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KALTINA BUVUSĮ 
KARALIŲ UŽ TAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Vieši darbai. Prezidentas 
Hoover praneša kad pasta
rų trijų mėnesių bėgyje ta
po pradėta 150 Įvairių di
delių viešų darbų, kurių su
ma siekia $120,213,000.

Taipgi jau užbaigta pla
nai 56 kitų darini, kurie at
sieis $20,097,000.

Toliau, jau Įgyta vietos ir 
gaminami planai 190 kitų 
viešų darbų projektų, ku
rio kaštuos $192,173,000.

Mansfield, O. — Strei
kuoja 1,600 Empire plieno 
dirbtuvės darbininkų delei 
algų sumažinimo.

Anglies gamyba visai nu
smuko. Suv. Valstijų ang
lies industrija 1930 nų pa
siekė žemiausio laipsnio pa
starų 13 metų bėgiu.

Kasyklų biuras paduoda 
jog 1930 metais buvo iškas
ta 69,802,000 tonų kietos 
anglies ir 461,630,000 tonų 
minkštos anglies. Paskuti
nis žemas rekordas buvo 
1917 metais.

Šiuo laikotarpiu daugiau
sia buvo iškasta 1926 me
tais: 84,437,000 tonų kietos 
ir 573,386,000 tonų minkš
tos anglies. /

Kas metai iš kitur impor
tuojama po suvirs 500,000 
tonų kietos anglies.

Hartford, Conn. — Vals
tijos legislature j buvo pa
duota bilius siūlantis nu
statyti moterų darbo savai
tę dirbtuvėse iš 48 valandų, 
bet atmesta.

Toledo, O. — Streikuoja 
keli desėtkai darbininkų 
prie naujai statomo pašto 
budinko. ’ Nesusitaiko 
padalinimą darbų.

U z

vir-Areštuotas policijos 
šininkas. Evarts, Ky. — Iš 
priežasties pereitos savai
tės kilusio susisaudymo an
gliakasių su policija, kame 
keturios ypatos buvo nu
šauta, to kaltininku rastas 
policijos viršininkas, kuris 
tapo suimtas.

Vokietijoj per Balandžio 
mėnesi bedarbių skaičius 
sumažėjo 240,000 darbinin- 
ninkų. Mat daug pradėjo 
išeidinėti į darbus ukėse.

Bedarbių skaičius Balan
džio 30 d. buvo 4,389,000.

šeši užmušta. Kolombi- 
joj (Pietų Amerikoj) laike 
rinkimų Gegužės 10 d. už
mušta šešios ypatos. Lai
mėjo rinkimus liberalai.

CHINIJA RUOŠIASI 
KARUI

GYVATĖ PRIDARĖ 
“STROKO”

Madridas. — Įtužus mi
nia, klykaudama, stūgauda
ma, atstumus į šalį policiją 
ir sargybą, užpuolė, pradė
jo degint bažnyčias ir baž
nytinius ' namus. Tokios tai 
laisvės susilaukė atsikratę 
karaliaus.

Madride išdeginta desėt- 
kas katalikiškų centrų, iš
deginta Jėzuitų namai ir 
šalę jų bažnyčia. Pora šim
tų kunigų turėjo bėgti gel
bėtis iš tos įstaigos.

Po to sudegino Karmeli
tų įstaigą. Gaisro sukėli
mui naudoja gasoliną.

Seville mieste išdeginta 
penkios bažnyčios 
nuolynai.

Panaši pašėlimo 
apėmė visą Ispaniją
stuose naikinta, deginta ir 
"plėšta bažnyčios- ir katali
kiškos įstaigos.

Vienos dienos bėgiu viso
je šalyje išdeginta virš 30 
bažnyčių ir Virš 10 kitų ug
nies sugadinta.

Nuostoliu priskaitoma i 
$30,000,000.

Nors įvesta karo stovis, 
bet minios nepaiso ir daro 
savo su dar didesniu jšėli- 
mu.

Naujoji valdžia konfiska
vo visą buvusio karaliaus 
privatinį 
ir kaltina 
kurstyme 
naikinimo
tų. Davus perdaug laisvės 
minioms, valdžia dabar sa
vo nesugebėjimą šalį su
tvarkyti primeta žmogui 
kuris ramiai sau sėdi už
sienyje ir nenorėjo namie 
jokio karo, užtai net pabė
go nesišaukdamas kariume- 
nės užstoti už jį.

Naujoji valdžia sako rei
kalausianti Francuzijos vy
riausybės išduoti buvusį 
karalių teismui už iškilu
sias

ir vie-

banga 
ir mie-

KEMAL PAŠA TURKI
JOS PREZIDENTAS

Mustapha Kemal Paša 
tapo išrinktas Turkijos res
publikos prezidentu trečiam 
terminui. Jis laimėjo rin
kimus be jokio priešingo 
balso. Išrinko jį jo kontro
liuojamas seimas. Kemal 
yra savaimi partija, jis ne
priklauso prie jokios parti
jos ir nevaldo partijos,var
du, kaip valdo Stalinas Ru
sijoje varde komunizmo ir 
Mussolini Italijoje vardan 
fašistų partijos.

Turkija yra jo respubli
ka, jis ją padarė, ir jis pa
darė Turkiją moderniška. 
Jis pakeitė įstatymus, pa
pročius, alfabetą, rubus ir 
apsiėjimą savo žmonių.

Kada Turkija buvo par
blokšta po aliantų kojų, jis 
ją išvadavo. Paskui panai
kino kalifatą, Mohametonų 
tikybos diktatorystę. Paša
lino daugpatystę, panaikino 
dėvėjimą fezų (Turkiškų 
kepuraičių), pradėjo staty
dinti naujos mados namus, 
iki valstybė virto tokia ko
kia jam tiko. Jis net įvedė 
divorsų teisę ir pats pirmu
tinis tuo pasinaudojo atsi
kratymui savo žmonos, ku
rios vienos jis negalėjo su
valdyti.

žuvo tuk- 
kareivių. 

800 suki-

Nanking. — Nacionalistų 
valdžia skelbia kad jos ka- 
liumenė išžudė 7,000 ban
ditų centralinėie provinci
jose ir dabar mosią kariu- 
menę prieš suklėlius pieti
nėje Chinijoje.

Susirėmimuos 
stantis valdžia 
Kareiviai suėrrž
lėlių, tarp jų 10 moterų.

Valdžios karhmenė tapo 
pasiųsta po to kai per ke
letą mėnesių kmunistai ir 
plėšikai daug niteriojo ir 
išdegino miestu.

Chinijos valčia rengiasi 
kovot prieš koiunizmą sa
votišku budu: nokina stu
dentus militariėj akademi
joj ir siųs juosi komunis
tais užplūstas sitis mokyti 
žmones. Tas arbas orga
nizuojama grietu Vokišku 
budu ir keletą mokytojų 
yra Vokiečiai. Pats prezi
dentas Kai-Šekkasdien toj 
akademijoj aišina studen
tams apie komnistų žiau
rumus.

SOVIETAI MRO MO
TERIS AN ŪKIŲ

Maskva. — "aidžia pra
dėjo vajų vąryi Į kolekti- 
.vius ukius dv;ti . moteris. 
Padėjus motas dirbti ukė- 
se tiki paskiint penkmeti. 
Steigia pamcas ūkių dis- 
trikiuose merims valdyti 
traktorius ii kitokias ma
šinas.

Rusijoj šyet rengiama
si atidaryt 9 naujų dirb
tuvių, bet nuri darbinin
kų. Iš ūkiuos vyrus Į to
kius darbus į moterys ne
gali atlikti.

Chicago. — Bagažo va
gone važiuojantis sargas iš
girdo sujudimą. Apsižiūrė
jęs pamatė kad jo vagone 
raitosi didelė gyvatė, 18 pė
dų ilgio pytonas. Tas atsi
tiko ties Barberton, O. Jis 
staiga patraukė signalą ir 
nelaukęs kol traukinis su
stos iššoko iš vagono. Įli
pęs i kitą vagoną papasa
kojo kas nutiko. Ta gyva
tė buvo viena iš trijų gabe
nama Į Texas; kaip nors iš- 
siliuosavo iš savo klėtkos.

Marion, O., stotyje reikė
jo išimti iš to vagono baga
žo dalj. Visi su didžiausia 
baime dirbo, pašaukta poli
cija ir gelžkelio sargai. Gy
vatė sau ramiai gulėjo ant 
kitų krovinių. Vagoną už
darė tandžiai ir vežė į Chi- 
cagą, kur pašaukė Chicagos 
zoologiško parko žvėrių už- 
žiurėtoją. Jis'įlipo į vago
ną, pažiurėjo i gyvatę, ji 
pažiurėjo į jį, paskui jis už
traukė dainą, kas gyvatei 
patiko, ir taip jai užmauta 
ant galvos apsauga kad ne
įkąstų, ir ji sutiko gryžti į 
klėtką.

SUV. VALSTIJŲ IŽDAS 
TUŠČIAS

Washington. — Iždo sek
retorius Mellon išleido at
sišaukimus siųsti į iždą pi
nigų, kadangi dabartiniu 
laiku iždas turi deficito ne
toli $900,000,000.

BEDARBIAI ATEIVIAI GALI
“DEPORTUOTIS” / *

Valstijų Imigraci-

turtą Ispanijoje 
karalių Alfonsą 
komunistų prie 
bažnytinių tur-

IŠGELBĖTAS ŠIAURĖS 
LEDYNUOSE

Kopenhagen. — Jaunas 
Anglas tyrinėtojas, Augus
tinas Courtauld, išvykęs į 
Grenlandijos ledynus, atsi
dūrė mirties pavojuje, ne
tekęs maisto. Jį ėmėsi gel
bėt važiuodami šunimis ir 
skrisdami orlaiviu. Paga- 
liaus surastas ir išgelbėtas.

namie riaušes....

20 
eitą 
didesnių gaisrų, 
sudegė 20 žmonių.

sudegė. Japonijoj per- 
ęavaitę iškilo keletas 

kuriuose

Mirė garsus smuikinin
kas. Brusselyje, Belgijoje, 
mirė Eugene Ysaye, žino
mas pasaulinis smuikinin
kas, 72 m. amžiaus. Jisai 
parašė operą “Peter the 
Miner”, kuri buvo pastaty
ta pereitą Kovo mėn. Liege 
mieste, bet jis del ligos ne
galėjo dalyvauti. Belgijos 
karalienė prirengė radio iš 
Dperos Į jo namus, ir taip 
jis girdėjo. Jam pora me
tų atgal buvo nupjauta de
šinė koja.

ATSISAKĖ MIRT NEBAI
GĘS DARBO

Waco, Texas. — Baylor 
universiteto pirmini n k a s, 
Dr. S. P. Brooks, vėžio li
gos naikinamas, atsisakė 
palikti nebaigęs darbą: tą 
universitetą baigia 489 stu
dentai, todėl jis pasiėmė pa
sirašyti jų diplomus. -Nors 
jau buvo visai silpnas, dak
tarai turėjo leisti į jį vais
tų sustiprinimui gyvybės, 
iki darbą baigs. Suradus 
jo skilvį vėžio ėdamą, dak
tarai pasakė kad jis tegy
vens pora savaičių. Jis da
bar baigia paskutines 
gyvenimo dienas.

NUŽUDĘ KININKUS
Canton, O- Suimtas 17 

metų ūkio ernas, kuris 
kirviu nužui šeimininką 
ir šeiminirikęPas juos dir
bo tik trum] laiką. Jisai 
prisipažino j; nužudęs už 
tai kad šeiminkė nenorė
jo jam užmeti pilnos al
gos, $33.50, isiulė tik $21. 
Šeimininkė ėė bartis, pa
griebė šluotų Į mušti, jis 
pagriebęs kiį kirto jai Į 
galvą. Vyr; kurs buvo 
raišas, sėdamas krėsle 
pamatęs kasedasi griebęs 
peili šoko prijo, todėl ber
nas ir jį nudė ir paskui 
jų automobu išvažiavo, 
pasiimdamasadio ir devy
nias vištas.

SOVIETAI PABRANGI
NO MAISTĄ

Maskva. — Šios savaitės 
pradžioje Rusijoje maistas 
pabranginta dvigubai, su 
tikslu ištraukti iš žmonių 
pinigus, kadangi visi kiek 
uždirba tiek, o nesant šaly
je jokių kitokių daiktų ar 
prekių, pinigus neišleidžia 
prekių, neturi ant ko išleis
ti pinigus ir gali pavirst 
kapitalistais....

Suv.
jos viršininkas praneša kad 
valdžios lėšomis gali būti 
sugrąžinami į savo šalį at
eiviai kurie neišbuvo šioje 
šalyje tris metus ir kurie 
po atvykimo papuolė į bė
dą ir reikalauja viešos pa
galbos.

Ateivis turi pasiųsti tam 
tikrą aplikaciją su prašymu 
grąžinti jį. Yra tam spe- 
cialės blankos. Galima tas 
blankas gauti iš arčiausio 
imigracijos ofiso.

Ateivis pats turi gauti 
pasportą arba atnaujint sa
vo seną pasportą. Bet jei
gu neturi ir to, gali prašyt 
pinigų tam tikslui iš Imi
gracijos ofiso.

Imigracijos Biuras mano 
kreiptis prie pašalinių or
ganizacijų kad jos išdalin
tų šias blankas ir ateiviams 
praneštų apie šitą pasiūly
mą, paaiškinant visą pro
cedūrą, kad ateiviai pilnai 
apsipažintų su tuo.

Nors daug ateivių galės 
pasinaudoti šiuo nauju įs
tatymu, ypatingai tokie ku
rie negali rasti darbų ii 
per ilgą laiką nedirba, bot 
turi atsiminti kad tokie ku
rie būna grąžinami iš šios 
šalies, niekad daugiau ne
gali sugryžti atgal į Suv. 
Valstijas. Jeigu kada nor 
retų gryžti tai kaipo papra
sti imigrantai ir tik tiek tu
rėtų progos kiek jų šalių 
kvotos leistų. ■

*-------------------------- .
MIRĖ PROFESORIUS 

MICHELSON
Pasadena, Calif. — Ge

gužės 9 d. čia mirė didžiau
sias šių laikų mokslo geni
jus, Dr. Albert A. Michel
son. Jis buvo 78 motų am
žiaus.

Jis per kelis metus dar
bavosi ant tyrinėjimų ko
kiu greitumu šviesa keliau
ja. Jo sveikata nyko, mir
tis į akis žiurėjo, bet jis 
dirbo, ir tik mėnuo laiko 
atgal kaip pabaigė savo ga
lutinus bandymus. Jis įsi
taisė kiaurą tūbą mylios il
gio, ir tuomi užbaigė savo 
tyrinėjimus. Dabar nuėjo 
ilsėtis.

Jis buvo Vokietis, jaunu 
vaikinu būdamas atvyko į 
Ameriką kaipo darbininkas 
ant laivo. Čia pradėjo mo
kytis ir pasiekė didžiausios 
garbės fizikos moksle. Jis 
padarė daug išradimų savo 
srityje.

DIDELI KARO LAIVYNO 
MANEVRAI

Pacifike šiose dienose at- 
sibuno milžiniški Suv. 
stijų kariško laivyno 
nevrai. Sakoma kad 
nevrai yra didesni už 
kada nors buvusį tikrą ka
ro laivų karą. Niekad ne
buvo tokių šaudymų iš-ka
ro laivų vienu kartu kaip 
atsibuna šiuose manevruo
se.

Val-
ma- 
ma- 

kokį

savo

22 AUKŠTŲCOMISARŲ 
NUŽDYTA

Bėrimas. -Per Varšavą 
gauta žinių >g Kharkove 
sovietų šniptprganizacijos 
Ogpu įtariiis apkaltinti 
ir sužaudyt<2 aukšti ka- 
riumenės 
rainoje.

ininkai Uk-

Virš kariškų laivų ore 
skraido šimtai lėktuvų, ku
rie atlieka savo bandymus.

respublikų. 
Ten iki 
alus 1.6

Dabar 
iki 2.25 
gėrimas

Amerikos gelžkeliai 
dėjo ręikalauti kad valdžia 
pavelytų pakelti kainas už 
prekių vežiojimą. Tuomi 
tiki padidint savo ineigas 
ant $400(000,000, kas prisi
dėtų prie pagerinimo neku
riu biznių, sako gelžkelių 
vadai.

pra-
$7,000,00GAISRAS

Buffalo, IY. — Gegu
žės 7 d. kilo delis gaisras, 
kuriame suęė kareivinė, 
bažnyčia ir tug kitų na
mų. Sunaikii daug amu
nicijos ir Po reikmenų. 
Nuostoliai $00,000.

“DIVORSŲ MIESTAS”
Nevada valstija pasidarė 

Įstatymą kuriuo labai leng
vai perskiria arba divorsuo- 
ja vedusius. Reno miestas 
pasiruošė prie biznio: kas 
tik nori gali atvažiuoti ir 
pasirašyt “gyventoju” ir 
be jokių kliūčių gaus per
siskyrimą, kuris giliuoja vi
sose valstijose.

Metų laiku tikisi išduoti 
po 5,000 divorsų ir iš atva
žiavusių vyrų ir žmonų ti
kisi uždirbt po $5,000,000.

Ten pavelijama ir viso
kiausios gemblerystės, kas 
tik gali ištraukti iš žmonių 
pinigus.

Bėda tik ta, kaip komu
nistai pasakys, kad “ten ne 
darbininkams nuvažiuoti”, 
dėlto kad Nevada yra toli 
nuo visos “civilizuotos” ša
lies: už kalnynų šalia Kali
fornijos, kur nuvažiavimas 
brangiai kainuoja. Jeigu 
Reno rastųsi kur apie Chi
cago ar Clevelandą, metų 
bėgiu galėtų išduoti divor- 
su 5,000,000 ir uždirbti po 
$500,000,000.

SUOMIJA PASTIPRINO 
ALŲ

Suomija, viena iš Lietu
vos kaimynių 
turi prohibiciją.
šiol velyta daryti 
laipsnių stiprumo, 
stiprumą padidino 
laipsnių, ir alaus 
taip pakilo kad bravorai
nespėja daryti. Nuo šito 
alaus žmonės irgi nepasige
ria, bet matot kaip įvarti- 
na tokį gėrimą kuris stovi 
arčiau prie svaiginančio.

SUGAVO SEPTYNIS 
ŽYMIUS BANDITUS
E. St. Louis, Ill. — Poli

cija sugavo septynis pasi
žymėjusius plėšikus, liku
čius Fredo Burke gaujos, 
kuri sakoma papildė apiplė
šimų kelių milijonų dolarių 
sumoje. Jiems primetama 
1922 metų apvogimas Den
ver pinigų dirbyklos, kuo
met pagrobta $200,000.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEW YORK
“The Lake Cities Express’

Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų 
Pribuna New Yorke >8:30 vai. ryto 

(Be Ekstra Primokėjimų)

Kasdien

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
New Yorko Stotis randasi gretimai 

Laivų prieplaukų
vir.ų

Rezervacijų, ir Informacijų šaukit City Ticket Off ce 
arba Depot Ticket Office MAin 0116

Ste.
Cllcrrjj lolŽ^.

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED
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2 DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Ragina perleist privati
nės policijos panaikinimo 
bilių. Po kilusių žmogžu- 

41 dysčių ir kitų žiaurių dar
bų iš pusės kompanijų pri
vatinės pplicijos, užsivarius 
tą policiją išnaikinti, Penn- 
sylvanijos legislature j tapo 
pervaryta Pittsburgo at- 

' stovo Musmanno bilius už 
tos policijos panaikinimą. 
Bilius dabar perduotas tei
sių komitetui, kuris ragina
mas to biliaus ilgai pas sa
ve neužlaikyti. Pittsburgo 
organizacijos ragina komi
tetą kuogreičiausia padary
ti sprendimą.
• Musmann- pateikė antrą 
bilių kuris leidžia kompa
nijoms ląikyti privatinius 
savo nuosavybių sargus, be 
jokių teisių už kompanijos 
nuosavybės ribų. Dabar ta 
policija kišasi kur jai ne
reikia ir pridaro įvairių 
niekšysčių ir net nekaltai 
nužudo darbininkus, kaip 
buvo virš du metai atgal, iš 
ko ir lermas kilo prieš tą 
policiją. «-

Baigiasi pašalpos fondas. 
Allegheny apskrities bedar
bių pagalbos komitetas tu
ri pinigų tik dešimčiai sa
vaičių. Po to komiteto glo
ba dirba 4,000 darbininkų 
po tris dienas Į savaitę ir 
gauna $4 Į dieną.

Dedama pastangos dava- 
ryti fondą iki $3,000,000, 
kurio dar pusės nesurinkta.

Kunigų išsigudrėjimas

NEW YORK, N. Y.

širšių lizdas SLA. Cen
tre. Gegužės 8' d. S. L. A. 
raštinėj SLA. 126-ta kuopa 
laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Dalyvavo viso 10 na
rių. Nepaisant menko da
lyvių skaitliaus susirinki
mas buvo gana gyvas. Kad 
išbadyti ramius kuopos na
rius, p. Vitaitienė, matyt iš 
anksto prisirengus, paleido 
kaip Amerikoniškai sakoma 
“fireworks”.

Pirmininkui atidarius su
sirinkimą neužilgo buvo Į- 
nešta naujų narių priėmi
mas. Kaip tik buvo ištar
ta vardas Elenos Miliaus- 
kiutės-Faletienės, tuoj p. 
Vitaitienė šoko reikalauda
ma paaiškinimo kokiu bil
du Elena galėjo dirbti Su
sivienijimo raštinėje, jeigu 
ji iki šiolei nebuvo S.L.A. 
narė!

A. B. Strimaitis, kuopos 
narys, tuomi inerzintas at
siliepė kad nei viena mergi
na kuri dirba SLA. rašti
nėj nebuvo Susivienijimo 
narė, o tik išdirbus keletą 
mėnesių, užsidirbus keletą 
dolarių, prie Susivienijimo 
prisirašė.

Kuopos pirmininkas Va- 
silius paaiškino kad Elena 
Faletienė dirbo SLA. rašti
nėj per aštuonis metus ir 
buvo SLA. narė, bet šeimos 
reikalų verčiama buvo pa
sitraukus iš vietos ir nebū
dama pastovioj vietoj nete
ko narystės. Gi pastaru 
laiku, sekretorės kviečiama 
sugryžo ir 'dabar vėl dirba

romos man bent rodos net 
pertoli nueita, visi manda
gumo rubežiai peržengta!

Rodos ir 
dakcijoj 
mainos, 
negalės, 
stangos 
ti SLA. 
vietoj.

DAYTON

„ x x. j. L.raštinėj, nes ji visada buvoGegužes 10 d. Šv.. Šn'dies.^^ h. darbšti ir
parapijonys kurie tik turi 
telefonus buvo telefonu ra
ginami eiti Į bažnyčią, nu
rodant kokią valandą bus 
mišios ir kokią valandą ko
munija.

Sudegė 7 arkliai. New 
Castle, Pa. — Burton gal
vijų tvarte ’kilus gaisrui 
sudegė septyni arkliai, vie
nas Belgiškas eržilas $2,000 
vertės. Nuostolių 
ta $30,000.

padary-

Danvil- 
protiškų

Didelė ligoninė, 
le, Pa., valstijine 
ligų ligoninė užima 670 ak
rų žemės plotą ir sudaro 
pati savaimi lyg miestelį. 
Čia yra 1,800 ligonių ir 300 
prižiūrėtojų. Yra ūkė, ga
nyklos, sodai, vynuogynai, 
daržai, miškas, žolynai, at
letiška pieva, budinkai, ke
liai, bažnyčia, mokykla, fa
brikai, raštinė ir kiti reika
lingi budinkai.

Pamišėlio darbas. ’ Crys
tal Springs, Pa. — Vienas 
pamišęs vyras nušovė val- 

. stijos policijantą, kitą su
žeidė ir pabėgo į kalnus.

H
H
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Tėvynės” ne
turėtų Įvykti per- 

nes toliau taip eiti 
Redaktoriaus pa-

Darbai. Nors nekurios 
dirbtuvės pradėjo gan ge
rai veikti, tačiau toli ne vi- 

permainas Įvykdy- ( sos ir visų bedarbių jos ne- 
raštinėje rodos ne gali aprūpinti darbais.

Ištyręs.

dr-

pa-
Ka-

VYTAUTO DID. MUZIEJAUS
FONDAS

rai žino savo darbą.
Ir šis, rodos gana aiškus, 

atsakymas p. Vitaitienės 
nenuramino. Ji pradėjo ka
binėtis tai prie kuopos pir
mininko, tai prie SLA. sek
retorės Jurgeliutės. Jur- 
geliutei p. Vitaitienė paste
bėjo štai ką: “Vagie, kepu
rė dega”. Šalimais sėdinti 
p. O. Ramanauskienė patė- 
mijo poniai Vitaitienei ši
tiek: “Be a lady”.

Mano raštas kaipo nesu
gebančio gerai Lietuviškai 
parašyti gal “Tėvynei” ne
tiks, todėl šią koresponden
ciją siunčiu “Dirvai”.

Užbaigiant turiu pabrėž
ti kad nuo to laiko kaip S. 
L. A. Prezidentas Gegužis 
pradėjo savo polemiką su 
Sekretore Jurgeliute, Susi
vienijimo centre harmoni
ja pakriko. Vitaičiai, kai
po Gegužio šalininkai, pu
sėtinai pradėjo būti Jurge- 
liutei įkyrus. Kiek ir ko
kia jos kaltė - paskolos rei
kale bus nuspręsta tų kurie 
tam tikslui yra rinkti, bet 
intrigas varinėti iki tam 
laipsniui kaip šiandien Su
sivienijimo centre yra va-

LONDONAS, Anglija
Balandžio 19 d. buvo lai

komi du susirinkimai vienu 
sykiu. Buvo susirinkimas 
parapijos ir pašalpinės 
jos Vienybės.

Iš parapijos atskaitų 
sirodė kad Lietuvių Šv.
zimiero parapija pirmą šių 
metų bertainį neužgyveno, 
bet dar šiek-tiek pragyve
no. Šio susirinkimo laiku 
parapijos kapitalas, kiek 
patirta, buvo apie 100 sv. 
sterlingų.

Buvo kalbama apie ser
gantį Kun. Matulaitį. Ne- 
kurie komiteto nariai sakė 
kad nežiūrint kiek ilgai jis 
sirgs mes jo neapleisim ir 
apmokėsimi jo ligoninės lė
šas. Tačiau ši mokestis ne 
menka ir- iš paprastų kolek- 
tų parapija nepasitiki jog 
įstengs apmokėti, vadinasi 
du kunigus išlaikyt. Kun. 
Matulaičio lėšos ligoninėje 
atsieina po 3 sv. ir 3 šilin
gus' Į savaitę.

Dabar čia kol kas klebo
nauja Kun. Sidarėvičius.

Iš tikrų šaltinių teko su
žinoti kad parapijos komi
tetas yra užprašęs į Lon
doną užimti Lietuvių para
piją Kun. K. Matulaitį iš 
Amerikos. Jis yra musų 
sergančio klebono brolio su
nns'. Kun. Matulaitis ant 
to sutinkąs, Tačiau* šiame 
susirinkime komitetas to 
viešai nepranešė. Kadangi 
tarp parapijom! ėjo apie 
tai kalbos, nekurie net pa
klausė komiteto, bet gave 
net nelabai mandagų atsa
kymą už- teiravimąsi. Kun. 
Sidarėvičius sakosi čia esąs 
tik laikinai, iki atsiras ki
tas kunigas, bet su jo žinia. 
Be mano žinios, sako jis, 
jokis kunigas čia nevažiuos.

Gaila kad Kun. Sidarevi- 
čius čia nežada apsigyven
ti. Tokio darbštaus, rimto 
ir mandagaus kunigo kaip 
jis tikrai negausint.

Po parapijos susirinkimo 
laikyta susirinkimas Vieny
bės draugijos. Nieko ypa
tingo neįvyko, jos stovis po 
senovei toks pat. Norėta 
padidint narinė mokestis, 
bet nariai pasipriešino ii 
sumanymą atmetė.

Kalnavertis.

JIEŠKOMI:
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. I.. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $.300: $600, ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

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

Informacijų kreipkhės Į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas. (
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Krause, Jurgis (George), 
sūnūs Wilhelmo, kilęs iš 
Dauglaukio km., Tauragės 
ap.; atvyko į Ameriką 1907 
m.; prieš pasaulinį karą gy
veno Pittsburgh, Pa.

Pavilčiunas Jeronimas, iš 
Užpalių m., Ukmergės ap.; 
dabartiniu laiku gyvenąs 
Brooklyn, N. Y.

Bukauskas Juozas, sūnūs 
Jono, 1925 m. išvykęs iš 
Lietuvos į Kubą, kame iš
gyveno apie keturis metus.

Permenas Vaclovas, kilęs 
iš Viekšnių m., Amerikoje 
gyvenęs S. Norwood, Mass.

Jieškomieji ar asmens ži
ną apie juos prašomi kreip
tis į Lietuvos Pasiuntinybę 
Washingtone:

Lithuanian Legation 
2622 — 16th St. N. W. ) 

Washington, D. C.

Nežiūrint bedarbės, dirb
tuvių ponai dengiasi ma
žinti darbininkų skaičių ir 
toliau, įvesdani techniškus 
patobulinimus Dirbantiems 
mažina mokesčius kiek tik 
įmanydami, , lors pragyve
nimo reikmėm kainos ma
žai ką atpinga.

Daug yra buvę pasikar
tojančių bedirbių periodų 
šiame mieste bet Lietuviai 
tiek nejausdavo jų kiek da
bar jaučia. lekuriems jau 
veik mažai vilties liko ir 
susigriebti darbus, nes fab
rikantai sensnio amžiaus 
darbininkų epageidauja.

Sakoma kai iš čia kraus
tysis Chryslr automobilių 
išdirbystė į letroitą, taigi 
vėl 500 darbninkų čia ne
teks darbo.

Motinų Difia. Amerikoje 
įvesta antrą Gegužės sek
madienį švęs. Motinų Die
na. Lietuvoj venčiama pir
mą sekmadioį Gegužės.

Ar visi snai ir dukte
rys įvertina savo motinų 
nuopelnus? laugyra Ame
rikoj Lietuvi sūnų ir duk
terų kurie visai užmiršo 
savo močiutš sengalveles, 
palikusias Dtuvoje, ir ne 
tik kad nepaunčia dolario- 
kito dovanų,:>et nei papra
sto laiško nearašo.

Čia Ameiioje taip pat 
daug vaikų įpleidžia savo 
tėvus, palikami juos ba
dauti, kilome juos išaugi
na, išvargsta

Margučio vknikaš. Te
ko patirti kai Birželio mė
nesį čia bus .’engiama di
delė “Margub” gegužinė, 
kurioje dalyvis visų myli
mi artistai anagaitis ir 
Olšauskas. Ts linksma na- 
vynėlė, nes as nenorėtų 
tokiam neparastam pikni
ke dalyvauti!!

Užbaigė akščiausį bu- 
dinką. Daytje pabudavo- 
ta aukščiaušs budinkas, 
Mutual Homebuilding, 250 
pėdų aukščio,iž $1,500,000. 
Jis randasi at W. Second 
st. Dvidešimt vieną augš- 
ta užima ofia.

J. A. U.

NAUJOJVIETOJ
Antra bena laikraščiu 

ekskursija Į etuvą puikiu 
Cunard Linij milžinu lai
vu “Aquitanf jau neper- 
toli. Ji išpliks Birželio 
17 vidurnakty ne 16 kaip 
buvo anksčia skelbiama.

Ekskursijoidalyviai ma
lonės Įsitėmykad Cunard 
Linijos biurą Jaune šį mė
nesį tapo paeitas į kitą 
namą (pirmi) buvo jung
tiniai su kitais linijomis. 
Laisvės Alėjž36). Dabar
tinis adresa^ra: Cunard 
Line, LaisvėsMėja nr. 18. 
Kaunas.

Keleiviai jovalo užsire- 
zervuot gryžio vietas ta
me biure.

Dedama pstlngos kad 
visose valstijie butų už
tvirtinta fejnlis vaikų 
darbo įstatyils kuris ne
velija samdy vaikus že
miau 16 metų1 dirbtuves ir 
šiaip darbus, thbar gi tū
lose valstijoj dirba per 
milijoną vaik lesančių 16 

j metų, o virš 0(0,0/)0 suau- 
A.----j gūsių vyrų n.

Muziejus jau statomas
Kaunas.

Visuomenė gausiai auka
vusi Vytauto Didžiojo Fon
dui įdomaujasi jos aukų li
kimu, todėl kol bus pas
kelbta smulkioje apyskaito
je fondo iždo apyvarta, Ko
mitetas jaučia reikalą spau
doje apibudinti iždo stovį ir 
paskelbti, kaip sunaudoja
ma gautos aukos.

Kviesdamas visuomenę 
dėti aukas, Komitetas pa
brėžė, kad už tas aukas sta
tys Kaune muziejų, kaipo 
paminklą Vytautui Didžia
jam. Tam muziejui statyti 
pr. metais buvo atliekami 
tik priruošiamieji darbai ir 
pašventintas kertinis ak
muo, o šiais metais su atsi
dėjimu ruošiamasi pradėti 
pačią statybą.

Muziejus bus statomas 
dabartinio muziejaus aik
štėje: sklype tarp Duonelai
čio ir Kalnų gatvų. Šis skly
pas (vertės apie vieną mi
lijoną litų) yra Kauno mies
to nuosavybė, bet miestas jį 
skyrė muziejaus pastatymo 
reikalams ir sutiko perleisti 
be atlyginimo Vytauto Di
džiojo Fondui.

Muziejaus planus paga
mino inžinieriai architekto- 
riai Reisonas, Dubeneckis ir 
Krikščiukaitis. Komitetas š. 
m. kovo mėn. 27 d. posėdyje 
muziejaus planus peržiurė
jo ir galutinoje formoje pa
tvirtino.

Patsai muziejaus pasta
tas turės du aukštu ir pože
mį. Požemyje bus įtaisytos) 
tarnybinės patalpos, labora
torijos ir katilinė eentr. ap
šildymui. Pirmąjį aukštą 
sudarys dviejų aukštų pa
grindinė salė su taip Vadi
nama Vytautė Didžiojo ka
pela, dvi šoninės salės ir 
mažesnės atsarginės salės 
sparnuose. Antrąjį aukštą 
sudarys kelios salės ekspo
natams, nuolatinė dailės pa
rodoms salė ir auditorija 
paskaitoms.

Pirmame aukšte numato
ma patalpinti dabartinį ka
ro muziejų ir dalį Kauno 
miesto muziejaus, o laisvose 
salėse gal bus galima patal
pinti kai kuriuos ekspona
tus Čiurlionies galerijos.

Šalia muziejaus projek
tuojama pastatydinti ir su 
juo arkadomis sujungti 32 
metrų aukštumo bokštą, 
prie kurio butų atliekamos 
rytinės ir vakarinės karo 
muziejaus apeigos.

Tokio muziejaus pastaty
mas kaštuos veik du milijo
nų litų. Tuo tarpu Komite
tas muziejaus statymo* rei
kalams turi Vyriausybes a-, 
signuotus 400,000 litų ir vi
suomenės aukų Vytauto Di
džiojo Fondo ižde apie 350,- 
000 litų. Atsižvelgus į tai, 
kad per vienus metus mu
ziejaus nebus galima už
baigti, jo statybą numato-, 
ma pradėti šiais metais. Ti-Į 
kimasi šiais metais pastai;/-I 
ti muziejaus sienas ir atlik-! 
ti kitus muro darbus, ku
riems artimiausiu laiku bus 
paskelbtos varžytynės. Ga
utinai muziejus bus baigtas Į 
taip greit, kaip greitai pa-j 
vyks sudaryti tie du milijo 
nai litų. Komitetas dės vi
sas pastangas juos surinkti 
ir tikisi, kad visuomenė ir 
vyriausybė šiame dąrbe pa
dės.

Vytauto Didžiojo Fondo! 
iždas nuo 1928 m. gruodžio!

pajamų Lt. 
padarė tokias

Lt. 24,228.00
4,022.45
6,100.00

atvirutėms, 
ir filmui) 99,940.44 

55,690.49
statybos 

10,000.00 
Lt. 199,981.38

mėn. 13 d. iki š. m. balan
džio mėn. 1 dienai, neskai
tant vyriausybės asignuotų 
sumu, gavo 
551,317.63 ir 
išlaidas:
Propagandai
Raštinės išlaidoms 
Tarnautojų algoms 
Leidiniams (portretams, 
medaliams, 
knygelėms 
Iškilmėms 
Muziejaus 
reikalams 
Viso

Palyginus su kitomis iš
laidomis yra padaryta dau
giausia išlaidų leidiniams, 
kurių nemažas skaičius jau 
išplatinta. Numatoma, kad 
leidiniams padarytos išlai
dos grįš iždan su nemažu 
pelnu, jei skyriai visus 
jiems išsiųstus leidinius su
gebės išplatinti.

Vytauto Didžiojo Fondo 
iždo pajamas ir išlaidas Ko
mitetas smulkiai aprašys 
ruošiamoje spausdinti apy
skaitoje. Šioje apyskaitoje 
bus apibudintas ir skyrių 
veikimas nuo jų” įsisteigimo 
dienos iki š. m. balandžio 
mėn. 1 dienai su jų pajamo
mis ir išlaidomis. Tuo tarpu 
apie skyrių veikimą, kurių 
iš viso buvo 301, plačiau 
spaudą informuoti negali
ma, nes kai kurie (apie 70) 
dar neatsiuntė aukų ir savo 
veikimo apyskaitų. Iš to ga
lima padaryti išvadą, kad 
yra ''skyrių, kurie, i 
mi aukas ir platindami Ko- 

I miteto leidinius, parodė ne
maža pasyvumo.

Kiek galima pastebėti iš 
skyrių apyskaitų, Komiteto 
kvietimas dėti aukas V. D. 
Fondui daugiausia atbalsio 
rado čia Lietuvoje valdinin
ku ir plačiosios visuomenės , 
tarpe. Musų prekybininkų 
pramoninkų sluoksniuose ir 
išeiviuose užsienyje, ypač, j 
Amerikoje, Komitetas kol j 
kas nesusilaukė tokios pa
ramos, kurios galima buvo 
tikėtis. Tačiau Komitetas 
mano, kad pirmieji aktyviai 
dalyvavę statyme Vytaute 
pavilijono Žemės Ūkio PiT- 
rodoje, prisidės ir prie mu
ziejaus statybos. Antrieji, 
būtent išeiviai, ilgai abejin
gai žiūrėję į Vitautui Di
džiajam paminklų statymą 
ir dvejoję ar remti muzie
jaus statymą ar kurį kitą 
paminklą, paaiškėjus kad 
bus statomas muziejus pra
dėjo aktiviai juo rūpintis 
ir, reikia tikėtis, neatsiliks 
nuo visos Lietuvos visuo
menės.' Šias išvadas patvir
tina ir musų išeivių užsie
nyje aukų siuntimas į Vy
tauto Didžiojo Fondą. Pir-

miausia atsiuntė Argenti
nos Lietuviai 1137 lt. 96c., 
vėliau išeiviai Pietų Afri
koje apie pora šimtų litų, 
ir Charbino kolonijos Lie
tuviai per konsulą Kinuose 
— 250 litų.

Pereitų metų pabaigoje 
pradėjo siųsti aukas ir iš
eiviai Amerikoje; Kun. Ig. 
Boreišis iš Detroito pri
siuntė $140.50 pelną nuo iš
kilmių rengtų Vytautui pa
minėti. Joseph Elias iš 
Chicagos $100; New Yorko 
komitetas D. L. K. Vytau
to sukaktuvių atsiuntė $50. 
Tai graži pradžia aukoms 
iš Amerikos.

Negalima praeiti nepa
minėjus kai kurių Lietuvos 
garbės konsulų aukas, bū
tent: T. W. Pflueger Muen- 
chene — 2047 lt.; E. Bil- 
mann Leipcige — 2000 lt., 
ir Vilh. Simon, Zuriche — 
200 litų. Šios aukos itin 
brangintinos tuo kad jas 
teikėsi paaukoti ne Lietu
viai bet svetimtaučiai, geri 
Lietuvių draugai.

Veik visi, o daugiausia 
musų išeiviai užsienyje, su
sirūpinę kaip jų aukos bus 
pažymėtos tame muziejuje. 
Del šio tuo tarpu trumpai 
galima pasakyti kad visų 
aukotojų pavardės bus am
žiams paliktos Vytauto Di
džiojo Muziejuje.

RED. ATSAKYMAI
S. L. A. Nariams rašan

tiems S.L.A. reikalais: — 
Daugelis siunčia įvairius 
straipsnius, kiti net per-

rinkda- šiurkščius ir perilgus, Su-
sivienijimo reikalais, dau
giausia reikšdami nepasi
tenkinimus p. Gegužio pasi- 
dįdinimu sau algos (“sek
retoriaus” pavidale), mėty
mu pinigų “kaltininkų” jie- 
škant-ir tt. Tie klausimai 
daugumoje jau buvo plačiai 
išdiskusuoti, todėl tose pa
čiose temose neapsimoka 
rašyti.

Antras dalykas, “Dirvos” 
redakcija netalpins tokių 
raštų SLA. reikalais po ku
riais nebus pasirašyta tik
ra pavardė. Jei rašot tikru 
reikalu, tikit į ką rašot ir 
ginat teisingą klausimą, nė
ra /reikalo slapstytis prieš 
tuos kurie organe slapsty
damiesi po Įvairiais vardais 
lyg bailiai, gina ne organi
zacijos reikalus, bet asme
nis iš kurių ką nors yra ga
vę ar tikisi gauti.

$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 slinkimų, galvos odos niežėji
mų, prašalint pleiskanas, ir t. t. 
Pagal pamokinimų vaistus susi- 
taisysit. Siųsk pašto ženklelių del 
informacijų. (22)

J. GECHUS Room 600
201 N. Wells Street 

Chicago, Ill.

1

o iš Bostono 
Gegužės-May 28 d.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJ

2-ra Ekskursija į Lietuvą

Išplauks iš New Yorko
Gegužės-May 27 d.

STAČIAI į KLAIPĖDĄ
Be Persėdimo į Kitą Laivą

Linksma ir greita kelionė didžiausiame 
Lietuvių burėje. — Mielai priimami ir 
nepriklausant Į Susivienijimą keleiviai.

Visokių hformacijų kreipkitės Į 
.LIETUVIŲ lAIVAKORCIŲ

SĄJUNGOS AGENTUS.

CIDARD LINE
1022 Chester Ave. Cleveland, O.
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gerb. spragilas

GERU. SPRAGILO DU
ETAS SU GERB. PETRU

APIE LIETUVOS 
MARNASTIS

Aną šventą pono Dievu
lio dieną sėdžiu sau prie 
stalo ir skaitau gerb. Asi
lo pilvozopijas apie Aselų 
prezidentus ir kitokius či- 
naunykus, ir išgirdau ma
no radio telefoną skam
bant. Prieinu, užsimaunu 
ant ausų puodelius iš kurių 
balsas eina, ir sakau:

— Alo, kas čia kalba? — 
sakau aš.

— Čia kalba dangaus 
priemenės telefonistė. Šv. 
Petras prašė manęs patik
rint ar gerb. Spragilas na
mie, ba jis nori pasikalbėt, 
— sako ji.

— Sveika-gyva, dūšele, 
malonu girdėt tave. Jau se
nai mudu kalbėjomės, — 
sakau aš.

— Atsiprašau, aš su ta- 
mista visai dar nesu kalbė
jus, — sako ji.

— Labai atsiprašau, dū
šele, aš maniau kad tu ta 
pati su kuria pirmiau kal- 
bėdavaus, iš balso visai pa
naši. O kur ant dingo? — 
sakau aš.

— Atsiprašau, man neve

lyta su niekuo savo kalbų 
varinėti. Štai Šv. Petras — 
sako ji.

Ir išgirdau storą balsą: 
tai buvo gerb. Petras.

— Alo, gerb. Spragile, — 
sako jis. , ;

— Alo, sveikas-gyvas, se
nai jau kalbėjomės. Ale 
pasakyk man kam taip tan
kiai telefonistes mainai? aš 
vis apsigaunu, manydamas 
kad su pažystama kalbu, — 
sakau aš.

— Kad mat, žinai, gerb. 
Spragile, jos perdaug apsi
pranta vienoj vietoj būda
mos ir pradeda nežiūrėt sa
vo darbo. Tada reikia pa
statyt kitą, — sako jis.

— Na o kas daugiau: ko
kis pas jus oras, ar jau ir 
danguje, pavasaris? Turbut 
pas jus dabar labai gražu? 
— sakau aš.

— Gerb. Spragile, tu vis 
užmiršti dangišką geogra
fiją: čia nėra nei pavasa
rių, nei vasarų, nei rudeniu 
nei žiemų, ir mes čia neži
nom nei smagumo nei ne
smagumo, nei malonumo 
nei nemalonumo, nei gražu
mo nei negražumo, — sako 
jis.

— Tai pas jus gali būti 
labai nuobodu, — sakau aš.

— Bet mes nejaučiam nei 
to, — sako jis.

SPECIALĖ

EKSKURSIJA

I LIETUVAC <*
Išplaukia iš New Yorko 

laivu PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 24 d. 

Per Hamburgą

Trečios klasės laivakortes
New York j Klaipėdą............................ $107.00
New Yorkas—Klaipėda ir atgal.......... $181.00

Nepriskaitant taksus.
Ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI

KELEIVIAI į Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 
žinomų ekskursijų vadų, parinktų del jų prityrimų ke

lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams uostuos, ke
lionėje ir laive.

Informacijoms apie laivakortes iftt. kreipkitės j vie
tinius lietuvius agentus, kurių adresai čia nurodomi.
AMBRAZIEJUS, J.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

‘•AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street 

Worcester, Mass. 
BALTUTIS. P. P.

3327 So. Halsted Street
Chicago, UI.

BARTKEVIČIUS, P.
678 No. Main Street 

Montello, Mass. 
BOGDEN, J. G.

432 W. Long Avenue 
Du Bois, Pa.

••DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio 
GENDROLIUS, N.

361 Broadway
So. Boston, Mass. 

KAžEMĖKAS, K. CH.
797 Bank Street 

Waterbury, Conn. 
MOLIS, P.

1730 — 24th Street 
Detroit, Mich. 

MIKOLAINIS. P.
188 Sands Street

Brooklyn, N. Y.
RAUKTYTĖ, J.

123 Millbury Street 
Worcester, Mass. 

SEKYS. J.
226 Park Street 

Hartford, Conn. 
SIDABRAS, K.

875 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHcago, Ill. 
STULPINAS, V. M. 
3255 S3. Halsted Street

CHcago, Ill. 
"SANKARA”

3236 So. Halsted St.
CHcago, Ill.

TREč OKAS, A. S. 
197 \dams Street

Ntwark, N. J.
URBŠYS. J. J. 

187 Oak Street
Liwrence, Mass. 

“VIEIYBĖ”
193 Grand Street

Booklyn, N. Y. 
VASI-IAUSKAS, J.

814 Bank Street
Waterbury, Conn. 

VELEKIS, A.
502 South Ave. •

Bidgeport, Conn.
VAIšJORA, K. J.

Fraiklin Savings Bank &
Tust Co., Pittsburgh, Pa. 

VARZŠIUS, A.
So. 12th and Carson Streets

Pttsburgh, Pa. 
VITKAUSKAS, J. T.

270 E. Allegheny Avenue 
Biladelphia, Pa. 

VIESULĄ, K. J.
112 Washington Street 

hbrwood .Mass.
ZOH J. J.

455' So. Paulina Street
Oicįigo, Ill.

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE 

Hotel Cleveland Building 
Robert E. Good

GENERAL OFFICES 
45 Broadway 

New York City

— Na, tiek to apie dan
giškus dalykus. Aš dar esu 
ant žemės ir man labiau ru
pi žemiški dalykai. Todėl 
pasakyk man kodėl nesu
tvarkai Lietuvos kunigus, 
kurie užmiršdami apie dū
šelių ganymą užsimanė ga
nyt žmonių kunus ir nenu
rimsta be to, — sakau aš.

— Taigi, gerb. Spragile, 
mums čia j tai žiūrint irgi 
nesmagu darosi kad mano 
palikti avelių ganytojai pa
likę savo kaimenes nori mi- 
nisteriaut ir valdininkaut, 
— sako jis.

— Aš maniau kad jus iš 
dangaus taip jiems jsakėt 
daryt? — sakau aš.

— Kur tau, gerb. Spra
gile. Jie patys užsimanė 
apleidę savo avinyčias lyst 
kur jiems nereikia ir mes 
negaunam rodos, — sako 
jis. ■

— Tai ko nenubaudžiat 
juos, užleisdami pavietrę ar 
ką kitą? — sakau aš.

— Tiesioginai kunigų nu
bausti mes negalim, ba yra 
toks palikimas kad kožnam 
duota laisva valia daryt ką 
nori gyvas būdamas, o tik 
po smert atsiims sau pri
deramą bausmę. Ale mes 
ištolo persergstim juos, už
leisdami ant Kauno tvanus, 
kad susiprastų ir pasiliau
tų savo blogų norų.’Gal ge
rai -butų užleidus ant .visos 
Lietuvos tvaną, — sako jis.

— Ne, labai negerai bu
tų. Kaip matau, jus ten la
bai prasti galvočiai, dar se
noviškai protaujat. Kada 
užleidžiat ant Kauno tvaną 
kunigai nuo to nenukenčia, 
tik paprasti žmoneliai. Jei 
užleišit tvaną ant visos Lie
tuvos, kunigai per žmonių 
sprandus užsiragožys ant 
bažnyčių bokštų, o žmone
liai prigers. Jeigu norit 
kunigus nubausti, bauskit 
juos vienus. Ir dabar jie, 
po Kauno tvano, sako kad 
buk Dievulis užleido tvaną 
pabaudimui ‘bedievių’ kam 
neatiduoda kunigams val
džios, — sakau aš.

— Tai kitko mes negalim 
išgalvok Gal tu, gerb. Spra
gile, ką išgalvosi, imk su 
savo Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičiais juos 
ir pabausk. Atliktum la
bai pabažną darbą ir užsi
pelnytum didelius atpus
imus, — sako jis.

— Butų gerai juos pa
bausti, nes jie labai verti. 
Baudžia kiek, gali juos ir 
dabartinė valdžia. Bet ne
gerai sutvarkėt palikdami 
taip kad žmonės negali at
skirt kunigo nuo tikėjimo. 
Jeigu Lietuvoj ima bausti 
kunigą už jo blogus darbus 
jie visi ima rėkti žmonėms 
kad griauna bažnyčias ir 
tikėjimą, o tada jų avelės 
tiki ir ima rėkt kartu su 
kunigais, — sakau aš.

— Tavo tiesa, gerb. Spra
gile. Daug klaidi! padary
ta mano laikais, bažnyčią 
statant ant nenugriauna
mos uolos. Ba mano laikais 
nebuvo tokių mokytų žmo
nių kaip tu. Ir dabar mes 
daug bėdos turim su kuni
gais. Tik tu niekam nesa
kyk, aš tau pasakysiu kad 
čia pas mane kunigų ateina 
labai mažai, daugiausia jų 
patenka ten kur karšta ir 
kur jiems niekas nei šmo
telio ledo negali paduot ir 
nepaduos per amžių am
žius. Juk pats žinai, jie 
neseka mano pėdomis, jie 
renka skarbus iš savo ave
lių, to neužtenka, lenda j 
valdžias, po priedanga ti
kėjimo, ko mes nedarėm, — 
sako jis.

— Na tai nots tiek man 
ir kitiems geriems žmo
nėms smagu girdėti kad tie
kunigai kurie nepildo- savo 
kunigystės pareigų ir len
da ne Į savo vietas, patenka 
Į svečius pas gerb. Lipice- 
ri. Nors tą galą savo sis
temos gerai sutvarkėt, — 
sakau aš.

— Taip, gerb. Spragile, 
nors palikom nepilnai tvar
koj ant žemės, bet ižtai la
bai žiauriai baudžičm juos 
už perpalaidą panaidojimą 
savo laisvos valios, — sako 
jis.

— Tai gerai, pašlaitę ši
tą Lietuvos žmonėi turės 
nors kuo pasitiešyt, o kuni
gai gal kiek nors aisivar- 
žys, — sakau aš.

— Labai, labai norėčiau
kad jie taip padartų, ba 
jų laukia amžinos tančios 
po smerties, o man nevalia 
juos persergėt nei silaikyt, 
— sako jis.

— Na tai ačiū, geb. Pet
rai, už informacijs. Iki 
pasimatymo, — saku aš.

— Iki pasimatyme — sa
ko jis.

IŠTRĖMĖ Iš ROAUS
Ryga. — Sovietų vyriau

sybė išvarė iš savo ubežių 
45 žymius Rusus Mitina
mus rengime kontr-evoliu- 
cijos ir" sabotažo.

Keista kad nesšaudė, 
gal kulkų pritruko. '

CHINIJA RENGIA SAVO 
PENKMETI”

Chinija nori gauti paš-
kolos $15,000,000 ir užves-

ti penkių metų planą buda- 
vojimuisi dirbtuvių, pase
kant Rusiją. Chinija išsi-

budavojus savo industriją 
j nereikalaus prekių iš kitų 
I šalių.

PADĖKOS LAIŠKAS
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 aš 
žinojau, kas man ką rodijo ir kokius 
gydytojus patarė, kiek man tas vis
kas kaštavo tai negaliu čia apsakyt, 
ir niekas man negelbėjo. Man teko 
susieiti su J. G. Malinskiu ir jis man 
darodė tą taip galingą most), — 
“John’s Remedy Ointment”. Aš dar 
nenorėjau tikėti, bet jis man paliko 
tos mosties be jokio atlyginimo ir 
sakė, tik bandyk, jei bus negera tai 
aš nenoriu pinigų už ją. Aš pavar
tojau tą galingą mostį kaip man bu
vo nurodyta ir kitą dieną jaučiausi 
gerai. Tada aš jį pašaukiau per 
telefoną kad jis ateitų pas mus, ir 
atsilankius aš nežinojau kaip 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—1G47 
ir jis jums parūpins tos taip galin
gos mosties. Dar kartą tžriu 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.

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-1 
dytis. Rašykit: (171

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

K L A I P E D O N

SKANDINAVU-AMER1KOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet del Lietuvių yra

palaikomas nuolatinis susisiekimas 
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

Didžiausia ir Bendra Ekskursija 
Gegužės-May 16 d. Laivu “NITED STATES” 

Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentu Sąjungos.

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

Linksmiausia Vyčių Ekskursija tiesiog į KLAIPĖDĄ
Birželio-.Iune 6 d. Laivu “HELLIG OLA V”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

Užgirtos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Visos pastangos bus pašvęsta padarymui kelionės atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskursijoje.

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laiyakortes 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, Ill.

9G9 St. Antoine Street_________________ Montreal, Que., Canada

Ne Naikink Savo Gerklę
■I *

NEV IK, N. Y.

"Vietoj to 
pasiimk LUCK¥/Z

Dabar! Malonėkite! — Uždėkite savo piršžą 
ant gerklės - ant vadinamojo “Adomo Obuo
lio.” Ar jūs žinote, kad tuo pirštu jūs palytė- 
jote larynxa? — Tai jūsų garsinė dėželė - kurioje 
jūsų garsinės gyslos. Jūsų balsas yra vienas iš 
brangiausių nuosavybių—Saugokit jj-Apginkit 
ji. Ne naikink savo gerklę šiurkščiais erzini
mais - vietoj to, pasiimk LUCKY cigaretą - 
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.

Its toasted”
Spragiui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

i 'es spinduliai nokina—Šiluma švarina

U3 c G arid Apsaugą — Prieš knitėjimus — prieš kosulį © 1031. 
The A. T. 
Co., Mfrs.

PAKLAU
SYK PER 
RADIO- 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekviena An
tradienį, Ket
virtadieni i r 
Šeštadienį, va
karais per N. 
B. C.' radio 
stotis.
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Kaip žymus Rusijos Revoliucijonierius, Princas Petras Kropotkinas Pabėgo iš 
Kalėjimo Ligoninės

' REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

■b, tie nematomi griovėjai, su 
įvairiau® ginklais kokius tik galėjo nu
čiupti: Sotimis spausdinamomis mašino-

Dienos Klausimais
NAUJAUSIOS
KNYGOS

3?';

ISPANIJOS PERVERSMO PASĖKOS 
________ *

Ispanijos* staigi permaina 
iš monarkijos į respubliką 
buvo perlengva. Išrodė per- 
gerai kad butų gerai. Kas 
apsipažinęs su istorija ne
galėjo tikėti kad karaliaus 
atsikračius bus ramu, gra
žu, visi liks pasitenkinę ir 
džiaugsis laimėjimu.

Gavę respubliką, žmonės 
nesirūpina ką rinks į sei
mą, bet puolasi naikinti ką 
amžiai išstatė gražaus. Iš
vartė karališkas stovylas, 
puolėsi degint bažnyčias ir 
vienuolynus. Ir tą daro ne 
iš baimės kad tie nesuruoš- 
tų kontr-revoliuciją, bet iš 
tuščios, nereikšmingos ne- 
apikantos.

Ispanija yra giliai reli
giška šalis, todėl negali bū
ti minties kad nauji respu
blikos vadai nori išnaikinti 
tikybą.

Deginimas bažnyčių ir jų 
įstaigų įšėlusių gaujų, ku
rios juokiasi iš valdžios pa
statytos policijos ir sargy
binių, turės priversti prezi
dentą Zamorą ir kitus pa
mąstyti kas turi būti 
ma. Na ir prisieis 
diktatūrą....

■ Respublikos vadai, 
miniai laisvę, kuri ją 
do visko naikinimu, dabar 
kaltina buk buvęs karalius 
prie to žmones sugundęs.

Kataloniečiai kaip tai už
silaiko rimčiau, jie tokių 
piktadarysčių nedaro. Jie 
džiaugiasi laisve, ir ištiė- 
sų gerai padarė atsiskyrę 
nuo Ispanijos.

gą priruošti dirvą komu
nistų užkariavimui Susivie
nijimo, bet pralaimėjo. An
tru atveju pralaimėjo prieš 
savo pačius gaivalus ir tu
rės gryžti Į Lietuvą ponaut, 
jeigu dar ten jam priklau
so kiek jo tėvo didelės ūkės.

Pruseika buvo revoliuci- 
jonierius iš mokyklos lai
kų ir tikėjo kad socializ
mas, vėliau komunizmas, 
išgelbės proletariatą iš ka- 
pitaliznio vergijos. Bet sa
vo kovose nei kiek nepave- 
dė proletariato prie gero
vės nuo ten iš kur pradėjo, 
ir proletariatas jam dabar 
gražiai atsimokėjo....

Ką ir norėt nuo žioplių, 
sako Pruseika.;— Žiopli bu
vo, žiopli ir liks....

Kitaip apie darbininkus 
Pruseika ir nemanė, bet iš 
jų duoną valgydamas to ne
galėjo pasakyti.

“Vilnies” šėrininkų suva
žiavime, kuris įvyko perei
tą sekmadienį, viršų paėmė 
bimbiniai, galutinai nuga
lėdami “oportunistus”, ku
rie palaikė Pruseikos pusę.

Pruseika Pripažintas 
Ne-komunistu

Lietuviškų komunistų pa
pa Leonas. Pruseika tapo 
išmestas iš Amerikos Ko
munistų partijos, kaip ra
šo komunistinė spauda.

Jo išmetimas paremtas 
štai kokiais argumentais: 
“.... išmestas kaipo nepa
taisomas dešiniojo sparno 
oportunistas, ir kaipo apgy
nėjas smulkiai-buržuazinių 
elementų, kurie manevruo
ja ir kovoja prieš Komunis
tų Partijos Įtaką ir vadovy
bę lietuvių darbininkų or
ganizacijose, o ypač tarp 
šėrininkų dviejų lietuviškų 
darbininkiškai - klas i n i ų 
dienraščių, ‘Laisvės’ ir ‘Vil
nies’.

“Išmesdama Pruseika iš 
savo eilių, Komunistų Par
tija atsišaukia į visus kla
siniai susipratusius prole
tarinius elementus lietuvių 
organizacijose, kad jie su 
panieka atmestų visus tuos 
supuvusius smulkiai-buržu- 
azinius argumentus ir ma
nevrus dešinsparnių opor
tunistų ir jų apgynėjų....” 

Reiškia, Pruseika pasiųs
tas šėko pjauti, kaip jo se
nas draugas, Leonas Troc
kis išvytas iš sovietų ro
jaus.

Mokytas komunistas kei
kūnas tapo išstumtas savo 
auklėtinių. Jis atrastas ne- 
komunistu ir tokiu budu di
džiausiu niekšu komunisti
nio judėjimo!

Tai tau ir prirašinėk į 
partiją naujus narius!

Pruseika paskutiniu lai
ku redagavo “Vilnį”. Prieš 
SLA. seimą,, apie pora metų 
atgal, jis persikėlė į Chica-

Lietuvos Nesutikimas 
su Vatikanu Tęsiasi

Amerikos laikraščiuose 
pasirodė telegramai iš Kau
no pranešanti jog nesutiki
mai tarp Lietuvos ir Vati
kano priėjo iki to jog po
piežius atšaukė savo atsto
vą iš Kauno, Bartolini, o 
Lietuva atšaukė savo atsto
vą iš Vatikano, p. Šaulį.

Laikinai reikalus vesti 
įprašyta kiti asmenys.

Štai prie ko prieita, delei 
Lietuvos kunigų užsivary- 
mo norėti žemiškos val
džios. Kunigai spyrėsi pa
imti valdžią į savo rankas, 
o popiežiaus atstovas, ku
riam nevalia kištis į vidaus 
reikalus, juos rėmė.

Nepagelbėjo dalykus pa
taisyti nei popiežiaus dova
nos Lietuvos Prezidentui— 
jis jų nepriėmė.

Mirė Liaudies Viekėjas
Žemaičių Kalvarijoj, Ge- 

gaičių kaime, Balandžio 24 
d. mirė Adomas Miką, liau
dies veikėjas ir rašytojas. 
Jis pasirašinėdavo Adomas 
iš Rojaus.

NIEKAS NEGRYŽTA
Iš kapų tyliųjų niekas nesugryžta, 
Nei dvasių šešėliai pas mus neatklysta, 
Nors kartais ir norim mirusius matyti, 
Nors vieną žodelį tarti-pasakyti.
Mes tada paskęstam giliuos atminimuos, 
Ir mintim’s bučiuojam šėlstantį troškimą, 
Kuris iš krūtinių veržiasi į kapą, 
Pro gėlių žiedelius ir jų svaigų kvapą.
Ir tada nugrimstam į kapus tyliuosius, 
Pas tėvus ar vaikus savo mylimuosius;

' Bet nyku ir liūdna ten kapų gelmėse, 
Į kurias su skausmu verkdamas iriesi.
Ir ten tamsu-nyku, nieko nematyti, 
Tik nubalę kaulai smėlyj išbarstyti, 
Iš kur mus svajonės vėla išplasnoja 
Ir liūdnos išnaujo tarp gyvų klajoja.

Jonas Morkūnas.

JAUNOS DIENOS
Nebėkit, linksmios dienos,
Su saulės spinduliais, 
Nelikit mane vieno — 
Kol mergelė ateis.

Aš laukiu jos kasdiena,
Aš laukiu jau senai,
Ir naktį net kiekvieną
Jon plauk’ mano sapnai....

Žinau aš, ir ji ilgis
Manęs savo širdyj, 
Atminimai ją dilgins 
Kas lieka paslaptyj.

Ji yra mano laimė
Ir džiaugsmas ateities,
Kil’ jausmas tas savaime
Ją glausti prie širdies....

Jos žydriosios akelės
Užbūrė sielą jau,
Kitos tokios mergelės
Aš niekur nemačiau....

Jos skaistus veidelis
Mano akĮ traukia,
Jos akių ugnelė
Rodos plakte plaukia.

Bet ji tik mane myli
Ir linksmas aš jaučiuos,
Te plečias meilė gili
Jaunų širdžių jausmuos....

Alutis.

Pragarsėjo kaipo mokslininkas
(O-AL msiras įdomesnio ir ypatingesnio 

tokio dramatingo ir gudriai išgalvoto 
išsiveržimo iš nelaisvės visoje kalėjimų is
torijoje kaip sugalvojo Princas Petras 
Kropotkhas pabėgimui iš Nikolajevsko 
Militaries Ligoninės toje buvusių Rusi
jos carų tvirtovėje, St. Peterburge.

Krohotkinas praleido visą savo gyve
nimą galvojimams kaip suardyti barjerus 
užstatytis ant kelio kitiems ir išgauti 
jiems laivę. Taigi jo protas sugalvojo to
kį pabėgmą jam pačiam kokio niekas ne
būtų pajėgęs sugalvoti. Jo gyvenimas bu
vo labai ypatingas ir daug kas butų apie 
jį pasak;ti, bet čia bus apsakyta apie vie
ną atsitkimą kaip jis pabėgo iš nelaisvės.

Petns Kropotkinas buvo sūnūs Ruso 
didžiūno nepaprastai turtingo, ir armijos 
generolo Petras buvo neaukšto sudėji
mo, bet p kakta buvo aukšta ir plati, kas, 
jo atsitilme reiškė daug smegenų; jo vei
de matės valios veržimasis; jo pilkos akys 
rodės darosi po erdves, ir jo tvirtas, rau
meninga kūnas .Perimo iš perdidelio gy
vumo.

Budinąs didžiūno sunum, jau vaiky
stėje buo pasiųstas į mokyklą priruoši- 
mui jo tkiam gyvenimui kuris susieis iš 
dėvėjime puošnios uniformos ir bus arti 
paties cro. Nedaug trukus jam paaiškė
jo kuom jis bus; taigi vietoj būti puošniu 
oficierimaro rūmuose, Petras patapo ofi- 
cieriu Kzokų pulke. Net ir tokia tarny
ba jam uvo pernuobodi iki teko jam iš
sikelti į-ytinį Sibirą, laukinę ir mažiau
sia žinoią Azijos dalį.

Ta lukinė, mažai žinoma sritis vilio
jo Kropikiną tyrinėti ją. Kuomet prasi
veržė į pčias tolimiausias dalis, jis ėjo to
liau už rių pačios dykumos tyrinėjimo, jis 
pradėjo lokslišką tyrinėjimą, atidengda
mas svarias paslaptis ledų amžiaus Eu
ropoje iiAzijoje. Kada jam suėjo 25 me
tai amžins jis jau buvo pripažintas au
toritetas oje mokslo šakoje ir tapo išrink
tas sekrorium Rusijos Imperialės Geo
grafinės Iraugijos.

Jis Eignavo iš kariumenės ir pasi
ėmė dari kuris rodėsi yra daug svarbes
nis neguįariumenė. Jo tėvas, generolas, 
baisiai timi pasipiktino ir išsižadėjo jo. 
Petras jai nenusimindamas varė savo 
moksliški tyrinėjimus. Vienok Kropot- 
kinui leii gyvenimas tarp knygų išrodė 
tiek pataip leidimas gyvenimo nieko ne
veikiant iro rūmuose.

Sibil jis pradėjo sueiti su ištremtais 
ten vyra ir moterimis kurie darbavosi 
nuvertini carų tironiškos valdžios. Jie 
dabar k&inosi ir mirė už savo geras idė
jas; vierjc jų nepasisekimai perkeitė Kro- 
potkino btą ir dvasią. Kas buvo tas kas 
vertė inligentiškus vyrus ir moteris prie 
tokių žjų, už kuriuos jie turėjo tapti 
kankiniu?

mis, žodžiu iš burnos, kantriu, gausiu suo- 
kalbiavimu, su peiliais, pištalietais ir bom
bomis kur buvo reikalinga. Bet carai ir
gi naudojo prieš juos Įvairiausius ginklus. 
Svarbiausia tai buvo galinga slapta orga
nizacija šnipų, daug labiau išsiplatinus ne
gu tų social-revoliucijonierių.

Ši didelė šnipų organizacija, politiški 
špiegai, pagaliau sugavo Princą Kropotki- 
ną i savo tinklą ir pasodino jį Petro-Povi- 
lo tvirtovėje St. Peterburge. Dabar nei 
Įtekminga Kropotkinų šeimyna negalėjo 
išgelbėti Petro iš to likimo "kas buvo skir
ta kiekvienam politiškam kaliniui. Jisai 
buvo Įgrūstas tame garsame kalėjime kur 
buvo laikomi visi politiški nusižengėliai.

Per du metu Kropotkinas vargo savo

Kelias Atgal — Vokiečio ra
šytojo Ericho Maria Remarque 
didelis romanas iš pasaulinio 
karo. Vertė Bronis Raila. 405 
pusi. Kaunas, 1931 m., “’Saka
lo” b-vės leidinys Nr. 130.

Pėdos Smėly — eilių knyge
lė, parašė Salomėja Nėris. 60 
pusi. Kaunas, 1931 m. “Sakalo” 
b-vės leidinis Nr. 72.

Didysis Pasaulio Sukrėtimas 
— Prancūzo Henri Allorge ro
manas, vertė J. Žiugžda. 257 
pusi. Kaunas, 1931. “Saka
lo” b-vės leidinys Nr. 114.

Iš Musų Kovų ir Žygių — 
kameroje, be tardymo ir teismo; ir štailDr. Vinco Kudirkos 30 metų 
pagaliau net kalėjimo daktarai persitikri- mirties sukaktuvėms paminėti, 
no kad jo tvirtas kūnas nyksta ir liko tik Parašė ir išleido Dr. Juozas 
keletas mėnesių gyventi. Jo draugai mok- ^įd°”aS’ 60 pusl‘ Kaunas’ 
slininkai iš Geografiškos Draugijos šiaip- Ka™a _ Bendrinės ,Kalbas 
taip išprašė valdžios kad perkeltų jį į Ni- Žurnalas. Redaguoja Pr. Skar- 
kolajevsko Militarinę Ligoninę, kur jis džius. Nr. 1, tomas 1, sąsiu- 
bent galės matyti saulę iki numirs. vinis 2. 94 pusi. Kaunas, 1930 

Ta ligoninė buvo kalėjimas kur buvo m- “Sakalo” b-vės leidinis. 
laikomi ligoti kareiviai, nuteisti už krimi- L/ilniaus Iįllend-oriulsOQ11931 
naliskus nusižengimus. Kropotkino langas 126 pusl 
buvo apkaltas storomis geležimis.1 Už du- Kovai su Tuberkulioze Lietu- 
rų jo kambario koridoriuje buvo pastaty- vos Respublikoje Planas — D- 
tas ginkluotas sargas, Įdieme du kiti kar- jos Kopai su Tuberkulioze lei- 
eiviai saugojo dieną ir naktį, su šautuvais dinis Nr- 12- Kaunas, 1930 m. 
ant pečiu. Kiemą nuo gatvės skvrė aukš- 12 pus1- . .
ta lentų tvora, ir buvo tik vieni vartai is Ukininkų skaitymai Nr. 5. Pa- 
kiemo laukan. rašė St. Vaitkevičius, redaga-

Šie vartai, dideli ir sunkus, geležimi |vo 'Liudas Gira. “Pažangos” 
apkaustyti, visados buvo uždaryti, išsky- b-vės leidinis, Kaunas, 1930 m. 
rus viena karta į metus, kuomet tai ligoj62 pusL 
ninei buvo suvežama malkos. Malkas ve- , K*im° š<”nk? ~ 
„ ~ , . ko Skaitymai Nr. 6. Paraše A.
zant, i kiemą įvažiuodavo vežimai. Bet kie- Gudelienė. “Pažangos” b-vės 
me stovintieji sargai vartus dar labiau leidinis Nr. 6. Kaunas, 1930 
saugodavo ir būdavo pastatoma dar tre- m. 61 pusi.
čias kareivis su šautuvu skersai gatvės Tarp žmogėdrų Dykumoj il
ties vartais, kad niekas iš kalinių nepabėg-1 Pe<A’auos —TIAar?7Jl‘ ‘
tų. Pačioje gatvėje vaikščiojo ginkluotas 
polici jautas.

Ta ligoninė buvo ųetoli Nievsko Pros
pekto, St. Peterburgo žymiausios gatvės. 
Kropotkinas, iš savo lango, dairėsi po mie
sto namų stogus, ir staiga jam užėjo noras 
pasiliuosuoti iš nelaisvės. Saulė kiek josi 
siekė jo kambarį padarė ligoniui daug ge
ro ; tačiau savo sargams jis nedavė supras
ti kaip daug to gero padarė. Ilgai po to 
kai jau patyrė jog gali vaikščioti, jis vis- 
tiek gulėdavo lovoje.

Vieną dieną jis paprašė pavelijimo iš
eiti į kiemą išbandyti jo sustingusius są
narius. Jis visada buvo skaitomas svarbiu 
kaliniu, tačiau šį niekam nekenksmingą jo 
•prašymą kalėjimo užvaizdą išpildė. Jam 
davė apsimesti tik didelę šiltą skarą ant 
savo apatinių apvalkalų; gatvinių rūbų 
apsivilkti nebuvo pavelyta.

Tai buvo pavasario laikas, 1876 me-Į 
tais.

(Kitame numeryje bus apie jo 
pabėgimą.)

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

reikalavimų prašome 
nesiųsti.)

Ūkininko
“Pažangos”

Kaunas,

Skaity- 
b-vės 
1930

[ Nuotikiai. 
mai Nr. 3. 
leidinis Nr. 3. 
m. 60 pusi.

Kaip Lenkinta Vilniaus 
štas — Petro Rusecko, Vilniui 
Vaduoti Sąjungos leidinis Nr. 
46. Kaunas, 1930 m. 16 psl.

Kra-

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 bedas 
vieno butlegerio senbernio, 
kuris visą amžj nenorėjo 
ženytis.

Knygelės kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Tiria social-revoliucijonierium
Krdtkinas pametė geografišką mok

slą ir pdėjo tyrinėti tikins ir dirbtuves. 
Tuoj jisapo žinomas kaipo ekonomistas. 
Gal kunitur jo gyvenimas kaipo ekono
misto bu turėjęs reikšmės, bet Rusijoje 
buvo tikaipo paprasto mokslininko.

Viek carų valdomoj Rusijoj skelbi
mas ekominės teisybės buvo taip pavo
jingas Ip čiupinėjimas dinamito — ir 
tankiai, ip galima sakyti, privesdavo prie 
panaudene dinamito. Rusija laike carų 
buvo abliitė monarkija užartavota žu- 
dystėmii ir Sibire Kropotkinas matė vy
rus ir btęris kurie kėsinosi prie tokių 
artavojių. Ir štai pačioje Rusijoje Prin
cas Petį Kropotkinas, sūnūs Generolo 
Kropotkiį, ainis vienos iš seniausių di
džiūnų įjs, pats patapo nariu tos slap
tos orgizicijos, social-revoliucijonierių, 
kuri dėjpastangas išversti carų valdžią.

Jie

Graži istoriška apysaka apife du br»- 
liu, kurie kūdikystėje perskirti užai- 
go vienas kito nepažinodami, paskui 
kariaudami pasižino, bet vienas jai 
buvo krikščionis ir savo žmones žudi. 
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kai- 
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais,. bet kitų šalų 
pašto ženkleliai nepriimami.)

1931 METŲ BONŲ 
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) pašt<5 ženkleliais.

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

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

visą kaimą!
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DIRVA

Juros Merga
Parašė K. S. Karpius

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Dar gerai nejsįnaktėjo, kaip štai, ta 
pati saulė kuri nuskendo šiaurvakariniame 
dangaus kampe Į jurą, pradėjo šypsotis iš 

• miško šiaurrytiniame krašte.
Saulei tekant pradėjo busti tie kurie 

miegojo, o kurie ką veikė, ar kalbėjosi, 
kaip Geuuta ir Ramojus, norėdami išvaikyt 
miegą pradėjo ruoštis gryžti Į savo pilis.

— Atsilankyk pas mus kada nors, — 
paprašė gražiai Geruta, ir taip jiedu per
siskyrė.

Fengas ir Gaurė
Sugryžus Ramojui su savo vyrais i sa

vo pili, išsiskirsčius Žemaičiams į savo 
bustynes, kurie vieni arčiau kiti tolokiau 
gyveno, prasidėjo nuobodžios vienodo gy
venimo dienos. .

Geruta taip pat, gryžus, nors susirū
pinus savo ateičia, nežinodama ko sulauks, 
tęsė gyvenimą toliau.

Pabėgęs iš savo nelaimės, Fengas pa- 
. traukė pajūriu šiaurėn. Jam dabar užėjo 

kitokios mintys. Kariauti su Geruta dau
giau neapsimoka. Vienatinis išėjimas tai 
gražumu susitarti. Juk jie abudu yra Žu- 
vėdai. Žemaitija šalis turtinga, paėmus 
Geruta už moterį jam tektų visi plataus 
Baltijos krašto'žmonių turtai. Abudu ga
lėtų gyventi gerai, o karuose jų niekas 
nenugalėtų, ant sausumos ar vandenuose.

Taigi, apie pusdienį plaukęs, kada pra
dėjo temti jis pasuko į kraštą ir išsėdo 
nakčiai netoli tos vietos kur yra pietinis 
galas dabartiniu vardu žinomo Liepojos 
ežero. Nesutikęs jpį^ip pasipriešinimo, ap
sibuvo ir ramiai užsilaikydamas galvojo 
kaip pradėti savo piršlybas su ta kuri jį 
nesenai. sumušė. 

* * *
Dabar pažiūrėkim kur radosi Ramo

jaus priešininkas Gaurė. Jis irgi jau bu
vo pasiekęs Baltiją,' bet toliau šiaurėn nuo 
tos vietos kur buvo Gerutes stovykla. Pa
sitaikė taip kad Gaurė apsistojo netoli pa
jūrio prie subėgimo dabartinės Bartuvos 
upės į Liepojos ežerą. Jis keliavo į Balti
ją kjtais keliais negu Ramojus, prisilaiky
damas daugiau šiaurvakarinės linkmės, 
todėl ten ir nuklydo ir nesusidūrė su Ra
mojum.

Gaurė su pulkeliu savo draugų Giru
lių traukė maždaug šia linkme: paliko Du
bysą ties dabartiniais Saudininkais, paskui 
priėjo ir praėjo šias dabartiniais vardais 
žinomas vietas: Kelmės sritį, ties ja pra
ėjo upę Pakražantę, ėjo link Vaiguvos, 
Užvenčio, Luokės, Telšių, Kalvarijos, Bar
styčių, Šėtos, Skuodo, ir pasiekė upę Bar
tuvą, kuri tekėjo į vakarus. Tą upę sek
damas priėjo vietos kur jau Bartuva pa
suka šiaurėn ir nueina į ežerą. Neužilgo 
pasiekė ir jurą, bet apsistojo tinkamoje 
vietoje toliau nuo pavandenio. Šis Girulių 
buris irgi girdėjo žmonių kalbas ir nusi
skundimus apie plėšikus iš juros, ir įvai
rius gąsdinimus nesusidurti su jais, bet 
vietoj klausyti žmonių nusiškundimų, drą
sino ir mokino juos kaip kariauti su už
puolikais, ir sutuokęs virš tūkstantį smar
kių Žemaičių ruošė juos kovoms.

Į antrą dieną po apsibuvimo sausže- 
myje, Fengas pajuto arti save žmones. Tai 
buvo Gaurės kariauninkai. Kadangi Gau
rė radosi pietuose pajūriu nuo jų, Fengas 
pamanė jog atseka Geruta jį visiškai su
mušti, todėl nenorėdamas pykintis su ja, 
skubiai leidosi atgal į jurų. Gaurė pajuto 
priešus pervėlai, ir nors butų prisiėję su
sikauti, bet dabar progos negavo. Taip 
Gaurė išliko nuo mūšio st tais nežinomais 
bet labai pavojingais priešais, ir jam ne
buvo žinoma kas buvo nutikę pajūryje pie
tuose diena-antra pirmiau, ir, su apgailė
jimu reikia pasakyti, niekados to nepatirs.

Pajutus kad priešai pakraštį apleido, 
Gaurė sumanė patraukti į pietus, spėda

mas kad jie bandys vėl kur nors išsėsti, 
taigi gal reikės užpultiems gyventojams 
pagalbos. Žemaičių pasakos apie žiaurius 
plėšikus iš juros skatino Girulius prie su
sidūrimo su jais, o pačius Žemaičius, įdrą
sintus smarkių vadų, prie keršto savo var
ginto jams.

Einant i pietus, ir Gaurė jau ėmė gir
dėti įkalbų apie “baisią juros mergą”, ku
ri toliau pajūriu gyvenanti, visus Žemai
čius išžudžius. Kaip Ramojui taip ir Gau
rei toliau nuo jos slapstąsi ir nenueiną per
sitikrinti, apie Geruta kalbėjo su pasibai
sėjimu, ir laikėsi sau atokiau giriose kad 
neprisieitų susidurti su ja.

Gaurės padrąsinami ir kviečiami, ir 
tie gyventojai dėjosi prie jo, nes matė kad 
šis naujas vadas išgelbės juos nuo “juros 
mergos”. Gandai apie buvusį didelį mū
šį dar tų vietų nebuyo pasiekę.

Jeigu Ramojus dar neatėjo, manė sau 
Gaurė, aš pirmiau užvaldysiu Žemaitiją. 
O jeigu atėjo, ir neapsisaugojo pavojų, gal 
bus jau žuvęs, todėl aš, turėdamas aplink 
save didelį pulką kariauninkų, pulsiu ją ir 
nugalėsiu....

Fengas tuo tarpu vykdė savo užma
nymą. Kitą naktį, su pora valčių, kurio
se buvo keli desėtkai “vienmarškinių”, jis 
prisiirė į krantą šiaurėje nuo Gerutes pi
lies, ir susisiekęs su vienu-kitu Žuvėdu iš' 
Gerutes pusės, tuojau susinešė su Eriku, 
kurs dabar dar labiau baiminosi Ramojaus 
ir galvojo kaip jį iš čia išvijus, kad jis ne
sumanytų Žuvėdus šiame krašte išnaikin
ti, nes neturėdami laivų kur jie pabėgs.

Erikas pažinojo. Fengą iš seniau, to
dėl jiedu susiėję -sutarę ką darys, pradėjo 
papirkinėti kitus Žuvėdus, įgąsdindami 
nepasitikėti Žemaičiais, Ramojum ir Ge
ruta, nes tam naujam vadui čia atsiradus 
Žemaičiai gali tuoj palinkti prie jo, ir Ge
ruta, jei kokios, išeiti už Ramojaus, ir 
Žuvėdams čia vietos neliktų.

Erikas ir jo papirkti vyrai gelbėjo 
Fengui dasigauti iki Gerutos su tikslu 
“atvesti ją į protą”. Ji turi būti nuolaidi 
saviems. Fengas patyrė iš Eriko kodėl jis 
pralaimėjo mūšį ir labai tūžo ant Gerutos 
už susidėjimą su svetimu atėjimu iš girios, 
išsistatant pati save į pavojus ateityje.

Fengas ir Erikas sutarė įkalbėti Ge- 
rutai pavojų iš Ramojaus pusės, ir kad ji 
turi nieko nelaukiant pasivesti Fengui su 
visu savo geru, taipgi likti jo žmona, kad 
abiejų bendromis jiegomis užvedus karą 
prieš Ramojų ir jį nuveikus. Keli Gerutos 
Žuvėdai vadai jau buvo pertikrinti Fen- 
go įkalbėjimais ir jie iš širdies norėjo kad 
Fengas liktų jų vadu, jei ne tai visi tuoj 
busią išmušti iš Žemaitijos ir turėsią gryž
ti į savo šalį dvėsti badu, arba alkani bas
tytis po juras.

Šiame pasitarime vengta tų Vikingų 
kurie buvo Erikui neištikimi, kad nepatir
tų Geruta, Rolfas ir Žemaičiai.

Kad niekas nepajustų “vienmarški
nių” ir nepaleistų gando vėl apie juos, Fen- 
go kiti laivai dienos laiku turėjo plaukio
ti toli juroje, už matymo ribų, o naktį pri
siūdavo arčiau. Sutaręs su Eriku, Fen
gas pasiuntė aniems laivams žinią laukti 
iš kranto ugnies gandų, jeigu reiks pagal
bos. Su keliais savo vyrais, Eriko veda
mas, Fengas pasalomis dasigavo prie Ge
rutos. Jeigu jo šis užmanymas įvyks, jam 
teks visas Žemaičių lobis, kuris be Geru
tos sutikimo nepasiekiamas.

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krauttusčn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Daina gerb. Asilui
Sveikas, melas Asilėli, 
Tu mandris galvočiau, 
Jeigu aš tave pasiekčiau 
Dantis “iš/aliočiau”.
Myliu tave kaip gyvatę, 
Skaitau ką tauzoj i, 
Siuntu jeigi musų ponus 
Centro bizivoji....
Turi protakai tilviko, 
Ausis kai ’ankoves, 
Verčiau inki jas nešioti 
Ant akių jpmovęs —
Pražiurėtun, nematytum 
Kas kur k.ip ką daro, 
Ir užtvoryjjei užmigtum 
But kaip hm ant gero.

Su Pagarba.
Nuo gerb. Asilo: Ačiū, 

gerb. Poete, už šias eildš, 
ale nežinau .r tai kompli
mentas ir įžidimas.

Iš Mano lemagogijos 
Kitgų:

I š t i e s ų , ištiesti sakau 
jums, anas ibliškas gerb. 
šv. Petro gaiys turės už- 
giedot dar lis kartus, ba 
S. Gegužis žsigina nieko 
negirdėjęs i: nežinąs apie 
padovanotą LA. seneliams 
prieglaudai Irmą!

“L.
iš

Prasėta išmestas
Kom. Partijos”

1 —“Laisvė”.
dabi, mano idėjosTai 

drauge, Lenai, aš paduo
du tau nsją sumanymą: 
Organizuot naują, 3 E In
ternational ir rink aukas 
iš darbinių išvežimui sa
vo mėšlo, uriuo užteršei 
Lietuvišką pandą per ke
liolika “rrivoliucijos” me
tų.

Taip kaijsuiro Lietuviš
kas komustiškas monki- 
biznis, suirir visoje Rusi
joje, ba kaigreit pasibaigs 
penkmečio tdavojimas ko
munizmo rukai kožnas 
norės kad am eitų visas 
pelnas.

Jeigu šitmano 
lystė” 
nukirst

oraku- 
neiipildys duosiu 
sa1 uodegą.

įirių kopūstų:Buna 
paprastų, dinčių ir kito
kių. Bet sitaiko kopūs
tų gavu iri aukštu moks
lu.

Pusgalvidarbai patrau
kia. Žinore mokslininkas 
Virchovas, įvydamas ban
dymus prie būrį studentų, 
išėmė varlį dalį gmegenų, 
del ko ji paėjo kaip pašė
lus šokinėti š ko visi žiū
rėtojai praėb gausiai juo
ktis. Virebas į tai tarė: 
“Matot ka maža reikia 
smegenų K publiką pra
juokinus.”

Vilviškyje
— Tai t; pusbonkis ku

rį tamistaaikai rankoje 
yra vieninb tamistos gy
venimo paoda? — klau
sia Ameiikė priėjus prie 
sėdinčio šakarčiamos du
rų nuskuro, kuris išrodė 
visų apleis,.

— Ne, liūte, turiu dar 
kitą kišenė....

MINĖTINOS ISTO
RIŠKOS DIENOS

1886 m. Gegužės 11 d. 
mirė garsus senovės dainų 
rinkėjas Jonas Juškevičius.

1875 m. Gegužės 17 
Vyskp. M. Valančius.

1920 m. Gegužės 15 
rinko Kaune Lietuvos 
giamasis seimas.

1919 m. Gegužės 19 Lie
tuviai išmušė bolševikus iš 
Panevėžio.

1931 KALENDORIUS
Gegužes-May

mirė

SUS1-
Stėi-

1931

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

17 | Pskalis Išpaž.
18 Klaudijus.
19
20
21
22

Mandagus, Gika 
Erdvilas. Ryte

Petras Celestinas. Skaistuolis, Apcilė 
Bernardas Senieč. šviedris, Aųgmantė 
Valensas. Vaidevutis, Vydminė, Alyvė
Julija. Aldona, Eigis, Rimtenis
Deziderijus. Kymantas, Tautvyda

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—Pėtnyčia; Šeštadienis—Subata.

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

Ui /UA

N \
/h—

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

tos apysakos — ir kokia bus jos kaina. ęAtmenat 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
gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, gaus šią 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba 'už $1.50 tvirtuose 
audimo viršeliuose.

Prie to, kaip ir seniau, ir šioje knygoje bus įtalpinti prenume
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:

6820 Superior Aye. Cleveland, O.



DIRVA

GARLIAVA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Baudžiavos laikais išaugęs 
miestelis

Garliava dabar yra Kau
no apskrities. Prieš karą 
buvo Mariampolės apskr., 
Suvalkų rėdybos. Kadangi 
visa vyriausybė yra Kaune 
tai žmonėms visais reika
lais labai artimas susisie
kimas, 
kilometrai Į pietus nuo' 
Kauno, ant lygios vietos. 
Gyventojų turi apie 2,000. 
Su visam gatvėm yra apie 
kilometrų ilgio.

Prieš karą būdavo kelis 
kartus per metus dideli jo- 
markai, žmonių privažiuo
davo iš tolimų apielinkių, 
daug pribūdavo pirklių iš 
Kauno.'

Apie Garliavą žmonės 
gyvena neblogai. Kadangi 
netoli Į Kauną, tankiai nu
gabena Į miestą visokius 
produktus.

Karo laiku Rusų valdžia 
išdegino daug trobų ir da
rė apkasus, iškapojo sodus 
kad butų nuo fortų matyt, 
bet tas nieko nepagelbėjo. 
Nuo apkasų per du kilome
tru nedavė žmonėms sėti 
javų. Kauno pietinėj pu
sėj dirbo tūkstančiai žmo
nių prie apkasų ir vielinių 
tvorų. Daugelis ūkininkų 
apleido savo laukus, važia
vo ant uždarbių. Porinei 
padvadai mokėjo 4 rublius, 
o pėkštiems po 1 rublį Į die
ną.

Garliava daugiausia nu
kentėjo nuo karo, nes arti

prie Kauno fortų. Pasku
tinėmis dienomis prieš už
eisiant Vokiečiams buvo 
žmonės prievarta išvaryti 
iš Kaurlo rajono. Daugelis 
žmonių nusidangino toli į 
Rusiją, o kiti įsibuvo Pane
munės ir Pakuonio miškuo
se pakol Vokiečiai užėjo,

Garliava stovi 7 nes Rusų kariumenė po 
Kaunu mažai laikėsi. Ka
dangi Vokiečių kariumenės 
kairysis sparnas traukė 
šiaurine Kauno puse Kaiše- 
dorių link atkirst kelią jun
giantį Kauną su Vilnium, 
tą pajutę Rusai apleido 
Kauną ir mes sulaukėm Vo
kiečių. Jią liepė žmonėms 
gryžt į savo gyvenamas vie
tas, žmonės tuoj pradėjo 
važiuot atgal, bet mažai kas 
ra'do savo pastogę. Vieni 
kasė zemlenkas, kiti darėsi 
būdas pasislėpt nuo lietaus, 
o kur radosi stubos jose 
gyveno po kelias šeimynas. 
Tas tik gerai kad žiema bu
vo nešalta, gyvuliai ganėsi 
po lauką per visą žiemą, 
nors jų mažai buvo, nes vie
nus išnaikino Rusai, o ki
tus Vokiečiai.

Žmonės visi buvo lygus: 
turėjo po vieną arklį ir po 
vieną karvę. Vokiečiams 
apsibuvus, pradėjo reika
laut nuo žmonių rekvizici
jos: grudų, bulvių, sviesto, 
kiaušinių, audeklo ir tam 
panašiai, nes Vokiečiai tu
rėjo susirašę žmones, gyvu
lius, paukščius ir viską tu
rėjo savo žinioje. Daug 
Lietuvos turto išvežė Vo
kietijon, daugiausia išvežė 
geriausio miško.

Bet jiems prisiėjo apleist 
Lietuvą. Tada jaunutė Lie
tuva pradėjo užiminėt žy
mesnius punktus, ir nuo to 
pradėjo kurtis musų 
publika.

Gryžkim atgal prie 
liavos.

Garliava dabar turi 
čiaus valdybą, pašto
gą, du gariniu maitinu, vie
ną aliejaus spaudyklą, vil
nų verpyklą, ūkininkų ben
drovės krautuvę, smulkaus 
kredito banką, šešias smuk
les, dvi mokyklas, tris ar
batines, parapijos salę, kur 
tankiai atsibuna šokiai; tu
ri Pavasarininkų kuopą, 
šaulių būrį. Visas mieste
lis gyvas. Geriausia jame 
gyvena A. Bekeris, gryžęs 
iš Amerikos: turi dviejų 
aukštų mūrą viduryje mie
stelio, apačioje krautuvė ir 
arbatinė, viršuje didelė sa
lė šokiams; jam priklauso 
garinis malūnas ir aliejui 
spaudykla.

Nusprogdinti bokštai
Nuo karo Garliava nu

kentėjo labai: sunaikintas 
buvo visas miestelio vidu- 
ris, bet jau atsistatęs. Taip
gi nukentėjo bažnyčia, ku
rios du balti bokštai siekė 
padangę. Prieš užeisiant 
Vokiečiams Rusai bokštus 
nusprogdino dinamitu; nuo 
didelio trenksmo nubirėjo 
visas sienų pleisteris ir bu
vo sumušti varpai. Ta baž
nyčia buvo drūta, turinti 
virš 100 metų senumo. Da
bar bažnyčia atnaujinta, 
bet bokštų nėra. Sugadin
ti buvo ir vargonai, kurių 
vieton tik pereitais metais 
įtaisyta nauji vargonai už 
20,000 litų.

Po vargonais dešinėj pu-

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

nama dovanai.
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 

Pajicškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartų 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 
Namų pardavimai —

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland,

50c
75c

Ohio

PAJIEŠKAU dėdes Kazio Rama
nausko, iš Didžiulių k., Airiogalos 
par., gyveno Conn, valstijoj. Yra 
svarbių reikalų, prašau atsišaukti.

PALMIRA RAMANAUSKAITĖ 
(iš Didžiulių k.)

1304 E. 66 Street Cleveland, O.

PAJIEŠKAU savo pusseserės Ve
ronikos Apšegaitės, iš Kupiškio v., 
Antošavos par., čiuledos k. Girdė
jau gyveno Clevelande, paskui išva
žiavo į Mass, valstiją. Ji pati pra
šoma atsišaukti arba žinančių apie 
ją pranešti.

M. Martuševičienė-Apšegaitė 
2337 So. 12 St. S. W. Akron, O.

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)

PARSIDUODA FARMA 
60 akrą farma 50 mailių į va
karus nuo Clevelando. Su vi
sais įrengimais. Kreipkitės: 

FRANK KRACKER 
1435 East 49th Street

PARSIDUODA
Cash mėsinė ir grosemė, į savai

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

VINCAS DEBESIS 
ners kėlė 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.

JOE LUIZA
ir' jo Orkestras

f''"' Muzika visokiems
a Žm* tikslams — baliams 

ir šiaip reikalams.
Tel. KEmn. 3387R

19400 NAUMANN Ave..

Res-

Gar-

vals- 
įstai-

sėj yra Garliausko šeimy- Į 
nos kūnai palaidoti bažny
čios skiepe. Jis tą bažny
čią būdavo j o baudžiavos 
laikais, nuo jo ii; miestelis 
gavo sau vardą.

Bažnyčios bokštus sprog
dinant tapo pramuštas Gar-f 
liauskų skiepas ir sumušti 
grabai. Valant griuvėsius 
rasta Garliauskų liekanos. 
Klebonas norėjo surinkt vi
sas liekanas ir sudėjus į 
vieną grabą palaidot para-l 
pijos kapuose, bet pabijojęs 
Lenkų, kad kartais užėmę 
Lietuvą nepakartų už ponų 
“išnevožijimą”. Taigi už
dėjo grindis ant skiepo ir 
paliko ramybėje.

Daug yra pasakų apie tą 
Garliauską, buk jis vaidin- 
davosi apie savo dvarus. 
Sako jis buvęs labai žiau
rus su žmonėmis baudžia
vos laikais. (Apie Garliau
ską buvo plačiai apsakyta 
aprašyme apie Fredą tūlas 
laikas atgal.—Red.)

Dabar miestelis gražiai 
atrodo, visas išgrystas, tu
ri šaligatvius, taipgi turi 
elektros šviesą, elektra at
vesta iš Kauno.

Į miestelį sueina keletas 
viešųjų kelių: pietinėj pu
sėj miestelio skiriasi plen
tas į dvi šakas, vienas eina 
į Prienus, 21 kilometras; 
kitas į Mariampolę, apie 50 
kilometrų. Taip kad per 
Garliavą žmonių judėjimas 
mažai kada sustoja. Ar
čiau Kauno gyvenanti žmo
nės daugiausia padaro pini
gų iš pieno ir daržovių.

Nuo Garliavos į vakarus 
4 kilometrai yra Digrių 
kaimas, kur pirmiau buvo 
stebuklingas medis: iš že
mės išaugęs vienas, dvi pė
dos aukščiau išėjęs į dvi ša
kas, už 4 pėdų vėl suaugęs 
į vieną. Tą medį žmonės 
laikė šventu ir lengvesnio 
tikėjimo žmoneliai pradėjo 
landyt per tą skylę lyg per 
duris, kokių tai “atpuskų” 
tikint. Pradėjus didesniam 
žmonių plūdimui tapo pa
statyta mūrinė koplyčia. 
Kadangi apie koplyčią yra 
miškas jame buvo pastaty
ta keli kryžiai, didesniam 
pamaldumui. Ten atsibū
davo didžiausi atlaidai ir 
prisirinkdavo daug žmonių 
sveikatos jieškot: vieni lan
džiojo per medį, kiti baloje 
prausėsi ir gėrė dumblą, 
kiti ėjo “Kryžiaus kelius” 
po mišką. Daugiausia pa
sinaudodavo Garliavos ku
nigai: po pamaldų vežda
vosi vežimus apierų. Lai
kui bėgant žmonės pradėjo 
apleist “stebuklingą” vietą 
“stebuklingas” medis aplu
pinėtas išdžiuvo ir vėjas iš
laužė; “stacijos” apleistos, 
išvirtę. Kurios dar stovi į 
jas vasaros laiku piemenys 
laipioja. Tik koplyčia ne
blogai atrodo, nes Digrių 
kaimas turi savo kapus ir 
toj koplyčioj buna pamal
dos laidojant numirėlius.

A. Dagilis.

Kanados
TORONTO, ONT.

Naujienos

WINNIPEG, MAN.
Susitvėrė muja organi

zacija. Musų šeivija neno
rėdama atsilik; nuo kultū
ringų tautų, ilgi žengia ap- 
švietos keliu.

Nors šiuo Įtikti mus čia 
spaudžia sunli ekonominė 
būklė, bet tirp Lietuvių 
netrūksta energijos dirbti 
kultūrinėj diįvoj.

Matant kad neorganizuo
tiems yra sunlu kovot prieš 
visokius tautis priešus ir 
platinti tarp Lietuvių ap- 
švietą, stvėrėnės apsigink- 
luot kultūriški organizaci
ją

Čia yra jau seniau suda
rytos dvi orgtnizacijos, iš
rodytų kad rikia tik prie 
jų prisijungt ir dirbt vie
nybėje. Bet jrie tokių or
ganizacijų kaios čia yra 
prisidėjus nieo kultūringo 
nenuveiksi, ns jose užsi
mauna daugia siaurai už
brėžtais dalykis.

Čia yra W. ,. D. P. drau
gija, jos tiksls pašalpinis. 
Antra yra fa A. L. L. D. 
217 kuopa, hrios tikslas 
yra neva liteaturos plati
nimas, bet ta teratura yra 
siaurai fanatika, trečiojo 
internacionalo garbinimui. (

Taigi susijus būreliui 
apšvietą mylinių Lietuvių, 
tapp sutvertanauja orga
nizacija, varės duota W. 
L. D. “Kultui”.

Jos tikslas bus skleisti 
tarp Kanados lietuvių mu
sų tautybei neprieštarau
jančią įvairau pobūdžio li
teratūrą, švie; musų bro
lius ir sesutes Ši draugija 
nesieks jokių oolitinių ge
rybių, neardy tarp Lietu
vių vienybės • su anomis 
draugijomis ikonkuruos;

Valdyba išrikta vienbal
siai iš sekanči asmenų:

Pirmininkas— V. Dylis. 
vice-pirm. —. Paleliunas, 
sekretorius —V. Žinaitis; 
iždininkas —A. Urbonas.

Draugijos n-iai gali bū
ti abiejų lyčiijįvairaus am
žiaus bei tikimo. Įstoji
mas 50c., nanė mokestis 
$1.50 j metus

Tokiai orgiizacijai čia 
yra plati din, tik reikia 
ją išdirbti.

SGumbaragis.

Trys chorai. Musų kolo
nijoje yra trys Lietuviški 
chorai: “Švyturio”, Jauni
mo kuopelės choras, kuris 
gyvuoja iš seniau. Du kiti 
išdygo nesenai: vienas jau
nųjų Jaunimo Sąjungos, o 
kitas komunistų “Bangos” 
choras.

Visi trys chorai suruošė 
savo koncertus pasirody
mui Toronto Lietuviams ką 
kas gali.

Pirmiausia pasirodė ko
munistų “Banga”, bet ne su 
kokiu geru, nors Ukrainie
čio chorvedžio buvo nema
žai padėta pastangų chorą 
pamokyti. ✓

Antras, jaunųjų Jaunimo 
Sąjungos choras, vedamas 
Anglo konservatorijos mo
kytojo, padainavo pusėti- 
tinai.

Šiedu chorai rengė kon
certus su tikslu pasipelnyti.

Trečias gi, “Švyturio” 
choras, vedamas p. Motėj ti
no, surengė koncertą Ba
landžio 19 d., su laisva įžan
ga, tik paaukojant kiek kas 
išgali lėšų parengimui, nes 
esant darbininkams sunkio
je padėtyje nebuvo galima 
tikėti naudos. Publikos pri
sirinko pilna salė. Šis cho
ras pasirodė pusėtinai ge
rai, jo dainos buvo kilnes
nės, daugiau tautinės, kaip 
“Mes be Vilniaus Nenurim
sim”, “Kur Bėga Šešupė”, 
ir tt. Užbaigta su Lietu
vos Himnu.

Kaip ima rodytis, To
ronto Lietuviai dabar labai 
susidomėjo dainologija, ir 
jeigu tik nepails, choristai 
balsų nepames, jei tie cho
rai neims pjautis tarp sa
vęs, tai Kanadoje Lietuviai 
galės ruošti, jei kokios, net 
Dainų Šventę! Du tų cho
rų, “Švyturio” ir Jaunimo, 
gali kiek susitaikyt, bet ne
galima nieko tikėtis iš ko
munistų “Bangos”.

Akrono Naujienos
kas
Ak- 
bu- 
ka-

Tūkstančiai žmonių 
sekmadienį suvažiuoja 
ronan pamatyti naujai 
davojamą oro milžiną, 
rišką zepeliną. Per savai
tę pervažiuoja po apie 70,- 

j 000 lankytojų.
900 akrų plotas žemės 

kur tas zepelinas būdavo ja
mas ir kur yra Akrono or
laivių stotis, pilnas žmonių. 
Naujas zepelinas bus pava
dintas šio miesto vardu, 
“City of Akron”.

Zepelinas dirbamas mil
žiniškam* angare, kuris yra 
1,175 pėdų ilgio, 325 pėdų 
pločio, 211 pėdų aukščio, 
apima aštuonis ir pusę ak
rus žemės.

Angaras uždaromas dve-i 
jetu suvyniojamų durų, ku
rios sveria po 600 tonų. Ka
da jos atsidaro, per jas ga
lėtų koks milžinas nuo 
Marso įnešti po pažastim 
pasikišęs Woolworth budin- 
ką ir Washingtono pamink
lą ir pastačius juos viduje 
išrodytų lyg paprasti stul
peliai. Tame angare gali
ma sukrauti 1,589 gyvena
mus namus — toks jis yra 
didelis.

Klaida. Pereitame “Dir
vos” numeryje įvyko klaida 
prie aprašymo velionės Ali- 
šienės. Buvo parašyta Ona, 
o turi būti Alena. Buvo pa
minėta kad graborius kuris 
ją laidojo buvo ne katali
kas, o sako jis esąs katali
kas. Laike šermenų jo ap
siėjimas buvo ne katalikiš
kas, iš ko dalyvavusieji pik
tinosi ir paskaitė jį už ne 
kataliką. Tuo velionės Ali-

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNUL MAin 2542
929 Society for Savings Building

J. J. LAZICKAS
6407 Superior avė. ENd. 4635

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors

“DIRVA”
6820 Superior avė. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
E. 68th St. ENd. 4932

J. C B1ASER
H a r d a r e

6933 Supior Avė.
Maliavos Narms iš vidaus 

ir iš ūko
Darom raktus. End. 0280

MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906

1197 East 79th Street
PRONE HEndorson 3535

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

Milady Sle Shop
BEAUTY ARLOR

LIETUVĖS UVIEČIAMOS 
Marcei arba Fin-wave .... 50c. 
su Shampoo ............................75c

1051 East th Street

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

6901

1404

2047

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA
Hamilton avė. PR.

9720

6716

9709

1308

Photographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. >3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
p. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON 

1264 E. 71 Street

T ailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

šienės vaikai lai neužsigau
na, rašiau ne blogu noru, 
mane taip informavo, to
dėl klaidą atitaisau.

St. Tamašauskas prie Bi
rutes gatvės nusipirko na
mą ir jame apsigyveno.

Pas K. Bartkus ir V. Bal
sienę lankėsi jų giminiete 
p. Palionienė iš Chicagos. 
Sako jai Akronas ir gimi
nių vaišingumas patiko.

Nelaimė patiko Igną Pui
šį gelandant kirvį ant teki
lo: akmuo sprogo, užgavo 
jam akį. ir galvą, liko nu
vežtas ligoninėn. Daktarai 
stengiasi išgelbėt akį. Gai
la butų jei akies netektų. 
Puišis yra geras žmogus ir 
jam jo draugai užjaučia.

Keliautojas.

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.

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

Cukraus 
Mariampolė 

ma cukraus 
ko dirba virš 
kų. Jie gauni 
apie 70 centų 
ba apie 7 litui 
du darbo dieri

Lietuva jau 
turėti savo n; 
cukraus. Šių 
vos cukrinių 
liūs bus perdi: 
jau savame fa

NUTEISĖ M!
RIS PLi

Kaunas. — ] 
riumenės teis 
svarstyti gai 
plėšikų gaujo 
miausi plėšiką: 
kus, Stepas P 
mašauskas-Ler 
Eirošius nutei

Alfonsas Ei 
metams sunkii 
jimo; Adomas 
4 metams. B oi 
čius — 2 meta 
Šlušnys ir Ar 
po 1 m. Trys 
teisinti, kiti t( 
riai sėdi iš pir

t

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

prasidės pats skubumas
FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — i 
Maliavoja ir Dekoruoja i 

namus.
Specializuoju nuėmimu .< 
nuo sienų senų popierų. 1 

Turiu tam moderniškas J 
mašinas. 2

Padarau apskaičiavimus vi- į 
so darbo. Pašaukit arba j 

paleiskit atvirlaiškį. Z
J 229 EAST 74th ST. f

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

A. LAURINAITIS
Užlaiko švarių 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

FLOWER SHOPPE 
Pristatom gėles vestuvėms, 
laidotuvėms ir kitokiems 

reikalams.
Vainikai nuo $5 aukštyn.

1203 East 79th St.
ENdicott 2191

S. AMBROZIAK, Prop.

0

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

į Ofiso Telefonai Namą 
IMAin 1773 KEnmore 4740W

P. J. KERŠIS’
1426-8 Standard Trust Bldg.Biigęs teisių mokslų Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų

Collister, Stevens 
X Kurzenberger 
f Si visais teisiu reikalais 
J viii, Slavai, Lenkai ir 
į kieipkitės prie musų.

ir
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IS LIETUVOS
» Nužudė Žmogų.

Seirijai, Alytaus apskr. 
Velykų antrą dieną Ruso- 
nių kaime, netoli vienos ba
los buvo rastas nužudytas 
to k. gyventojas, J. Mer
kelis. Čia pat buvo rastas 
vokiškas durtuvas, kuriuo 
piktadarių perdurtas nužu
dytajam šonas. Bevesdama 

i nustatė

EKONOMINIS SKUR
DAS VILNIAUS 

KRAŠTE

KELIONE I LIETUV
IR ATGAL

Cukraus Fabrikas
Mariampolėje jau stato

ma cukraus fabrikas, prie 
ko dirba virš 200 darbinin
kų. Jie gauna užmokėti po 
apie 70 centų į valandą, ar
ba apie 7 litus už 10 valan- 

,dų darbo dieną.
Lietuva jau šymet tikisi 

turėti savo namie gaminto vajam ovnaQ. 
cukraus. Šių metų Lietu- tardymą policija 
vos cukrinių runkelių der- kad Merkelį nužudė V. Bin- 
lius bus perdirbtas į cukrų 
jau savame fabrike.

NUTEISĖ MIRTI KETU
RIS PLĖŠIKUS

Kaunas. — Bal. 28 d. Ka- 
riumenės teismas pabaigė 
svarstyti garsią Jockaus 
plėšikų gaujos bylą. Žy
miausi plėšikai: Petras Joc- 
kus, Stepas Kontaras, Ta- 
mašauskas-Lenkvinas ir K. 
Eirošius nuteisti mirti.

Alfonsas Eirošius — 9 
metams sunkių darbų kalė
jimo; Adomas Kripsas — 
4 metams. Bolius Mikutavi
čius — 2 metams. Antanas 
šlušnys ir Antanas Milius 
po 1 m.

gelis, kurs tą dieną buvo 
atsibastęs į Rusonis iš Bu- 
kausčiznos kaimo.

Padidėjusių'šiame krašte 
peštynių ir kitų piktadarys
čių priežastis yra nepapras
tas vadinamas “samagon- 
kės” įsigalėjimas. Jos pri
sigėrė žmonės netenka są
monės ir darosi labai žiau
rus. “M.R.”

Pasikorė Gimnazistas
Raseiniuose pasikorė tre

čios klesos mokinis, Adol
fas Nagys. Jam nesisekė 
mokytis, už ką tėvas ji tan
kiai bardavo. Tą kartą tė
vas atsivežė net ir virvega- 

Trys suimtųjų iš- lį jį pabausti, bet vaikas ta 
teisinti, kiti tos gaujos na- virve pasikorė, parašyda
vai sėdi iš pirmiau. “M.R.”imas atsisveikinimo laiškus.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE

ANTRA EKSKURSIJA
(Kartu su Liet. Agentu Sąjunga) 

Cunard Linijos Gražiu Laivu 
L AM AŠTRI V

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

STAČIAI I KLAIPEDA _ “*-4 1 “ ■ ' *- t
Be Persėdimo į Kitą Laivą.

LINKSMA IR GREITA KELIONĖ DIDŽIAUSIAME 
LIETUVIŲ BŪRYJE

Mielai priimami ir Nepriklausantys i Susivąienijimą 
Keleiviai.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA:
J. 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
678 N. Main St. Montello, Mass.

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,0.

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. Ilalstcd 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. Chicagc

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. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa, 

WEISUL K. J.
1128 Wash’ton st. Norwood, Mass
J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago

T
U

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO-KLAIPĖDOS
(<!Pcr

Speciales EKSKURSIJOS i Lietuvą
Visos išplaukia motorlaiviu ‘TJRIPSHOLM”

Jegužės 29 Ekskursija Am. L. Taut. Federacijos 
Birželio 27 pirma “Jaunuolių 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 
agentų ar į kurių Švedų Amerikos Linijos raštinę.

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

Ekonominis krizis palietė 
visas valstybes. Vienose 
valstybėse jis lengvesnis, 
kai kuriose srityse labiau 
pasireiškia, kitose valstybė
se jis didesnis, apima gamy
ba, pramonę ir kitas ūkio 
sritis. Vilniaus kraštas, ku
ris dėl Lenkijos politikos ir 
ankščiau buvo nepergeriau
sioje padėtyje, šiandien dar 
labiau skursta. Jau ūkinin
kai seniai ten pergyvena 
sunkų krizį, del kurio kraš
tas vis labiau skursta. Da
bar prie to ūkininkų ekono
minio krizio prisidėjo dar 
didelis pramonės krizis. Pa
sak vieno vokiečių laikraš
čio “Der Ost-Europa Mar
ki” pramonės įstaigos ban
krutuoja. Apskritai gyvuo
jančių įmonių gamyba vis 
mažėja. Vokiečių spauda 
pabrėžia, kad Vilniaus kraš 
te nėra nė vienos įmonės, 
kuri butų pakenčiamoje pa
dėtyje, kuri darytų šiokią 
tokią pažangą.

Odos pramonė, kuri anks
čiau buvo labai išvystyta, 
turėjo daug įmonių, šian
dien visai sunyko. Mat, o- 
dos įmonės daugiausia ap
rūpindavo vietos ūkininkus, 
kurie dabar dėl jų pačių 
sunkios būklės mažiau rei
kalauja gaminių ir kaskart 
vis mažiau perka.

Dėl mažos gamybos odos 
pramonės įmonės yra pri
verstos įsiskolint. Paskolas 
gauti sunku, be to, kreditai 
tegaunami trumpalaikiai ir 
aukštais nuošimčiais. Ankš
čiau veikė ir laikėsi gerai 
malūnai, kurių Vilniaus 
krašte , yra .daug. Dabar, 
kada javų kainos vis krinta, 
o be to, leidus nuo 1930 me
tų lapkričio raėn. javus vež
ti ir Į tolimesnes sritis, ma
lūnų padėtis dar labiau pa
blogėjo.

Bravorai ir konservų fa
brikai dėl mažėjančio parei
kalavimo produktų, kuriuos 
jie gamina, turėjo ir turi 
pamažu mažinti gamybą.

Medžio pramonė paskuti
niu laiku taip pat smarkiai 
susilpnėjo, baug lentpjūvių, 
dirbtuvių, kurios darbdave 
baldus, jau turėjo bankru
tuoti. Dauguma dar vos lai
kosi. Stiklo pramonė, kuri 
ankščiau augo, dabar susto
jo augusi, nes pareikalavi
mų skaičius žymiai sumažė
jo.
. Nekalbant jau apie'žemes 
ūkio krizį, kuris jau senai 
prislėgė Vilniaus krašto u- 
kininkus,; šiandien besivy
siąs pramonės krizis palie
tė dar didesnį skaičių gy
ventojų. Bedarbių skaičius 
didėja, ir Vilniaus krašto 
ekonominis skurdas auga.

(Nuo Redakcijos: Nors 
išrodys vėlai talpinti per
nykščius įspūdžius iš kelio
nės į Lietuvą ir po Lietu
vą, bet šių įspūdžių auto
rius; Juozas Noreika iš Ak
ron, O., parašė juos sugry- 
žęs dar tik šymet iš Lietu
vos. Prie to, šiame apra
šyme yra daug ko žingei- 
daus, todėl kurie mėgstate 
tokius dalykus turėsit ką 
skaityt).

Apleidžiant New Yorką
Liepos 5 d., Vytauto Di

džiojo metais, atvažiuojant 
iš stoties į prieplauką prie 
Scandinavian American Li
nijos laivo “Frederik VIII” 
buvo susigrudus didžiausia 
minia žmonių, daugybė ir 
Lietuvių, kurie palydėjo į 
Lietuvą išvažiuojančius sa
vo brolius-gimines, ir su ki
tų tautų išlydėto jais susi
darė didžiausia minia kad 
ir praeit negalima.

Laivo patarnautojai su
vedė mus į laivą, parodė 
musų kambarį. Musų šei
ma susidėjo iš keturių, tai
gi mums davė vieną kamba
rį su 4 lovomis. Kambariai 
visi gražus, švarus. Daug 
kambaryje nesidairėm, nes 
laivas ruošėsi išplaukti, to
dėl ėjom į viršų matyti vis
ką. 12 vai. dienos musų 
milžiniškas laivas pradėjo 
trauktis nuo priestotės. Vi
sų keleivių veidai buvo lin
ksmi, nesimatė nei vieno 
nubudusio, nes žmonės visi 
važiuoja iš savo valios ir 
žino kad ką nors naujo pa
matys, o parvažiavus savo 
tėvynėn bus linksmas. ■

Diena buvo labai šilta, 
graži. Mes nežinojom kad 
mums bus paskutinė tos ke
lionės tokia šilta i diena, ką 
vėliau patyrėm. <,o.

Suskambino pjetų. Su- 
’ ėję mes patyrėm kad Lietu

viai beveik visi turi kamba
rius vienoje laivo . dalyje, ir 
valgomajam kambaryj už
ėmė kelis stalus vieni Lie
tuviai. Tarp jų maišėsi ke
letas Skandinavų, bet Len
kų nebuvo nei vieno. Mat, 
Danai (kurių šis laivas y- 
ra) žino gerai kokius san- 
tikius turi Lietuviai su “po
nais” tai ir nemaišė jų vie
nų su kitais.

Po pietų, kadangi bufe
tas laive atdaras, ėjom iš
sigert po stiklą alučio, taip 
senai matyto. Alaus stik-. 
las tik 10c., bet alus labai 
puikus.

Paskui išėjom į viršų, ir 
prasidėjo Rietuvių pasipa
žinimas vienų su kitais. Bu
vo iš visų kraštų Amerikos 
ir visi nusiskundė Amerika 
ir sunkia bedarbe, beveik 
visi jų sakė važiuoja apsi
gyventi Lietuvoje. Buvo ir 
tokių kurie po karo antru 
ir trečiu kartu Lietuvon i 
važinėja. t

Trečioj klesoj Lietuvių | 
važiavo 49 ir viena moteris | 
turistinėj klesoj.

4 vai. pietų pas mus |

atėjo muzikantai, pradėjo 
griežti, prasidėjo šokiai. Iš 
kažin kur atėjo senas Len
kas ir pradėjo sakyt kad! 
nustotų šokti, imtų pot'?-l 
riaut. Skandinavams tas j 
nepatiko ir jie jį išpolaka- 
vo ir apstumdę nuvijo ša
lin. Lenkų šiuo laivu va
žiavo apie 90.

Po vakarienės rodė kru
tančius paveikslus. Antrą 
vakarą buvo šokiai, o die
nomis šokiai viršuje. Pir
mą vakarą, Lenkai gerai 
prisigėrę pradėjo smarkias 
diskusijas tarp savęs apie 
Polską ir kitus* galus, ir bu-1 
tų net susipešę, todėl laivo 
užvaizdos atėmė gėrimus ir 
nuvarė juos gulti. Užvaiz
dos pasakojo kad su jokia 
kita tauta neturi tiek bėdos 
kaip su Lenkais.

Sekantį rytą po pusryčių 
rinkomės į viršų, bet oras 
buvo šaltas. Tačiau jautė
mės visi sveiki, vanduo bu
vo ramus.

Tik Lenkai apsivogė tarp 
savęs ir ėjo skųstis kapito
nui ir visą kelią trukšmavo 
už tas vagystes.

Valgyt laive davė keturis 
sykius per dieną. Patarna
vimas labai mandagus, šva
ra labai prižiūrima.

Trečią kelionės dieną bu
vo didelė migla ir šalta, lai
vas triubino dieną ir naktį 
kas antrą minuta. Tokio 
šalto oro mes nesitikėjom 
todėl musų visi šiltesni ru
bai buvo bagažuose ir prie 
jų nebuvo galima prieiti. 
Viršuje nebuvo galima bū
ti, muzikantai irgi susine
šė į vidų.

Laive kasdien leido laik
raštėlį Anglų kalba, kuria
me buvo rašoma kad Ame- 

1 rikoj žmonės miršta iš kar-

ščio, todėl mes juokus krė- 
tėm ir nenorėjom tikėt. 
Nors jura buvo rami bet 
toks oras buvo iki devintos 
dienos musų kelionės ir per 
tą laiką nieko ypatingo ne
atsitiko.

Kadangi ši ekskursija va
dinosi oficiališka Amerikos 
Lietuvių Vyčių ekskursija 
tai mes laive j ieškojom Vy
čių, bet lyg ant juoko nesu- 
radom nei vieno.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Ta.ipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

i

NE!
NEATITRAUKITE SAU PROGOS DAR VIENAI 
VASARAI PASINAUDOJIMU PINIGUS TAUPAN
ČIU PATARNAVIMU ELEKTRIŠKO ŠALDYTU-’ 
VO (REFRIGERATOR). JIS SUTAUPYS JUMS 
DARBĄ, LAIKA, MAISTĄ, PINIGUS, IR SVEI
KATĄ. TODĖL TAI ŠIS INVESTMENTAS YRA 
PROTINGAS.

ELECTRIC
REFRIGERATOR

EXHIBIT
Pamatykit ir sulyginkit paskiausius mo
delius septynių pasekmingų išdirbysčių 
kurios išdirba Elektriškus Refrigeratorius

APEX
GENERAL
KELVINATOR

FRIGIDAIRE
MOTORS

NORGE 
MAJESTIC 

WESTINGHOUSE

Daugybė rūšių . . . daugybė stilių . . . naudojimui na
muose. Ištyrinėkit juos nuodugniai ir pilnai. Klaus
kit ką norit apie juos ir gaukit bešališkas informacijas. 
Čionai jums Elektriški Refrigeratoriai nebus parduo
dami . . . bet galit iš daugelio pasirinkti, o pirkti kur 
jums geriausia patinka.

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING 
18 AUKŠTAS PROSPECT AVENUE

SKERSAI GATVES NUO UNION S T A ’t 1 O N
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Greičiausi
Pasaulyje Laivai

W Greitas Laivy Patarnavimas j Europą
a® Per Hamburgą musų Moderniniais Laivais 
W HAMBURG DEUTSCHLAND
$ ALBERT BALLIN NEW YORK

Išplaukia reguliariai kas savaitė. Taipgi

B reguliariai išplaukimai musų populiariais 
i kambariniais laivais:

ST. LOLLS MILWAUKEE CLEVELAND
A Prieinamos kainos
W Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

H Hamburg-American &ine I
HM 839 Union Trust Bldg Cleveland

Įrpgj

=
2 
Ea
i

Refrigeratoriai išstatyti parodai Electriškoje Lygoje ga
lima gauti pirkti 32 krautuvėse visame Didžiajam Cle- 
velande. Vardų pardavėjų kurie užlaiko įvairių išdir- 

S
bimų kreipkitės čionai, šaukdami Electrical League . . . 

CHerry 2535.BREMEN 
EUROPA

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

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven 

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

Informacijų klauskite pas bent vietinį 
agentų arba

1119 Euclid Ave. Cleveland, O.

INVEST
N AN

ELECTRIC
REFR CtRATOR

THE ELECTRICAL LEAGUE SAKO:

NORTH 
GERMAN 

, LLOYD

Nuomuotojai eina gyventi į apartmentus kurie 
turi Įtaisę Elektriškus Refrigeratorius. Jus 
to taip pat verti savo gyvenamuose namuose.
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“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

. . VAŽIUOJA LIETUVON
Su “Dirvos” ekskursija Bir

želio 6 d. išvažiuoja Lietuvon 
šie vietiniai ir iš apielinkių pa- 
sažieriai:

Katre Mikailionienė,
Jonas Siamas
Antanas Grigalius, 
Mare Millerienė, 
Nikodemas Girštup, 
Pranas N. Martišauskas,. 
Edvardas Andrunias 
Stasys Jakubčikas
Kurie rengiatės važiuoti dė

kitės i šį būrį, nes tai, bus sma
giausia šios vasaros ekskursi
ja. Ją rengia keturi Lietuviš
ki laikraščiai: “Dirva”, “Vie
nybė”, “Amerikos Lietuvis” ir 
“Naujienos”.

“Dirvos” Agentūra išstoros 
jums pasus ir visus kitus do
kumentus.

Nerimti Kabinejimaisi ! Lietuvių Moterų Klubas ren-
• “FV ” giasi apvaikščiot savo penkių

.. e E'ii'VOS j metų sukaktuves su puikiu
(Laiškas “Dirvos” Red.) banketu sekmadienį, Birželio 7 

“Tėvynės” Nr. 14-me koks d. Banketas bus pas Regnatz 
tai “SLA. Senas Narys” ir Nr.'ant Warren road. Tai yra la-

DIRVA

Atvažiavo iš Lietuvos Marė 
Bajoraitė, kuriai laivakortę iš
pirko jos sesuo iš “Dirvos” 
agentūros. Ji atvyko laivu 
“United States” Gegužės 11 d. 
ir laikinai apsistojo pas savo 
dėdę Praną Bajorą New Yorke.

Apiplėšė Dr. Vitkų. Pereito 
šeštadienio vakare, užbaigus 
darbą, Dr. Vitkus ėjo iš savo 
ofiso į Lietuvių banko direkto
rių mitingą. Susitiko ineinant 
du vyru, kurių vienas skundėsi 
kokiu tai skaudėjimu viduriuo
se. Nujausdamas blogą, dak
taras, nors įsileido juos, bet 
nuėjęs į kitą kambarį pasidėjo 
pluoštą pinigų ir sugryžo pas 
juos. Jie sutiko daktarą vie
nas su revolveriu, kitas su dei- 
ginu, tuoj pririšo prie kėdės ir 
pradėjo “operaciją” po kiše- 
nius. Pinigų rado tik keliolika 
dolarių ir ėmė grąsinti pasakyt 
kur daugiau pinigų turi, bet 
nenorėdami ilgai sugaišti paga
liau leidosi bėgti, kur lauke bu
vo jų automobilis. Daktaras 
pasiliuosavo ir nubėgo prie ki
tu durų, kur buvo Nikodemas 
Vilkelis ir pasakė jam jog tapo 
apvogtas. Vilkelis leidosi tra
pais apačion ir vijosi paskui 
ir pribėgęs prie automobilio už
sikabino. Vienas plėšikų per 
kitą šoną automobilio iššoko ir 
pabėgo. Su važiuojančiu plėši
ku Wilkelis grūmėsi ir apdras
kė jį. Toliau pavažiavęs plėši
kas sulaikė automobilį ir taip
gi išbėgo per .kitą automobilio 
šoną ir pabėgo. Vilkelis vijosi 
bet plėšikui pavyko pabėgti.

Pasitaikė važiuoti policijos 
automobilis kuris medžioja po 
gatves plėšikų. Vilkelis su jais 
leidosi važiuoti ir davažiavus 
iki White avė. ir 55th st., Vil
kelis pamatė savo pažystamąjį, 
tačiau policijai važiuojant ar
tyn tas leidosi bėgti, todėl po
licija ėmė šaudyt jam į kojas 
ir sugavo. •

Paaiškėjo kad tas plėšikas 
tokiu budu jau apvogė keletą 
daktarų, atsilankydamas su sa
vo draugu neva kaipo ligoniai.

Vilkelis gi tik paskui susi
prato kad jam nereikėjo vytis 
ginkluotų plėšikų, bet tuo lai
ku apie tai nemanė. Gal but 
pirmas pabėgusis plėšikas tu
rėjo revolverį, todėl antrasis 
neturėjo kuo šauti ir taip Vil
kelis išliko sveikas, o plėšikas 
sugautas.

19-me neva “'SLA. Jaunas Na
rys” visu įtūžimu terlioja “Dir
vą” ir jos redaktorių už tai kad 
“Dirvos” redaktorius, kaipo S. 
L. A. narys, išreiškia savo nuo
mones kaslink netaktiškumo 
“Tėvynės” redaktoriaus ir klai
dų ir nešvarios politikos SLA. 
Prezidento Gegužio. Tie gynė
jai nuolat primeta “Dirvai” 
“peizojimą SLA. viršininkų”. 
Išeina kad Vitaitis ir Gegu
žis yra visi SLA. viršininkai ir 
jų klaidų išrūdyti niekam neva
lia! Dar kas keisčiau kad tie 
savo “patronų” gynėjai nei vie
nas neparodo jokių Vitaičio ir 
Gegužio “dorybių”, jų nuopelnų 
organizacijai, bet aklai pasiry
žę juos užtarti ir tik niekini
mu “Dirvos” ir jos redaktoriaus 
savo kovą veda.

Tai labai blogas užsibrėži- 
mas — ginti du asmeniu pasi
žyminčiu SLA. narių demorali
zacija (redaktorius) ir nežinan
čius kaip SLA. reikalai tvarko
mi ir pinigų praradimu (Gegu
žis). Man rodos kad tą “gyni
mo” darbą “Tėvynėj” varo ne 
kas kitas kaip pats ponas “Tė
vynės” redaktorius:, rašinėda
mas neva korespondencijas iš 
Clevelando, tuomi norėdamas 
prirodyt kad Clevelandiečiai ne
pasitenkinę “Dirva”. Mes ku
rie pasitenkinę ir remiam netu
rim reikalo'rašyti ir girtis, o 
tie kurie mato didelį reikalą 
ginti savo du “patronus” tegul 
pasirodo vyrai ir pasirašo savo 
tikras pavardes! Slapukais pa- 
sivertus ginti kokį nors vertą 
dalyką yra gėda ir nepasitikė
jimas tam ką rašai.

Pereitais SLA. rinkimais už 
Tarailą balsavo tik 12 14-tos 
kuopos narių dėlto kad diduma 
tikėjo tokių slapukų melams 
buk Taraila seime eis su bolše
vikais.

Kokiais ūbaisiais dabar ma
noma Gegužį pravaryti ? Pa
siūlyčiau štai kokį: “Prarado 
$25,000, balsuokim už jį kad 
prarastų dar tiek SLA. turto!”

Toliau patariu “Tėvynės” re
daktoriui ir jos rašytojams ne 
prie f‘Dirvos” ir jos redakto
riaus kabinėtis, bet ginti Gegu
žį ir Vitaitį taip kaip daro rim
ti vyrai, įrodant jų gerus dar
bus organizacijai ir kodėl jiedfl 
vėl turi būti palikti tose vieto
se. SLA. Narys Pusplikis.

bai puiki vieta tokiems paren
gimams, nes yra pasilinksmini
mo vietos, puikus daržas ir žai
dimams įrengimai, šokiams sa
lė tiems kurie nuvažiuoja ank
sčiau. Moterų Klubas seniau 
ten turėjo savo pokilį ir dabar 
vėl pasiryžo ten savo sukaktu
vių paminėjimą rengti.

Dalyvaus visos klubo narės 
ir jų draugai ii: draugės su už- 
kvietimais. Tikietai po $2.

Narė.

Užkvietimas Clevelando 
Moterims v

The Electrical League prašo “Dir
vos” paskelbti speciali užkvietimą 
savo skaitytojoms moterims atsilan
kyti į tos Lygos šaldytuvų institutą.

Pradedant su pirmadieniu, Gegu
žės 18, Dorothy Bromley, Lygos pa
skaitų biuro vedėja, duos dvi pas
kaitas kasdien apie elektriškus šal
dytuvus Electrical Lygos naujoje įs
taigoje, 18-tas aukštas Builders Ex
change Building.

Bus parodoma kaip naudoti elek
triškus šaldytuvus ir kaip su jų pa
galba galima pasidaryti įvairių na
minių šaltų valgių.

Kožnai moteriai bus duodama do
vanų knyga su receptais 50 įvairių 
valgių ir kaip juos pagaminti.

Rytinė paskaita prasidės nuo 10:30 
ir po pietinė nuo 2:30. Taigi visos 
“Dirvos” skaitytojos gali apsilanky
ti kada kuriai patogiausia.

Inėjimas į paskaitas yra veltui ir 
tenai nieko nesiūloma pirkti, todėl 
galit eiti be rūpesčio.

Moterys kurios apsilankys į šias 
paskaitas turės privilegiją pamatyt

t
Lygos garsią parodą visko elektriš
ko del namų, kur yra viskas kas tik 
yra išrasta elektros srityje namų 
pasinaudojimui.

Parodoje yra apie 25 skirtingi 
elektriški refrigeratoriai, išdirbami 
septynių skirtingų dirbtuvių. Ran
dasi įvairios skalbiamos mašinos, 
prosijamos, prosai, virimo padargai 
ir kiti elektriški dalykai.

Builders Exchange Budinkas, kur 
Electrical League randasi, yra vie
nas iš naujų budinkų priklausančių 
prie gelžkelio stoties grupės. Ran
dasi naujoje dalyje Prospect avenue, 
tuoj už Ontario priešais naują gelž
kelio stotį. Kadangi randasi miesto 
centre, “Dirvos” skaitytojams leng
va pasiekti iš visų miestų dalių.

O ROSEDALE ©i
*Dry Cleaning Co.i 

  HEnd. 7906 į 
| C. F. PETRAITIS, Prop, f
j 6702 Superior Ave., |

VAŽIUOJA^! VAŽIUOJAM! VAŽIUOJAM!

Dabar pats laikas rašytis į “Dirvos” bendrą Eks
kursija kartu su kitais laikraščiais!

“DIRVOS“

“BU
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Lithuan

A<

6820 Si

Rengiamasi prie Darželio ati
darymo. Pereitame Kultūrinio 
Darželio susirinkime Gegužės 8 
d. tapo tarp kitko nutarta ruoš
tis prie Lietuvių Darželio ati
darymo šią vasarą ir išrinkta 
tam reikalinga komisija.

Ohio valstijai tapo paskirta 
40 naujų federalių prohibicijos 
agentų. Butlegeriai, saugoki
tės!

Judge Alfred L. Steuer

j Bargenas Bargenas
j DIDELIS RINKINIS GERU LOTŲ PRIE ERIE EŽERO IR E. 340 ST. | 
Į Su privilegija naudotis Erie Ežeru. Parsiduoda ar galimi mainyti ant
i namų Clevelande. Platesnių žinių gausite nuo ' j

L. MOSKALENKO — East 340th St. ir Lakeshore Blvd.
arba ,

I P. P. MULIOLIS — 6606 Superior Ave. — HEnd. 6729 j

SEZONO ATIDARYMAS
SEKMINIŲ LIAUDIES PIKNIKAS

Sekmadieni, Gegužės (May) 24, 1931
Pradžia nuo 10 vai. ryto

V. ir B. UKEJ - GREEN ROAD
Tai bus vienas iš įvairiausių piknikų buvusių Clevelando Istorijoj 
Daugybė Clevelandiečių Lietuvių jau yra pamiršę įspūdingus 
Sekminių švenčių piknikus Lietuvoje, kiti visai jų nematė. Tat 
šiame bus progos prisiminti su įvairiais apkaišymais. Prie įžan
gos bilietų bus laimėjimas $5, $3, ir $2 ir daugybė įvairių pro- 
gramo dovanų pinigais. Geras Orkestras, gros Lietuviškus ir 
Amerikoniškus šokius.

Įžanga suaugusiems 25c. Vaikams iki 16 metų dykai.
Kviečia visus V. ir B. Ūkės Savininkai.

IŠ COLLINWOOD
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 sesutes: “O. S. S.” yra tai juokų komedija. Per

stoto 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 oatsirąnda ir kitų, kurie vadinasi O. S. S. Katras bus jo žentas?

Po teatrp bus šokiai prie geros Luizos muzikos. Kviečiame visus Cle- 
velnndiečiUs' apsilankyti į šį musų parengimą, kuris atsibus

Ekskursija
Lietuvon

Keleivius į New Yorką palydės 
pats “Dirbos” Redaktorius

K. S. Karpius

Trečia Klesa
Į Klaipėdą.................$107.00
Ten ir atgal................ 181.00

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

Taksų $5 ekstra.

Ateikit įsirašyti į 
Ekskursiją tuojau!

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Birz. June 6 d.
HOLLAND-AMERICA LINE

No. 21
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dirbtuvi 
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Iš visi 
ti darb 
prieš ai 
na strei 
kilti sti 
jose ku

Lankėsi Clevelande Juozas ir 
Ona Komarai. Jie automobiliu 
važiavo iš Chicagos į Bostoną. 
Pernakvoję pas p. Karpavičius 
nirmadienio rytą išvažiavo. Ten 
Komaras pakviestas imtis.

Pas p. Baltrukonius lankėsi 
Antanas Bačkls ir Mot. Jucius 
iš Chicagos. Paviešėję porą 
dienų išvažiavo į New Yorką.

{ DYKAI! DYKAI! [ 
i PUIKUS VANDENIUI GERTI I 
1 STIKLAS KOŽNAM PERKAN- !

ČIAM 3 DIDELIUS ŠMOTUS i
• IVORY MUILO UŽ 29c.
j SU ŠIUO KUPONU.

1 Toedtman & Follis
61 lt Superior Ave.

Kuomet Valstijos Tegislatura per
leido bilių padauginimui trijų Com
mon Pleas Teisėjų Cuyahoga Aps
krityje, trys miesto Teisėjai tapo iš
rinkti j tas naujas vietas; tokiu bu
du pasidarė trys tuščios vietoj mie
sto teisme.

Užpildymui tų tuščių vietų dar
bas teko Ohio Gubernatoriui, Myers 
Y. Cooper. Teisėjų paskyrimas bu
vo ne lengvas darbas. Visokios or
ganizacijos ėmė rekomenduoti kan
didatus ir atsirado apie šimtas var
dų advokatų, kurie buvo pavesti Gu
bernatoriui išspršsti. Truko tris mė
nesius laiko iki prieita prie išvadų 
kurį skirti.

Vienas iš tų paskirtų teisėju yra 
Alfred L. Steuer, sūnūs D-ro D. B. 
Steuer, gimęs ir “augęs Clevelande, 
čia ėjęs mokslus ir aukštąjį moks
lų baigęs Harvard Kolegijoje. Ją 
baigęs sugryžo į Clevelandą ir už
siėmė advokatūra.

Keletas metų atgal, Judge Steuer 
sukėlė ypatingą sensaciją laimėda
mas teisme bylą prohibicijos įstaty
mo laužytojui, kuomet jis išrado jog 
žmogaus negalima laikyt kalėjime 
daugiau 60 dienų nežiūrint kokią 
bausmę teisėjas uždėtų, kas buvo 
didelis smūgis Taikos Teisėjams 
(Justice of the Peace).

Judge Steuer yra vedęs, turi tris 
vaikus, gyvena 1357 East Blvd.

Lietuvių Taupymo ir Paskolos 
Draugijos

yra šios trys ypatybės:
Saugumas—Galimybė—Vi-
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dutitinis uždarbis
1.-—Saugumas: Tai reiškia, 

kad Lietuvių Banka daro pasko
las tik ant pirmų mortgečių, tai 
reiškia, kad nuo vertės tik dalį 
duoda paskolą, su to namo už
statų (security).

2— Galimybė: Lietuvių Ban
kas nuo pat įsisteigimo išmokė
jo ir moka šėrininkams dividen
dus ir taupytojams 5%, ir nei 
vienas šios įstaigos dalininkas 
niekad nei vieno cento neturėjo, 
nuostolių.

3— Vidutinis uždarbis: Lietu
vių Banka moka šėrininkams 
dividendus, o ant taupymo 5%, 
tai yra D/2% daugiau kaip kad 
trust bankos moka 3% % ant 
taupymo.

Lietuvių Banka, kuri gyvuo
ja per 22 metus, turi šias tris 
ypatybes—saugumas, galimybė 
ir vidutinis uždarbis—ka ne vi
sos kitos bankos turi.

Ši Lietuvių Bankinė įstaiga 
Clevelande gyvuodama ant to- 
liaus auga nariais ir stiprėja 
bizniaus pritirime ir bankinių 
reikalų darbe.
The Lithuanian Savings and 

Loan Association
6712 Superior Avenue

Sckm. Gegužės-May 17 pradžia 5 vai. vakarė.
Naujos Parapijos Salėje 18022 Neff Road 

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

RENGIMO KOMISIJA:

Sieninių Popierų ir 
Maliavų Išpardavimas 

PAVASARIS JAU ČIA!
Jums reikia apsidailint namus — tas reiškia 
sveikatą jūsų šeimynai. Kodėl neišpopie- 
riuoti ir neišmaliavoti namus ir kambarius? 
Tas, atminkit, sutaupys jums daktaro lėšas.

Mes parduodam Sienines Popieras dabar 
pigiau negu būdavo prieš karą. Mes turim 
gerų popierų net po 3 centus ir iki 40 centų. 
Ta pati popiera kitur jums kaštuos dusyk 
ar tris'syk tiek. 30 colių popiera visur par
siduoda po $1.10 roliukas. Dabar musų 
krautuvėj ši pati popiera parsiduoda po 25c 
roliukas. Tūkstantis visokių puikių pavyz
džių pasirinkimui.

Varnišį ir Maliavas mes atiduodame taip 
pat už didelį papiginimą. Geras grindų Var- 
nišis net po $1.50 už galioną ir aukščiau. 
Gaunamas dvylikoj skirtingų spalvų.

Geriausia vidaus maliava, puiki žibanti, 
storai apimanti, išdirbta per The Forest City 
Paint and Varnish Co., nuo $1.50 galionas. 
Taipgi specialiai atpiginta tyras Orange Še- 
lakas (Shellaę), 4 J sv., tik už $2 galionas.

Jus sutaupysit 50 nuošimčių. Ateikit 1 
musų krautuvę ir paduokit savo užsakymx. 
Mes pristatysim visur mieste dykai. Mes 
taipgi apip j austom popierą dykai.

Mes turim didžiausį parodos kambarį 
Ohio valstijoj. Jis yra viršuje musų krau
tuvės, 3818 Woodland Avenue.
Krautuvė atdara nuo 7:30 ryto iki 8 vakare.

Susitarimui telefonuokit mums 
HEnderson 4609 
LEWINE BROS.

U. S. WALL PAPER CO.

C :
Puikiu Milžinišku Laivu

ROTTERDAM’
į Klaipėdą per Rotterdamą.

Keleivius į New Yorką palydės pats “Dirvos” Redaktorius

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS

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