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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

30,000 budavotojų strei
kuoja. New York. — Per
eitą savaitę sustreikavo a- 
pie 30,000 budavojimo ama
tų darbininkų, nesusitaiky
dami su kontraktoriais del 
naujų algų. Delei streiko 
tų, dar turi būti be darbo 
apie 85,000 paprastų darbi
ninkų dirbančių prie buda
vojimo.

Bus didelė “alaus demon
stracija”. Gegužės 14 d. 
New Yorke rengiama de
monstracija reikalav i m u i 
pavelyti išdirbti ir pardavi
nėti alų. Prie demonstra
cijos jau prisidėjo 20,000 
amatninkų unijų narių. Jie 
maršuos su savo muzika.

Prie to dalyvaus tūkstan
čiai šiaip darbininkų.

Harmarville, Pa. — Nu
kritus kasyklos lubų akme
niui ant galvų, užmušta du 
darbininkai.

Clevelande, Fordo auto
mobilių subudavojimo dirb
tuvėje, šiose dienose paim
ta Į darbą apie 250 darbi
ninkų. Iki šiol ta dirbtuvė 
išleido po 45 automobilius Į 
dieną, dabar jau išleis po 
200, nes reikalavimai padi
dėjo.

Philadelphia, Pa. — Šio
se dienose Pennsylvania ge
ležinkelio linija pastatė 125 
savo senus darbininkus ant 
pensijų. Vienas iš jų ištar
navo tai kompanijai net 57 
metus ištisai.

Dirba su skebais. New
port, O, — Nežiūrint strei
ko, angliakasyklų kompani
ja, apsistačius valstijos mi
licija, varo darbą su streik
laužiais. Netoli čia, Cadiz 
mieste, stovi dar apie 170 
milicininkų, kurie gatavi 
pribūti jeigu kiltų didesnis 
sumišimas.

Streikeriams truk d o m a 
piketavimas.

Tarptautinio Darbo biu
ro vedėjas Genevoj skelbia 
kad dabartiniu. laiku visam 
pasaulyje vienas iš 28 dar
bininkų yra be darbo, ir vi
so bedarbių yra apie 25,- 
000,000. Iš tų bedarbių gy
venimą turėjo apie 70,000,- 
000 jų šeimų, kurios dabar 
skursta.

Paryžiuje šiose dienose 
mirė generolas Uriburu, 
buvęs Argentinos diktato
rius, pernai išverstas iš 
valdžios.

RINKS PENKHJ MILI
JONŲ DOLARIŲ

FONDĄ

New York. — Čia tapo 
inkorporuota organizacija 
kovai su prohibiciją visoje 
šalyje. Tos organizacijos 
tikslas yra sukelti penkių 
milijonų dolarių fondą va
jui atsikratymui 18-to prie
do arba prohibicijos.

Bus pardavinėjama tam 
tikri ženkleliai 100 už $1, 
ant kurių bus žodžiai “Swat 
the drys” (“muškit sausuo
sius kai muses’’). Tie žen
kleliai bus lipinama ant lai
škų ir visur, skelbianti tą 
obalsj.

Atlikę pinigai nuo ženk
lelių darymo ir siuntinėji
mo kaštų, bus pavedami da
bar esančioms organizaci
joms, kovojančioms prieš 
prohibiciją.

Nėra abejonės kad fon
das bus greitu laiku sukel
tas.

REIKALAUJA GRIEŽ
TESNIO VYKDYMO 

PROHIBICIJOS
Atlantic City, N. J. — Čia 

suvažiavo Metodistų Epis- 
kopalų Bažnyčios konvenci
ja. Tos bažnyčios vyskupų 
sąjunga atsiuntė konvenci
jai laišką, kuriame pataria 
aptarti dar griežtesni pro
hibicijos Įstatymo vykdymą 
ir kad ta bažnyčia laike rin
kimų neremtų jokių kandi
datų kurie priešingi prohi- 
bicijai.

PRASIDEDA GRYŽIMAS 
Į UKES

Amerikos miestų gyven
tojai, nelikus fabrikuose 
darbų ir tokiu budu duo
nos, pradeda gryžti Į ukes. 
Gerais laikais, kada darbai 
ėjo, ūkės buvo apleidžiamos 
ir visi bėgo į miestus uždar
biauti ir lengvai gyventi. 
Dabar jau kita istorija: jau 
miestas liko darbininko ne
prietelius, o apleisti ūkiai 
virsta globėjais.

ŠĮ pavasarį daugybės su- 
gryš Į ukes, kas tik sugryž- 
ti gali. Kiti nei tos laimės 
neturės.

NORI SUMAŽINT DO- 
LARIO VERTĘ

Washington. — Atstovų 
butas, nepaisant iždo de- 
partmento pasargos, Gegu
žės 2 d. 289 balsais prieš 61 
pervarė bilių kuris reika
lauja sumažinti dolario pir
kimo galę, kokia ji buvo 
tarp 1921 ir 1929 m. Tada 
prekių kainos pakiltų.

Nėra abejonės kad sena
tas ir prezidentas tą bilių 
atmes.

KLAIPĖDOS SEIMELIO 
RINKIMAI

Šiose dienose įvyks rin
kimai Klaipėdos krašto sei
melio. Jis buvo paleistas 
kelios savaitės atgal kada 
atstovai atsisakė paremti 
naujo seimelio pirmininko 
deklaraciją.

Vokiečiai deda pastangas 
pravaryti daugiau savo at
stovų. Jie net atakuoja 
Lietuvius agitatorius, Lie
tuviai gi, kaip pranešimai 
sako, užtėplioja Vokiškus 
parašus ant krautuvių, kaip 
buvo seniau daroma Kaune 
kovojant su Žydais.

Lietuvos vyriausybė deda 
pastangas kad neiškiltų aš
tresnių susikirtimų Vokie
čių su Lietuviais.

ATMETA GIMDYMU 
KONTROLIAVIMĄ

Philadelphia, Pa.— Pres- 
bytęrijonų Bažnyčia S. Val
stijose savo suvažiavime 
atmetė spečialės komisijos 
rekomendaciją užgirti gim
dymų kontroliavimą kaipo 
reikalingą šių dienų gyve
nime dalyką. Tame klau
sime buvo labai daug gin
čų, nes buvo daug rėmėjų.

Komisija, susidedanti iš 
žymių dvasiškių, daktarų ir 
mokytojų, gimdymų kon
troliavimo klausimą studi
javo net du metu ir rado jį 
reikalingu.

PRANCŪZUOS SEIMO 
RINKIMAI

Paryžius. — Gegužės 1 d. 
buvo rinkimai Francuzijos 
seimo atstovų. Daugiau iš
rinkta radikališkesnių, nors 
komunistų visai neišrinkta.

Socialistuojančios parti
jos gavo daugumą atstovų. į

50 ŽUVO JUROJE
Tokio, Japonija. — Susi

mušus dviem Japoniškiem 
laivam netoli pakraščio, nu
skendus vienam laivui žu
vo 50 pasažierių.

VOKIETIJA EKSPORTU 
LENKIA AMERIKĄ

Vokietija padarė didelį 
žingsnį pirmyn eksportavi
me prekių į kitas šalis 1931 
metais, ir pasidarė lenkty
niuotoj a Amerikai pasauli
nėje rinkoje.

S. Valstijos 1931 metais 
eksportavo už $2,277,891,- 
000; Vokietija už $2,192,- 
850,000. Anglija už $2,059,- 
823,000; Francuzija liko ke
tvirtoj vietoj su $1,192,510,- 
000.

Dar tik nesenai Anglija 
laikė antrą vietą. Gali bū
ti kad Vokietija tuoj pra
lenks Su v. Valstijas ekspor
to biznyje.

PRAŠO FRANCUZŲ 
NUSILEISTI

I

Geneva. —'Tautų Sąjun
gos konferencijoje Vokieti
jos atstovas Bruening atsi
šaukė į visas tautas, o ypa
tingai į Francuzija, kad šio 
krizio laikais, butų nuolai
desnės'ir viena kitai rody
tų draugingumo. Bruening 
pasakė kad dabartiniu lai
ku “Vokiečių ir Prancūzų 
draugiškumas būtinai rei
kalingas”.

JAPONŲ NUOSTOLIAI
Chinams pasidarbavus ir 

užboikotavus Japonijos šil
ką, per du metu išgulėjęs 
šilkas davė Japonams $17,- 
000,000 nuostolių. Šilko au
gintojams valdžia užgaran
tavo kainą, taigi tuos nuo
stolius paneš pati Japonijos 
valdžia.

12 ŽUVO AUDROJ
Manila, Filipinų Salos.— 

Pereitą savaitę prašlavus 
pietinė audra (tyfunas) pa
darė daug nuostolių, tūks
tančiai liko be namų, 12 as
menų užmušta.

9 UŽMUŠTA RIAUŠĖSE
Bangkok, Siam. — Neto

li Bangkok miesto kalėji
me įvyko kalinių sukilimas. 
Muštynėse su sargybiniais 
devyni kaliniai nušauta ir 
30 sunkiai sužeista.

PANAIKINO KEISTĄ 
ĮSTATYMĄ

Baltimore, Md. — Spe
cialiuose rinkimuose Gegu
žės 2 d. tapo atmesta keis
tas įstatymas, 200 metų se
numo, kuris draudė šventą 
dieną vyrui net savo žmo
ną pabučiuoti. Taipgi pa
naikinta draudimas sekma
dieniais operuoti teatrus.

Daug kartų buvo bando
ma tuos įstatymus panai
kinti, bet protestoniški ku
nigai vis laimėdavo. Nors 
bučiavimo įstatymo niekas 
nepildė, bet teatrų iki šiol 
sekmadieniais neturėta.

AMERIKOS PINIGAI 
KREUGER’UI

Bėgyje aštuonių pastarų 
metų į Švedų degtukų kor
poraciją, kurią kontroliavo 
nesenai nusižudęs Kreuger, 
Amerikos finansieriai buvo 
sudėję net $163,000,000.

Dabar ta degtukų korpo
racija atsidūrė bankruta
vusių firmų eilėje, todėl 
Amerikiečiai irgi paneš di
delius nuostolius.

SUIMTA 20 KORĖJIEČIŲ
Šanghai. — Pereitą sa

vaitę laike Japonų viešų iš
kilmių buvo mesta bomba 
ir užmušta vienas žymus 
Japonų viršininkas, kiti su
žeista. Prasidėjo gaudymas 
puolikų. Suimta 20 Korė
jiečių. Korėjiečiai yra tau
ta greta Rusų Sibiro ir ar
ti Japonijos salų, taigi juos 
Japonai pavergė suvirš 20 
metų atgal. Jie per tą lai
ką neliaudami kovoja prieš 
Japonus.

GEGUŽINĖ PRAĖJO 
GAN RAMIAI

Nors šymet visame pa
saulyje krizis, bet tarptau- 
tiška darbininkų (komunis
tų) šventė apvaikščiota su
lyginamai ramiai. Per vi
ii“ są pasaulį užmušta devy- 

Inios ypatos: dvi Lenkijoj ir 
septynios Ispanijoj. Kitose 
šalyse apsieita sulyginamai 
gražiai, nors kaip kur bu
vo aštrių susirėmimų su po
licija.

Maskvoje gegužinė ap
vaikščiota tikrai kaip rei
kalauja komunistų progra
mas: visi darbininkai mar- 
šavo, apie du milijonai su
darė demonstraciją.

Sovietų carai save titu
lavo “apsaugotojais pasau
linės taikos”. Gyrėsi kad 
kapitalistiškas pasaulis at
sisako priimti sovietų pa
siūlymus nusiginkluoti.

MAŽINASI ALGĄ
Washington. — Preziden

tas Hoover pareiškė kad jis 
sumažins savo algą kartu 
su visais valdžios žmonėmis 
kurie gauna virš $2,500 į 
metus. Jis gauna $75,000 į 
metus, bet sutinka numa
žinti 11 nuošimčių, tada iš
eitų $67,025.

Prezidento vieno susima- 
žinimas algos nieko nereiš
kia. Tik kada numažins al
gas desėtkų tūkstančių val
džios tarnautojų tada galės 
subalansuot biudžetą.

JAUNAS NARSUOLIS
Ottawa, Ont. — Kanados 

šiaurėje, 160 mylių atstu 
nuo baltų žmonių, susirgo 
našlė Eskimosų motina. Ji 
turėjo du sunu, vieną 12 m. 
amžiaus, kitą tik 3 metų.

Vyresnis vaikas, turėda
mas supratimo kad baltųjų 
tarpe yra gydytojas, pasi
ryžo, pasikinkęs du šunis ir 
pats trečias prie jų, susidė
jęs į roges motiną ir mažą 
broliuką, važiuoti jieškoti 
pagalbos. Maisto pasiėmė 
tik trims dienoms, o kelio
nė tęsėsi keliolika dienų.

Vienok vaikas sako tiks
lo atsiekė, ir nors visi buvo 
peralkę, pasiekus baltųjų 
sodybą ir daktarą, motiną 
išgelbėjo nuo mirties.

LENKAI VIS NORI 
DANZIGO

Londonas. — Nors Dan- 
zigas yra laisvas miestas ir 
Lenkams jame duota teisė 
laisvai be Vokiečių varžy
mo veikti, bet vis jis nėra 
tikras Lenkų miestas. Pa
aiškėjo kad Lenkai norėja 
padaryt “pučą” ir užvaldyt 
Danzigą. Bet jiems tame 
sukliudė Lenkų geriausi ka- 
marotai Francuzai. Dabar 
prošepanai ir Prancūzams 
daugiau nepasitikės.

Rusijoje šymet Velykos ir 
komunistų gegužinė išpuolė 
tą pačią dieną. Taigi kuo
met vieni maršavo su rau
donomis vėliavomis kiti su
ėjo į dar neuždarytas cerk
ves garbinti Dievą.

LAIŠKAS IŠ KAUNO 
Rašo A. ARGUS.

1. Pavasariška nuotaika.
2. Ekskursijos.

Kaunas. — Užburtas gy
venimo ratas sukasi kas
kart atidengdamas naujų 
reiškinių.

-Džiaugėmės žiema ir vi
somis jo ypatybėmis. Bet 
gyvenimo užburtas kelias 
nenori mums nusibosti, kas 
kart mumyse sužadina nau
jų džiaugsmų.

Nesenai mus žavėjo žie
ma; dabar musų norai pa
sikeitė: mes bėgame nuo 
jos, džiaugsmingai sutinka
me pavasarį.

Ateina,, atskuba pavasa
ris, naujų veiksmų šaltinis.

Lietuvos gamta ypač ma
loni pavasarį.

Dauboj nugrimzdęs Kau
nas atrodė kiek paniuręs, 
Kauniečiai šliaužiojo po 
miestą.

Pavasaris. Lyg galingas 
žaibas perskriodžia paniu
rusią Kauno padangę.

. Užmigę sodai, sustingęs 
Vytauto kalnas pradeda 
pumpurais šypsotis.

Per gelžkelio tiltą, plen
tu į Botanikos sodą. Pava
sariška nuotaika persekioja 
kiekviename žingsnyje. Tik 
paklausykite kaip sveikina
si vyturiai, kaip šniokšda
mas kalnų upelis neša pas
kutinius žiemos pėdsakus į 
Nemuną.

Laukuose.
Pageltus žolė dar be jie- 

gos. Bet greitai turi įvykti 
perversmas, sužaliuoti lau
kai. Kaž kur dangaus pa
kraštyje skrenda gandras; 
virš galvos sveikina nerami 
pempė. Apačioje lyg gyva
tė raitosi Nemunas. Nese
nai jis pyko, griovė savo 
krutinę žiemos pastatus. Da
bar, lyg atkeršydamas pa
pliupo, apsėmė laukus.

Skuba saulė, skuba lai
kas. Netrukus pražydės 
alyvų krūmai, netrukus 
Lietuvos laukai pakvips 
švelniausiais aromatais.

Varguolį žiema skriaudė. 
Jo veidas nustojo paskuti
nės šypsenos. Pavasaris 
atskubėjo, nušluostė nuo jo 
veido liūdesį.

Kauniečiai skuba į tar
nybas, jų veidai linksmes
ni. Juk netrukus vasara, 

KOKIU ESAMA GYVŪNŲ

Vienas Amerikietis mok
slininkas, E. R. Blake, iš 
Pittsburgo universiteto, ap
sakė savo patyrimą Vene- 
zueloj, pietų Amerikoje.

Jis rinko ten gyvūnus bio
logiškam muzejui. Miškuo
se užėjo ant būrio naktinių 
gyvūnų, panašių į laukinius 
šernus, kurie jį apipuolė.

Norėdamas tų gyvūnų at
sikratyti ir nubaidyti juos, 
jis šovė ir vieną nušovė. 
Gyvūnai vietoj bėgti šalin, 
puolėsi ant jo. Blake bėgo 
šalin ir išsigelbėjimui įlipo 
į medį. Tada tie gyvuliai

netrukus mėnesis atostogų 
— ir Palanga, Nida, Birš
tonas ar Juodkrantė juos 
vėl pasotins naujomis jie- 
gomis.

Mieste judėjimas gyvėja. 
Nedrąsiai pradeda rodytis 
naujos pavasario mados.

EKSKURSIJOS
Kiekvienais metais, lyg 

gryžtą iš tolimų kraštų 
kraštų paukščiai, mus lan
ko gausiai Amerikiečiai.

Krizis dar tebespaudžia 
pasaulį. Subalansuoti savo 
pajamas ir išlaidas sunkiau. 
Dolaris vis sunkiau uždir
bamas. Ar nevertėtų apie 
tai pagalvoti, ar nevertėtų 
pagalvoti apie visišką gry- 
žimą Lietuvon?

Pernai gryžusių, iš aplan
kiusių Lietuvą nemažas 
skaičius pasiliko savo gim
tinėje. Kiek girdėti jie ne
sigaili. Šiais metais, reikia 
tikėti, Amerikiečiai .dides
niais skaičiais Lietuvoje ap- 
siliks.

Prie progos galima pažy
mėti kad šiais metais musų 
kurortai bus žymiai geriau 
sutvarkyti. Lietuva nema
žiau susirupinus, kaip kitos 
valstybės, turistais. Ypač 
vis laukia Amerikiečių tu
ristų. Pav. tokia smulk
mena :

Paryžiuje kelneriai ypač 
mandagus Amerikonams. 
Mat, čia visai paprastas da
lykas: Amerikonas “nesi- 
terlioja”, bruka kelneriui 
už patarnavimą dolarį. Jei 
duodi kelneriui penkis fran
kus, jis nepatenkintas, per- 
mažai.... Dolaris beveik 
30 frankų'.... o kas Ame
rikonui turistui vienas do
laris ?.... Išpaikinti kelne
riai tik Amerikonų telau
kia.

Amerikos Lietuviai, ži
noma, mieliausia lanko Lie-, 
tuvą. Čia veikia tam tikri 
vidujiniai ryšiai, kurie vis 
tvirtėja.

“Dirva”, reikia tikėti, 
kaip ir pereitais metais su
organizuos vieną iš didžiau
sių ekskursijų. Gerbiamų 
“Dirvos” skaitytojų su pa
siilgimu laukiame 1

Palanga šymet bus dar 
linksmesnė.

šoko prie medžio ir ėmė me
dį iš apačios graužti norė
dami kad medis pargriūtų 
ir jų priešas atsidurtų ant 
žemės. Bet medis, ant lai
mės, buvo storas ir jie per 
naktį graužę nenugraužė, o 
kada pradėjo švisti, tie gy
vūnai pabėgo ir pasislėpė.

Taip tik profesorius išli
ko gyvas. Jei naktis butų 
buvus ilgesnė, jie butų me
dį nugraužę ir žmogų su
draskę už jų nario nužudy
mą.

Apie tokius keistus gyvu
lius jus dar niekad negirdė
jot.



Gegužės
Gegužes G, 1932 J '

Korespondencijos Gegužės

PITTSBURGH
Iš Sandariečių darbuotės. 

B ai. 22 d. atsibuvo Sanda
ros kuopų sąryšio posėdis, 
aptarimui darbų sąryšyje 
su seimo rengimu. Banke
tui jau užkviesta artistai ir 
atlikta kiti prirengimai.

Pikniko rengimo komisi
ja pranešė kad ir jų darbas 
eina gerai, ir piknikas bus 
Birž. 19 d. Amšiejaus far- 
moj. Vietinis kumštininkas 
A. Jokūbaitis jau pasižadė
jo dalyvauti, taipgi eina su
sirašinėjimai su Clevelando 
kumštininku F. Marcinke
vičium. Pasižadėjo dalyvau
ti ir vietinis imtikas Kazys 
Aleliunas. Prie įžangos ti- 
kietų bus duodama išlaimė- 
jimui gintariniai karoliai 
ir gintaro rankinė grandi
nė.

Sandaros seimo posėdžiai 
ir banketas bei prakalbos 
atsibus L. M. D. salėje.

Sandarietis.

1300 Fourth avė., ir atėmė 
suvirs 100 komunistiškų iš
kabų paruoštų Gegužės 1 d. 
demonstracijai, paėmė lite
ratūros ir kitokių popierių.

tik-

PENNSYLVANIA 
“ŠLAPIA”

Balandžio 26 d. buvo 
ras išbandymas kokią pusę
Pennsylvanija palaiko, ar 
prohibicijos ar “slapiųjų”. 
Tą dieną buvo nominacijos 
Pennsylvanijos atstovų j S. 
V. Senatą. Kandidatavo 
vienas prohibicijos priešas, 
dabartinis senatorius Davis 
ir pragarsėjęs majoras ge
nerolas Butler. Nežiūrint 
savo populiarumo kokį per 
kelioliką metų generolas 
Butler Pennsylvanijoj 
rėjo, jis buvo atmestas, 
dangi jis išėjo aiškiai 
dabartinę prohibiciją ir
rėjo jos palaikymo. Davis 
gavo net 300,000 balsų dau
giau už Butlerį.

Nežiūrint visko kito, šie 
balsavimai buvo už ir prieš 
prohibiciją. Balsuotojai pa
rodė kad jie nenori daugiau 
prohibicijos, pasmerkia ją 
su visais jos blogumais.

tu- 
ka- 
už 

no-

Nušovė užpuoliką. Mary 
Conlon, 21 m., iš Braddock, 
parsiskubinus j Pittsburgą 
pas vieną gydytoją pranešė 
jam kad ją vienas vyriškis 
buvo automobiliu išsivežęs 
j laukus ir norėjo išgėdinti. 
Kovodama su juo ji atėmus 
jo revolverį jį nušovė ir pa
likus pati sugryžo į miestą. 
Daktaras pranešė policijai, 
o policija nuvyko į jos na
mus, paėmė ją ir užvedė ty
rinėjimą ir ar teisingas yra 
jos apsakymas.

Užpuolė komunistų lizdą. 
New Kensington, Pa. — 
Pereitą savaitę šio mieste
lio valdžia buvo pavesta į 
studentų rankas vienai die
nai. Jie pasinaudodami sa
vo teisėmis padarė užpuoli
mą ant komunistų įstaigos,

YOUNGSTOWN, O.
SLA. 157 kuopos sukak

tuvių paminėjimas. Gegu
žės 1 d. SLA. 157 kuopa su
rengė paminėjimą savo 25 
metų gyvavimo sukaktuvių 
su vaidinimu, prakalbomis 
ir dainomis. Diena buvo 
graži, pavasarinė, ir nežiū
rint kad kitur mieste ko
munistai šventė savo gegu
žinę, Lietuvių Klubo salė 
užsipildė publika. Progra
mą vadovavo kuopos pirrųi- 
ninkas P. Jurkūnas. Pir
miausia vietiniai kuopos na
riai pastatė scenoje veika- 
luką “Katriutės Gintarai”. 
Išėjo gražiai ir publika tu
rėjo malonumo. Tarpais pa
deklamavo Jurkūnų jauna- 
metis sūnelis ir vienas au
gesnis vaikinas.

Toliau sekė kalbos: pir
miausia kalbėjo “Dirvos” 
redaktorius K. S. Karpa
vičius, po jo sekė dainos, ir 
toliau kalbėjo chemijos in
žinierius P. J. Žiuris. Po
nas Žiuris yra gerai žino
mas kalbėtojas tarp Lietu
vių visoje Amerikoje. Jo 
kalba tiesiog užhipnotizavo 
klausytojus, klausėsi net ir 
vaikai. Neužteko to, p. Žiu
ris pasakė įspūdingą, inspi
ruojančią kalbą Angliškai, 
čia augusiam jaunimui, ku
rio buvo atsilankę gana 
daug. Po p. Žiurio kalbos 
dar buvo dainos ir tuo va
karas užsibaigė.

Nors prasti laikai, žmo
nės nedirba, bet 157-ta kuo
pa gyvuoja gerai, turi apie 
100 suaugusių narių ir dik- 
čiai jaunuolių. Kuopa tur
tinga ir pinigais.

Visi nariai yra geri tau
tiečiai Lietuviai. Nors kas 
tai buvo kuopai įpiršę pasi
kviesti socialistą kalbėtoją, 
bet tautiški nariai susipra
tę tam kalbėtojui atsakė ir 
užsikvietė tikrus Lietuvius 
kalbėtojus, kurie daug nau
dingo pasakė, vietoj kad so
cialistas butų juos demora
lizavęs. Kuopa turi išrin
kus į seimą-du tautininku 
delegatu.

Po prakalbų, kalbėtojus 
ir jų ponias pasikvietė pas 
save vietos Lietuvių klebo
nas Kun. E. Šteigmanas, o 
iš tenai svečiai gryžę buvo 
vaišinami pas pp. Jurkumis.

Daugelis narių ir publi
kos laike prakalbų buvo pa
sipuošę Lietuvos vėliavos 
spalvų ženkleliais, kas rodė 
jų Lietuvišką dvasią, pat
riotizmą, norą būti Lietu
viais. Savas.

Išdegė Struthers. Naktį 
į Gegužės 1 d. gaisras išnai
kino didelę dalį Youngstow- 
no priemiesčio Struthers.

raudoną vėliavą.
> 1 d. komunistai iš

krėtė šposą. Jiems buvo už
drausta naudoti vidurmies- 
čio aikštę savo mitingavi
mui, taigi keli drąsesni rau
donukai prisitaikę toje aik
štėje prie vėliavos stulpo, 
pririšę raudoną vėliavą iš
kėlė aukštyn ir nupjovė vir
vę. Pašaukta ugniagesiai 
raudonos vėliavos nuėmi
mui. Rep.

Atsidaro New Yorke 
Slaugių Mokykla

šį rudenį, Rugsėjo 30 d., 
New Yorke atsidarys nauja 
slaugių (nurses) mokykla, 
Tai bus New York Hospital 
Training School for Nur
ses. Birželio mėn. 1927 m., 
New York Hospital susi
jungė su Cornell Medical 
College. Nuo to laiko pra
dėta ruošti planai ir darbas 
ant naujo namo del šio me- 
dikališko centro, kuris da
bar jau užbaigtas, ant 70- 
tos gatvės prie East River, 
New Yorke. Šis ligonbutis 
turės vietos del 1000 ligo
nių, prie to dar bus labai 
dideli dispensarai. Naujas 
16-kos aukštų namas prie 
ligoninės pabudavotas del 
slaugių ir jų perdėtinių. 
Kožna mergina turės sau 
kambarį, kožname aukšte 
taipgi bus didelis vieškam- 
baris, virtuvėlė ir kiti pa
togumai. Ant 9-to aukšto 
įtaisyta maža ligoninė vien 
del susirgusių slaugių.

Šion mokyklon įstoti rei
kalinga kad mergina butų 
baigus High School. Tos 
kurios nors kiek lankiusios 
kolegiją bus priimamos pir
miausia. Jei j kurios įdo
mauja! arba noris įstoti į 
šią Slaugių mokyklą infor
macijų rašykit:

Director of the School 
of Nursing 

York Ave. at 70th St.
New York, N. Y.

Nors yra daugybė slau
gių, bet visur trūksta tokių 
kurios galėtų užimti vietas 
slaugių mokytojų arba vir
šininkių. Ši mokykla" duos 
šį aukštesnį mokslą. Apli
kacijos turi būti paduota 
pirm Birželio 1, 1932. Kaš
tai per tris metus bus apie 
$155 vien už mokslą. Prie 
to dar reikia savo knygas 
pirkti. Bus duodama uni
formos ir užlaikymas.

K.

NEWARK, N. J.
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Birutiečių vakarienė. Ba
landžio 24 d. buvo surengta 
Birutiečių pokilis. Svečių 
prisirinko gana daug ir vi
si b’uvo pasitenkinę. Prade
dant vakarienę, Vysk. Ge- 
niotis atkalbėjo maldą. Lai- 

_________ ke vakarienės, Rūtos mo- 
Nuostolių padaryta už viršjkyklos choras, vedamas p. 
$200,000. Gaisro laiku bu- Rakiečio, padainavo gražių 
vo keletas sprogimų. ! dainelių. Po to buvo kalbų.

LIETUVIU AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; S600, ir $1,000. 

Ligoje pašaipos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $i2.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos li

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

Jnfermei i i kreipkitės į S. L. A. Centrų aukščiau paduotu 
antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.

S.

M
K 
M

nė, Birutės draugijos sek
retorė. Kalbėjo draugijos 
pirmininkė p. Kačinskienė, 
po to: p. Liutienė, Gabulis, 
Akialis, Faltinas, Podžiu- 
nas, Liūtas ir Vysk. Genio- 
tis.

J. W. Liūtas, ką tik su- 
gryžęs iš Lietuvos, pasakė

PATERSON, N. J.
Atleido vargoninką, kilo 

trukšmas. Bal. 24 d. Šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas atleido .vargoninką V. 
Sereiką iš vietos be parapi
jom! ir choristų žinios, tai
gi iš parapijom! ir choristų 
kilo pasipiktinimas ir pa
reikalauta kad vargonin
kas butų grąžintas. Klebo
nas atsakęs jog jis esąs bo
sas ir jis dalyką pats su
tvarkys be kitų pagalbos.

Klebonas dar yra naujas 
šioje parapijoje ir gerai ne
susipažinęs, pradėjo sauva
liauti. Jau ir taip mažai pa- 
rapijonų telikę delei nesu
sipratimų iš pirmiau. Metų 
bėgyje šis jau trečias kuni
gas. Nors kolonija maža, 
bet nesusipratimų tai už
tenka. Ir reikia pasakyti 
kad tuos kerštavimus ir ne
susipratimus iššaukia tik 
keli asmenys.

Šis vargoninkas ilgus me
tus darbavosi Bayonnėj ir 
visiems patiko. Čia pakvie
stas, atvykęs dirbo su ener
gija, trumpai padirbėjus 
padarė gerą pažangą, jau
nimas ir parapijonai jį pa
milo. Jis turėjo žmonių už
jautimą. Kadangi jis turi 
šeimą ir iš parapijos gauna
mos algos negalima su šei
ma pragyventi, verčiamas 
turėjo eiti ir į biznį. Kaip 
tik įsisteigė biznį, pradėjo 
kiti jam užvydėti, na ir už
sispyrė išstumti jį laukan iš 
vargoninko vietos. Prieš jį 
veikė tie patys kurie išstū
mė Kun. Petraitį, jie skun
dė vargoninką dabartiniam 
klebonui, ir galima užtik
rinti jie tą pačią repeticiją 
padarys ir pačiam klebonui.

Choristai klausė klebono 
už ką vargoninką atleido, 
bet jis negalėjo pasiaiškint. 
Atleidęs vargoninką, klebo
nas ir pats kur tai pranyko 
keletui dienų. Jis tą darbą 
atliko su keleto asmenų ži
nia, kurie vargoninką neigė 
ir skundė.

Klebonas, kokių tai neiš
manėlių kurstomas, drysta 
smerkti tautiškus laikraš
čius, iš sakyklos rėkia kad 
tautiški laikraščiai griauna 
tikėjimą, ir tt. Bet mano 
manymu, ne laikraščiai ti
kėjimą griauna bet patys 
kunigai, kurie taip kursto 
Lietuvius prieš Lietuvį.

Parapijonys turtų grei
tu laiku išspręsti vargonin
ko atleidimo klausimą, nes 
ne klebonas jam algą moka, 
bet parapija ir jis yra para
pijos tarnas, ne klebono. 
Parapijonai taip pat turėtų 
atsikratyti tokių asmenų 
kurie vaikščiodami nešioja 
visokius šmeižtus.

Nekurie asmenys drysta 
sakyti kad tautiški laikraš
čiai melagingai rašo, ir kad 
katalikai jų neskaito. Tai 
melagystė iš jų pusės, nes 
jie matyt patys pratę nie
kus tauzyt ir nori kad tau
tiški laikraščiai melus ra
šytų, tada jiems išrėdytų 
teisybė. Kiekvienas tauti
nių laikraščių skaitytojas 
yra geras Lietuvis, pakan
tus visų pažiūrų žmonėms, 
ne toks kaip musų išgamos.

Chemijos Studentas.

DAYTON
Bus Margutis su visu šta

bu. Gegužės 7 d., Ungąrų 
kolonijos salėje, turėsime 
nepaprastą dalyką — Va
nagaičio koncertą. Kadan
gi A. Vanagaitis visados 
patenkino publiką gražio
mis dainomis ir juokais, jis 
patenkins ir dabar. Bet da
bar atvyksta su nepapras
tu programų. Dalyvaus žy
mus Chicagos dainininkai ir 
juokdariai: A. Oželienė, S. 
Rimkus, M. Yozavitas, Va
nagaitis, o prie jų net ketu
ri Chicagos jauni radio ar- 
monistai, nuo kurių muzi
kos skambės salė. Pabai
goj programo tie muzikan
tai gros šokiams. Tai Mar
gučio Radio Orkestras.

Įžanga bus pigi, pritaiky
ta bedarbės laikams. Kvie
čiama apsilankyti aplinki
nių miestų Lietuviai, kurie 
mylite gražias Lietuviškas 
dainas ir muziką, nepralei
skit šios auksinės progos. 
Tokio turiningo koncerto 
Daytone dar nebuvo.

Kvieslys.
Ką reiškia mokslas. P-lė 

Jieva Dambrauskaitė užbai
gęs slaugės (nurse) mokslą 
ir tapo profesionale slauge. 
Nors dabartiniame laike su 
darbais sunku, bet p-lė J. 
Dambrauskaitė tuoj gavo 
tarnybą žymioj klinikoj už 
slaugę.

Sears Roebuck Co. atida
rė Daytone savo skyrių su 
50 patarnautojų. Dabar ne
reikės rašinėti tos kompa
nijos prekių iš Chicagos, 
bus gaunama čia vietoje.

U.W).“D.” Rep.

nepagalvojo! Aš turėsiu tą 
sumanymą pervaryt ir iš
spręst, o kada išsiaiškins, 
tau pranešiu, — sako jis.

GERB. SPRAGILAS “Liaudį
Savaiti

Ameril
Liaud

“Liaudį
2437
CHIC

No. 15

SODUS, MICH.

Ponų Bačiūnų jubilejus. 
Nėra reikalo sakyti kad vi
si Chicagiečiai gerai žino 
Tabor Farmą, netoli čionai. 
Kai kurie sužinoję kad šios 
garsios Farmos savininkų 
pp. Bačiūnų gyvenime su
eina 15 metų sukaktuvės, 
būrelis Chicagiečių draugų 
ir giminių nuvyko pasvei
kinti juos su tomis sukak
tuvėmis. Tarp kitų, daly
vavo abiejų Bačiūnų moti
nėlės. Iš svečių ir gimi
nių buvo: pp. V. Barts, pp. 
J. Stuckley, pp. W. J. Stan
kūnai, pp. L. Stankūnai, pp. 
B. Lementai, pp. J. Macke- 
vičiai, pp. A. Oliai, p-lė Li
lija Žilvičiutė, J. J. Balan
da, B. F. Simons, komp. A. 
Vanagaitis, D. Klinga ir 
namiškiai.

Sueiga buvo labai smagi 
ir maloni. Pp. Bačiūnai vi
sus maloniai vaišino. Va
nagaitis ir Olis patiekė mu
zikos ir dainų. Pp. Bačiū
nams buvo įteikta kelios do
vanos jų sukaktuvių pami
nėjimui.

Ant rytojaus, pirmadienį, 
nekurie golfistai jau ėjo iš
bandyti golfą.

Sprogstanti medžiai, ža
lios pievos kelia pavasario 
svajones ir primena gražų 
pp. Bačiūnų šeimos gyveni
mą. Svečias.

GERB. SPRAGILO DUE
TAS SU GERB. PETRU
Aną šventą Pono Dievu

lio dieną, kai nereikėjo eiti 
į jokį SLA. kokusą, suma
liau ir sudūmojau pasikal
bėt su gefb. Petru. Atsu
kau savo radio į dangaus 
priemenę ir sakau:

— Alo, čia kalba gerb. 
Spragilas, — sakau aš.

— Alo, gerb. Spragile, — 
atsiliepė pažystamas balsas.

— Alo, dūšele. Ar tu vis 
dar toj pat vietoj? Turbut 
nebuvo pas jus jokių per
versmų nuo mano pereito 
karto kalbėjimosi su tavim, 
kad dar tu iš gerb. Petro 
telefonisčių neatstatyta, — 
Sakau aš.

— Ne del to aš tą vietą 
laikau, gerb. Spragile, ale 
del to kad aš labai ištikimai 
savo pareigas einu. Taigi 
prašu ilgai su manim nesi
kalbėt, ba nuo to priklauso 
mano gerumas. Prašau sa- 

■ kyt ko nori, — sako ji.
— Tai atsiprašau, dūšele, 

bet pasakyk man iš kur tu 
paeini kad esi tokia gera, 
— sakau aš.

— Aš paeinu iš Kongo 
kolonijos, iš Afrikos, — sa
ko ji.

Aš susiraukiau, ir pasku
binau paprašyt kad pava
dintų gerb. Petrą. Iki šiol 
maniau kad kalbu su kokia 
skaistaveide Paryžiete.... 
Tai vis mokslininkų kaltė 
kam neįveda greičiau tele
vizijos: žmogus tuoj žino
tum su kuo kalbi, ba galė
tum matyt....

— Alo! ar tai čia gerb. 
Spragilas? Na o kas nau
jo? — išgirdau storą gerb. 
Petro balsą.

— Aš norėjau paklaust 
ar daug naudos turėjot iš 
Kinų-Japonų karo, ir ar 
tikitės daugiau iš Rusų-Ja
ponų karo? — sakau aš.

— Ką ten, gerb. Spragi
le, daug naudosi: jie mušė
si tingėdami, todėl nors to
kios didelės tautos, iš jų tik 
keliolika šimtų dūšelių te- 
sulaukėm. Iš Rusų-Japonų 
karo taip pat gali but ma
žai naudos, — sako jis.

— Tai prastas biznis ir 
pas jus. O dabar noriu kad 
išaiškintum man vieną svar
bų dalyką: kaip bus tiems 
po “paskutinio sūdo dienos” 
kurie dabar numiršta be 
dantų: kaip jie galės griežt 
dantimis, kas jiems užtik
rinta “Keplos Kančiose”, — 
sakau aš.

— O kad tave kur! Ge
rai kad užsiminei! Pas mus 
niekad niekas apie tai nė

Gerb. Petras ■

— Ale aš noriu dar vieno 
dalyko paklausti: ar ir pass 
jus danguje toks šaltas ir 
vėlybas pavasaris? Ar; iš-- 
tikro taip ir busi kaip žmo- , 
nės plepa: jeigu žiema buvo i > 
šilta tai Vasara bus šalta? '
— sakau aš.. ! . * 1

*— Kašlink pavasario jjds 
mus tai, gerb. Spragile, ma
tau vis užmiršti dangišką 
geografiją:, aš sąkinu kad 
pas mus nėra nei žiemos, 
nei vasaros, nei rudens, nei 
pavasario, taigi čia nėra 
nei šalta nei šilta, taip kaip 
nėra nei dienos nei nakties,
— sako jis.

— Tai kaip jus žinot ka
da eit gult ir kada laikas 
keltis jeigu nėra nei dienos 
nei nakties? — sakau aš.'

— Ak, gerb. Spragile, su
prask kad pas mus nėra nei 
miego nei nemigęs ir mes 
nei gulam nei keliam. 0 
kaslink plepalų kad pas jus . 
vasara gali but šalta dėlto 
kad žiema buvo šilta tai;tik 
neišmanėlių plepalai, ba va
sarą saulė turi savo karštį 
iri prikaitins kiek tik jusi] 
kailiai galės panešt. Jeigu 
kada vasara hunai vėsi tai. 
ne del to kad žiema buvo1"" 
šilta, ale dėlto kad orai ki
taip vaikščioja ir daugiau 
ateina vėjų iš šiaurės vie
toje iš pietų, — sako jis.

Norėjau jo dar daug ko 
paklaust, ale girdžiu jis sa
ko:

— Ar žinai, gerb. Spragi
le, atėjo buris dūšelių iš pie
tų Amerikos vulkanų išsi
veržimo, atsiprašau, netu
riu laiko daugiau kalbėt. Iki 
pasimatymo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

WATERBURY, Conn.
Apie Kažemėko banko li

kučius. žinomo vietos Lie
tuvio Kažemėko banko už
darymas pereįtą Gruodžio 
mėnesį padarė Lietuviams 
nuostolių. Norą prieš už? : 
darymą banko, turtas buvo , 
įkainuotas, ant knygų, ver
tėje $428,458, bet valdžios 
atstovai, kurie savo ranko
se dąbar banko reikalą tu
ri, galutinai turtą patikri
nę praneša kad vertės liko 
tik, pusė to, $205,170.

Sudėta žmonių pinigų bu
vo apie $324,000, taigi depo- 
zitoriai gaus apie pusę sa
vo pinigų. Rep.

KE

Nėra ab 
tuvių daini 
yra tas per 
tautybę. Vi 
Ii dainas, r 
daugelio L 
motinų dec 
kad jų vai 
žinti Lietui 
nas. Kur j 
tuvių šeim 
rasime naro 
vai nors bu 
darbo žmoi 
randa budui 
kelius muzi

Taip tai 
tautoje mu:

Apie desė 
pasirodė ti 
viškų dainų 
vai pradėjo 
bus galima 
kų dainų kc 
kias dainas 
navo — liai 
be- gaidų 
jaunimas m 
rodytis korr 
gerb. Miko 
Šimkaus ir i 
buvo priimt; 
Tai buvo v; 
Lietuvių mr 
kūrėjų.

Bet štai, 
kuomet jau 
savisto vė, n 
valstybė, Ar 
naujos eros 
kūrėjos Ant 
tis, su grup< 
artistų: Dim 
Olšausku. J 
šią šalį, prai 
naujos eros - 
tos — dainos 
vasaris.

Gerb. Var 
kus Ameriko 
sibaigus Mi 
kūrybos era 
reikėjo nauji 
žadinimui nu 
nos ir kartu 
tos. Viršmii 
tams atvyki 
atsidūrė jie i 
vusios partijii 
gose, ir jie b 
musų vadai r 
būtinai butų 
frakcijos žmo 
Nors tas art 
kenkė, bet ji 
ėmė viršų ir 
kierių pastani 
kais. Kompc

tz v r a.

■4 gana įdomią kalbą.
j Vysk. Genįotis taip pat 
5 gyvai ir gražiai kalbėjo. Jį 
į reikia skaityti už pavyzdin
ei gą dvasios vadą: jo pastan- 
į' gomis yra
3 Birutės <’

axnxxi^xxxrxxzx2LrxixiicrxxxxixxzxxxxxzEE£XXXXX33XXEB j110 parapija.

i suorganizuota
Birutės draugija, Rūtos

S jaunimo mokykla ir Šv. Jo-
- nn nnmniiD, Svetys.

1932 METŲ BONŲ 
KUPONAI

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

“DIRVA”

LAIŠKAI LIETUVON 
PO 5c.

6820 Superior av. Cleveland, O UŽ 5 centus.

Pasklidus žinioms kad 
Amerikoj laiškai bus pa
branginti iki 3c., nekurie 
mano kad ir į Lietuvą bus 
pabranginti. Bet ne, laiš
kai į Lietuvą eis po senovei

Javict,

kočuosc.

ERIE,
Iš
Iš
IŠ

ten ir 
atgal
ten ir
atgal

IŠ

Iš

. . 8:20 ryto 
. .8:29 ryto 
. .8:34 ryto

IŠVAŽIUOJA 
Cleveland

E. 55th St.
E. 93rd St.

GRYŽTA
Pittsburgh 4:00 vakare 

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

arba 9:59 vak.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Tikietai geri tiktai
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM

Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN $1
PITTSBURGH $2
SHIPfW

NA3
Naudinga 
sveikatos 
retesnes 1 
privalo ti 
nės. Api

174 pusią

“DIRVA
6820 Superio: 

Cleveland,
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KETURIŲ METU “MARGUTIS”

Nėra abejonės kad Lie- nagaičio dainos ir muzika 
tuvių dainos ir muzika tai 
yra tas penas kuris palaiko 
tautybę. Visi Lietuviai my
li dainas, muziką: tą įrodo 
daugelio Lietuvių tėvų ir 
motinų dedamos pastangos 
kad jų vaikai mokėtų pa
žinti Lietuvių muziką, dai
nas. Kur nenueisim į Lie
tuvių šeimą beveik visur 
rasime namuose pianą. Tė
vai nors būdami neturtingi 
darbo žmonės, bet jie su
randa budus leisti savo vai
kelius muzikos mokslan.

Taip tai auga Lietuvių 
tautoje muzika, dainos.

Apie desėtkas metų atgal 
pasirodė trukumas Lietu
viškų dainų ir muzikos. Tė
vai pradėjo galvoti iš kur 
bus galima gauti Lietuviš
kų dainų kompozicijas. Ko
kias dainas patys tėvai dai
navo — liaudies dainas — 
be" gaidų nebuvo galima 
jaunimas mokyti. Pradėjo 
rodytis kompozicijos dainų 
gerb. Miko Petrausko, St. 
Šimkaus ir keleto kitų, kas 
buvo priimta su džiaugsmu. 
Tai buvo vaisiai ankstyvos 
Lietuvių muzikos ir dainos 
kūrėjų.

Bet štai, 1924 metais, 
kuomet jau Liteuva buvo 
savistovė, nepriklau soma 
valstybė, Amerikon atvyko 
naujos eros dainų, muzikos 
kūrėjos Antanas Vanagai
tis, su grupe gerai žinomų 
artistų: Dineika, Dikiniu ir 
Olšausku. Jiems atvykus į 
šią šalį, prasidėjo Lietuvių 
naujos eros — Laisvos tau
tos — dainos ir muzikos pa
vasaris.

Gerb. Vanagaičiui atvy
kus A.merikon jau buvo pa
sibaigus Miko Petrausko 
kūrybos era ir Lietuviams 
reikėjo naujos dvasios su
žadinimui meilės prie dai
nos ir kartu prie savo tau
tos. Viršminėtiems artis
tams atvykus Amerikon, 
atsidūrė jie musų įsisiūba
vusios partijinės kovos ban
gose, ir jie buvo blaškomi, 
musų vadai norėjo kad jie 
būtinai butų kurios nors 
frakcijos žmonės, ne kitaip. 
Nors tas artistams ir pa
kenkė, bet jie galiaus pa
ėmė viršų ir siaurų politi
kierių pastangos nuėjo nie
kais. Kompozitoriaus Va

atsidūrė aukščiau visų už
sispyrėlių galvų ir po šiai 
dienai taip liko: liaudis pa
milo jį ir jo kuSybą, o ku
rie prieš jį bando kovoti li
ko tik maži neišaugėliai.

“Dzimdzi-Drimdzi” gru
pė pradėjo galvoti apie iš
leidimą savo muzikos ir dai
nų žurnalo. Bet tokiam da
lykui buvo reikalinga daug 
pinigų, o kur juos gauti? 
Patys artistai vos ne vos 
užsidirbo pragyvenimą, ir 
tai ne per kokį.

Kiek vėliau atsirado lab- 
daris p. Juozas J. Bačiunas 
iš Sodus, Mich., kurio kaš
tais buvo išleista dvi plačiai 
žinomos knygelės, “Vana
go Plunksna” ir “Vanago 
Snapas”. Vėliau kilo min
tis ir gimė “Margutis” — 
dainos, muzikos ir juokų 
žurnalas, kuris šiandien su
gyveno jau ketveris mete
lius amžiaus.

Nežiūrint to kad idėja 
buvo gera, kad toks žurna
las kaip “Margutis“’ yra 
reikalingas, bet kilo klausi
mas kur-gauti pinigų jo iš
leidimui? Kas duos kelis 
tūkstančius dolarių tokiam 
kad ir dideliai kultūriniam 
musų tautos darbui? Čia 
vėl figūruoja mųsų gerbia
mas J. J. Bačiunas, nors jis 
ir nesigyrė kad “aš finan
suoju ‘Margutį’.” Pastebė
tina kad p. Bačiunas ne iš 

'. Lietuvių tuos dolarius su
sidėjo, vienok jis aukavo 
kultūrai, auklėjimui priau
gančios musų kartos, 
nijimui tėvų troškimo 
jų vaikai turėtų iš ko 
kytis, pažinti Lietuvių 
ną. Taigi apgailėtina

tautišką kultūrinį darbą il
giausius laikus. Daina ir 
muzika yra sielos penas ku
ris auklėja pagarbą tautos: 
ir tėvynės meilę.

Jubilejinis 4 metų “Mar
gutis” jau išėjo iš spaudos, 
su daugeliu paveikslų, dai
nų ir juokų, net 33 puslapių 
didumo. Kaina tik 10c. Pa
siuskit 10c laiške ir gausit 
numerį pamatymui. Antra
šas:

“Margutis”
2437 W. 69 St. Chicago, Ill.

—-------.Q- --

MUSU

PASTABOS
“Sandara” rašo kad buk 

Rytiečiai šaukę slaptą susi
rinkimą tautininkų grupės 
Chicagoje. Sako:

“Keistaf kad nei Bačiu
nas, nei Olis, nei Simokai- 
tis nėra pakviesti prie šios 
tautininkų grupės. Jie nė
ra pakankamai ištikimi. Tai 
tokios padėkos susilaukė tie 
žmonės kurie pastaru laiku 
taip šoko kaip grojo Brook- 
lynas.”

Nabagutė “Sandara”, vis 
klaidingai informuota. Tau
tininkų grupė Chicagoj jo- 
šio slapto susirinkimo ne
šaukė. Patekus po socialis
tų įtaka “Sandarai” sunku 
suprasti kas tautininkai ir 
kas ne. O 
“Sandarai” 
tautininkų 
kas šoka.

LIFE’S LITTLE IRONIES!
About twenty-five years ago 

I Lithuanians were gladly for- 
1 saking their fatherland for A- 
merica—the land of promise and 
fabulous luxury and wealth. To
day many of those Lithuanians, 
disillusioned, would undoubtedly 
return to their fatherland if 
they were aware of the econo
mic situation there.

According to Lithuanian Te
legraph agency reports, Lithua
nia is weathering the world
wide economic crisis with but 
slight inconvenience as com
pared to other countries. The 
reports can obviously deal only 
with past conditions, those of 
1931, but recent corresponden
ces from Lithuania would seem 
to indicate that the situation 
has not altered appreciably du
ring the early part of this year. 
If conditions have not changed, 
then Lithuania is still among 
the few countries of Europe 
which have not imposed restric
tions on currency or default on 
payments abroad.

Very illuminating, "indeed, is 
the fact that not a bank failed 
in Lithuania, a country of about 
2,300,000 people, while forty or 
mere banks closed their doors 
in Chicago, a city of over, 
3,000,000. Lithuanian industry

paralleled the position of the 
banks. Surprising as it may 
seem, industrial enterprises did 
not appreciably decrease, any 
falling off being compensated 
for by the rise of new or the 
extension of old enterpises. On 
the whole Lithuanian industry 
worked normally during 1931.

Another point of vital inte
rest is the cost of living. Today 
the minimum cost of living in 
Lithuania is practically down to 
the pre-war level, actually being 
only nine-tenths of one per 
higher. A single adult can 
on $9 per month; two can 
on $15; a family of five 
get by on $22 per month.

To say that Lithuania 
not felt the economic < 
would be a misleading and un
justifiable falsehood. But one 
can say with assurance backed 
by statistics that Lithuania, 
probably because of the prepon
derance of age agricultural ac
tivity, has been affected to a 
lesser degree than most of 
other countries of the world, 
the light of this situation 
may wonder whether our 
thers made a mistake 
they decided to emigrate from 
Lithuania.
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gaiš, pritaria šitokiai Chi- 
cagos sandariečių taktikai?

SLA. seime susitikę Chi-

dar sunkiau bus 
sužinoti kas 

tarpe groja ir 
Bitinas.

gas” ir kas yra tie “agen
tai“ Amerikoje.

Rimtas laikraštis butų to
kį Rutkausko raštą nurne- cagos sandarietį galit būti 
tęs į gurbą, bet kuris giedo- tikri kad jus susitikot Gri- 
jo “Lietuvai nei cento”, jam gaičio berną. Ne be reika- 
visoki šlamštai gerai.

Chicagos Aras.

ADV. A. A. OLIS NAUJOJE 
VIEtUjE

Adv. Anjanas A. Olis su sa
vo bendradarbiu Adv. Vasalle 
perkėlė savo miesto ofisą į pa
togesnę ir gražesnę vietą.

Naujas Adv. Olio ofisas yra 
skersai La Salle gatvę nuo City 
Hali, pačiame vidurmiestyje, po 
numeriu 100 No. La Salle St. 
kambario numeris 2211.

Telefono numeris pasilieka 
tas pats, Randolph 0332, prie 
to yra dar trys nauji numeriai: 
Central 2120, Central 2121, ir 
Central 2122.

Adv. Olis jau nuo seniau jieš- 
kojo savo ofisui geresnės ir di
desnės vietos. Nauja vieta yra 
patogesnė dar ir tuomi kad ji 
randasi visai prie miesto rotu- 
žės (City Hali).

Adv. Olis taipgi turi ofisą 
Bridgeporte ir, kiek reporteriui 
teko girdėti, jis ketina atida
ryti ofisą ir Marquette Parke, 
čia, jo manymu, ofisas reika
lingas todėl kad čia jis turi ne
mažai klijentų, kas sutaupytų 
klijentams daug laiko, nereikė
tų jiems važinėti.

Pastaru laiku Adv. Olis turi 
daug darbo: klijentai atvažiuo
ja net iš kitų valstijų, kaip In
diana, Wisconsin, Michigan ir 
kitur. Lietuviai myli Adv. Olio 
patarnavimą ne tik todėl kad 
jis yra aukšto mokslo, bet ir to
dėl kad jis gal bus vienintelis 
Amerikoje gimęs ir augęs ad
vokatas kuris yra pilniausioje 
prasmėje Lietuvis ir Lietuvių 
kalbą vartoja taip kaip koks iš 
Lietuvos atvažiavęs.

Svarbu pažymėti kad Adv. 
Olis yra aktyvus veikėjas Lie
tuvių gyvenime ne tik Lietu
vių reikaluose, Amerikos poli
tikoje, bet ir Lietuvos klausi
me, nors jis Lietuvos niekad 
nėra matęs.

Kas sako kad Lietuvių čia 
augęs jaunimas neveikia su 
Lietuviais tas daro didelę klai
dą. B.F.S.

Susirūpino del Klingcs 
Atsilankymo

sandariečiai

įku- 
kad 
mo- 
dai- 

o- „i-o______ kad
šiandien yra musų tarpe to
kių kurie drysta užgaulioti 
buk p. Bačiunas nieko nėra 
nuveikęs tarp Lietuvių.

“Margutis” keturiais sa
vo gyvavimo metais teikia

Keistų dalykų šiame mar
game sviete esama, bet są
lygų delei viskas geroj tvar
koj. Štai “Nauj. ’ Bal. 27 
d. Dr. K. A. Rutkauskas 
rašo ilgą straipsnį, “Politi-; 
kierių Užsimojimai”. Butų 
gerai jei p. Rutkauskas su
prastų politiką ir musų vi
suomeninį gyvenimą, tai a-

Musų “Naujienų” socialistė- 
liai ir social-sandariečiai labai 
susirūpino patyrę kad D. Klin- 
ga, jų nesiklausęs, atvažiavo iš 
Brooklyno į Chicagą ‘Vienybės’ 
reikalais ir lankosi aplinkinėse 
kolonijose. Jis turėjo su tau
tininkais “Vienybės” rėmėjais 
ir skaitytojais pasimatymus ir 
pasitarimą bendrai su tautinin
kais sukėlimui Lietuvių koloni
jose gyvumo.

Social - sandariečiai, pirmiau
sia Detroitiečiai, pradėjo del to 
raudoną bubną mušti “trivogai” 
ir tai ne savo organe “Sanda
roje”, bet socialistų raudonla- 
pyje “Naujienose”. Iškėlė di- 
džiausį stroką, kad ana va D. 
Klinga ne juokais važinėja ir 
darbuojasi po Lietuvių koloni
jas ir ne juokais gali daug san
dariečių patraukti prie tautinio 
bendro darbo.

Iš tos didelės išgąsties mu
sų social-sandarięčiai pasisky
rė savą stroką išreikšti “Nau
jienose”, kur vienas po kito 
tilpo užsipuolimai ir šmeižtai 
prieš ypatas dirbančias tautinė
je dirvoje, ypač prieš p. Klin- 
gą.

Be to dar, “Naujienų” paka
likai sandariečiai susirūpino ki
tu rupesniu: ką Klinga valgo 
ir geria; ar jisai turi pinigų 
savo kišeniuje, ar kas finan
suoja jo kelionę, ir tt. Verkia 
jie krokodiliaug ašaromis žiū
rėdami į Klingos važinėjimą. 
Jiems labai atitinka Lietuviška 
patarlė: Vilkai staugia sau ne
laimę nujausdami.

D. Klinga lankėsi Chicagoje 
“Vienybės” ir tautiniais reika
lais ir praleido čia keletą dienų. 
Pasimatė ir turėjo pasikalbė
jimų su musų tautiniais veikė
jais. Apsilankė “Liaudies Tri
būnos” ir “Margučio” "redakci
jose ir bendrai pas “Vienybės” 
ir “Dirvos” skaitytojus. Klin
ga taip pat dalyvavo “Margu
čio” Jurgių programe, Ciceroj, 
ir kalbėjo į Čhicagos Lietuvius 
per radio. Jis turėjo pilniau
sią teisę atsilankyti ir nereikė
jo klaustis social-sandariečių ir 
niekeno kito ar valia jam Čhi- 
cagon įžengti.

A. A. Zalpis.

JAU GAUDO. Chicagos po
licija pradėjo gaudyti automo
bilistus kurie dar važinėja su 
senais 1931 m. laisnais. Dau
gelis automobilistų bando pasi
slėpti arba teisinasi kad pini
gų nėra ir tt. Tačiau policija 
nepaiso pasiaiškinimų, areštuo
ja visus kurie neturi naujų lai- 
snų. Lietuviams patartina ne
važinėti su senais laisnais, nes 
toks bandymas gali kaštuoti a- 
pie $6.00 ir visvien be laisnų 
nebus galima visada važinėti.

lo Chicagos 
rengė balius Pronskui ' ir 
dovanas pirko tik todėl kad 
jis buvo socialistų dienraš
čio sub-rėdaktorium.

Aišku, ar ne?
“Keleivis” ir “Naujienos” 

prirašė ilgas špaltas kad so
cialistų “gabumai” yra ne
išpasakyti ir kad jų pasi
darbavimas Susivienijimui 
esąs labai didelis. Kad jie 
pasidarbavo Susivienijimui 
labai daug tai tiesa. Pa
vyzdžiui, kaip greitai socia
listų žmogus buvo paskir
tas ir vėliau išrinktas į iž
dininkus, tuoj prasidėjo 
mažėjimas S.L.A.. kapitalo. 
Dabar jau patys socialistai 
sako kad nuostolių bus dau
giau kaip pusė milijono do- 
larių. Vadinasi, bus ma
žiau pinigų ir mažiau darbo 
juos skaityti.

Su nariais tas pats. Su
sivienijimas turėjo apie 24,- 
000 narių, dabar kažin ar 
turi 14,000. Čia jau “pro
gresas”, ar ne? Mažiau 
darbo, mažiau išmokėjimų.

Ištikro socialistai ir so- 
cial-sandarieČiai “gabų s” 
žmonės!

30 d.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
100 North La Salle Street 

Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332

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

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

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

penktad. vakarais.

NELAIMĖ. Balandžio 
nukrito orlaivis ant namų ties 
Indiana avė. ir 75-tos gat. Du 
žmonės užmušti. Kurie matė 
tą orlaivį skrendant sakė kad 
jis buvo tik 125 pėdos aukštu
mo nuo žemės.

NORTHSIDE
Čia gyvena nedidelis buris 

Lietuvių ir daugelis j ieško nau
jų butų, pigesnių nuomų ir tt. 
Tiesa, nuomos šioje srityje ne
daug nupuolė, ypatingai Hum- 
bolt Parko distrike. Mat, visa 
bėda kad taksai tie patys, lėšos 
tos pačios kokios buvo keli me
tai atgal, o visi nori gauti pi
giau nuomoti namus. Namų sa
vininkai labai nusiskundžia kad 
nuomininkai tankiai mainosi? 
Daugelis namų savininkų tie
siog negali išsiversti taksais ir 
visokiais mokesčiais.

Kad Lietuviai gyventų vieno
je srityje tai butų galima su
sitarti su namų savininkais del 
nuomų. Namų Savininkas.

mums naujos ir naujos mu-, P*e .1° išmintį nekalbėčiau, 
zikos, dainų, ir priedui dar Bet kada žmogus kalba ne- 
juokų ir šiaip naudingų pa- sąmones tai reikia jam pa
siskaitymų. Šiandien, jau, 
ačiū tam, 
nos skamba plačiai Ameri
kos Lietuvių iaunimo tar
pe, kaip ir pačioj Lietuvoj.

Todėl “Liaudies Tribūna” 
linki “Margučiui” ir komp. 
A. Vanagaičiui laimingai 
gyvuoti ir skleisti Lietuvių

* " stebėti.
Vanagaičio dai-| Pacituosiu p. Rutkausko 
i plačiai Ameri-I “filosofiją’ :

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

174 puslapiai. Kaina $2.00.

“DIRVA”
682') Superior Ave.

Cleveland, Ohio

arba “MARGUTIS”
2437 E. 69 Street 

Chicago, Ill.

‘‘Valio patriotai užsispy
rė it komunistai praeityje 
kad darė, užgrobti ‘Tėvynę’ 
ir SLA. savo siauros parti
jos sustiprinimo tikslu, bet 
ne SLA. gerove susirūpinę. 
Smetonos diktatūros šali
ninkai nori ‘tautos vadui’ 
pasigerinti ir po ‘medalį’ 
laimėti. Riebias algas iman- 
tieji Smetonos agentai A- 
merikoje, kad šiltų vietų 
neprarasti, yra priversti 
100% tautininkų būrelius 
organizuoti ir, it Stalino iš
tikimieji, turi bent trukšmo 
darymu skelbtis” ir tt.

Pasakyk, daktare, ar esi 
ištikro Lietuvis? Padorus 
ir išmintingas žmogus ši
taip politikoje nesišvaistys 
i visas puses, kaip daro D r. 
Rutkauskas. Pagal jo nuo
monę išeina kad visi Aušri
ninkai ir Varpininkai turė
jo būti ir “valio patriotai”, 
kaip ir šių dienų tautinin
kai, kurie ištikimai kovojo 
ir kovoja už musų tautos ir 
Lietuvos reikalus.

Toliau, butų visuomenei 
žingeidu kad toks “gudrus” 
politikierius kaip Dr. Rut
kauskas, parodytų nors ko
kį pagrindą savo paskalui 
kad kas tai imą “riebias al-

AL CAPONE išgabentas ka
lėjimam Po didelių pastangų i 
ištrukti nuo kalėjimo bausmės! 
už susukimą valdžiai taksų nuo 
savo ineigų, garsusis Al Capo
ne pagaliau pralaimėjo apelia
ciją ir Gegužės 3 d., po didele 
federalių agentų sargyba, tapo 
išgabentas į valstybinį kalėji
mą Atlanta, Ga. Jam priteis
ta 11 metų kalėjimo.

Chicagos sandariečiai ar
ba geriau pasakius Gragai- 
čio bernai, SLA. 36-tos kuo-' 
pos susirinkime dėjo visas 
pastangas kad Bagočius 
gautų kiek galima daugiau 
balsų. Pasak tūlų narių ku
rie matė balsuojant net “di
džiausius” Sandaros šulus, 
jie noriai balsavo už Bago- 
čių ir Gugį.

Delegatus renkant, san 
dariečiai deja visas pastan 
gas kad tik išrinkus tokius 
į seimą kurie yra ištikimi 
Grigaičiui. Delegatų rin
kime socialistų naudai dau
giausia darbavosi “Sanda
ros” ‘dvasios vadas’ Vaidy- 
la. Kažin ar rytinių vals
tijų sandariečiai, kurie pa
laiko “Sandarą” savo pini-

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 
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KAIP JIE DARBININKUS “VIENIJA”
*------------------------------ ---------------------------------------------

Pereitą sekmadienį buvo 
komunistų darbininkų šven
tė — pirma Gegužės.

Šventė ją Europoj, Azi
joj, šventė komunistai ir 
Amerikoj.

Kaip ten buvo taip, bet 
pažiūrėkim kaip pirmą Ge
gužės “šventė’’ musų raudo
nieji ir kaip jiems tinka se
nas, nudėvėtas obalsis, “Vi
sų šalių darbininkai, vieny
kitės”.

Geriausias pavyzdis yra 
Chicaga!

Bimbiniai pašiepia so
cialistų “šventę” ir pajuo
kia Pruseikos komunistus. 
“Vilnis” didžiuodamasi sa
ko, “Socialistų daugiau nė
ra. Komunistai vadovauja 

. darbininkų judėjimą”.
Socialistai tuo tarpu de

da visas pastangos pasiro
dyt kad ii* jie darbininkus 
“vadovauja”.

~ “Vilnis” giriasi kad “mu
sų demonstracija buvo di
delė, bet joje nesimatė de
monstruojant pruseikinių”.

Pruseikiniai, be abejo, iš 
šalies stovėdami žiurėjo ir 
juokėsi iš “bimbinių”. Na 
tai ir buvo “darbininkų 
šventė”.

Dabar Lietuviui darbi
ninkui reikia sustoti ir pa
galvoti: kokiam tikslui tie 
musų raudonieji dirba: ar 
pasauliniam internaciona
lui, darbininkų gerovei, no
ri juos suorganizuoti kad 
nugalėjus kapitalizmą?

Ne. Toli nuo to. Ne tas 
rupi nei Grigaičiui, nei Bim
bai, nei Pruseikai. Jeigu 
tas rūpėtų tai jie neskaidy
tų darbininkų, bet vienytų.

Jiems rupi DOLARIS — 
jiems rupi tavo, Lietuvi 
darbininke, sunkiai uždirb
tas pinigas. Jiems rupi kuo 
labiau tave apmulkint ne 
proletariato klesos kovai, 
bet kad, būdamas po jų Įta
ka, neštum jiems savo do- 
larius.

Grigaitis siūlo darbinin
kui socialistišką “išgany
mą” — už dolarį;

Jums ir jūsų kišenini bus 
į sveikatą.

Bimba siūlo komunistiš
ką “išganymą” — už dola
rį;

Pruseika siūlo savo ko
munistišką (menševikišką) 
“išganymą” — už dolarį.

To paties Markso vaikai 
yra socialistai ir komunis
tai.

Kožnam jų kito “darbi
ninkų vadavimas” yra ne
geras, dėlto kad dolaris ga
li nueiti kitam. Reikia aną 
peikti, save girti.

Iš musų Lietuviško “dar
bininkų vadavimo” kermo
šiaus išeina tikra Žydiška 
tąsynė: eik pro Žydo krau
tuvę, vienas pagavęs tave 
už skverno traukia pas sa
ve, antras už rankovės tę
sia pas save, trečias už pa- 
dalkų tempia pas save.

Ano nei “darbininkų va
davimas” nei “socializmas” 
nei “komunizmas’’ negeras. 
Tik eik pas mane, pas ma
ne viskas geriausia....

Lietuviai darbininkai, lai
kas susiprasti, laikas švies
tis, laikas pažinti jūsų “va
duotojus”. Kaip greit pa
matysit kad tie per “vadai” 
ir pasilaikysit savo dolarį

savo kišeniųje, tie kromel
ninkai išeis iš biznio.

Plečkaitis Paleistas

Kauną pasiekė žinios jog 
Vokietijos kalėjimas palei
do garsų musų išdaviką Je
ronimą Plečkaitį, bet su ta 
sąlyga kad jis iš Vokietijos 
išsinešdintų.

Lietuvos laikraščiai klau
sia kur dabar Plečkaitis 
dėsis. Sako gal trauks į 
Lenkiją.

Bet vargu Lenkams jis 
bus “zgadnas”, nes permen- 
kas karžygis: kovojo prieš 
Lietuvą, o atsidūrė Vokie
čių kalėjime.

Plečkaičiui yra dvi vietos: 
viena, pasitarnauti Vokie
čiams Klaipėdą užimti (gal 
dėl to jį ir paleido, kad di
desnes suirutes galėtų kel
ti siausdamas Lietuvos pa- 
rubežiais, kur veikia pačių 
Vokiečių gaujos).

Antra Plekaičiui vieta tai 
tai pas savo idėjos draugus 
musų socialistus — naujie- 
niečius ir keleivinius — A- 
merikoje.

Atvykęs čia, kaipo “de
mokratijos m u č e Įninkąs”, 
kokį pusmetį gražiai pagy
ventų, o jei kokios, gali pa
tekt “Tėvynei” už redakto
rių (jei socialistai Susivie
nijimą užvaldys). Tada “de
mokratizmo nuotaikos” bus 
■atsiekę savo pilniausį lai
mėjimą. ...

Akiras-Biržys Suimtas
Lietuvos laikraščiai rašo 

kad Kaune kriminalinė po
licija suėmė, del neleistino 
elgesio su mašomis mergai
tėmis, plačiai “išgarsėjusį” 
nešvariais darbais Akirą- 
Biržį.

Tas Akiras-Biržys keli 
metai atgal lankėsi Ameri
koje ir čia už tokį pasielgi
mą pakliuvo į bėdą ir buvo 
iš Amerikos išvytas.

Jis matyt turi silpnybę 
užkabinėti jaunametes mer
gaites.

Vatikano Miesto 
Gyventojai

Popiežiaus “valstybės so
stinėj” Vatikane, sulyg pa
starų cenzo žinių, yra 716 
nuolatinių gyventojų. Iš jų 
564 Italai ir 117 Šveicarų, 
kurie priklauso popiežiaus 
sargybom

Lyginant šį skaičių po
piežiui priklausančių paval
dinių šiose dienose su buvu
sia popiežiaus politiška ga
lybe viduramžiuose, reikia 
tiesiog apverkti kaip žemai 
nupuolė popiežiaus žemiška 
valdžia....

Kiek Komunistai Sušaudė 
Žmonių b

Revoliucijos metu Rusijoj 
sušaudyta viso 1,776,647 
žmonių. Jų tarpe — 28 vy
skupai, 1219 dvasininkai, 
6000 mokytojų, 9000 gydy
tojų, 54,000 karininkų, 12,- 
950 turto savininkų, 355,250 
proto ir 193,200 paprastų 
darbininkų ir 815,100 ūki
ninkų.

VISA PERGALĖSIU

Nors pašėlę audros ūžtų,
Nors žaibai liepsnotų,
Nors mirties pavojų justų
Bet širdis nebotų.

Nors gyvenimas audringas
But vargais kaišytas,
Bet aš vis jausiuos galingas
Kol šypsosis rytas —

Kol šypsosis amžiaus rytas
Ir diena saulėta,
Te vargai sau bėga, ritas, 
Mane blaško mėto....

Tik sulaukęs aš senatvės \
Sau rankas sudėsiu,
O aušroj — ryte jaunatvės —
Visa pergalėsiu!....

Ir dabar vargai, nelaimės
Te mane mėgina,
Nesuteiks šešėlio baimės —
Jos širdis nežino.

Jos nežino ir nejaučia
Kol aušra jaunystės
Ir vargų vargai te siaučia 
Laukdami senatvės.

Jonas Markūnas.
I

MANO GIMTINĖ

Tu mano gimtine, tu mano brangioji, 
Kiek duodi svajonių, vaizdų prakilnių, 
Kiek ašarų vargšui priminus nušluostai, 
Ir vakarą tamsų darai šviesesniu....

Čia kūdikio dienos, čia motinos žodžiai, 
Čia kitkart žydėjus jaunatvės dalia.... 
Ir juokiasi dienos erškėčių išpintos, 
Ir sapnas žėruoja skaisčia saulele....

PRISIŲSTA 
PAMINĖTI

ŠAULIŲ TRIMITAI — 
Giesmių bei Dainų Rinki
nys įvairių Lietuvių kompo
zitorių, skirtas Lietuvos 
Šaulių Chorams. Šioje dai
nų knygoje telpa 28 dainos 
įvairių Lietuvių kompozito
rių, pradedant su Dr. Vin
cu Kudirka, kurio Lietuvos 
Himnas užima pirmą vietą. 
Šiaip kitų kompozitorių su
dėta po vieną, dvi, kitų ir 
trys dainos (kaip A. Vana
gaičio). Visos dainos yra 
patriotinės, dvasią ir ūpą 
keliančios, beveik visos po- 
puliariškos ir žinomos mu
sų visuomenei.

Nors dainos išleistos Lie
tuvos Šauliams ir yra Lie
tuvos Šaulių Sąjungos lei- 
dinis, bet tinka ir Amerikos 
Lietuvių chorams.

Dainų rinkinis išleistas 
Amerikoje, redagavo komp. 
A. Vanagaitis, o spaudos lė
šas apmokėjo plačiai žino
mas musų patriotas Juozas 
J. Bačiunas iš Sodus, Mich., 
padarydamas tokią didelę 
dovaną Lietuvos Šauliams, 
tokiu budu ir visai Lietu
vai.

Gerb. Bačiunas, kaipo lei
dėjas tų dainų, savo prakal
boje štai ką pareiškia, “Dai
nuodami savo liaudies dai
nas mes niekados' neištau- 
tėsime”.

Gegužės 6, 1932

LIAUDIES RAŠYTOJA ŽEMAITĖ

BANGOS — naujas, šy- 
met pradėtas Lietuvoje lei
sti savaitinis žurnalas, ku
ris apima visą plačią žur
nalo sritį ir prie to talpina 
savaitinius radio progra
mas visų šalių kuriuos tik 
Lietuva gali gauti.

Žurnalas-yrą didelis, įdo
mus ir įvairus, taipgi ilius
truotas. Leidžia Ant. Bru
žas, “Musų Rytojaus” lei
dėjas, redaguoja Aug. Gri
cius.

VASARIO 16 — Lietuvos 
Nepriklausomybės 14 metų 
sukaktuvėms paminėti lei- 
dinis, Kaime, 1932 m. Re
dagavo Petras Babickas.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
leidinis, iliustruotas, 90 psl.

GUNDYMAI — Antano 
Jasiuno nežinia kuo galima 
butų pavadinti leidinis. Nei 
tai poezija, nei šis, nei tas. 
Surašyta, išdriekta įvairių 
palaidų minčių puslapiai ir 
viskas. , Kaip pats knygelės 
užvardinimas neaiškus ir 
beprasmis taip ir joje tel
pančios mintys.

Išleido “Sakalo” Bendro
vė Kaune, 1932 m., 64 psl.

Lietuvos leidėjams štai 
kas patartina daryti tokių 
raštų žvilgsniu: jeigu pa
našaus ką parašytų senas, 
patyręs, pergyvenęs žmo
gus (kaip pav. Rusų Tolsto
jus, Indų Rabindranat Ta
gore, etc.) tai butų mintys 
ko nors vertos ir jas vertė
tų paskleisti žmonijai. Bet 
A. Jasiunas matomai yra iš 
jaunesnių plunksnagraužių 
ir musų literatūrinėje kū
ryboje neužima žymios vie
tos. Jo tokios palaidos- 
klaikios mintys nieko ne
reiškia ir nieko nepamoki
na. Net jis pats, po kelių 
metų stebėsis kaip tokius 
nereikalingus žodžius ant 
popieros barstė.

“Sakalo” B-vė galėjo ton 
vieton išleisti ką nors nau
dingo.

Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” ati

duodama metams už $2.

Rašo V. Dainoras.

(Gruodžio 7 d. 1931 m. suėjo 10 metų 
kaip mirė didi realistė, Lietuvių liaudies 
Motina Julija Žymantienė-Žemaitė. Todėl 
nors pavėlavę, šiuomi patieksime žinių apie 
tą žymią musų rašytoją.—V. D.)

Giografiniai bruožai. Lietuvoj dar siau
tė tamsos ir dvasios vergystės skraistė. 
Tėvų žemės laukuose tesimatė sumenkę j ę 
baudžiauninkų veidai, po darbo laukus 
pliauškėjo bizūnai, kaip caro valdžios aras 
suspaudė Lietuvą į šiurpulingus nagus. 
Dvarininkai nepasitenkino tais aro nagais 
ir bijodami kad jie jiems nepakenktų, pra
dėjo valstiečius dar labiau spausti. Tuo 
laiku Lietuvoje raštas buvo užgniaužtas ir 
nebuvo žmonių kurie neštų taip giliai tam
son paskendusiai liaudžiai šviesą.

Tokioje atmosferoje 1845 m. Gegužės 
31 d. bajorėlių šeimoje gimė Julija Bene- 
ševičiutė. Jos tėvas tarnavo pas grafą 
Plioterį užvaizdą. Jis buvo didis lenkoma- 
nas, kaip ir visi to laiko dvariškiai. Julija 
pirmiausia išmoko skaityti Lenkiškas mal
daknyges. Nors tėvai save skaitė dvari
ninkais, bet mažytė Julija visada žaisdavo 
vien su Lietuvių mužikėlių vaikais. Ir taip 
joje nepastebėtinai brendo Lietuviška dva
sia. Tuo laiku pasaulyje pradėjo skraidy
ti nauji obalsiai ir Juliją pagavo ta atmos
fera. Ji po truputį pradėjo daugiau sim
patizuoti niekinamai liaudžiai. Net pla
čioj Rusijoj darbininkai pradėjo bruzdėti. 
Baudžiauninkų dvasia pradėjo bauginti 
carą ir dvarų viešpačius, taigi Caras Alek
sandras II, 1861 m. paskelbė manifestą 
apie baudžiavos panaikinimą. Einant vi
sur sukilimams, ir Julija pradėjo juose da
lyvauti. Ji susipažino su vienu iš sukilė
lių, Laurynu Žymantu, ir vėliau liko jo 
gyvenimo dienų palydove. Žymantai nu- 
sinuomoja truputėlį žemės ir pradeda sa
vistoviai gyventi. Ji tada nustoja skai
čius savo taip mėgiamas knygas ir prade
da dirbti vien ūkio darbus.

Lietuvių liaudis tuo laiku buvo mari
nama visokiais fanatiškais kunigų “Keliais 
į Dangų”, “Peklos Kančiomis” ir tt. Tik 
šviesos kibirkštėlę pradėjo į samanotas 
Lietuvių lūšnas nešti Lietuvai prašvitus 
“Aušra” ir sugaudęs “Varpas”.

Žymantienė 30 metų gyveno be jokio 
dvasios peno-knygų. Į Žymantų šeimą 
įsimaišo studentas, didis visuomenės vei
kėjas Povilas Višinskis. Jau dagyvenus 50 
metų amžiaus Žymantienė pradeda skai
tyti knygas ir parašo savo sugalvotą iš 
Lietuviško kaimo vaizdelį, “Piršlybos”, 
kuris tampa pavadintas “Rudens Vakaru” 
ir atspausdinamas. Taip 50 metų bobutėj 
pradeda skambinti liaudžiai plunksna ir 
rodyti pasauliui vargingų Lietuvos lūšnų 
dvasią.

Nuo to laiko Žymantienė įstojo į Lie
tuvių plunksnos darbininkų eiles — ir dai
ne paprastų, bet liaudies tikrojo, realaus 
gyvenimo vaizduotojų. Žymantienė pasi
rašo po savo apysakaitėmis ŽEMAITE.

Didysai karas pradeda ardyti Lietu
vių gyvenimą. Žemaitė tada pasirodo uo
li vargšų, nuskriaustų globėja ir tikra liau
dies Motina. Kada Vokiečiai užima Vil
nių, Žemaitė apsigyvena Voroneže. Kai 
jai Lietuvoje nėra vilties kalbėti, ji su Eil
iotais išvažiuoja į Ameriką ir ten daro sa
vo didžią gelbėjimo misiją. Nors Žemaitė 
buvo civilizuotoj Amerikoj, bet ji neišsi
žadėjo Lietuvių liaudies dvasios. Ji visur 
buvo paprasta kaimo bobutė, su nuometu 
ant galvos ir plačiu sijonu. Amerikonai 
Žemaitę laikydavo tarnaite, nors ji į tai 
nekreipė jokio dėmesio. Tai toks jos gilus 
buvo demokratizmas. Amerikoj ji su Su
lotais (1915 m.) rinko karo nuskriaus
tiems Lietuviams aukas. Nors ją sutikda
vo įvairus pasityčiojimai, ji į nieką dėme
sio nekreipdavo ir tik varydavo savo mi
siją — dirbti savo liaudžiai.

1921 m. Žemaitė gryžo jau į Nepri
klausomą Lietuvą, bet ji didžiai apsivylė. 
Ji, amžių kovojus del Lietuvos liaudies 
laisvo rytojaus, tos laisvės nerado. Todėl 
senelės rašytojos širdis neišturėjo ir ji su
šuko: “Į Lietuvą gryžau — Lietuvos ne
radau”. Ji rado Lietuvą, bet tik nevisai 
laisvą. Juk tą jos laisvę laikė suspaudę į

savo rankas tada už valdžiusieji kunigai. 
Žemaitė su dviguba jiega pasiryžo kovoti 
del liaudies gero, bet važiuodama iš Kau
no peršalo ir, susirgus plaučių uždegimu, 
Gruodžio 7 d., 1921 m., mirė. Pereitų me
tų Gruodžio 7 d. suėjo dešimts metų kaip 
mirė ta didi Lietuvių liaudies Motina. Lie
tuviai turėjo ją iškilmingai pagerbti, bet, 
matomai, nevisai musų ponai ją suprato, 
kad kai kurie laikraščiai ir,miestai tik tin
kamai ją pagerbė.

Žemaitė buvo ypatingai giliai išstudi
javus gyvenimo išrriintį ir dvasioje atspa
ri, nes ji sugebėjo atsikratyti įvairius re- 
ligijinius liaudies prietarus, ir nešvarų 
dvasininkų išnaudojimą. Jinai mirė apsi
šarvavus laisva mintimi ir liaudies meile.

Kūrybos apžvalga. Žemaitės raštai 
yra persisunkę realizmu — gyvenimo tik
rove. Ji visą gyvenimą praleido su liau
dimi, samanotose Lietuvių .bakūžėse, gy
vai tas bakūžes ir atvaizdavo. Ne tik se
nai pamiršęs kaimą Lietuvis, bet ir sve
timtautis, norėdamas pažinti Lietuvius 
sermėgius, paėmęs Žemaitės raštus tą pat 
pamatys kas yra .tikrovėje.

Žemaitė ne tik vaizdavo kaimą, bet 
stengėsi tiems išnaudojamiems žmoneliams 
parodyti kelius kuriais jie eidami nustotų 
vergavę išnaudotojams kunigams ir spau
dojams dvarininkams.

Jos raštuose yra parodyta kaimo gy
venimas Jyg kino filmoj. Visos apirusios, 
pilnos purvo lūšnos, gražus vyšnių sodne
liai bei nitų darželiai vis sudėti į jos kelių 
tomų kūrybą. Ten yra Lietuvos pavasaris 
su nuo kalnų čiurlenančiais upeliais; lau
kais kvatojanti saulėta vasara, kuri yra ly
dima sunkios rugiapjūtės; šventadieniais 
ramiai ošiančiais berželiais ir jų pavėsiuo
se apie meilę beporinančių įsimylėjusių 
žmogysčių. Jos kūryba turtinga ir rude
nio vargais. Mes galim pamatyti šlapią 
bulvekasį, kai per dirvą brenda kumečiai. 
Viską ji daugiausia atvaizdavo dar bau
džiavos išvakarių metu. Žemaitės kūryba 
tai 19-to šimtmečio Lietuvių gyvenimo 
albumas. Bet ji charakteringai atvaizda
vo ir Atgimusios Lietuvos laikus. Tik tie 
ponai kurie randa jos kūryboje savo veido 
atspindį, stengėsi bent paskutinį jos raštų 
tomą užgniaužti. Kadangi Lietuvių liau
dis perdaug savo rašytoją mylėjo, todėl 
pradėjo reikalauti kad visi jos raštai ma
tytų saulės šviesą; kas ir įvyko.

Negana butų Žemaitę tik paminėti. 
Tinkamiausi jai paminklą pastatytume 
skaitydami jos dvasios kūrybą. Palygi
nus jų kūrybos turtingumą su kaina, išro
do jie visai pigus.

Žemaitę mes bandytume sulyginti su 
Amerikos Lietuviams žinomu rašytoju-ro- 
manistu K. S. Karpavičium. Jis mums ati
dengia giliąsias tautos praeities slaptybes, 

i o ji — leidžia pažinti skaudžią baudžiavos 
rykštę. Taip bent mano dauguma Lietu- 
vs rašytojų, kritikų.

SAPNINYKAS
j ■' > 8

Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldahti Visokiau- 
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

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”

Gegužės 6
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(Tąsa iš pereito numerio)

Jaunutis daugiau neklausė Merkio: 
tas kurs buvo jo užtarėjas ir užveja nelai
mėse ir laimėse, dabar buvo nereikalingas, 
nes Jaunutis pradėjo pasitikėti savo nau
jais draugais ir Merkiui pagaliau šitaip 
pasakė:

— Jeigu nori būti mano globoje ir man 
pasitarnauti, ir tu apsikrikštysi! Tik ak
las gali nematyt skirtumo tarp šio tikėjimo 
puošnumo ir didingumo ir musų seno tikė
jimo prastumo!

— Bet musų prastas tikėjimas buvo 
mums geras iki nematėm šių blizgučių! 
Nekeisk žinomo į nežinomą, nes šis tikė
jimas mums yra svetimas kaip svetimi ir 
nepatikimi yra šie žmonės! — privedžiojo 
Merkys.

— Jeigu tau nepatinka šis tikėjimas 
ir šie žmonės, gryžk sau j Vilnių, pamaty
si kas tavęs laukia! — atrėžė su pagieža 
Jaunutis. — Čia mano tikri draugai, kurie 
pagelbės atitaisyti mano skriaudą, kai ap
sikrikštysiu !

— Skaisus kunigaikšti ir drauge ma
no: aiškiai pasakysiu jog nebuvau išdavi
ku tavęs, nors del to turėjau atsižadėti sa
vo gimtinės šalies. Mano tėvų dievai yra 
mano pareiga ginti ir užtarti, taigi ir jiems 
išdaviku nebusiu! Aš pasiliksiu ištikimas 
savo dievams ir esu pasiryžęs priimti nuo 
jų likimą kokį jie man paskyrė! Tavęs 
neprivalau sekti tavo paklydimuose!

— Tai ir žinokis! Aš apsieisiu be ta
vęs ir tavo dievų! Už savaitės laiko aš 
apsikrikštiju! Visi Rusai bus mano drau
gai, vietoj tavęs vieno!

—. Jei tokia kunigaikščio valia, sutin
ku nesimaišyti daugiau tavo keliuose, bet 
noriu kad musų dievai tave ir toliau sau
gotų ir gelbėtų.... — nusilenkdamas pas
kutinį kartą savo buvusiam valdovui, su 
ašaromis akyse, žvelgęs paskutinį kartą į 
akis tam kuriam jis taip ištikimai tarnavo, 
Merkys apleido Jaunutį ii’ išėjo.

— Rusų Dievas man geriau padės! — 
lyg urgzdamas prieš Merkį, dar ištarė bu
vęs Vilniaus valdovas, norėdamas panie
kinti savo draugo gerus norus.

Ir taip tikėjimai perskyrė du geriau
sius draugus, kurie iš pat jaunystės buvo 
vienas kitam atsidavę ir ištikimi. Viskas 
iki šiolei juodu jungė, bet Jaunučio krikš
tas atsistojo tarp’jų ir sutraukė ryšius ant 
visados. Nuo dabar jų gyvenimo keliai 
pasidaro skirtingi ir ką vienas ir kitas da
rė antram nebuvo žinoma.

Tiek tik Merkys žinojo kad Jaunutis 
apsikrikštijo, nes tą dieną kai buvo krikš
tynos, visoj Maskvoj cerkvėse gaudė var
pai, skelbdami Rusams jog į jų tikėjimo 
glėbį atėjo dar vienas pagonų valdovas. 
Stovėjusieji toliau nuo Didžio Kniaziaus 
rūmų žmonės kalbėjo su džiaugsmu kad 
didi ir galinga Lietuva priima Rusų tikė
jimą, nusigręždama prieš Vakarų kryžei
vių siūlomą Romos tikėjimą.

Jaunutis priėmė ir Rusišką vardą — 
Ivanas.

Tapęs krikščioniu, jisai džiaugėsi sa
vo nauju vardu, savo naujais draugais ir 
visomis apistovomis, ir tik laukė kada Si
meonas ves Rusų kariumenes ant Vilniaus, 
išbaidyti iš tenai Keistutį ir Algirdą, bet, 
su apgaila Jaunučiui, reikia pasakyti, jis 
to niekados nesulaukė....

Merkys, nežinodamas kur dėtis, Mas
kvos neapleido, ir todėl lūkinėjo išsipildant 
Jaunučio troškimų, kurių vis nesulaukė, 
nors, galima paminėti, kad jis to laukė su 
baime ir rūpesčiu, nes nemažai butų per
gyvenęs širdgėlos jeigu butų patyręs kad 
Rusų gaujos vyksta Lietuvą terioti. Ir 
car kažin ar jis nebūtų paskubėjęs į Vil
čių persergėti Lietuvius nuo to, nežiūrint 
kad tarp savųjų jam pasirodyti pavojinga 
l.uvo.

Jis mts negalėjo prisiminti kokios pa
galbos jieškoti į Maskvą.bėgo, kada Jau

nutį iš nelaisvės išleido, bet jam dabar ro
dės jog tikėjo pagalbos iš pusės Simeono 
ir Keistuvio-Algirdo giminystės, gero žo
džio ir užtarimo Jaunučio reikalui, o ne 
Rusų užpuolimo Lietuvos, ir niekados jam 
neinėjo į galvą kad Jaunutis turės apsi- 
krikštyt gavimui Rusų užtarimo.

Nebuvo Merkys vienas Lietuvis tame 
Rusų mieste, nes kaip Maskvoje taip ir ki
tur Rusijoje buvo galima užtikti Lietuvių 
tai kariauninkų, tai pasiuntinių, tai šiaip 
sau laimės jieškančių bastūnų. Bet jisai 
stengėsi užslėpti savo kilmę, nežinodamas 
ką toliau veiks ir kur dėsis. Maskva buvo 
jau pasaulinis miestas, taigi žmonės nebu
vo varžomi, ir buvo lengva rasti užsiėmi
mas. Ten buvo pilna Totorių baskakų- 
duokliarinkių ir kitokių viršininkų, buvo 
pilna Graikų amatninkų, Armėnų pirklių, 
Arabų keliauninkų, Žydų, ir buvo daug 
Vakarų Europos žmonių: Vokiečių, Skan
dinavų ir kitokių.

IV
Pasiilgimas

Likus vienam, Merkiui tarp svetimų 
buvo liūdna ir nuobodu. Kur reiks dėtis 
jis nežinojo. Prie perkrikštos Jaunučio ei
ti ir jam nusilenkti niekados nemanė. De
gė neapikanta prieš jį. Kaip Rusų tikėji
mas buvo jam svetimas taip buvęs jo val
dovas pasidarė svetimas. Į Vilnių gryžti 
negali, bijodamas Keistučio keršto. Juk 
jo bus kaltė jeigu Jaunutis su gaujomis 
Rusų atpuolęs pradėtų Lietuvių žudynę. 
Nors tas vis dar neįvyko, bet Merkys, ne
žinodamas Jaunučio padėties, to tikėjosi.

Dabar, jo nuobodžiavimo valandose, 
pradėjo atgyti jo širdyje ir mintyse jo my
limoji, Nerytė, kurią taip neapgalvotai pa
liko del savo minkštadvasio kunigaikščio. 
Labiau ir labiau prisimindinėjo su ja pra
leistas meilės dieneles ir nakteles; minty
se jam stovėdavo jos malonus veidelis, žyd
rios akys, meiliai į jį žiūrinčios, kutenan
čios jo širdį.... Širdį pereidavo diegliai 
įpie ją svajojant, ir barė jį jo protas, pri
mindamas kaip daug jis nustojo savo gy
venime palikdamas ją ir iškeliaudamas į 
tolumą, be teisės sugryžti.... Negali ap
lankyti jos kada norėdamas, negali džiaug
tis ja, kaip seniau, kuomet Vilniuje gyveno.

— Nery te, Nery te.... nusižengiau aš 
tau.... Gelia ir tavo jauną širdį, manęs 
beilgint.... Ak, dievai! kad taip galėčiau, 
aplankyčiau tave kad ir šią naktį, pasaky
čiau vėl kaip labai tave myliu.... priglau- 
sčiau tave prie savo krutinės, nesiskirtu
me niekados!.... Bet ar matysiu tave 
kada nors daugiau?....

Taip ilgu, taip nuobodu buvo Maskvo
je, toli nuo tėvų, nuo draugų, nuo myli
miausios, bet aiškiai suprato nabagas kad 
keliai jam uždaryti į visą pasaulį — ka
dangi buvo uždaryti atgal į Lietuvą....

Apnyko, apiblyško vaikinas, ir nuobo- 
džiavimuose ir sielgraužose baigė žiemą. 
Artinosi pavasaris, bet vis jis negirdėjo 
kad Rusai rengtųsi žygiuoti į Vilnių, ir 
tuomi tenkinosi. Jaunutį pradėjo užmirš
ti, ir paseno mintis apie Simeono pagalbą, 
tik daugiau ir daugiau rūpėjo ką jis pats 
pradės ir kur dėsis.

Vaikštinėjo paskendęs meilės ilgesiuo
se, ir kai susprogo, sužydėjo medžiai, mei
lė labiau jo širdį slogino ir vertė trokšti 
Nerytės nesuvaldomu troškimu. Prisimi
nė gėlingas vietas ant salukių Galvės eže
re, kur jiedu nusiirę praleisdavo valandų 
valandas, ji pindama vainikus iš pievų žie
dų, jis kalbėdamas apie karžygystes kitų, 
ir savo gražią ateitį su ja.... ,

(Bus daugiau)

LIET FVOS" 
ŽEMLAPIAI 

30c
Reikalaukit “Dirvoje”

PAVASARIO ROMAN
SAS

Susuko žvirblelis lizdelį 
Palėpėj bakūžės aukštos, 
Ir ėmė jieškot sau porelės 
Čirškėdams garsiai ant 

tvoros.
Atskrido pas jįjį paukštytė, 
Pritūpė šalę ant tvoros, 
Abu jiedu meiliai čirškėjo 
Ir džiaugės iš laimės savos.
Kai leidosi skaisti saulelė
Į pabaigą tosios dienos, 
Jis vedės ją savo lizdelin 
Palėpėj bakūžės aukštos.

V w ▼

Nus’pirko Jonelis “mobilį” 
Iš firmos fordukų garsios, 
Važiavo ir dairėsi gatvėm 
Jieškodamas savo poros.
Pamerkė viena jam panelė 
Sėdėjus kieme ant tvoros, 
Sudrebo Jonelio širdelė, 
Sustojo vaikinas prie jos.
Ji sėdo, abu išvažiavo 
Pažinti sau meilės tikros, 
“Mobilis” jo smarkiai 

keliavo —
Užkliuvo už namo kerčios.
Palicmonas jį pasigavo, 
Uždėjo nemaža baudos, 
Jonelis “rupių” neturėjo, 
Jam teko nakvynės šaltos.

Su Pagarba.

Pas daktarą
— Tamistos svei k a t o s 

stovis žymiai pagerėjo, — 
sako daktaras ligoniui: —- 
širdis veikia daug norma
liau. Tiesa, tamistos kojos 
kiek sutinusios, bet tai nie
kis, aš del to nei kiek nesi
rūpinu.

— Ponas, daktare, jei ta
mistos kojos butų sutinu
sios tai ir aš nei kiek del to 
nesirūpinčiau.

Kolegos
— Kas tie trys ponai ku

rie kampe kalbasi?
— Tai yra kolegos.
— Negali būti!
— Tikrai taip yra, nes jų 

vienas kapitalistas ir kar
po kuponus; kitas siuvėjas 
ir karpo medegas; trečias 
redaktorius, kuris karpo iš 
kitų laikraščių straipsnius 
savo laikraščiui.

A
Moterų Tarpe.

— Ak tu begėde, meldiesi 
kasdien, o nepildai devinto
jo Dievo įsakymo — vilioji 
mano vyrą!

— Klysti, dūšele. Devintas 
įsakymas sako: “Negeisk 
moters artimo tavo”, o apie 
vyrus nė žodžio nemini.

— Bet už tai dešimtas aiš
kiai sako: “nei jaučio nei 
asilo nei jokio daikto”, taigi 
ir vyro.

Abudu Skuba.
— Sudie, broliuk, skubu 

namo, nes tarnaitė išėjo ir 
mano žmona pasiliko viena.

— Sudie, sudie, ir aš sku
bu, nes mano žmona išėjo, 
o tarnaitė pasiliko viena na
mie ....

1932 KALENDORIUS 1932 
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PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

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

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

Sekmad. 8 Stanislovas vysk. Dainora, Gintis, Sedgailis
Pirmad. 9 Grigalius Naz. Austėja, Sytis, Džiugas
Antrad. 10 Antoninas vysk. Putinas, Igauja.
Trečiad. 11 Mamertas. Skersgaudas, Budonė
Ketv’tad. 12 Nerėjus. Vaidutis, Viligaitė
Penktad. 13 Servacijus. Gardievutis, Nergonė
šeštad. 14 šeštinės, Bonifacas. Milda, Gintaras

Neteik Klausyti.
Tėvas:— Visi žmonės pri

valo mirti, kai tik Dievas 
pašaukia.

Sūnūs:— Tėvel, kai tave 
Dievas šauks tai apsimesk 
kad negirdįs.

— Pažiūrėk, dėde, kaip 
puiku ten apačioje,—gėrisi 
brolvaikis miesto reginiu 
nuo kalno.

— Tai kokių gi kelmų tu 
tempei mane čionai, kad ten 
apačioje taip gera?

Į priešingą pusę.
Į Kauną pas brolvaikį at

važiavo paviešėti iš kaimo 
dėdė. Brolvaikis parodęs ke
letą įžymesnių vietų vedasi 
ir į Vytauto kalną. Senis 
vos užsikrapštė ant kalno.

Ten tik Dūšios.
Mokytojas: — Pasakyk 

man ką nors apie dangaus 
kunus?

Mokinys:— Ponas moky
tojau danguje kūnų nėra, 
yra tik dūšios.

“Juodo Karžygio Sūnūs”
K. S. Karpavičius, Lietuviškų istoriškų apysakų kūrėjas, 
rašo savo didžiausi Lietuviškų Karžygystes 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 laikraštis
Metams: Amerikoje 82; Kanadon $2.50; Lietuvon ir kitur $3.00.

— REIKALAUKIT NUMERIO PAMATYMUI — DYKAI. —

“DIRVA” 6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

AR UŽSITRAUKI?

taip labai kitų cigaretų vengiamas?

NUO to laiko kada Lucky Strike 
įvedė tą ypatingą procesą valyti 

geriausios rūšies tabaką ir pareiškė 
visus faktus apie cigaretų rūkymą 
- toje industrijoje kilo trukšnias. Nes 
Lucky Strike drįso paminėti apie 
dalykus, kurie iki šiam laikui buvo 
skaitomi uždraustais teigaretų pramo
nėje.

Tamsia gali būt pastebėjai, pap
rastai ypatingą vengimą žodžio “užsi
traukti” cigaretų skelbimuose. Kodėl? 
Gerumėlis žino! Juk kiekvienas, 
žinodamas ar nežinodamas, užsi
traukia! Kiekvienas rūkytojas rūky
damas vienu ar kitu laiku įkvepia 
dūmų dalį, kuriuos ištraukia iš ei. 
garėto.

Del to labai svarbu būti tikru, jog

cigarctas, kurį rūkote yra grynas ir 
švarus - būti tikru, kad neikvepi tūlų 
nešvarumų.

Ar Tamsta užsitrauki? Lucky Strike 
išdrįso šį būtiną ir svarbi; klausimą 
iškelti - nes jie duoda jums pagei
daujamą apsaugą . . . del to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi visuose, net 
puikiausio, lengviausio tabako lapuose, 
pašalinami Luckies išvalymo procesu, 
Luckies tą procesą įvedė. Tik Luc.acj 
jį ir turi!

“It’s toastec’
Jūsų Gerklei Apsaugo

prieš knitėjimus - prieš k:" 'j

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMA—60 moderniškų minučių >« Įmsarlo 

geriausiais šokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirta i.v. o, 
ir Šeštadienio vakarą, per \T.B.C. Radio tinklą.
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KĖDAINIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Rašo Br. dainius Stanislovo Kiškos 
uošviui Petrui Jonaičiui 
Baltajam už tai kad jis gy
nęs Kazimierą nuo Mykolo 
Zigmantaičio pasikėsinimų 
paveržti iš Kazimiero sos
tą Didžio Lietuvos Kuni
gaikščio. (Manoma taipgi 
kad Kėdainiai kadaise pri
klausė ir D. L. K. Keistu
čiu!).

Jonas Kiška, Žemaičių se
niūnas, išsirūpino Kėdai
niams privilegiją, iš .kurios 
miesto gyventojai įsigijo 
tokių pat teisių kaip Vil
niaus ir Kauno miesto gy
ventojai. Gyventojai turė
jo teisę statytis krautuves, 
laisvas svarstykles ir ma
tus rotušės rinkliavoms. Iš 
ypatingos malonės karalius 
leidęs miestui turėti ir 
vo antspaudą.

Miestas kurs buvo kultūros 
centru Radvilų valdymo 

dienose.
Kėdainiai yra apskrities 

miestas. Stovi gražioj Ne
vėžio lygumoj, slėnyje. Per 
Kėdainių dvaro sodną teka 
Nevėžin upelis Dotnuvėlė, 
o pagal žieminę miesto pu
sę — Smilgos upelis.

Kėdainiai kaip ir kiti 
Lietuvos miestai ypatingu 
kuo nepasižymi. Bet kartu, 
kam teko jame pabuvoti, 
pastebi jog Kėdainiai visgi 
ne toks kaip kiti miestai. 
Kėdainiai senoviškas mies
tas, kiekvienas pasako. Tas 
tiesa. Kėdainiai tuo pasi
žymi. Taigi į to, taip sa
kant senoviško, miesto pra
eitį pravartu ir įdomu pa
žvelgti.

Kaip kiekvieno didesnio 
Lietuvos miesto taip ir Kė
dainių pradžia tikrai neži
noma. Apie Kėdainių mie
sto atsiradimą yra šitoks 
padavimas: Apie 14-to am
žiaus pusę Nevėžio pakran
tėje atsirado mažas žvejų 
sodžius. • Iš žiemių pusės tą 
sodžių supę kalnai, o iš pie
tų — žaliavę puikios lankos 
ir miškeliai. Viduryje pu
šyno. iš žiemių nuo to so
džiaus, kalnelyje degus am
žina ugnis, kurią dievų gar
bei kūrindavę gamtos gar
bintojai Lietuviai. Jie ta
da dar ramiai sau gyvenę, 
nes kryžiuočiai jų dar ne
lankydavę, nors Žemaičiuo
se jau jie buvo pradėję ro
dytis kas esą.

Tas sodžius buvęs pava
dintas jo įsteigėjo Keidan- 
geno vardu, kuris buvęs at
vykęs iš Latvijos, Keidan- 
geno dvaro. Kuriais me
tais tas sodžius įsikūrė nė
ra žinios. Yra tik žinoma 
kad 1379 metais, kryžiuo
čiai, eidami keliu pagal tą 
sodžių, praėjo visai tyliai ir 
savo kronikose jį neminė
jo. Nežinia ar tais metais 
to sodžiaus dar nebuvo ar 
jis buvo toks menkas kad 
apie jį nebuvo verta kalbė
ti.

Taigi ar “Kėdainiai” pa
sidarė iš Keidangeno irgi 
tikrai nežinoma. Bet grei
čiau bus taip, nes vieno 
dvaro inventoriuj yra mini
mas Keidangenas, kaipo 
gyvenąs prie Nevėžio.

Prieš 1490 m. Kėdainiai 
atiteko Kiškų giminei (Kiš
kos, atvykę, iš Mozurijos,! 
buvo galinga Lietuvoj gi-Į į Kėdainius gyventojai — 
minė). Tas įvyko taip: plaukė ne tik Lietuviai bet 
Karalius Kazimieras, minė- ir svetimtaučiai: Vokiečiai, 
tais metais, dovanojo Kė- škotai, Žydai. Kadangi di-

sa-

1S-
vi-

Radvilų laikai
Ypatingai Kėdainiai 

auga ir tampa kultūros 
duriu kai 1614 metais ati
tenka Lietuvių Radvilų gi
minei. Mat, Kristupas Rad
vila, Lietuviškas kunigaik
štis, Vilniaus karvedys, ve
dė Kiškos dukterį Oną ir 
gavo kraičiu pusę Kėdainių. 
Vėliau jis prisipirko kitą 
pusę ir tapo Kėdainių val
dovu.

Perėjus Kėdainiams nuo
savybėn Kristupo ir Onos 
Radvilų, jie patvirtino mie
stui senai turimas laisves 
ii’ patiekė miestui herbą 
mažai tesiskiriantį nuo se
niau turėto: aro kojos su 
juodais sparnais auksiniam 
dugne; aro naguose pasa
ga su trimis kryžiais mels
vame dugne.

1643 m. Rugp. 17 dienos 
privilegija, jau našlė Kris
tupienė, Ona Radvilienė, vi
sus apsigyvenusius ir apsi
gyvensiančius J o n u š e v e 
(Kėdainių priemiestyje) at
leidžia dešimčiai metų nuo 
visokių pareigų bei mokes
čių. Ji dalino minėtame 
priemiestyje žmonėms že
mės sklypus, tik reikalavo 
kad jie statytų žmoniškas 
trobas. Be to, jos buvo lei
sta ne tik laisvai apsigyven
ti Kėdainiuose, bet net pa
žymėta leidime kad tie ku
rie norės paskui ir išsikel
ti iš Kėdainių, tai nenustos 
savo įsigyto nejudamo tur
to nuosavybės teisių, ir ga
li sau, panorę, ir laisvai iš
parduoti tiek namus, tiek 
ir sodybas.

Nuo to laiko ėmė plaukti

ONLY

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

our All-Expense Trips.

SbOIIAGARA FALLS
ay r®;

between CLEVELAND and BUFFALO

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

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

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

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

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

dėjo gyventojų tai gausėjo 
ir miesto trobos, krautuvės 
ir įvairus amatai. Savo iš
vaizda ir santvarka Kėdai
niai vis labyn panešėjo į 
Europos miestą.

Bet tie patys Radvilai— 
Kristupas ir Ona — rūpi
nosi kad ir įvairių tikybų 
žmonės pasistatytų sau 
maldos namus. O jie patys 
stato reformatams gražią 
muro šventyklą viduryje 
miesto ir kitą ant kalno. 
Taipgi įkūrė Kėdainiuose 
(1625 m.) reformatoriams 
mokyklą, pastatė jai gražų 
namą ir aprūpino knygom. 
Po kurio laiko buvo įkurta 
popieros fabrikas ir spaus
tuvė. Bet kokiais metais ji 
buvo įkurta nėra žinios. 
Žymaus Lietuvių bibliogra
fo Prof, V. Biržiškos sume
timais ta spaustuvė buvus 
įkurta 1652 ar 1653 metais, 
o 1655 m. turbut žlugus del 
karo ir sumišimų. Kai kas 
dar spėja kad dirbtuvę įs
teigė Kristupo sūnūs Jonu
šas Radvila. Popierį ta dir
btuvė gamindavo labai ge
rą, su savo parašu. O tatai 
rodo kad Kėdainius laiky
ta lyg atskira kunigaikšti
ja su savo antspauda, tvar
koma savais įstatais. To 
popierio ir šiandien dar ga
lima rasti 16 ir 17 amžiaus 
dokumentuqse. Spaustuvė 
buvo prie mokyklos, bet kur 
nepasakoma. Turbut ji bu
vo didėles Kėdainių gimna
zijos rūsyje. Toje spaustu
vėje buvo spausdinama ir 
Lietuviškos knygos.

1653 metais kunigaikš
čio įsakymu pradėta mieste 
grysti ir valyti gatvės. Va
žiuodamas į miestą, kiek
vienas žmogus turėjo at
vežti po vieną akmenį mie
stui grysti (brukuoti).

Tais pačiais metais, Kė
dainiai jau turėjo dviejų 
aukštų rotušės namus, ku
rių bokšte mušdavęs laik
rodis. Iš Kauno pusės bu
vo ■ išmūryti vartai. 1658 
m. buvo jau įkurta ir vais
tinė, sako pirmutinė Lietu- 
tuvoje. 1661 m. karalius 
Jonas Kazimieras taip pat 
patvirtino Kėdainiams pri
vilegiją, o karalius Stanis
lovas Augustas savo 1792 
m. privilegija pavadinęs 
išskirtinu miestu ir davęs 
naują herbą: aro sparnai 
aukso dugne su melsvomis 
prošvaistėmis; aro naguose 
pasaga su trimis raudonais 
kryžiais, o apačioje ir vir
šuje angelai su dviem spar
nais ir su laurų vainiku 
aplink. Be to pats karalius, 
gerbdamas Kėdainius, kai
po laisvą miestą, leidžia tu
rėt Kėdainių miestų ir sei
mų teisę.

Antras didelis Kėdainių 
miesto kūrėjas ir tvarkyto
jas buvo Jonušas Radvila 
XI. Jis išrūpino nuo kara
liaus Kėdainių miestui ir 
priemiesčiui privil e g i j ų . 
Rūpinosi taip pat ir miesto 
išore. (Bus daugiau)

KANADOS
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Šiame 
negerėja, 
maitina- 
eilės nei 
Ir Lietu-

Darbai negerėja, 
mieste darbai vis 
miesto bedarbių 
muose punktuose 
kiek nesumažėjo,
vių nemažas skaičius tenai 
sriubos gauti laukia. Liūd
nas vaizdas pažvelgus į su
vargusius darbininkus, ku
rie jau pailsę ir sieloje ir 
išviršiniai ir panašus į nu
mirėlius. Ne vienas tų na
bagų, savo tėvynėje Euro
poje turėjo gerai ir lengvai 
ir visai nesvajojo kad to
kioj padėtyj atsidurs. Ne 
vieno jų tėvai ar broliai ar 
žmonos sutikę saviškį ne
pažintų.... Nepasižysta ir 
draugai kurie per kelis mė
nesius nesimatė, o nekurie 
patenka į tas bedarbių ei
les....

Miestas duoda pagalbą ir 
šeimynoms į namus, bet iš 
to labai sunku išmisti, nes 
visko duoda labai mažai. 
Niekur nieko geresnio ne
išgirsi, tik dejonės, nelai
mingi atsitikimai. Ko teks 
darbo klasei sulaukti niekas 
negali pasakyti ir jokie gal
vočiai neatspėja.

Dirbantieji bedarb i a m s 
neatjaučia, yrą. tokių kurie 
dar pasijuokia: nenori dir
bti tai darbo negauna....

Lietuvių yra kurie turi 
darbus iš seniau įsidirbę, 
ypač prie statybos pas Lie
tuvius kontraktorius: pas 
W. Danielių ir K. Pocių — 
pas juos dirba po keliolika 
Lietuvių. Kiti vėl šian-tenl 
laikosi dirbtuvėse, siuvyk
lose. Nors kartais iškyla 
streikas, tenka su Žydeliais 
pasivajevoti, bet Lietuviai 
nugali ir gauna darbus. Ge
riausia su darbais stovi se
ni Kanados gyventojai Lie
tuviai. Jeigu jų darbai ir 
apstoja kuriam laikui, bet 
pradėjus dirbti jie vėl pa
šaukiami atgal! Ypač jų 
vaikai, kaipo čia gimęs jau
nimas, visi darbus turi ir 
nėra nei vieno kuris butų 
suvargęs. Tiems viskas iš
rodo kitaip ir jie nemato tų

DETROIT, MICH

sa- 
ko-

gi-

maisto eilėse stovinčių, ku
rie keletą valandų laukia 
iki prieis to užkandžio.

Peštynės. Čia Lietuviai 
įpratę politikuoti, peštis ir 
vieni kitų neapkęsti, šmei
žti ir tt. Jokia musų srovė 
nieko gero neturi, išskyrus 
vaidų ir neapikantos prieš 
kitą srovę. Turim keletą 
draugijų, bet ar kuri jų pa
gelbėjo nors kuo bedarbiui, 
ar turim bedarbių komite
tą ar kokį fondą iš kur 
vo tautos žmogui nors 
l$ią pagalbą paduotų?

Musų komunistėliai
riasi kad jie atjaučia bedar
biams, bet ne Lietuviams ir 
ne darbo klases, bet tiems 
kurie politikuoja ir komu
nistišką kromelį neša, kurie 
kursto darbininkus pjautis 
vienus su kitais. Kas nesi
riša su darbininko gyveni
mu tai jie net iš bedarbių 
vilioja aukų ir kiša, be be
darbiams del duonos nei su
puvusio cento.

Bedarbiais nesirūpina nei 
katalikai, bet agitacijos la
pelių nesigaili nei tie nei 
tie. Jau laikas butų Toron
to Lietuviams suprasti dar
bininkiškus reikalus, pa
mesti tuščias peštynes ir 
politikavimus. Reiktų "kad 
visų pakraipų darbininkai 
butų draugingi ir vienas ki
tam pasigelbėtų.

Darbininkai, pasmerkime 
įvairius politikavimus ir 
imkimės tikro darbininkiš
ko gyvenimo, imkimės tau
tiško 
rūmo, 
kimes

darbininkiško solida- 
švieskimes ir gelbė- 
vienas kitą.

Lankos Žvangutis.

| Gera Proga Lietuviui 
Siuvėjui

C. F. Petraitis parduoda savo 
ROSEDALE DRY CLEANING vie
tą, 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.

Lietuvos Dukterų Drau
gija ne tik kad gražų vardą 
nešioja, bet gražiai ir vei
kia. Bal. 17 d. surengė sa
vo metinį vakarą, kuriame 
statė K. S. Karpavičiaus 
melodramą “Baudžiaunin
kė”. Prie to buvo koncer
tas. Lošėjai visi savo už
duotis gerai atliko. Lošė: 
vyrai: ' Vaitkus, Mikalaus
kas, Salasevičius, Kulikaus
kas, Krikščiūnas, Povilai
tis, Barkauskas. Moterys: 
Širvaitienė, Salasevičienė, 
Kulikauskienė, Dailydienė. 
Panelės: Juodsnukiutė, Bu- 
kšaitė, Salasevičiutė. Vai
dinime dainavo: S. Bukšai- 
tė ir P. Mikalauskas. Gro
jo armoniką K. Petrokas.

Koncerto dalį išpildė: p- 
lės Bukšaitė, Juodsnukiutė, 
Cepulonytė; Širvaitė daina
vo su savo motina porą due
tų, kas darė malonų įspūdį. 
Toliau dainavo Dailydienė, 
Šiivaitienė.

Šio vakaro artistas buvo 
visų mylimas ir gerbiamas 
tenoras, Jonas Valiukas, jis 
daug gražių dainų sudaina
vo salo, paskiau apvainika
vo vakarą dvejetu duetų, 
kuriuos atliko su p. Širvai- 
tiene. Šie duetai taip pui
kiai išėjo kad žmonės pri
vertė dainininkus pakarto
ti..

Dainininkams akompana
vo gabi pianistė, p-lė .Ceci
lia Franaičiutė.

Musų Deroitiečiai ne tik 
patys dainuoja bet ir vai
kučius toj linkmėj auklėja: 
p. Valuko sūnūs laimėjo 
pirmą dovaną viename te
atre už dainavimą.

Garbė Lietuvos Dukterų 
Dr-jos komisijai už suren
gimą tokio gražaus vakaro. 
Komisija buvo: P. Bandzie- 
nė, Salasevičienė, Dapkienė, 
Balčiūnienė. Daugiau tokių 
vakarų.

Vakaro artistams ta pa
ti komisija surengė pp. Bal
čiūnų namuose pietus, už

ką lošėjai yra dėkingi. Lai
ke pietų kalbėjo: A. Salase
vičius, p. Širvaitienė ir p. 
Vaitkus. Todėl visuomet y- 
ra malonu veikt kada vei
kėjų darbas įvertinama.

Liudmila.
Lietuvių Moterų Klubas 

turėjo savo pirmą iškilmin
gą pokilį Balandžio 23 d. 
Leland viešbutyje. Išėjo la
bai pasekmingai. Svečių tu
rėjom iš Clevelando, kurie 
buvo apsistoję pas ponus 
Uvickus, Dr. Jonikaitį ir p. 
Steponauskus. Svečias iš 
Montreal apsistojo pas p. 
Maitus.

Clevelandiečiai buvo: in- 
nierius P. J. Žiuris su žmo
na, Dr. J. T. Vitkus su žmo
na, Ona Karpavičienė, “Dir
vos” redaktoriaus žmona, 
Elena Grigiutė, Elena Bal- 
trukoniutė ir Schultziutė, 
p. Vasiliauskas, daininin
kas, p. Višniauskas ir bro
lienė, p. Višniauskienė, ir 
p. Mikaloff, iš Kanados.

Labai buvo malonu turė
ti tiek svečių. Labai nu
džiugino telegramas pa
sveikinimas nuo Clevelan
do Lietuvių Moterų Klubo, 
per pirmininkę p. Oną Mi- 
helichienę.

Komisijoj daugiausia dir
bo: C. Ambrose, F. Harty, 
A. Maiga ir M. Širvaitis 
prigelbėjo. Klube Koresp.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

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.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

Kaune Suseki
Žmogžud

Balandžio 11 d 
nė policija Kauin 
mų srutų šulinę 
nužudytos motei 
ną, įvyniotą ma: 
slėgtą cementini 
mis. Paaiškėjo k; 
ta Šiaulių miest 
jas Pelės Bilevii 
nas.

Pelė Bilevičiut 
dešimties metų i 
teisių fakulteto 
Pranu Šileika ir 
laukusi šunelio,. 1 
eina aštuntus mi 
šuneliui Pranas į 
pėdavo, duoti išk 
to, Bilevičiutė m 
binėdavosi prie 
darydavo jam i 
malonumų, rei 
sutuoktuvių. Šik 
atsikalbinėdavo, 
susituoksiąs su I 
kai pabaigsiąs i 
ir busiąs advoka

Pernai Rugsė 
Felė Bilevičiutė i 
Šiaulių į Kauną, 
kad greitai busi; 
sutuoktuvės su 
važiavo ir dingo, 
ilgai jos jieškojo 
budais, skelbė ai 
girną net laikrąi 
galiau jie praneš 
linei policijai, 1< 
dengė žmogžudy;

Bilevičiutę 
Pranas Šileika, k 
imtas ir sako jai 
nes. . . ■ '

| LIETUVĄ

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.

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

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

per BREMEN

BREMEN
EUROPA

greičiausiais jurų laivais
Puikus geležinkeliu susisieki

mas iš BREMENHAVER į 
LIETUVĄ.

Informacijų kreipkitės: 
1119 Euclid Ave. Cleveland, O. 
NORTH GERMAN 

LLOYD

Vykstantiems Lietuvon 
ĮSIDĖMĖTINA! 

KETURIOS NEPAPRASTOS

į KLAIPĖDĄ per Kopenhagą 
Lietuvos piliečiams Pasai ir 

Vizos DYKAI.

HolIand=America Line
2 Dideles EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
Rengia'

Lietuviu Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

Populiariu ir nauju garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

GEGUŽES 21 Dieną ir LIEPOS 16 Dieną
Sėdant Į laivą išvakaro

Į KLAIPĖDĄ (Per Rotterdam)

SvedųAmerikosLinija
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 30Dr, S. T. Tamošaitis 

(THOMAS) 
Lietuvis Dentistas 
1304 East 68th St.

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko) 

Tel. ENdicott 1378

*<■*****♦***<■*<■*<■♦*♦
iĮ O ROSEDALE Of

*Dry Cleaning Co.t
HEnd. 7906 į 

C. F. PETRAITIS, Prop. | 
6702 Superior Ave., |

J.

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

Informacijų

Chicago.

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

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

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St.

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,©.

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

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

1139 S. Halsted St. Chicago 
RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass. 4559 S. Paulina St.,

kreipkitės j:

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct

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

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

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

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct 

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

VELECKIS, A.
502 South Av. Bridgeport, Conn.
J. ZOLP

Chicago

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS 
į. Klaipėdą

Ten Ten ir atgal 
Trečia Klase $76.00 $126.00 
Turistine Kl. $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 
Į metą rodys Amerikoj. Norį turė- 
I ti linksmą kelionę į Lietuvą ir 
I matyti save paveiksluose važiuo- 
I kit Gegužės 10 d. ekskursija.

Prašykit specialio Lietuvių kal- 
I ba cirkuliorio apie ekskursiją.

Informacijų, laivų išplaukimų 
ir laivakorčių kreipkitės pas sa
vo agentą arba į:
Swedish American Line

I 21 SUte St. New York, N. Y.|

ANTRA

GEGUŽĖS 28 d.
laivu

“FREDERIK VIII”
AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO
Drauge su laikraščiais 

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

TREČIA

BIRŽELIO 18 d. 
laivu

“UNITED STATES”
L. D. S. ir “DARBININKO1 

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.

Potvyniai Vi 
įvairias okup.. 

vietas ištiko diek 
niai. Daugiausia 
potvynis sudarę s 
niaus katedrai. Ja 
tą pavasarį ji del 
žasties yra labai 
si. Šį pavasarį v 
ryje ir Vilnelėj la 
net 7 metrus aul 
mališko lygio, ir 
mesnes Vilniaus 
katedros rusius. 1 
sąs labai pavojii 
drai, nes jos šiem 
stebėta didelių pi 
ma kad paplauti 
pni katedros pan 
laikys. Saugumo t 
ventoj ams yra 
vaikščioti ir važ 
katedra.

J. ŽEMANTA
Viešas Nota 

1'30 CONGRESS 
WATERBURY,

Užrašo “Dirvą’1; “I 
kitus tautinius la

NIEKAS N
Vyrams

Vilnoniai
SIUTAI

Tiesiog iš musų r

THE K
7002-04 Superior

Adolp;
A

LIE'
Lietuviai reikale 
singą patamavii 
patiš'kas, manda 
navimas. Vėžiu 
sąžiningiausios, 
lėšos, $150.00 ir
6621 EDNA Al



Gegužės 6, 1932 DIRVA "

e? iš Lietuvos e
Kaune Susekta Šiurpi 

Žmogžudyste
Balandžio 11 d. kriminali

nė policija Kaune vienų na
mų srutų šulinyje surado 
nužudytos moteriškės lavo
ną, įvyniotą maišan ir pri
slėgtą cementinėmis plyto
mis. Paaiškėjo kad tatai bu
tą Šiaulių miesto gyvento
jas Felės Bilevičiutės lavo
nas.

Felė Bilevičiutė jau arti 
dešimties metų mylėjosi su 
teisių fakulteto studentu 
Pranu Šileika ii’ buvo susi
laukusi šunelio,, kurs dabar 
eina aštuntu? metus. Tam 
šuneliui Pranas ; Šileika tu
rėdavo, duoti išlaikymą. Be 
to, Bilevičiutė nuolatos ka- 
binėdavosi prie Šileikos ir 
darydavo jam visokių ne
malonumų, reikalaudama 
sutuoktuvių. Šileika visaip 
atsikalbinėdavo, sakydamas 
susituoksiąs su Fele tuomet 
kai pabaigsiąs universitetą 
ir busiąs advokatas.

Pernai Rugsėjo mėnesį 
Felė Bilevičiutė išvaižavo iš 
Šiaulių į Kauną, sakydama 
kad greitai busiančios jos 
sutuoktuvės su Šileika Iš
važiavo ir dingo. Namiškiai 
ilgai jos jieškojo visokiais 
budais, skelbė apie, jos din
gimą net laikrąšiuose. Pa
galiau jie pranešė krimina
linei policijai, kuri ir ati
dengė žmogžudystę.

Bilevičiutę pasmaugė 
Pranas Šileika, kurs yra su
imtas ir sako jau prisipaži
nęs. “M. R.’,’

Potvyniai Vilniuje
Įvairias okup. Lietuvos 

vietas ištiko dideli potvy
niai. Daugiausia pavojaus 
potvynis sudaro, senutei Vil
niaus katedrai, jau ir perei
tą pavasarį ji del šitos prie
žasties yra labai nukentėju
si. Šį pavasarį vanduo Ne
ryje ir Vilnelėj labai pakilo, 
net 7 metrus aukščiau nor- 
mališko lygio, ir apsėmė že
mesnes Vilniaus gatves ir 
katedros rusins. Potvynis e- 
sąs labai pavojingas kate
drai, nes jos sienose jau pa
stebėta didelių plyšių. Bijo
ma kad paplauti ir taip sil
pni katedros pamatai neiš
laikys. Saugumo tikslais gy
ventojams yra uždrausta 
vaikščioti ir važinėti ties 
katedra. “M. R.”

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

1*30 CONGRESS ."AVE. 4 
WATERBURY, CONN.

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

NIEKAS NELENKIA MUSŲ KAINŲ!
Vyrams ir Jauniems Vaikinams

! Vilnoniai Si A Buvo $15 iki $20
SIUTAI S 1V vertės

j Tiesiog iš musų reguliario sandėlio, šviesių ir tamsių spalvų.

i THE KRAMER & REICH CO.
j 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.
| » » » » 1 ■ ■ ■ ■ ■ » » » ■ » » — » » O 1

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS

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

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

Vieta kur galima gauti ką nors 
dovanai — atsilankykit

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Taipgi atnaujinu senas grindis. 
Nuimu nuo sienų senas popie- 

i ras su vėliausios mados įran- 
; kiais greitai ir gerai. Neišduo- 
I kit kitiems darbo be mano šio- 

metinio apskaitliavimo.
Išsipuoškit savo namus dabar, už

mokėsit vėliau.
Tel. HEnderson 2136

Pakeista prekybos sutartis 
su Prancūzija

Prancūzijos telegramų a- 
gentura Havas pranešė, kad 
Francuzų prekybos ministe- 
ris Rollin ir Lietuvos atsto
vas Paryžiuj p. Klimas pa
sirašė 1928 metais sudary
tos Lietuvių-Francuzų pre
kybos sutarties pakeitimą. 
Nauja sutartimi Lietuvių- 
Francuzų ekonominiai san
tykiai pakeičiami, atsižvel
giant į dabartines ekonomi
nes aplinkybes. “M.R.”

J

Pirks laivų.
Išvažiąvo į Angliją “Mai

sto” bendrovės direktorius 
Lapenas ir jurų kapitonas 
Klodtas tartis' su Anglais 
dėl dviejų prekinių laivų 
pirkimo. Be to, norima su
daryti Lietuvių-Anglų akc. 
bendrovę tiems laivams ek
sploatuoti.

Perkamieji laivai yra ge
ri, su dideliais šaldytivais. 
Šitų laivų užtektų musų 
prekėms į Angliją gabenti.

“M. R.”

Nužudė devynius kūdikius.
Bal. 11 d. Jauniumi km., 

Meškučių valse. Liudvika 
Kulikytė pagimdė kūdikį, 
vėliau jį užtroškino. Kaip 
žmonės pasakoja, L. Kuli
kytė yra nužudžiusi su šiuo 
9 kūdikius, žudžiusi įvairio
mis priemonėmis, kaip tai: 
bulve užkimšdavo burną, 
delnu užtroškindavo arba 
nusmaugdavo ir panašiai. 
Ar ji bus už tai baudžiama 
sunku pasakyti, nes ji esan
ti protiškai nesveika.

“D. N.”

Kauno Darbininkai 
prieš Kaimiečius

Kauno miesto valdybos 
viešųjų darbų darbininkai, 
viso apie 1200, paruošė vi
daus reikalų ministeriui pa
reiškimą, prašydami daryti 
kokių nors žygių kad butų 
apsaugota jų socialinė būk
lė. Jis nurodo į tą jiems ža
lingą faktą kad, artėjant 
pavasariui, į Kauną skver
biasi provincijos žmonės ir 
užiminėją darbus, jie, žino
ma, galį dirbti daug pigiau, 
nes iš kaimo atsivežą mais
to; atėjus žiemai vėl ramiai 
grįžta į savo ukius. Tuo tar
pu miesto darbininkai, tu
rėdami mokėti už butus ir 
maitintis, per žiemą įlenda 
į skolas, o atėjus pavasa
riui vėl tas pats nedarbas, 
apie kokį nors sušitaupimą 
žiėinai esą visiškai nėra ko 
galvoti.

Po pareiškimo pasirašę a- 
pie 200 asmenų. “D.N.”

Žemes Nuomavimas 
Lietuvoje

Žemės reforma turėjo 
tarp kitko tikslą sumažinti 
ūkių nuomininkų skaičių 
ir perduoti jiems nuomoja
mą žemę nuosavybėn. Ta
čiau, iš surašymo davinių 
aiškėja kad nuomoninkų pas 
mus vis dėlto mažai dar 
yra. Iš viso pas mus nuomo
jamos žemės yra 455,000 
hektarų, arba, visos nau
dojamos žemės dešimta da
lis išnuomojama. Tačiau, 
grynųjų nuomoninkų yra 
13,036, kurie valdo 231,678 
hektarų plotą. Šie ūkininkai 
visai neturi nuosavos žemės 
ir gyvena tik iš nuomoja
mos žemės. Iš 13,000 nuo
mininkų — 5,000 nuomoja 
smulkius ukius iki 8 hekta
rų, 8000 nuomininkų nuo
moja ukius virš 8 hektarų, 
daugiausia nuo 30 iki 50 
hektarų ukius. Kiti nuomi
ninkai turi ir nuosavos že
mės. “M.R.”

Tiltų statyba.
Pereitais metais buvo pa

statyta šie didesni gelžbeto
niniai tiltai: per Virintos li
pę, 25 mtr. ilgio, per Šven
tojaukos upę, 18 mtr., per 
Žėrimą, 21 mtr., ir per Aš
vos upę, 38 mtr.

Be to, pernai užbaigti sta
tyti: geležinis, 116 mtr. il
gio, Raudondvario tiltas per 
Nevežį, geležinis, 98 mtr., 
Seredžiaus tiltas per Duby
są'; gelžbetoninis, 66 mtr., 
tiltas Užpaliuose per Šven
tąją ir gelžbetoninis, 76 
mtr. ilgio, Slabadų tiltas per 
Šešupę.

Pradėtas statyt 97 mtr. 
ilgio Anykščių geležinis til
tas per Šventąją, J

Šymet susisiekimo minis
terija numato statyti ketu
ris didesnius tiltus, būtent: 
1. Papilėj per Ventos upę, 
apie 80 mtr. ilgio; 2. Nau
miestyje per Šešupę, Nau- 
miesčio-Šakių plente, 72 
mtr. ilgio, vietoj seno medi
nio tilto: 3 Ariogaloj per 
Dubysą; 4 Vilkaviškyje per 
Šeimenos upę, apie 19 mer. ; 
5. užbaigti geležinį Anykš
čių tiltą.

Visi minėtieji tiltai bus 
gelžbetoniniai. Tuo budu 
bus sumažintas geležies im
portas į Lietuvą.

Be to, šymet numatoma 
statyti visa’ eilę mažesnių 
gelžbetoninių tiltų: Palan
goj per Ruožos upę, 13 mtr. 
ilgio, Grumsiuos per Mini
jos upę ir t. t. Visi tiltai bus 
statomi iš paprastųjų til
tams skiriamų reditų, išsky
rus Papilės tiltą per Ventą 
ir Santakių tiltą per Miniją- 
Šie tiltai, jei leis biudžetas, 
bus statomi iš nepaprasų 
kreditų. ‘ “M. R.”

AKRONO NAUJIENOS

Pakliuvo. Tula E. Best, 
42 m. amžiaus, pakliuvo į 
bėdą kartu su savo duktere 
už tai kad leisdavo savo 14 
metų mergaitę šokti nuo
gai vyrų privatiškuose po- 
kiliuose Clevelande. Abi 
jos šaukiamos į teismą Cle
velande.

Peršovė tėvą. Bal. 30 d. 
vakare koks tai- piktadaris 
priėjęs prie namų, atidaręs 
duris peršovė Samuelį Ra- 
dac, septynių vaikų tėvą. 
Pikatdaris pabėgo. Spėja
ma kad Radac neišgyvens.

Mirė. Bal. 30 d. čia nu
mirė P. Vasiliauskas. Pa
laidotas Geg. 2 d. su bažny
tinėmis apeigomis Šv. Kry
žiaus kapinėse. Velionis dar 
nebuvo senas žmogus, mirė 
nuo širdies ligos.

Paėmė nuodų. L. Glins
kio žmona Julė išgėrė nuo
dų tikslu nusižudyti. Dabar 
kankinasi Peoples ligoninė
je-

Rodė paveikslus. Gegu
žės 1 d. čia lankėsi J. K. Mi
lius su Lietuvos judamais 
paveikslais, kuriuos rodė 
buvusioje Lietuvių bažnyti
nėje salėje. Paveikslai ga
na įdomus, verti pamatyti. 
P-s Milius buvo apsistojęs

KAS TURIT ATLIE
KAMŲ KNYGŲ?

“Dirvos” redakcija gau
na iš moksleivių Lietuvoje 
prašymus prisiųsti dovanų 
K. S. Karpavičiaus šių vei
kalų:

“Juodas Karžygis”,
“Baltijos Aras”,
“Vargšų Karalienė”, 
“Kryžeivis”.
Kas turite atliekamą ku

rią iš šių knygų prašome 
padovanoti, nes tos knygos 
spaustuvėje visai išsibaigę.

Kas norėtų gauti mainais 
už tas knygas “Juros Mer
gą”, “Vytautą Didįjį” arba 
kurią kitą knygą, siunčiant 
mums anas knygas pažymė
ki! kokią norit ir tuoj bus 
jums pasiusta.

“DIRVOS” RED.
6820 Superior Ave. 

Cleveland-, Ohio.

Ruptura Nužudo Dau
giau negu Gelžkeliai 

ir Kasyklos
Statistikos parodo kad daugiau 

žmonių miršta nuo rupturos negu 
esti užmušama ant gelžkelių arba 
kasyklų nelaimėse. Virš 35,000 as
menų kas metai palaidojama, kurių 
mirties raštuose pažymėta “Ruptu
ra”. Kodėl? Dėlto kad nelaimin
gieji užsileido savo arba tiktai pri
sižiūrėjo apsireiškimą (ištinimą) pa
liestos vietos ir nekreipė domės į 
priežastį. Ką JUS darot? Ar JUS 
užsileidžiat tik nešiojant trussą, ko
kį padarą ar kaip jus tai vadintu- 
met? Ir geriausiu atveju trussas 
yra tik padaras—klaidinga atspara 
prie griūvančios sienos—ir negalima 
tikėt kad jis veiktų kiek daugiau ne
gu tik paprastas prilaikytojas. Tas 
veržiantis spaudimas kliudo kraujo 
cirkuliacijai, taip skriausdamas silp
nėjančius muskulus nuo to ko jiems 
labiausia reikia—maistingumo.

Bet mokslas išrado būdą, ir visi 
kenčianti nuo trussų šioje šalyje už
prašomi išbandyt jį VELTUI ir pri- 
vatiškai savo namuose. “PLAPAO” 
metodas yra neabejotinai moksliš- 
kiausias, logiškas, ir pasekmingas 
gydymas nuo rupturos kokį kada 
pasaulis žinojo.

ENdicott 0981 I

J. G. Polter ;;
; Lietuvis Popieriuotojas ir I; 

Maliavotojas.

I
 Nuimu seną popierą nuo ; 

sienų su moderniška ma- j 
šina už prieinamą kainą. ■ :

I
Popieriavimo darbas šy- ; 
met daug pigesnis ir po- : 
pieva pigesne, taigi kurie 
norit pagražint savo na- ; 
mą kreipkitės tuojau, at
liksi! darbą už daug pi
giau negu pernai.

} 1229 EAST 74th ST. 

pas p. Sebestiną, prie pro
gos apsilankė pas Akrono 
Lietuvių veikėjus. Pas B. 
A. Beleckienę nusiskundė 
kad Amerikos Lietuviai la
bai mažai įdomauja Lietu
vos vaizdais, kad ir dide
liuose miestuose publikos 
sueina nedaug.

Balius. Gegužės 7 d. S. L. 
A. kuopa rengia balių su 
programų, 772 Raymond 
st. Įžanga vyrams 30c., mo
terims 20c. Pelnas skiria
mas sušelpimui 198-tos kp. 
nario P. Paulausko ir jo 
sergančios žmonos. Prašo
ma visi atsilankyti.

Žinių Rinkėjas.

RUPTURA NĖRA
PERPUSIMAS
NĖRA TRŪKIMŲ 

UŽGYDYMUI

Ruptura nėra trūkimas bet mus
kulų silpnumas viduriuose. Trussai 
tik palaiko utos muskulus bet nesu
stiprina jų—priešingai, trussas tik 
padidina tą silpnumų kadangi jisai 
sulako kraujo cirkuliaciją.

STUART’S ADHESIF PLAPAO- 
PADS yra skirtingo patento—kaipo 
mechaniko-chemiko prietaisai—dary
ti kad priliptų del to kad galėtų pa
laikyt muskulų toniką “Plapao” vi
sada prie reikalingos vietos, ir pra
šalina pavojų nuslydimo ir skaus
mingo trynimosi. Linpanti medega 
yra minkšta kai aksomas ir laikosi 
prie kūno be diržų, sagčių ar vielų. 
Lengva pridėt—patogus—nebrangus. 
Gavo Aukso Medalį, Romoj, Grand 
Prix, Paryžiuje, Garbingą Paminėji
mą, Panama Pacific Exposition, San 
Francisco, etc. Per virš dvidešimts 
penkis metus gauta tikriausi paliu
dymai apie jų veikimą iš visokių ša
lių rodo kad jie pasekmingi—negai
šina žmogų nuo darbo. Epidermati- 
škas Plapao traukimas sudarąs “me
chaniko-chemiko therapiją” natūra
liai veda prie išgydymo, po ko ne
reikia daugia’ii' ti*usšo.

Neaikvok laiką ir pinigus ant se
noviškų prietaisų. Išmok uždaryt iš
siveržimą kaip gamta nori, kad rup
tura negalėtų išeiti. Nesiųsk pinigų, 
tik siųsk Dykaj Bandymo kuponą iš 
apačios. Savo gerui, rašyk šiandien 
—rytoj gali but pervėlu.

Dykai Bandymo Kuponas
Plapao Laboratories, Ine.
1951 Stuart Bldg. St. Louis, Mo.

Prisiųskit man Dykai 10 dienų 
išbandymą gydomo Plapao ir 48 
puslapių iliustruotą knygelę apie 
Rupturą; už nieką man nereikės 
mokėti.
Name_______________________
Adr

LAIVAKORTES
ATPIGO!

i Klaipeda Iik75“-i abu galu tik
Ohio Ekskursija

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

BIRŽELIO-JUNE 1
LAIVU LA N (AŠTRIA* 

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

•12^ KELIONEI DOK UMENTŲ kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą

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

The Crusaders Reko
menduoja Gerus 

Kandidatus
The Crusaders, organizacija kovai 

prieš prohibiciją, ragina piliečius no
minuoti sekančius asmenis kuriuos ji 
rado tinkamais ir pritariančiais tai 
bendrai idėjai. Nominacijose Gegu
žės 10 d. galit balsuoti už savo par
tijos šiuos narius:

DEMOKRATŲ 
U. S. Senator 

Robert J. Bulkley
CONGRESSMEN AT LARGE 

(Balsuoti tik už du) 
Stephen M. Young 
Paul M. Dye 
Thomas W. Latham 
Herman R. Witter 
Chas. V. Truax 
Grover Cleveland Bell 
Gordon Hayes 
Louis M. Day 
Wm. Norton 
Arthur D. Davis

REPUBLIKONŲ 
Gubernatorium 

David S. Ingalls
U. S. Senator 

Gilbert Bettman 
Congressmen at Large (už du) 
Thomas J. Herbert 
Hugh K. Martin 
Percy Tetlow 
L. T. Palmer 
Dallas Sullivan 
George Bender

The Cleveland Crusaders išsiunti
nėjo klausimų blanką visiems Cuya
hoga County kandidatams į State 
Senators ir State Representatives, 
užklausiant ar jie sutinka su The 
Crusaders platforma, kuri reikalau
ja atimti iš federalės valdžios svai
ginančių gėrimų kontrolę ir lai kož- 
na valstija darosi pati kaip ji nori. 
Crusaders dirba už atmetimą dabar
tinių prohibicijos įstatymų ir Jones 
Law, sulyg kurių piliečiai baudžiami 
už turėjimą svaiginančių gėrimų.

STATE SENATORS
Sekanti kandidatai pasireiškė kai

po prohiBicijos priešai:
DEMOKRATŲ

John Babka John F. Smolka
REPUBLIKONŲ

Jos. N. Ackerman John Evans 
Allen N. Corlett L. L. Marshall

Prie to rekomenduoja balsuoti ir 
už šiuos:

DEMOKRATŲ: W. H. Annat, 
Emmett Maher, Harold C. Mosier, 
Francis J. Voltz.

REPUBLIKONŲ: David Copland, 
Homer H. Marshman, Frank B. Bick
nell, Scott H. Cook.

STATE REPRESENTATIVES — 
kandidatai patenkinančius atsaky
mus davė, tarp kitų ir du Lietuviai,

JOHN T. DeRIGHTER 
GEORGE MARK

NORIU PUSININKO FARMOJE
Kas iš Lietuvių turi noro prisidė

ti ir dirbti ukčje, 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.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS I
• •

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Į 
j tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
! Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 

|{ kit mus negu ugniagesius (firemonus). !
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate j 

ir Apdraudos Agentūra. j

P P. MILIULIS
! 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 Į

ATIDARO PENNZOIL LAUKĄ 
KITĄ SEKMADIENI

Sekmadienį, Gegužės 8 d., miestui 
bus padovanota Pennzoil Field, pa
švęsta plėtimui amatorių atletų rei
kalams. Dovana bus perduota Dan 
Duffy, miesto viešų vietų direkto
riui, per Burt Zimmerman, General 
Manager, Columbia Refining Com
pany.

Tas parkas randasi ant Schaaf rd. 
tarpe Broadview ir E. 71 St., ir tu
ri susėdimui vietos del 4,000. Tai 
yra pirmas parkas įrengtas nakti
niam baseball.

OHIO THEATRE
Pradedant Sekmadieniu, Gegužes 

8 d., Ohio Teatre bus bus rodoma 
nepaprasta filmą, ‘Grand Hotel’, ku
ri sukėlė didelį visuotiną susidomė
jimą.

Sulyg Cedrick Gibbons, Metro- 
Goldwyn-Mayer arti direktoriaus, tai 
yra nepaprastai didelis dalykas ir 
vaizduoja Vokiečių gyvenimą, deda
si viename Berlino viešbutyje, pa
remta ant Vicki Baum apysakos.
•J* ***♦{* •**•*•***  •*• **"■
t Ofiso Telefonai Namų X 
ĄMAin 1773 KEnmore 4740Wf
i P. J. KERŠIS į 
i 1426-8 Standard Trust BldgJ 
f Baigęs teisių mokslą Cumber- v 
X land Universitete ir darbuojas T 
•f su Teisių ofisu advokatų Ą 
1 Collister, Stevens ir 1 
;; Kurzenberger f

Su visais teisių reikalais Lietu- .£ 
* viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 
‘J kreipkitės prie musų. J

i--.—:--:—

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

Nuo 8:30 vakare
The Columbia Refining Co. 

CLEVELAND, OHIO

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 SI.25 bonką 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.
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Kas Girdėt Clevelande-Aptelinkese į
NIEKAD NEMATYTUS DALYKUS

Pamatysit ir išgirsit šiame ypatingame

DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

NEUŽMIRŠKIT 
BALSAVIMŲ

d.,

vanagaiCio-margitUio k o n c e r t e
\ f. ■

CHICAGIEČIAI, Look Out:
A. Vanagaitis atsiveža į Cleve- kurios
landą ne vieną bet keturis Chi-ikiai ruošėsi, šymet išėjo visai

GEGUŽINĖ Clevelande, prie 
komunistai taip smar-

icnuc, i.v m*.v neono Kiai juosėsi, syrnei išėjo visai
cagos gabius vaikus armonistus j silpna. Nors vidurmiestyje pa- 
kurie užpildys^ dalį programo ir įprastai per dienas yra daug be- 
paskui gros šokiams. ■ darbių, bet kada komunistai ten

Clevelande Lietuvių vaikų ar-1 suėjo prakalbų sakyti, tų be- 
monistų pasirodo beveik kaip' darbių Gegužės 1 dieną ten ne-' 
nėra, nes atsišaukė tik vienas, rado, ir kiek suėjo tiek ir išsi- 
Jonas Drasutis. Bet gali but'vaikščiojo. '
taip kad jis vienas g~i:

įtyt” visus Chicagiečius, 
j Jonas Drasutis yra 
j smuikininkas^

Antradienį, Gegužės 10 
bus svarbus balsavimai nomi
nacijos Oh;o valstijos viršinin
kų, nuo gubernatoriaus iki val
stijos seimo atstovų, taipgi Su
vienytų Valstijų Senatorių ir 
Atstovų Buto narių.

Clęveiando Lietuviai didumo
je nusistatę remti Demokratų 
partija, bet tas nereiškia kad 
tie kurie buvo rėmėjai Republi- kai mokinasi groti iano akor. t 
konų partijos turi susilaikyti,.' ■ -i_ ______ i.,.j i citonu n

dietis.
Smagu bus pamatyti kurie

I geriau akordeonus tampo.
Jeigu kas iš vaikų norėtų į 

tą kontestą įstoti dar yra lai
ko, galit atsišaukti kad ir tą 
patį vakarą, penktadienį.

Bet nepadarykit klaidos: Va- 
nagaičio-Margučio koncertas ir 
balius įvyksta jau šį penktadie
nį, GEGUŽES 6 d., t. y. šian
dien, kada išeina “Dirva”.

Armonistai prašomi pribūti 
į Lietuvių 
vakare.

Publika, 
ir išgirst 
irgi nepamirškit.
8 vai. vakaro.
šokiai.

nuo balsavimo. Svarbu kad vi-' 
si kas tik turi piliečio teises jas 
išnaudotų 
damas už sau patinkamus kan
didatus.

šiais balsavimais nuėjus Į 
savo precinktą reiks pasireikš
ti ar esi Demokratas ar Repub- 
likonas, taigi reikės imti balotą 
arba Demokratų arba Republi- 
konų partijos. Kadangi Demo
kratų partijoje yra Lietuviams 
remtini kandidatai, gaukit De
mokratų balotą ir balsuokit už 
jame sudėtus kandidatus, pasi
renkant iš daugelio vieną, du 
arba kelis, kiek kur pasakyta.

Tarp kitų kandidatų mes tu
rime du Lietuvius į Valstijos 
Atstovus (State Representati
ves). Jię yra:

JOHN T. DeRIGHTER
GEORGE MARK
Kadangi į State Representa

tives rinksis net 18 kandidatų 
tai balsuojant už juos abu ne
bus skaldymas balsų, o tik ly
gus parėmimas abiejų.

County Treasurer (Apskri
ties Iždininko) vieton yra Lie
tuviams artimas žmogus Demo
kratas JOHN J. BOYLE, kurį 
taipgi privalote paremti.

BALSUOKIT ANKSTI, PA- 
RAGINKIT SAVO KAIMYNUS 
BALSUOT Už MŪSŲ KANDI
DATUS.

eidamas ir balsuo-!

IŠVAŽIUOJA LIETUVON. 
Gegužės 10 d. laivu “Kungs- 
holm” išvažiuoja į Lietuvą Juo
zas Burbulis.

Jisai važiuoja į Betrakių k., 
netoli Panevėžio. Laimingos ke
lionės.

Daugelis Lietuvių rengiasi 
važiuoti kitomis Ekskursijomis, 
o daugiausia — apie 25 Cleve- 
land ečiai ir iš kitų miestų — 
važiuos su Spaudos Ekskursija 
Birželio 1 d. laivu “Lancastria”, 
kuris nuveš pasažierius tiesiog 
į Klaipėdą be persėdimo. Tai 
bus vienatinis šios vasaros lai
vas kuris eis į Klaipėdą iš New 
Yorko.

Dar galit spėti išsirengti tai 
Ekskursijai kas tik norit, nes 
laiko yra gana, o parvažiavimas 
bus smagus; ir labai gražiai ke
leiviai bus patikti Klaipėdoje.

Kreipkitės į “Dirvos” Agen
tūrą tuojau, atsinešdami savo 
fotografijas, senus Rusiškus 
pasus arba gimimo metrikus ir 
gausit visus kelionei reikalin
gus dokumentus tuojau.

Gryžimo Permitai gaunami 
Clevelande.

Niekas į jų eiles 
gali “suby-1 neprisidėjo. Kada pilnai sūri-i 
-ius! j kiuota demonstracija ėjo, Lie- 

geras tuvis policijos kapitonas Savage 
bet metai laiko suskaitė tik 2004 demonstran- 

---- Lietuviai tik su mažu bu- 
yra tikras Clevelan- relių pasirodė. Viso tikėtasi į 

! 35,000....

“DIRVOS” pirma šios vasa
ros gegužinė rengiama sekma
dienį. Gegužės 29 d., Anderso-j 
no farmoj, ant Green road.

salę apie 7:30 vai.

kurie norit pamatyt 
ką nors nepaprasto, 

Pradžia bus 
Po programo 

(žiūrėkit skelbimą.)

GEORGE A. JAKUBS, ad
vokatas, ir Frank J. Barmess, 
Public Accountant, praneša jog 
atidarė savo ofisą po numeriu 
7028 Superior Ave.

Toks jų susidėjimo tikslas 
yra kad duoti publikai, ypatin
gai Lietuviams, visokius pata
rimus, patarnavimą ir pagalbą 
legaliuose, accounting arba biz
nio reikaluose. Abu šie vyrai 
yra Lietuviai, mokslus ėję Cle
velande ir gerai žinomi tarpe 
musų žmonių.

Jie yra atsakanti ir patyrę 
tuose reikaluose ir galės sutei
kti patarnavimą kokį žada, ir 
jų viltis yra kad visuose santi- 
kiuose su Lietuviais jie įgaus 
pasitikėjimą ir draugingumą 
savo žmonių.

DARŽELIO Sąjungos regu- 
liaris susirinkimas įvyks penk
tadienį, Gegužės 13 d., nuo 8 
vai. vakare, Lietuvių salėje. 
Draugijų atstovai prašomi at
silankyti.

NAUJAS “MARGUTIS” gau
namas “Dirvoje”, žymiai pa- 
dintas paminėjimui 4 metų su
kaktuvių.

Per-“LAISVĖS KELIAIS”.
eitą sekmadienį Lietuvių salė
je buvo surengta vakaras 
naudai. Darbavosi C. ,L- Kat. 
Draugijų Sąryšis. Vyčių 25 kp. 
vaidylos pastatė veikalą “Lais
vės Keliais”, taip pat Vyčių 25 
ko. choras, po vadovyste Br. 
Nekrašo, gražiai padainavo. Po 
programo buvo šokiai.

sales

GAVO
siųs- 

šios

JACK GANSONAS ir Karo
lis Požėla, po ilgo nebuvimo Cle
velande, vėl atvažiuoja ir turės 
imtynes šį ketvirtadienį miesto 
auditorijoj. Gansonas imsis su 
Ed Don George. Požėla su kitu 
svetimtaučiu.

,,'W-

.w

....

šį Penktadienį 
(šiandien)

Gegužes

Lietuvių

‘ W L 
(Tl 
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OHIO valstijoje yra 809 tau
pymo ir paskolos kompanijos. 
Jos 1931 metais išmokėjo nuo
šimčių ir dividendų $72,000,000. 
Jose nariais yra 2,400,000 žmo
nių. Per metus laiko tos įstai
gos daro apivartą sumoje $400,- 
000,000. Jise bendrai sudėtai 
pinigų apie $1,250,000,000. Jie i
išskolinti ant senų ir naujų na-j - 
mų. j

Įžanga tik 50c. Po programo šokiai, kuriems gros Chicagos Vaiku Armonistų Orkestras
Programo pradžia lygiai 8 vai. vakare. 4/

VANAGAITIS RAŠO: “Mes atvažiuojame: penki suaugę kaip ‘jaučiai’ ir penki maži kaip ‘veršiukai’. Duosim programą 
panašų kaip Chicagojc kad duodam: su Armonikų Orkestru. Po programo bus šokiai prie MARGUČIO ORKESTRO. Atvažiuo
jam šie žmonės: Stasys Rimkus (baritonas), Agota Oželienė (mezzo-soprano) ir komike), pianistas Mikas Yozavitas ir aš. 
Margučiai, kurių bus penki: keturi su armonikais ir vienas ‘barabanščikas’ štukorius. Vaikai gerai armonikais groja ir publi
kai patiks.” Taigi, geibiamieji, ateikit, atvažiuokit, o matysit labai smagų programą, o po visko smagiai pasitrepsėsit.

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.

SUMANIUS mažinti miesto 
darbininkų ir tarnautojų algas 
ir norint tą patį padaryti ug
niagesiams ir policijantams, šie 
labiausia prieštarauja, nors no
rima numušt nuo dabartinių al
gų nepilnai 6 nuošimčius.'

Nominuokite

X John J. Boyle
Demokratų * Tikietu

County Treasurer
LIETUVAITĖ dainuos per 

radio, šio šeštadienio ryte, a- 
pie 10:15 vai., iš radio stoties 
WGAR dainuos Genovaitė Pet
raitytė, duktė C. F. ir Jievos 
Petraičių, nuo 6702 Superior 
avė. Genovaitė yra tik 11 me
tų amžiaus ir pirmą kartą iš
bandys savo balsą per radio. 
Kadangi Lietuviams labai sun
ku dasigauti dainuoti į radio 
tai geistina kad Lietuviai radio 
klausytojai, moterys šeiminin
kės kurios buna namie, ir jau
nimas kurie tuo laiku nebus 
mokykloje, pasiklausę Genovai
tės dainavimo, pasiųstų į radio 
stotį WGAR (City) laiškų su 
pagyrimais ir pageidavimais 
kad ir toliau pakviestų Lietu
vių jaunimą dainuoti arba gro
ti. Kitą kartą Genovaitė pri
žada padainuoti gražių Lietu
viškų dainelių. Reporteris.

Iš Collinwood

Lt. 10

tus per “Dirvą” 
ypatos:

L. Jakavičius ..............
Tarase Gaškauskienž .... 200
Jonas Zavistas .................. 250
Petras Jocius ...................... 50
Pranas Bakaitis .............. 100
Jonas Dabušinskis .......... 200
Petras šutrys .................. 220
Darata Morkūnienė .......... 50
Anastazija Biliūnienė .... 100 
/■nelė Bulotienė .................. 50
Uršulė Lisaitienė .............. 200
Jonas Malinskaš .............. 500

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra

ATEINANT VASARAI, visi 
laukia piknikų kokie atsibus 
kas sekmadienį naujos parapi
jos sodne.

Gegužės 14 d., sekmadienį, 
nuo 3 vai. po pietų, parapijos 
salėje įvyks smagus pokilis, ku
rį rengia Moterų Labdarybės 
Draugija. Bus taip vadinamas 
“kiaušinienės balius” su korta- 
vimu ir šokiais.

Gegužes 22 d., sekmadienį, 
Lietuvių salėje, įvyks koncer
tas musų naujo vargoninko Br. 
Nekrašo. Tikima publikos iš 
senos ir naujos parapijų. Br. 
Nekrašas būdamas vargoninku 
šv. Jurgio parapijos turėjo ten 
daug gerų draugų.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI VYRO
Turiu 1 šeimos namą, lotas 50x257 

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

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

Balsavimai Antradienį

GEGUŽĖS-MAY 10

IŠ SLA. 14 KP. susirinkimo. 
Gegužės 4 d. įvyko SLA. 14-tos 
kuopos svarbus susirinkimas, 
nes buvo darinkimas dar ketu
rių delegatų ir kitų reikalų. De
legatai darinkta: C. F. Petrai
tis, J. Vilčinskas, A. M. Praš
kevičius ir J. Miščikas. Bolše- 
vikėliai ir pereitame susirinki
me ir dabar, nors buvo prisi
rengę narių mulkinimo darbui, 
turėdami priekabę kuopos fi
nansų netvarką, bet nieko ne
pešė. Del tos finansų netvar
kos jie jau pusė metų lermuoja 
bet du iš jų būdami finansų su
žiūrėjimo kotaisijoje, neduoda 
reikalo užbaigti, kas susirinki
mas vis kitokius raportus kai
šiodami. Tą dalyką centras už
baigtų greitu laiku, bet jie ne
paleidžia iš savo rankų.

Po išrinkimo delegatų į sei
mą, buvo skaitoma neva “skun
dai” prieš nekurtuos kuopos na
rius. Mat, bolševikėliai buvo ir 
šiuo atžvilgiu prisirengę: pasi
gamino “skundus” prieš jų nu
spėtus businčius tautininkų 
delegatus į seimą, kad juos įta- 

patys kandi- 
kad juos iš- 
triksas nieko 
“skundai” ta- 

Narys.

rus “trefnais”, o 
datavo, norėdami 
rinktų. Bet šis 
“nenaačijo”. Visi 
po atmesti.

Nominuokite Thomas C. McKee for 
State Senator

X John T. DeRighter
(Lietuvis Kandidatas)

State Representative

Demokratų Tikietu

Balsavimai Antradienį

GEGUŽĖS-MAY 10
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Nominuokite

X George Mark

State Representative

Demokratų Tikietu

Balsavimai Antradienį

GEGUŽĖS-MAY 10

savo ša- 
geresnes 
teises ir 
Daugybe

................................................................................................................................ ..

“Amerika turi kreiptis į savo at
eivius piliečius pagalbos padėti iš
kelti šalį iš dabartinės depresijos ir 
pastatyti ant tvirtų ekonominių pa
grindų”, sako Thomas C. McKee, 
kandidatas Republikonų nominacijai 
į Ohio tSate Senatorius. “Musų at
eiviai piliečiai emigravo iš 
lies tikėdamiesi rasti čia 
gyvenimo sąlygas, lygias 
pasigerinti sau gyvenimą.
atvykę tačiau rado kad ši šalis nėra 
jau lygių progų šalis, bet šalis pro
gų tiems kurie moka išnaudoti ki
tus.

“Taigi yra pareiga kiekvieno at
eivio piliečio”, sako McKee, “kovoti 
petis į petį su savo čia gimusiu kai
mynu už principus del kurių Ameri
ka gyvuoja, ir už gavimą sau pro
gų kokių jis į šią šalį atvažiavo. 
Pradžia turi būti padaryta tuoj pa- 
siunčiant į Kongresą ir į Legislatu- 
rą atstovus kuriems tie principai yra 
arti prie širdies ir kurie turi drąsos 
kovoti prieš special'll* interesus ku- 

I rie tempia musų civilizaciją atgal.”
Nominacijos Gegužės-May 10 d.

Lietuvių Political Klubas ir Demokratų War 
Veterans rengia Demokratišką

MASS MITINGA

Lietuvių Salėje Pirmadienį Gegužės 9 d.
Pradžia 8 vai. vakare

Kalbėtojai: Richard T. Mills, John J. Boyle, Doak E. Carter, 
Stephen M. Young, Francis J. Voltz, John T. DeRighter, Albert 
C. Haase, Jack M. Heil, Edwin R. Maher, ir kiti. Kviejame vi
sus Lietuvius Demokratus atsilankyti ir pasiklausyti musų de
mokratiškų kandidatų. Ineiga' veltui.

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

BALSUOK UŽ INGALLS į GUBERNATORIUS

DAVID S. INGALLS

DAVID S. INGALLS. Pepub- 
likonu Kandidatas ant Ohio Gu
bernatoriaus, yra tikras libera
las. Jis supranta niekšingumą 
Prohibicijos įstatymo ir pasi
sako kur jis stovi. Jis atvirai 
sako kad tas įstatymas turi 
būti pakeistas ir padaryta ga
las tokiai nelemtai padėčiai ko
kia dabar gyvuoja. Ingalls, 
taipgi, nėra toks žmogus kuris 
vieną sako o kitką turi minty
je, kaip nekurie kiti kandida
tai, kurie laižosi prie Sausųjų 
ir paskui siunčia pasiuntinius 
skelbiančius jog jie yra šlapi ir 
nori gauti Slapiųjų balsus. Jis 
yra toli nuo veidmainio, kuriuos 
žmonės pradėjo neapkęsti. At
ėjo laikas, Mr. Ingalls tiki, tei
singai blaivybei, ne prohibici- 
jai, nes ji paliečia namus ir 
žmonių reikalus, pačius pama
tus teisingų žmonių.

Dienos kuždėsiu, gaujų veikimo ir kovojimo prieš ypatiš- 
kas teises turi baigtis, jeigu musų šalis nori turės laisvę ir san
taiką. ir jeigu nori augti didesnė moraliai ir ekonominiai.

Kaipo gubernatorius Ohio Valstijos, David S. Ingalls žada 
sumažinti valstijos valdžios lėšas mažiausia $6,500,000 1933 me
tais Vietoj naujų būdų jieškojimo pakelti mokesčius, jisai sa
ko kad reikia sumažint ir taksus ir išlaidas. Ingalls siūlo rim
tą ekonomijos programą. Nebudamds suvaržytas jokion.is po- 
" .........................................................* . gaj-slįtiškomis cpligacijom.'s, jis žino kad savo pasižadėjimus 
išpildyt.

Jis yra vyras iš žmonių ir del žmenių, vadovas, o ne 
kėjas.

Ingall nominavimas šiuose rinkimuose Gegužės-May 
reiškia pergalę geriausiam žmogui Lapkričio mėnesio rinkimuo
se. Su Ingalls kaipo vadovu, Ohio gaus švariausią administra
cija.

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

Earle L. Johnson, Mgr.

pase-

10 d.

čio

NAUJU LAIVU, AR SENU?
Republikonų partija spręs klausimą tarp progos ir kliudan- 

spsunkinimo, rinkimuose Gegužės 10 d.
Konteste ant gubernatoriaus, du kandidatai perstato skir

tingas puses. Vienas perstato tipą praėjusių dienų charakteris
tikos kaip partijos kovojo už balsus ir ka:p slaptais budais buvo 
stengiamasi laimėti, nežiruint kokiais prižadais. '

Kitas kandidatas, David S. Ingalls, atstovauja priešingą, pro- 
gresingą pusę. Jis atstovauja naują dieną politikoje.

Senoviško budo prisilaikant, žmonės pametė norą eiti balsuoti, prany
ko sergėjimas visuomeniškų reikalų, kurie nuėjo toli 
ir Brown, jo oponentai, yra Sausi, jie norėtų gauti 
sakymo kurioje pusėje jie stovi.

Žodis “Šlapias” neperstato Ingalls’ stovį pilnai.

nuo gero kelio. Cooper 
Šlapių balsus be pasi-

Ingalls yra liberalas.
Jis tiki j aiškų, griežtą nusistatymą, ir jisai aiškiai. paisako kad jis stovi 
už pakeitimą dabartinio Prohibicijos stsovio.

cu:
DAR
IR DARBINI

Sumažino i 
States Steel i 
susijungusios 
bystes nutarė 
gas visiems i 
kams, viršini 
nautojams p 
Gegužės 15 c 
visiems 15 m 
numažinimas 
je korporaeiji 
sijos laiku, 
raėn. buvo nui

Suv. Valsti 
pu užvesta i 
vojimo darbų 
jų dirba suvi 
bininkų. Bu 
naujų pašto 
ralių budinkų

Dešimties i 
jimo program 
mų $700,000,0 
jau užbaigta; 
sumoje $500,0

Streikas tę 
0. — Rytinės 
kasių streiką 
aštunta savai 
ma pabaigos. 
10,000 darbini 

Streikeriai 
bernatoriaus 
sius milicininl 
distrikto.

Kasyklos ki 
streiklaužiais, 
gybes pasisiul 
rinčių darbo 1 
darbių.

Detroito sri 
gyviau veikti 
iądirbystėms, 
riau yra ir pli 
Tačiau plieno 
taip-silpnai k: 
ta dalis darbi

New Yorke 
tangos šutai! 
mo amatų dai 
ką, kuris suk 
davojimo dari 
ja 35,000 ams

St. Louis, M
Pacific gelžkf 
paėmė j darb 
ninku.

Naujcj Zela 
bių riaušės pi 
vietomis beda: 
daug nuostol 
krautuves, dai

Meksikoje si 
lefono tarnaut 
darni didesnių 
šalyje telefono 
buvo beveik 
tas.


