos 35 Fok
ker lėktuvus kaipo netiku
sius, delei to kad viename 
jų važiuojant užsimušė fut
bolo vadas Knute Rockne.

Youngstown, O. — Plie
no darbuose apslugimas di
delis, dirbama su 40 iki 45 
nuoš. normalio darbininkų 
skaičiaus. Tikima kiek ge
resnio biznio paipų (dūdų) 
išdirbystėse.

Hamburg, Vokietija. — 
Cino dirbtuvėj trys darbi
ninkai mirė nuo nuodingų 
dujų, šeši kiti apsirgo.

Anglija elektrifikuo sis. 
Londonas. — Anglijos val
džia apmažinimui bedarbės 
ruošia užvesti geležinkelių 
elektrifikavimo darbą ant 
dvidešimties metų. Tam 
tikslui skiriama $2,000,000,- 
000 ir bus reikalinga 60,000 
darbininkų.

DALYVAUJA IR LIE
TUVOS ATSTOVAI

Washington. — Gegužės 
4 d. čia prasidėjo Tarptau
tinis Prekybos Butų Kon
gresas. Dalyvauja Butai iš 
35 valstybių su daugiau 700 
delegatų.

Lietuvos Prekybos Butą 
atstovauja musų Generali
nis Konsulas New Yorke, 
P. Žadeikis, ir Pasiuntiny
bės Sekretorius, Dr. Mikas 
Bagdonas.

Kongresą atidarant svei
kino Prezidentas Hoover, 
kuris pasakė kad valstybės 
turi ir toliau varyti karo 
jiegų ir karo lėšų mažini
mą jeigu norima pataisyti 
pasaulio padėti ekonomiš- 

jkai ir sugryžti i normalu- 
mą. Toliau, sako kad di
delė dalis esančio ekonomi
nio nuslūgimo yra pasekmė 
blogo paėjusio nuo pasauli
nio karo. Kariškų išlaidų 
mažinimas yra viena svar
biausių formų susitarimui 
ir užvedimui tarptautinės 
ekonominės kooperacijos.

Prezidentas Hoover pa
reiškė kad dabartinės visų 
valstybių karo spėkų užlai
kymo lėšos siekia netoli 
penkių bilijonų dolarių per 
metus, apie 70 nuošimčių 
daugiau negu buvo prieš 
karą ir dabar po ginklu 
laikoma 5,500,000 vyrų ir 
dar yra 20,000,000 vyrų 
daugiau gatavų karui, lai
komų rezerve.

Theunis, Belgijos atsto
vas, kuris užbaigė savo tar
nybą kaipo Tarptautinio 
Prekybos Buto prezidentas, 
didelę dalį kaltės metė ant 
tarptautinių tarifų barje
rų, ant Rusijos dumpavimo 
savo produktų pusdykiai, 
ant nukritimo sidabro kai
nos ir perdidelio auginimo 
ūkių produktų.

41 SUDEGĖ
Kairo, Egiptas. — Užsi

degus pasažieriniam vago
nui, liepsnos greitai apėmė 
užpildytą vagoną ir pirm 
negu žmonės spėjo išbėgti 
sudegė 41 pasažieris. Trau
kinio inžinierius nejausda
mas gaisro važiavo nesu
stodamas, iki buvo pervėlu.

MADEIROS SUKILIMAS 
NUMALŠINTA

Lisbonas, Portgalija. — 
Madeiros saloj, kuri pri
klauso Portugalijai, sukilė
liai buvo net įsteigę savo 
nepriklausomą valdžią, bet 
iš visų pusių apsupta laivy
no ir kariumenės ta valdžia 
pasidavė, ir mėnesio laiko 
karas pasibaigė.

NUKIRSDINO 88 
KOMUNISTUS

Swatow, Chinija. — Su
imti 88 komunistai sąryšy
je su 1 Gegužės demonstra
cijomis tapo nubausti mir
timi.

PADUA RUOŠIASI
Padua, Italija. — Šis mie

stas ruošiasi didelėms iš
kilmėms, 700 metų sukak
tuvėms nuo mirties vieno iš 
žymiausių savo piliečių, Šv. 
Antano. Iškilmės prasidės 
Birželio 13 d. ir tęsis ištisą 
metą. Iš viso pasaulio lan
kysis daugybė katalikų.

TROCKIS PRAŠOSI 
ISPANIJON?

Istanbul, Turkija. — Pa
sklido gandai kad Trockis, 
nuverstas sovietų caras, no
ri gauti leidimo vykti Ispa
nijon.

Turbut jau nusibodo iš
tremtuoju būti, vėl užsima
nė caraut, ir nori Įsigauti 
į pabėgusio Alfonso sostą, 
komunistus sugundęs.

AUKŠČIAUSIAS PA
SAULYJE BUDINKAS

New York. — Preziden- 
į tas Hoover, ir jo buvęs opo- 
I nentas, Alfred E. Smith, 
atidarė naują budinką, ku- 
i is yra aukščiausias visame 
pasaulyje budinkas. Prezi
dentas paspaudė elektrišką 
sagutę Washingtone Gegu
žės 1 d., 11:30 vai. ryto, ir 
nušvietė tą budinką viduje. 
Smith dideliu sidabriniu 
raktu atrakino duris i tą 
budinką ir suėjus aukštuo
menei tapo budinkas for
maliai atidarytas. Tas bu
dinkas vadinasi Empire 
State Building, randasi ant 
Fifth avenue ir 34-tos gat
vės kampo, ir pasiekia į orą 
beveik ketvirtdalį mylios.

Atidarymo iškilmėse da
lyvavo ir vienas vaikinas, 
kuris buvo aklas ir nesenai 
atgavo regėjimą. Jam pir
mutiniam leista pažiūrėti Į 
pasaulį iš to budinko 102- 
ro aukšto. Budinkas yra 
1,248 pėdų aukščio nuo ša
ligatvių.

Alfred E. Smith, buvęs 
kandidatas iš Demokratų 
partijos ant Amerikos pre
zidento, buvo vyriausias šio 
budinko įkūnytojas.

Empire State budinkas 
stovi ant dalies žemės, ku
rios 20 akrų tūlas Thomp- 
sonas 1799 metais nupirko1 
už $2,500. Ta dalis žemės' 
kurią budinkas užima da
bar verta $10,000,000, o ta 
visa 20 akrų žemė dabar 
įkainuojama/ $200,000,000.

DIDVYRIŠKAI PA
GERBĖ VAIKĄ

Washington. — Pas Pre
zidentą Hoover keletą die
nų viešėjo 13-kos metų vai
kas, Bryan Untiedt, iš toli
mos Kolonados kalnų. Tai 
buvo Suv. Valstijų Prezi
dento įvertinimas vaikiško 
didvyriškumo. Prieš keletą 
savaičių, laike pūgos Kolo
rado kalnuose, autobusu ve
žant būrį vaikų į mokyklą, 
autobusas sugedo toli nuo 
gyvenamų vietų. Šoferiui 
palikus vaikus ir išėjus pa
galbos jieškoti, nuo baisaus 
šalčio šeši vaikai sušalo ir 
mirė, kitus gi keliolika vai-| 
kų šis 13-kos metų vaikas 
išgelbėjo nuo sušalimo pa
naudodamas savo sumanu
mą kovoti su šalčiu.

Tokioj didelėj šalyj kaip 
Amerika visokių nuotikių 
buna ir šis yra sulyginamai 
menkas, tačiau prezidentas 
nepražiurėjo jo, ir to nuo- 
tikio didvyriui atidavė to
kią pagarbą kuri skaitosi 
antra po pagerbimo Lind- 
bergho tiž perskridimą At- 
lantiko.

Vaikas buvo svečias pre
zidento rūmų, buvo aprody
ta jam visa sostinė ’ -. '’iš
kas kuo tik jis įdomavosi, 
buvo'apdovanotas, apmokė
ta jo kelionė, ir buvo atly
dėtas ir palydėtas atgal po 
didele priežiūra tam tiks
lui paskirtų žmonių.

KAUNE BUVO DIDELISPOTVINIS

Lima, Ohio. — Du bepro
čiai iš valstijinės ligoninės 
nužudę sargybinį pabėgo, 
bet tapo sugauti.

10 UŽMUŠTA FORTO 
SPROGIME

Kantonas, Chinija. — Iš 
nežinomos priežasties Įvy
ko sprogimas Yuchu forte, 
nuo ko užmušta 10 ypatų.

ŽEMĖS DREBĖJIME
ŽUVO 500 ŽMONIŲ

Maskva. — Paskiausios 
žinios skelbia kad pereitą 
savaitę įvykusiame žemės 
drebėjime pietinėj Rusijoj 
žuvo Į 500 žmonių.

Mirė George F. Baker. 
New Yorke Gegužės 2 d. 
mirė G. F. Baker, kuris bu
vo vienas iš trijų turtin
giausių Amerikos žmonių. 
Buvo 91 m. amžiaus. Jo 
turtas priskaitoma i $500,- 
000,000. Tik Rockefelleriai 
viršijo jį dovanomis viso
kiems labdarybės tikslams.

Benisuefe, Egipte, Gegu
žės 3 d. riaušėse užmušta 8 
žmonės.

BIEDNŲJŲ ŠELPIMUI 
IŠLEISTA $40,000,000 
Suv. Valstijose 1930 me-

Suv. Valstijose pasažieri- 
niais lėktuvais 1930 metais 
buvo pervežta 2,715,846 pa- 
sažieriai.

tais, sulyg surinktų žinių iš 
100 žymesnių miestų, išleis
ta biednųjų šelpimui suvirš 
$40,000,000, arba beveik du 
syk tiek kaip 1929 m.

Tėvas nužudė tris sūnūs 
ir pats nusižudė. Garfield, 
N. J. — John Lubic, 46 m., 
nužudė tris jaunus savo 
vaikus ir pats nusišovė.

SOVIETAI TIKISI AME
RIKOS PRIPAŽINIMO 
Maskva. — Čia plačiai ir 

su viltimis kalbama jog ne
ilgai trukus Suv. Valstijos 
pripažins sovietų Rusiją ir 
kad Amerika atsiųs kokį 
savo diplomatinį atstovą į 
Maskvą.

DVI ISPANIJOS RESPU
BLIKOS

Kaip greit Ispanija atsi
kratė karaliaus ir Madride 
įsisteigė laikina respubli
koniška vyriausybė, Barce- 
lonos mieste taipgi įsistei
gė paskira respublika, ku
ri vadinasi Katalonijos res
publika. Greitesniam susi
tvarkymui, Katalonija pasi
reiškė jog kol kas dirbs iš
vien su Madrido vyriausy
be, bet vėliau visuotinu bal
savimu išsispręs nori ar ne
nori būti po viena Ispanų 
valdžia.

Katalonai nėra Ispanai ir
turi paskirą kalbą, todėl jie 
neturi noro būti po Ispanų 
globa. Jeigu Madrido res
publikonai norės išvengti 
civilinio karo jie turės su
tikti Katalonijos išsižadėti. 
Katalonija yra šiaurrytinėj 
Ispanijos dalyj prie Vidur
žemio juros ir susieina su 
Francuzijos rubežium.

MIŠKO SODINIMAS
Suv. Valstijų miškuose 

1930 metais apsodinta 21,- 
000 akrų miško. Šymet ma
noma apsodyti 25,000 akrų.

NUŽUDYTA 50 
KAREIVIŲ

Šios savaitės pradžioje 
Hondūre, Centralinėj Ame
rikoj, kur prasidėjo sukili
mai, sukilėliai išžudė 50 iš
tikimų kareivių.

IŠPIRKO TURTUOLĮ
Chicago. — Buvo pagrob

tas išsipirkimo tikslu Ja
mes Elackett, 57 m., už ku
rio gyvastį ir išpirkimą iš 
pagrobėjų nagų jo žmona 
turėjo užmokėti $150,000.

J. Hackett yra turtingas 
gembleris. Šis pagrobikų 
pasisekimas paakstins dau
gelį kitų prie tokių žygių.

VISKO YRA PERDAUG, 
O KITI BADAUJA

Šimtai tūkstančių bedar
bių ir vargšų stovi eilėse 
prie įstaigų kur duodama 
pavalgyt bliudelis sriubos ir 
gabalas duonos. Tačiau da
bartiniu laiku maisto pro
duktų šioje šalyje yra tiek 
kiek niekad nebuvo.

Štai koks buvo derlius 
1930 metais:
Kornu bušeliu 2,081,000,000
Kviečiu ‘ 851,000,000
Avižų 1,402,000,000
Miežiu 325,893,000
Rugiu 50,234,000
Ryžių 41,367,000
Bulvių 361,000,000
Obuolių 163,000,000

General Motors Corpora
tion, išdirbėja daugelio au
tomobilių, siti metų pirmų 
trijų mėnesių bėgiu turėjo 
pelno $28,999,000. Pernai 
tuo pat laiku pelnai siekė 
$44,968,000.

Kaunas, Bal. 20 d. —Šiais 
metais žiema buvo pastovi 
ir snieginga. Kiek šiltes
niam orui prasidėjus jau 
buvo daug kalbama ir ra
šoma apie Kaunui gręsian
tį potvinį. Ir ištikrųjų dar 
savaitė prieš Velykas oras 
buvo kiek atšilęs, sniegas 
ėmė tilpti ir vanduo upėse 
kilti. Nežiūrint to kad Ne
muno ir Nėries ledas ties 
Kaunu dar ramiai stovėjo, 
aukščiau prie Alytaus jau 
savaitė anksčiau ledas tar
pais pradėjo slinkti žemyn.

Paskutiniu laiku oras bu
vo kiek šaltesnis, nors die
nos metu prie saulės buvo 
10 laipsnių šilumos, bet nak
tį buvo iki 6—7 laipsnių 
šalčio. Toks pastovus oras 
kiek sumažino vandens pri
buvimą upėse ir jau buvo 
net manyta apie potvinio 
pavojaus sumažėjimą, bet 
ištikrųjų išėjo kitaip.

Balandžio 13 d., apie 16’/j 
vai. ties Kaunu ledas pra
dėjo judėti. Slinko žemyn 
vien tik Nemuno ledas, o 
Nėries ledas ramiai tebe
stovėjo, nors prie Jonavos 
jau anksčiau buvo išėjęs.

Nemuno ledas neilgai ga
lėjo slinkti, pasirodė kad 
ties Zapyškiu prasidėjo už
sikimšimas. Nemune van
duo pradėjo smarkiai kilti 
ir vakaros apie 19 vai. pa
sigirdo sirenų balsas, tai 
gyventojams rimto potvi
nio pavojaus ženklas.

Nemunui pakilus buvo 
apsemti namai kvartaluose 
Kęstučio gat. tarp Daukan
to ir Maironių gatvių, Kan
to gatvė — galas prie Ne
muno kranto, ir senam mie
ste gatvės esančios arčiau 
prie upių, dalis Žuvų rin
kos ir visa Jonavos gatvė. 
Kęstučio gatvėj jau stovi 
vandenyje kelios lentpjū
vės, siekia Amerikos Lietu
vių Akcinę Bendrovę ir 
Valstybės Teatro rumus.

Jonavos gatvė nors ir vi
sa bet nedaug užlieta, susi
siekimą su Viliampole pa

laiko autobusai ir šiaip ve
žimais dar pavažiuoti gali
mą buvo iki nakties. Ryto
jaus dieną vanduo dar pa
kilo ir susisiekimas buvo 
pertrauktas. Tuojau, kąr^ 
eiviai padarė laikiną pon- 
toninį tiltą, buvo pristaty
ta keletą valčių ir tokiu bil
du susisiekimas su Viliam- 
polės (Slabados) tiltu bovo 
vėl palaikomas. Žinoma, 
arkliais ir vežimais prava
žiuoti nebuvo galima.

Nemuno krante einant" 
link Aleksoto tilto buvo su
versta didžiausi kalnai le
do, keletas iš jų buvo net 
didumo dviejų aukštų na
mų. Kariumenės dalys pra
dėjo tose vietose kur ledas 
susikimšo jį ardyti-sprog- 
dinti. Orlaiviai skraidė ir 
mėtė bombas norėdami pra
mušti susikimšusį ledą.

Taip pakilęs vanduo išbu
vo iki Balandžio 18 d. Už
lietas buvo ne tik Kaunas 
bet ir apielinkė. Štai Mar- 
viankos kaimas arti Kauno 
visas vandenyje, tik namų 
'togai tekyšojo, čia nema
ža turto ir trobesių žuvo.

Nežiūrint apsaugos prie
monių vanduo Kaunui pa
darė didelius nuostolius.

Nekalbant apie privačius 
apsemtus butus, kur žuvo 
daug daiktų, buvo apsemta 
ir kariumenės sandėliai ir 
kitokių bendrovių sandėliai, 
kur buvo sukrauta visokių 
daiktų ir prekių.

Padėtis visą laiką buvo 
įtempta, nes buvo bijota 
kad Nėris neitų. Tada ga
lėtų dar daugiau ledas su
sikimšti ir vanduo dar dau
giau pakiltų.

šeštadienį ryte Balandžio 
18 d. ledas Nemune pavo
jingose vietose prasimušė 
ir nuplaukė. Vanduo ėmė 
kristi ir taip greit nusmu
ko kad per keletą minutų 
visur buvo galima net vaik
ščioti. Džiaugsmas buvo 
begalo didelis. Bet vargas 
nukentėj tįsiems, jie tuoj
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Prof. M. Biržiškos priė
mimo komisijos žodis. Lie
tuvių Vaizbos Butui suma
nius atsišaukt į visas vie
tos draugijas ir rengt vi
sų Lietuvių vardu tinkamą 
priėmimą Vilniui Vaduoti 
Sąjungos pirmininkui Pro
fesoriui M. Biržiškai, tam 
visi pritarė ir taip buvo pa
daryta. Nors darbas buvo 
gana didelis, bet kad visi 
dirbo su pasišventimu tai 
pavyko kuogeriausia. Nors 
tiesa ir buvo šiokių tokių 
trukumų, bet be jų negali
ma ir apsieiti. Todėl lieka 
tik tarti visiems ir visoms 
širdingą ačiū už viską ku
rie tik kuom prisidėjo prie 
Prof. Biržiškos priėmimo: 
ačiū visiems Lietuviškiems 
laikraščiams kurie talpino 
musų pranešimus, visų pa
rapijų kunigams kurie gar
sino bažnyčiose, ir visiems 
chorams ir chorų vedėjams 
kurie dalyvavo, visoms or
ganizacijoms kurios prisi
dėjo, Liet. Piliečių Draugi
jai kuri davė savo salę del 
banketo, L. M. Draugijai 
už vėliavas automobiliams 
parengti ir dideles Ameri
koniškas vėliavas.

Daugiausia darbo padėjo 
šie musų veikėjai: P. Piva- 
ronas, A. J. Lelionis, S. Ba- 
kanas, K. Stravinskas, A. 
Marčiulajtis, P. Virbickas, 
G. Vaišnoras, J. A. Katkus, 
J. A. Rūkas, Katalius ir 
keletas kitų, kurių pasidar-

Iburge automobiliais užmuš
ta tik 28, kuomet 1930 m. 
tuo pat laiku užmušta 49.

Komunistai neatkreipė į 
save domės. Pittsburge ko
munistų ruošta gegužinė 
praėjo ramiai, be riaušių ir 
be policijos įsimaišymo.

Paskirose miesto dalyse 
rengti komunistų mitingai 
patraukė tik po šimtą-kitą 
žmonių.

Socialistai taipgi ‘šventė'1 
pirmą Gegužės, pagarbin
dami tą patį internaciona
lą, bet ir jų mažai kas no
rėjo girdėti.

Streikas. Allentown, Pa. 
Penkiolikoj šilko išdirbys- 
čių sustreikavo apie 3,000 
darbininkų protestuojant 
prieš mažinimą algų. Dir
ba jose daugiausia moterys.

DETROIT
Mirė. Balandžio 19 die

ną mirė O. Vaškauskienė, 
palaidota iš Šv. Antano baž
nyčios Kun. Bereišiui pasi
tarnaujant. Liko vyras ir 
šeši nesuaugę vaikai, dide
liame varge.

Nesenai mirė p. Kaupie
nė, po antru vyru Mikalau
skienė. Ji buvo atvažiavus 
iš Thomas, W. Va. Palai
dota taipgi iš Šv. Antano 
bažnyčios. Paliko ir jos 
vaikų.

bavimu viskas pavyko kuo- įĮak,nt|žio 25 d iveda 
(rorionaicigeriausia.

Taipgi širdingas ačiū vi
sai publikai, kuri taip skai
tlingai atsilankė.

Rengimo Komisija: 
Pirm. A. J. Lelionis, 
Sekr. Juozas Virbickas, 
Ižd. K. Stravinskas.

Pranešimas. Lietuviškų 
Tautiškų Kapinių Draugi
jos pusmetinis mitingas at
sibus L. P. Dr-jos salėje, 
1723 Jane st. S. S., Gegužės 
17 d., nuo 2 vai. po pietų. 
Visi kurie turite šėrų ma
lonėkite dalyvauti.

Komiteto varde
J. Virbickas.

Visoj Pennsylvanijoj per 
Kovo mėnesi automobiliais 
užmušta 20 vaikų žemiau 
14 m. amžiaus, sužeista 440 
vaikų. Užmuštų per Kovo 
mėnesi nuo 15 iki 54 metų 
amžiaus buvo 70 ir 1,572 
sužeista. Užmušta 28 ypa- 
tos senesnės negu 55 metų 
ir to amžiaus sužeista 215 
ypatų.

Pačiame Pittsburge per 
Kovo mėnesį automobiliais 
užmuštų buvo 13 ypatų vi
sokio amžiaus. Per pirmą 
ketvirtdali šių metų Pitts-

p. Kondrotų sūnūs. Vestu
vės buvo aristokratiškos. 
Klausimas ar už tūlo laiko 
neprisieis tėvams iškilmin
gą sūnų su jo moterėle 
maitinti, kas pas Lietuvius 
labai madoje. Daugumas 
vaikų, augdami buna išle
pinami, nemoka ir nenori 
nieko dirbti, ir jei tėvai tu
ri kokį centą ir savą name
lį tai vaikai viską praėda, 
palikdami tėvus be duonos 
kąsnio. .

Draugijos ir pavieniai 
žmonės jau rengiasi prie 
vasarinių piknikų ir išva
žiavimų. Nors darbinin
kams skurdas, vasara vis- 
tiek ateis ir bus visi ragi
nami važiuoti į piknikus, 
daryti rengėjams pelną.

Darbininkams netu r i n t 
darbo atsiranda visokių iš
naudotojų. Šiose dienose 
areštuotas vienas Lenkas, 
kuris tarp savo tautiečių 
vaikščiodamas “pardavinė
jo” jiems darbus Fordo 
dirbtuvėse, bet jie tų dar
bų negaudavo. Už $10 jis 
pažadėdavo įstatyti bedar
bį į darbą, tie nuėję į dirb
tuvę negaudavo dirbti.

Kalnas.

LIET. VAIZBININKAI 
INTERESUOJASI S.

V. EKONOMIKA
Iš patikėtinų šaltinių su

žinojom kad Amerikos Lie-1 
tuvių Vaizbos Butų Sąjun
ga pagaliau pradėjo labiau 
interesuotis kas dedasi A- 
merikoje, kaip ilgai dar tę
sis ekonominis krizis ir be
darbė kuri taip sunkia už
gavo ir Lietuvius ateivius.

Balandžio 28-29-30 dieno
mis Atlantic City, N. J. į- 
vyko metinis 19-tas išeilės 
Nacionalis Prekybos Rūmų 
(Chamber of Commerce of 
the United States) atstovų 
suvažiavimas.

Į tą suvažiavimą nuvyko 
delegatai nuo Amerikos 
Lietuvių Vaizbos Butų Są
jungos pirmą sykį savo gy
venime:
Iš Philadelphia, Pa., Vaiz
bos Buto:

J. V. Grinius,
Adv. M. M. Šlikas.

Iš Baltimore, Md. Vaizbos 
Buto:

Adv. Nadas, Rastenis ir 
Dr. Bučnis, Ek. Centro 
narys.
Parvykę delegatai beabe- 

jo pasidalys savo Įspūdžiais 
su kitais vaizbininkais per 
spaudą ir padarys praneši
mus Vaizbos Butų narių 
tarpe. Bus įdomu patirti ką 
ir kaip galvoja Amerikos 
stambus biznieriai apie su
sidariusią sunkią ekonomi
nę padėtį: ar jie rūpinasi 
bedarbių klausimu ir kaip 
jie tuo rūpinasi: ar jie 
vien tik apie savo biznius 
galvoja ar tą ima plačiau, 
rišdami su viso krašto pa
dėtimi, ir kokia, ištikrųjįi 
yra dabartinė Amerikos e- 
konominė padėtis — stam
biųjų komersantų akimis 
žiūrint.

Geistina, kad Ekonominio 
Centro nariai stengtųsi da
lyvauti ir kitose konvenci
jose (darbo unijų, finansie- 
rių ir kitų), kaip šiais me
tais ir ateityje: tas duotu 
galimybės musų vaizbinin
kų organizacijai savysto- 
viai susivokti (orientuotis) 
kas dedasi aplink mus eko
nominiam krašto gyvenime.

H

H 
r

■<

LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14 v

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; SGOO. ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; S9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipkitės j Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopu valdybas.
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Švedų-Amerikos Linija 
Atidarė Naują Skyrių

Klaipėdoj
Klaipėda, Balandžio 1 d. 

Virš-minėta linija atidarė 
savo oficiališką skyrių Lie
tuvoj, adresu: Švedų Ame
rikos Linija, Liepojos g-vė 
35, Klaipėda, Lithuania, te- 
legramo adresas: “Hem- 
land” Klaipėda. Skyriaus 
vedėjas p. Pranas Saborskis.

Tas parodo Švedų rengi
mąsi Lietuviams patarnauti 
pilnoj žodžio prasmėj pato
giai greitai ir gerai, per vie
nintelį Lietuvos uostą Klai
pėdą. Tarp Klaipėdos ir 
Kalmaro, Švedijos, nuolati
nį ir tiesioginį susisiekimą 
palaiko Švedų salioninis lai
vas S. S. “Borgholm”. Iš 
Gothenburgo išplaukia di
deli transatlantiniai Švedų 
Linijos motorlaiviai kuriais 
plaukiama į Ameriką. Ke- 
ionės laikas 8 dienos per

Atlantiką.
Prie virš-minėto skyriaus 

yra dar antra įstaiga Lietu
voj reprezentuojanti virš- 
minėtą Liniją adresu: Išei- 
vybės Biuras “Susisieki
mas”, Laisvės Alėja 11, 
Kaunas, Lithuania.

VI. P. Mučinskas
Švedų Amerikos Linijos,

Iš kur tas “energijos” 
isšiveržimas ?

S. Gegužis prezidentau
ja Susivienijimui septintą 
terminą, taigi iki ateinan
čiam seimui jis bus išpre- 
zidentavęs 14 metų. Per 12 
metų jis buvo labai ramus 
prezidentas, nes nieko ne
veikė ir jį niekas už tai ne
peikė. Parašė seimams sa
vo ilgus kelių sieksnių ra
portus, ar tris kartus “Tė
vynėje” parašė tokius pat 
ilgus straipsnius, ir vėl bu
vo ramus. Tik pastaru lai
ku, nei iš .šio nei iš to, atsi
rado pas jį labai didelė 
energija, kurią jis užsispy
rė visiems parodyt, noi’s 
visai iš priešingo galo. Tą 
energiją pas jį iššaukė žlu
gimas SLA. duotos Užuna- 
riui-Deveniui paskolos su
moje $25,000.

Pereitas seimas šitos pa
skolos žlugimą apkalbėjęs 
be jokių trukšmų, nuskyrė 
speciališką komisiją ištyri
mui dalyko, ir tai komisi
jai talkon priskyrė Pildo
mąją Tarybą. Ar ta komi
sija tame reikale ką veikė 
nežinome, nes ji organe iki 
šiol nieko neskelbė, o to 
laukdami mes net netikėtai 
viso to arenoj pamatėme 
SLA. Prezidentą Gegužį su 
visa jo sutaupyta energija. 
Pild. Tarybos suvažiavimai, 
kurie pirmiau įvykdavo du- 
tris kartus metuose, dabar 
virto nuolatiniais, kas mė
nuo ar du, suvažiuojant ten 
ne tik viršūnėms bet ir ne
reikalingoms smulkmenoms 
su ta pasekme kad matome 
atskaitose kaipo “kelionės 
ir sugaištys”, kurios nuo 
seimo jau surijo dideles su
mas musų sunkiai įgytų ir 
ne lengvai sumokėtų centų.

Bet to dar negana. Pre
zidentas p. Gęgužis “sura
do” ir kaltinfrfką tos pas
kolos žlugimo. Kaltininku 
jis surado sekretorę ir eis 
išjieškot nuostolių iš kom
panijos kuri už sekretorę 
užstatė kauciją. Galutinam 
sekretorės apkal tini m u i 
Gegužės mėnesio pusėje į- 
vyks Pild. Tarybos “sino
do” suvažiavimas. Kad se
kretorė bus apkaltinta nė- 
nėra abejonės, nes p. Gegu
žis pačioje Pild. Taryboje 
pritarėjų jau turi. Paskui 
reiks sekretorę atstatyt iš 
vietos, jos vieton, be seimo 
leidimo, be narių valios, kad 
ir “simonijos” keliais, įsta
tyt ką kitą (kaip anąmet 
padaryta su iždininku, T. 
Paukščiui mirus), ir paskui 
reikalaut iš sekretorės kau- . .
cijos kompanijos atlygini-' važiavimų “kelionės ir su
mo už žlugusią paskolą. Ar gaištys”, kiek jų buvo ir 
gaus? 'kiek jų bus iki galui šios

Gal but p. Gegužis šita- paskolos incidento, antri 
me reikale klausė patarimo 
pas advokatus, ir jei advo
katai matydami SLA. tur
tingumą, atsakė “šiur”, už 
tai negalima juos peikti. 
Juk tai proga pasišienaut, 
aiškiai matant kad kompa
nija reikalaujamą nuostolį

SLA. nariai, netylėkim!
Taigi netylėkime ir kel

kime savo balsą, reikalau
dami kad musų Prezidentas 
sulaikytų savo artificiališ- 
ką energiją, arba artimiau
siame Pild. Tarybos suva
žiavime atsisakytų nuo par-* 
eigų ėjimo, iki seimui, o jei 
nori pareigas eiti tai tegul 
daboja savo pareigas kurias 
jam nurodo konstitucija. 
Tas pareigas jis visai aplei
dęs, nereaguoja į bolševikų 
darbus, į narių neveiklu
mą. Nariai laukia iš jo ini
tiatives veikimui, o musų 
Prezdentas organe nepaak- 
stina juos, nenurodo kuom 
reikalinga rūpintis; kuopo
se rūpinimasis SLA. gyvai
siais reikalais galutinai iš
nyko. Musų Prezidentas į 
tai jokios atidos nekreipia. 
Tik prie iždo tuštinimo sto
vi. Iždo tuštinimu mes va
diname pinigų mėtymą į 
visas puses: nuolatiniai Pil
domosios Tarybos ir viso
kių komisijų važinėjimai ir 
važinėjimai, mokėjimas al
gos nedirbantiems darbi
ninkams; samdymas Prezi
dentui ir Iždininkui “pagel- 
bininkų” mokant jiems sa
vaitines algas iš SLA. iždo, 
mokėjimas “už sugaištis” 
tiems kurie gauna nuolati
nes algas (Vitaitis), sam
dymas prieš rinkimus agi
tatoriaus agitacijai už se
nuosius viršininkus, kas S. 
L. A. iždui parsiėjo arti 
$20,000. Tas viskas iš mu
sų Prezidento pusės nesu
tiko jokio pasipriešinimo ir 
jis niekur neparodė savo 
“veto” kaipo vyriausia or- 
Dabar jis pasiryžo ir savo 
iniciativa išmest musų tūk
stančių desėtkus bylinėji
muisi su sekretorės kauci
jos kompanija, tokiam ne
reikalingam tikslui kaip ap
sivalymas savęs kad galėtų 
kitais rinkimais vėl kandi
datuoti. Jo prezidentavimas 
toli nėra vertas Susivieniji
mui tiek kiek jis už save iš 
musų organizacijos iždo 
moka.

Šaltai žiūrėdami į p. Ge- i kas roles, 
gūžio prezidentavimą ir tu- rė Marė Milašaitė. 
rėdami vaizdą jo darbų per

ganizacijos galva. O tas 
viskas suėmė labai dideles 
sumas musų sudėtų pinigų, 
mininkas, kuris organizaci
jos vyriausio viršininko pa- 
eigas apleidęs, leido ir lei
džia tuštint musų sudėtais 
centais pripildytą iždą. Ir 
jei jis taip ilgiau pašeimi
ninkaus, tikėkime kad iki 
kitam seimui SLA. iždas, 
visomis pusėmis išpustas Į 
milijoninį, gali pasiskaityt 
su deficitu. Pagalvokime 
apie tai gerai.

Artimiausiame savo su
sirinkime kuopos privalo 
išnešt tam tikras rezoliuci
jas reikalaujant kad Prezi
dentas Gegužis taupytų iž
dą; kad rūpintųsi SLA. ge
rove, .narių darbštumu ir 
organizacijos vidujinių rei
kalų gvildenimu; kad žlu
gusios paskolos reikalą pa
liktų komisijai kurią seimas 
tam tikslui nuskyrė ir kad 
centro sekretorę jis palik
tų ramybėje, nes jos kalti
nimui, teisiniai, atstatymui 
ar iš jos nuostolio jieškoji- 
mui seimas jį neįgaliojo. 
Jeigu p. Gegužis Įsivaizduo
ja kitaip tai tegul atsisako 
nuo prezidento pareigų ir 
jas eiti iki seimui paveda 
vice-prezidentui. Vis tiek 
mums jau laikas rūpintis 
rinkimu naujo prezidento.

Kitą kartą pakalbėsime 
apie “griekus” kitų P. T. 
narių ir redaktoriaus.

V. J. Simonaitis.

Ar sekretorė davė paskolą 
savarankiai?

Atlyginimo iš sekretorės 
kaucijos kompanijos Susi
vienijimas negaus nei tai
kos, nei teismo keliu. Kom
panija nuostolį grąžintų jei 
sekretorė tuos $25,000 butų 
sauvališkai pražudžius, kad 
ir pavidale Užunario-Deve- 
nio paskolos. Dabar gi sek
retorė tos paskolos davimą 
tik priruošė, visai Pild. Ta
rybai paskolos davimą už
gytais. Taigi sekretorės 
sauvališkumo čia nėra ir 
tik jos vienos kaucija už 
žlugusią paskolą neatsako. 
O jei sekretorė priruošda- 
ma tą nelaimingą paskolą 
apsilenkė su kokiomis ten 
procedūromis tai tas dar 
nepadaro ją galutina kalti
ninke, nes nei SLA. konsti
tucijoj, nei seimų, nei Pild. 
Tarybos suvažiavimų pro
tokoluose nėra jokių nuro
dymų su kokiomis procedū
romis paskolos turi būti iš
duodamos. Net pats p. Ge
gužis savo rašte “Tėvynėj” 
išsireiškė kad paskolų išda
vimui iki šiol nebuvo jokių 
sistematiškų kelių, tik iždi
ninkas p. Gugis kokią ten 
sistemą įvedė. Bet ta jo 
sistema nėra užgirta nei 
seimų, nei konstitucijos, nei 
gi surišta su sekretorės 
kaucija. Jeigu sekretorė 
nepaklausė advokato-pata- 
rėjo pastabos tai kur buvo 
išmintingasis Prezidentas, 
kurs pasirašo visus išmokė
jimų prisakus? Kodėl mu
sų Prezidentas, po laikui 
išmintingu tapęs, nesulaikė 
prisaką ir leido tą paskolą 
išduot, nematęs ir neperžiu- ' 
rėjęs visų dokumentų? Įs
tatymai jo pareigose to ne
nurodo. O sekretorės par
eigose įstatymai ar rodo tą . 
ką musų energingas Prezi- . 
dentas p. Gegužis dabar se- I 
kretorei primeta? Ne. Tai I 
kuom remdamasis Prezi
dentas nori nuostolį išjieš
kot iš sekretorės kaucijos

Pasiryžęs naujus tukstan- 13 metll> ir statome klausi- programas, o po programo 
mą ar p. Gegužis geras šei- šokiai. Koi

LEWISTON, ME.

Balandžio 25 d. čia jauni
mas $ųvo-Surengęs vakarė 
lį su programų. Statyta 
scenoje trijų veiksmų ko
medija “Moterims Neišsi- 
meluosi”. Roles turėjo šie: 
Amelia Breitmozer, Stasė 
Clemonskaitė, Ona Baltru- 
šaitė, Bronė Čereškaitė, O- 
na Velaitė, Bronė Buividas, 
Joana Baninke, Zosė Mila’- 
šaitė, Zosė Konstauckaitė; 
mergaitės vaidino ir vyriš- 

Teatro direkto-

Prie to buvo muzikalia

čius mest į balą

Bet nesuvaldomos energi
jos vedamas Prezidentas 
“surado” tos paskolos žlu
gimo kaltininku sekretorę, 
ir pasirengęs, kad ir vidur
naktį, eit išjieškot nuostolį 
iš sekretorės kaucijos kom
panijos. Kokių pasekmių 
iš to galime tikėtis? Ot. 
kad ir paviršutinai paskait- 
liuokime taip:

1) Paskolos žlugo $25,000.
2) Visokių komisijų su-

$25,000.
3) 

m ui 
000.

4) 
užmokėt teismų “kaštus” 
su įvairiomis smulkmeno
mis apie $25,000. Tai susi-

atlygint nesutiks ir todėl darys suma iš $100,000 mu- 
reiks teismuose tąsyti, o ka- sų sudėtų pinigų. Gali par-Į 
dangi bylinėtis su kompa- sieit mažiau, bet gali par-Į 
nija už dideles pinigų su- sieit ir daugiau. Tačiau ir 
mas nelengva, ir byla, su i $100,000 išmetimui Į balą 
daugybe pertraukų ir ati- reikia darbo, kokį gali at- 
dėliojimų turi trauktis ke- likt tik po laikui išmintim [ 
lis metus, tai pasišienavi- gu ir energingu tapęs žmo-l 
mui progos geresnės būti gus, kokiu visai nesenai pa-1 
negali, 
labai 
“šiur”.

Advokatai bylos vedi- 
ir liudininkai, vėl $25,-

Bylą pralošus reiks

Todėl advokatams 
apsimoka

O mums SLA. na-
Lietuvių Skyriaus vedėjas. į riams kokia nauda?

sidarė musų Prezidentas p. 
pasakyt Gegužis. Ir jis tą darbą at

liks, jei mes ir toliau snau- 
sime, tylėsime.

LIETUVĄ
— Klaipėdą
kuomet del Lietuvių yra 
susisiekimas

Didžiausia ir Bendra Ekskursija 
Gegužės-May 16 d. Laivu “NITED STATES 
_____ j’ŽĮĮirta Lietuvių Laivakorčių Agentu Sąjungos.

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME 

Remkime Savo Uostą
Kam baladotis po svetinius kraštus, 

palaikomas nuolatinis
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

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

Linksmiausia Vyčių Ekskursija tiesiog j KLAIPĖDĄ
Birželio-.!line 6 d. Laivu “HELLIG OLAV

Amerikos Lietuviu Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

L’žgirtos Lietuviu Laivakorčių Agentų Sąjungos.
Visos pastangos bus pašvęsta padarymui kelionės atmintina ir pilna 

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

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

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

969 St. Antoine Street ______________ Montreal. Que., Canada
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;alva. O tas 
labai dideles 

udėtų pinigų, 
is organizaci- 
ziršininko pa

leido ir lei- 
msų sudėtais 
ytą iždą. Ir 
(iau pašeimi- 
ime kad iki 
SLA. iždas, 

is išpustas Į 
i pasiskaityt 
Pagalvokime 

le savo su
pos privalo 
•as rezoliuci- 
t kad Prezi- 
taupytų iž- 

įsi SLA. ge- 
.rbštumu ir 
idujinių rei- 
u; kad žlu- 
reikalą pa

turiu seimas 
kyrė ir kad 
g jis palik
es jos kalti- 
atstatymui 

lio jieškoji-
nejgaliojo; 
isivaizduo- 

ul atsisako 
pareigų ir 

tiui paveda
Vis tiek 

is rūpintis 
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kitų P. T. 
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Didelių miestų gyvenimas 
kai kam įdomus, bet kai 
kam nepakenčiamas. Įtem
ptas darbas, nervingas ru
pesnis nenustoti “džiabo”, 
beviltis ieškojimas darbo, 
nuolatinis kur tai skubėji
mas, trankymas po “sub
ways”, gazolino smarvė ir 
dulkės — vis tai civilizuoto 
miestiečio kasdieninio gy
venimo draugai. Kam tas 
nenusibosta? Del to tai va
sara yra taip maloni vieš
nia.

Šimtą metų tam atgal 
musų garbingas poetas 
Kristijonas Duonelaitis taip 
aprašė miestiečių (dvariš
kių) ir kaimo skirstumus:
“Ak kaip daug mieste ir 

dvaruose prisistena:
Čia viens rėkaudamas dur

nai su padagre pjaujas,
O kitas ten dūsaudamas 

daktaro šaukia.”
Toliau jis sako:
“Kad mus atlankyti vėl va

sara rengias
Mes lietuvninkai.................
......... poniškos ligos kentėt 

neprivalom.
Dievui buk garbė, sveiki 

pavasarį baigiam
Ir visi drūti pagryštant va

sarą matom”.
Vakacijos, — atostogos! 

Jos vilioja kaip meilužė, 
kaip sweetheart. Norisi va
žiuoti, bėgti, lėkti. Tačiau 
Lietuvos išeivių vaikai, čia 
Dėdės Šamo žemėje gimę ir 
augę, dažnai nebesupranta' 
savo tėvelių jausmų ir jų 
pasiilgimo savo senosios 
Tėvynės Lietuvos. Ir kas 
čia stebėtina: juk jų akys 
Lietuvos neregėjo, jų jau
nos sielos neturėjo progos 
Lietuvos įspūdžiais pagy- 
venti. ________________

Vietoj beviltiškai verkš
lenti del jaunosios kartos 
ištautėjimo, duokite progos 
Jūsų jaunuoliams bent sykį 
tikrąją Lietuvą pamatyti! 
Patys vykdami Lietuvon 
svečiuotis, — nepalikite sa
vo vaikų užpakaly, imkite 
drauge su savim. Kai tėvai 
vieni, sugrįžę iš Lietuvos,- 
bando su čia namie liku
siais vaikais pasidalinti į- 
spudžiais, — kokis jiems 
(vaikams) “malonumas” 
klausytis apie nematytus ir j 
nesuprantamus dalykus? O 
jeigu butų drauge keliauta 
Lietuvon,— parsivežtieji į- 
spudžiai butų neišsemiamas 
atsiminimų šaltinis visai 
šeimai ilgiausiam laikui. 
Tat su tokia kelione neiš
vengiamai surištos išlaidos 
yra daugiau negu 100% pa
teisinamos, nes tai yra pro
tingas investmentas į šei-1 Centro

mos laimę, sveikatą ir tau- 
tinį-kulturinį jaunosios kar
tos auklėjimą.

II
Jauni žmonės yra reika

lingi jaunos draugystės. 
Kas gali būti įdomesnio ar 
tikslingesnio kaip Amerikos 
lietuvių jaunimo broliavi- 
mas su Lietuvos jaunimu! 
Kaip daug tarp jų bendro, 
bet ir kaip daug tarp jų 
naujo ir skirtingo atsirastų 
ir šnekoje ir apsiėjimuose 
ir bude ir sieloje. Trump- 
laikinės pažinties ryšiai ga
li būti visam gyvenimui 
reikšmingi. Asmeninės lie
tuviško jaunimo pažintys a- 
biejuose Atlantiko pusėse 
yra rimčiausias kultūrinio 
pagrindas netik tarpe Ame
rikos lietuvių ir Lietuvos, 
bet ir tarpe Amerikos ir 
Lietuvos.

Abiejų okeano pusių lie
tuviškojo jaunimo bendra
vimo svarba yra visuotinai 
pripažįstama ir jau pradėta 
vykdyti. Štai 1920 metais 
būrelis jaunų Amerikos lie
tuvių savanorių nuvyko 
Lietuvon ir kareivių unifor
moje dalinosi vargais ir 
džiaugsmais su Lietuvos 
jaunuoliais. Štai vėliau vie
nas kitas Amerikos lietuvis 
jaunuolis vyksta į Lietuvos 
Universitetą ir kitas moky
klas. Štai “Vyčių”, štai “Su
sivienijimo” organizuoti A- 
merikos jaunuolių būreliai 
skina pirmuosius svečiavi- 
mosi Lietuvoj takus. Į šio 
reikalo svarbumą įsižiūrėjo 
ir Vaizbos Butų Sąjunga 
Amerikoje ir tos Sąjungos 
(Ekonominio Centro) pir
mininką įpareigavo šiuo 
reikalu, visuomenei sandar- 
bininkaujant, rūpintis.

Miela pažymėti, kad E- 
konom. Centras nesnaudžia 
ir eina prie realaus darbo. 
Jau teko girdėti, kad Ekon. 
Centro globoje šią vasarą 
rengiamos net trys ekskur
sijos.

Pirmoji Amerikos lietu
vių jaunimo ekskursantų 
grupė iš New York’o ren
giasi Lietuvon plaukti bir
želio 27 d. švedų kompani
jos laivu “Gripsholm”.

Antroji A. L. jaunimo 
ekskursija plauks Skandi
navų linijos laivu “Frederik 
VIII”, iš New York’o liepos 
3 d.

Trečioji A. L. jaunimo 
ekskursija išplauks liepos 
25 d. Skandinavų laivu “U- 
nited States”.

Ketvirtoji A. L. jaunimo 
ekskursija rugpjūčio 19 d. 
švedų laivu.

Su viena iš tų ekskursijų, 
kaip girdėti, žada vykti Lie
tuvon pats Am. Liet. Ekon.

pirmininkas. Gi ei

linė “Vyčių” ekskursija šią 
vasarą žada plaukti Lietu
vos aplankyti birželio 6 d. 
Skandinavų laivu “’Helig 
Olav”.

Panašios ekskursijos tai 
tikros pavasario kregždės: 
jos suteiks daug linksmumo 
Lietuvai. Lietuvos jaunimas 
iš savo pusės pasistengs ma
lonius svetelius pasitikti 
broliškai-lietuviškai, kad jie 
jaustuvi “kaip namie”. Kad 
šios pastangos užsitarnauja 
pilno visuomenės pritarimo 
rodos negali būti abejonės.

Jauniems keliauninkams- 
turistams ir jų palydovams 
palinkėkime laimingos ke
lionės!

P. Žadeikis, L. G. K.

NUOSTABIOS MOKS
LO ŽINIOS

Washingtone įvykusiame 
suvažiavime narių Nacio- 
nalės Mokslų Akademijos 
Dr. Shapley, astronomas ir 
direktorius Harvardo ob- 
zervatorijos apsakė daly
viams apie išskaitliavimą 
didumo tūlų žvaigždžių,- ku
rios yra 40,000 kartų skais
tesnės negu musų saulė ir 
jų didumas yra nuo vieno 
krašto iki kito 186,000,000 
mylių.

Tos žvaigždės turi būti 
labai toli, toliau už dabar 
pripažintas toliausias, ir jų 
išmatavimas duoda naujos 
medegos sprendimui apie 
erdviij “ribas” ir jų platu
mą.

Kitas mokslininkas, Maj. 
Squier, pranešė kad neužil
go bus prašalinta nuo namų 
stogų radio antenos-vielos, 
o radio programus ir tele
vizijos paveikslus žmonės 
gaus per telefoną. Jis pa
sakojo kad dabar telefonas 
tenaudojamas vidutiniai 18 
minutų bėgyje 24 valandų.

Šios akademijos nariai 
yra tik tokie mokslo vyrai 
kurie pasižymi kokiais di
deliais, žymiais išradimais.

Žmogaus Akis Negali 
Matyt Slaptingų Ultra

violetinių Spindulių
Keista yra kad ultra-violetiniai 

spinduliai, tokie galingi jog paver
čia odą i sveiką rudą kuomet žmo
gus guli vasarą saulėje, nėra gali
mi matyti žmogaus akis, kuri mes 
paprastai manome yra daug jaut
resnė negu oda. Ir štai, nors tie 
spinduliai visados radosi saulės švie
soje, žmonija negalėjo net nujausti 
kad jie yra iki moderniškas moks
las, naudodamas delikatnus instru
mentus, tuos spindulius atrado.

Dabar ultra-violetiniai spinduliai 
žinomi mums visiems. Mokslas iš
moko pagaminti ultra-violetinius 
spindulius be saulės pagalbos, ir tie 
spinduliai yra naudojami tokiame 
industriniame procese kaip kaitini
me tabako naudojamo Lucky Strike 
cigaretuose. Kiekvienas žino kad 
saulė nokina, todėl tai Ljicky Strike 
išimtinas kaitinimo procestas api
ma naudojimą ultra-violetinių spin
dulių, kuriems lygus yra tik vasa
ros saulės spinduliai.

Nori tie spinduliai yra labai ga
lingi, akis jų negali matyti. Jeigu 
jus atsistotumet prie vienos tų mo
derniškų ultra-violetinių spindulių 
mašinų, tie spinduliai mušasi į akis.
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•Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN įlSg 
EUROPA !HI

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENS 
per Cherbourg — 6 dienos per Bremen

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven 

ekspresiniu laivu COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais 
Berlin Stuttgart Gen v. Steuben Dresden 

Informacijų klauskite pas bent vietinį 
agentą arba

1119 Euclid Ave. Cleveland, O.

Jie net apakintų jeigu gana ilgai 
žiūrėtum, taip kaip apakina saulė. 
Tie spinduliai tokiu budu turi pilną 
efektą ant akių, kurios vienok jų 
negali matyti. Šviesa kuri aktua
liai matoma paeinanti iš ultra-vio
letinių spindulių mašinos nėra tai 
ultra-violetiniai spinduliai, bet kita 
šviesa kuri yra aiškiai matoma žmo
gaus akia.

Kodėl akis negali matyti ultra
violetinių spindulių ? Todėl kad 
gamta nemanė jog yra reikalinga 
suteikti žmogui tą galę. Žmogus 
gali matyti tą kas jam reikia maty
ti paprastoj gyvenimo eigoj be ul
tra-violetinių spindulių. Gamta re
tai duoda tas galimybes kurios ne
turi ypatingo reikalingumo. Vienok 
ultra-violetinius spindulius gamta 
naudoja nokinimui visko kas tik au
ga žemėje. Be tų nokinančių spin
dulių, mes be abejo neturėtume jo
kių saldžių, prinokusių vaisių, gra
žių sunokusių javų, gražių kvepian
čių gėlių. Pasinaudojant šia noki
nančių spindulių spėka, išdirbėjai 
Lucky Strike cigaretų naudoja juos 
savo slaptame procese tabako kaiti
nimui, naudojant spindulius daug 
stipresnius negu vasaros saulės. Jie 
prašalina iš tabako nuodingus ger
klę ėdančius nuodus, ir todėl tai net 
20,679 daktarai sako kad Luckies

I mažiau erzina gerklę. (Skelbimas.) Į
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Susituokimų arba ženybų 
patvarkymai.

Didžiumoj valstybių, su
lig dabar esančių taisyklių, 
ženybų arba sutuoktuvių 
patvarkymui, asmens no
rinti susituokti privalo pir
ma gauti valdišką leidimą. 
Toks leidimas duoda įgalio
tam asmeniui, kaip tai, tei
sėjui arba dvasiškiui, teisę 
atlikti sutuoktuvių ceremo
nijas ir pripažinti porą tei
sėtai vedusiais.

Po sutuoktuvių, minėtas 
raštiškas leidimas, su dapil- 
dyta informacija, kada ir 
kur asmens apsivedė ir kas 
.atliko ženybines ceremoni
jas, yra grąžinamas val
džiai, kuri tą dokumentą 
padeda į savo viešus ženy
bų arkyvus, visiems priei
namus.

Pirm įvedimo statutuose 
viršpaminėtos ženybų tvar
kos, asmens apsivesdavo su- 
lyg tų laikų įsigyvenusio ir 
visų priimto papročio, tai 
yra, sulig “common law” 
taisyklių. Vyras duodavo 
moteriai savo pažadėjimą 
ją vesti, o moteris duodavo 
jam pažadėjimą už jo tekė

ti, ir tokiu budu pradėdavo 
ženybinį gyvenimą, kuris 
laikomas pilnai teisėtu. 
Taip vedusių tėvų vaikai 
buvo skaitomi teisėtai gi
musiais ir turėjo teisę pa
veldėti savo tėvų likusį tur
tą.

Dabartiniame laike, be
veik visos Amerikos valsty
bės savo statutuose drau
džia taip vadinamas “com
mon law” ženybas, kaipo 
priešingas visuomeninei 
tvarkai ir dorovei. Vaikai 
asmenų susituokusių “com
mon law” metodą, kur toks 
susituokimo būdas statuto 
yra užgintas, yra skaitomi 
neteisėtai gimusiais ir ne
gali paveldėti savo tėvų tur
to, jeigu statute jiems kokių 
nors teisių nėra specialiai 
duodama. Tokių tėvų vaikai 
gali paveldėt tik iš motinos 
pusės, bet ne iš tėvo.

Senovėje, sulyg “com
mon law”, arba tų laikų į- 
sigyvenusių įstatymų, ber
naitis turintis 14 metų am
žiaus, ir mergaitė turinti 12

arba mergaitė, neturėdama 
12 metų, apsivesdavo, tai 
vienas ar kitas, sulaukęs 
pilnametystės, turėdavo tei
sę tokių ženybų atsižadėti 
ir jas panaikinti, pilnamety
stės, turėdavo teisę tokių 
ženybų atsižadėti ir jas pa
naikinti. Dabartiniam laike, 
ir jas panaikinti. Dabar, 
jeigu apsiveda nepilname
čiai, tai vienas ar kitas, su
laukęs pilnametystės, gali 
jeigu nori, teismo keliu, sa
vo ženybas panaikinti, bet 
tą privalo padaryti tuojaus, 
sulaukus pilnametystės, ki
taip ženybos užsitvirtina ir 
teismai nebeklauso ženybos 
panaikinti prašymo. Kitą 
syk teismai visai atsisako'

ženybas panaikinti jeigu ve
dusieji yra susilaukę vaikų. 
Dažnai ženybų panaikini
mas daug paeina nuo tuom 
laik esančių aplinkybių.

AMERIKOS SŪRIO
INDUSTRIJA

Dabar išleistomis žinio
mis, Suv. Valstijose 1929 m. 
pagaminta sūrio už $120,- 
000,000. Panašiai po tiek 
pagaminta per kelis perei
tus metus.

1929 m. veikė 2,760 sūrio 
gamyklos. Wisconsin vals
tija užima pirmą vietą pa
gaminus 325,000,000 svarų, 
už apie $68,000,000.

metų amžiaus, turėdavo tei
sę apsivesti. Bet jei bernai
tis, neturėdamas 14 metų,

Išplauks iš New Yorko 
Gegužes-May 27 d.

STAČIAI Į 
Be Persėdimo

o iš Bostono
Gegužės-May 28 d.

KLAIPĖDĄ 
j Kitą Laivą

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

Visokių informacijų kreipkitės Į
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

SĄJUNGOS AGENTUS.

CUNARD LINE
1022 Chester Ave. Cleveland, O.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJ

2-ra Ekskursija į Lietuvą

Ne Na i k i n k
v

Šiurkščiais
Savo Gerklę
Erzinimais

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY"

KELS! FINLAND

It’s toasted”
Gpraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina
-’.j-.-' Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus — prieš kosulį

Dabar! Malonėkite! - Uždėkite savo pirštą 
ant gerklės — ant vadinamojo “Adomo Obuo
lio.” Ar jūs žinote, kad tuo pirštu jūs palytė- 
jote lary nxą ? — Tai jūsų garsinė dėželė - kurioje 
jūsų garsinės gyslos. Jūsų balsas yra vienas iš 
brangiausių nuosavybių—Saugokit jj-Apginki! 
jį. Ne naikink savo gerklę šiurkščiais erzini
mais — vietoj to, pasiimk LUCKY cigaretę - 
Atsimink, kad LUCKY STRIKE yra vieninteliai 
cigaretai Amerikoje,, kurie per vadinamą 
“SPRAGINIMO” procesą švarūs nuo tam tikrų 
erzinančių ypatybių, kurios randasi žaliame 
tabake. Šie visi pašalinti iš tabako šiurkštumai 
parduodami chemikalų gamintojams. Jų nėra 
jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Apsaugok 
savo brangų balsą.

The A T. l o .
Mfrs.

P A K L A t
S Y K PER 

O RADIO- 
IlS Lucky Strike

šokių orkestro. 
F kuris griežiu

•kiekviena An
tradienį, Ket
virtadieni, i r
Šeštadienį, va
karais per M 
B. C. radio 
stotis.
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KAIP PRAĖJO RAUDONIJI” GEGUŽINĖ
*—------------------------

Darbininkams jau atsi
bosta komunizmas ir “dar
bininkiškos” šventės, komu
nistų ruošiamos kad darbi
ninkai apsistumdytų su po
licija.

Gegužės pirma diena, ku
ri paprastai visame pasau
lyje būdavo trukšminga ir 
tankiai kruvina, šymet pra
ėjo sulyginamai apsnūdu
siai. Tik Portugalijoj bu
vo prieita prie riaušių.

New Yorke tikėtasi riau
šių tarp pačių darbininkų 
“apaštalų”, kurie pradėjo 
peštis, tačiau policijai ap
siėjus diplomatiškai ir to 
neįvyko. Brooklyne suimta 

įž^štuoni vaikai kurie dalino 
lapelius raginančius vaikus 
“šalin knygos, stokit į de
monstrantų eiles!”

Londone, Hyde Parke, iš
kilusios riaušės lengvai nu
malšinta, keliolika žmonių 
areštuota.

Berline demonstracijoje 
dalyvavo apie 100,000 dar
bininkų, bet tik 110 areš
tuota. Keliolika sužeista su
sipešus komunistams su fa
šistais, bet tas nuolat Berli
ne pasikartoja.

Paryžiuje apie 65 nuoš. 
darbininkų tą dieną nedir
bo, bet visoje Francuzijoje 
diena praėjo ramiai.

Tokio, Japonijoj, areštuo
ta 1,600 demonstrantų.

Švedijoj lietus neleido de
monstracijoms Įvykti. Len
kijoje demonstracijos buvo 
uždrausta ir tik vienoj vie
toj policija turėjo su nepa
klusniais susistumdyti.

Ispanijoj, naujoj respub
likoj, komunistai nedaug 
rado pritarėjų.

Lietuvoje demonstracijos 
buvo uždraustos ir Kaune 
apsieita be jokių nemalonu
mų.

Amerikos miestuose ko
munistų pasirodymas buvo 
menkas. Nors ruošta de
monstracijos, bet dalyvavo 
tik patys iškalno išsirengę 
komunistų partijos nariai, 
pašaliniai neprisidėjo.

Amerikos Lietuvių tarpe 
komunizmas visai nublan
ko : iš raudono darosi pil
kas. Nuo pereito SLA. sei
mo musų komunistai susi- 
demoralizavo ir ta demora
lizacija dar toliau išsivystė 
ištikus savitarpinei kovai 
tarp' vadų už užvaldymą 
savo laikraščių.

Komunistai, kurie skelbė 
_ kad komunizmo niekas ne

sulaikys, remdami savo tik
rinimus ant didelių įvykių 
praeituose amžiuose, labai 
apsiriko. Senovėj viskas 
ėjo iš burnos į ausį, ir jei
gu pranašai pasileisdavo su 
kokia misija, žmonės nieko 
daugiau negirdėdami kaip 
tik tą ką jiems skelbia, na
tūraliai palinkdavo į tą pu
sę. Dabar gi viską daro 
spauda, ir nežiūrint kai]) 
vieni stengiasi ką nors pa
skleisti visuomenėje, kiti 
iš kitos pusės paskleidžia 
priešingas mintis, ir tą 
“ugnį” ar “upę”, kaip ko
munistai savo “mokslą” va
dina, sulaiko.

Šiais visuotinos bedarbės 
-Taikais rodos visi darbinin- 
fei turėjo “imti už ginklo”, 
“stoti į kovą” “versti kapi

talizmą”, “įvesti sovietiz
mą”, kaip jų platinami rau
doni lapeliai ragino, bet 
komunistų eilės nepasididi
no.

Darbininkams sveikiau
sia yra palikus komunizmą 
komunistams (jų yra tik 
saujelė “parinktųjų”), pa
tiems rūpintis savo gerove.

Kiek yra Velykų?
Atėjo “Žemaičių Balsas”, 

Velykinis numeris, kuriame 
ant pirmo puslapio didelė
mis raidėmis pasakyta:

“Sveiki sulaukę Šventųjų 
Velykų!”

Sakant “šventųjų” įvar
dinama kurių Velykų su
laukus sveikinama. O ka
dangi Velykų nėra nei ne
šventų nei jokių kitokių, tik 
viso vienos Velykos, todėl 
užtenka sakyti “šventų” ir 
viskas.

Musų redaktoriai ir rašy
tojai daro tą didelę rašybi- 
nę klaidą visai nemanydami 
kad tai klaida. Pailgindami 
žodį nereikalingu priedu 
mano kad “pagražina”.

Šiame sakinyje reikšmė 
yra ta: Sveiki sulaukę: ko?

ISPANIJOS MONARKIJAI SUGRIUVUS
Garsinga ir Galinga Buvo Valstybė, ir Monarkija Sugiuvo kaip Sugriuvo 

Kitos Galingos Monarchijos

NAUJAUSIOS
KNYGOS

Velykų. Bet kadangi krik
ščionys Velykas laiko šven
tomis tai į klausimą ko? 
atsakymas: “Šventų Vely
kų”.

Dedant įvardinę galūnę, 
klausimas yra ne ko? bet 
kurių Velykų? Atsakymas: 
Šventųjų.

Ne Visi Rašytojai 
Miršta Biedni

Nesenai miręs Anglas ra
šytojas Arnold Bennett pa
liko pusės milijono dolarių 
turto, kurį padarė daugiau
sia iš knygų. Jis rašė ge
ros rūšies noveles, ne pras
tas kasdienines apysakas, 
kuriomis kiti autoriai pra- 
lobsta.

Palengvinimas....
Kalifornijoj ikišiol žmog

žudžiai buvo kariami. Tą 
mirties būdą tūli išranda 
persunkiu, todėl valstijos 
senatas priėmė bilių mirties 
bausmės įvykdymo lethaliu 
gazu-dujomis. Lyg žmog- 
žudis labiau mėgs šitą bau
smę negu virvę ant kaklo.

Raud. Kryžiaus Įsteigėjas
Gegužės 8 d. 1828 m. gi

mė A. Dunanas, Raudonojo 
Kryžiaus įsteigėjas. Jo ge
ras darbas praplito visur.

PAVASARIS
Gražus pavasario rytas, 
Saulės spinduliais dažytas, 
Masina visus į lauką 
Kur vėjelis pietų plauko. 
Saulės spinduliai skaidrieji, 
Gamtos kėlėjai pirmieji, 
Žadin’ gamtą kas joj’ gyvas, 
Mažas, jaunas ar senyvas.
Nūnai sniegas laukuos tirpsta, 
Visa galia žiemos silpsta, 
Šalčiams pabaiga atėjo, 
Pavasaris prasidėjo.
Vanduo upėm’s bėga, ūžia, 
Skubiai traukia į juružę;
O paukšteliai džiaugias, gieda, 
Jų ulbesiai laukais rieda.
Laukai, lankos sužaliavo, 
Ir purienos atsigavo, 
Visur grožis akį veria — 
Pavasaris džiaugsmą tveria! 
Medžiai ima sprogt, žaliuoti, 
Artojas laukuos dainuoti, 
Visur skamba linksmas aidas — 
Klegesiais jaunieji svaidos.

Alutis.

Vienybėje sunkiausi darbą dirbsi, 
Vienybėje taką matysi — neklysi, 

' Vienybėje vargo, brolau, neturėsi, 
Vienybėje iš darbo greit naudą regėsi.

—Uola.

GYVENIMO VAINIKAS
Jei vargai aplinkui siaučia, 
Dūksta, blaškos jų audra, 
Te širdis jos neatjaučia — 
Vėl išauš džiaugsmų aušra.

Jei padangę žydrią niaukia 
Žaibu skriejanti audra, 
Tai toli nepasitraukia 
Mus raminanti giedra.

Čia audra, žaibai, perkūnas 
Miešias, sukasi ratu, 
Čia jie miršta, tirpsta, žūna, 
Vėl malonu ir gražu.

Ir gyvenimo vainikas 
Pinama? ne iš džiaugsmų, 
Ten kur protarpiais jis plikas, 
Reik pripinti ir skausmų.

Ir nupint tokį vainiką
Kad žavėtų jis visus —
Nepalikti tarpo pliko, 
Bet supint vargų žiedus.

Jonas Morkūnas.

Ispanija kitados buvo garsinga, ir per 
visą šimtą metų valdovė viso civilizuoto 
pasaulio, šiandien ji nukrypo prie res
publikos tvarkos kaipo budo išsigelbėji
mui iš skurdo, priespaudos, netolerantiš
kumo, karų ir sukilimų, kurlink slydo bė
gyje praėjusių 400 metų.

Ispanijos imperijos iškilimas ir puoli
mas prilygsta buvusiai garsingai Romai, 
kuri buvo užvaldžius visą civilizuotą pa
saulį, o paskui sugriuvo. Ispanijos isto
rija labai romantinga ir įvairi.

Iš mišinio Ibernų, Keltų, Graikų, Foi- 
nikų, Kartagenų, Romėnų, Maurų ir lau
kinių gaujų iš rytinės Europos, susiliejo 
ir susidarė galinga valstybė kariauninkų 
ant žemės ir vandens, kuri, šešioliktame 
šimtmetyje, pačiame savo garbės ir galy
bės aukštume, buvo žinoma visame pasau
lyje ir kėlė pavydą kitų silpnesnių valsty
bių.

Ispanijos likimo nustatyme daug tu
rėjo jos geografiška padėtis, klimatas ir 
gamtiški šaltiniai. Ji užima keturis pen
ktadalius Iberniško pusiausalio, gulinčio 
tarp Atlantiko ir Viduržeminių jurų, tarp 
Europos ir Afrikos.

Ispanijos gyvenimai keitėsi tarp dide
lių pasisekimų ir nepasisekimų; ir dabar 
iš vienos pusės matėsi Bourbonų šeimynos 
nepaprastas turtingumas ir puošnumas, o 
jos 20,000,000 gyventoji! biednumas.

Susnudę, nerangus Ispanai savais lai
kais, kuomet įkiršinti, parodė žiaurumo- 
ir energijos, kuria daug ko atsiekdavo, ir 
dabar atsiekė respublikos.

Julius Cezaris buvo pavergęs
Pusiausalis kuris dabar žinomas kai

po Ispanija pirmiausia atsirado istorijoje 
kaipo kalnuota žemė apgyventa maišytais 
žmonėmis, kuriuos Julius Cezaris pavergė 
su mažu vargu.

Bėgyje sekančių dešimties šimtmečių 
tuzinai armijų vadovaujamų įvairių vadų 
iš įvairių kraštų siautė tame pusiausalyje, 
užkariaudamos ir atsikariaudamos tą ša
lį, ir tankiai ją naudojo tik savo perėjimo 
punktu į šalis už Alpų ir Pyrėnų kalnų.

711 metais, visai lengvai, Ispanija pa
teko Maurams ir Saracėnams, užplauku
siems iš Afrikos, ir buvo Bagdado kalifų 
provincija per virš septynis šimtus metų. 
Vietomis ten mažas provincijas valdė krik
ščionys valdovai, bet riestas Maurų kar
das, siaučiantis iš nepergalimos tvirtovės 
Granados, kurią Maurai Ispanijoje pasta
tydino, priversdavo juos pasiduoti.

Tiktai pradžioje dvylikto šimtmečio 
Ispanija pradėjo sutvirtėti. Bourbonų ka
raliai, kurie pirmiau pešdavosi ir neturė
davo vienybės, pradėjo jungtis, ir pagelbs- 
timi kitų Europos krikščioniu monarkų, 
pradėjo atkariauti iš Maurų žemes, iki 
galutinai tuos pagonis išvijo iš Ispanijos.

Buvo vienas vyras kuriam istorija ir 
Ispanų tradicijos priskiria daugiausia nuo
pelnų už visus kitus karuose prieš užka
riautojus Azijatus. Tai buvo Cidas, ku
rio spėka ir kariauninko gabumai padarė 
jį Ispanijos karžygiu.

Faktas tačiau yra kad tas Cidas vedė 
karus savo karjeros pabaigoje, vienuolik
tame šimtmetyje, prieš krikščionis taip pat 
kaip ir prieš Maurus, ir mirė 1099 metais 
iš širdgėlos kuomet jo armija tapo nuga
lėta stengiantis atlaikyti užimtą provin
ciją nuo Maurų.

Cidas buvo žymiausias pavyzdis Ispa
nų ritierystės, ir jo ainiai 500 metų vėliau 
jau galėjo iškelti Ispanijos vėliavas visose 
dalyse pasaulio ir prijungti milijonus ket
virtainių mylių žemių prie Ispanijos.

Ispanai apsivalė nuo Maurų tik 1491 
metais, kuomet didelėmis pastangomis ka
raliaus Ferdinando ir karalienės Izabelos, 
jie tapo išvyti į Afriką, iš kur daugiau ne- 
gryžo. Granada buvo užimta, kur liko ne
apsakomi Maurų skarbai ir išbudavoti pa- 
lociai kurie ir po šiai dienai stovi. Maurų 
palikti architektūros kuriniai Ispanijoje ir 
šiandien stebina pasaulį.

Ferdinandas ir Izabela sekančiais me
tais po Maurų išvijimo, 1482, išsiuntė Ko
lumbą per Atlantiką atrasti vakarinį kelių 
j rytines Indijas, ko pasekmėje buvo atra
dimas Amerikos, kas padarė Ispaniją tur
tinga ir galinga.

Krikščionybės įsigalėjimas
Netikėlių Maurų atsikračius, Ispanija 

buvo globoje krikščionių, ir kadangi tais

laikais krikščionybė buvo pasiekus aukš
čiausio savo laipsnio, dievobaimingi Ispa
nijos valdovai padarė nemažą klaidą išleis
dami įsakymą kad visi kad tik Ispanijoje 
gyvena turi priimti katalikišką krikštą ar
ba apleisti šalį. Tūkstančiai Žydų, neno
rėdami išsižadėti savo tikėjimo, pradėjo 
bėgti iš Ispanijos, išsinešdami su savim ir 
biznišką agresivumą. Visoj Ispanijoj ne
buvo daugiau 10,000 protestonų, visi kiti 
buvo Romos katalikai. Šalis vienok buvo 
stipri ir turtinga. Auksas iš kasyklų pie
tų Amerikoje pylėsi į Ispanijos iždą. Pra
sidėjo nauja era. Tai buvo Ispanijos Auk
sinė Gadynė; Atlantiko okeanas tapo Is
panijos vieškeliu.

Staigus Ispanijos pralobimas nepraėjo 
neatkreipęs kaimynų akių. Tarp Angli
jos ir Francuzijos ėjo karai, bet tų šalių 
plėšikai pradėjo siausti jurose apiplėšinė- 
dami skarbais užkrautus Ispanijos laivus.

Tada Ispanija pradėjo budavoti didelį 
karišką laivyną gynimui savo komercinių 
laivų. Anglija, kuri tada dar neValdė ju
rų, staiga susigriebė budavoti laivus ir 
užvedė kompeticiją. Tas privedė prie kri- 
zio, kuris ir išsiveržė. Ispanijos kariškas 
laivynas, 1587 metais, karaliaujant Pily
pui, susikovė su Anglijos laivynu ties Ork
ney salomis, Anglijos pakraščiuose. Sir 
Francis Drake, Anglijos karalienės Elz
bietos garbingiausias jurų vadas, padedant 
audrai, Ispanų armadą sumušė. Su žuvi
mu kariško laivyno dingo ir Ispanijos sap
nai apie tolimesnę galybę ir užkariavimus.

Sustojo plaukęs į iždą auksas iš vaka
rinio pasaulio. Karaliaus Pilypo saulė nu
sileido ir jis mirė iš širdgėlos ir bankruto 
11 metų vėliau.

Ispanijos toli išsimėčiusios kolonijos 
greitu laiku tapo atplėštos, ir 1640 metais 
numetė Ispanų jungą Portugalija. Nepa
sisekimai užsieniuose privedė prie suiru
čių namuose. Vaidingi Bourbonai užvedė 
karus su Europos valstybėmis, kas vienok 
.neprivedė prie gero.

Ispanų karas su kaimynais, kuris tę
sėsi nuo 1701 iki 1713 metų, sumažino jos 
gyventojus per pusę ir šalį beveik pražu
dė. Buvo pastatydinta naujas laivynas, 
bet Ispanija po Anglų sumušimo (langiau 
neatsigavo.

Persilpna kariauti viena, 1805 metais 
Ispanija susidėjo su Francuzija kariauti 
prieš Anglijos užvaldymą jurų. Bet vėl 
likimo buvo lemta kitaip. Bendras Ispa
nų ir Francuzų laivynas neatlaikė prieš 
milžinišką Anglų laivyną, ir po vadovyste 
Lordo Nelsono Anglai savo priešus su
mušė prie Trafalgaro. Nelsonas pats žu
vo, vienok pergalė liko Anglų pusėje. Šis 
kariško laivyno mušis skaitoma didžiau
sias karo laivynų istorijoje. Ispanijai ne
tekus savo laivyno ir žmonių, vėl prasidė
jo naminiai nesutikimai.

Pereito šimtmečio bėgiu keturis kar
tus buvo kėsintųsi įvesti respubliką ii- nu
versti Bourbonų imperializmą. Ispanų ka
ras su Amerika 1898 metais vėl parodė Is
panijos silpnumą ir ji nustojo dar daugiau 
kolonijų kokias turėjo.

Dabar karalius Alfonsas pasišalino ir 
valdžią paėmė respublikonai. Jis nepasi
rašė jokio pasitraukimo rašto, vienok nė
ra vilties kad galėtų sugryžti ant sosto.

Jis yra turtingas ir galės ramiai gy
venti užrubežyje. Tik geistina butų kad 
Ispanija susitvarkytų ir gyventojai atsiek
tų gerovės kokios trokšta ir kuriai, kaip - 
tikėjo, kelyje stovi monarkija.

(“Dirvos” Redakcijai prisiųsta 
paminėti žemiau paduodamos 
naujai išleistos knygos. Jų 
“Dirvos” krautuvėj parda-

vimui nesiranda, todėl 
reikalavimų prašome 

nesiųsti.)

Vasario 16 — Lietuvos šau
lių Sąjungos kasmetinis leidi- 
nis sąryšyje su Nepriklauso
mybės diena. 104 pusi., gau
siai iliustruotas. Kaunas, 1931 
met.

Vaga — Nr. 1 ir Nr. 2 — 
naujas žurnalas leidžiamas Lie
tuvos Mokslo ir švietimo Dr- 
jos. Tai yra laisvamanių laik
raštis taikomas skleidimui lai
svos minties Lietuvoje. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: Kaunas, Vasario 16 gt. 
Nr. 2. Kaina užsienyje $4.

Lietuvos Ūkis ir Rinka — 
Lietuvos Centralinio Statisti
kos Biuro leidinis. Kaunas, 
Balandis-Gruodis, 1930 m. Lie
tuvių ir Vokiečių kalbose.

Lietuvių Darbininkų Kalen
dorius 1931 m. — Išleido Liet- 
Darbininkų Sąjunga. ‘‘Darbi
ninko” spauda S. Boston, Mass. 
96 pusi.

Lietuvos Užsienio Prekyba
1929 metais — Centralinio Sta
tistikos Biuro leidinis Lietuvių 
ir Francuzų kalbomis. 285 psl. 
Kaunas, 1930 m.

Kaip Vytautas Didysis Su
triuškino Kryžiuočių Galybę — 
Ūkininko Skaitymai, Nr. 4. Pa
rašė K. Binkis. “Pažangos” 
b-vės leidinis, Kaunas, 1930 m. 
64 pusi.

Vilnius Vergovėj — 1920—
1930 m. Lietuvos šaulių Są
jungos leidinis. Kaunas, 1930 
m. 64 pusi. Iliustruota.

Gabiųjų Kaimo Vaikų Sekci
ja — A. Valitis. 18 pusi. Vil
niui, 1930 m.

Vairas Nr. 1, 1931 m., mė
nesinis Kultūros žurnalas, lei
džia ‘Tažangos” b-vė, atsako
masis redaktorius J. Lapenas. 
Turiningas žurnalas, 136 ksl.

Kaunas — Laikinoji Lietu-, 
vos Sostinė—Geležinkelių Val
dybos gražus leidinis, su infor
macinėmis žiniomis apie Lietu
vos žymias vietas. 30 pusi. 
1930 m.

Iš Pirmosios Amerikos Lietu- 
viii Ekonomines Konferencijos 
Darbų. Amerikos Liet. Ekono
minio Centro leidinis Nr. 1. 
New York, 1930 m. 64 pusi.

Smagiausia komedija iš visų!

“Žentai iš Amerikos”
(Dviejų aktų, 56 pusi.) 
Reikalaukit šios komedijos 
tuojau. Lengva perstaty
ti, reikalauja trijų moterų 
ir keturių vyrų. Vaizduo
ja Amerikiečių atsilanky
mą Lietuvoje ir ypač bėdas 
vieno butlegerio senbernio, 
kuris visą amžį nenorėjo 
ženytis.

Knygelės kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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”

1931 METU BONU 
KUPONAI

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

Nukirpkit 1931 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

TIKRI ’IR“
NETIKRI

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.



DIRVA S

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Delei to kas nuo dabar dėsis, gal 
riau butų buvę jei Geruta ir Ramojus 
butų visai susiėję, arba kad butų iškilęs 
tarp jų karas, kurs butų išsprendęs jų li
kimą visai kitaip — nors, reikia pasakyti, 
toks buvo jų likimas ir taip turėjo vykti, 
ne kitaip.

Tas dviejų vadų susiėjimas vienos ir 
kitos pusės žmonėms reiškė ne ką daugiau 
kaip puotą — malonią pamainą po tokio 
žiauraus mūšio.

Dar saulė buvo aukštai ant dangaus, 
nors jau artėjo vakaras, kada Geruta ir 
Ramojus vienas kitam j akis pažvelgė ir 
rankų pakėlimu pasisveikino.

— Ne tokia baisi esi, — prakalbėjo 
Ramojus Į jauną, gražią moterišką, giliai 
žvelgdamas Į akis ir visą apžiūrėdamas, — 
kaip apie tave girdėjau kalbant....

— Ir tu ne toks baisus kaip apie tave 
maniau, — prasijuokė, atsakydama, bet 
atidžiai Ramojų apžvelgdama, Geruta, ir 
abu pradėjo pasikalbėjimus.

Prie Gerutos nuolat buvo jos ištiki
mas sargas, Rolfas, ir būrelis Žuvėdų, ku
rie lyg nepasitikėjo jai ir nenorėjo kad jų 
vadovė ką nors jiems negeistino su nauju 
Žemaičių vadu nesutartų. Prie Ramojaus 
gi buvo keli jo draugai Giruliai ir Žvingys, 
tas Žemaitis milžinas.

Nors Ramojus su Geruta susiėjo kai
po draugai, kažin kodėl to draugingumo 
neturėjo vienas i kitą Žvingys ir Rolfas ir 
jiedu vienas kitą pirmą kartą pamatę abu 
lyg lokiai pasišiaušė, pasididindami save, 
nors ir taip buvo didesni už visus kitus. 
Turbūt abudu jautėsi esą tokių pačių spė
kų ir gabumų, o tokie tankiai vienas kito 
nekenčia ir tuoj nori išbandyt savo spė
kas, kad greičiau išradus kuriam viršeny
bė priklauso.

Ramojaus ir Gerutos pagelbininkai va
dai su pasigerėjimu žiurėjo Į tuodu milži
nu ir galvojo kaip čia pasidarius sau ir 
visiems daugiau juoko, užmiršimui karo 
kraujo, kurs dar nuo jų j’ankų garavo. 
Vieni vyrai rengė vakarienę, kepė sume
džiotas stirnas ir kitus gyvūnus, kiti tuo 
tarpu, juokaudami-bejuokaudami, prikur- 
stč Rolfą ir Žvingį prie imtynių. Po mū
šio praėjo pusdienis — jau gavo gerokai 
atilsėti, nes jei buvo ir pažeisti tai tik pa
viršium, ir jiems žaizdos mažai ką kenkė.

Ir štai, kitų juokui, du milžinai, ne
užsileisdami vienas kitam, sustojo Į kovą, 
kuri turėjo nulemti jų spėkas. Tik reikia 
pasakyti kad Į imtynę stojo vienas senas, 
daug pergyvenęs ir prityręs kariauninkas, 
kurs Gerutą išaugino ir jai iš jaunų dienų 
tarnavo, ir jaunas, nepatyręs girių gyven
tojas Žemaitis. Kuomet Rolfas visą am- 
žį iš kovų ir imtynių gyveno, Žvingys ne
turėjo su kuo savo spėkas vystyti, nes ne- . 
buvo jam lygių su kuriais pasilavint kaip 
žmones imti; su žvėrimis niekados į glėbi 
nesusikibdavo, viskas ką jeigu medžius iš 
šaknų raudavo arba lankstydavo, tik tu
rėdamas kur išliet savo energiją, bet ne 
patobulint savo gabumus, todėl galim sa- ; 
kyti kad no su sau lygiu jis sustojo j ko-

ge- 
ne-

va. Vienok reikėjo Žemaičiui pasirodyti, 
ir Žvingys padėjo savo nepaprastas spėkas 
prieš Rolfo gabumus, ir nors jam nebuvo

■ geros progos patyrusį Vikingą įimti, jis
■ gabiai atsigynė nuo perlaužimo ir pame

timo. Gal jis ir butų turėjęs likti nuveik
tas tokio priešo kai Rolfas, bet kad čia bu
vo atėjūnas Žuvėdas, ir Žvingiui apėjo gy
nimas Žemaičių garbės, Rolfas nieko ne
įstengė Žvingiui padaryti, nors imtynė tę
sėsi iki saulė, paraudonavus ir padidėjus, 
nuskendo į jurą, ir pradėjo temti. Tada 
juos sulaikė, pasakydami jog užteks, ir 
šaukė valgyt, po ko abu suėdė po pusę stir
nos — taip buvo prisiruoš? prie valgio. 
Jų imtynės laiku daug medžių šakų nu
laužta, kiti net išdribo iš medžių, nes šim
tai vyrų, norėdami matyti imtynę, buvo su
sikūrę į medžius.

Kad šitas viskas — ir mušis su prie
šais, ir imtynė ir puota — galėjo atsibūti 
vienos dienos bėgiu, kas išrūdytų perdaug, 
skaitytojas turi prisiminti jog vasaros die
nos Lietuvoje yra labai ilgos.

Prasidėjus puotai, Geruta ir Ramojus 
sėdėjo greta vienas kito. Jau temo, todėl 
aplink juos tuoj buvo sukurta laužai, ku
rių durnai kilo ramiai virš medžių viršū
nių ir platinosi ir nyko. Ugnies atspin- 
dis matėsi net juroje, kurios vanduo tą vi
są dieną lyg užmiręs ramiai ilsėjos, net 
aeišsklaidydamas sutekėjusio iš kariaunin
kų kūnų kraujo.

Kurie vyrai nebuvo tingus ir jautėsi 
gerai, išsimislinėjo visokių žaislų, o kiti 
suvirtę pakrumiais snaudė.

Tik Gei’uta ir Ramojus, atokiau nuo 
rėkaujančių vyrų sėdėdami, kalbėjosi apie 
ziską, plačiai ir daug. “Juros Merga” ap
sakė savo naujam pažystamam visą savo 
gyvenimą, kas ji tokia buvo ir kaip ir 
ko čia atsirado, ką patyręs Ramojus paša
lino savo blogas mintis apie ją, jį net ap
ėmė gailestis ir pradėjo galvoti kad geriau 
butų jam buvę visai čia neateiti, bet atėjo, 
kaip dabar suprato, dievų lėmimu, ją ir 
Žemaičius išgelbėti nuo tų žiaurių užpuo
likų, kurie tikrai butų lėmę visam tam 
kraštui pražūtį ir butų atidarę Žuvėdams 
duris apgyventi Žemaitiją ant visados.'

Geruta dabar leido Ramojui patirti 
kad jo atėjimas, nors jai išrodė pavojingas, 
buvo labai reikalingas, ir ji gražiai atsidė
kojo jam už suteiktą pagalbą. Ramojus 
dabar gerai suprato kodėl ji nesidėjo su 
Fengu prieš jį, nes pats pažino tuos žiau- 
runus, apie kokius girdėjo toli prie Nemu
no būdamas. Geruta jam pasirodė gera : 
ir teisinga Žemaičių globotoja ir todėl tei
sėta šios srities valdovė, kaipo pirmiau jo 
atėjus. Išstumt ją iš čia jis minties jau : 
neturėjo, bet ir suprato kad nebus gerai 
palikus vieną, nes tie siaubimai, susidruti- 
nę, vėl gali sugryžti ir laimėti savo. Tai- : 
gi apsisprendė likti šiame krašte, nors lai
kinai, ir gyvenant savo naujai įrengtoje 
pilyje, gelbėti Žemaičiams susivienyti, iš
mokti kariauti ir gintis, kad ir toliau ne
būtų aukomis atėjūnų. Bet tas jo pasili
kimas čia buvo dalimi dievų lėmimo būti , 
arti Gerutos, kad galėtų įsikunyt visa ki
to ką toliau pamatysime. (Bus daugiau)

pER TVORA minėtinos ist°- 
PASIDAIRIUS RIŠKOS DIENOS

Paraše K. S. Karpius

Tai jus norit kad aš pra
šyčiau jūsų, nusilenkdamas 
iki. mano gerb. uodegėlės, 
kad jus rašytumet man 
meiliškus laiškus ir dainas?

Palaukit, aš jums pats 
parašysiu “dainušką”, ma
tysit kad aš galiu be jūsų 
apsieit.

Gerb. Asilo Dainuška
Dainu-dainu dainuškėlę, 
Daugiau nedainuosiu, 
Turiu šyvą asilaitį, 
Tą patį parduosiu.
Už jį gausiu šimtą litų,
Valstybinės pirksiu, 
Išsigėręs, išgurkšnojęs 
Grebėje kur mirksiu.
Kai pareisiu į bakūžę, 
Pačiai kailį “dirbsiu”, 
Ir nuėjęs daržinėlėn 
Paskui pasikarsiu....

Pasirašo.

Aš skaičiau kad Oklaho- 
mos valstijoj (Amerikoj) 
įvesta įstatymas skapyti 
bepročius ir kriminalistus.

Tai dabar, aš misliu, toj 
valstijoj neatsiras nei vieno 
kuris norės išsisukt nuo 
bausmės apsimesdamas be
protyste ....

RIŠKOS DIENOS
1919 m. Gegužės 3 d. Lie

tuviai išvijo- bolševikus iš 
Vilkmergės.

1904 m. Gegužės 7 d. Lie
tuviai atgavo spaudą, pb 40 
metų kovos su Rusų val
džia.

1609 m. Gegužės 9 d. mi- 
mė Lietuvių veikėjas vys
kupas Merkelis Giedraitis.

1931 KALENDORIUS
Gegužės-May

1931

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

10 | Antoninas vysk.
11 j Mamertas.
12 I Nerėjus.
13 Servacijus.
14 šeštinės, Bonifacas.
15
16 Jonas Nepom.

Putinas, Igaiija. 
Skersgaudas, Budonė 

Vaidutis. Vilimaitė 
Gardievutis, Nergonė

Milda, Gintaras 
Sofija. Gražutis, Jaunutė

Vitaragis, Bitė_______

I š t i e s ų , ištiesų sakau 
jums kad Gegužis nebus iš
rinktas SLA. Prezidentu, o 
jei ši mano pranašystė ne
išsipildys tai aš paraudęs 
iš gėdos pasikavosiu už tvo
ros, kur yra mano gerb. uo
degėlė.

Dievas davė ugnį, ale da
vė ir vandeni ugnelei užge
sinti.

Panevėžyje
Pirkėjas: Šis arklys vi

siškai nusidirbęs, žiūrėk 
kaip stovi galvą nuleidęs.

Pardavėjas: Tai tik iš 
didelės pagarbos Į tamistą 
jis lenkia galvą.

Ant Superioravenės
Motina, pasigirdama kai

mynei kad jos graži duktė 
turi daug vaikinų: Prie 
musų Zosytės vaikinai kaip 
musės prie medaus kimba.

Tėvas, kuriam nusibodo 
belaukiant kad duktė ište
kėtų: Tikrai kaip musės!

ruduo ir nėraKai ateina 
nei vieno.

Tribūna” (Chi-

GERUTA IR RAMOJUS

“Liaudies
cago, III., 1058 No. Spaul
ding avė.) sako: “Dirva”, 
Cleveland, Ohio, tautinis 
laikraštis, kuris kartais tu
ri drąsos pasakyti tūliems 
“svieto gelbėtojams” gana 
karštos teisybės. Nežiūrint 
to kaip kas pyksta ant 
“Dirvos” redaktoriaus, y- 
patingai Susivienijimo po
neliai, bet jie tų argumen
tų neįstengia sumušti. Mat 
tie kurie jaučiasi perdaug 
“mokytais” ne visuomet es
ti tokiais”.

Toliau
sako kodėl Chicagos 
publikonai pralaimėjo 
sto majoro rinkimus:

“Mat, Thompsonas 
ir musų Susivienijimo 
Taryba norėjo būti ‘amži
nu’ bet prakišo.”

L. Tribūna” pa- 
Res- 
mie-

kaip 
Piki.

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

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

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

prenume-

gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 
audimo viršeliuose.

Prie to, kaip ir seniau, ir šioje knygoje bus Įtalpinti
ratorių vardai, ir bus skelbiama Dirvoj kiekvienas kas prisius sa
vo prenumeratą ($1 arba $1.50).

Taigi, gerbiami “Dirvos“ skaitytojai ir Amerikos ir Kanados 
Lietuviai abelnai, siųskit savo prenumeratas už apysaką JUROS 
MERGA”, nes ir šios knygos nebus leidžiama perdaug.

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

PRENUMERATA JAU PRIIMAMA
Jau galit užsisakyt šią puikią istorišką apysaką! Kaina $1 ir $1.50

TĖJO LAIKAS paskelbti prenumeratą ir “JUROS MERGOS , 
kadangi daugybė klausinėja kada prasidės prenumeravimas ši

tos apysakos — ir kokia bus jos kaina. tjjAtmenat gerai, “Juros 
Merga“ eina per “Dirvą” jau apie pusė metų, reiškia daug knygos 
jau atspausdinta. Tyčiomis užvilkinome prenumeratos paskelbimą, 
kad užsirašantiems knygą nereiktų ilgai laukti iki ją gaus. Taigi 
dabar šios knygos ilgai ir nelauksite — bus gatava greitu laiku.

“JUROS MERGA” taip pat bus apie 300 puslapių didumo — 
taigi didelė knyga, gausiai paveiksluota ir smagi skaityti, tinkama 
padovanoti draugams ir giminėms čia Amerikoje arba Lietuvoje.

KAINA bus ta pati kaip ir kitų iki šiol leistų “Dirvos” kny- 
gaus šią 
tvirtuose

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland. Ot



DIRVA

ŠIPYLIAI
SIMNAS SPORTAS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Bažnytkaimis kuriam Ka
ralius Zigmantas pado

vanojęs žemę
Šipyliai yra Šiaulių aps

krities, ant kelio Gruzdžių 
ir Kuršėnų; Į Gruzdžius 7 
kilometrai, iki Kuršėnų 16 
klm., ir nuo Gruzdžių iki 
Šiaulių 26 klm.

Šypiliai yra bažnytkai
mis, jomarkų nėra, tik at
laidų buna, garsiausi du 
tai Šv. Antano ir Vardo 

. Marijos, Į kuriuos suva
žiuoja daug apielinkės gy
ventojų pasimelsti ir paūž
ti.

Šypilių gyventojai daug 
per karą nukentėjo, daug 
kaimų nudeginta buvo ir 
buvo nudeginta Šypilių baž
nyčia. Čia buvo Vokiečių- 
Rusų frontas, buvo daug 
apkasų ir užtvarų ir gyven
tojai daug baimės priturė
jo. Turėjo apleist gyvena
mas vietas ir gelbėti savo 
gyvas.

Šipyliuose yra keturios 
krautuvės, dvi mokyklos, 
Šaulių buris, Pavasarinin
kų ir Blaivininkų kuopos.

Šipyliai pavadinimą gavo 
nuo upikės Pipylė. Kuomet 
buvo daugiau miškų, joje 
buvo daugiau vandens, da
bar tik pavasarį bėga van
duo, vasarą išdžiūsta.

Šipyliai turi pašto agen-

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

nama dovanai.
Pajiėškojimai iš Lietuvos 

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

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

“DIRVA” 
6820 Superior avė. Cleveland,

50c
75c

Ohio

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

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

turų, kuri sudaro žmonėms 
daug patogumo.

Šipyliškiai baigia skirs
tytis į vienkiemius, pervež
dami budinkus į laukus, 
naudodami tam tikrą namų 
pervežimo mašiną.

Kartą važiuojant į Kur
šėnų geležinkelio stotį nu
stebau: rytą pakelyje ne
buvo namo, o pavakare tą 
pat dieną gryžtant žiuriu 
netoli kelio stovi namas. 
Supratau kad mašina at
vežtas, neišardytas, nes bu
vo su stogu ir langais ir 
namas senas.

Ši sritis žymiai pakilo 
kultūroje negu buvo prieš 
karą.

Iš Gruzdžių į Šipylius yra 
atvesta telefonas ir važiuo
jant iš Gruzdžių į Šipylius 
rodos jau važiuoji garsin- 
gan miestan, nes pakeliu ei
na telefono stulpai.

Yra vienas senas padavi
mas apie tokį atsitikimą. 
Rusų valdžia užsimanė at
imti prigulinčią bažnyčiai 
ii’ bažnytkaimiui žemę. Ru
sai žandarai atvažiąvo į Ši
pylius ir pareikalavo klebo
no atiduoti valdžiai bažny
tinę žemę. Klebonas paro
dė žandarams raštą jog tą 
žemę dovanojo Karalius 
Zigmantas, ir nuvedęs žan
darus į bažnyčią parodė ten 
esantį karaliaus atvaizdą. 
Buvę. taip. Vieną kartą ka
ralius važiavęs per Šipylius 
:r čia jam paruošta pietus. 
Už tai jis padovanojęs baž
nyčiai statyti žemę. Atvai
zdas buvo iškabintas an: 
zakristijos durų. Rusų žan- 
darai pamatę paveikslą ati
davę pagarbą, pridėdaim 
■aukas prie ausies, paskui 
oalenkdami galvą, ir išėjo 
daugiau nieko nesakę. Tas 
įtvaizdas per karą sudegė 
tai sudegė bažnyčia.

Tą paveikslą teko maty- 
i rašančiam šitą, ant žak 
’istijos durų.

Steponas Mikėnas

žmonių, ji statyta 
laikais. Jos sienos 
ir gana storos. Iš 
kyšo akmens, ku-

gana se- 
kaž kaip 
Pati baž- 
stipri, ir

PADĖKOS LAIŠKAS

PAJIEŠKAU Prano Vidugirio, gy
veno Cleveland, O., 6700 Gorman av. 
Jis pats ar kas apie jį žinantieji 
prašomi suteikti žinių, yra svarbus 
reikalas.

K. Ramanauskas 
62 Cedar Hill Avenue

New Haven, Conn.

PAJIEŠKAU savo giminaičių An
tano Valentinavičiaus arba jo žmo
nos, Alenos. Jie išvažiavo 1915 m. 
į Cleveland, O., nuo to laiko nieko 
apie juos nežinau. Girdėjau buk jis 
miręs, tai gal žmona gyva, todėl la
bai prašau atsišaukti arba kas žino
te prisiųsti jos antrašą.

L. Karpavičius 
1652 Sweeney av. Scranton, Pa.

Aš Rožė Kalonaitė pajieškau sa
vo brolį Kastantą Kaloną, paeinantį 
iš Kanevos k., "Nuočos par., Lydos 
apsk. Amerikon išvyko 19 metų at
gal. Mes gyvenam Lietuvoj nuo 
karo laiko, kada Lenkai užėmė mu
sų tėviškę ir sugryžt negalim. Kas 
apie jį žinom prašom jam pranešti 
arba mums parašyti, gal jis galės 
suteikti mums kokią pagalbą, mums 
be tėviškės likus labai sunku.

Rožė Kalonaitė,
Samylų k., A. Panemunės v. 

Kauno apsk. Lithuania

Pajieškau savo brolį Praną Sadau
ską arba Grinių, kilusį iš Raseinių 
ap. Prieš karą išvyko į Ameriką, 
dirbo angliakasyklose aplink Chica- 
gą, karui užėjus nustojom rašinėlis 
ir netekom antrašų. Kas apie jį ži
note bukit malonus pranešti man.

Anatnas Sadauskas 
Raseiniai Nepriklausomybės g. 36 

Lithuania.

Gerb. Dr. J. R. V., WESTERN 
CHEMICAL CO. — Tariu labai šir
dingai ačiū už tamstos išrastą ir iš- 
praktikuotą taip labai galingą mos- 
tį. Aš turėjau labai didelius skau 
dėjimus po visą kūną ir kiek tik a 
žinojau, kas man ką rodijo ir kokiu: 
gydytojus patarė, kiek man tas vis 
kas kaštavo tai negaliu čia apsakyt 
ir niekas man negelbėjo. Man tekc 
susieiti su J. G. Malinskiu ir jis mar 
riarodč tą taip galingą mostj, — 
“John’s Remedy Ointment”. Aš da; 
nenorėjau tikėti, bet jis man palike 
tos mosties be jokio atlyginimo ir 
sake, tik bandyk, jei bus negera ta 
aš nenoriu pinigų už ją. Aš pavai
tojau tą galingą moštį kaip man bu
vo nurodyta ir kitą dieną jaučiaus' 
gerai. Tada aš jį pašaukiau per 
telefoną kad jis ateitų pas mus, ir 
atsilankius aš nežinojau kain jam at 
sidėkoti. Aš atlyginau jam kiek 
reikėjo ir dabar esu labai dėkinga 
ir patariu kiekvienam naudoti tą 
galingą mostį, kas tik turi savyje 
kokius skaudulius ar gėlimus. Ga 
lite pašaukti jį telefonu, No. 4—1641 
ir jis jums parūpins tos taip galin
gos mosties. Dar kartą tariu labai 
širdingai ačiū, velydama visokių lai
mių. Lieku, su tikra pagarba,

Mrs. P. Lukaševičienė, 
Youngstown, Ohio.

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

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

Graži, bet tamsi Dzūkiška 
sritis

Dzūkijoje daug yra kal
vi) ir kalnelių. Ant vienos 
kalvos, netoli didžiojo Gi
luičio ežero, rąndasi nedi
delis Simno miestelis. Ka
daise buvo tik bažnytkai
mis, o dabar jau miesčiu
kas. Gatvės ir šaligatviai 
išgrysta. Jau yra net ke
turios alinės ir du mono
poliai. Taip pat yra dvi 
pradinės mokyklos. Bet 
Simnas ne kuo kitu gali pa
sigirti kaip sena bažnyčia.

Pasak 
Vytauto 
murinės 
pamatų
riuos buk tai baudžiavos 
laikais sunešę vergai. Šios 
bažnyčios stilius 
noviškas. Ji visa 
primena senovę, 
nyčia atrodo dar
tenka manyti kad ją para
pijos žmonės dar ilgai lan
kys.

Šalę bažnyčios yra var- 
pinyčia, kurioje skambėjo 
kadaise dideli varpai. Bet 
juos per karą išvežė Vo
kiečiai. Nuo to laiko baž
nyčios bokštelyje skambė
davo tik mažas varpelis. 
Dabar visa parapija sudėjo 
600 litų ir nupirko didelį 
varpą.

Aplink bažnyčią auga di
deli klevai, kaštanai ir ber
žai, o jų viršūnėse retkar
čiais krankia varnos. Žmo
nės pažiūrėję į medžių vir
šūnes spėja koks.bus oras: 
“Jei varnos tupi viršūnėse 
tai šals”, sako.

Iš bažnyčios bokšto gra
žiai matyti apielinkės ir vi
sas miestelis. Toliau nuo 
miestelio matyti trys eže
rai: Simno, Giluičio ir Žu
vinto. Žuvinto ežeras yra 
labai didelis ir pasižymi sa
vo gražumu. Iš jo vienos 
pusės yra miškas, o iš .an
tros stypso piliakalnis, apie 
kurį daug pasakojama pa
davimų.

Nors Simnas gražus sa
vo apielinkėmis, bet tenyk
ščiai žmonės vis dar mažai 
kultūringi. Nors tai dau
giau išimtys, bet visgi ver
ta ir apie tokius 
šiek-tiek parašyti, 
aukos nelaimingos 
nės.

Pereitais metais 
policininkas, negalėdamas 
kitaip nuraminti pasigėru
sių vyrukų, turėjo vieną iš 
jų nušauti. Kitą kartą vėl 
pasigėrusieji susipešė. Vie
nas išsitraukęs vežimo run
gą užmušė negyvai savo 
draugą. Dabar neperseniau- 
sia vėl buvo du piliečiai 
mirtinai sužeisti. Kitą die
ną Maižiešius iš Metelicos 
kaimo mirė. Jį primušė 
girti to pat kaimo gyvento
jai. Akis.

žmones
Tai vis

degti-

vienas

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

Pajieškau sesers Kristinos Bolke- 
vičienūs (po tėvais Astiliutė), iš 
Naujavalakių k., Krosnos par. Pir
miau gyveno Chicagoj ir susiraši- 
nėdavom. Nuo 1926 m. jokios žinios 
neturiu. Turiu labai svarbų reika
lą. prašau ją načią atsišaukti arba 
žinančių pranešti, už ką busiu dė
kinga.

Ona Astiliutė-Kavaliauskienė
4 John St. Belshill, Scotland.' P. O. Box B 117

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

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

WESTERN CHEMICAL CO.
Plainsville, Pa.

$50.00 Vertes Naudos
Suteikiu gerai išmėgintus for- 

mališkus pamokinimus, kaip su 
mažais iškaščiais užauginti grei
tu laiku storus, tankius ir gra
žius plaukus. Kaip sulaikyti plau
kų slinkimą, galvos odos niežėji
mą, prašalint pleiskanas, ir t. t. 
Pagal pamokinimą vaistus susi- 
taisysit. Siųsk pašto ženklelių del 
informacijų. (22)

J. GECHUS Room 600
201 N. Wells Street 

Chicago, Ill.

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

BUS DU KUMŠTININKAI 
ČAMPIONAI?

Imtininkų tarpe Ameri
koje yra du tvirti trustai, 
kurie turi po sunkaus svo
rio čampioną jau eilė metų, 
ir vienas kitam neužsilei- 
džia. Strangler Lewis yra 
vieno abazo čampionas, o 
Jim Londos — kito.

Prie to gali prieiti ir 
kumštininkai.

Žinodami kad Vokietis 
Max Schmeling yra menkos 
vertės vyras, bet netyčia 
pripažintas “čampionu” po 
pereito meto kumštynių su 
Lietuviu Šarkiu, nekurie 
“šimtprocentiniai Ameriko
nai” sugalvojo ir ėmė vary
tis prie tikslo padaryti pa
sauliniu čampionu “šimt- 
procentinį” Striblingą.

Nors Stribling yra irgi 
menkos vertės kumštinin
kas, bet jis pasitiki Vokietį 
sumušti, na ir jam pereitų 
garbė.

Bet New Yorko valstijos 
atletų komisijos patvarky
mu, Smėlingas turėjo stoti 
dar kartą prieš Šarkį, vie
nok “šimtprocentinių Ame
rikonų” įprašytas atsisakė 
ir sutiko stoti su Striblin- 
gu. New Yorko atletų ko
misija suspendavo Strib
lingą ir Smėlingą ir jiedu 
negali kumščiuotis tose val
stijose kurios prisilaiko N. 
Y. valstijos taisyklių. Taigi 
Šmelingo-Striblingo kumš- 
tynė už “čampionatą” ren
giama Clevelande Liepos 3 
d., o Šarkis suporuotas su 
Italu milžinu Camera ir jie 
mušis Brooklyne Birželio 
10 d. Camera buvo suspen
duotas, bet N. Y. komisija 
jį atspendavo ir pavelijo 
jam stoti prieš Šarkį.

Šmelingo-Striblingo kum
štynių rengėjai buvo suta
rę statyti Camera prieš 
laimėtoją iš šitos poros, 
todėl dabar nori rasti prie
kabę suardyti Šarkio-Car- 
neros kumštynes. Jie sako 
kad Camera nustos teisės 
stoti prieš laimėtoją Šme
lingo-Striblingo kumštynių. 
Vienok N. Y. valstijos ko
misija sako kad Camera 
buvo suspenduotas kada su 
juo daryta sutartis ir jis, 
kaipo suspenduotas kumš
tininkas, neturėjo teisės su 
niekuo sutarties rašytis.

Tas pastato Camera ge
roj ir laisvoj vietoj. Jis ga
li su Šarkiu muštis.

Jiedu mušis penkiolika 
raundų.

Balandžio 27 d. paskelb
ta formaliai Šarkio-Carne- 
ros čampionato kumštynės 
Birželio dešimtai dienai.

Striblingo “šimtprocenti
nių Amerikonų” gauja sa
ko jog Camera jeigu laimės ' 
prieš Šarkį, negaus progos 
su Striblingo-Šmelingo po
ros laimėtoju muštis, o jei
gu Šarkis laimės tai turės | 
laukti iki 1932 metų kad 
gauti progos prieš anos 
pusės laimėtoją stoti, o per 
metus laiko turės darbuo
tis kad pasirodyt vertu, 
nes “čampionatas” busiąs 
rankose “šimtprocentinių”.

Nei Vokiečiams nei Ame
rikonams nepatinka kad to- | 
kios mažos tautos kaip Lie- I 
tuvių žmogus turi gąsdinti j 
juos ir stovėti ant kėlioji 
prie čampionato laimėjimo, j i

Dabar jau rengiasi du Į

abazai prie kumštynių: Cle- 
velandas ruošiasi, baigia 
statyt naują milžinišką sta
dioną, ir jau jieškoma vie
tos kur apsibus ir treini- 
ruosis Stribling ir Šmeling. 
Brooklyne ruošiasi Šarkio- 
Carneros abazas.

Tikima kad Clevelande 
kumštynės sutrauks 
milijoną dolarių.

Akrono Naujienos

per

LEWIS PRALAIMĖJO
Montreal. — Strangler 

Lewis, kuris dar nesenai 
atsiėmė imtikų čampiono 
diržą nuo Don George, Ge
gužės 4 d. pralaimėjo jį vi
sai netikėtai imtynėse su 
Francuzu Henri Deglane. 
Montrealo atletų komisija 
pripažino Deglane čampio
nu diskvalifikuodama Le
wis’a už kandimą savo prie
šui.

Delagne parito Lewis’a 
pirmą kartą po 32 minutų. 
Lewis’o manadžeris protes
tavo prieš šitą, tikrindamas 
kad Delagne neišlaikė savo 
oponento pečių prie matra- 
so tris sekundas. Už pro- 
testavimą manadžeris San- 
dow tapo policijos išvestas 
iš salės. Pertraukoje ko
misija apsvarstė Sandow’o 
protestą ir pripažino jį ne
teisėtu.

Imtikai išėjo antru kar
tu, ir imtynėms užsitęsus 
devynias minutas, Lewis 
sugriebęs Delagne pribloš
kė prie matraso. Bet Delag
ne atsistojęs parodė kad jo 
ranka Įkąsta, kadangi Le- 

• wis panaudojęs kandimą 
nuveikti jį.

Komisija apžiurėjo ran
ką ir radus kandimo ženk
lus Lewis’a diskvalifikavo, 
o laimėjimą pripažino De- 
lagnei. Lewis prieš tai už
protestavo, sakydamas jog 
jis jau 18 metų kaip imasi 
ir niekados nekando savo 
oponentui, todėl nebandė 
ir dabar kąsti.

Sandow prižadėjo pado
vanoti visą Lewis’o pelną 
labdarybei jeigu Delagne 
sutiks vėl imtis su Lewis’u, 
kuris sako prirūdysiąs jog 
Delagne negali laimėti.

Atsakymas Juozui Ilga- 
nosiui. “Dirvos” Nr. 18-me 
tamista rašai buk Petras 
Dabartinis gimė tik nuo a. 
a. A. Kazlausko mirties ir 
bandai ką tai išvest apie P. 
D. ir p-lę Yurgeliutę. Kaip 
matyt tamista tik dabar 
praregėjai. 
1880 metais, 
venų 
je” i 
tai. 
vau 
kad 
respondentas pasirašo tuo 
slapivardžiu, pradėjau var
toti naują. Taigi apie ko
ki gimimą gerb. Ilganosi 
kalbi?

Toliau rašai kad Yurge
liutė būdama panele tuo 
darbu (Lietuvių visuome
nišku kulturišku darbu) 
neužsiimdinėjo. Ir čia pa
sirodai jog rašai nežinoda
mas. Yurgeliutė darbuoja
si tarp Lietuvių nuo 1924 
metų, prigulėjo prie chorų 
ir veikė scenoje. Ji ir 1927 
metais buvo apsiėmus va
dovauti jaunuolių chorą, 
bet komunistai pastatė ir 
A. Valatkiutė prie to darbo 
ir dviem mokytojom susi
ėjus kilo nesusipratimas ir 
kada Yurgeliutė apleido 
chorą, dainininkai išsiskir
stė.

Primeti kad Yurgeliutė 
esanti moteris, ne panelė. 
Jeigu moteris tai turi turėt 
ir vyrą, bet ji gavo divorsą 
Vasario 23 d. šių metų.

Taigi tamista išlindai vi
sai ne vietoje, todėl ir pa
sirašyt geriau butų tikę 
Pilypu iš Kanapių.

Petras Dabartinis.

Aš esu gimęs 
ir Akrone gy- 
metų, “Dirvo- 
jau trys me-

i jau 17
rašinėju
Pirmiau pasirašinėda- 
kitaip, bet pastebėjus 
ir kitas “Dirvos” ko-

. . GANSON LAIMĖJO
Holyoke, Mass. — Gegužės 1 

d. čia įvyko imtynė tarp Lietu
vio Jadk Gansono ir Jack Wag
ner. Wagner parito Gansoną 
pirmu susikibimu, bet Ganso- 
nas po to parito savo oponentą 
du kartu ir tokiu budu laimėjo.

Ėmėsi ir kitos dvi poros.

RISKO LAIMĖJO
Clevelando miesto auditori

joj Gegužės 5 d. Johnny Risko 
kumščiavosi su Max Baer iš 
Kalifornijos. Po dešimts raun
dų laimėjimas punktais pripa
žinti Riškui.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Dabar laikas padaryti su- į 
tartį jūsų namų išpopie- s 
riavimui — nelaukit kada * 

prasidės pats skubumas Z
FLorida 2533 M |

J. G. Polter |
Lietuvis )

— POPIERIUOTOJAS — | 
Maliavoja ir Dekoruoja 2

napius.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. ;■

Turiu tam moderniškas i;
mašinas. t

Padarau apskaičiavimus vi- t 
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
J 229 EAST 74th ST.

Mirė. Balandžio 23 d. 
mirė sena Akrono gyvento
ja, Ona Ališienė. Ji buvo 
atvažiavus iš kietųjų ang- 
liakasyklų iš Pennsylvani- 
jos. Liko rodos keturi su- 
nai ir viena ištekėjus duk
tė. Ališienė buvo gera Lie
tuvė, gausiai aukaudavo 
tautos reikalams ir buvo 
prisidėjus prie vietos Lietu
vių bažnyčios Įgijimo. Ne
tekus Lietuviams savo baž
nyčios ir neturint savo ku
nigo, kad ir svetimtaučiai 
tą bažnyčią valde, ji vis sa
kydavo kai tai yra musų, 
Lietuvių, čia musų pinigai 
sudėti, ir kada aš mirsiu 
noriu kad mane iš tos baž
nyčios palaidotų. Tik deja 
jos vaikai neišpildė moti
nos valią, laidojo iš kitos 
svetimtaučių bažnyčios, net 
ir graborių nekataliką pa
sisamdė. Ališienės laido- 
vėse dalyvavo Kum A. Ka- 
ružiškis iš Clevelando, at
laikė bažnyčioje mišias ir 
pasakė tinkamą pamokslą.

Susižeidė. Dirbtuvėj su
sižeidė ranką Jurgis Barau
skas. Gydosi namie.

Goodyear gumų dirbtuvė
je darbininkams algas nu
kapojo, bet pastaru laiku 
dirbtuvė pradėjo geriau 
dirbti, šiose dienose sako 
paims į darbą apie 800 dar
bininkų daugiau, 
dirbs nežinia.

Pastaru laiku 
tuvėj gaminama 
automobilių ratams gumų į 
dieną, norima padidint ga
mybą iki 64,000 į dieną.

E. Skeivienė apleido Ak- 
roną, sako kokiame mies
telyje netoli Akrono nusi
pirko namą ir užsidėjo biz
nį.

Ar ilgai

toj dirb- 
po 60,000

Kaip Lieti
Kat

' Šmeižiar • v
UZ!
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kunigai žūt 
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savo kovos i 
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Keliautojas.

SVE
Di 

Kele

BRAZIS & TRAINOR 
Popieriuotojai ir Maliavotojai 

Taipgi taisom ir dirbam įvažiavi
mus, šaligatvius, budavojam gara- 
žius ir porčius. Darbas prieinamas.

Popieriuojam už 20c nuo roliuko.
Kreipkitės pas mus pirmiausia

5901 Superior Ave.
Kampas E. 59th Street

Speci;
Visos

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

»eg 
Birž 

gis 
Liepi 
Rugį

Platesniu 
agen

21 State

J. C BLASER
Hardware

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

FLOWER SHOPPE 
Pristatom gėles vestuvėms, 
laidotuvėms ir kitokiems 

reikalams.
Vainikai nuo $5 aukštyn.

1203 East 79th St.
ENdicott 2191

S. AMBROZIAK, Prop.

O|ąpgJ

Gr
Per
HA
ALi

Ties

Milady Style Shop
BEAUTY PARLOR

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

1051 East 79th Street

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

Ž Ofiso Telefonai Namų J 
t MAin 1773 KEnmore 4740W f

I
r P. J. KERŠIS ž

1426-8 Standard Trust Bldg.!!
Baigęs teisių mokslą Cumber- į į 
land. Universitete ir darbuojas • • 

su Teisių ofisu advokatų į 
Collister, Stevens 

Kurzenberger
ir

J: s.u. visais teisiu reikalais Lietu- 
f oi---- : T —1—: s, J>usaj.į kju noaio uciaiu lemai 

!į. viai, Slavai, Lenkai 
į kreipkitės prie musų.

4--1- -i- -s-M“

Lenkai ir

į FOR MO 

t Sunday 
t PLANTS — 
i

* •j.
Y

and ( 
at reaso

Norwood 1
6120 St.

HE

Lietuviai i 
singą pata 
patiškas, r 
navimas. 
sąžiningiat 
lėšos, $150
6621 EDN.
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IS LIETUVOS
Kaip Lietuvoj ‘Ginama’ 

Katalikybė

' šmeižiama viduje 
užsienyje

Supartiviškėję Lietuvos 
kunigai žut-but nori gauti 
valdžią į savo rankas. Ka
dangi ramiu keliu jiems šis 
tikslas nepasiekiamas, jie, 
atmindami 18-to amžiaus 
posakį, “Tikslas pateisina 
priemones”, bažnyčios ir 
katalikybės skraiste prisi
dengę ^pradėjo viešą akciją 
prieš Lietuvos vyriausybę.

Agitatoriams kunigams 
neužteko vien viduje prieš 
vyriausybę kovoti. Todėl 
jie, norėdami ir užsienyje 
savo kovos tikslą pateisinti, 
Įvairiuose Vokietijos, Čeko
slovakijos, Austrijos, Fran- 
cuzijos ir kitų šalių katali
kiškuose laikraščiuose pra
dėjo šaukti ir deklamuoti 
apie tariamą katalikybės 
“persekiojimą” Lietuvoje. 
Žinoma, rimtesnė užsienio 
spauda į tai pažiurėjo pro 
pirštus, nes suprato ko tais 
budais siekiama.

Kunigai-agitatoriai savo 
tikslo siekdami, pradeda iš
naudoti ir bažnyčias ir vie
toj pamokslų, sako politi
nes, agitacines kalbas. Žmo
nės nedaug tokių kalbų 
klauso ir, kunigui pradėjus 
jas sakyti, eina iš bažny
čios (pav. Ūdrijoj, Rozali
me ir kit.).

“Katalikų Akcijos 
Komitetas”

Rimtesni kunigai tokios 
demagogijos nevaro. Ta-

čiau politikieriai, norėdami 
ir juos Įtraukti Į savo tal
ką, įsteigė “Katalikų Akci
jos Komitetą”. Jis susidė
jo iš vieno kunigo-studento 
ir dviejų studentų-ateiti- 
ninkų. Šitas “komitetas” 
arkivyskupo vardu siųsda
vo Įvairius nurodymus vys
kupams, o šie — kunigams. 
Tarp tų nurodymų buvo ir 
šapirografuotų agitacinio 
turinio pamokslų. Smar
kiausi kunigų “pamokslai” 
ir šiaip politiškai agitacinės 
kunigų kalbos, “K. A. K.” 
nurodymu, turėjo prasidėti 
Balandžio 12 d. Tą dieną 
kai kur (pav. Alytuje) kar
štesni kunigai jau pasinau
dojo minėtomis “K. A. K.” 
direktivomis.

Kadangi “K. A. K.” vei
kė nelegaliai tai policija su
laikė jo dalyvius ir patį ko
mitetą likvidavo. J.K.Ss.

Apie Kauno Potvinį
(TĄSA NUO 1-M0 PUSL.) 

metėsi į savo butus pažiū
rėti ką pridarė jiems tas 
baisus ir neprašytas sve
čias. O padarė jis daug bė
dos. Iš baldų vien tik at
skiros dalys pasidarė, vis
kas išmirko ir sugedo. Pa
taisyti bus sunku, ir nuken
tėjusieji, beveik visi bied- 
ni, liko dar biednesni. Ko
mitetas nukentėjusiems nuo 
potvinio šelpti žada pašal
pos, bet vargu ar tuo visą 
skriaudą padengsi.

Apie Neri nieko nerašau, 
nes ji kantriai laukė kol 
Nemunas galutinai išeis iri 
kaip tik Nemuno ledai pra-Į 
simušė Nėris ramiai, nieko 
blogo nepadarius, nušliau- 
šė žemyn.

Sekmadienį, Balandžio 18 
d., jau pradėjo plaukioti 
garlaiviai ir pas mus pra
sidėjo pavasaris. M. B.

CHICAGA 
IŠVADUOTA

Anton J. Cermak

Cermak’o yra panašus gyvenimui 
daugybės ateivių kurie čia prasigy
veno ir prisidėjo prie pakėlime kul
tūros, pastumėjimo progreso ir ša
lies gerovės.

Būdamas gabus žmogus, intere
suodamas! visuomenės gyvenimu ir 
reikalais, visuomet dirbo politikoje, 
ir jam sekėsi. Ir dabar, turėdamas 
patyrimų ir pagarbų visuomenėje, 
kaipo geras ir doras pilietis, jis bus 
didelis kreditas Chicagai ir visiems 
ateiviams, nežiūrint jų tautybės, ti
kybos ir rasės.

Piknikams Vieta
Gera vieta rengimui draugijų 

piknikams ir šeimyniškiems išva
žiavimams. 14 mailių nuo 
lando, šiapus Berea. Yra 
platforma, visi patogumai, 
•kelias davažiavimui.

ANT. ŠEŠKEVIČIUS
East Road, Stop 31 Berea, O.

Cleve- 
stalai, 
Geras

Pa

Kiaušinių eksportas
“Pienocentro” pradėtas 

koperatyvinis kiaušinių su
rinkimas ir eksportas per
nai žymiai išsiplėtė. Kiau
šinius statė 86 statytojai, 
iš jų 52 pieno perdirbimo 
bendrovės.

Iš viso per metus surinkti 
1,833,904 kiaušiniai, iš jų 
69.62% tinkamų eksportuo
ti. Daugiausia kiaušinių da
vė Panevėžio, Šiaulių ir Uk
mergės rajonai, mažiausia 
—Suvalkija. Pernai ekspor
tuota 1,567,460 kiaušinių, 
už kuriuos gauti 334,382.43 
lt/'

įi ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

“3 Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

NEW YORKO - KLA.I PĖDOS

Speciales EKSKURSIJOS i Lietuvą
Visos išplaukia motorlaiviu “GRIPSHOLM”

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

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

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į savo laivakorčių 
agentą ar į kurią Švedų Amerikos Linijos raštinę.

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

M

Moderniniais Laivais 
DEUTSCHLAND W 

NEW YORK B
kas savaitė. Taipgi J

musų populiariais į. . 
laivais: ĮĮKp|

CLEVELAND

Greitas Laivy Patarnavimas Į Europą
Per Hamburgą musų
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išplaukia reguliariai
reguliar:ai išplaukimai 

kambariniais
ST. LOUIS MILWAUKEE

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Hamburg-American Line
839 Union Trust Bldg Cleveland

SUŠAUDĖ IŠDAVIKĄ
Jau nuo 1930 m. Balan

džio mėnesio Lietuvos vi
suomenė didelę dalį savo 
dėmesio buvo atkreipus Į 
taip vadinamą Vilkicko by
lą. Šitos bylos istorija yra 
tokia: Stepas Vilkickas, nuo 
1922 m. tarnaudamas Šau
lių Sąjungoje, kartu ir šni
pinėjo Lenkijos naudai, su
teikdamas jai apie Lietu
vos kariumenę ir Šaulių 
Sąjungą Įvairių žinių. Už 
tai iš Lenkijos jis gavo ne
mažą sumą pinigų.

Šitą pragaištingą darbą 
jis varė apie šešeris metus. 
Bet 1930 m. Balandžio mė
nesį kriminalinė policija, 
gavus apie tai žinių, Stepą 
Vįlkicką, areštavo ir paso
dino Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjiman, o bylą perda
vė Kariumenės Teismo pro
kuratūrom Prokuratūra, 
padarius tardymą, bylą iš
spręsti pasiuntė Kariume
nės Teismui. Šis teismas 
Vilkicką nuteisė mirti. Bet 
Vilkicko gynėjai tuo buvo 
nepatenkinti ir apeliavo Į 
Vyriausi Tribunolą, kurs 
Kariumenės Teismo spren
dimą panaikino ir bylą grą
žino tam pačiam teismui 
spręsti išnaujo. Tačiau ir 
antru kartu Kariumenės 
Teismas Vilkicką nuteisė 
mirti. Ir šį kartą jo gynė
jai apeliavo Į Vyr. Tribu
nolą. Bet dabar Vyr. Tri
bunolas Kariumenės Teis
mo sprendimą patvirtino. •

Tada Vilkickas skubiai 
padavė malonės prašymą 
Respublikos Prezide n t u i, 
prašydamas mirties baus
mę pakeisti kalėjimu iki 
gyvos galvos. Tačiau Res
publikos Prezidentas jo 
prašymą atmetė, ir š. m. 
Balandžio 12 d., 5 vai., iš
davikas Stepas Vilkickas 
buvo sušaudytas. J.K.Ss.

Svetur Gimęs Pilietis Išrinktas 
saulinės Parodos Majoru.

Chicaga, žymiausias pasaulyje 
šinio įvairių tautų miestas, atsikra
tė netvarkios valdžios ir suktybių, 
kas pridavė tam miestui blogą var
dą visame pasaulyje, ir panieką ir 
pašaipą nuo kitų miestų Amerikoje.

Majoru tapo išrinktas Demokra
tas, Mr. A. J. Cermak, gaudamas 
apie 200,000 balsų virš savo oponen
to; tuomi pareikšta pasauliui jogei 
Chicaga lieka saugia vieta apsilan
kymui ir gyvenimui, kad tai yra di
delių progų vieta ir vienas iš pui
kiausių miestų jieškantiems malonu
mo ir biznio.

Cermak’o išrinkimas prisidės prie 
didesnio suvienijimo ir sustiprinimo 
Amerikonizmo dvasios tarp įvairių 
šio miesto grupių negu kas buvo ka
da padaryta nuo karo pabaigos. 
Chicaga dabar suvienys savo spėkas 
ir stos į pagalbą industrialiam ir 
sugabiam naujam majorui, kuris jau 
paskelbė savo geros valios ir drau
gingumo žodį visam pasauliui už- 
kviesdamas atsilankyti į Chicagos 
Pasaulinę Parodą 1933 meatis.

Mr. Cermak’o laimėjimas yra gy
vas prirodymas Amerikoniško prin
cipo teisingystės, lygybės ir toleran
tiškumo. Jo oponentas vąrė savo 
vajų pačiais žemiausiais, palaidžiau- 
siais pagrindais, ypatįšką, religiška 
ir kilties neapikanta. Jis pašiepė 
Mr. Cermak’o vardą ir kilmę, vadi
no jį “Bohunk”, niekino jo tautybę 
ir religiją, ir platino literatūrą ku
rioje klausė piliečių “Ar Primestas 
Svetimšalis Gali Būti Chicagos Ma
joru?” tuomi įžeisdamas kiekvieną 
svetimgimį ir iš jų gimusį pilietį.

Chicagos piliečiai, kurių 75 nuoš. 
yra svetimšaliai arba gimę ir atei
vių, pasmerkė Cermak’o oponento 
begėdišką metodą ir jd ne-Ameriko- 
niškumą. Jie išrinko majoru žmogų 
gimusį Čekoslovakijoj, iš visai bied- 
nų tėvų, atvežtą Amerikon kūdikys
tėje. I . ■ [ J

Gyvenimas ir vargas Antono J.

in i-

į iKecnčnioiĮinent
r; forSmokers

©f Pipe and
L Cigarettes

IŠVENGKIT
TŲ ŽIAURIŲ 
GALVOS

ŠALČIŲ
TAS GALIMA 

yię Zonite disinfek- 
|į| tuoja gerklę, 
fiSLfi nosį ir burną.

Naikina ligą 
perus. Nau- 
dokit regu
liariai ir iš- 

vengsit šalčių

30 i. 601 
andįl.OO

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

ANTRA EKSKURSIJA
(Kartu su Liet. Agentu Sąjunga) 

Cunard Linijos Gražiu Laivu

j.

FOR MOTHERS DAY 
Sunday May 10 th 

PLANTS — CUT FLOWERS 
and CORSAGES 

at reasonable prices.

Norwood Floral Shoppe
6120 St. Clair Avenue

HEn. 4814

Adoipas Jakubauskas
A D O L P H J A K U B S
Lietuvis Graborius

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

Lietuvos Atstovo Žygis 
Vatikane

Kaunas. Iš patikimų šal
tinių patirta, jog dėl susi
dariusios paskutiniu laiku 
padėties musų pasiuntinys 
prie Šv. Sosto dr. J. Šaulys 
š. m. balandžio 16 d. pas 
kardinolą Pacelli padarė 
svarbų demaršą, palietusi, 
tarp kitko, kai kuriuos, su
rištus su kalbamąja padė
tim, asmeninius klausimus.

Įgaliodama ši demaršą 
padaryti, Lietuvos vyriau
sybė vadovavosi vien tik no
ru pašalinti kliudančius ge- 

I riems santykiams momen
tus ir sudaryti geriausias 

I sąlygas konkordato parem- 
i tiems santykiams su bažny
čios organais patikrinti.

“L.A.”

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

STAČIAI I KLAIPĖDĄ 
Be Persėdimo j Kitą Laivą.

LINKSMA IR GREITA KELIONĖ DIDŽIAUSIAME 
LIETUVIŲ BŪRYJE

Mielai priimami ir Nepriklausantys i Susivąienijimą 
Keleiviai.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA: 
AMBRAZIEJUS

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

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

P. BARTKEVIČIUS
G78 N. Main St. Montello, Mass.

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

“DIRVA”
6820 Superior av.' Cleveland,O.

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co. 

Pittsburgh, Pa.
N. GENDROLIUS

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

K. MAKAREVIČIUS
95 Liberty St. Ansonia, Ct.

P. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust . Co.

2701 E, Allegheny av. Phila, Pa.

MIKOLAINIS P
188 Sands St., Brooklyn, N. Y. 
“NAUJIENOS”

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

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

875 Cambrdge St.
Cambridge, Mass.

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

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

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

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct. 

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

A. VA RAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa.

WEISUL K. J.
1128 Wash’ton st. Norwood, Mass

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago

$1 
-$1 
50c 
50e 
25c

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS PER ŠI MĖNESI 

“AMERIKOS LIETUVIS” TIK $1 METAMS 
Lietuvoje $2 Metams 

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

Kaina—Tik $1 Metams 

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

Knygas Nupiginta Kaina:
1— Vilniaus Albumas su Lietuvos Istorija. Kaina $4. Dabar__
2— Lietuvos įstatymai. Kaina $4. Dabar tik-----------------------
3— Didysis Sapnininkas. Kaina 75c. Dabar ---------------------
4— Ukininkystė, Ūkininkų Rankvedis-Patarėjas ------------------
5— Paslaptys Lošimo Kazyromis ---------------------------------------

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

“AMERIKOS LIETUVIS“ 
11 Vernon Street Worcester, Mass.

Jums APSIMOKĖS Pasiteirauti apie 
Musų Charter Coach Service

ĮUKNIKŲ DIENOS jau tuoj ateis, ir su 
jomis tas neišvengiamas klausimas, 

“Kaip mes ten nuvažiuosim?”
Musų Charter Coach Patarnavimas aprū
pins ekonomiška transporatcija dideles ir 
mažas grupes kurios nori važiuoti krūvoje 
ir saugiai, patogiai ir maloniai, šis būdas 
nuolat labiau ir tankiau vartojamas pikni
kams, išvažiavimams ir konvencijoms baž
nyčių, draugijų, kuopų ir biznio Įstaigų ir 
kitokių visokių organizacijų.
Bažnytinių mokyklų vedėjai kurie naudo
josi Charter Coach Service piknikams pa
sakoja mums jog vaikai daug geriau mėgs
ta važiuot šitaip negu privatine transpor- 
tacija. kadangi jie visi gali važiuoti krūvo
je. Tėvai esti paliuosuojami nuo rupesnio 
kadangi visiškai nėra jokio kelio pavojaus, 
kurin kitais atvejais vaikai visuomet išsta
tomi.

Kaštuoja daug mažiau negu 
privatinė transportacija

ąTAe CLEVELAND 
RAILWAYXOMPANY

-TAKE A. STREET . CAR OR A MOTOR__ COACH

uniiiiiiiiiiiiiii iiiiiimmiin liimiiiiiimiiiiiiiiiiiiim umiiiimiiimi inn minimum’

Joninių Naktis — Birželio-June 27 ir 28

Rengia du žymiausi laikraščiai

“DIRVA” IR "MARGUTIS”
Prasidės šeštadienio vak. baigsis sekmad.

27 - BIRŽELIO-JUNE - 28
NEUROS FARMOJ

(Brunswick, Ohio)
Tai bus pirmas toks nuotikis Amerikoje — 
apvaikščiojimas Joninių nakties taip .kaip 
dabar daroma Lietuvoje. Per visą naktį bus 
deginama smalos bačkos, leidžiama ugnys, 
skrajos “šv. Jono vabaliukai“, bus rinkimas 
gražiausios Lietuvaitės ir “gražiausio” vy
ro. Bus visko. “Margučio” redaktorius 
pirko asilą, o “Dirvos” — mulą. Abudu at
jos naktį į pikniką švęsti Jonines. Ot bus 
fonių! Bus statoma Neuros platformoj vei- , 
kalas pritaikytas tai nakčiai. ^Atminkit, 
ką sugalvoja Vanagaitis, Olšauskas ir Kar
pavičius, visada publika gauna didžiausio 
pasitenkinimo už savo pinigus.

Dalyvaus Lietuviai iš visos Amerikos, nes 
tai pirmas toks bandymas įvesti Lietuviškas 
Jonines. Bus švenčiama pradedant šešta
dienio vakare ir paskui ant rytojaus per vi
są dieną.

Apie šitą bus vėliau daugiau ir platesnių 
pranešimų, šis yra tik “ankstyvas paukšte
lis” su tokia smagia “navyna”.

“Dirvos” ir “Margučio” Štabai.
diiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiL



DIRVA ‘1

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave—ENdicott 4486—Atdara vakarais

JIaujausi LietuviškiRekordai Columbia
PARSIDUODA NAMAS

2 šeimynų, mūrinis, po 6 kamba
rius, du garadžiai, arti naujos Lie
tuvių bažnyčios, ant Neff Rd. Na
mas perdidelis dabartiniam savinin
kui. Lotas 50x139. Kreipkitės 

17908 BRAZIL ROAD
KEnmore 0263-W (20)

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos mėnesinis susirinki
mas bus laikomas ŠĮ penktadie
ni nuo 8 vai. vakare Lietuvių 
salėje. Atstovai prašomi daly
vauti. Vald.

The
Pu

Oh

In tl
Ganai
Lithu

Kaip praėjo pirma Gegužės, 
Nežiūrint didžiausių pastangų 
padaryt pirmą Gegužės reikš
minga, šymet ta komunistų 
padurnavojimo diena praėjo 
ramiai. Miesto aikštėje buvo 
susirinkę buris komunistų, ne- 
kurie norėjo sakyti prakalbas, 
bet kaip tik kuris lipo ant ak
mens tą tuoj policijantai nukė
lė ir nusivedė, bet niekas ne
kėlė revoliucijos ir neužtarė.

Su pirma Gegužės pradėta 
ta taip vadinama “alkanų kelio
nė” Į valstijos sostinę reikalau
ti iš gubernatoriaus “darbo ar
ba duonos”. Iš miesto išėjo ke
li desėtkai. Einant per mies
tą, gatvės buvo pristotos žiop- 
sotojų, bet tik iškalno susita
rusieji eiti temaršavo, niekas 
prie jų neprisidėjo, nors žydel- 
kaitės ir kitos komunistės už 
skvernų tempė vyrus stoti j ei
les. Iki Bedfordui nuinaršavo 
38 komunistai “baduoliai”, kur 
jiems duota nakvynė ir polici
ja prižiūrėjo kad niekas jų ne
kliudytų. Iš Bedfordo nuėjo Į 
Akroną, bet ne visi, nes neku- 
rie iš Bedfordo gryžo atgal.

Nors Clevelande yra bedar
bių arti 100,000, bet komuriis- 
ta'me jie nei vienas nepritaria. 
Ką daro, daro patys komunis
tai, iškalno savo suirinkimuo- 
sę nutarę, ir tai tokie daugiau
sia kurie yra net perdaug per- 
siėdę.

Y. M. C. A. rengia pasaulinę 
konferenciją Clevelande šią va
sarą. Visų Clevelande gyve
nančių tautų atstovai pakvies
ta į vietinę Y. M. C. A. Įstaigą 
aptarimui planų priėmimui ir 
vaišinimui svečių iš viso pasau
lio. Pakviesta ir Lietuviū at
stovai, nors Lietuvoje nėra tos 
organizacijos ir iš Lietuvos ne
atvažiuos delegatų. Net Chi- 
nai ir Japonai turi Y. M. C. A. 
skyrius, turi ir Latviai, Finai, 
Estai ir Lenkai, ir iš tų šalių 
bus delegatų.

Statys naują areną. Cleve
lande susidarė buris piniguo
čių kurie rengiasi statyt nau
ją sporto areną su 28,000 vie
tų. Ji busianti ant Euclid avė. 
tarp 30 ir 40 gatvių. Kainuos 
$3,500,000. Ta budavonė bus 
su stogu, bet be stulpų viduje, 
ir talpins tris kartus daugiau 
žmonių negu dabartinė 'miesto 
auditorija.

Miesto taryboje yra siūloma 
sumanymas Įvesti visiems mie
sto Įstaigų tarnautojams pen
kių dienų darbą savaitėje.

A. M. Praškevičius buvo iš
važiavęs Į Wilkes-Barre, Pa., 
parsivežt savo šeimyną, nes p. 
Praškevičienė su dukrele išva
žiavo ten prieš keliolika dienų, 
kadangi smarkiai susirgo jos 
tėvas. Praškevičius išvažiavo 
automobiliu Bal. 30 d., ir tą 
pat dieną pavakare pasiekė vie- 
tk, padarydamas 426 mylias ke
lio. UošvĮ atrado gerėjant, ir 
gryžo atgal vėlai trečiadienį.

Sako bedarbė Wilkes Barrės 
apielinkėj netokia didelė kaip 
Clevelande, bet vistiek pusėti
nai jaučiama.

Vat kaip! Ohio valstijos le- 
gislaturoje yra paduota suma
nymas apdėti taksais alaus da
rymo medegas. Paveizdan siū
loma aptaksuoti po 10c nuo 
svaro apynes, kas duotų apie 
$3,000,000 ineigų į metus.

Toliau, norima dar labiau ap- 
taksuot gasoliną ir tabaką.

Tėvų pagerbimo vakarienė. 
Gegužės 9 d. Liet. Vyčių 25 kp. 
rengia savo tėvelių ir mamyčių 
pagerbimui puikią vakarienę. 
Kuopos nariai per ilgą laiką 
darbavosi laikydami “card par
ties” privatiniuose namuose 
sukėlimui tam tikslu i pinigų. 
Atsibus Lietuvių salėje. Daly
vaus tėveliai ir mamytės kurių 
sunai bei dukrelės priklauso 
prie L. V. 25 kp., taip pat da
lyvaus kuopos dvasios vadas 
Kun. A. Karužiškis ir abu ku
nigai iš šv. Jurgio parapijos.

Ištikrųjų labai yra malonu 
kad musų jaunimas priklausan
tis prie Lietuviškų organizaci
jų pagerbia savo tėvelius ir ne- 
sišalina nuo savo tautos. Tokis 
jaunimas vertas pagarbos nuo 
kožno Lietuvio, nes musų jau
nimas jeigu tik bus susispietęs 
Į organizacijas mes nesibijosim 
jų ištautėjimo. Stasė.

VINCAS DEBESIS 
persikėlė nuo Superior avė. Į 

naują vietą 
7607 STAR AVE. 

Kuriems reikia namų aptai
sytojo, maliavotojo ir popie- 
riuotojo kreipkitės nauju ad
resu. Tel. HEnderson 0732.

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

Dvi gražios liaudies dainos gerai žinomų artistų, Vanagaičio 
ir Olšausko—tikrai malonu jas girdėti

16205F J SUBATOS VAKARĖLI
10”—75c ( VILNIUN TRAUK
Kitas puikiausias rekordas Mahanoy City Mainierių Orkestrą, 
su dainavimu šaukevičiaus ir Urbienės. Jūs norėsite tų 
rekordų.

1620GF j OI MERGELE
10”—75c Į STOVIU PRIEŠ TAVE

Eikite pas savo vertelgų ir reikalaukite jo pagrajyti bi kuri 
Columbia Rekordą del jūsų ir prašykite jo vėliausio katalogo. 
Jūs taip pat galite juos užsisakyti per laiškus.

Columbia Records
“NEW PROCESS’* 

Viva -tonal Recording-The Records without Scratch

Šiuos rekordus galite gauti “Dirvos” krautuvėje

IŠ COLLINWOOD

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

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

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

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

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

Sekm. Gegužės-May 17 pradžia 5 vai. vakare.
Naujos Parapijos Salėje ‘ 18022 Neff Road 

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

RENGIMO KOMISIJA.

PARSIDUODA
Cash mėsinė ir grosernė, j savai

tę daro $800 biznio. Nėra kompeti- 
cijos. Pigi renda. Parsiduos pigiai. 
Kreipkitės 2045 W. 10th St., arti 
Fairfield avė.

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

O ROSEDALE O| 
Ory Gleaning Go.l 

HEnd. 7906 t
C. F. PETRAITIS, Prop, f 
6702 Superior Ave., t

į.4.4..Į. •>

Parsiduoda Pusdykiai 1
Prie E. 79th St. ir St. Clair avė. Į 

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

Tel. WAshington G343-J.

6820

No.

JOE LUIZA
ir jo Orkestras 

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

19400 NAUMANN Ave.

ĮGALIOJIMAI
į reikalingi Lietuvoje pirki-
> mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

i K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Į Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

ROSEDALE
DRY CLEANING Co.

6702 SUPERIOR AVE.
Phone: HEnderson 7906

C. F. Petraitis, Mgr.

Our New and Low Prices
Men’s Suits and Overcoats 

cleaned and pressed ....$1.00
Men’s Hats cleaned & blocked 55c
Neckties .................................. 15c
Ladies’ Coats cleaned and 

pressed .......... $1.25 and up
Ladies’ Dresses cleaned and 

pressed .......... $1.25 and up
Ladies’ Hats cleaned and 

blocked ............................ 65c

Also Big Reduction on
Repairing

I REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
j Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ! 
j tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 
i Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- j 
j kit mus negu ugniagesius (firemonus).
j Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
j ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOIAS i
į 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 j
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Iš Dr. V. Kudirkos Dr-jos 
susirinkimo. Gegužės 1 d. bu
vo laikoma šios draugijos su
sirinkimas. Narių dalyvavo 
skaitlingai. Iš finansų rapor
to pasirodė kad draugija stovi 
stipriai. J. Brazauskas įnešė 
padaryti vajų gavimui naujų 
narių ir tam daugelis pritarė, 
bet darbas pradėti liko atidėta 
iki pusmetinio susirinkimo.

Šiaip daugiau naujų nutari
mų nebuvo. Draugijos nariai 
esate kviečiami lankyti susirin
kimus kuoskaitlingiausia.

Jonas Jarus.

Pranas Kuncaitis, nuo 13424 
Kelso avė., turėjo operaciją 
Šv. Aleksio ligoninėj, nuo “tu
mor”. Po operacijos jau tai
sosi.

Kupiškėnų Bendro Klubo 2- 
ros kuopos komiteto posėdis at
sibusi pas P. Meškauską, 4151 
E. 138 St., sekmadienį, Gegu
žės 10 d., nuo 5 vai. po pietų.

Demokratų mitingas. Bal. 
39 d. įvyko antras susirinki
mas Liet. Demokratų Cuyaho
ga apskrities klubo. Nariai at
silankė į mitingą ko ne visi.

Nors klubas naujai susitve
ręs, bet pritarėjų randa. Pasi
darbavimu keleto veiklesnių 
narių per mėnesį laiko gauta 
apie 50 naujų narių.

Šiame susirinkime buvo ap
kalbama klubo įstatai; po ilgų 
diskusijų tapo išrinkta komisi
ja iš trijų narių iki kitam su
sirinkimui sutvarkyt nekuriuos 
konstitucijos punktus. Kitokių 
tarimų nebuvo.

Šis klubas laiko savo susirin
kimus paskutinį ketvirtadienį 
mėnesio Lietuvių salėje. Se
kantis susirinkimas įvyks Ge
gužės 28 d. Gali prisirašyt kas 
tik nori, mokestis 25c. metams.

Jonas Jarus.

Lietuviška Paskaita per 

RADIO 
iš Stoties WHK 

Cleveland, Ohio
Tema: Atsakymai į Klausimus 
Gegužės 10 d., 11:30 v. ryto.

Rengia T. B. S. S.

Pereitą sekmadienį Ohio val
stijoje automobilių nelaimėse 
užmušta šešios ypatos.

Hollenden hotelis susitaikė 
su savo darbininkais ir strei
kas pasibaigė. Kiti didieji ko
teliai dar atsisako taikytis. 
Streikas tęsiasi nuo Liepos mė
nesio 1930 m.

Peršovė tris merginas. Pir
madienio naktį Clevelando gat
vėse peršauta dvi merginos ei
nant gatve, paskirose miesto 
dalyse, važiuojančių pro šalį 
automobilyje vaikėzų. Viena 
iš jų jau mirė, kita sveiksta. 
Policija suima nužiūrimus as
menis, bet kažin ar pagaus 

-tikrąjį kaltininką.
Savaitės bėgyje tokiu budu 

peršauta trys merginos.

GAVO
Piųigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikro
dėlius.

€407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

ypatos:
Fr. Maselskienė .... Lt. 100
Alenksandras Lincevičius 50
Juozas Jasevičius .............. 20
Jonas žetlavičius .............. 50
Juozas Nerevičius .......... 100
Marijona Raibutė ............ 100
Jonas Mickevičius .............. 50
Anelė Kumpiče .................. 50
Regina Stankevičenė .... 300
Marijona Bubelienė .......... 100

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

“DIRVOS“ 1931

Ekskursija
Lietuvon

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Birž. June 6 d.
HOLLAND-AMERICA LINE

Puikiu Milžinišku Laivu

ROTTERDAM’
į Klaipėdą per Rotterdamą.

Keleivius į New Yorką palydės pats “Dirvos” Redaktorius

Taipgi laivakortes visomis li
nijomis ir visais laivais kokiu 

tik kas nori važiuoti.

Keleivius į New Yorką palydės 
pats “Dirvos” Redaktorius

K. S. Karpius

t 
i 
t 1 Trečia Klesa

Į Klaipėdą................ $107.00 i
Ten ir atgal...............181.00 j

I 
t ------------------------ ( 
i 
t

Turistine Klesa
Į Klaipėdą................ $124.50 {
Ten ir atgal ........ 220.00 !

Taksu $5 ekstra. } 
♦ ------------ į
f A .1 . . . V • • •Ateikit įsirašyti į 

Ekskursiją tuojau!
♦ » »
♦

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

.JXfrv “Dirvos” Agentūra
AžJMKBl 6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO
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