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arui su Japonais
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Fordas pasi
ryžęs per Gegužės mėnesį 
pagaminti 42,000 naujų .8- 
cilinderinių automobilių, t. 
y. po 2,000 į dieną. Paduo
ta Į Įvairius miestus užsa
kymai įvairių reikmenų.

Cadiz, Ohio. — Tapo at
šaukta 200 milicijos kuri 
buvo pasiųsta į angliakasių 
streiko sritį pereitą savai
tę. Liko tik keletas sargy
binių, kurie tapo iš pasalų 
apšaudyti. Sargybiniai at
sišaudė, bet niekas nesužei
sta.

Tyrinėtojai sako kad an- 
gliakasyklose Ohio valstijo
je padėtis šiuo laiku yra to
kia pat kokia buvo 1890 me
tais, nes stoka organizaci
jos darbininkų ir darbdavių 
pusėje. Buvo bandyta dar
bininkus suorganizuoti, bet 
jie susiorganizavo ir vėl iš
siardo. 1894 m. ir per tris 
metus po to buvo numažin
ta angliakasiams algos, bet 
kasyklos nedarė pelnų ir 
skurdo darbininkai ir darb
daviai, kaip skursta dabar.

Per karą algos pakilo, bet 
vėliau vėl pradėta mažinti, 
prasidėjo streikai, kurie ir 
tęsiasi, bet neorganizuotai.

Darbo Sekretorius atsi
šaukė į Ohio angliakasius ir 
kasyklų operatorius suva
žiuoti į Washingtoną Bal. 
25 apkalbėjimui algų klau
simo ir užbaigimui streiko.

Williamstown, Pa. — An
glies kasykloje užmušta 3 
darbininkai.

Per savaitę iki Bal. 16 d. 
minkštos anglies buvo iš
kasta 4,950,000 tonų, arba 
305,000 tonų daugiau negu 
savaitę pirm to.

Kietos anglies tą pat sa
vaitę iškasta 1,322,000 to
nų, arba 28,000 tonais dau
giau.

Richmond, Mo. — Šioje 
srityje streikuoja angliaka
siai, kurie smarkiai kovoja 
su streiklaužiais, nežiūrint 
teismo uždraudimo dirban
tiems trukdyti.

Marmet, W. Va. — Dir
bant prie tvenkinio, nuslin
kus iš kranto žemė užmušė 
6 darbininkus. Toje vietoje 
dirbo 115 darbininkų.

New Yorke iššaukė strei
kai! apie 2,500 barzdasku
čių. Unija reikalauja dau
giau mokesnio ir geresnių 
darbo aplinkybių.

JAPONIJA VISIŠKAI 
UŽPONAVO MAN-

DŽURI£OJE
Harbinas, Mandžurija. — 

Bal. 27 d. Japonijos kariu- 
menė pradėjo didžiausį sa
vo puolimą prieš Chinus su
kilėlius Mandžurijoje.

Visa šiaurinė ir rytinė 
dalis Mandžurijos pradėjo 
sukilimus prieš naują Man
džurijos vyriausybę, kurią 
Japonija įsteigė.

Japonija šiuomi parodo 
kad ji pasiėmė Mandžurija 
sau ir ten darys savo tvar
ką, ar kam patiks ar ne.

Maskva. — Visi komunis
tai militariško amžiaus yra 
ruošiami aktiviam gynimui 
Sovietų Unijos, kad butų 
gatavi kiekvieno momento 
pašaukimui.

kadangi Rusijoj bendrai 
stoka duonos, tai daugelyje 
vietų tapo sumažinta duo
nos kiekis gyventojams, su 
tikslu užpildyti rezervą ka- 
riumenei ir gabenimui į Si- 
biro-Mandžurijos frontą.

Apmažinta išdavimas gy
ventojams cukraus. Duona 
sumažinta net pusiau kaip 
Kharkove, Minske ir kituo
se miestuose. Tuo tarpu 
Maskvoje ir Leningrade jo
kių duonos mažinimų neda
roma, bet to tikima po ap- 
vaikščiojimo Gegužės 1.

Komunistai kariume n ė s 
amžiaus visi egzaminuojami 
sveikatos atžvilgiu, sužiū
rėjimui kurie tiks tarny
bai. Sakoma kad reikalui 
kilus, neilgai trukus < sovie
tai galėtų sumobilizuot mi
lijonus vyrų.

Beveik visi 5,000,000 jau
nų komunistų organizacijos 
narių, kaip ir 3,000,000 na
rių pačios komunistų par
tijos, savo veikime apima ir 
militarišką lavinimą.

Nariai Aviacijos Draugi
jos ir Chemiško Apsigyni
mo, kurių priskaitoma apie 
12,000,000, organizuo j a m i 
beveik karišku pagrindu. 
Nariai kurie pirmiau turė
jo tik užsimokėti mokestį 
arba dalyvauti mitinguose, 
dabar verčiami atlikti kokį 
nors militarišką prisiruoši
mą.

Mokyklose, dirbtuvėse ir 
įstaigose visoje šalyje daro
ma militariškos pamokos ir 
dujų maskų naudojimo in
strukcijos.

Nepriimami tik “kulakai” 
ir kiti “klasės priešai”, ku
rie sovietų nužiūrimi kaipo 
neištikimi.
Japonija kalba apie “Rau

donąjį Terorą”
Harbinas, Mandžurija. — 

Gausus sovietų militariškas 
bruzdėjimas Vladivostoke

STALINAS MEILINASI 
INTELIGENTIJAI

Sovietų caras Stalinas iš
leido įsakymą kad butų su
grąžinta du profesoriai į 
Industrial? Akademiją, ku
rie buvo išmesti už neva 
priešingumą sovietams. Tai 
Stalino prisigerinimas senai 
Rusų inteligencijai, kurią 
komunistai persekiojo visu 
žiaurumu.

Prof-Sojuzų kongrese ku
ris įvyksta Maskvoje, Sta
linas pranešė linksmą žinią 
— kad Stalingrade, sovietų 
traktorių išdirbystėje, pir
mą kartą tapo pasiekta ga
myba po 144 traktorius per 
dieną. Tai “svarbus laimė
jimas”, pareiškė Stalinas, 
nes nežiūrint visų pastan
gų, beveik visuose darbuo
se apsireiškia trukdymai ir 
nepasisekimai iš priežasties 
negabumų vedėjų ir stokos 
disciplinos,

šeši ŽUVO audroj ;
Memphis, Tenn. — pasta- ’ 

rose dienose per tris valsti
jas peršlavė smarki audra, 
padarydama nuostolių už 
virs milijoną dolarių. Už
mušta 6 asmenys, 30 kitų 
sužeista, iš kurių keletas 
tikima mirs.

Georgia valstijoje pora 
dienų vėliau audroj užmuš
ta dap penkios ypatos.

Per Kovo mėnesį, kaip 
surinktos žinios iš 60,896 
išdirbysčių rodo, darbinin
kų skaičius jose bendrai su
mažėjo 1 nuoš. ir algų iš
mokėta 2 nuoš. mažiau ne
gu Vasario mėnesį.

TRYS UŽMUŠTA
Managua, Nikaragua. — 

Nikaraguos kareivių susi
rėmime su sukilėliais, ku
rie pereitą savaitę nušovė 
du Amerikos jūreivius, nu
šauta trys sukilėliai ir ke
liolika sužeista.
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privertė Japoniją pareikšti, 
jog sovietai rengia raudo
ną terorą prieš “nepriklau
somą Mandžurijos respub
liką’’. Japonai sako kad 
dabar jau veikia 300 sovie
tų palaikomų teroristų, ku
rie veikia prieš Mandžuri
joje Japonų įvestą tvarką 

į ir nori išprovokuoti karą.
I Apie tai Japonija prane
ša Tautų Sąjungai.

Pabėgėliai iš Vladivosto
ko sako kad tas miestas jau 
po karo stoviu ir sovietai 
drutina aplinkines salas ir 
įsisteigė kariškų lėktuvų 
stovyklą. Prekybiniai lai
vai esą ginkluojami ir gy
ventojai pratinami dėvėti 
dujų maskas ir apsisaugoti 
nuo orlaivių užpuolimų.

HITLER LAIMĖJO, 
BET VIS MAŽAI

Berlinas. — Prūsija tu
rėjo seimo rinkimus Balan
džio 24 d. Keturiuose dis- 
triktuose iš penkių laimėjo 
tautiški socialistai (Hitle
rio fašistai), kurie gavo 
8,008,000 balsus; socialde
mokratai 4,673,000; centris
tai 3,374,000; komunistai 
2,820,000 ir tt.

Iš 422 atstovų Prūsijos 
seime, fašistai gavo 162 vie
tas ; socialdemokratai 93; 
centristai 67; komunistai 52 
ir kiti po mažiau.

Tokiu budu fašistai vieni 
negavo didumos atstovų.

Kalbama kad fašistai su
sidės išvien su katalikų cen
tristų partija ir tik taip su
darys 229 balsus, arba di
dumą, ir paims Prūsijos 
vyriausybę į savo rankas.

REIKALAUJA PRIŽADO 
MOKĖT SKOLAS

Washington. — Suv. Val
stijų vyriausybė Bal. 21 d. 
stengėsi išgauti parašus 14 
valstybių skolingų Ameri
kai, su prižadėjimu sumo
kėti bendrai apie- $200,000,- 
000, kurių sumokėjimas bu
vo atidėta metams laiko.

Amerika visai nežada at
sisakyti nuo karo skolų ir 
atlyginimų^ todėl kitos ša
lys, kaip ir Lietuva, turės 
būti visados gatavos mokė
ti. Bet jeigu atsisakys di- 
desnėsės valstybės- tai ir 
Lietuva su jomis sulaikys 
mokėjimą.

VEDA TARDYMUS ŠVE
DŲ DEGTUKŲ TRUSTO 

KATASTROFOJ
Stokholmas. — Tyrinė

jant nusižudžiusio" Švedų 
degtukų trusto galvos Ivar 
Kreuger’o biznio stovį, su
randama kaip jis darė įvai
rias machinacijas. Surasta 
suklastuoti Itališki bondsai 
didelėse sumose ir daug ki
tokių slaptų meklerysčių.

Areštuota trys Kreugero 
draugai ir jiems bus prime
tama užslėpimas klastų.

NARSUS IKI GALO
New York. — J. M. Fair

banks, tarnaudamas kariu- 
menėje, pasižymėjo savo 
narsumu ir gavo garbės 
ženklus. Paskiau, tarnau
damas vienoj firmoj, turė
jo drąsos susukti $250,000. 
Dabar, kada laukė teismo 
nuosprendžio už tą sukty
bę, jis vėl parodė drąsą — 
iššoko per langą iš 20-to 
aukšto Dixie viešbutyje ir 
užsimušė.

ATKASĖ SENOVIŠKĄ 
MALDNAMĮ

Vokietijos archeologai 
Mažojoj Azijoj, kasinėji
muose netoli Smyrnos, at
kasė senovišką Graikų ti
kybinį maldnamį, su 11 bo- 
nių ir daugybe marmuro 
stulpų. Ta budavonė buvo 
užversta vulkaniškas pele
nais. Kasinėtoj ai pasišau
kė iš Vokietijos specialis
tus ištyrimui kas ta buda
vonė ištikro yra.

SVARBUS TAUTU SĄ
JUNGOS POSĖDIS

Geneva, Šveicarija. — Čia 
suvažiavo pasauliniai vadai 
į svarbiausią konferenciją 
Tautų Sąjungos istorijoje, 
vieną iš didžiausių kurion 
kada nors suvažiavo tiek 
svarbių valdžių galvų iš vi
sų šalių.

Konferencija turi prieš 
save klausimus Balkanų ša
lių ir gręsiančio karo Rusų 
su Japonija. Apkalbės Ita
lijos ir Francuzijos karo 
laivynų sutartis, pagerini
mą santikių tarp Francu
zijos ir Vokietijos, ir karo 
atlyginimus bei skolas.

Buvo tikėtasi susitikimo 
Rusijos užrubežių ministe- 
rio Litvihovo su Amerikos 
Valstybės sekretorium H. 
L. Stimsonu, bet neįvyko, 
nes sovietų atstovas nori 
kad Amerika nusilenktų 
Rusijai ir prašytų užmezgi
mo draugiškų ryšių.

Prigirdė vaikus. Grand 
Rapids, Mich. — Viena mo
teris įmetė į šulinį tris savo 
mažamečius vaikus ir pas
kui pati įšoko. Jai pradėjus 
klykt, subėgę namiškiai iš
gelbėjo, bet vaikai prigėrė.

Tekių kvailių yra ir dau
giau. Manteca, Cal. — Už 
tai kad mokytoja pabaudė 
jo 7 metų sūnų, vienas pi
lietis nuėjęs į mokyklą, mo
kytoją nušovė ir sužeidė 
mokyklos užžiurėtoją, kuris 
bėgo mokytoją ginti.

AMERIKOS DEFICI
TAS DIDĖJA

Suv. Valstijų iždo ne- 
dateklius (deficitas) šiuo 
laiku perviršijo milžinišką 
$2.200,000,000 sumą, ir jei
gu eis dabartiniu žygiu tai 
gale fiskalio meto, Birželio 
30 d., pasieks $3,000,000,000.

Anglija, kuri metai laiko 
atgal buvo beveik paklup- 
dyta finansiškai, dabar jau 
stovi geriau negu Amerika, 
sako žinovai. Anglija su
balansavo savo biudžetą, 
išlaidas sulygino su ineigo- 
mis, ir gali žiūrėti į ateitį 
kaip dalykus pasigerint.

Suv. Valstijų vyriausybė 
tuo tarpu maudosi nedatek- 
lių bangose ir nežino kaip 
sutvarkyt biudžetą. Nors 
rūpinasi iš vieno galo, padi
dinti taksus ineigų padidi
nimui, bet nesirūpina išlai
dų sumažinimui, neskubina 
mažinti valdžios tarnauto
jų algų, kurios buvo labai 
aukštai iškeltos. Lyg ste
buklų laukia kad galėtų 
pasilikt su dabartinėmis al
gomis ant toliau.

LAIŠKAS IŠ KAUNO
Rašo A. ARGUS.

DEL “KRIZIO AUKŲ”

MOONEY VIS NEPA- 
LIUOSUOJAMAS

Kalifornijos gubernato
rius Rolph pereitą savaitę 
svarstė peticijas paliuosa- 
vimo iš kalėjimo Tom Moo
ney, bet viską atmetė ir jį 
paliko kalėti ant toliau.

Mooney paliuosavimo j ie
škojo net tokie populiarus 
žmonės kaip New Yorko 
miesto majoras Walker, bet 
ir jo pastangos ignoruota.

Kaunas. — Laisvės Alėjo
je yra gal penkios geležies 
dirbinių krautuvės. Iš jų 
trys stambesnės, kaip Bur- 
šteino, Dušnickio, Muškato.

Kaip paprastai, krautuv- 
ninkai Kaune pradeda pre
kybą 9 vai. ryto. Tik mai
sto produktų krautuvės ati
daromos pora valandų ank
sčiau.

Visos krautuvės pradėjo 
prekybą normaliai. Devy
niomis susirūpinę Žydai 
laukė klijentų. Su Burštei- 
no krautuve atsitiko kaž 
kas negera. Jau penkioli
ka minutų po devynių, bet 
ši krautuvė dar kaž kodėl 
uždaryta.

Žydams tas sukėlė nusi
stebėjimo: juk Buršteinas 
per visus dešimts metų bū
davo nepaprastai punktua
lus, jis net mėgdavo keletą 
minutų anksčiau savo krau
tuvę atidaryti.

Kaimynai krautuvių savi
ninkai Žydai nedrąsiai žvel
gė pro geležinį langelį į 
krautuvę, bet del tamsos 
nieko negalėdavo įžiūrėti.

Apie pusę dešimtos į Bur
atino krautuvę atėjo savi
ninko sūnūs. Jis dar labiau 
nusistebėjo pamatęs krau
tuvę uždarytą. Juk tėvas 
iš namų išėjo prieš dvi va
landas....

Po dviejų minutų viskas 
paaiškėjo: sūnūs randa tė
vą viduryj krautuvės pasi
korusį. Ant stalo gulėjo 
palikti du raščiukai: vie
nas iš notaro išpirkti 50,000 
lt. sumai vekselių, kitas jo 
ranka rašytas, kuriam pra
šo nieko nekaltinti del jo 
nusižudymo. Tą pačią die
ną Žydai Kaune paleido 
kalbas, girdi Buršteino nu
sižudymo priežastis aiški: 
ekonominis krizis!

Kalbant apie Buršteiną 
Žydai tik ir sakė: “Ekono
minio krizio auka”.

Ir kai po keletos dienų 
laidojo Buršteiną, Žydai 
tiesiog reiškė protestą. Ke
letas tūkstančių Žydų, di
džiulė laidotuvių procesija, 
lyg demonstruodami ėjo 
pro finansų ministeriją.

Lazda turi du galus. Su
rasta ir antras galas. Ar

FORDAS RAGINA HOOVER’I NELIEST 
PROHIBICIJOS KLAUSIMO

Washington. — Atsilan
kęs pas Prezidentą Hoover, 
Detroito. automobilių išdir
bėjus pasirodė kad jis yra 
po senovei “sausas” ir pa- 
tardinėjo palikt prohibiciją 
taip kaip ji yra. Apie ša
lies ekonominę padėtį ir fi
nansų sukėlimą jis atsisakė 
kalbėti sąryšyje su prohibi- 
cija, sakydamas jog jis nie
ko nežino kaslink padidini
mo valdžios ineigų paleng
vinus prohibiciją.

Fordas siūlo subendrinti 
dirbtuvių darbą su ūkiais, 

gi krizis Lietuvoje taip pa
veikė kad net teko žudytis?

Nieko panašaus! Krizis 
mus palietė, ką pripažysta 
musų kaimyninės valstybės, 
gana silpnai. Turint šio- 
kių-tokių sutaupų iš anks
čiau, jį galima nepastebi
mai pernešti.

50,000 lt. vekselio istori
ja pasirodė neaiški. Juk 
Buršteinas buvo visiems ži
nomas kaip apsukrus pirk
lys.

Pasirodo kad čia viską 
suvaidino meilė. Burštei
nas turėjo santikių su vie
no inžinieriaus žmona, ku
ri buvo Žydė. Inžinieriaus 
žmona palaikydavo santy
kius su Buršteinu su savo 
vyro žinia. Mat, čia savo
tiškas biznis, savotiška po
litika.

Santikiai darėsi kas kart 
karštesni. Inžinieriaus žmo
nai buvo lengva veikti, nes 
vyras padėdavo. Visada bū
davo pav. “vyras išvažia
vo”, “vyro nėra namie” ir 
panašiai, ir jos vyras visuo
met galėdavo sulyg reikalo 
“išvažiuot” nors ir į Italiją. 
Viso to išdavos, kad gele
žies dirbinių krautuvninkas 
pasirašė sthmbiai sumai 
vekselių.

Vieną gražią dieną laiš- 
kanešis atnešė jam iš nota
ro pareiškimą išpirkti gana 
apvalią sumą vekselių. Štai 
ir visa tragedija, tai ir vi
sas “ekonominis krizis”!

Buršteinas nusižudyda- 
mas pakirto savo šeimos 
pamatus. Jo žmona pareiš
kė kad ir ji nueisianti savo 
vyro pėdomis. Be to dar 
liko suaugęs sūnūs. Jis ga
vo begalo sunkų uždavinį: 
saugoti motiną, kuri kiek
vienai geresnei progai pa
sitaikius kėsindavosi atimti 
sau gyvastį.

Bet Žydė savo nutarimą 
išpildė, ji nusižudė vonioje, 
kur sūnūs negalėjo ją pa
sekti. Mirties šmėkla savo- 
darbą tęsė toliau: po savai
tės laiko nusižudė Birštei- 
no brolis.

Ši tragedija mums daug 
ką sako. Iš jos mes turime 
kai ką pasimokinti.

kad darbininkai galėtų da- 
siauginti sau maisto pro
duktų liuosu laiku pagelbė
dami ūkininkams apdirbti 
žemę.

Sušaudė 38 plėšikus. Ve
ra Cruz. — Tapo sušaudyti 
36 plėšikai kurie pereitą sa
vaitę užpuolę apiplėšė trau
kinį. Juos pavyko sugauti.

15 užmušta. Bastia, Ita
lija. — Sugriuvo lubos gar
saus teismo rūmo, kuriame 
užmušta 15 žmonių ir 30 
sužeista.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

SEIMAI
Amerikos Liet. Tautinės 

Sandaros seimas bus Birže
lio 17 ir 18 d., L. M. D. sa
lėje, 142 Orr St.

Seimas prasidės 17 die
ną. Tą pat vakarą bus šei
minis banketas su muzika
liu programų.

18- tą — antra seimo die
na. Vakare toje pat salėje 
bus margumynų vakaras.

19- tą dieną, sekmadienį, 
Amsi e j aus farmoj, McKees 
Rocks, Pa., Sandaros šei
myninis piknikas. Piknikas 
bus su plačiu programų — 
kalbės Dr. A. Zimontas ir 
“Sandaros” red. M. Vaidy- 
la. Taipgi bus kumštynės ir 
imtynės.

Seimo rengimu rūpinasi 
vietos Sandaros kuopų są
ryšis. Susinešimams antra
šas: J. Virbickas, sekr., 124 
Moultrie Str., Pittsburgh, 
Pa.

komitetas darbo varymui, 
bet visi pripažino kad lai
kinas komitetas yra pilnai 
atsakantis ir tapo užtvir
tintas.

Jau pasirodė ir aukų: pir
ma auka tai Lietuvos Minis- 
terio B. K. Balučio, prisiųs
ta paštu; antrą, $100, davė 
P. Pivaronas. Kiti taip pat 
prisidėjo su mažesnėmis ir 
didesnėmis aukomis.

J. Virbickas.

Automobilių nela i m ė s e 
Pittsburgo srityje per pir
mus tris šių metų-mėnesius 
užmušta 35 ypatos. Šiaip 
visokių susimušimų ir su- 
sižeidimų automobiliais per
tą laiką buvo 778, pernai 
per tą pat laiką buvo 829.

Dega miškai. Pennsylva- 
nijoj pereitą savaitę miškų 
užžiurėtojai raportavo 38 
miškų gaisrus paskirose 
dalyse. Gaisrai buvo nedi
deli, didžiausi apėmė iki 60 
akrų plotą.

Balandžio

SLA. Seimas prasidės 20 
d. Birželio. Rengimu rūpi
nasi SLA. 3-čias Apskritis.

SLA. seimo komisija nu
statė tvarką sekančiai:

Seimo sesijos ir parengi
mai bus Lietuvių Piliečių 
salėje, 1721 Jane St., S. S., 
Pittsburgh, Pa.

Birželio 19 d., “Adomo 
Sodne” (Castle Shannon); 
bus įvairių pamarginimų ir 
prakalbos.

Birželio 20 d. bus iškil
mingas banketas, kurio vie
ta bus pranešta vėliau.

Birželio 21 d. — koncer
tas Lietuvių Piliečių salėje.

Birželio 22 d. — šeimi
nės prakalbos LMD. salėj, 
142 Orr st., Soho dalyje.

Birželio 23 d. — balius 
Liet. Piliečių salėje.

Susinešimams antrašas: 
Seimo rengimo Komisija, 
2404 Charles st. Pittsburgh, 
Pa.

Dar apie Lietuvišką kam
barį Pittsburgo Universite
te. Univestitetas jau bai
giamas statyti, ir Lietuviai 
visomis jiegomis rūpinasi 
įrengimu jame Lietuviško 
stiliaus kambario. Jau bu
vo rašyta kad iki šiol daro
ma ir kad susitvėrė komi
tetas darbo varymui.

Balandžio 14 d. komite
tas sušaukė visų Pittsburgo 
didesnių draugijų atstovų 
pasitarimą; dalyvavo viso 
10 organizacijų.

Taipgi dalyvavo ir uni
versiteto atstovė Mrs. Mi
chel, kuri rodo padidintus 
paveikslus kitų tautų kam
barių.

Apart draugijų atstovų 
dalyvavo ir šiaip vietos vei
kėjų, kurie visi pritaria dė
ti visas pastangas tą kam
barį negaišuojant įrengti. 
Kapitalą $5,000 nutarta su
kelti parengimais ir auko
mis. Taipgi atsišaukiama 
į visus Amerikos Lietuvius 
kad prisidėtų sulyg išgalių 
prie to prakilnaus darbo. 
Nors buvo sumanyta rinkti

Davis laimėjo. Pennsyl- 
vanijos senatoriaus nomi
nacijas B ai. 26 d. laimėjo 
Senatorius Davis, “šlapių- 
jų” kandidatas, prieš garsų 
generolą Butler, “sausųjų” 
kandidatą, 

o——

YOUNGSTOWN, O.
SLA. 157 kp. prakalbos. 

Ši kuopa rengia paminėji
mą 25 metų savo gyvavimo 
sukaktuvių sekmadienį, Ge
gužės 1 d. Surengta pra
kalbos Lietuvių Klubo salė
je, 628 Franklin st. Pra
džia 5.30 vai. vakare.

Kalbės du žinomi kalbė
tojai iš Clevelando: chemi
jos inžinierius P. J. Žiuris 
ir “Dirvos” redaktorius K. 
S. Karpavičius. Tai bus jų 
pirmas atsilankymas musų 
kolonijoje. Jie abu pasa
kys daug įdomių dalykų S. 
L. A. reikalais ii; šiaip mu
sų Lietuviško gyvenimo ir 
veikimo klausimais.

Geistina kad kuodaugiau 
atsilankytų vietinių ir iš 
aplinkinių miestelių.

Po balsavimų. Musų kuo
pos balsavimų pasekmės S. 
L. A. viršininkų tokios:

Bagočius gavo balsų 3 
Gegužis 6
Bačiunas 21
Mikalauskas 21
Vokietaitis 5
Mockevičius 4
Jurgeliutė 10
Miliauskas 6
Čekanauskas 14
Gugis 7
Tareila 21
Mažaika 2
Dr. Stanislovaitis 22 
Bronušas 5
Klimas 3
Iždo globėjai balsų gavo: 

Mockus 14, Januškevičius 
18, Raginskas 10, Bakanas 
12, Stungis 6.

Koresp.

LIETUVIŲ AMERIKOJE

WATERBURY, Conn.
Bačiunas, Tareila, Stanis

lovaitis laimėjo. Išrinkta 10 
tautininkų delegatų. SLA. 
U kp. Pild. Tarybos balsa
vimo pasekmės:

Bačiunas 64, Bagočius 36, 
Gegužis 20; Mikalauskas 37, 
Vokietaitis 68, Mockevičius 
10; Jurgeliutė 47, Čekanau
skas 57, Miliauskas 12; Ta
reila 81, Gugis 33, Mažeika 
6; Januškevičia 75, Mockus 
49, Bakanas 28, Stungis 23, 
Raginskas 19, Sekys 29; Dr. 
Stanislovaitis 106, Dr. Bro
nušas 13, Dr. Klimas 2.

Delegatų išrinkta 10, visi 
geri tautininkai.

Mirė J. Stašaitis. Bal. 17 
d. mirė Juozas Stašaitis, 73 
m. amžiaus. Paėjo iš Paja- 
vonio, atvažiavo Amerikon 
apie 40 m. atgal. Palaido
tas- Bal. 19 d. Lietuviškose 
kapinėsę,

Gražus susirinkimas. Ba
landžio 3 d., Dr. j. Stanislo- 
vaičio ofiso kambariuose į- 
vyko Lietuvių Kolegijos ir 
Profesionalų Sąjungos susi
rinkimas. Išviso pribuvo 18 
ypatų, iš jų 6 buvo nauji 
nariai. Visų upas buvo la
bai geras ir beveik kievie- 
nas dalyvavo apkalbėjimuo
se. Malonu matyt jaunimą 
taip rimtai gilinantis į rei
kalus.

Tarp kitų dalykų buvo 
apkalbama galimybė įkurti 
savo periodinį leidinį, kaip 
jau buvo anksčiau laikraš
čiuose minėta. Nutarta tuo 
rūpintis toliau ir patirti 
kas iš jaunimo sutiktų tą 
leidinį užsirašyti.

Sąjungos vice - pirminin
kas Pranas Zdanis įnešė 
kad, palaikymui ryšių su 
Lietuvos studentais, ši or
ganizacija stengtųsi sukel
ti fondą užmokėjimui kur
so nors vienam .vertingam 
studentui Kauno Universi
tete. Tas sumanymas' buvo 
užgirtas ir nutarta rengti 
koncertas su šokiais New 
Britaine, šeštadienio vaka
re, Gegužės 14 d. P-lės Bla- 
žauskaitė ir Daktarė Tut- 
liutė, kaipo to miesto gy
ventojos, pasiėmė tuo rei
kalu dirbti, su pagalba są
jungos vaišių komiteto.

Kadangi dabartinis sąj. 
pirmininkas J. Rimavičius 
išvažiuoja neužilgo į Lietu
vą studijuoti Lietuvių kal
bą iš- filologijos atžvilgio, į 
jo vietą išrinktas Vincentas 
Ęudaco, teisių mokinis iš 
Yale Universiteto.-

Užgirta rezoliucija pasių
sti pasveikinimą Prof. H. 
Benderiai, Princeton Uni
versitete, jo 50 metų sukak
tuvėse.

Sekantis susirinkimas at
sibus Birželio 5 d., Dr. Sta- 
nislovaičio ukėje, arti Wa- 
terburio.

Nauji nariai kurie įstojo 
j sąjungą: Marjorie Posca- 
viče iš Ansonijos, Paulina 
Blažauskas ir Dr. Amelia 
Tutliutė iš New Britain, 
Milda Baravykaitė ir Kazi
miera Chaponis iš Water- 
burio, Edith Pilvelis ir Vin
centas Eūdaco iš New Ha- 
veno. Dabar išviso turim 
22 nariu. Lauksime visų 
pribunant į pikniką Birže
lio 5 d.

K. Stanislovaitienė, 
Skelbimo komiteto narė.

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
L. A. turi keturis apsaugas skyrius: S150; 8300; $600, ir $1,000. 

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

eas 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 tai 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites prie Susivienijimo.

Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu 
antrašu arba Į vietinių kuopų valdybas.
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ĮNEŠIMAI S. L. A.
SEIMUI

SLA. 11 kuopa, Waterbu
ry, Conn., susirinkime Ba
landžio 7 d. priėmė sekan
čius įnešimus SLA. seimui, 
bet “Tėvynei” atsisakius 
juos patalpinti, prašome pa- 
talpint “Dirvoje”:

1. Kad SLA. mokėtų pa
šalpą ligoje ir už pirmą sa
vaitę ligos, sumažinant lz4 
mkesties į lėšų fondą, ir 
pridedant prie ligoje pašal

pos fondo, kad pamatinė 
nario mokestis pasiliktų ta 
pati.

2. Kad suspenduotiems 
nariams butų pranešta laiš
ku iš centro apie suspenda
vimą.

3. Kad SLA. kuopų fi
nansiškai atsakomingi vir
šininkai būtinai butų po 
užstatu ir kad Pild. Taryba 
iš kuopų reikalautų tą pa
tvarkymą pildyti.

4. Laike SLA. seimo pa
naikinti delegatų vardošau- 
kį, vieton to įvesti delegatų 
posėdžių lankymo kontrolę 
pas duris.

5. Atšaukti 33-čio ir 6-to 
dvimetinio seimo tarimą, 
draudžiantį organe “Tėvy
nėje” apkalbėti SLA. kandi
datus laike valdybos rinki
mų.

6. Kad seimas padaryti] 
tarimą leidžiantį SLA. Pil- 
domajai Tarybai tarnauti 
ne daugiau kaip du termi
nu (4 metus) išeilės.

7. Kad kandidatų į Pild. 
Tarybą kvalifikacija bei jų 
pilietybė butų nustatyta ir 
įstatuose pažymėta aiškiai 
ir visiems vienodai supran
tamai.

8. Kad konstitucijos ko
misijai už neatlikimą darbo 
laiku nebūtų apmokėta, ir 
išrinkti kitą konstitucijos 
komisiją.

Įnešimų Komisija: 
J. Ažunaris, 
S. Senkus, 
P. Metiečius.

-----------<5£>e-xs>--o-------

DETROIT, MICH.
Tautų Paroda. “Home

land’s Exhibition” — visų 
Tautų paroda, kuri įvyko 
Detroit Institute of Art, tu
rėjo didžiausias pasekmes. 
Žmonės nesitikėjo kad šia
me mieste randasi tiek gro
žės ir brangenybių atvežtų 
iš įvairių ša)ių, „kįek buvo 
matyta parodoje.

Lietuvių grupė, širdingai 
dėkoja visiems kurie nors 
kuo prisidėjo prie šio kil
naus darbo.

Kaip malonu buvo matyt 
LITHUANIA didelėm rai
dėm aukščiau musų buto, ir 
kitą mažesnį parašą ant 
stalo! Musų Lietuvaitės, 
nors čia gimusios ir augu- 
sios, buvo apsirengusios 
tautiškais rubais, tik gaila 
kad jie nebuvo atvežti iš 
Lietuvos, o čia gaminti: bu
tų pridavę daugiau Lietu
viškumo.
z Lietuvių grupė susideda 
sekančių Lietuvaičių: po
nios Pauražienė, Stankienė, 
Maita, Powell, Čižauskienė 
ir Širvaitienė, kuri yra pir
mininkė šios grupės, nes il
giausia prie moterų klubo 
priklauso. Daugiausia pa
rodoje darbavosi p. Paura
žienė ir Širvaitienė ir F. 
Besasparais; pagelbėjo pp. 
Noruševičius ir M. Šimonis.

Paroda sukėlė tiek entu
ziazmo mumyse, taip visos 
darbavosi su pasišventimu, 
džiaugdamosi kad gali Lie
tuvą drąsiai reprezentuoti 
kitų tautų tarpe.

Trumpu paprašymu, at
siuntė septynis dalykus net 
iš Chicagos visiems žinoma 
veikėja, p. Antanina Nau
sėdienė, kuriai visada jau
sime dėkingos.

Daug dalykų pridavė vie
tiniai kurie turėjo ir nesi
gailėjo papuošti parodą.

Parodą apgarsino iš sa
kyklų vietiniai visi trys kle
bonai, taigi matėsi žmonių 
iš visų Detroito dalių.

Pirmininkė Visų Tautų 
Klubo, ponia Dwight C. 
Henderson, labai patenkin
ta tokiomis gražiomis pa
sekmėmis.

Ačiū laikraščiams, “Dir
vai’, “Draugui” ir “Garsui” 
kad patalpino pranešimus 
apie parodą.

Lietuvių Grupė.
Marijona Širvaitienė, Rep.

DAYTON
Mirė. Balandžio 17 d. mi

rė Juozo ir Mortos Ambro- 
zaičių pusketvirtų metų sū
nelis, išsirgęs šešetą savai
čių. Liga prasidėjo iš akies 
ir vaikutis labai sunkiai iš
sikankino. Laidotuvių pa
reigas atliko graborius A. 
J. Keydoszius. Reiškiu pp. 
Ambrozaičiams užuojautos 
jų liūdnoje valandoje.

Svečias. Buvo atsilankęs 
paviešėti dėdė Janšauskas 
(taip jį Daytoniečiai vadi
na) iš Chicagos. Pasakojo 
kad Chicagoje darbininkų 
gyvenimas yra daug skur
desnis ir prastesnis. Lygi
nai su Daytono padėčia, čia 
atrodo kad visai bedarbės 
nebūtų. Dėdė Janšauskas 
patarė šalinti politiką is 
Lietuvių tarpo ir veikti vi-į 
siems išvien kultūros sri
tyje. .į

Kaslink p. J. J. Bačiuno, 
tautininkų kandidato į S. 
L. A. prezidentus, paklau
sus ar yra kiek pamato kad 
jį Chicagos cicilikai taip 
neigia, atsakė kad p. Ba
čiunas yra doras, teisingas, 
gerų norų Lietuvis patrio
tas, ir šmeižtai prieš jį yra 
be jokio pamato.

Linksmas vakaras. TMD. 
moterų 8-ta kuopa surengė 
gražų vakarą Bal. 23 d. su 
įvairiu programų. Vakarą 
vedė p. M. Mockevičienė. 
Pirmiausia buvo perstatyta 
jaunuolių orkestras: V. Vi- 
limaitis smuiką, C. Melašiu- 
tė armonika, ir E. Stulgai- 
čiutė piano, ir kuomet su
grojo, visi.tik stebėjosi mu
sų jaunuolių gabumu. La
bai jautriai grojo armonika 
solo K. Maršaliukas.

Toliau suvaidinta kome
dija — “Pagal Naujausios 
Mados”. Vaidino: J. Saka
las, M. Pauparas, J. Saka- 
lienė, E. Stulgaičiutė, A. ir 
O. Sakaičiutės, ir p. Kaza
kevičienė. Visi savo užduo
tis atliko gerai.

P-lės Sakaičiutės sudai
navo pora duetų, pianu jom 
akompanavo H. Mockevi
čiūtė. Labiausia publikai 
patiko jų daina, ’’Užlipau 
ant Kalno”, A. Vanagaičio. 
Dar buvo atlikta juokingų 
monologų ir dialogų, ir va
karas baigėsi su linksmais 
šokiais. Svečių buvo atsi
lankę iš Cincinnati, Sken- 
derskiai, iš Springfieldo — 
Ruškiai. Ačiū jiems už ne- 
patingėjimą.

TMD. moterų 8-tai kuo
pai didelė garbė už tokį 
gražų parengimą.

Muzikos mylėtojams. Iš 
pat jaunų metų daugelis 
vaikų ir mergaičių mokina
mi muzikos. Taip pat tėvai 
nori kad jų vaikučiai pa
grotų ir Lietuviškų daine
lių bei muzikos. Bet sako 
neturi gaidų. Taigi patar
tina užsirašyti “Margutį”, 
muzikos ir dainų žurnalą, 
kurį leidžia komp. A. Va
nagaitis. Kaina tik $2 me
tams, o dainų ir muzikos 
“Margutyje” rasit per me
tus kokį 50. Prie to, jame 
telpa daug šiaip linksmų 
skaitymų, apart gaidų. Vi
sos kultūringos tautos.įver
tina savo žmonių kūrybinį 
darbą. Mes Lietuviai irgi 
mokėkime įvertinti.

Margučio antrašas: 2437 
W. 69 St., Chicago, Ill.

Iš knygos suprato ligą. 
J. Varkala, pradėjęs nega- 
lauti, pasiskaitęs Dr. A. J. 
Karaliaus knygą “Namų 
Daktaras“, tuoj susekė sa
vo ligą. Nuvykęs pas gy
dytoją pasakė, ir gydytojas 
pripažino kad tokia tai li
ga ir suteikė patarimą kaip 
buvo parašyta knygoje. To
dėl kožnam Lietuviui reik
tų įsigyti tą knygą kaipo 
sveikatos sargą. Knygą iš-

leid komp. A. Vanagaitis; 
gaunama “Margutyje” ir 
“Dirvoje”.

“D.” Rep.

PATERSON, N. J.
Pairo streikas. Manhat

tan Shirt Co. baltinių pro
sy to j ai turėjo savo susivie
nijimą, kurs ilgai gyvavo. 
Šiomis dienomis visi išsi
sklaidė ir kiek dar turėjo 
pinigų juos pasidalino, pa
darė gerą rebaksą, ir po re- 
bakso nustojo piketavę dir
btuvę. Jų streikas tęsėsi ar
ti 6 mėnesių, ir piketavimas 
buvo tęsiamas, norėta at
gauti darbą ir iškovoti di
desnę mokestį dienos dar
bui.

Diduma streikerių buvo 
Lietuviai. Streiką paskel
bus, buvo kiek ir svetimtau
čių, bet jie urtiai pasitraukė 
iš1 prosytojų unijos, tik tie 
pasiliko kurie buvd valdy
boje. Unija turėjo pinigų 
apie pora tūkstančių dola- 
rių, kuriuos keli svetimtau
čiai pasiėmė po kelis šimtus 
ir išvažiavo sau. Streikas 
tęsėsi kol buvo pinigų.

Streikas' prasidėjo kada 
kompanija negalėjo išlaiky
ti visų savo darbininkų, nes 
neturėjo darbo, o unija no
rėjo priversti laikyti visus, 
ir kada tas nepadaryta dar
bininkai apšaukė streiką. 
Streiko laiku keli raudones- 
ni Lietuviai atsidūrė polici
jos stotyje.

Lietuviai neturėjo sutari
mo: vieni streikavo ir pike
tavo, kiti skundė kompani
jai kitus. Tas daugiausia 
matėsi tarp raudonukų.

Anksčiau toje kompanijo
je Lietuviai turėjo gerą 
vardą, bet per Maskvos at
stovus nustojo.

Mirė. Bal. 18 d. mirė Jo
nas Karkauskas biednųjų 
prieglaudoj. Jis sirgo džio
va ■ ir buvo pašalpinio klubo 
patalpintas džiovininkų li
goninėj, kur išbuvo pusę 
metų. Parėjus į Patersoną 
pas savo draugus, jo niekas 
nenorėjo priimti tokią ligą 
turinčio, tada klubas patal
pino jį beturčių prieglau
doje, kur ir baigė savo die
nas. Paliko žmona, vienas 
sūnūs ir duktė Lietuvoje. 
Palaidotas Bal. 21 d. Ukė- 
sų N. P. Klubo rupesniu.

Serga. A. Drobnio žmo
na sunkiai serga. Buvo pa
talpinta ligoninėje, ten ilgą 
laiką išbuvo ir neišsveiko, 
todėl tapo parvežta namon 
ir namie jau po truputį tai
sosi. A. Drobnys yra geras 
tautininkas ir uolus tauti
nėse organizacijose veikė
jas. Linkėtina p. Drobnie- 
nei greit pasitaisyti.

Darbai. Patersone dar
bai šį mėnesį dar labiau su
mažėjo. Viena didelė kom
panija išsikėlė į Kanadą; 
jai dirbo daug Lietuvių ir 
gerai uždirbo, dabar liko 
be darbo. Šilko audinyčios 
taip pat užsidarinėjo ko
kiam laikui, iki gaus užsa
kymų, kitos dirba po porą 
dienų. Čia daugiausia yra 
šilko audinyčių, kuriose vi
si darbai šį mėnesį dikčiai 
sumažėjo.

Chemijos Studentas.

(KANADOS 
I NAUJIENOS 
)— .... .... . _ ______ _

NEVILLE, SASK.
Musų apielinkėje nėra jo

kių dirbtuvių, vien tik ūki
ninkai augina kviečius, nes 
čia yra tikra kvietinė dir
va. Ši sritis labai tirštai 
apgyventa visokių tautų 
žmonėmis: Norvegais, Šve
dais, Prancūzais, Ukrainie
čiais; yra daug ir Vokie
čių, kurie susistatę į kai
mus ir dėvi savo tautines 
drapanas; moterys basos, 
su skarelėmis ant galvų. 
Bet jie geri ūkininkai, nes 
buvo gabus išsirinkti ge
riausias dirvas, ir vieni ki
tus susitraukę pusėtinai ge
rai gyvena, nors ir krizio 
laikais.

Yra keli ir Lietuviai, bet 
jie vieni nuo kitų labai toli 
gyvena tai ir jokių pramo
gų padaryti negali. Suėjus 
retkarčiais Lietuvį, apima 
džiaugsmas, nes gauni pa
sikalbėt Lietuviškai — ne
žiūri ar tu katalikas, ar ci- 
cilikas, bile tik Lietuvis.

Šiais krizio laikais beveik 
ūkininkai ima pašalpį iš 
valdžios: maistą, sėklą, an
glis, malkas, rubus, pašarą, 
o kurie turi traktorius gau
na gazoliną, aliejų. Šie da
lykai duodami lengvu išsi- 
mokėjimu ant 5 metų, ir du 
pirmus metus neima nei 
nuošimčių. Taigi, Kanados 
valdžia nėra bloga.

Pašalpa reikalinga todėl 
kad per praeitus tris metus 
buvo sausos vasaros ir ūki
ninkai panešė didelius nuo
stolius.

Matyt kad butą jau gero
kai prasigyvenusių, nes tu
ri gražias trobas. Nekurie 
gerokai ir kapitalo turėjo, 
bet trijų metų sausumos iš
traukė iš jų viską. Ūkės 
čia yra didelės, nuo 150 ak
rų iki kelių tūkstančių ak
rų. Tose jau reikalinga ir 
mašinerijos.

Ūkininkai šymet tikisi 
geresnės vasaros ir geres
nių laikų. Ši žiema buvo 
tikra žiema, daug sniego ir 
pusėtinai šalo, ko nebuvo 
dvi praeitas žiemas.

Ūkio produktai čia labai 
pigus, jei kas ir turi ką par
duoti: pav. gyvuliai apie po 
2c. svaras, kiaulės taip pat; 
sviestas 15c sv.; 12 kiauši
nių 15c. Bušelis 1 rūšies 
kviečių 47c., ir tt. Krautu
vėse tuo tarpu niekas ne pi
giau,. bet dar brangiau ne
gu buvo pora metų atgal.

T. Anderson.

1932 METŲ BONŲ 
KUPONAI

“Dirva” jau priima 1932 
metų Lietuvos Bonų kupo
nus už “Dirvą” ir knygas 
už pilną jų vertę. Nukirp- 
kit 1932 m. kuponą ir pri
siųsiu t Administracijai.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrasykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

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

Kiekvieną Sekmadienį 

YOUNGSTOWN $1 
PITTSBURGH
SHlfWVEl

EBIE
IŠVAŽIUOJA

. . 8:20 ryto
. .8:29 ryto
. .8:31 ryto

Iš Cleveland
Iš E. 55th St.
Iš E. 93rd St.

Tikietai geri tiktai

Iš

Iš

ten ir 
atgal
ten ir
atgal

GKYŽTA
Pittsburgh 4:00 vakare 

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

arba 9:59 vak.

kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400
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“Liaudies Tribūna“
Savaitinis Laikraštis

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
2437 W. 69th St. 
CHICAGO, ILL.

No. 15 

ARTINANTIS S. L. A. SEIMUI

matomai socialistų dienraš
tis “Naujienos” ir social- 
sandariečių “Sandara” pra
dėjo savo strategišką poli
tiką kad pasirodžius visuo
menės akyse jog yra koks 
tai “skirtumas” politiškame 
nusistatyme tarp “Naujie
nų” ir “Sandaros”.

“Naujienos” nr. 95 rašo: 
“Sandaros provokacijos”. Iš 
to ilgo rašinio matosi kaip 
p. Grigaitis stengiasi paro
dyti kad tai’]) jo ir “Sanda
ros” redaktoriaus p. Vaidy- 
los yra koks tai skirtumas 
pasaulėžiūroje. Tačiau pa- 
žystant gerai p. Grigaiti ir 
p. Vaidylą tenka pasakyti 
jog toje “polemikoje” vis
kas slepiasi tame kad p. 
Grigaitis nori prikergti p. 
Vaidylą prie tautinių pažiū
rų žmonių tuo tikslu kad p. 
Vaidyla galėtų maišytis su 
tautininkais ir tokiu budu 
galėtų pasidarbuoti sociali
stų naudai kaipo špiegas.

Visiems gerai žinoma jog 
laike ŠLA. seimo Pittsbur- 
ge bus šioki-toki kokusai 
(pasitarimai) kaip tautinių 
pažiūrų delegatų taip ir so
cialistinių. Taigi čia kiek
vienam turi būti aišku kaip 
diena kad jeigu p. Vaidyla 
dalyvaus tautininkų pasita
rimuose tai p. Grigaitis tu-

štai kur gaunama
“Dirva” Chicagoje:

“MARGUTIS”
2437 W 69th Street

News Stand
Kedzie and North ave

Aušros Knygynas
3210 So Halsted st

News Stand
18th St. & S Halsted st

News Stand
' Milwaukee ave

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

News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand

40th St & Kedzie ave ;
News Stand

Archer ave. and
So Western ave | ft

News Stand
47 St. & Ashland ave

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

174 puslapiai. 

“DIRVA” arba
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio.

rėš pilnas informacijas apie 
tautininkų nusistatymą ir 
galės žinoti kaip raityti sa
vo socialistiškos politikos 
kringelj.

Kaip kam gal išrodo kad 
šiuose žodžiuose nėra pa
mato. Gali manyti kaip kas 
nori, bet tie kurie pažysta 
p. Vaidylą ir p. Grigaitį per 
keliolika metų labai gerai 
žino kad p. Vaidyla sanda
riečių tarpe nėra nei kiek 
geresnis kaip buvo p. Pron- 
skus, buvęs “Sandaros” re
daktorius. Pronskus, bū
damas “Nauj.” sub-redak- 
torium, rašinėdavo ‘‘Sanda
rai” politiškus straipsnius. 
Visai nebūtų ko stebėtis 
jei ir p. Grigaitis laikas nuo 
laiko “Sandarai” parašo.

“Naujienos” nusako kad 
jeigu socialistai butų nepa
rėmė tai p. Vaidyla nebūtų 
buvęs išrinktas delegatu iš 
SLA. 36-tos kuopos į SLA. 
seimą. Tas yra _ tiesa, tik 
neturi būti praleista nepa
stebėtina kad SLA. 36 kuo
poj perdaug buvo aišku jog 
socialistų dienraščio redak
torius ir social-sandariečių 
redaktorius veikia ranka 
rankon.

Chicagiečiai kurie pažys
ta viršminėtus ponus, gerai 
žino kad p. Vaidyla yra ne 
kas kitas kaip Grigaičio. 
Gugio ir Bagočiaus bernas.

Todėl patartina Pittsbur- 
ge suvažiavusiems tautinin
kams būti atsargiais ne tik 
su “Sandaros” redaktorium 
bet ir su kitais kurie dang
stosi “tautiškumu”.

SLA. Narys.

Chicago. — Mirusio fab
rikanto Crane palikimu, a- 
pie 6,000 jo darbininkų 
liko paveldėjais po dirbtu
vių, kuriu vertė siekia per 
$27,000,000.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Salle Street 

Room 1934
Telefonas: RANDOLPH 0332

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562

Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS ■— Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

Kaina $2.00.

“MARGUTIS”
2437 E. 69 Street 

Chicago, Ill.
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M U S V
PASTABOS

Chicagoj “Margučio’ ra
dio dienžodis įvarė sociali
stų dienraščiui kinkų dre
bėjimą. Dalykas labai pa
prastas: visas iš Lietuvos 
ir kitas svarbias žinias da
bar žmonės girdi kas vaka
ras 10 valandą per radio. 
Kitas dalykas, tai socialis
tų dienraštis dabar negali 
mulkint visuomenės su ko
kiais ten plečkaitininkų “te- 
legramais” iš Argentinos, 
Berlino ar Varšavos. Jei
gu tik socialistai sumeluo
ja tai Vanagų dėdė tuoj ga
li per radijušą pasakyti da
lykų stovį tikroje šviesoje. 
Ne tik socialpalaikiai nega
li melų skleisti bet kai ku
rie kiti irgi bijo Vanago ir 
lenda kaip žvirbliai į kana
pes.

▼ ▼ ▼

Chicagoje įsikūrus Ame
rikos Lietuvių Liaudies Su
jungia, prasidėjo naujas ju
dėjimas ir tautinės sąmonės 
atbudimas. Mat, Chicagos 
Lietuviai, nuvarginti viso
kiais “svieto gelbėtojai” ir 
jų gražiais prižadais, pama
tė juos tikroje šviesoje. So
cialistų dienraštis Chicagoj 
plyšta iš pykčio ir bando 
ignoruoti Amerikos Lietu
vių Liaudies Sąjungą. Ko
dėl? Mat, A. L. L. Sąjun
gos nariais gali būti visi: 
tautininkai, katalikai, ko
munistai, socialistai ir san- 
dariečiai. Jie visi gali būti 
Sąjungos narais sii viena iš-
lyga kad jie pripažysta tau
tybės ribas ir neigia viso
kios rūšies apgavikus ne
žiūrint jų partijų. Bi tik 
jie yra Lietuviai, to pakan
ka būti Sąjungos nariu.

▼ MT

Kalbant apie Am. Lietu
vių Liaudies Sąjungą reikia 
pastebėti kad nežiūrint to 
jog ši organizacija palygi
namai jaunutė, ji jau pasie
kė plačią Lietuvių visuome
nę. Jos narių tarpe randa
si beveik visų musų partijų 
žmonių ir tie žmonės jau
čiasi patenkinti organizaci
jos tvarka. Kodėl? Todėl 
kad jų niekas neužgaulioj a, 
neliečia jų tikybos nei pa
saulėžiūros. Būdami A. L. 
L. Sąjungos nariais jie jau
čiasi Lietuviais. Tiesa, ran
dasi tokių kurie negali sau 
įsivaizduoti kaip čia dabar 
galės, įvairių pažiūrų būda
mi, bendrai veikti? Bet 
praktika parodė kad tie ku
rie sueina į kuopos susirin
kimą jaučiasi gana drau
giškai, o ypatingai musų ži
lagalviai jaučiasi labai ge
rai ir draugiškai, suėję ben
drai su kitų pažiūrų žmo
nėmis. Jie jaučiasi vienos 
tautos sunai ir dukterys. Tą 
jausmą juose įdiegia L. L. 
L. Sąjunga, ko kitur niekur 
to neranda.

▼ ▼ • ▼

“Keleivis” talpina ilgus 
rašinius apie S. L. A. 4-to 
Apskričio žlugimą kelioli
kos šimtų dolarių buk tai 
del tautininkų apsileidimo. 
Tas tai nelabai gerai. Ta
čiau butų įdomu žinoti ko
dėl “Keleivis” nieko nerašo 
apie SLA. 6-tą Apskritį, iš 
kurio darbų yra daugiau 
medegos rašyti negu 4-to 
apskričio. Pav., apie ketu

THE KLAIPĖDA QUESTION

Vol. 4 ----------- -

Many press writers, especial
ly those of Germany, whether 
through intention or through
ignorance of the true state of af
fairs, have published erroneous 
comments on recent events in 
the Klaipėda (Memel) Territo
ry. Such statements as “Ger
man President of the Memel 
Territory”, and “German Coun
cil of the Territory” clearly 
show a lack of familiarity with 
the true status of the Territory 
in relation to the Lithuanian 
Republic. A survey of the 
post-war history of the Terri
tory would have given those 
writers the proper prospective 
of the situation and they would 
not have allowed themselves to 
paint Lithuania in such preda
tory colors when the Governor 
of the Territory ousted Mr. 
Boettcher, a Lithuanian citizen 
and President of the Territo
rial Directorate, for carrying 
on with Berlin negotiations 
detrimental to Lithuania’s in
terests. Even a hasty survey 
would have disclosed these 
facts:

At the Treaty of Versailles 
the Allied and Associated Pow
ers detached the Memel Ter
ritory ( from Germany and in 
1919 the President of the Sup
reme Council answered the pro
testing German Delegation in 
these terms: “The region in 
question has always been Lith
uanian; the majority of the 
population are Lithuanian in 
origin and language; the fact 
that the town itself is in great 
part German would not justify 
the maintenance of this region 
under German sovereignty, 
particularly in view of the fact 
that the port of Memel is the 
sole maritime outlet for Lith
uania. It has been decided that 
Memel and the neighboring re
gion should be handed over to 
the Allied and Associated Pow- 
ers, because the status of the’
Lithuanian territory is not yet Geneva, where her spokesmen 
determined.” vigorously uphold the idea of

After Lithuania was recog- good will and moral solidarity 
nized by most of the foreign among peoples. J. J. B.

ri tūkstančiai dolarių išmo
kėta per draugus socialis
tus ir social-sandariečius iš 
6-to apskričio iždo ir nei 
vienos bilos jie negalėjo pa
rodyt Revizijos Komisijai. 
O kas buvo SLA. 6-to Ap
skričio lyderiai? Nagi “ta- 
vorščius” Grigaitis, jo vy
riausias fetfėbelis Vaidyla, 
Jurgis Stungis. Visgi bu
tų įdomu žinoti už ką ir 
kam tie pinigai buvo išmo
kėta, ir jeigu jie buvo rei
kalinga išmokėti kodėl ne
buvo galimybės parodyt Re
vizijos Komisijai sąskaitas 
kuomet revizija buvo daro
ma?

▼ ▼ ▼

SLA. 6-to Apskričio Chi
cagoj finansuose buvo gana 
juokingų dalykų. Primin
sime tik vieną “auką”. Ap
skričio Revizijos komisija 
po SLA. seimo Chicagoje, 
užėjo vieną čekį parodantį 
kad buvo aukauta $25 SLA. 
36-tam seimui, turbut nuo 
6-to Apskričio.... Pinigų 
priėmėjo ant čekio užpaka
lio pasirašyta “SEIMAS”. 
Revizijos Komisija norėjo 
ištirti ką reiškia tas “Sei
mas”: ar buvo tokia sąskai
ta vedama. Niekas negalė
jo atsakyti, ypatingai iš Ap
skričio valdybos, kas tuos 
$25 pasiėmė.

Jei keno pasirašyta “Sei
mas” ir neparodoma kas 
pinigus paėmė tai galėjo 
taip pat būti parašyta ir 
“Arizona” arba “Cicero” ar 
tam panašiai. Juk tokios 
sąskaitos kaip “Seimas” ne
buvo rodos niekur atidary
ta. Kur yra tie $25?

The Lithuanian 
Tribune

Weekly — Published 
by The

Lithuanian-American
Peoples Association

K. J. SEMASHKA, Sec-y 
3334 Evergreen Ave.

CHICAGO, ILL.

States the Allied Powers did 
not bestir themselves to settle 
the Memel question, but left
the district in the charge of a 
French High Commissioner 
who permitted the old unre
presentative German Director
ate to govern the region. When 
the Directorate began institut
ing policies designated to nul
lify the intentions of the Allies, 
the inhabitants of the terri
tory, seeing that the Allies 
were doing nothing, revolted 
and overthrew the Directorate 
in 1923. The following year 
the Allies and Lithuania signed 
the Memel Convention which 
established the status of the 
Territory.

According to the Convention, 
the Memel Territory forms a 
unit under the sovereignty of 
Lithuania. The President of 
the Republic appoints the Gov
ernor of the Territory. Exec
utive functions are vested in a 
Directorate of not more than 
five members, which must re
sign if the Diet deciares lack 
of confidence in it. In that 
event the Governor has the 
right to accept the resignation 
of' the Directorate, or to dis
solve the Diet. The President 
of the Directorate is appointed 
by and responsible to the Gov
ernor.

Since the Memel Convention 
gives the Governor the power 
to appoint or remove the Pres
ident of the Directorate, Lith
uania acted entirely within her 
legal rights in the case of Mr. 
Boettcher, and the clamor of 
the German press that Lithua
nia was violating the Memel 
Convention and the rights of 
the people of the Territory is 
only “hot air” designed for 
purposes other than the de
fence of the provisions of the 
Memel Convention. Such tac
tics are in complete contradic
tion to Germany’s attitude at

Chicagos socialistų dien
raščio gengė rengiasi prie 
SLA. seimo Pittsburge su 
tam tikrais planais. Sako
ma kad socialistų pape pa
siekęs Pittsburgą tuojau 
šauksiąs kokusą socialistų 
ir sandariečių. Iš sanda
riečių pusės tame kokuse 
žymiausis leitenantas bus 
“Sandaros” redaktorius p. 
Vaidyla; taipgi turėsiąs ko
kį tai “ciną” ir Dr. Zimon- 
tas, pirmininkas kadaise 
buvusios A. L. T. Sandaros, 
kuri dabar virto socialistų 
ramsčiu.

Chicagos socialistų šta
bas darbuojasi kad patrau
kus visus sandariečius rem
ti draugą Bagočių, Gugi ir 
kitus. Jie rengiasi suardyt 
Pittsburgo sandariečių su
manytą pasitarimą visų 
tautinių pažiūrų žmonių, 
kad sandariečiai kartais ne
nesusitartų su tautininkais.

▼ ’•r ▼

“Naujienos” nesenai rašė 
apie “Olių-Žilvičių” šeimy
ną, buk jie pasirašę ant iš
leistų brošiūrų kas liečia S. 
L. A. Pild. Tarybos rinki
mus. Matomai tas socialis
tams labai nepatiko. Po
nas Grigaitis tą editorialą 
rašė drūčiai įpykęs. Ta
čiau nieko tokio jei “Olių- 
Žilvičių” šeimos nekurie ir 
pasirašė. Jie rodos visi 
moka Lietuviškai rašyti ir 
tame nieko nepaprasto. Da- 
leiskim sau yra tokių šeimų 
kuriose randasi ir tokių na
rių kuriems prisieina Žy
diškai rašyti. Tai jau aišku 
kad tokia šeima progreso 
nepadarys!
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JAUNIMO POK1LIS. Bal. 9 
d., vakare La Salle viešbutyje 
įvyko' “Dirvos”-“Liaudies Tri
būnos” jaunimo pokilis, kur da
lyvavo didelis buris jaunimo, 
kaip tai Pranas Jakavičius, Jo
nas Balanda, Antanas Stelmo
kas, Aldona Balanda, Aldona 
Kirstukas, Elinor Striupas, Al
dona Milankis ir Bronė šaltinis, 
Stasys Jokubauskas, pp. Striu- 
pai, pp. šaltiniai, pp. Kirstu
kai, pp. Oliai, p. čepuliavičius 
ir daugelis kitų. Iš jaunimo 
nekurie, čia žinomi žymus dai
nininkai, padainavo ir paskam
bino. Visiems dainininkams 
ir dainininkėms reikia išreikš
ti daug pagyrimo už jų drąsų 
Lietuviškumą, nors visi čia au
gę, ir nors šiame vakare buvo 
daug žymių Amerikonų, jie 
dainavo Lietuviškai. Svetim
taučiai išgirdę gražias Lietuvių 
melodijas labai jomis gėrėjosi 
ir privertė dainuoti po kelis 
kartus, ypatingai Praną Jaka- 
vičių, kuris sulaukė daug aplo
dismentų.

Programe dalyvavo ir Adv. 
A. A. Olis. Programą vedė 
Bronius F. Simons. Vakaras 
baigėsi su šokiais, kurie tęsėsi 
iki vėlai nakties.

šis programas buvo rengtas 
bendrai su “Universitetų Pir
mą Kart Balsuojančių Klubu”. 
Programą išpildė beveik vieni 
Lietuviai. Rep.

MIDWEST Public Utilities 
Co., kurios turtas siekia virš 
$1,000,000,000, šiose dienose fi
nansiškai suklupo ir pateko į 
receiverio rankas. Insull ir dar 
du žymus biznieriai paskirti 
receiveriais.

BIJŪNĖLIO vakaras. Bal. 17 
d. Almiro Simons salėj, vaikų 
draugijėlė “Bijūnėlis” surengė 
gražų vakarą, žmonių buvo 
vidutiniškai. Buvo vaidinimas, 
dainų ir muzikos. P-s Kauli
nas, draugijos pirmininkas, jau 
kelinti metai kaip pasekmingai 
joje darbuojasi. Teko girdėti 
kad tėvai žada draugijėlę lik
viduoti, bet del kokių priežas
čių nežinau.

Statė scenon veikalą “Links
mos Dienos”. Programe daly
vavo sekanti jaunuoliai ir jau
nuoliai: Anna Valiulis, Veneta 
Kaulinas, Arthur Tumosa, Al 
Mitskis, Aldona Valiulis, Helen 
Kurgis, Irena Mankus, Vernus 
Tumosa, Lilian Stanionis, Albi
nas Smalelis, Benny Valuckas 
ir kiti. Suvaidino labai gerai.

Kitados Bijūnėlis buvo glo
boj SLA. 226 kp., bet buvo už
sispyrėlių, kurie atitraukė vai
kų draugiją nuo minėtos kuo
pos. Per kelis metus draugijė
lę labai pasekmingai mokino p. 
Steponavičienė. Patartina ne
likviduoti, bet gavus daugiau 
jaunimo palaikyti. Tėmytojas.

MIRĖ. Nuo vėžio ligos mirė 
gerai žinomas Northsaidės Lie
tuviams tautietis, Mikužis; jis 
kankinosi apie tris metus. Pa
liko žmona ir keturios dukrelės. 
Palaidotas Bal. 18 d. šv. Kazi
miero kapinėse. Kaimynas.

NUSIŽUDĖ. Bal. 21 d., 7 v. 
ryte, rasta nusižudęs North
saidės senas gyventojas, Gas
paras Kiaras, apie 40 m. amž. 
Nusižudymo priežastis nežino
ma. Palaidotas Tautiškose Ka
pinėse Bal. 23 d. po priežiūra 
Rytų žvaigždės Klubo. Laido
jime patarnavo graborius Le
kavičius. Rep. 

LIETUVOS Konsulas A. Kal
vaitis Bal. 24 d. kalbėjo “Mar
gučio” radio programe, iš sto
ties WHFC, Klaipėdos klausi
me. Gerb. Kalvaitis aiškiai nu
švietė Klaipėdos padėtį ir kon
fliktą tarp Lietuvos ir Vokie
tijos už tai. Labai vaizdžiai 
nušvietė visas provokacijas ko
kias Vokiečiai varo prieš Lie
tuvą.

Geistina butų kad p. Konsu
las tankiau pakalbėtų apie Lie-,

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

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė- s 
nesj rasite Pustapėdiška Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių | 
gyvenimo nuotikiais. 2

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

“MARGUTIS” <
2437 West G9th Street Chicago, Ill. J

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis. i

tuvos padėti, o Lietuviams be
galo svarbu išgirsti tikras ofi- 
ciales žinias. Radio Klausyt.

“MARGUČIO” .Turginės. Bal. 
23 d., kuri buvo Jurgių Diena, 
“Margutis” surengė Ciceroj, 
Liuosybėj salėj, “atpuskus” — 
Jurgių, Jurgeliu, Jurgučių ir tt. 
Atsilankė gražus buris publikos 
ne tik iš Melrose Park. Chica
go, ir iš kitų miestelių, bet bu
vo vienas net iš Brooklyn, N. 
¥.. p. D. Klinga.

Programas buvo gražus, po 
vadovyste “Margučio” komp. 
A. Vanagaičio. Po programo 
buvo Lietuviški šokiai. Orkes
tras buvo “Margučio” armonis- 
tų. Buvęs'.

WONDER Wet Wash Laun
dry. Tai yra Northsaidėj Lie
tuviška baltinių skalbykla, ku
ri gyvuoja jau aštuoni metai. 
Tom Verbilion yra savininku 
ir vedėju viso biznio. Skalbyk
la randasi 2435 N. Western av. 
Telef. Humboldt 1331. Lietu
viams reikia savuosius parem
ti. Pašaukus telefonu jie at
vyks paimti iš namų. Kel.

VAIZBOS BUTO metinis su
sirinkimas. Bal. 19 d. Univer
sal State Banko klumruimyje 
įvyko Chicagos Lietuvių Vaiz
bos Buto direktorių susirinki
mas, kuriame išrinkta nauja 
valdyba šiam metui:

Prezidentu—Joseph J. Elias; 
Vice-Prezidentais: S. B. Komai- 
ko, F. P. Bradchulis, J. W. Za- 
charewich, J. J. Grish.

Sekretorium ir biznio vedė
ju J. P. Varkąla.

Iždininkų M. P. Kiras.
Taip pat išrinkta ir įvairios 

veikiančios komisijos, tarp jų 
Pasaulinės parodos komisija, iš 
šių: Pirmininkas J. J. Elias ir 
nariai: J. P. Varkala, Antanas 
Kalvaitis, M. J. Kiras, S. B. 
Komaiko, Frank B. Mast, J. J. 
Grish, Frank Šatkauskas, A. 
A. Slakis, Jonas J. Zolp.

Tarp kitų dalykų, pasiųsta 
pasveikinimas Prof. H. H. Ben- 
der’ui sąryšyje su jo 50 metų 
amžiaus sukaktuvėmis.

CHICAGOS social - sandarie
čiai labai nudžiugo kad SLA. 
36-toj kuopoj draugas Bagočius 
gavo daugiau balsų už tautinin
kų kandidatą. Sakoma kad “di
džiosios galvos” sandariečių vi
sos balsavo už draugą Bagočių, 
Gugi ir kitus socialistų kandi
datus. Taipgi .sandariečių di
delėmis pastangomis, ypatingai 
p. Vaidylos, išrinkta socialistai 
delegatai į Pittsburgo seimą.

Socialistai ir social-sandarie- 
čiai baisiai bijojo kad nepatek
tų delegatais Adv. Olis ir B. F. 
Simons-Simokaitis. šiedu žmo
nės jiems labai pavojingi:'Adv. 
Olis gali iškelti SLA. finansų 
stovį, o Simokaitis gali pasaky
ti seimui kokių “zbitkų” pada
ryta SLA. 6-me Apskrityje. 
Tą dalyką iškėlus atsistotų blo
goj pozicijoj Grigaitis, Vaidy
la, Gugis, Stungis ir keli kiti.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Piatinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”
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TURES SKIRTIS NUO SOCIALISTU Išrado Naują Karo 
įnagį

Sykiu su S. L. A. seimu 
Pittsburge, šį Birželio me
nesį įvyks A. L. T. Sanda
ros seimas. Nors Sandaros 
seimai nustojo reikšmės, 
tačiau seimas vistiek bus 
laikoma. Ir šis seimas tu
rės išspręsti galutiną San
daros likimą: ar ji bus tau
tinė Sandara ar socialistiš- 
ka Sandara. Jeigu tas ne
bus išspręsta, Sandara ga
lutinai žlugs.

Kad ji neturi reikšmės 
(bet dar gali pasitaisyti) 
parodo pereitų metų seimo 
daviniai: po seimo pats or
ganas sarmatijosi paskelbt 
pasekmes ir nepaminėjo nei 
kiek delegatų dalyvavo....

A. L. T. Sandarą sudemo- 
ralizavo jos sus.ibroliavimas 
su socialistais, kurie ir po 
šiai dienai, pasislėpę Įvai
riais vardais, rašo “Sanda
roje’’ tautininkus neigian
čius straipsnius, o redakto
rius visai be jokių pastabų 
juos grūda, reiškia pritaria 
socialistų minčiai.

Sandara, apie desėtkas 
metų atgal, pasirinko rem
ti Lietuvos Valst. Liaudi
ninkų partiją. Tą pasirin
kimą pakartojo per keletą 
seimų. Tą bekartojant, iš
tiko taip kad Valst. Liaudi
ninkai suėjo i koaliciją su 
socialdemokratais ir valdė 
bendrai Lietuvą apie pusę 
metų. Nelaimei, ta vyriau
sybė (Dr. Grinius buvo ta
da Lietuvos Prezidentu) ta
po Lietuvos tautininkų iš
versta.

Ten abi pralaimėjusios 
partijos pravirko, pravirko 
ir čia Amerikoje Sandara, 
ir susikibus į glėbį su socia
listais išvien krupčiojo-ai- 
manavo del ‘fašistų’ ‘smur
to’. Bendra “nelaimė” su
artino Sandarą su socialis
tais. “Demokratizmas” pa
gavo sandariečius ir jie, iš
tikimi tam obalsiui, nei ne- 
patėmijo kad jų organas 
tolyn labyn Įsiklepojo su so
cialistais.

Dalis sandariečių, kurie 
kitados buvo karštais socia
listais, išvien giedojo už 
“demokratiją”, kiti sanda- 
riečiai, neįmatydami skirtu
mo tarp Sandaros demokra
tizmo ir socialistų ‘‘demo
kratizmo”, suvedžiotojams 
pasidavė. Socialistai iš to 
pasinaudojo, sustiprėjo, o 
Sandara visai nusmuko.

Šiandien socialistai iškėlę 
galvas žengia per sandarie
čius užgrobti tautišką or
ganizaciją Susivienijimą, o 
sandariečių remiamas vos 
tik vienas turimas kandi
datas p. Gegužis pasilikęs 
toli užpakalyje. Sandarie- 
čiai remia socialistų Gugį, 
bet socialistai nei vieno bal
so Gegužiui neprimetė.

Tagi, ateina laikas sanda- 
riečiams skirtis su socialis
tais ir padaryti vėl Ameri
kos Lietuvių Tautinę San
darą tautine. Kurie san- 
dariečiai nori socialistinės 
Sandaros lai eina Į Socialis
tų Sąjungą, ji rodos atgy
janti. Prie sandariečių jų 
niekas nelaiko. Nori dirb
ti socializmui, turi gana vie- 

’tos pas socialistus. Tokie 
gaivalai yra pavojingi San
darai ir turi būti prašalinti. 
Sandarą palaiko tik tautiš

ki sandariečiai, iš socialis
tų ji nei cento negauna. Ko
dėl tautininkai turi savo 
centais perinti kenksmin
gus parazitus socialistus?

Jeigu tautiniai sandarie
čiai turės gana vyriškumo, 
Pittsburgo seime galutinai 
apsivalys nuo socialistų ir 
jų uodegų, kurie skelbia jog 
“socialistai artimesni san- 
dariečiams negu tautinin
kai”. Jeigu gi to nepada
rys, ateityje Sandara turės 
likti tikrų Lietuvių akyse 
tik socialistų uodega, Ame
rikos Lietuvių gyvenime vi
sai nereikalinga.

Perdaug Užmušėjysčių
Suv. Valstijose 1931 me

tais užmušėjysčių skaičius 
išpuolė po 109 ant kiekvie
no milijono gyventojų — 
buvo užmušta virš 13,000 
žmonių.

Pietinių valstijų miestuo
se, pasirodo, užmušėjysčių 
skaičius buvo didesnis, nors 
Chicagai išpuolė po 141 ant 
milijono, ir New Yorkui 83.

Kanadoj užmušėjysčių iš
puolė po 16 nuo milijono 
gyventojų.. Londone tik po 
8, Liverpoolyje po 5.

Amerikoje užmušėjysčių 
padaugėjimas paeina nuo 
prohibicijos, kuri išaugino 
vieną prieš kitą kovojan
čias gaujas.

Laikraščiai praneša kad 
Lester P. Barlow, iš Stam
ford, Conn., išrado naują 
karišką naikinimo priemo
nę, kuri, sako jis, gali su
naikinti miestą už tūkstan
čio mylių atstu.

Suv. Valstijų senate pa
tiekta rezoliucija sudaryti 
komisiją ištyrimui to nau
jo padaro ir jeigu pasiro
dys tinkamas, bus nupirk
tas.

Smarkios Demokratų 
Lenktynės

Demokratų partija Ame
rikoje ir šymet labai susi- 
skaldžius. Turi du labai sti
priu kandidatu Į preziden
tus — dabartinį New Yor- 
ko valstijos gubernatorių 
Franklin D. Roosevelt, ir 
buvusį tos pat valstijos gu
bernatorių Alfred E. Smith. 
Daugelyje valstijų .daroma 
viešos nominacijos abiejų 
tų kandidatų. Daugiausia 
laimi Roosevelt. Šiose die
nose Mass, valstijoje nomi
naciją gavo Smith.

Atėjus partijos nomina
cijų konvencijai jie gali ne
gauti nei vienas, ir tada in- 
eis koks nežinomas.

Republikonai nusis t a t ę 
laikyt Hoover’į. Preziden
to rinkimai bus ateinantį 
Lapkričio mėnesį.

Aš DŽIAUGSMŲ SVAJONĖ
Et, šalin, skausmai, dejonės,
Traukitės iš tako,
Man įgriso jus malonės
Ir kentėt pakako.

Aš šiandien džiaugsmų svajonė,
Aš gėlynų plotas,
Aš esu gražių vilionių
Jausmais įauksuotas....

Aš šiandien jausmų auksinių
Pražydėjus gėlė,
Ir žalių lankų šilkinių
Linksma plaštakėlė!

Nepavyt džiaugsmų svajonės
Jums skausmų šešėliai,
Nes jai kelio nepastoja
Vargų debesėliai.

Ir niekad jus nepavysit,
Kelio nepastosit,
Nors erdvėm kaip šviesa skrisit
Ir žaibais plasnosit.

Jonas Morkūnas.

SKAUSMO GĖLĖS
Man brangios, brangios skausmo gėlės 
Kaip laimės kaitrus spinduliai, 
Kaip laimės tylios ašarėlės,
Man brangios, brangios skausmo gėlės!
Nedžiaugkis, skausme, kad įšėlęs
Širdin man kruvinai įgėlei....
Man brangios, brangios skausmo gėlės, 
Kaip laimės aštrus spindulėliai!

Dienelės gražios, dienelės šiltos, 
Kaip sveikatėlė, lengvutės, aiškios. 
Linksmutės, tekat, rudens apviltos, 
Dienelės gražios, dienelės šiltos, 
Sidabro taurės senai pripiltos;
Dar lašas—galas; jo žymės reiškios. 
Dienelės gražios, dienelės šiltos, 
Kaip sveikatėlė, lengvutės, aiškios!

—M. Vaitkus.

DESPERACIJOJE
“Išmintingas” “Tėvynės” 

redaktorius p. Vitaitis ne
žino ko griebtis. Ateina 
SLA. seimas, bet Centro 
kuopa jo neišrinko delega
tu į seimą, nors jis prašė- 
siulėsi važiuoti dykai. Mat, 
jis seime užrašinėja proto
kolus ir paima iš SLA. apie 
$60 šalip reguliarės algos, 
kurią gauna nors tą savai
tę ir nedirba redakcijoje.

Kad kuopa neišrinko jo 
delegatu žinom kodėl: at
mena visi pereitos vasaros 
Liepos 24 dienos skandalą 
pačiame centre.

Vitaitis “Tėvynės” nr. 17 
drožia editorialą “Reika
lingas Rimtumas”, kuriame 
tarp kitko sako: “Visokie 
politikavimai, s a u v aliavi- 
mai, net pačias organizaci
jos viršūnes siekianti, ank
sčiau ar vėliau pražudys ir 
pačią organizaciją”.

Ponas Vitaiti, kas prade-1 
jo politikavimus pačiose 
viršūnėse, ar ne tamista su 
p. Gegužiu? Kas kėsinosi 
net smurtu prašalint iš cen
tro SLA. sekretorių? Kas 
pavertė organą šlykščiau- 
sios politikos įnagiu? Kas
platina melagingus laiškus 
prieš tamistai nepatinka
mus kandidatus? Kas pa
metė Gegužį ir nuėjo pas 
socialistus, pajutęs kad jie 
gali būti laimėtojais? Kas; 
varėsi už Viniko įstatymą į 
sekretorius nors jis nėra 
pilietis?

“Susivienijime turi kartą 
(turi būti sykį.—Red.) ant 
visados užviešpatauti teisy-l 
bė”, yra kita p. Vitaičio pa
moka, kuri atsisuka prieš 
jį patį. Nes redaktoriui ne 
visi nariai iki šiol buvo ly
gus: jis dėjo visokius šlam
štus prieš gerus, teisingus 
SLA. narius, kurie, nepūtė į
jo dūdą, o tiems nedavė vie
tos ne tik pareikšti mintis 
SLA. reikalais, bet nei už
metimams atitaisyti.

Pagaliau, ką p. Vitaitis 
apšaukia “teisybe” S. L. A. 
reikaluose? Jeigu organi
zaciją užimtų vadovauti 
tautininkai, ar tada bus 
teisybės viršus? Jeigu už
imtų valdyti Gegužis ir vi
sa dabartinė senoji valdy
ba, ar bus teisybės viršus? 
O jeigu užims socialistai, ar 
tada tik bus teisybės vir
šus?

Iš kelių pastarų p. Vitai
čio editorialų atsiduoda ne
malonus “kvapas” jog “tei
sybės” viršus bus tik tada 
jeigu laimės socialistai ir p. 
Vitaitį paliks redaktorium.

Mums gi išrodo kad tada 
Susivienijime prasidės So
doma ir Gomorra, ir todėl 
sakome: Nuo socialistiško 
gaivalo išgelbėk mus, Vieš
patie !

(Bet kadangi Viešpats to 
nepadarys, patartina S.L.A. 
nariams, ir seimo delega
tams, gelbėtis.)

Sovietuose kai Kam 
tikras Rojus

Paskiausios žinios iš so
vietų sostinės Maskvos sa
ko kad ten moterys orga
nizuojasi daryti ką nors iš
vengimui stokos sviesto, 
pieno, kiaušinių ir cukraus.

Sviestas, paveizdan, par
siduoda po $3.60 svarui, ir 
tai mažai jo yra.

Kadangi tik aukštieji ko
misarai gali sviestą įpirkti 
ir tik jie jo gali gauti, dar
bininkai turi atsižadėti apie 
sviestą ir mislyt. Sviesto 
pardavėjai daro gerą biznį 
ir buržujiškai gyvena.

PAKALNIS
(Pakalniu Piliakalnio Padavimas)

Rašo Povilas Sirgedas.

(Tąsa iš pereito num.)
Aušrutės žuvimas

Nutarta buvo kuobrangiausia parduo
ti savo gyvybę ir pilį. Visi vyrai, vaikai 
ir moterys, mokančios raitos joti, turėjo 
išsiveržti iš pilies ir naikinti kryžeivius tol 
kol žus nuo jų ginklų, o likusieji pilyje tu
rėjo taip pat žūti besigindami.

Aušrutė dar kartą pasidairė iš sargy
bos bokšto, norėdama pamatyti savuosius 
gryžtant. Bet tolumoje viešpatavo tyla, o 
apie pačią pilį knibždėjo kryžeivių būriai, 
kurie jau visai baigė griaut sienas. Laikas 
buvo vykdyti sumanymą....

Pirm visko Aušrutė paslėpė pilies ru-
syje savo turtus, užkeikdama kad niekas iš 
priešų negalėtų jais naudotis.

Jau viskas buvo paruošta antpuoliui. 
Pilies kieme žvengė pabalnoti risti žirgai, 
o šalia jų laukė, stovėdami ir tylėdami Au
šrutės vyrai. Kiti gyventojai jau padegi
nėjo pilies rumus ir galando sau aštrius 
ir ilgus kalavijus.

Štai pagaliau pasirodė ir Aušrutė.
Liūdnai ji apžvalgė likusiųjų gynėjų 

saujelę ir prabilo: r
— Viską darėme savo išsigelbėjimui. 

Bet toks jau musų likimas! Priešas gau
singas — musų saujelė.... Mums lemta 
visiems žūti.... Tat drąsiai pulkime prie
šą, naikinkime jį ir žukime visi, kaip pri
dera tikriems Lietuviams pilyje arba ko
vos lauke!....

Tai tarus, užšoko ant savo juodbėrio 
ir pamojus likusiems pilyje atsisveikini
mui, nujojo prie vartų. Paskui ją sekė 
koks penkiolika raitelių. Atsidarė vartai 
ir visi kaip paleisti laisvėn sakalai spruko 
pro juos.

Nustebo ir sumišo kryžeiviai. Tuo 
naudodamiesi Lietuviai, kaip vilkai avelių 
būryje, užpuolė priešus ir guldė jų daugy
bę į šalis. Kur jie pasisuko ten galvos ri- 
tosis. Labiausia kryžeivių dėmesį savo 
narsumu kreipė į save Aušrutė. Visur ji 
švaistėsi, visur klojo kryžeivius savo aš
triu kalaviju. Bet neilgai Lietuviams se
kėsi. Kryžeiviai pamatę tik saujelę prie
šų, atsipeikėjo ir puolė juos kaip žvėrys.

Žiauri ir kruvina kova neilgai tęsėsi. 
Lietuviai ėmė tirpti, nykti kaip pavasario 
sniegas. Juos baigė gniaužti po vieną šim
tais iš visų pusių apstoję kryžeiviai.

Aušrutė kovėsi narsiausia. Ir rodės, 
jei ji taip ilgai pakovotų tai jai pasisektų 
išžudyti visus kryžeivius. Tik štai.... ne
tikėtai, mirtinai pervėrė jos juodbėrį ne
laba kryžeivio strėlė ir jis, gailiai sužven
gęs, krito lyg pakirstas aržuolas. Nudžiu
go kryžeiviai, tikėdami paimti gyvą nar- 
suolį-karžygį. Bet apsiriko — pašokus 
nuo žemės, Aušrutė įsismeigė sau į kruti
nę durklą ir.... susmuko kraujo upelyje, 
greta žirgo....

Pilyje buvo baisus vaizdas. Degė rū
mai, sienos baigė griūti, o kryžeiviai links
mi skubėjo pilin. Bet ko jie staiga susto
jo?.... Baisus reginys prieš juos atsivė
rė: visi likusieji pilyje gynėjai gulėjo įsi
smeigę savo krutinėsna kalavijus.... Tarp 
jų viešpatavo mirtina tyla.... Nesidžiau
gė kryžeiviai laimėję tokią žmonių auka 
pilį.... Spruko kiek tik kojos nešė atgal 
ten iš kur buvo atvykę....* * *

Ko dunda kelias, ko gaudžia miškas, 
ko keliasi dulkių debesys? Tai lekia šuo
liais pilies link jos valdovas Pakalnis. Liūd
nas jo veidas, širdis jam lyg sakyte sako 
apie didžiulę nelaimę ištikusią jo brangią 
pilį. Žirgas, pentinais spaudžiamas, neša

savo valdovą kaip aitvaras. Paskui jį 
skrenda, kaip sakalai, tūkstančiai ginkluo
tų Lietuvos bernelių....

Štai ir netoli pilis.
Baisus reginys sustabdo visus. Pilis 

jau baigia degti. Lavonų lavonai riogso 
aplink pilį. Antai prie didžiulės lavonų 
krūvos pamato Pakalnis savo Aušrutės 
juodbėrį, o greta jo ir.... savo mylimą 
Aušrutę.. ...

Suprato Lietuviai kad jau nebereikia 
jų aštrių kalavijų. Stiprus ir aštrus kala
vijai turėjo šį kartą pasislupti makštyse, 
neragavę kryžeivio sprando....

Kryžeivius jau buvo išvarę šie Lietu
vių lavonai, Aušrutei vadovaujant.

Nuliūdę karžygiai surinko savo myli
mųjų kunus krūvon. Sukrovė didžiulį lau
žą ir ant jo sudėjo žuvusių kunus. Po to, 
padegė laužą ir ugnies liežuviai priglaudė 
Lietuvių-karžygių kunus, o jų sielos nu-
skrido į dausų karalystę....

Taip žuvo garsi Pakalnio pilis.
* * * •

Baigia savo amžiną pasaką Pakalnis. 
Mėnulis liūdnai nusišypso ir padėkojęs už 
gražią-liudną pasaką, keliauja susimąstęs 
toliau. Lieka vienas senelis Pakalnis. Tiek 
amžių jis stovi, tiek daug jis matė gyveni
mo įvykių, daug ko pergyveno.... Jei im
tų jis viską pasakoti žmogui tai žmogus 
neįstengtų visą amžių išklausyti visų jo 
pasakojimų. Ne tik jis galėtų papasakoti 
iš gilios senovės pasakų, bet jis papasako
tų ir apie tuos mums visai artimus laikus, 
kada ant jo stovėdamos Lietuvių kanuo- 
lės griaudė ir 'siuntė savo mirties bitete 
bolševikų, bermontininkų, Lenkų 'tšti’pan. 
Jis viską žino, daug ką gali pasakyti. Tik 
nepatingėkit kada nors vasaros laikais at
ėję pasiklausyti jo pasakojimų. Ir jis pa
pasakos jums šią savo amžiną pasaką, ku
rią aš jums pasekiau....

Pakalnių piliakalnis yra Utenos vals
čiuje, šalia vieškelio iš Pakalnių į Leliū
nus. Gamtiškai stovi labai gražioj vietoj, 
vienoj pusėj yra labai didelis ežeras, an
troj toliau matyti didelis žaliuojantis miš
kas, o visoj aplinkoj matyti graži teritori
ja su kalneliais.

Padavimai pasakoja kad kai anksti ry
tą darbininkai eidavę į darbą, iš to pilia
kalnio išlysdavus “auksinė kiaulaitė” ir 
viliodavus darbininkus. Saulei patekėjusį 
ta kiaulaitė vėl palysdavus po piliakalniu 
Ir dabar žmonės kalba kad prireikus būti
nai aukso, imsim kasti piliakalnį ir rasime 
po juo “auksinę kiaulaitę” ir turėsim auk
so pakaktinai. • Ant viršūnės stovi 1918 m. 
pastatytas didelis gražus medinis kryžius 
su užrašu: “Dieve Gink Lietuvą”. Kryžius 
matosi iš labai toli ir daro gražų įspūdį, 
minėdamas Lietuvos nepriklausomybę.

(Galas)

DU BROLIAI

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

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

Aplink Maskvą ėmė spiestis naujo 
kraujo žmonės, atsidavę likimui, kantrus 
ir išgudėję prisitaikymui tų dienų savo pa
dėčiai. Maskvoje kilo nauja dinastija val
dovų, žiaurių ir klastingų, gudraujančių 
ir pataikaujančių savo pavergėjams Toto
riams.

Pataikaujant ir papirkinėjant Totorių 
khanus, tie Maskvos kniaziai pasiekė savo 
galybės, kurią pirko krauju ir ašaromis 
savo pačių brolių. Gabaus patys kniaziai— 
kaip Ivanas Kalita — užėmė vietą khanų 
duokliarinkių, ir patys spausdami ir dvi
gubai imdami iš savo žmonių, tarnavo To
toriams ir sau kaipo špiegai prieš kitus 
kniazius. Maskvos galybei augant, buvo 
pati žiauriausia kniazių savitarpinė kova, 
ir jie vieni kitus Totoriams skundė, o pas 
khaną pašaukti, vieni buvo nužudomi, kiti 
pavergiami, jų žmonos ir vaikai kankina
mi arba turėdavo tarnauti vergų vietoje.

Khanui įskųstas kniazius tuoj būdavo 
pašaukiamas į Auksinės Ordos sostinę Sa- 
rajų prie Volgos, toli rytų Rusijoje, o ten 
sutikdavo savo likimą kaip viršuje paminė
ta. Atsisakiusį eiti sutikdavo toks likimas 
kaip sutiko Tvėrių kniazių, kaip aukščiau 
buvo pasakyta.

Simeonas tuo tarpu buvo pasiekęs pa
tį čiukurą savo laimėjimų pas khaną Uz
beką, savo žiauriais darbais ii' begėdiškais 
lankstymaisi khanui, taigi jis turėjo progą 
iškelti Maskvą ir pasivadino “Didis Knia
zius Visų Rusijų”. Bet tas titulas mažai 
turėjo reikšmės, nes kuomet Totoriai už 
auksą ir gerybes pavelijo jam taip rėdytis, 
iš kitos pusės Lietuviai jį engė. 1341 me
tais Algirdas buvo apgulęs Možaiską, pa
ties Simeono paveldėjystę.

Su tokiu valdovu kaip Simeonas, Gedi
minas matė reikalo užvesti draugingus 
santikius, o gal Ivanas Kalita, irgi neka- 
ringas valdovas, prisigerindamas Gedimi
nui, išprašė jo dukterį savo sunui Simeo
nui už žmoną — tas nėra tikrai žinoma, 
vienok tai buvo dalis Gedimino politikos 
kad Aigusta pateko Simeonui už žmoną.

Pas jį dabar atbėgo pagalbos jieškoti 
Gedimino sosto įpėdinis, nes Algirdas, ve
dęs antrą žmoną, Tveriu kunigaikštytę Ju
lijoną, palaikė Tveriu pusę jos tėvo ginčuo
se su Maskva.

Kad Simeonas butų norėjęs atvirai su 
Algirdu kariauti jis to niekad neparodė, 
nors priežasčių daug rasti galėjo. Ir kiek 
kartų Algirdas buvo išėjęs prieš Maskvą, 
Simeonas vis rasdavo budus susitaikyt gra
žumu. Nei Jaunučio atbėgimas nebuvo 
gana didele priežastimis Maskvos valdovui 
pulti Algirdą, nors butų galėjęs gauti pa
galbą iš Totdrių.

Net 1349 metais neištraukė į karą tų 
dviejų valdovų dar didesnė priežastis: Al
girdas tais metais siuntė į Auksinę Ordą 
savo pasiuntinius padaryt taiką su nauju 
khanu, Čanibeku. Simeonas tą patyręs, 
paleido pas khaną savo pasiuntinius su di
delėmis dovanomis, skųsdamas buk Algir
das yra pavojingas khanui, jis ne kartą už
puolęs ir engęs Totorių valdomas kunigai
kštijas ir dabar nori nuengti Maskvą, kad 
paskui galėtų priešintis pačiai Ordai.

Tokis tai buvo Simeono “išdidžiojo” 
kovos būdas: pasalingais melais, skundais, 
papirkimais ir nusižeminimu stipresniems 
už save Totoriams, jų globoje stiprino sa
vo padėtį, vietoj kariauti kovos lauke.

Simeono melagystės ir skundai pasi
rodė khanui taip tikri ir teisingi kad Ča- 
ribekas perširdo ant Algirdo ir įsakęs su
imti jo pasiuntinius, atidavė juos Simeonui 
į Maskvą. Ant kiek Simeonas buvo dra
ms atvirai su Algirdu kivirčytis parodė 
1-: š faktas kad jisai Algirdo pasiuntinių 
nebaudė ir nežudė, bet grąžino Algirdui, 
rmšydeniąs atnaujinti su Maskva taiką 
ant toliau....

Algirdas

Dabar eisime toliau prie musų apysa
kos.

III
Merkys ir Jaunutis Persiskiria

Jaunčiui esant Maskvoje, tarp Rusų, 
kurie buvo labai religiški, jis buvo kalbi
namas kuogreičiausia apsikrikštyti, nes 
būti pagonu aukštos kilmės žmogui jiems 
buvo neįmanoma. Anastazija, kuri buvo 
patapus karšta krikščione, patardinėjo sa
vo broliui krikštytis jeigu jis nori tikėtis 
Maskvos pagalbos prieš Vilnių, ir Jaunu
tis pradėjo manyti kad tik krikštas duos 
jam reikalingą pagalbą prieš jo sosto pa- 
grobikus.

Bet kalbos apie Jaunučio krikštą — 
pametimą savo tėvų tikybos — kėlė baimę 
Merkiui, kurs iš antros pusės pradėjo sa
vo valdovą-draugą atkalbinėti, nurodinė
damas kokį prasikaltimą jis papildys prieš 
savo dievus ir savo žmones. Vienok Jau
nutis perdaug įsitikėjo krikštui, nes tik 
<ą netekęs sosto, tikėjosi šia nauja priemo
ne atgauti savo teises. Prie to, jam tėvo 
Gedimino tikyba nebuvo viskas, nes moti
na buvo Rusė krikščionė, taigi toks žmo
gus niekad nėra tvirtas nei viename tikė
jime, ir tikėjimas pakeisti yra daug leng
viau, jei tik atsiranda reikalas.

Maskva buvo tik naujai įrengtas Ru
sų tikybos centras, su naujai išbudavoto- 
mis puošniomis cerkvėmis - maldnamiais. 
Anastazija apvedžiojo ir aprodė savo bro
liui Maskvos religišką gražybę, matė Jau
nutis ir Merkys puošnumą ir turtingumą 
krikščioniškų įstaigų, kurios toli skyrėsi 
nuo Perkūno šventinyčios Vilniuje. Kuo
met tos gerybės viliojo ir žavėjo Jaunutį, 
Merkys, ištikimas Lietuvių sūnūs, tuomi 
piktinosi. Jis ir Jaunutį barė ir sulaikinė- 
jo nuo linkimo prie Rusų tikėjimo, bet ku
nigaikštis jau buvo apsisprendęs ir pasakė 
Merkiui rustai:

— Niekas manęs nuo krikšto nesulai
kys, taigi neatkalbinėk manęs daugiau! 
Mano sostas man vertesnis už visus tikė
jimus !

— Kunigaikšti, nepasitikėk Rusams ir 
jų tikėjimui! Lik ištikimas Gedimino die
vams, laimingesnis busi!

— O kam aš galiu pasitikėti jei ne Ru
sams : ką pelniau nuo savų, kurie atsidavu
siai garbina Perkūną? Jeigu nebūčiau iš
trukęs iš nelaisvės, savi gal butų nužudę, o 
čia turiu prieglaudą, ir gausiu pagalbą, 
laikui atėjus! — atšovė Jaunutis.

— Skaistus kunigaikšti! Apsigalvok 
kokius žodžius ištari! Mudu buvom drau
gai iš jaunų dienų, nešėm smagumus ir ne
malonumus kokius mums dievai teikė, bet 
čia, kur galim pasirinkti priimti ar atmes
ti, nesiduokim Rusų tikėjimo pagundoms, 
liksim savo dievams ir savo žmonėms sve
timi ! Ar priims Lietuviai mus atgal, suži
noję kad apsikrikštijom, jeigu ir sugryž- 
tume į Vilnių!*

— Ar priims? Jeigu nenorės priimti 
mus vienus tai turės priimti mus ir musų 
naują tikėjimą! — išdidžiai kalbėjo Jau
nutis, tikėdamas galingai Simeono pagal
bai Vilniaus atsivadavime.

(Bus daugiau)

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

Ramanauskienės Daina 
gerb. Zosei

Ar aš tau, sese, nesekiau, 
Ar aš tau rodos nedaviau: 
Nerušiok Petrės tu kudlų, 
Išmesta busi iš narių— 
Nerušiok Petrės tu kuldų, 
Išmesta busi iš narių....
Bet nepaklausei tu manęs, 
Norėjai šokt ir ant manęs, 
Bet iš to gero ką gavai — 
Išmesta iš narių likai — 
Bet iš to gero ką gavai — 
Išmesta iš narių likai....
Dabar viltis tavo viena 
Tėra tiktai seimo diena: 
Jei cicilikai ten laimės, 
T narius tave vėl įdės — 
Jei cicilikai ten laimės 
Į narius tave jie įdės....
Ar aš tau, sese, nesakiau, 
Ar aš tau rodos nedaviau: 
Nerušiok Petrės tu kudlų, 
Išmesta busi iš narių....

Su pagarba.

BURBULAI
—A! net apsilaižiau aną 

dieną pamatęs “Liaudies 
Tribūnoj” apsiputojusį sti
klą alaus, lygiai tokį kaip 
kitados matydavau ant lan
go “Lietuviško saliuno”. 
Vadinasi, prohibicija jau 
panaikinta.

—Tai ką jus čia pykstat 
ant Bostdho maikelsunio 
kad jis Lawrence Lietuvių 
susirinkime išgyrė Lenki
ją? Tai vis arčiau Kosciu
škos Lietuvystės. O antga- 
lo koks čia skirtumas, ar ne 
vistiek,? Ponai, panelės, pa- 
nienki, suklenki, pani, pan, 
ponai, ponai.... A matot?

—Pivarunas išrado kaip 
galima ciciliką melagį su- 
kritikuot: reikia pasiūlyt 
tūkstantį dolarių ir cicili- 
kas nutils melavęs. Išradi
mas geras, tik kam reikėjo 
taip daug siūlyt, kad Žu
kas tai padaro pigiau: jis 
Klyvlande Mužeiką nutildė 
su 50 dolarių. Teisybė, Pic- 
burko cicilikas už Mužeiką 
daug storesnis ir didesnis.

—Aną vakarą eidamas 
patvoriu išgirdau dainuo
jant “Oi liūdna, liūdna ma
no širdelei”. Apsidairęs pa
mačiau kad Nevajienos pa- 
grabėj sėdi. Klausiu kam 
jos tokią liūdną dainą pa
vasarį dainuoja. Tai kaip 
gi, sako, neliudėsi kad ana 
va auginom, pene jom, mo
kinėm, o dabar vieni kitus 
stumdo, iš salės meta, poli- 
cistais siundo.... Klausiu 
aš: Kas? kur? kaip? Nugi, 
sako, bimbalai su prūso
kais, tai yra musų vaikai, 
bolševikai, arba darbinin
kai.

— A to prahvostai tė 
Pruseikos biarna! Jė dar- 
binykus iš svetaines mėta 
su polycia, Mužeiką stum
dą, o Mužeikėne kulaka ro
dą! Jeibogu tėp negal bū
ti. Kita roza mes jėm tėp 
padarysma kad su dydelem 
mordam išeis iš svetaines.

galų galėsime pirkti post 
ofise, kortauzėj, džėloj ir 
tt. Ar taip?

—“Dienos Naujienos” bė- 
davoja kad Lietuvoj “beko
nai” ėmė pjaut arklius.... 
Hm.... seniau ten arklius 
pjovė vilkai ir rakaliai, o 
dabar, matoma, atsirado 
koks naujas mums nežino
mas žvėrelis.

—Kad Čikagiškės nebal
savo už savo kandidatus į 
SLA. sekretorius tai nuo
stolio nepadarė; užtai Us- 
teriškiai balsavo net už ke
turis kandidatus (į sekre
torius) : Jurgeliutę, Čeka
nauską, Mockevičių ir Mi
liauską. Tai reiškia tiek 
pat kiek ir balsavimas už 
Stungį į dak-kvotėjus.

—Dr. Graičiuno išrastu 
obalsiu “savas pas savą” 
pasinaudodami “Lietuviški 
biznieriai”, kaip sako San- 
darukės Brijunas, ėmė sa
vo “tavorą” brangint, tai 
Lietuviai ėmė nuo jų trau
ktis šalin. Nu tai dabar at
siras naujas obalsis — “sa
vas nuo savo”.

—Trys baisiausi dalykai 
yra šitie: Kipšui kryžius, 
Žydui krikštas, o cicilikui 
J. J. Bačiunas iš Sodus, 
Mich., kandidatas į S.L.A. 
prezidentus.

JIEŠKAU APSIVEDIMU1 VYRO
Turiu 1 šeimos namą, lotas 50x257 

pėdų, esu našlė be vaikų; vyras turi 
turėt $4,000 užbaiigmui mokėt namo 
morgičio. Prašau atsisaukt laiku, 
i “DIRVĄ’., bus duota atsakymas 
rimtam atsiliepimui. (19)

Dusulio Gydymas 
Dykai Bandymui!

ST. MARY’S, Kan.—D. J. Lane, 
vaistininkas po antrašu 705 Lane 
Building, St. Mary’s, Kan., išdirba 
vaistus gydymui dusulio (Asthma), 
kuriais jis turi tiek pasitikėjimo jog 
pasiunčia vertės $1.25 bchką paštu 
be apmokėjimo kas tik kreipiasi. Jo 
pasiūlymas yra užmokėti su tą bon- 
ką kada naudotojas jaučiasi pilnai 
patenkintas tais vaistais. Tik pa
siuskit savo vardą ir adresą tuojau

1932 KALENDORIUS 1932
Gegužės-May

Sekmad. 1 Pilypas ir Jokūbas apašt. Gegužė, žilvinis
Pirmad. 2 Antanazas. Dangerutis, Iželė, švaistas. Intis
Antrad. 3 šv. Kryžiaus atr. Drebulė, Dievonis, Nerutė
Trečiad. 4 Monika. Mintautė, Beržas
Ketv’tad. 5 Pijus V. pop. Traidenis, Neris, Girgžduta
Penktad. 6 Jonas apašt. Baltuolis, Suvartė, Patolis
šeštad. 7 Domicėlė. Danutė, Angis
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodu- 

kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utaminkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

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

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

“Dirva” yra didelis, 8 puslapių tautinis savaitinis iaikraštis
Metams: Amerikoje $2; Kanadon $2.50; Lietuvon ir kitur $3.00.

— REIKALAUKIT NUMERIO PAMATYMUI — DYKAI. —

DIRVA 6S20 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

—Sandarukė jau žino 
kad kai prieis prohibicijai 
galas tai “svaigalai” bus 
pardavinėjami valdžios įs
taigos. Tai vadinasi, svai

Keliaukite Su Lloyd
LIETUVĄ

Ta^ Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIAVIMAS 

PER JURAS

PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 

BREMERHAVEN į LIETUVĄ

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

NORTH I LOYD 
GERMAN ■> t. W B
1119 Euclid Ave. Cleveland, O.

LAIVAKORTES
ATPIGO!

iKIlipiįliHS’-l lllElIutii'IZS10
Ohio Ekskursija

Šią vasarą "Dirva” rengia VISOS OHIO VALS1IJOS LIETUVIU Eks
kursiją, sąryšyje su Spaudos ir Laivakorčių Agentų Ekskursijomis

BIRŽELIO-JUNE 1
LAIVU LANCASTRIA’

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

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

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

KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą --2

Kreipkitės informacijų į: “DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Iš Lietuvos Kaimo Gyvenimo
Kas girdėt Lietuvoje? 

Kokis ten naujienos? Daug 
Amerikos Lietuvių tuo ne
kartą rūpinasi, nori suži
not, ir sužinot tikrai taip 
kaip yra: nei giriant, nei 
peikiant — tikrą teisybę.

Tą jūsų norą žinodamas 
ir pasiryžau parašyt tikrai 
ir teisingai Lietuvos gyve
nimą nušviečiančių straip
snių.

1931 metai Lietuvoje bu
vo vadinamo krizio metai. 
Daug kas dejavo, daug kas 
aimanavo, vienas kitas net 
ir bankrutavo, bet kad jau 
taip visiškai blogai butų, 
pasakyt negalima.

Derlius pusėtinai buvo 
geras, išskyrus rugius, ku
rie buvo nekoki. Parduot į 
užsienį rugių nebuvo bet 
duonai Lietuvos gyvento
jams pilnai užteks. O dar 
kas turi pilnus aruodus ir 
iš užpernykščio derliaus— 
mat, vis laukė kainų paky
lant. ...

Pašaras: dobilus ir šieną 
ūkininkai visur suvalė gra
žiai ir derlius buvo, ypač 
dobilų labai geras, o tarp
girio pievose vidutinis.

Rugių derlius buvo api- 
prastis, bet jie visur suvaly
ta gražiai. Ūkininkai dabar 
nusiskundžia kad ūkyje la
bai jaučiama ruginių šiau
dų stoka.'

Kviečiai visur užaugo ge
rai, tik vietomis, lietui už
klupus, sudygo. Dabar daug 
kas kepa kvietinę duoną, nes 
kviečiai už rugius yra pi
gesni. Sako kad Lietuvoje 
dar pirmi tokie metai — 
dar taip niekad nėra buvę.

Vasarojus užaugo gerai, 
tik vietomis žirniai lietaus 
gavę dirvoj išsiaižė ir avi
žos aptręšo.

Bulvės beveik visur gra
žios ir susivalė gražiai.

Daržovės visur geros. 
Cukriniai burokai užaugo 
geri ir tie kurie turėjo di
desnius plotus jų užsodinę, 
gerai pasipelnė. Yra ūkinin
kų kurie paėmė už cukri
nius po kelis tūkstančius li
tų.

Lietuvos cukraus fabri
kas Mariampolėje jau vei
kia. Dirbo per 200 darbinin
kų fabrike ir apie tiek prie 
iškrovimo j vagonus gele
žinkelio stotyse. Ne vienas 
darbininkas džiaugėsi turė
damas uždarbį. Lietuviško 
fabriko cukrus labai šva
rus ir geras. Fabrike darbo 
buvo iki Naujų Metų. Šy- 
met cukraus pagaminta a- 
pie 70,000 maišų.

Maišų fabrikas. Cukraus 
fabrikai prireikus daug 
maišų, įsisteigė Telšiuose 
Lietuviškas maišams austi 
fabrikas, kur iš Lietuvos li
nų audžiami geri maišai. Ir 
čia keliolika darbininkai tu
ri nuolatinį darbą ir ūkinin
kai rinką savo linams par
duoti. Matote kaip viena 
pramonės šaka gimdo kitą 
pramonės šaką....

Lininio audeklo fabrikai. 
Linų pluošto prekybai su 
užsieniais nusmukus, įsi
steigė vienas kitas linų au
dimo fabrikas ir gamina 
staltieses, rankšluosčius ir 
kitokią lininę medžiagą, to
kią kokią seniau buvo įve
žama iš užsienio. Dabar mu
sų Lietuviški išdirbiniai yra 
geresni. Svarbiausia yra 
tas kad pramonėje darbi
ninkai gauna nuolatinio už
darbio ir nereikia jiems e- 
migruoti į svetimas pašvie
tęs. Pereitais metais iš Lie
tuvos labai mažai kas išemi
gravo, o šymet beveik nie
kas neemigruos.

Linų sėmenys taip jau pi
gus. Pernai už centnerį mo
kėjo po 40 litų, o šymet tik 
12 lt. Paprastai Lietuvos u-

kininkai sėmenis pardavę 
sumokėdavo rudens mokes
čius ir dar turėdavo pinigų 
smulkiems ūkio reikalams, 
o šymet sėmenys laiko klė
tyse ir laukia jų kainos pa
kilimo.

Ūkininkams sudaryt pi
nigų mokesčiams ar kitiems 
reikalams yra labai sunku.

Kuomet ūkininkai pinigų 
turi mažai, tai ir visokia 
prekyba parduotuvėse eina 
silpnai. Kiekvienas perka 
tik tai be ko negalima apsi
eit.

Ūkininkų politika. Ūki
ninkai, savo darbo vaisių 
nenorėdami pigiai parduot, 
sako: daugiau mėsos suval- 
gysime ir pyrago, tai ma
žiau duonos reikės. Ką Žy
dams už dyką bepardavinė- 
jus, geriau patys suvalgy- 
sime ir gyvulius sušersime— 
daugiau iš to naudos turė
sime.

Kas ūkininkų nėra labai 
įsiskolinęs, tas nieko sau 
gyvena, bet tų, kurie ban
kams daug prisiskolinę, bū
tis nekokia. Apie skolų grą
žinimą ar mažinimą niekas 
nei negalvoja, džiaugiasi 
šiaip taip sustūmę nušim- 
čiams sumokėti ir valstybi
niams mokesčiams, o viską 
kitą atideda sekantiems me
tams.

Žemės pirkti galima daug 
kur, bet jos kaina nėra per
daug žema, beveik tokia pat, 
kaip prieš karą yra buvusi.

Pinigus iš karto sumo
kant, už kokius 1—3 tūk
stančius dolierių galima nu
sipirkti dailų ūkį su. trobe
siais ir visais gyvuliais — 
tik sėsk, gyvenk, dirbk ir 
duonos kaip ponas turėsi.

Tiems Amerikiečiams, ku
rie turi susitaupę keliolika 
šimtų dolerių, geriausia bu
tų gryžti j Lietuvą ir pirkti 
ukius. Čia nežinos nei bado, 
nei bedarbės. Visi, kurie 
gryžę* ukius nusipirko, 
džiaugiasi. Ypač džiaugiasi 
tie kurie ukius nusipirko 
arčiau didesnių miestų. Yra 
tokių Amerikiečių šalia 
Kauno, kurie vien tik už pie
ną kas mėnuo sudaro po 
2000 litų....

Atminkite kad jam pra
gyvenimas visai nieko ne
kaštuoja : mėsa savo, pienas, 
kiaušiniai, duona, daržovės 
— viskas savo.... Sako, aš 
jokiu budu nesimainyčiau 
ne tik su Amerikos fabriko 
darbininku, bet nei su liue
su ar kitu kokiu buržujum. 
Čia aš pats sau esu ponas, 
nieko nebijau, niekas ant 
sprando nestovi ir visko ko 
man tik reikia, turiu su 
kaupu....

Daug žemės pardavinėja 
buvusieji dvarininkai. Iš jų 
galima kartais nupirkt la
bai pigiai. Tačiau pardavi
nėja žemę ir šiaip ūkininkai, 
daugiausia, savo pardavę, 
patys perkasi dvarvietes ar
ba didesnius žemės plotus.

šymet parvažiavus ir že
mės nusipirkus, ūkį įsitai
syti butų labai lengva. Dėl
to, kad gyvuliai ir javai la
bai pigus yra.

Miestuose ir miesteliuose 
namai kasmet eina bran- 
gyn, žemės sklypai taipjau, 
bet šymet, prekybai susilp
nėjus, daug namų parduo
dama, nes žydeliai ne visuo
met gali savo skolininkams 
atsiteist, ir nekartą, no- 
roms, yra priversti namus 
parduot skoloms apmokėti.

Su keliai šimtais dolerių 
Lietuvoje galima įsigijus 
miestelyje namus ir įsistei
gus krautuvę, nedidelei šei
mynai padaryt visai žmo
niškas pragyvenimas.

Lietuvoje, kiek kapitalo 
turint atsargoje, gyvenimas 
yra visai geras. Ūž du litu

(20 Amerikoniškų centų) 
galima Sodžiuje neblogai 
dieną pragyventi, o už 5 li
tus, tai su šeimyna galima 
maitintis poniškai.

Bendrai, dabar Lietuvoje 
viskas tobulinama, gerina
ma ir tvarkoma. Tuo rūpi
nasi patys gyventojai, savi
valdybės ir valdžia.

Naujų trobesių statyba 
valdžios tvarkoma ir pri
žiūrima, dėlto namai stato
mi geresni ir gražesni.

Ūkininkai daugiausia dar
bų dirba mašinomis. Kulia
ma, malama, vilnas karšia- 
ma, verpiama ir audžiama 
mašinomis fabrikėliuose, 
kurie daugiausia steigiami 
prie buvusių vandens malū
nų, prie garinių lentpjūvių. 
Taip kad ūkininkavimas yra 
inėjęs visai į naujas, moder
niškas, geresnes vėžes.

Dabar daugiau ūkinin
kaujama protu ir gudriu su
manumu.

Yra ūkininkų kurie ne tik 
ką iš ūkio grudų visai nieko 
neparduoda, bet dar daug 
ką priperku ir sušeria kar
vėms, kiaulėms, paukščiams. 
Parduoda tik sviestą, kiau
šinius, bekonus, cukrinius 
burokus.... ir pinigų turi. .

Geresniam ūkininkavimui 
išplėsti valdžia ūkininkams 
ruošia kursus, specialistai 
tiekia praktiškus patarimus 
ir moko kaip gerai, praktiš
kai ūkininkauti, kad. ūkis 
duotų kodaugiau pelno. Lei
džiami net tam tyčia ūki
ninkavimo reikalams pri
taikinti laikraščiai ir kny
gos, kurios parduodamos la
bai pigiai. Viskas yra daro
ma kas tik galima kad u- 
kininkai apsišviestų ir mo
kėtų kodaugiausia iš ūkio 
ištraukti pelno. .

Ūkininkai stengiasi tie
kiamomis žiniomis ir val
džios pašalpa tinkamai nau
dotis. Ir dabar daugumas u- 
kininkų jau nėra tamsus 
kaip bato aulas, bet apsi
švietę, išmintingi, gudrus 
piliečiai ir ūkininkavimo da
lyką labai gerai supranta.

Lietuvoje ir nėra didelio 
krizio, nes išvežama daug 
sviesto, kiaušinių ir bekonų, 
o už tai suplaukia į Valsty
bės iždą daug svetimos va
liutos, kas padarė tai kad 
dabar Lietuvos litas stovi 
užsienyje tvirčiau, net ir už 
Amerikos dolerį ir Anglų 
svarą. Vadinasi, užsienio 
kapitalistai pripažysta kad 
Lietuva ekonominiai stipri 
valstybė.

Jokio pinigų suvaržymo. 
Kuomet Vokietijoje, Lenki
joje, Latvijoje, Estijoje ii’ 
eilėje kitų valstybių bankai 
sulaikė indėlius grąžinę ar
ba labai tą grąžinimą su
varžę, Lietuvoje jokio var
žymo nedaroma. Kiek nori 
gali į banką dėt ir kada no
ri ir kiek nori gali pasiimt. 
Dėlto, kad Lietuvos bankai 
visi yra budrioj valdžios 
priežiūroj ir pinigų atsar
goj turi laikyt tiek kiek yra 
valdžios nurodyta.

Bankai sumažino pasko
las tiems pirkliams kurie 
įveža į Lietuvą ne būtinai 
reikalingas prekes ir tiems 
kurie statosi labai didelius 
namus — bet ir gerai. Tegul 
namus statosi kiek kišenė 
leidžia, o pirkliai tegul to
kių prekių į Lietuvą neve
ža kokių Lietuvoje pasiga
miname arba be kokių gali
ma apsieiti.

Talkininkas
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mas.
Balandžio 6 d. SLA. raš

tinėje įvyko SLA. 126 kuo
pos susirinkimas. Dalyvavo 
36 nariai. Užbaigus smul
kius reikalus, eita prie Pil
domosios Tarybos rinkimu. 
Pirmininkas paskyrė 2 na
res balsų skaitymui, kurios 
greitai padalino balotus ir 
buvo balsuojama už kandi
datus į Pildomąją Taryba 
be jokio apkalbėjimo ir agi
tacijos.

Toliau eita prie rinkimo 
delegatų seimam Įnešta ir 
paremta rinkti keturius de
legatus. Duota pataisymas 
prie įnešimo kad rinkti aš
tuonis, kuris irgi paremta. 
Vitaitis aiškina, kad jis va
žiuoja “savomis” lėšomis ir 
reikalauja mandato. Bal
suojant didžiuma balsų nu
tarta rinkti ir siųsti seiman 
keturis delegatus. Statomi 
šie nariai kandidatais: Va
sil, Bajoras, Varnas, Stri
maitis, Vitaitis ir Klenau- 
skas. Daugiau kandidatų 
nesirandant, eita prie bal
savimo. Slaptai balsuojant, 
balsų gavo sekamai: Bajo
ras 34, Vasil 30, Varnas 30, 
Strimaitis 29, Klenauskas 
10 ir Vitaitis 8. Tokiu budu 
keturi daugiausia gavusieji 
balsų, lieko išrinkti delega
tais į seimą.

Po to Vitaitis atsistojęs 
pasako: “Aš redaktorius ir 
jau trečiu kartu reikalauju 
mandato”. Bukšnaitis taipgi 
prašo mandato, nors jis tuo 
laiku mano būti Lietuvoj. 
Padaryta įnešimas ir nubal
suota kad duoti mandatus 
Vitaičiui ir Bukšnaičiui jei
gu jie, sulig konstitucijos 
nurodymo, bus didžiumos 
išrinkti. Balsuojant balsų 
gavo sekančiai: Bukšnaitis 
16, Vitaitis 9. Kuomet susi
rinkime dalyavo 36 nariai, 
tai nei vienas mandato ne
gavo, nes kad bus išripktų, 
turėjo gauti 19 balsų.

Pabaigoje padaryta įne
šimas ir nutarta išrinkti ko
misiją pagaminimui įnešimų 
seimui. Į komisiją išrinkta: 
Strimaitis, Bajoras, Varnas, 
Vasil ir Bukšnaitis. Tuomi 
susirinkimas baigėsi.

Nors šiame susirinkime 
buvo daug reikalu.' bet vis
kas atlikta greitai ir tvar
kingai, už ką garbė kuopos 
valdybai, o ypatingai pirmi
ninkui už gerą susirinkimų 
vedimą ir tvarkos palaiky
mą.
Dabar apie “Tėvynės” ne

teisingą aprašymą.
“Tėvynės” No. 16 tilpo 

kuopos susirinkimo aprašy
mas, po kuriuo jokio parašo 
nėra, kas aiškiai parodo kad 
paties redaktoriaus rašytas. 
Man būnant susirinkime ir 
žinant visą minimo susirin
kimo tvarką, perskaičius tą 
aprašymą, prisiėjo baisiai 
nusistebėti kad tokias ne
teisybes redaktorius gali ra
šyti apie centrinę kuopą, 
kurioj ir p^ts priklauso. 
Taigi aš nors trumpai noriu 
į tai atsakyti ir parodyti Su
sivienijimo nariams ir pla
čiai visuomenei kokius me
lus pats organo redaktorius 
tarpe narių ir organo skai
tytojų skleidžia.

Pirmiausia tame aprašy
me puolama centro darbi
ninkės buk jos nesilanko į 
susirinkimus ir susirnkimai 
tankiai neįvyksta. Tai yra 
šmeižtas centro darbinin
kių, nes kiek man žinoma 
tai ir kuopos valdybą suda
ro centro darbininkai ir 
darbininkės ir visuomet su
sirinkimuose dalyvauja. 
Kad susirinkimai tankiai 
neįvyksta, irgi netiesa. Aš 
retai kurį susirinkimą ap
leidžiu, ir kada tik atsilan
kau, susirinkimai visuomet 
įvyksta ir centro darbinin
kai jame dalyvauja, išsky-j

rus Vitaitį, kurį labai retai 
tenka susirinkimuose maty
ti.

Taipgi redaktorius apsi
lenkia su teisybe, buk prieš 
Pildomosios Tarybos balsa
vimą vienas narys pakolio- 
jęs Bagočių ir socialistus 
perstatė ‘baisiausiais’ Susi
vienijimo priešais ir j tai 
nereagavo nei kuopos pir
mininkas nei sekretorė. Tai 
yra paties redaktoriaus iš
galvota baisenybė. Paga
linus jeigu jau taip “baisiai” 
buvo kaip redaktorius rašo 
ir niekas nereagavo, tai 
kurgi buvo redaktorius? 
Juk ir jis tame susirinkime 
dalyvavo ir galėjo reaguoti 
į tais “baisenybes”, bet jis 
tylėjo kaip musę prarijęs, 
kas aiškiai parodo, kad tų 
“baisenybių” nebūta.

Delegatų rinkimo seiman 
faktus taipgi redaktorius 
sužiniai falsifikuoja ir su
lig savęs sprendžia kitus. Jis 
sako kad pirmininkas nerva- 
vosi ir vilkino balsavimą. 
Bet man iš šalies žiūrint at
rodė kaip tik priešingai. 
Pirmininkas žino susirinki
mų tvarką ir pas jį jokio 
nervingumo nesimatė. Visai 
kitaip atrodė Vitaitis. Jis 
nervuotai po kelis kartus 
diktatoriškai reikalavo man
dato, o ne prašė, kaip jis ra
šo. Antras Vitaičio melas 
susirinkime nariams, tai 
kad jis važiuoja “savomis” 
lėšomis seiman. Nariams 
yra žinoma kad redakto
rius važiuoja seiman ne sa
vo lėšomis, bet Susivieniji
mo lėšomis, ir organizacijai 
kainuodavo šimtus dolerių 
kiekvieną seimą. Šie du da
lykai Vitaičiui kaip tik ir 
pakenkė: diktatorišku budu 
reikalavimas mandato ir 
neteisingas aiškinimas kad 
jis “savomis” lėšomis va
žiuoja seiman, o per tai jis 
laike balsavimo ir gavo vos 
tik 8 ar 9 balsus."

Toliaus redaktorius sako 
kad “rimtesni nariai pasi
piktino tokiu iš centro dar
bininkų ir jų giminių suda
rytos mašinos žygiu”. Jeigu 
Vitaitis save- skaito “rimtu” 
tai taip, bet visi kiti rimti 
nariai, kiek aš pastebėjau, 
pilnai patenkinti susirinki
mu ir išrinktais delegatais. 
Ar buvo koki tai giminės 
susirinkime aš nežinau, bet 
jeigu toki ir buvo, kaip jis 
rašo, tai jis vietoj rugoti, 
turėtų džiaugtis kad šeimos 
priklauso musų garbingoj 
organizacijos ir jos reikalus 
gyvai seka lankydami susi
rinkimus. Butų didelė gar
bė pačiam redaktoriui ateiti 
susirinkiman su savo šeima, 
jeigu ji prie Susivienijimo 
priklausytų. Man būnant 
viename kuopos susirinki
me, sekretorė perskaitė iš
brauktus narius iš organi
zacijos už nemokėjimą mo
kesčių, kurių tarpe buvo iš
braukti Vitaičio vaikai. Da
bar vėl laikraščiuose skai
čiau kad iš organizacijos 
prašalinta Zosė Vitaitienė 
už sukeltą Susivienijimo 
centre istorinį skandalą, 
kas organizacijai kainavo 
šimtus dolerių. Taigi redak
torius turėtų apgailėti pats 
savęs kad leido savo vaikus 
išbraukti iš organizacijos, o 
moteriai nužengti taip toli 
kad turėjo but prašalinta ir 
del tų priežasčių negalėjo 
savo šeimos susirinkiman 
atsivesti. Mašinos aš taipgi 
jokios nemačiau, apie kurią 
redaktorius rašo. Aš atėjau 
gana anksti susirinkiman ir, 
jeigu mašina butų buvus, aš 
bučiau pastebėjęs. Man ro
dos, kad ta mašina, apie kių 
rią taip išdidžiai kalba re
daktorius, tai yra paties pe
reitą metą su Zose sukeltos 
kumštynės centre, kuriomis 
nariai baisiai pasipiktino, o 
jis tą skaito mašina. Juk tuo 
laiku ne tik centro sekreto
rė buvo užpulta, bet ir kuo- I

mens prie organizacijos or
gano.

Baigdamas savo ilgą 
šmeižtų virtinę apie susirin
kimą, redaktorius apgaili 
kad “Susivienijimas centra- 
linėj įstaigoj tokios padė
ties susilaukė.” Aš baigsiu 
jo paties žodžiais: Taip, gai
la, redaktoriau, kad Susivie
nijimas net savo centralinėj 
įstaigoj susilaukė tokių 
žiaurių muštynių, kokios į-

pos sekretorė buvo spardo
ma tuo laiku kada pats re
daktorius savo žmoną vaka
re atvedė į centrą ir sukėlė 
dar didesnį skandalą negu 
dieną. Tuo nešvariu žygiu Į 
visi kuopos nariai užsiga- 
vę, ir tik del to, aš tikrai 
žinau iš pačių narių išsi
tarimo po susirinkimui, S. 
Vitaitis gavo tik 8 ar 9. Lai
mė dar tame kad susirinki-! 
me dalyvavo centro darbi-'__ „.v _____ j-—?, _______ z

ninkai. Jei tų nebūtų buvę; vykdė pereitą metą tavo
Zosė ir kurios Susiveniji- 
mui kainavo šimtus dolarių 
ir paniekino musų organi
zacijos garbinga varda.

SLA. 126 kp. Narys

tai Vitaitis gal nei tų 8 ar 9 
balsų nebūtų gavęs. Taigi' 
bereikalo redaktorius aima
nuoja kad pirmu kartu Su
sivienijimo istorijoj jis ne
gavo mandato. Jis gal už
miršo tikrai istorinį įvykį 
Susivienijime, kokis įvyko 
pereitą metą centre, tai jo 
Zosės sukeltos muštynės, 
kokių musų organizacijoj 
per 45 metus nėra įvykę ku
rios sutepė visų gerbiamos 
organizacijos istorijos la
pus.

Pabaigoje puola jaunuo
lius už tai kad tie kartais 
jam teisybės žodį pasako. 
Šiame susirinkime taipgi 
buvo jaunuolių ir gyvai se
kė susirinkimo tvarką ir 
dalyvavo diskusijose kaip ir 
kiekvienas senesnių narių. 
Už šitokį jaunuolių domėsi 
organizacijos reikalais kiek
vienas nuoširdus narys 
džiaugiasi ir gerbia jaunuo
lius už jų pasišventimą. Bet 
kitaip yra su organo redak
torium. Jis ir šį susirinkimą 
aprašydamas neiškentė jau
nuolių neįkandęs už tai kad 
jie susirinkime išreiškė savo 
nuomonę ar padarė kokį į- 
nešimą, kuris redaktoriui 
nepatiko. Ironija! Susivie
nijimo seimai daro tarimus 
kaip jaunimą patraukti prie 
organizacijos, skiria tūk
stančius dolerių jaunimo 
reikalams, kad kodaugiau- 
siai jo patraukus prie orga
nizacijas ir jį palaikius ; Pil
domoji Taryba galvas suka 
kaip daugiau jaunimo pri
traukti į organizaciją, sko
lina pinigus jaunuolių spor
to klubams ir kitiems reika
lams, o tuo pat kartu orga
no redaktorius prie kiekvie
nos progos tą jaunimą juo
dina ir 'visokių priekabių 
jieško už tai, kad tie jau-, 
nuoliai dalyvauja organiza
cijos susirinkimuose ir iš
reiškia kitokią nuomonę ne
gu redaktorius nori, ar pa
daro kitokį įnešimą, kuris 
redaktoriui nepatinka. Tai 
yra nešvarus ir organizaci
jai kenksmingas darbas na
rių pinigais užlaikomo as-

MRS. MARY LAAS
MILLINERY

1309 ADDISON RD.
Corner Superior ave.

Hats from $1.88 and up.
Clean Goods.

Come to us and help the neighbor
hood.

CEMENTO DARBAS
General 

Guarantee

A. MALNAR
1119 Addison Rd. ENd. 4371

Flora?Shiwe

1203 EAST 79TH ST. 
ENdicott 2191

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

tinkamos dovanoti 
atminčiai.

— Kainos prieinamiausios —
Skanus Amerikoniški ir Europiski 

valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

8 Vykstantiems Lietuvon 
ĮSIDĖMĖTINA!

J KETURIOS NEPAPRASTOS

j KLAIPEDA per Kopenhagą 
Lietuvos piliečiams Pasai ir 

Vizos DYKAI.

PIRMUTINĖ

GEGUŽĖS 14 d.
laivu

“UNITED STATES”
LIETUVOS VYČIŲ 

ORGANIZACIJOS

Švedų Amerikos Linij a
2 Ekskursijos

Į LIETUVĄ!
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentu Sąjungos Amerikoje 
IŠ NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ 
(Per Goteborgą)

Naujais Motorlaiviais
Kungsholm ir Gripsholm
Gegužės 10 ir Liepos 30

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS 
į Klaipėdą

Ten Ten ir atgal 
Trečia Klase 876.00 $126.00 
Turistine KI. $107.00 $176.00

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

Prašykit specialio Lietuvių kal
ba cirkuliorio apie ekskursiją.

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

Balandžio

SMULK
—Šiaulių 

stotį atpirk 
Amerikos I 
vės. Prie s 
gus durpyn 
ėmimo iški 
keli ministe 
ji valdinink

—Žemės 
jas laikrašti 
šė kad šyim 
ninkai reiki 
litų paskolų 
što ukinink 
litų. Pusė : 
patenkinta, 
vatiškų įst; 
skolina iš ] 
Pernai per 
Žemės Bani 
pardavė 685 

—Vidaus 
terija uždra 
kų rinkinius 
duodama leu 
besnėms orį 
tik labai sv; 
kiniuose.

—Kauno ] 
atidaryta tai 
ją piliečiai 
taupymui pi 
kus taupymo 
prie kitų Li 

—Kaune s 
gių kailių aj 
kas, o Kaiše 
Kauno) ste 
apdirbimo fs 

—Kauno 
džiasi kad ž: 
žiau pinigų s 
kų. Bankai 
neišnaudojan

—Apie 25( 
ninku išvažii 
Žydams pask 
apsigyventi, 
tai Žydų tok 
do Lietuvą.

—Nusižudž 
Švedų degtu! 
vedėjo atsto1 
Kauną sutvai 
duodos Lieti 
reikalus.

—Jonavoj j 
slaptą komuni 
laikė 9 komur

ANTRA

GEGUŽĖS 28 d.
laivu

“FREDERIK VIII”
AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO
Drauge su laikraščiais 

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

TREČIA 

BIRŽELIO4 18 d. 
laivu 

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

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis

KETVIRTA
LIEPOS 2 ’d.

laivu
“FREDERIK VIII”

Rengia
Žymesnieji Lietuvių laikraščiai

‘DIRVA’, ‘NAUJIENOS’ 
ir ‘VIENYBĖ’

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

Laivakorčių kreipkitės prie sa
vo agento ant
Scandinavian American

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

Reumatišk:
Muskuluose ir 

urnai palen 
linim

PAIN-EX

LI
Lietuviai roil 
singą patam; 
patiškas, man 
navimas. Ve: 
sąžiningiausio 
lėšos, $150.00
6621 EDNA



Balandžio 29, 1932 DIRVA

IŠ LIETUVOS e
tarp Lietuvos ir Danijos.

“L. U.”

SMULKIOS ŽINIOS
—Šiaulių miesto elektros 

stotį atpirko vyriausybė iš 
Amerikos Lietuvių bendro
vės. Prie stoties yra bran
gus durpynų laukai. Pri
ėmimo iškilmėse dalyvavo 
keli ministerial ir aukštie
ji valdininkai.

—Žemės Banko valdyto
jas laikraštininkams prane
šė kad šymet Lietuvos ūki
ninkai reikalauja 28,000,000 
litų paskolų. Klaipėdos kra
što ūkininkai tik 1,000,000 
litų. Pusė reikalavimų bus 
patenkinta. Vietoj iš pri- 
vatiškų įstaigų, ūkininkai 
skolina iš pačios valdžios. 
Pernai per visus metus 
Žemės Bankas už skolas 
pardavė 685 ukius.

—Vidaiis reikalų minis
terija uždraudė daryti au
kų rinkimus gatvėse. Bus 
duodama leidimai tik svar
besnėms organizacijoms ir 
tik labai svarbiuose atsiti
kimuose.

—Kauno pašto įstaigoje 
atidaryta taupoma kasa. Į 
ją piliečiai galės pasidėti 
taupymui pinigus. Netru
kus taupymo skyriai bus ir 
prie kitų Lietuvos paštų.

—Kaune steigiama bran
gių kailių apdirbimo fabri
kas, o Kaišedoryse (netoli 
Kauno) steigiama kaulų 
apdirbimo fabrikas.

—Kauno bankai skun
džiasi kad žmonės vis ma
žiau pinigų skolinąs iš ban
kų. Bankai turi perviršį 
neišnaudojamų pinigų.

—Apie 250 Žydų darbi
ninkų išvažiavo į Rusiją, į 
Žydams paskirtą koloniją, 
apsigyventi. Jau keli šim
tai Žydų tokiu budu aplei
do Lietuvą.

—Nusižudžiusio Kreuger 
Švedų degtukų išdirbystės 
vedėjo atstovas atvyko į 
Kauną sutvarkyti Kreuger 
duodos Lietuvai paskolos 
reikalus.

—Jonavoj policija susekė 
slaptą komunistų lizdą. Su
laikė 9 komunistus. “L.K.”

Atėjo smulkiems gyvuliams 
vagonai.

Kybartai, Vilkaviškio aps. 
Susisiekimo ministerija Da
nijoj yra užsakius padirbti 
20 vagonų smulkiems gyvu
liams vežioti ir keletą gar
vežių. Dalis vagonų atėjo 
Vasario 22 d. ir dalis Kovo 
17 d. Atėję vagonai turi po 
du aukštu ir yra pritaikyti 
vežioti. Kito tipo vagonai ir 
garvežiai pareisią netru
kus.—Tsb.

Civilnė metrikacija greit 
busianti įvesta.

Teko patirti, kad valsty
bės taryba jau baigia ruoš
ti seniai laukiamą civilinės 
metrikacijos įstatymą. Įsta
tymas esąs didokas, turįs a- 
pie 300 paragrafų. Civilinę 
metrikaciją norima įvesti 
ligi Birželio mėn. pabaigos. 
Jei ministerių kabinetas su- 
spėsiąs ligi to laiko priimti 
įstatymą, tai ir busią viskas 
padaryta. “L. U.’’

AKRONO NAUJIENOS
Keturi užsimušė. Balan

džio 23 naktį dviem auto
mobiliam susilėkus ir susi
mušus ant Huntington avė. 
ir Exchange st., užsimušė 
trys merginos ir vienas vy
ras ir kiti trys asmenys su 
jais buvę susižeidė.

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

Lietuvos prekybos sutartis 
su Prancūzija pratęsta.
Gegužės 1 baigėsi Lietu- 

vos-Prancuzijos prekybos 
sutartis. Buvo manoma, kad 
sutartis toliau nebus pra
tęsta. Bet dabar sužinojome 
kad prekybos sutartis su 
Prancūzija prtęsta dar 15 
dienų, kurių metu bus galu
tinai nustatyta visos jos 
smulkmenos.

Kaip žinoma, Prancūzija 
Lietuviai parodė palanku
mą.

Be ko kitą, Lietuviams 
bus įdomi ta sutarties vieta, 
kuri, kaip girdėt, kalba apie 
Lietuvos arklių importą 
Prancuzijon maisto reika
lams.

Mat Paryžiaus gyventojai 
arklieną laiko viena geriau
sių mėsų, iš kurios daro 
muštinius, dešras ir k. O 
Lietuvos žmonės, negalėda
mi parduoti arklių, varo 
juos lauk. Taigi sudarius 
sutartį, Lietuva turėtų kur 
eksportuoti arklius.

“L. U.”

Statys naujus tiltus.
Susisiekimo ministerija 

dar šiais metais rengiasi 
pastatyti naują gelžbetoni
nį tiltą per Šešupę Naumie
sty, nes senas, dar Kudirkos 
aprašytas, nors ir nuolat 
būdavo remontuojamas, jau 
visiškai suklero. Nauji gelž
betoniniai tiltai šymet bus 
dar. pastatyti viens per Du
bysą ties Ariogalą, kits— 
per Venta ties Papile.

“L. U.”

Danai susidomėjo Lietuva
Greitu laiku žada į Lietu

vą atvykt Darni kooperaty
vų atstovas. Jis čia susipa
žins su Lietuvos kooperaty
vų veikimu, musų eksporto 
gaminiais ir darys žygių iš
plėsti prekybos santykius

~ W Ii'

ONLY One Way Rd. Trip 

between CLEVELAND and BUFFALO

Db NIAGARA FALLS

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

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

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

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

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANS3T CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio/'

your Local Tourist or .
Ticket Agent for nrat C&B
Line Folder, including Free
Aulo Map and details on 

cur All-Expense Trips.

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS

LIETUVIS GRABORIUS
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsi! tei- rS 
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim- feS 
natiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar- g&| 
navimas. Vežimai ligoniams j ir iš ligonbučio. Kainos gi 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tol. ENdicott 1763. m
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O. ||

$5000°°
PRINCIPALS SUMA

APSAUGA
tiktai $1 0.00 Per 

už L vF metus
$15.00 tik už pirmą metą

JOKIŲ KITŲ KAŠTŲ NĖRA
PRIMAMA VYRAI IR MOTERYS 

NUO 16 IKI 70 METŲ
NEREIK DAKTARO EGZAMINŲ 

KAS SAVAITĖ 
MOKAMA SERGANT 

ir SUSIŽEIDIME

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

JOKIŲ PAINIAVŲ NĖRA 
LEGALĖ RESERVE STOCK CO.

NESIŲSKIT PINIGŲ. Tik pasiuskit 
kuponą šiandien—kol nepervėlu. Tas 
gali reikšt $5000 arba $25 į savaitę 
tik už kelis centus į dieną. Kompa
nija yra viena iš žymiausių, veikia 
po priežiūra apdraudos departmentų 
45 valstijų. Apsisaugokit save.

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

Gentlemen: At no cost or obliga
tion send me additional information.
Name _________________________
Address _______________________
City State-------

ENdicott 0981 |

J. G. Polter i 
Lietuvis Popieriuotojas ir I 

Maliavotojas.
| Nuimu seną popierą nuo ; 
t sienų su moderniška ma- į; 
2 šina už prieinamą kainą. ■ 
IPopieriavimo darbas šy- ;

met daug pigesnis ir po- 
piera pigesnė, taigi kurie 
norit pagražint savo na- : 
mą kreipkitės tuojau, at
liksi! darbą už daug pi- ; 
giau negu pernai.

? 1229 EAST 74th ST.

t Ofiso Telefonai Namų į 
•j-MAin 1773 KEnmore 4740W? 
f P. J. KERŠIS į 
11-126-8 Standard Trust Bldg. |

Baigęs teisių mokslą Cumber- f 
a land Universitete ir darbuojas X 
f su Teisių ofisu advokatų j 
.£ Collister, Stevęns ir .j. 
£ Kurzenberger T 
X Su visais teisiu reikalais Lietu- X 
4 viai, Slavai, Lenkai ir Rusai J 
į kreipkitės prie musų. J

Vieta kur galima gauti ką nors 
dovanai — atsilankykitK. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 East 68th St.

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

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

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

metinio apskaitliavimo.
Išsipuoškit savo namus dabar, už

mokėsit vėliau.
Tel. HEnderson 2136

Paveikslai iš Lietuvos. 
Gegužės 1 d. čia lankysis J. 
K. Milius su gražiais pavei
kslais iš Lietuvos. Bus ro
domi pobažnytinėje salėje, 
nuo 7:30 vai. vakare. Visi 
atsilankykit pamatyti gra
žių vaizdų iš Lietuvos: kai
mo gyvenimą, Lietuvos ka- 
riumenės paradus ir daug 
kitų įdomybių kurios jums 
bus labai svarbu pamatyti.

Ren.

Statomas naujas dirižab
lis. Antras S. V. kariškas 
zepelinas jau pradeda įgau
ti lėktuvo formą, nes susta
tyta jo skeletas ir prasidės 
jo sustatymo ir aptempimo 
darbai. Šis naujas zepeli
nas bus užvardintas nereik
šmingu vardu “Macon”, ir 
bus toks pats kaip pernai 
pabudavotas “Akron”.

—Akrone ir apielinkėse pa
sididino vagystės — užpuolama 
krautuvės ir žmonės, šiose die
nose buvo apiplėšta viena auk- 
soriaus krautuvė, bet plėšikas 
neilgai džiaugėsi, tapo gatvėje 
sučiuptas ir patupdytas kalėji
mam

—M. Janickas sako kad jei 
Akrono Lietuviai negali įsigyt 
nuosavos svetainės tai yra jų 

Rep. tik apsileidimas. Nuosava sa-1

lė butų labai reikalinga ir nau
dinga. Ir SLA. nariai kalba 
kad jei butų kokiu nors budu 
galima Įsitaisyt sau kokią vie
šą pastogę, daug gyviau Lietu
viai jaustųsi ir norėtų darbuo
tis.

—Vagišiai nuo J. Noreikos 
farmos pavogė suvirš šimtą 
vištų.

—Kur pinigus nešioja. Tu
la Julia Wood staiga susirgo ir 
liko nuvežta ligoninėn. Kada 
gydytojai pradėjo tyrinėti jos 
ligą, turėjo darbo iki atrišo nuo 
jos kūno plačią juostą. Atrišę 
ją ir išardę, rado joje suslėpta 
virš $6,000. Pinigai bus jai su
grąžinti kai pasitaisys. Bankų 
užsidarinėjimas verčia žmones 
našiotis pinigus su savimi.

—Šymet Akrono mokyklose

ir

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA. 

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

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

mokslas bus tęsiamas iki Bir
želio 10 d. Tikima kad mies-

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

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

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

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

Į TJJoi'Aja Vytautas Didysis
1—Kokie buvb pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padąvimai apie Vytautą ir Birutę. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. Paskirai perkant — $2.00

X

Naujas pilnas Orakulas — didele praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno, 414 pusi............................................................$2.00

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

ŽMONIJOS ISTORIJA
Paveiksluota, didelė 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu 
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $4............................................................$2.00

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

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

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

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

arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — su daugeliu paveiks
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš 
sveikatos ir hygienos. 339 pusi.................................................$2.00

ISTORIJA ABELNA
Aprašymas senovės tautų gyvenusią ir veikusių garsiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus.......................$2.00

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ 
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

Knyga iš '393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus 
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, į 
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................ $2.00

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJE 
AZIJOJE

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

PAŽVELGUS ATGAL
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.................................. $1.25
Prie šios knygos duodasi “VIENUOLYNO SLAPTYBĖS” arba 

eilių knygelės “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS”

KANKINTOJAI
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ

Seniau buvuio garsaus Kun. VI. Dembskio knyga — 183 p. $1.00 .
IR

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

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- JJ
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6g20 Superior Avenue Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną j ų vertę)
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Teatras ir Balius

Didelis Lietuvių Salės 
Naudai Vakaras

Draugijų Sąryšis sumanė ir 
ruošia dideli vakarą parėmimui 
Lietuvių salės, kuris atsibus šį 
sekmadienį, Gegužės 1 d., nuo 
5 vai. vakare. Vakaras bus la
bai įvairus ir bus linksmybės 
ir pasitenkinimo kiekvienam — 
senam ir jaunam — kas tik at
silankys.

Liet. Vyčių 25 kuopos vaidy- 
los statys scenoje trijų veiks? 
mų patriotišką dramą,. “Lais
vės Keliais”, dainuos L. V. 25 
kuopos choras, kurį vadovauja 
sugryžęs į Clevelandą vargo-1 
ninkas B. Nekrašas. Po pro- 
grarr.o bus šokiai. Kurie ne
šoka, turės pasikortavimą. Be 
to bus keletas dovanų atsilan
kiusiems.

Įžanga tiktai 35c programai, 
šokiams tik 25c. Gros Liuozos 
orkestras.

Stengkitės kas tik galit at
silankyti, nes suprantat kaip 
svarbu yra mums turėti nuo
savą salę, savą suėjimų ir pa
silinksminimo vietą.

MES NORIM BO YLE IŽDININKU

LANKĖSI DETROITE. Per
eitą šeštadienį, Bal. 23 d., bū
relis Clevelandiečių nuvažiavo 
į Detroitą kaipo svečiai Detroi
to Lietuvių Moterų Klubo va
karienės ir pokilio Leland ho- 
telyje. Dalyvavo: P. J. žiuris 
su žmona, p-lė Elena Grigiute, 
p. Ona Karpavičienė, ir Dr. J. 
T. Vitkus su žmona. Visa ši 
grupė nuvyko į namus Adv. J. 
P. Uvicko, kur ir buvo užkvies
ti apsinakvoti, iki gryš namon. 
Iš pp. Uvickų namų važiuojant 
į hotelį pokiliui, sustojo pas ži
nomą tautieti Dr. J. Jonikaitį, 
kur viešnios buvo išpuoštos gė
lėmis, kas dar labiau pagražino 
ir taip gražias jų suknias. Iš 
čia prisidėjo ir Dr. Jonikaitis 
ir visi nuvyko į viešbuti.

Atvykus į pokilio salę, akis 
pagavo puošnus vaizdas: vis
kas buvo išrėdyta labai dailiai 
ir visos ponios išsirėdžiusios 
kuogražiausia.

Viešbutyje ši Clevelandiečių 
grupė susitiko dar daugiau sa
vo žmonių, kurie atvažiavo pir
miau, čia buvo: pp. Višniauskai 
ir Elena Baltrukoniutė. Prasi
dėjo vakarienė, ir baigėsi, mu
sų nuostabai, be kalbų. Laike 
vakarienės gauta pasveikinimo 
telegramas nuo Onos Miheli- 
chienės, pirmininkės Clevelan- 
do Lietuvių Moterų klubo, ką 
visi sutiko labai džiaugsmingai. 
Po vakarienės buvo šokiai, ku
rie tęsėsi iki 1 vai. nakties, šo
kių laiku turėta skanaus alaus 
ir minkštu gėrimų, ko kas no
rėjo.

Sekmadienį pp. Uvickai su
rengė Clevelandiečiams pietus, 
dalyvaujant ir keletui vietos 
asmenų, po ko Clevelandiečiai 
linksmi gryžo namon. Buv.

Jus daugelis skaitėt laikraš
čiuose ir žinot kokie dalykai 
paaiškėjo buvę Apskrities lž(Įj-| 
ninko ofise laike viršininkavimo] 
Mr. Collister. Jus skaitėt kas 
atsitiko su pinigais kuriuos 
mes taksų mokėtojai sąžiningai 
sumokėjom taksų rinkėjams, 
šie pinigai buvo išdalinti įvai
riems politiškiems draugams ir 
dabar pasirodė didelis nedatek- 
lius taksų fonde. Iždininkas, 
po priedanga pagalbos taksų 
mokėtojui, laikė savo knygas 
atdaras musų suvedžiojimui, 
bet dabar pasirodė kad jis taip 
darė norėdamas paslėpti jo iš
duotas paskolas, iki pinigai ga-i 
lės sugryžti. Ar taksų mokėto
jai privalo to dasileisti ? NE! 
Išrinkit žmogų kuris žino kaip 
saugot musų pinigus, žmogų I 
kuris parodė savo teisingumą 
ir atsakantumą ir tokį kuriam I 
galima pasitikėti. Tai yra nei 
kas kitas kaip JOHN J. BOYLE I 
kuris buvo Apskrities iždinin
ku nuo 1917 iki 1921 m.

Mr. Boyle visada buvo Lie
tuvių draugas ir jeigu tik ką 
gali visada stengiasi pasitar
nauti. Būdamas iždininku Mr. 
Boyle įvedė gerą dalyką, siun
timą taksų bilų paštu kiekvie
nam namų savininkui, kuomet 
pirma to kožnam reikėdavo eiti 
pačiam jieškoti savo taksų bi
lų. Jis pravedė įstatymą kad 
už taksų nemokėjimą negalima 
parduoti žmogaus namų per ke
turis metus. Pirm to, laikas 
buvo tik du metai. Jis prave
dė įstatymą bausti neužsimokė
jusius laiku taksų ant nejuda
mo turto 10 nuoš. vietoj buvu
sių 15 nuoš.. Jis darė viską kas 
galima labui taksų mokėtojų, 
ir jis vėl taip pat darys jeigu 
bus išrinktas. Jis žada pakei
sti taksų mokėjimo laiką nuo 
Gruodžio ir Birželio į Balandį 
ir Spalį. Jis nori pakeist da-;

Jcltn J. Boyle

bar esamą galėję 10 nuoš. pa
baudą už pavėlavimą iki 2% 
nuoš. jei užmokės bėgyje 30 
dienų, 5 nuoš. jei užmokės bė
gyje 69 dienų, 7 L nuoš. jei už
mokės bėgyje 90 dienų, ir 10 
nuoš. tik po to laiko. Tas su
taupys daug pinigų taksų mo
kėtojams kurie gali pavėluoti 
tik kelias dienas.

Iš Mr. Boyle’s praeito rekor
do galime lengvai suprasti jog 
jis yra atsakantis žmogus ir 
būti naudingas mums Iždinin
ko (County Treasurer’s) ofise. 
Taigi kuomet eisit balsuoti Ge
gužės 10 d. neužmirškit balsuot 
už John J. Boyle į Country 
Treasurer — žmogų kuriam ga
lima pasitikėti kaipo sargui 
musų taksų pinigų.

Pažymėkit savo balotą taip: 
COUNTY TREASURER
X JOHN J. BOYLE

Lietuvių Demokratų. Klubas 
Chester G. Zuris, Koresp.

REIKALINGA VAIKAI AR- 
MONISTAI. Gauta telegramas 
iš Chicagos kad Komp. A. Va
nagaičio koncerte dalyvausian
tis jaunas vaikas armonistas iš 
Chicagos nori turėti armonikų 
muzikos lenktynes su Clevelan- 
do mažamečiais (iki 15 m. am
žiaus) armonistais. Kurie tė
vai turit vaikus mokančius di
džiąją armonika groti galit už
registruoti “Dirvoje”. Vana
gaičio koncertas bus kitą penk
tadienį, Gegužės 6 d., Lietuvių 
salėje. Atsižymėjęs vaikas ap
turės dovaną. Paskubėkit at
siliepti. Gali groti Lietuvišką 
arba Amerikonišką muziką.

Clevelando muzikantai, neuž- 
sileiskit Chicagiečiui!

PADĖKA, šiuomi išreiškia
me savo širdingą padėką vi
siems musų motinos Marijonos 
Dagilaitienės draugams ir pa
žystamiems kurie dalyvavo šer
menyse ir laidotuvėse, ačiū už 
prisiųstas gėles, ačiū grabne- 
šiamš, kurie pasitarnavo išly
dėjimui jos Į amžinos ramybės 
vietą. Toliau, ačiū klebonui 
Kun. Vilkutaičiui už patarnavi
mą, graborlui Jakubauskui už 
visą jo trusą laidotuvėse, ir vi
siems kitiems kurie, kuo nors 
prisidėjo. x šeimyna.

Rengia Liet. Salės B-vė ir Dr-jų Sąryšis
SU PERSTATYMU IR DAINOMIS

Sekmadieni, Gegužes-May 1 d.
Lietuvių Salėje

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

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

Lietuvių Sales Nuomavimas Atpigintas
šiuomi pranešame draugijoms ir organizacijoms kad Lietuvių 

Salės nuoma tapo nupiginta sekančiai:
Sekmadieniai:; teatras ir šokiai $30. Tiktai šokiai S25.00, 
šeštadieniais teatras ir šokiai $20.00. Tiktai šokiai $15.00. 

šiokiais vakarais tik $10.00.

Balsuokit už Ingalls 
ant Gubernatoriaus

Visi jau su pasiilgimu laukia, visa žiema šneka 
“kada atvažiuos i Clevelandą Vanagaitis”, kiti tie
siog sako, “Kada atlėks tas Vanagas?” O gerb. A. 
Vanagaitis žino kad jis negali prasilenkt Clevelando 
neaplankęs, tas jam visa žiema rūpėjo. Jis žadėjo 
atvažiuot Vasario mėnesi, bet taip neišėjo, tai dabar 
ištaikęs progą, atvažiuoja su visu buriu Chicagos 
artistų ir žada tikrai gražiai ir ypatingai pasirodyt. 
Atvažiuoja dainorė—dramtiška ir komiška A. Ože- 
lienė, Stasys Rimkus, M. Yozavitas ir vienas smar
kus armonistas vaikas. Smagumas, juokai ir pui
kiausia muzika visiems užtikrinta. Atminkit visi

Penktadienio vak., Gegužes 6 d.
LIETUVIU SALĖJE

Pradžia 8 valandą. Tikietai tik po 50c.

LANKĖSI THOMAS SHA- 
MIS. Sekmadienį Clevelande 
lankėsi Thomas Shamis, kuris 
keli metai atgal leido vienatinį 
Amerikoje Anglų kalba žurna- 
luką “The Lithuanian Booster”. 
T. Shamis tais laikais kada Lie
tuvai labiausia reikėjo paramos 
Amerikoj spaudoje, davė labai 
daug pagalbos prirašydamas į- 
vairiausių straipsnių, nupieš- 
damas Lietuvos istoriją, ginda
mas Lietuvos klausimą, kelda
mas musų tautos vardą ir už
stodamas jį prieš tuo laiku vei
kusius Lenkus ir jų draugus, 
kurių tikslas buvo Lietuvą že
minti, neigti ir tankiai net pri- 
lodinėti kad tokių žmonių kaip 
Lietuvių visai nėra.

Ponas Shamis tuomet veikė 
Pennsylvanijoj ir rytinėse val
stijose ir jo straipsniai Angliš
kuose laikraščiuose buvo mato
mi kasdien. Smagu priminti 
kad tais laikais nei vienas ki
tas Lietuvis nei musų organi
zacija neturėjo tokio priėjimo 
prie Anglų spaudos kaip p. T. 
Shamis, ir jo atlikti darbai yra 
verti didelės garbės.

Jis dabar gyvena Chicagoje. 
čia apsilankė pas P. P. Mulio- 
lį ir “Dirvos” redaktorių.

LANKĖSI “Dirvos” rėdakci- 
joja Ona Balčiūnienė iš Detroi
to, kuri pereitą savaitę dalyva
vo laidotuvėse savo sesers, Ma
rės Dagilaitienės.

Poni Balčiūnienė yra gera 
“Dirvos” rėmėja ir skaitytoja.

Su ja atsilankė ir velionės 
Dagilaitienės duktė Teofilė, iš 
Chicagos.

Pranas Raževičius atsiprašo 
savo draugų kad negalėjo ilgiau 
sutrukti Clevelande ir su visais 
pasimatyti, nes tuoj po sesers 
M. Dagilaitienės laidotuvių tu
rėjo gryžti į Racine.

“DIRVOS” GEGUŽINĖ. Ne
žiūrint sunkiu laikų, šią vasarą 
bus įvairių Gegužinių, kad Lie
tuviai turėtų kur pasilinksmin
ti kuomet miesto salėse pasilin
ksminimai užsidaro.

Pirmą gegužinę rengia “Dir
va” sekmadienį, Gegužės 29 d., 
visiems žinomoj Andersono far- 
moj, ant Green Road.

Bus pritaikyta žema įžanga 
ir dalyvaujantiems parūpinta 
įvairių dovanų.

SUGRYžO iš Lietuvos Juozas 
Mežanskas, kurs pernai išva
žiavo per “Dirvos” Agentūrą. 
Bet dabar gryžo jau vedęs, pa
ėmė Biržų Petrausko dukterį 
Luciją. Pargryžo abu laivu 
“Roosevelt”, apsibuvo čia pas 
savo brolį. Stasį Mežanską.

Apie Lietuvos gyvenimą pa
pasakojo labai prielankių ži
nių, sako kad norinčiam dirbti 
ir gerai užsilaikančiam ten gali
ma gražiai gyventi. Pragyveni
mas pigus, gyvuliai nebrangus: 
karvė galima pirkt už $30, ar
klys už $49. Ypač, sako, galima 
gerai gyvent prie miesto, turint 
pinigų ir mokant kokį amatą.

Pataria kiekvienam kas- tik 
išgali važiuot į Lietuvą pasisve- 
čiuot. Jis šiose dienose išva
žiavo į Chicagą sutvarkyt sa
vo paliktus reikalus, vėliau vėl 
gryš į Clevelandą.

NORIU PUSININKO FARMOJE
Kaš iš Lietuvių turi noro prisidė

ti ir dirbti ukėje, prašau atsišaukti 
kada patogiausia. Netoli Clevelando.

A. Šeškevičius
Važiuoti: South Miles iki Lang Rd. 

4-ta farma nuo So. Miles and 
Lang Rd. Bedford Tnshp.

SERGA, žinoma vietos vei
kėja Ir dainininkė, p-lė Elena 
Grigiute šiose dienose gan sun
kiai susirgo, turės eiti ant ope
racijos, sako p. Grigienė.

OPERA Clevelande pereitą 
savaitę visapusiai pasisekė: per 
keturis perstatymus atsilankė 

publikos ir padengė vi- 
r~- i' o- Metropolitan opera 
uokiu badu kitą metą vėl Cle- 
velandui užtikrinta.

VAŽIUOJA į Youngstowna. 
Šį sekmadienį, Gegužės 1 d., 
P. J. Žiuris ir K. S. Karpavi
čius važiuoja į Youngstowną, 
kur sakys prakalbas SLA. 157 
kuopai jos 25 metų gyvavimo 
sukaktuvių apvaikščiojime.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, po 5 kambarius ir su 

maudynėm, lotas 45x160, arti E. 65 
St. ir Superior. (20)

Bargenas už $3500.
Kreipkitės į 991 EAST 79 ST. 

HOFFMAN HEnderson 9896

JIEŠKAU Ipolito Rusino, Krikš
tonių k., Seirijų par., Alytaus apsk. 
Rodos gyvena Clevelande. Atsišau
kė brolis iš Lietuvos, Antanas.

Ignas Švetkauskas 
6404 Luther Ave. Cleveland, O.

SEKMADIENĮ lankėsi Cle
velande J. P. Sabel iš Youngs- 
towno, aplankė savo pažysta
mus. Jis tėmydamas kad Cle
velande Lietuviai visi virto De
mokratais, sako kad kiti turė
tų suorganizuoti Republikonų 
klubą, nes jeigu Demokratai 
kada pralaimės rinkimus, tada 
Republikonai Lietuviai galės 
gauti miesto valdyboj vietų, o 
šiaip tai Lietuviai nieko nepel
nys kada Demokratai išeis.

Gera Proga Lietuviui 
Siuvėjui

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

Koks yra Ingalls 
Nusistatymas?

“O kaip su prohibieija?”. Mr. Ingalls buvo paklaustas, ir 
jis atsakė, “Aš jau pareiškiau savo pažiūrą į tai, viešai. Aš esu 
prieš Aštuonioliktą Priedą.

“Gaila kad dąrbas panaikinti, karčiamas, kaipo komercinį 
gėrimo blogumą, apsivertė į priešingą blogumą, kadangi žmo
gaus būdas visur vienodas sulyg jo kišeniaus išgalių. Jie sakė 
kad naujas įstatymas bus pasekmingas, bet kaip pasirodo jis 
buvo bereikšmingas, ir aš noriu to įstatymo pakeitimo. Aš esu 
prieš Aštuonioliktų Priedą, kuris yra ne vietoje kaipo dalis mu
sų valdymosi pobūdžio. Aš pritariu sugrąžinimui žmonėms tei
sę kontroliuoti savo ypatiškus norus tame reikale, tuo patim 
padidinant valdžios ineigas, kas sulaikys melžimą žmonių iki 
kraujų pavidaluose visokių aptaksavimų.

“Ši musų šalis ’niekados nepakęs jokių įstatymų kurie var
žo laisvę vyrų ir moterų valdytis save pagal savo noro. Bėgyje 
Prohibicijcs metų šioje šalyje susidarė perdaug aštri kova už 
‘šlapumą’ ir ‘sausumą’. Niekšystės, organizuotos kriminalistų 
gaujos išaugo taip didelės kad pradeda grąsinti perviršijimu pa
čios valdžios. Prohibieija yra didelis klausimas. Jis turi būti 
sprendžiamas plačiai apsvarstant; tada tik mes kur nors nueisim.

“Atėjo laikas taipgi kada nelaimingus bedarbius reikia mai
tinti ir duoti pastogę. Tas klausimas stovi prieš mus. Ne-Ame- 
rikoniška yra palikti vargšus be priežiūros kolei yra galima jais 
rūpintis. Ko mums reikia šioje šalyje tai ne valdžios gudravi
mų, bet rimtumo, tikrų idealų, ir virš viso, kad nebūt demagogų. 
Valdžia turi būti tvarkoma taip kaip žmogus stengiasi tvarkyti 
pats savo biznį.

“Administrative Code įvesta dešimts metų atgal, suteikia 
Guberatoriui teisę žiūrėti kad pinigų skirstymąs butų varžomas 
ir kad departmentų išlaidos butų kontroliuojamos. Ten pasaky
ta: ‘Gubernatorius privalo, kaip greičiausia galima, ir ne vėliau 
keturių savaičių po susiorganizavimo valstijos seimo, patiekti 
išlaidų biudžetą su nurodymais paskirstymų kiekvienam depart- 
mentui, ofisams ir institucijoms, ir visiems kitiems viešiems tik
slams, iš ko galima nustatyti taksus ir kitokias ineigas’.”

p AVID S. INGALLS, 
Republikonų Kandida

tas ant Ohio Gubernato
riaus, yra tikras liberalas. 
Jis supranta kenksmingu
mą ir pražūtingumą Prohi- 
bicijos įstatymų ir pasisa
ko kur jis stovi. Jis atvi
rai sako kad tie Įstatymai 
turi būti pakeisti padary
mui galo tai aršiausiai pa
dėčiai kokia tik gali būti. 
Ingalls, taipgi, nėra tokis 
žmogus kuris vienx sakytų 
o kitą manytų, kaip neku- 
rie kiti kandidatai, kurie 
bičiuliaujasi su Sausais ir 
apsisukę siunčia atstovus
leisti gandus kad jie yra Šlapi, su tikslu gauti Sla
piųjų balsus. Jis yra toli nuo Hipokrito, kuriuos 
žmonės pradeda neapkęsti. Atėjo laikas, kaip 
tiki Mr. Ingalls, teisingai blaivybei, ne prohibici- 
jai, nes ji griauna namus ir žmogaus pasitenkini
mą, pačius pamatus gerų žmonių gyvenimo.

Dienos kuždesių, gaujų savitarpinių kovų ir 
karionių prieš ypatiškas žmogaus teises turi pra
nykti, jeigu musų šalis nori naudotis laisve ir pa
sitenkinimu, ir jeigu nori augti didesne moraliai, 
ir ekonominiai. l

Mr. Ingalls gyvena taip kaip jis tiki. Kuomet 
iškilo Pasaulinis Karas jis pasirodė patriotu, kaip 
ištikimas sūnūs bent kurios šalies. Būdamas 18 
metų amžiaus jis kovojo už savo šalį ore virš Šiau
rės Juros, ir už savo narsumą buvo pagerbtas, iš
ėjo kaipo Šalies vienatinis Laivyno Narsuolis. Juo 
visada galima pasitikėti kur reikia darbo Valsti
jai arba Šaliai. Jis tą prodė, ramiu laiku, kaip ly
giai ir kare.

Kaipo Pagelbinis Sekretorius Laivyno jis įvykdė 
penkių metų Orlaivininkystės Programą keturių metų 
bėgyje sutaupydamas $23,000,000, ir tada rekomendavo 
kad jo vieta butų panaikinta, kadangi jis manė jog jo 
departmentas gali būti valdomas kaipo dalis Laivyno. 
Tas tai kas naujo ir negirdėjo Amerikos istorijoje. Pa
prastai žmonės nedaro taip. Profesionalai vietų jieško- 
tojai tik nori leisti pinigus, ir nepaiso apie sufaupym? 
žmonių pinigų.

Kaipo Ohio Gubernatorius, David S. Ingalls žada 
sumažinti valdžios kaštus bent $6,500,000 per 1933 me
tus. Vietoj jieškoti naujų būdų taksus pakelt, jis sako 
kad reikia išlaidas ir taksus mažinti. Ingalls siūlo spe
ciali ekonomijos programą. Neturėdamas ryšių su jo
kiomis politiškomis obligacijomis, jis galės savo priža
dus Įvykdyti.

Jo aiškus nusistatymas ekonomijoje kaip ir kitais 
klausimas patraukė j jį pasigerėjimą ir tų kurie turi 
kitokias pažiūras.

Jis yra vyras iš žmonių ir už žmones, vadovas, o ne 
sekėjas.

Nominavimas Ingalls rinkimuose Gegužės-May 10 
d. reiškia pergalę geriausiam žmogui Lapkričio rinki
muose. Turėdama Ingalls vadovu, Ohio susilauks šva
riausios administracijos.

INGALLS for GOVERNOR
State Ingalls for Governor Committee, Columbus, Ohio. 

Earle L. Johnson, Mgr.
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