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Rusas Nušovė Fran-
cuziįos Prezidentą
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sumažino algas. United 
States Steel Corp, ir su ja 
susijungusios plieno išdir- 
bystės nutarė numažinti al
gas visiems savo darbinin
kams, viršininkams ir tar
nautojams pradedant nuo 
Gegužės 15 d. Numušama 
visiems 15 nuoš. Šis algų 
numažinimas yra antras to
je korporacijoje šios depre
sijos laiku. Pernai Spalių 
rnėn. buvo numušta 10 nuoš.

Su v. Valstijose šiuo tar
pu užvesta valdiškų buda- 
vojimo darbų tiek kad prie 
jų dirba suvirš 130,000 dar
bininkų. Budavojama 330 
naujų pašto ir šiaip fede- 
ralių budinkų.

Dešimties metų budavo- 
jimo programas apima su
mą <$700,000,000, iš kurios 
jau užbaigta arba baigiama 
sumoje $500,000,000.

Streikas tęsiasi. Cadiz, 
O. — Rytinės Ohio anglia
kasių streikas jau tęsiasi 
aštunta savaitė ir nemato
ma pabaigos. Streikuoja Į 
10,000 darbininkų.

Streikeriai reikalauja gu
bernatoriaus atšaukti liku
sius milicininkus iš streiko 
distrikto.

Kasyklos kurios dirba su 
streiklaužiais, gauna dau
gybes pasisiūlymų iš netu
rinčių darbo kitų vietų be
darbių.

Detroito srityje pradėjus 
gyviau veikti automobilių 
iądirbystėms, šiek tiek ge
riau yra ir plieno darbams. 
Tačiau plieno darbai eina 
taip silpnai kad vos ketvir
ta dalis darbininkų dirba.

New Yorke dedama pas
tangos sutaikyti būdavo ji- 
mo amatų darbininkų strei
ką, kuris sulaikė daug bu- 
davojimo darbų. Streikuo
ja 35,000 amatninkų.

St. Louis, Mo. — Missouri 
Pacific gelžkelio dirbtuvės 
paėmė j darbą 750 darbi
ninkų.

Naujoj Zelandijoj bedar-: 
bių riaušės pasikartoja — 
vietomis bedarbiai pridaro 
daug nuostolių. Užpuola 
krautuves, daužo, plėšia.

Meksikoje sustreikavo te
lefono tarnautojai reikalau
dami didesnių algų. Visoj 
šalyje telefono susisiekimas 
buvo beveik suparaližiuo- 
tas.

IŠRINKTA NAUJAS 
PREZIDENTAS 

LEBRUN

Paryžius. — Gegužės 6 d. 
tapo nušautas Francuzijos 
prezidentas, Paul Doumer, 
75 m. amžiaus. Nušovė jį 
Rusas išeivis, Dr. Gorgulov, 
komunistų priešas, kuris 
suimtas pasakojosi jog ker-i 
šino Francuzijai kam ji su
sitaikius su Maskvos sovie
tų vyriausybe, gelbėjo ko
munistams.

Užpuolikas savo darbą 
atliko kuomet prezidentas 
Doumer atsilankė karo ve
teranų labdarybės parodoj.

Po peršovimo, preziden
tas merdėjo dar 12 valandų 
ir paskui mirė, nežiūrint 
didelių pastangų išgelbėti 
jo gyvastį kraujo įleidimais 
ir kitaip.

Dr. P. Gorgulov, tardo
mas, pasakė kad jis prezi
dento nušovimu nori sukel
ti karą Francuzų su sovie
tais.

Iki buvo nugalėtas ir su
imtas, tas fanatikas sužei
dė dar du asmeniu.

* * *

Naujas Prezidentas
Tik ką pasibaigė Francu

zijos seimo rinkimai, kurie 
padarė permainą vyriausy
bėje: laimėjo radikališkos 
partijos, ypač radikaliai so
cialistai pašoko nuo 113 at
stovų iki 156 ir socialistai 
nuo 106 iki 129. Per tai tu
rėjo atsistatydinti dabarti
nis ministerių kabinetas su 
premjeru Tardieu ir val
dančios partijos tarėsi su
darymui naujos vyriausy
bės. Liko šalis be ministe
rių kabineto ir be preziden
to.

Gegužės 10 d. Francuzi
jos Senate įvyko Preziden
to rinkimai. Senasis sena
tas, dar neužėmus vietų 
naujai išrinktiems, išrinko 
prezidentu Albertą Lebrun, 
ūkininką, konservativių pu
sės žmogų, prieš norą nau
jų radikalių atstovų.

Lebrun gavo 633 balsus.
Paul Faure (socialistas), 

114 balsų.
Paul Painleve (republiko- 

nas socialistas) — 12.
Lebrun yra 61 m. amžiaus 

ir buvo senato pirmininku.

KALĖJIME UŽMUŠTA 
22 NELAISVIAI

Kalkutta, Indija. — Au
drai sugriovus kalėjimą, 
griuvėsiuose žuvo 22 nelai- 
sviai ir kalėjimo užžiurėto- 
jai. Audra visą savo smar
kumą sutuokė ant to kalė
jimo. Tas atsitiko Mymen- 
singh miestelyje.

VOKIEČIAI PAĖMĖ RUSIJA PERKA GRU-
VIRŠU KLAIPĖDOJ DUS IŠ KITUR

BENDROSJPASTABOS
BAGOČIUS IR JO TRIKSAI 

Rašo J. O. Sirvydas.
Kaunas. Klaipėdos sei-į Londonas. — Paskilbo ži

rnelio atstovus renkant, Vo-’nios kad Rusija jau perka 
kiečiai ir šiuo kartu išrinko grudus iš kitur, vietoj kaip 
daugiau savo atstovų. Lie- dar nesenai pylą savo gim
tuvių partija išrinko tik 5! dus j kitų šalių rinkas pus-

POLITIŠKOS. VALDO
VU ŽUDYSTĖS

Pradedant nuo 1845 m., 
kada buvo nušautas Ame
rikos prezidentas Lincoln, 
iki šių dienų įvyko sekanti 
valdovų nužudymai visame 
pasaulyje.

Linkolnas nušautas Bal. 
14 d., 1865, mirė Bal. 15.

Rusijos caras Aleksand
ras II, Kovo 13, 1881.

Garfield, Amerikos prezi
dentas, Liepos 2, 1881; mi
rė Rugs. 19.

Sadi-Carnot, Francuzijos 
prezidentas, Birž. 24, 1894.

Elzbieta, Austrijos impe
ratorė, Rugs. 10, 1898.

Humbertas, Italijos kara
lius, Liepos 29, 1900.

McKinley, Amerikos pre
zidentas, Rugs. 6, 1901; mi
rė Rugs. 14.

’ Aleksandras, Serbijos ka
ralius, ir jo žmona, Birže
lio 11, 1903.

Carlos, Portugalijos ka
ralius, ir jo sūnūs, sosto įpė
dinis, Vas. 1, 1908.

Madero, Meksikos prezi
dentas, ir Suarez, vice pre
zidentas, Vas. 23, 1913.

Graikijos karalius Jurgis, 
Kovo 18, 1913.

Austro-Vengrijos sosto į- 
pėdinis Ferdinandas ir jo 
žmona, Birž. 28, 1914 (ši 
žudystė buvo priežastimi 
pasaulinio karę).

Rusijos caras Nikalojus 
II ir visa jo šeima, Birželio 
28, 1918.

Paes, Portugalijos prezi
dentas, Gruodžio 14, 1918.

Carranza, Meksikos pre
zidentas, Geg. 20, 1920.

Gomez, Venezuelos vice 
prezidentas, Birž. 29, 1923.

Villa, buvęs Meksikos 
prezidentas, Liep. 20, 1923.

Obregon, Meksikos pre
zidentas, Liepos 17, 1929.

Doumer, Francuzijos pre
zidentas, Geg. 7, 1932.

Vokietijoje po karo per 
13 metų, politiškose kovose 
išžudyta apie 500 asmenų, 
nuo paprastų eilinių parti
jos narių, iki aukštų valdi
ninkų. Tarp žymiųjų yra 
radikalai kovotojai Dr. K. 
Liebknecht ir Rosa Luxem
burg, kurie buvo areštuoti 
Berline kaipo komunistų 
vadai, uždaryti kalėjime ir 
Sausio 16 d. 1919 m., tapo 
nužudyti. Už jų mirtį nie
kas nebuvo nei areštuoti.

Nors aukų buvo visose 
partijose, bet daugiausia 
galvų palydėjo komunistai.

30 PRIGĖRĖ
Tokio, Japonija. — Ap

virtus keltuvui prigėrė 30 
mokinių gryžusių į kaimą 
iš mokyklos.

iš 29 vietų.
Vokiečiai dėjo didžiau

sias pastangai iš Vokietijos 
pusės ir varė smarkiausią 
agitaciją per radio.

Klaipėdos krašto padėtis 
nepasikeičia: ir pereitame 
seimelyje Vokiečiai turėjo 
žymią didumą atstovų. Tik 
del prašalinimo Klaipėdos 
Krašto Direktorijos pirmi
ninko Boettcher’o už vedi
mą slaptų derybų su Berli- 
nu prijungimui Klaipėdos 
prie Vokietijos, tarp Lietu
vių ir Vokiečių santikiai įsi
tempė.

Lietuviams reiks sunkiai 
dirbti suvaldymui įkurstytų 
Vokiečių. Karsti patriotai 
Vokiečiai, girdėdami drąsi
nančias kalbas per radio iš 
anapus Nemuno, dūksta ir 
laukia kada juos su Klaipė
da prijungs prie Vokietijos.

ŽEMĖ UŽGRIUVO 30 
ŽMONIŲ

Lyons, Francuzija. — Ti
kima kad nuslinkęs Rhone 
upės status krantas ir už
griuvęs ant namų. Gegužės 
9 d. palaidojo nemažiau 30 
žmonių.

VOKIETIJOJE BANKRU- 
T AVIM AI MAŽĖJA

Nežiūrint didelio krizio, 
Vokietijoje bankrutavimai 
pradėjo mažėti. Sausio mė
nesį įvairių Įstaigų bankru
tavo 1,128, Vasario mėn. — 
1,091, Kovo mėn. 975.

VĖL $100,000 IŠVILIOTA
Washington. — Lindber- 

ghų kūdikis nesugrąžina
mas, nors jis jau kaštavo 
$150,000. Pora savaičių at
gal iš paties Lindbergho bu
vo išviliota $50,000, bet kū
dikio neatgauta. O šiose 
dienose žymaus laikraščių 
leidėjo žmona Mrs. McLean 
užmokėjo vienam gudruo
liui $100,000, kuris prižadė
jo jai kūdikį “atiduoti’’. Jis 
tapo sulaikytas.

SUIMTA 100 RUSŲ
Maskva. — Iš Harbino 

pranešama kad ten esą su
laikyta 100 sovietų Rusų ir 
jie esą kankinami “baltųjų” 
Rusų tarnaujančių Chinų 
policijoje. 

AUDROJ ŽUVO 500 ŽM.
Annan provincijoj, Francuzų 

Indo-Chinijoj, po pereitos sa
vaitės smarkios vėtros apskait- 
liuojama jog žuvo apie 500 gy
ventojų.

DU UŽMUŠTA PRIE DIRI
ŽABLIO “AKRON”

San Diego, Cal. — Atsilan
kius čia kariškam dirižabliui 
“Akron”, laike bandymo pririš
ti jį prie bokšto, vėjuotam orui 
esant nebuvo galima nieko pa
daryti. šimtai vyrų virvėmis 
norėjo, jį prilaikyti prie žemės. 
Kada vėjas metė dirižablį į orą 
kiti vyrai paleido virves, o trys 
buvo iškelti aukštyn. Du jų 
nukrito ir užsimušė, trečias iš
silaikė prie virvės dvi valandas 
ir išsigelbėjo.

dykiai. Jau esą padaryta 
sutartis ant 40,000 tonų Ka
nados grudų ir 7,000 Aus
tralijos grudų “už papras
tas grudų kainas”.

Eina gandai kad Rusijai 
reikia 100.000 tonu kviečiu, 
nes grudų stoka apsireiškė 
Siberijos miestuose.

Vancouver (Kanada) vie
nas laikraštis patvirtina jo- 
gei iš to miesto tapo išsiųs-
ta 1,500,000 bušelių grudų į 
Rusiją per Pacifiką. Sako 
kad trumpu laiku per Van
couver bus pergabenta apie 
10,000,000 bušelių kviečių į 
Rusiją. C * *

Chicago. — Paplitus ži
nioms kad Rusija perka iš 
Kanados kviečius, pradėjo 
kilti kviečių kainos.

VOKIETIJA ATSISAKO
MOKĖT RAPARACIJAS
Berlinas. — Kancleris H. 

Bruening atvirai paskelbė 
pasauliui Gegužės 8 d. kad 
“Vokietija negali mokėti 
karo atlyginimų”. Jis taip
gi pareiškė kad Europos fi
nansinė konferencija kuri 
įvyks Lausannoj (Šveicari
joj) Birželio mėnesį bus ar
ba pagalba pasaulio atsipei
kėjimui iš finansinio krizio 
arba prives pasaulį prie su
griuvimo. Ta konferencija 
nuspręs kas laukia Vokieti
jos ir viso pasaulio, pasakė 
Brūening.

SUŽEISTI, JAPONAI IR 
CHINAI PASIRAŠĖ 

TAIKĄ
Šanghai. — Gulėdami lo

vose Chinų ir Japonų ligo
ninėse, tų dviejų valstybių 
atstovai pasirašė sutartį ir 
tuomi užbaigė karą Šang- 
hajaus srityje.

Japonijos atstovas atsių
stas į Šanghajų taikos de
ryboms, tapo bomba sužeis
tas su savo palydovais. Jam 
prisiėjo nupjauti koją.

Kada pasirašė Japonijos 
atstovas, dokumentai tapo

Skaitydami mes Lietuvoje 
“Dirvos” 11 Nr. randame iš 
Bostono korespondenciją, 
kurioje rašoma jogei Ef 
Džei Bagočius savo prakal
boje pareiškęs didelį troš
kimą kad geriau esą Lietu
vą valdytų Pilsudskis negu 
dabartinė Lietuvos valdžia. 
Žinant Bagočių, negalima 
tikėti kad jis šiuos žodžius 
pasakė nuo širdies: jam 
tuos žodžius tiesiog “iš
traukė vėjas”, nes savo pra
kalbose jis dažnai nesusilai
ko ir “išpliurpia” tą ką seilė 
užneša ant liežuvio. Vienok 
tokis žmogus yra blogesnis, 
už atvirą šalies priešą ir iš- Į 
daviką, nes jis —pasalūnas. 
Šiandien jisai giria Pilsud
skį, nes pasitiki atkreipti į 
save gražią akį (o gal ir 
judošiškų grašių gniūžtę) 
Lenkijos atstovo Amerikai, 
rytoj jisai palaižys padą 
Hindenburgo atstovui, už
poryt — Sovietų atstovui, ir 
tt. Kada nors jisai, tiki- 
kimės, atvyks Lietuvon iv 
taip mokės akis apdumti ap
simetėlio “patriotizmu” mu
sų valdininkams kad tie 
prie bonkos koniako Bago
čių kels į padanges. Juk taip 
anais metais jau buvo. Tas 
kuris del biznio vieną kartą 
jau buvo numiręs ir vėl “iš 
numirusių atsikėlė”, kas mi
nutė gali iškirsti naują triu
ką.

Įdomi, vienok, yra musų 
brolių išeivių psychologija: 
jie didžiuma balsų SLA. or
ganizacijoje nominavo Ba
gočių prezidentu!

Toje pačioje korespon
dencijoje yra rašoma kad 
tas pats Ef Džei Bagočius 
“kalbėdamas apie Lietuvos 
valdžią, kurią iškeikė že
miausios rūšies žodžiais, pa
sakė kad dabartinė Lietuvos 
valdžia mokanti pensijas vi
sokiems paleistuviams”. Čio
nai korespondentas teisin
gai pastebi savo pasibjaurė
jimą šiais žodžiais: “Kiek 
mums žinoma, Lietuvos val
džia moka pensijas Dr. J. 
Šliupui, Dr. K. Griniui, J. 
Jankui ir Mikui Petrau
skui”. Argi, esą, šitie musų 
tautos veteranai paleistu
viai ?!

Tiesa, šitokios bjaurybės 
nuo pagrindžių kalbėti į bū
rį susirinkusių žmonių — ir 
dar per Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, — tai 
jau ne tik, kaip sakoma ‘per 
daug”, bet ir atsiduoda ka
žin kokiu musų tautiečių at
siprašant, dvasios supuvi
mu. Kad korespondentas tuo 
pasipiktino, labai supranta
ma. Bet įdomu tas kad tuo 
nepasipiktino visas susirin
kimas. Pas kulturingus žmo
nes butų atsitikę vienas iš 
dviejų: arba kalbėtoją butų 
nuviję nuo pagrindų, arba 
klausytojai butų pakilę ir 
apleidę salę. Jei neatsitiko 
nei vieno nei antro, tai iš
mintingesnieji musų broliai

nunešti į kitą ligoninę kur 
guli Chinijos atstovas. Jis 
buvo studentų užpultas ir 
sumuštas.

Japonija pradėjo traukti 
savo kareivius iš Šangha-^ 
jaus srities.

BOMBA AMERIKOS 
KONSULATE

Nagasaki, Japonija. — 
Amerikos konsulato butan 
tapo įmesta bomba, kuri 
pradėjo gaisrą, bet ugnis 
netrukus buvo užgesinta.

Sandusky, O. Šis mie
stas skiria $3,000,090 vysty
mui savo uosto, norėdamas 
būti prisirengęs kada pra
sidės Didžiųjų Ežerų susi- 
siekinfas su Atlantiko lai
vais. Sandusky nori pasi
daryti žymiausiu Ežerų lai
vų centru pasaulinėje pre- 

I kyboje. 

išeiviai gali savo visų Ame
rikos tautiečių dvasiniu nu- 
biedniejimu labai susirūpin
ti. Nieko gero šitoks musų 
žmonių “suvištėjimas” ne
lemia ....

Musų pensionierių eilėse 
yra ne tik korespondento 
suminėti stambus tautos bu- 
dintojai-žadintojai, kaip 
Šliupas, Grinius, Jankus, 
Petrauskas, bet ir visa eilė 
kitų veteranų, kovotojų 
prieš mus smaugusią Rusi
ją, ir mus pūdžiusią Lenki
ją. Yra visa eilė, sakysim, 
knygnešių kurie visokių Si- 
berijų kelius keliavo, savo 
gyvastį pavojun statė, savo 
gyvenimą aukavo, kad musų 
Tėvynė Lietuva atgytų; 
kruvinus kelius ėjo nešdami 
iš užsienių mums uždraustą 
brangų spausdintą žodį. Jų 
vienas yra vertesnis už mi
lijoną Bagočių. Ir vienok 
tas Bagočius, pasinaudoda
mas Amerikoje laisve žo
džio .ir tuomi kad Ameriko
nai Lietuviai Lietuviškai 
nesupranta, drysta visus 
musų pensijonuotus tautos 
karžygius iškoneveikti “pa
leistuviais” !....

“Liaudies Tribūnos’’— 
“Dirvoje”— 9 Nr. rašo p. 
Kazanauskąs, cituodamas iš 
“Keleivio” 51 Nr. žodžius1 
Bagočiaus, kuris giviąsis 
“kad jis kai kuriuos asme
nis nuvarys į kapus bei į 
beprotnamius”. Čionai Ba
gočius gyrimąsi liudijo fak
tai. • Mes tebeatsimename 
kaip jisai 1913 m., klastin
gai įskundęs teisman Juozą 
Paukštį, vieną ir įkūrėjų 
laikraščio “Vienybės Lie
tuvninkų”, tiek privargino 
tą musų spaudos veteraną 
kad jį iš proto ištikrujų iš
varė. A a. Paukštis beprot
namyje pasimirė, ir tuomi 
Bagočius pagyras mums pa
tvirtina. Bagočius bylą pra
laimėjo, nes visos Bago
čiaus niekšybės įimant ir jo 
“mirtį” bei “iš numirusių 
kėlimasi”, pasitvirtino tei
sme. Tą jis gali ir dabar pa
daryt, tik pasirinkęs skir
tingas aukas. (Beje, tame 
juodosios karžygystės dar
be, yra pridėjęs .pirštus ir 
Grigaitis, kuris Bagočių 
pakurstė skusti teisman 
Paukštį ir Susivienijimą L. 
A. už Bagočiaus išmetiną iš 
šios organizacijos. Bagočius 
nusimanė, kad byla su SLA. 
jam sūriai kainuos, šios or
ganizacijos neskundė, tik 
pasitenkino apskundęs “V. 
L.” leidėjus ant 25,000 do- 
larių. Kai spaudoje ši des
tis priminta, tai Grigaitis 
išsikeikė “melagiais”, kaip 
jis paprastai daro, kai jį 
pritveria kas už uodegos).

Koktu beprisiminti šių 
“karžygių” juodi darbai. 
Bet matant kaip jie veržia
si prie lėtų žmonelių sudė
tojo j SLA. kapitalo, visgi 
reikia tatai padėti juodu ant 
balto.



DIRVA ■ •» -Gegužės 13, 1932

Korespondencijos
PITTSBURGH YOUNGSTOWN, O.

ŠIS TAS Iš PITTSBURGO 
PADANGĖS

Čia Lietuviai gal kiek ge
riau dirba kaip kitose kolo
nijose.

Lietuvių čia yra įvairių 
pramonininkų ir, prekybi
ninkų, kurie daro neblogą 
pragyvenimą iš savo pre
kybos. Noriu paminėti vie
ną iš Įžymiausių, tai p. P. 
Pivarono duonkepyklą, ku
ri kepa Įvairios rūšies duo
ną, o daugiausia ruginę, 
kuri Lietuviams labiausia 
patinka. Prie jo dirba dau
giau desėtko darbininkų, 
kurie taip pat savo darbda
viu patenkinti.

Ponas Pivaronas yra pla
čių pažiūrų žmogus ir vei
kėjas: jis nesilaiko tik Įsi
kibęs į savo biznį, bet daug 
dirba tautos reikaluose ka
da tik reikia, ir visados pa
remia pinigiškai.

Reikia priminti kad Lie
tuviai turi ir radio pro- 
gramo pusvalandį. Tik ne
žinau keno čia kaltė, nes 
programų nėra ko gėrėtis. 
Ir kiek teko girdėti iš kitų, 
taip pat nusiskundžia pro- 
gramo silpnumu.

Radio anounceris kiek te
ko patirti, pats labai mėgs
ta šnekėti, ir visada tą pa-

Dar prie SLA. 157 kuo
pos jubilejaus. Gegužės 1 
d. Lietuvių salėje buvo ap- 
vaikščiojimas SLA. 157 kp. 
25 metų sukaktuvių. Buvo 
pakviesta kalbėtojai iš Cle- 
velando, “Dirvos” redakto
rius K. S. Karpavičius ir 
inžinierius P. J. Žiuris. Jų 
abiejų kalbos publikai labai 
patiko. Jau senai toki žy
mus svečiai buvo atlankę 
musų koloniją. Tariame 
širdingą ačiū varde visų na
rių.

Buvo suvaidinta veikalas 
“Katriutės Gintarai”. Vei
kiančios ypatos: M. Subonis 
Skirgailos rolėje; A. Subo- 
nienė — Skirgailienės; M. 
Jurkunienė — Ginaitienės; 
V. Žalis — Jono; O. Andri
jauskienė — Katriutės; O. 
Sabaliauskienė — Barbu
tės; P. Kodzienė — Mag
dės; V. Pečiulis — Mato; 
P. Bukana — Petro; A. Su- 
bonienė — Čigonės. Poni 
Subonienė turėjo tris roles 
šiame veikale ir visas gerai 
išpildė. R. Schotenberg — 
Agnės rolėje. Sufleriavo J. 
Lukoševičienė. Šienpjuviai 
ir vestuvninkai buvo tie pa
tys šie: O. Sabaliauskienė, 
J. Sabaliauskas, K. Pališkis, 
ir R. Schotenberg.

Tris dainas gražiai padai-

BROOKLYN, N. Y.
“Raganius”. Operetės d- 

ja Gegužės 15 d. stato ope
retę “Raganius”, Labor Ly
ceum salėje, 949 Willough
by avė.

“Raganiui” suvaidinti pa
rinkta žymiausi Brooklyno 
ir apielinkės Lietuviams ži
nomi artistai M. Stįrumskie- 
nė, O. Raulinaitė, p-lė Vin- 
giliutė, p. Mučinskienė, V. 
Bukšnaitis, F. Morkus ir p. 
Šteinys.

Operetės Draugijoj dau
gumoje priklauso Ameriko
je gimęs ir augęs jaunimas. 
Dabartiniu laiku chore yra 
apie 60 dainininkų. Chorui 
vadovauja žymus muzikas 
X. Strumskis, kuris su pa
sišventimu dirba chorui jau 
apie 13 metų be jokio atly
ginimo. Vargu butų gali
ma rasti kitą tokį žmogų 
taip atsidavusį menui kokiu 
yra p. Strumskis. Žymiau
sias roles atlieka operetėse 
geriausia šioje apielinkėje 
dainininkė-artistė p. Marė 
Strumskienė. Režisieriauja 
laike vaidinimų musų žy
mus komikas ir operečių 
veikėjas P. Bukšnaitis.

Korespondentas V.

DAYTON
KAIP VAŽIUOTI l 

LIETUVĄ
“MITINGAS”

tį dalyką, kas visiems dasi- 
ėdė. Jis matyt geriau ir ne
išmano arba savo ožį vari
nėja nesiskaitydamas su vi
suomene. Čia yra žmonių 
inteligentų ir daugiau paty
rusių, jie galėtų sudaryti 
programą labai įvairų ir 
Lietuviai turėtų didelio ma
lonumo. J. K. Milius.

Smarkus lietus. Sekma
dienio naktį Pittsburgą ap
lankė smarkus lietus su per
kūnijomis. Nutraukyta vie
los ir dalys miesto buvo ne
tekę šviesos. Vakarinė da
lis miesto buvo užtvinus. 
Padaryta daug nuostolių, 
vietas žmogus užmuštas.

Apvalymui miesto gatvių 
ir kelių nuo audros užver- 
timų buvo pastatyta į dar
bą 600 vyrų.

Mirė atlaikęs mišias. Šv. 
Juozapato Lenkų parapi
jos klebonas, Kun. Siwiec, 
Gegužės 10 d. atlaikęs mi
šias, sukrito ir mirė' zakris
tijoje. Jis buvo 62 m. am
žiaus.

Vyras nužudė žmoną ir 
save. Uniontown, Pa. — 
Pasimetęs su savo žmona 
vyras, Joseph Yedesky, 28 
m., Gegužės 6 d. atsilankė 
pas savo žmoną su tikslu 
susitaikyt. Bet žmona pa
mačius jį pagrąsino polici
ja. Tada jis isšitraukęs re
volverį ją nušovė, sužeidė 
jos motiną ir pats nusišovė.

navo musų vietinė žvaigž
dutė R. Lukoševičiutė, mu
sų kuopos narė. Du jau
nuoliai sakė deklamacijas: 
K. Pališkis ir mažiausias 
kuopos narys, B. Jurkūnas, 
7 metų.

Užbaigoje M. Jurkunienė 
ir A. Subonienė' sulošė dia
logą “Dėdytė ir Tetutė’’. 
Dėdės rolę lošė M. Jurku
nienė, tetos — A. Subonie
nė. Publika turėjo gana 
juokų. Youngstownietis.

Kaslink kalbėtojų. Šiuo- 
mi pranešu SLA. 157 kuo
pos nariams kaslink kalbė
tojų, “Tėv.” nr. 17 tilpo 
pranešimas kad kalbėti bu
vo apsiėmęs J. K.’ Mažiuk- 
na iš Pittsburgo. Bet tada 
dar komisija nebuvo susita
rus del kalbėtojo. Kada ko
misija atlaikė susirinkimą, 
tapo nutarta pakeisti kalbė
tojus ir pakviesta du į vie
tą vieno, ir turėjom gerb. 
P. J. Žiūrį ir K. S. Karpavi
čių.

Publika buvo užganėdin
ta kaip prakalbomis taip ir 
visu programų. Taigi var
de SLA. 157 kp. tariu šir
dingai ačiū kalbėtojams, lo
šėjams, dainininkėms ir vi
sai publikai už skaitlingą 
atsilankymą. M. Subonis.

JIEŠKAU savo kūmą Juozą Kuk- 
lerį ir jo žmoną Oną. Jie 1918 m. 
gyveno Springfield, Ill. Iš Lietuvos 

i paeina rodos Mariampolės apskr. 
! Kas apie juos žino arba jie pratys 
| prašomi atsišaukti.

Barbora .Yarašienė
823 W. South St. Akron, O.

LIETUVIŲ AMERIKOJE

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. 

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

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

Informacijų kreipkitės i S. L. A. Centrą aukščiau paduotu 
antrašu arba i vietinių kuopų valdybas.
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LONDONAS, Anglija
Išlydėjo Kun. Matulaitį. 

Dabartinis musų parapijos 
klebonas Dr. Kun. Matulai
tis, Marijonas, išlydėjo į 
Vokietiją sergantį senąjį 
kleboną Kun. K. Matulai
tį, kuris per Vokietiją vyk
sta Lietuvon ir ten tikisi 
atitaisyti sveikatą.

Kun. Matulaičiui laikinai 
gydantis Vokietijoje sena- 
torijoje, pradėjo rodytis 
pagerėjimo žymę$,„ nqys vis 
nevaldo kairėsės savo pu
sės. Klebonui išvažiavus, jį 
laikinai pavadavo Kun. A. 
Sidaravičius, kuris pirmiau 
čia klebonavo kai Kun. K. 
Matulaitis susirgo.

Po neilgos pertraukos pa
matę Kun. Sidarevičių visi 
parapijonai nudžiugo, gai
lisi kad jis čia tik laikinai 
teklebonauja, nes jis čia ge
riau tikęs už pastarą klebo
ną Marijoną.

Buvo sumanyta kad ser
gančiam Kun. Matulaičiui 
butų iš šios parapijos moka
ma savaitinė pašalpa sva
ras sterlingų. . Bet kaip tik 
kunigas išvažiavo taip ir 
atsirado jam priešingų, vie
nas pasakė, girdi, mes ir 
patys čia turim gana savų 
mokesčių, kiti kitaip reiškė 
priešingumą. Tik nekurie 
privedžiojo kad, atsižvel
giant į jo ilgų metų klebo
navimą čionai, nereikėtų jo 
apleisti ligoje. Ir dabarti
nis klebonas išsireiškė kad 
ligonis savo pinigų neturįs, 
tačiau paaiškino kad dabar
tiniu laiku parapijos įplau
kos yra permažos kad savo 
išlaidas padengus, apie da
vimą pinigų į šalį sunku ir 
kalbėti. Nors parapijos ka
soje yra atsargos apie 100 
svarų sterlingų, bet pinigus 
reikia laikyti atsargai.

Pastaru laiku bažnyčios 
vidų pertinkavojo, kas kai
navo apie 60 sv. Lėšų pa
dengimui klebonas ėjo per 
Lietuvius rinkti aukų.

Kalnavertis.
J. ŽEMANTAUSKAS

Viešas Notaras
130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

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

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

šaunus “Margučio” vaka
ras. Gegužės 7 d. komp. A. 
Vanagaitis, minėdamas ke
turių metų “Margučio” su- 
katkuves, davė puikų pro
gramą, atsilankęs su savo 
artistais: A. Oželiene, S. 
Rimkum, M. Yozavitu ir 
“Margučio” orkestru. Dai
nininkai pridainavo gražių 
dainų, o pats Vanagaitis, 
kaipo gamtos apdovanotas 
komikas, ir šiame vakare 
neapsiėjo neprikrėtęs juo
kų su'p. Oželiene ir su vai
kais. Publiką labai stebino 
“Margučio” vaikų orkes
tras. Publikos buvo gra
žios, tik gaila kad del blo
gų laikų daug negalėjo at
silankyti. Dalyvavusieji bu
vo labai užganėdinti pro
gramų. Net svetimtaučiai 
kurie buvo atsilankę gėrė
josi programų. Garbė Va
nagaičiui už jo trusą palai
kymui Lietuviškos dainos ir 
muzikos. Nemažai tapo iš
platinta ir “Margučių”.

Programe dar buvo vieti
nės mergaitės: A. Danieliu- 
kė, kuri atliko gimnatiką, 
ir Hipatija Mockevičiūtė, 
kuri skambino pianu solo.

Reikia paminėti kad bu
vo ir tokių neišmanėlių ku
rie bandė kenkti šio vakaro 
pasisekimui. • Anksčiau ar 
vėliau tokie žmonės susi
lauks sau atlyginimo už sa
vo nekulturišką darbą.

“D.” Rep.
Blogų norų žmonės. SLA. 

105 kp. susirinkime Gegu
žės 4 d. skaityta laiškas iš 
SLA. Centro raštinės kad 
tūli šios kuopos nariai pri
siuntė centrui .protestą kad 
nebūtų mokarria velionio A. 
Naginės pomirtinė, del to 
kad kuopa nenutarus to, o 
tik valdyba nuo savęs pada
rius reikalavimą išmokėti. 
Susirinkime dalyvavę na
riai išgirdę apie tokį pra
nešimą, ir dar melagingą, 
pasipiktino. Visi žino kad 
toks tarimas buvo padary
tas ir užprotokoluotas.

Toks negražus žygis tų 
žmonių pastato juos į pras
tą poziciją. Negražu tokiais 
darbais užsiimti.

Pasveikino. M. K. Moc
kevičius davė sumanymą 
kad varde SLA. 105 kp. bu
tų pasiųsta , pasveikinimas 
Prof. Bender sąryšyje su 
jo 50 metų amžiaus sukak
tuvėmis, už jo atliktus di
delius nuopelnus musų tau
tai. Tas užmanymas liko 
užgirtas ir pasveikinimas 
pasiųstas. 105 Kp. Narys.

Amerikoje yra paprasta 
važiuojant pas ką į svečius, 
kad ir iš tolimo miesto, at
vykti nieko nesakius ir ne
rašius, padarant taip sa
kant “surpraizą”.

Daugelis Lietuvių važiuo
dami į Lietuvą irgi daro to
kius “surpraizus”: parva
žiuoja niekam nieko nesa
kę ir nerašę.

Toks pasielgimas yra la
bai peiktinas ir nei vienam 
nepatartina taip daryti.

Priežasčių yra daug, ku
rių kelios yra sekančios:

Parvažiuojate jau nesi
matę kokius 20 ar 30 metų, 
taigi jau visai kiti žmonės 
negu buvot kada skyrėtės. 
Ten žmonės irgi persimai
nę, po tiek laiko. Tokiu bu- 
du, nežiniomis susiėję ir 
pasimatę, nepadarot nuos
tabos arba siurprizo tik ne
malonumą. Daug maloniau 
yra parvažiuoti į tokią vie
tą kur namiškiai prisiren
gę laukia, pasitaiso priimti, 
apsišneka kaimynams ir to
liau gyvenantiems gimi
nėms, pasigamina svečiui 
tinkamo maisto. Tankiai at- 
grista • Amerikiečiui visa 
Lietuva tik del vieno to da
lyko kad parvažiavęs į už
leistą, neturtingą vietą ran
da ją purviną, žmones pur
vinus ir neprisirengusius 
vaišėms. Pas Lietuvius pa
prasta yra tuoj svečią val
gydinti, na ir kokį įspūdį 
gauni jeigu jie pradeda sa
vo kasdieniniu maistu vai
šinti, kuomet Amerikietis

SUDEGĖ PRIESTOTĖ
New York. — Gegužės 6 

d. usžidegė ir per 24 valan
das degė Cunard Linijos 
laivų priestotė, kuri liko be
veik sunaikinta. Sužeista 
267 ugniagesiai. Ta buda- 
vonė kaštavo $2,000,000.

Laivų vaikščiojimui tas 
trukdymo nesudaro.

RASTA NUŽUDYTA 
MOTERIS

Creston, O. — Netoli čia, 
negiliame upelyje užtiktą 
nuogas lavonas moteries, 
kurios galva buvo sumušta. 
Ji matyt buvo nužudyta ir 
atvežta čia paslėpti. Toliau 
rasta automobilis, iš kurio 
susekta keno jis buvo ir ja
me rasta moteries krepšelis 
su laišku adresuotu jai.

Pasirodė kad tai buvo 21 
m. amžiaus žmona Herber
to Meeker, kuris tavo su
imtas ir dabar tardomas.

po eilės metų nuo to atpra
tęs?

Parvažiavus niekam ne
pranešant, svečias beveik 
neturi ko veikti iki namiš
kiai tinkamai atsipeikėja, 
iki sužino kiti giminės.

Kada važiuoji su žinia, 
visi laukia kad ir nežinoda
mi kaip išrodys tas kas at
važiuos, bet kada atvažiuo
ja jau pas laukiančius yra 
gatavai prirengtas upas su
tikimui svečio. Jiems buna 
didelis smagumas pats lau
kimas. Kelios savaitės lai
ko nors buna ilgos, bet nuo 
to paįvairėja jų gyvenimas, 
kuris žinot kaip labai yra 
vienodas ir nuobodus kaime 
ar mažame miestelyje.

Jeigu po 20—30 metų su- 
gryžęs sūnūs ar duktė pas 
tėvus ar brolius-seseris be 
jokios žinios ineina į bakū
žę ir paklausia: “Ar nepa
žysti manęs?” Atsako, “Ne
pažystu....” Na ir koks 
malonumas susieiti po tiek 
metų ir tik taip prakalbėti 
vienas į kitą?

Toliau, namiškiams sun
ku ir tikėti kad tai savas 
parvažiavo, kuomet be ži
nios parvažiuoja.

Gera yra pranešti kokiu 
mėnesiu iškalno apie parva
žiavimą. Taip pat reikia 
pasiųsti savo fotografiją 
jeigu nesiuntėt kelių pasta
rų metų bėgyje.

Lietuvoje Buvęs.

POKŠT-POKŠT!
Balsas iš aukštybės: Ger

biamieji, dabar komitetai 
išduos savo darbuočių ra
portus tai visi klausykit 
kad gerai girdėtumet. Ra
portai seka:

Pirmasėdis: Aš visada 
pirmiausia atsisėdęs daug 
skaičiau, rašiau ir šnekė
jau; dirbau gal permažai, 
ba neturėjau daug laiko. 
Tai viskas ką aš turėjau pa
sakyt.

Antrasėdis: O aš visada 
pilniavojau kada pirmasė
dis atsisės, kad aš bučia 
nekst, zhočijasi, kad aš ne- 
atsisėsčia pirmiau už jį. Da- 
col ką aš turiu pasakyt

Raščius: Aš labai daug 
ir sunkiai dirbau, ale kaip 
dabar darbininkų, tai yra, 
pagelbininkų niekur netrū
ksta, tai viskas yra apdirb
ta ir viskas kuogeriausioj 
tvarkoj. Dėkų kad paklau
sėt.

Dzindzinykas: Aš, aš.... 
labai gerai sutvarkiau fi
nansus: užmokėjau teksus 
už svetimus namus; savo 
tavorščiams daviau pasko
las, nieko nesiklausęs, ir ki
šenių j e nešiojausi 95,000 
dolarių lakstantiems reika
lams. Daugiau nieko neži
nau.

Vargamistra: Aš viską 
dirbau fraternaliniai: kolio- 
jau tautininkus, pludau Lie
tuvos cenzorius, o pajutęs 
tūlas centro viršūnes pra
laimėsiant rinkimus, prieš 
jas kurščiau darbuotojus, 
ba taip reikalauja Mrs.

no, nuostolių pusė milijonai. 
Klaipėdoj dvaras penki mi
lijonai, tai viso septyni mi
lijonai.

Pleškt - plekšt - pleškt.... 
Balso.... balso.... prašau 
balso.... balso!!

I balsas: Vyručiai, mote
rėlės, aš sakau ir sakysiu, 
vyručiai moterėlės, kad mes 
dar ikšiol neturėjom taip 
netikusio komiteto, užtai, 
vyručiai ir moterėlės, aš 
duodu įnešimą išreikšt vi
sam komitetui papeikimą 
už apsileidimą, aš sakau...

II balsas: Kadangi, ka
dangi, kadangi komitetas 
neįdėjo į baliotus musų 
kompetentiškiausią dokto- 
rą tai aš visą komitetą pa
smerkiu, protestuoju ir įne- 
šu kad visus komitetus nu
baust po milijoną dolarių 
ir per gazietas išnešt di- 
džiausį paniekinimą tiems 
komitetams ką balsavo už 
nedėjimą į baliotus nepilie- 
čio kandidato. Atminkit, 
draugučiai, kad mus fašis
tai negali apgaudinėt ba 
čia yra laisva kontrė....

III balsas: Dranga ir 
drauges, jus nebūkit pasiu- 
tin tiap laba užpuldamis 
kamitiata. Kan jus noriat 
kat kamitiats jus už tokian 
mizerna zoplota dirbdams 
jums visiams intiktun? Jeb 
noriat kat komitiats jum 
su savo darbas intiktun ir 
jum gera tebedirbtun, ta 
jus jam turiat pakelt zoplo
ta. Jeb nevierijat ta išrin- 
kit mania, o tebmatysiat 
kad reikalausiu trins kar-

Pencilvienė. Viskas ėjo de
magogiškai (atsiprašau, de
mokratiškai), tik atsitiko 
viena neščėstis, tai yra: 
Vieną vėlybą vakarą su sa
vo prisiega parėjau namon, 
tai atsirakinę duris radom 
į kičiną susikrausčiusį raš- 
čių su visu savo ofisu. Tas 
mum kaštavo zuikio lupą, 
du šonkauliu ir daug gar
bės žodžių. Tai tiek turė
jau pasakyti.

Kasųglėbiai: Ir kas tik 
pateko į musų glėbį tai bu
vo orait ir musų glėbiui ir 
tam kas buvo musų glėby
je. Daugiau nieko neturim.

Užstatymų k o m i t etas: 
Mes savo užduotį per du 
metu dirbom slou, bet šiur. 
Tai viskas.

Žiburio komitetas: Išra- 
dom naujos mados kandida
tą, per radiusą išgyrėm var- 
gamistrą, išplūdom Margu
tį su Vanagu, pasmerkėiĄ(Policija juos visus suėmė ir 
papročius ir tradicijas, ir — 
ir....

Kantrybės k o m i t e tas: 
Mes norėjom pirmasėdžiui 
ir dzindzinykui duoti pa- 
gelbininkus, ale jiedu mus 
neklausė. Tai viskas.

Besveikačių komitetas: 
Mes per gazietas išmoki- 
nom visus besveikačius ne- 
sirgt, užtai gydytojai susi
laukė blogų laikų, ba vietoj 
dolarių dabar jiems tenka 
tik kvoteriai. Tai tiek.

Finansų komitetas: Fi
nansų yra pusantro milijo-

Ra: 
jau

tus didiasnia zoplota, vo jeb 
jus nebnorėsiat man tan 
zaplpta bemokieti ta aš jus , 
in koza pasodysiu.., j, 

Pokšt!
Balsas iš aukštybės: 

pertai visų komitetų
pasibaigė ir pietų laikas 
prisiartino, tai eisime už
kąsti. Įsitėmykite visi kad 
susirinktumet čia atgal an
trai sesijai šimtas devynias- 
dešimts trečią valandą “su
gaiščių” ineigų padidini
mui. Pokšt

Dudeiė.

DUCHOBORŲ ŠVENTĖ
Nelson, B. C. (Canada). 

Geužės 1 d. Duchoborai, re
ligiška Rusų fanatikų sek
ta, surengė savo demons
traciją, kurioje vyrai, mo
terys ir vaikai išėjo nuogi.

teisia. 84 vyrai jau nuteis
ti kalėjimo bausme, 34 mo
terys dar teisiamos.

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”
6820 Superior av. Cleveland, O

ROOSEVELT TIKI LAI
MĖT NOMINACIJAS 
New York. — Franklino

D. Roosevelt vajaus vedėjai 
skelbia kad iki šiol Demo
kratų partijos konvencijos 
delegatų remiančių jį nomi
nacijoms į prezidentus yra 
690. Smith, katalikas kan
didatas, kuris buvo nomi
nuotas 1928 m., turi tik 203. 
Randasi dar ir daugiau no
rinčių kandidatūros Demo
kratų partijoje. Viso dele
gatų bus 1,154.

Kiekvieną Sekmadienį

YOI XGSTOWX H
PITTSBURGH *2

IŠVAŽIUOJA 
Iš Cleveland

Iš E- 55th SL
Iš E. 93rd St.XjCMCtZ

vakare

Iš

ten ir 
atgal
ten ir
atgal

GRYŽTA
Pittsburgh 4:00 

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

arba 9:59 vak.

. . 8:20 ryto Iš 
. .8:29 ryto' 
. .8:34 ryto,

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM
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“Liaudies Tr

Savaitinis Lail

Leidžia

Amerikos Li 
Liaudies Sąj

“Liaudies Tr 
2437 W. 69t 
CHICAGO,

NŪ6ŽODIS T
Lietuviai, pas 

mes sau klausi 
likimas laukia n 
musų tautinė jie 
organizacija kuri 
gyvuotų visose Li 
lonijose? Ai’ mu 
tualės jiegas yra 
kurioms privalėti 
suomeninio judėj 
vybė?

Negalim ginčyt 
su vidurinė-taut 
gyvena palaidai, 
džius, iširus.

Kodėl tautinės- 
srovės veikėjai n 
rimtai apie ateitį 
centravimą jiegi 
tautinę organizac 
mes būdami taip 
zuoti manome k; 
siekti? Kiekviena 
gerai žino ir sup 
tuo keliu toli nei

Todėl prieš mr 
delis ir svarbus 
ar mes, tautinio 
mo veikėjai, neda 
bią klaidą kad ik 
siburiam į vieną 
ciją?

Kaip žinome, i 
kūrė Amerikos 
dies Sąjunga, ku 
kilnius tikslus ir 
traukti į bendrą 
sus tautinius ve: 
ar visi veikėjai t 
ir nori dirbti?

Retas abejoja 
nizacija, kuri atit 
rikiečių Lietuvių 
reikalavimams, y 
linga. Jei kurie i 
turėtų tą mintį s 
vos išvyti. Pradž 
daryta.

Seni veikėjai g 
menate kas buvo 
penkiolika metų 
socialistai buvo 
kurie ardė tuolail 
tines organizacija 
sekiojo veikėjus, 
buvo sunki, bet į 
kerne prieš jų at 
idealogija subirėjo 
liau, karui iškilus.

Kiek šiandien m 
gaivalas-socialistai 
savo mėšlyno vėl 
teršti musų gyven 
supuvusiomis idej< 
lesiais dvokiančion 
kas niekam gyvent 
di, bet gera šeimii 
kurių vabalų neap

te

NAMl
Naudinga knyj 

sveikatos klaus 

retesnes ligas, 

privalo turėti 1 

nės. Aprašoma

174 puslapiai.

%

“DIRVA”
6820 Superior Ave 

Cleveland, Ohio
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"Liaudies Tribūna" 
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

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

No. 16

ŽODIS TAUTININKAMS VEIKĖJAMS

Lietuviai, pasistatykime 
mes sau klausimą, koks 
likimas laukia mus? Kur 
musų tautinė jiega? Kur 
organizacija kurios skyriai 
gyvuotų visose Lietuvių ko
lonijose? Ar musų intelek- 
tualės jiegas yra sujungtos, 
kurioms privalėtų visa vi
suomeninio judėjimo vado
vybė?

Negalim ginčyti kad mu
sų vidurinė-tautinė srovė 
gyvena palaidai, susiskal- 
džius, iširus.

Kodėl tautinės-liberalinės 
srovės veikėjai nepagalvoja 
rimtai apie ateitį ir sukon
centravimą jiegų į vieną 
tautinę organizaciją? Kodėl 
mes būdami taip neorgani
zuoti manome ką nors at
siekti? Kiekvienas veikėjas 
gerai žino ir supranta kad 
tuo keliu toli nenueisime.

Todėl prieš mus kyla di
delis ir svarbus klausimas: 
ar mes, tautinio nusistaty
mo veikėjai, nedarom stam
bią klaidą kad iki šiol nesu- 
siburiam į vieną organiza
ciją?

Kaip žinome, nesenai įsi
kūrė Amerikos Liet. Liau
dies Sąjunga, kuri turi pra
kilnius tikslus ir bando su
braukti į bendrą darbą vi
sus tautinius veikėjus. Bet 
ar visi veikėjai tą įvertina 
ir nori dirbti?

Retas abejoja kad orga
nizacija, kuri atitiktų Ame
rikiečių Lietuvių šių dienų 
reikalavimams, yra reika
linga. Jei kurie ir abejoja, 
turėtų tą mintį sau iš gal
vos išvyti. Pradžia jau pa
daryta.

Seni veikėjai gerai atsi
menate kas buvo dešimts- 
penkiolika metų atgal, kai 
socialistai buvo įsivyravę, 
kurie ardė tuolaikines tau
tines organizacijas ir per
sekiojo veikėjus. Atspara 
buvo sunki, bet mes atlai
kėme prieš jų atakas. Jų 
idealogija subirėjo kiek vė
liau, karui iškilus.

Kiek šiandien matosi, tas 
gaivalas-socialistai bando iš] 
savo, mėšlyno vėl keltis ir 
teršti musų gyvenimą savo 
supuvusiomis idėjomis, pe
lėsiais dvokiančiomis. Nie
kas niekam gyventi nepavy
di, bet gera šeimininkė ne
kuriu vabalų neapkenčia ir

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

174 puslapiai. Kaina $2.00.

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

Cleveland, Ohio Chicago, Ill.

veja juos iš savo namų lau
kan. Socialistai, kaip tie 
vabalai, pasinaudojo tauti
ninkų nepastebėjimu ir da
linai “užkrėtė” dali visuo
menės. Laikas kuogreičiau- 
sia nuo jų apsivalyti.

Sveikos, liberalinės idėjos 
išvedė Lietuvių tautą iš po 
caro ir kaizerio jungo. Tau
tinė Lietuvių aspiracija yra 
būti savistoviais, patiems 
vesti savo tautos reikalus, 
o ne jieškoti svetimų-tarp- 
tautinių Markso idėjų. Tau
tininkai veikėjai per desėt- 
kus metų buvo žadintojais 
tėvynės meilės, skelbė savo 
spaudoj tą idėją, kuri šian
dien jau įsikūnijo — Lie
tuva yra Respublika. Malo
ni yra atmintis tų sunkių 
darbų!

Tas svarbiausias tikslas 
jau atsiektas. Gal but ne
puriems atrodo kad dau
giau mums čia nėra kas ir 
veikti. Mums gi atrodo 
priešingai. Mes. ir musų 
jaunimas 98 nuošimčiai pa
siliksime Amerikoje ant vi
sados. Kaip seni taip ir 
jauni čiagimiai veikėjai tu
ri kuopti visas jiegas į ben
drą tautinę organizaciją 
savo idėjų plėtimui, vary
mui pirmyn Lietuvybės 
darbo. Visi privalo tuoktis 
į Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjungą tų darbų dir
bimui.

Gerbiami veikėjai ir vei
kėjos, tarkitės savo koloni
jose ir kurkite Liaudies Są
jungos skyrius. Penkios y- 
patos sudaro skyrių. At
gaivinkime savyj gyvumą, 
pradėkime dirbti darbtą ku
ris bus palaikymas tauty
bės musų pačių tarpe ir plė
timas Lietuvybės tam čia 
gimusių jaunuolių.

Vienas-kitas galėjot abe
joti apie Liaudies Sąjungą 
pirmiau, nes neturėjom ge
ro laikraščio. Bet (dabar 
abejonių negali būti. “Dir
va” suteiktama musų orga
nizacijos reikalams visą 
puslapį vietos, duoda mums 
galimybes rašyti, pasireik
šti savo mintis. Musų vei
kėjai patys rėdo ir tvarko 
“Liaudies Tribūną”. Joje 
aiškiai matosi musų nusi
statymas ir darbuotė, neai
škumų negali būti. Darbas 
užvesta rimtai, tik reikia

GEGUŽĖS-MAY 13, 1932

veikėjams sukrusti dirb
ti tautinį darbą. Nelauki
me kokiu ten kitokiu laiku, 
DABAR PATS LAIKAS 
dirbti.

C —--

MUSŲ

PASTABOS
“Tėvynės” redakt orius 

pradėjo rašyti apie laikraš
čių redaktorių suvažiavimą, 
lyg pabudęs iš miego kūdi
kis, kurio mama nuėjo at
sinešti rykštę. P-s Vitaitis 
matomai numato kad -re
daktorių suvažiavime gal 
ne visiems gali būti proga 
būti redaktoriais, todėl jis 
ir pradeda antgalviu “Ne
tikslus Sumanymas”. Jeigu 
toks sumanymas netikslus 
tai kam dar apie tai ir kal
bėti?

Aišku savaimi kad tokie 
redaktoriai kaip p. Vitaitis 
negali turėti didelės reikš
mės kuomet jo pasaulėžiūra 
priklauso su kuo jis pasi
kalbėjo ir kaip miegojo ir 
kokius sapnus sapnavo apie 
socialistus.

▼ ▼
“Tėvynėje” tilpo taip va

dinamas “Bagočiaus Parei
škimas”. Jis savo “pareiš
kime” prirašo, beveik visą 
puslapį nonsensų, ką per
skaitęs jautiesi skaitęs For
tunato “Balsą iš čyščiaus”, 
kur nekrikštytų vaikų dū
šios dainuoja.

Svarbiausi p. Bagočiaus 
pasiteisinimai tai kad buk 
jis buvęs jaunas ir užtai 
“nekaltas” ir tt. Norisi pa
klausti p. Bagočiaus ar jis 
yra skaitęs taip vadinamą 
“Bagočiaus Išpažintis”? Ar 
tas visas, kaipo teismo do
kumentas, yra netiesa? Jei 
tiesa tai kuomi p. Bagočius 
save pateisina? Kam tada 
p. Bagočius rašo kad jis 
manąs “reaguoti ir už pa
darytas skriaudas pareika
lauti retribūcijos” (suprask 
atlyginimo.—Red.).

Greičiausia visai be rei
kalo p. Bagočius sielojasi; 
mes ir be jo pasakymo se
nai žinome ką jis “gali” pa
daryti.

▼
“Naujienos” džiaug i a s i 

kad Klaipėdos seimelio rin
kimus laimėjo Vokietinin
kai. Prie to “N.” didžiuo
jasi savo “magišku gabu
mu”, buk jos atspėjusios 
kad Vokiečiai laimės. Nėra 
reikalo perdaug gabiu būti 
pasakyti kad lytingoj die
noj sušlapsi.

Socialistų dienraščio re
daktorius gal butų dar la
biau patenkintas jeigu Klai
pėda patektų Vokiečių glo
bai, o Kaunas — Varšavai, 
kaip kelis kartus jau “pra
našavo”. Tada dėdė Gri
gaitis turėtų ką rašyti apie 
“demokratiją”, užmiršda
mas kad jis yra ne kas ki
tas kaip tamsus be idėjos 
akiplėša ir siauras dolari- 
nis fanatikėlis.

“Liaudies Tribūnoj” buvo 
rašyta jau du metai atgal 
kad socialistai nori išvyti iš 
SLA. savo vaikus (komu
nistus) ir patys gauti sau 
vietelę. Anais laikais p. Vi-

THE LITHUANIAN UNIVERSITY CLUB 
SPRING FESTIVAL AND DANCE

I On May 21st, The Lithua
nian University Club will hold 
a Spring Festival and Dance 
at the Lithuanian Auditorium. 
At 7 P. M. the doors will open 
to all who wish to spend a mer
ry evening dancing, eating, 
singing, and indulging in REAL 
enjoyment in a festive fashion.

The L. U. C. welcomes one 
and all, old and young. A 
program consisting of profes
sional- dancing, singing, sketch
es, etc., is being prepared by 
the Social Committee. Old and 
yound will find something to 
interest them. This is an af
fair of the year no one carr af
ford to miss.

The Lithuanian University 
Club is composed of young 
men and women who have fif
teen or more college hours to 
their credit. They are all Lith
uanians, or of Lithuanian des
cent, and only such are allowed 
to join the Club. Two of the 
main purposes responsible for 
the organization of this group 
are: (1) To bring the younger 
Lithuanians closer to the activi
ties in which the older genera
tion is engaged; and (2) To 
help the high school student 
choose the college that would 
be most helpful to his aims, 
and also to help him in regis
tration.

Ever since the L, U. C. was 
organized, late last fall, the 
members have been working 

•industriously to carry out the 
aims of the constitution. Be
fore these aims could be car
ried out successfully, the Club 
had to be made known to the 
public by virtue of its social 
activities first. Following this 
plan, the L. U. C. has succeeded 
in conducting a number of af
fairs that have brought it the 
recognition necessary to carry

taitis, p. Vaidyla ir kiti ku-j 
rie negalėjo numatyti to-1 
liau kaip 36 colius nuo sa-l 
vęs, rėkė kaip už liežuvio 
kariami kad tas netiesa.

Šiandien jau nėra reika
lo šūkauti, tas aiškiai ma
toma visiems. Jau šiandien 
p. Vitaitis, Vaidyla ir kiti 
klūpčioja prieš socialistus 
kad juos- paglostytų....

Bagočius, Gugis, Baka- 
nas ir dar vienas Chicagos 
socialistėlis jau visu gvol- 
tu lenda į SLA. Pild. Tary
bą. Sandariečiai jau pra
deda jausti kad Danušio, 
Vaidylos, Zimonto politika 
yra ne kas kitas kaip per
nykščio grybo “ambicijos”.

▼

Jau eina didelė konkuren
cija del “Tėvynės” redakto
riaus vietos. Matyt Vitai
tis parodė perdaug ištiki
mybės socialistams ir todėl 
kai kurie socialistai nors ir 
“geras akis” turėdami no
rėtų išspirti lauk draugą 
Vitaitį.

Kandidatų yra visa eilė, 
Grigaitis, Augustinavičius, 
ir jeigu jau geresnio nebū
tų tai antruoju redakto
rium gal gautų Vaidyla, da
bartinis “Sandaros” redak
torius, 100% socialistų rė
mėjas.

Vargšas Vitaitis visgi už
sipelnys prastą “zoplotą” 
už uodegiavimą socialistų 
papei ir jo gengei. Well, 
just too bad!....
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on its wonk. The first of these 
was an Informal Social at Gate 
Park. When the management 
of the Ramova and the Milda 
Theatres consented to allow 
the Club to use its theatres, a 
group of members managed 
the gathering and distribution 
of candy to all the children 
who attended the theatres that 
day, free of charge. This was 
the “Kid’s Xmas Party” con
ducted by the L. U. C. in con
junction with the management 
of the thaetre. A dinner at 
the Great Northern Hotel fol
lowed the Xmas Party. Mem
bers and their friends attended. 
A more recent gathering was 
that of the students and their 
parents and friends, reinforced 
by the presence of many Lith
uanians of note. A notable 
fact is that the L. U. C. has 
had representatives at every 
Lithuanian affair given this 
season, and was also a factor 
in the preparation of the banq
uet held at the Shoreland Hotel 
in commemoration of the 14th 
year of Lithuania’s indepen
dente.

Now The Lithuanian Univer
sity Club is sponsoring an af
fair that will be the “cream of 
the crop” as far as social gath
erings are concerned. Those 
who attend the Spring Festival 
and Dante” will' talk about it 
for months to come. We urge 
you all not to miss this gala 
occasion and warn you before
hand that if you do, you will 
regret it thoroughly. Tickets 
are only 50c and can be ob
tained from any member.

Until we meet at the L. U. 
C’s Spring Festival and Dance, 
May 21st, at the Lithuanian 
Auditorium, we bid you a— 

iLIKITE SVEIKI!
A. Stelmok.

“Sandaros” rėmėjai Chi- 
cagoje pradėjo svyruoti ir 
jau abejoja apie ‘Sandaros’ 
politiką. Kaip tūli sako, 
“Sandara” jau perdaug aiš
kiai pasirodė kad socialis
tams bernauja. Kiti nela
bai patenkinti Daniušio ir 
kitų tokių “tūzų” misijo
mis. Tai jų dalykas.

Bent į Chicagos sanda- 
riečius žiūrint mums nesu
prantama kodėl Sandara ir 
Socialistų Sąjunga neturė
tų būti viena organizacija.

Antgalo, kam nesuvienyt 
“Sandarą” su “Naujieno
mis”? Tai butų popieros 
taupymas.

Chicagoje prasidėjo or
ganizavimas dainininkų į 
taip vadinamą “Dainininkų 
Susivienijimą”. Kai kurie 
mano kad toks susivieniji
mas busiąs naudingas, kiti 
numato kad tai bus būdas 
keliems žmonėms lengvai 
pragyventi. Kaip ten ne
būtų, gana keistas tikslas 
to “susivienijimo” yra nu
statinėti dainininkams kai
nas. Jeigu jau dainos turi 
tik vieną tikslą, būtent gau
ti dolarius, tai ko vertos 
tos dainos? Jeigu daininin
kai gali organizuot “uniją” 
tai kyla klausimas kas bus 
dainininkai ir dainininkės: 
ar tie kurie “unijai” užsi
moka, ar tie kurie moka 
dainuoti? Čia jau perdaug!
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MARQUETTE PARKAS
Karolis Norkaitis prisipirko 

daug naujų auksinių daiktų, k. 
t. laikrodėlių, vyriškų ir mote
riškų, ir visokių kitokių graž
menų savo krautuvei. Norkai
tis taipgi yra akių daktaras ir 
turi gerą pasirinkimą visokių 
akinių, vėliausios mados ir pi
giomis , kainomis. Antrašas: 
2437 W. 69 St. Rep.

Dr. Naryjauskas-Nares turė
tų mesti overkotą (ploščių), 
nes jau pavasaris. Jis mat pri
silaiko mados, bet kam tas 
“puikavojimas”.

Pastaru laiku Dr. Naryjaus- 
kas dirba dienomis ir naktimis. 
Jis yra populiarus daktaras to
dėl turi daug pacientų. Prie to 
viso darbo jis dar veda “Mar
gučio” sveikatos skyrių. Išti
kimųjų tai'darbštus žmogus! Jo 
ofisas: 2420 W. Marquette Rd.

“DAINININKŲ Susivieniji
mas”. Pastaru laiku Chicagoje 
prasidėjo nauja organizacija, 
būtent “Dainininkų Susivieni
jimas”. Organizacijos tikslas 
esąs dainininkams gauti apmo
kėjimą už dainavimą Lietuvių 
parengimuose, žodžiu sakant, 
norima padaryti “unija” iš dai
nininkų, kuriems turės būti 
mokama tam tikra alga, kaip 
dabar muzikantams ir kitiems. 
Tai gana keista “unija”. Įdo
mu žinoti kas nuspręs kiek ku
rio dainininko ar dainininkės 
balsas yra vertas? O gal visų 
bus vienoda, kas ištikrųjų bu
tų nepraktiška ir pažeminimas 
geriems dainininkarhs.

Sakoma kad nekurie Lietu
viai dainininkai ketina pristoti 
prie tos “unijos”, tik nežinia 
ar visi “unijistai’ bus verti tos 
algos kurią jiems žydeliai nu
statys? Pamatysime. Sargas.

BANKAI MOKĖS DALĮ 
DEPOZITŲ

HUMBOLDT State Bankas, 
Park Ridge State Bankas, Ro
seland State Savings Bankas ir 
South West Trust and Savings 
Bankas ketina atmokėti depo- 
zitoriams dalį pinigų, šie ban- 
kan turi surinkę tam tikras su
mas ir trumpoje ateityje galės 
pradėti mokėti dalį žmonių de
pozitų. Dabar žmonėms pini
gai labai reikalingi ir atmokė- 
jimas butų labai vietoje. Nuo 
uždarytų bankų daugelis Lie
tuvių sunkiai nukentėjo.

GEGUŽINIS BALIUS. Dar 
apie savaitė laiko liko iki va
karo kurį rengia Lietuvių Uni
versitetų Studentų Klubas. Jų 
vakaras įvyks šeštadienį, Ge
gužės 21 d., Lietuvių Audito
rijos didžiojoj salėj.

Šio vakaro ryškiausia ypaty
bė bus kad visą programą iš
pildys patys klubo nariai ir 
narės.

Lietuvių studentų Chicagoje 
ir netolimuose nuo Chicagos 
universitetuose ir kolegijose 
yra nemažai. Jie ima įvairius 
mokslo ir meno kursus. Tat 
reikia manyti kad turi pakan
kamai savo jiegų įdomiam pro
gramų! sudaryti.

Studentija yra jauna ir kul
tūringa musų visuomenės da
lis. Ji tikrai sudarys branduo
lį tokiam smagiam parengimui 
kad atsilankiusieji ilgai atmins.

Taigi lauksime to parengimo 
ir pasistengsime jame būti.

Vienas iš Senių.

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

; su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė- |
nesį rasite Pustapėdiškų Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 2 

; gyvenimo nuotikiais. Z
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į J

Lietuvių metams $3.00. Adresas: i
“MARGUTIS” |

2437 West 69th Street Chicago, Ill. t
! Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis. 2
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CHICAGO! pasklido gandai 
kad dvi Lietuvių įstaigos del 
depresijos atsidūrė nemalonioj 
padėtyje. Viena iš jų yra Met
ropolitan Laundry Co., o kita— 
Chicagos Liteuvių Auditorijos 
bendrovė. Nieko nuostabaus 
prie dabartinių aplinkybių.

Chicagos Lietuviai turėtų 
dėti pastangas kad prie to ne
priėjus ir išvengus didelių nuo
stolių. Jeigu Lietuvių įstaiga 
susiduria su finansiniais keblu
mais tai yra vienas kelias — 
stiprinti jiegas kaip galima.

Aišku, jei bile Lietuvių įstai
ga butų pavergta arba nupirk
ta kitataučių, mums butų dide
lė negarbė.

MELROSE PARK, ILL.

Melrose Parke dabartiniu lai
ku randasi daug bedarbių, ir 
dar vis kasdien atleidžia darbi
ninkus. Pažymėtina kad pas
taru laiku Northwestern gele
žinkelio kompanija atleido 445 
darbininkus, ši kompanija tu
ri dideles dirbtuves, kuriose 
dabar dirba apie 95 žmonės.

Vietomis kai kurie darbinin
kai gauna dirbti po keturias 
dienas kas antra savaitė, ži
noma, tas geriau kaip nieko, 
tačiau iš tokio darbo sunku su 
šeima pragyventi.

American Can Co. pradėjo 
dirbti kiek geriau, sako dirbs 
dvi savaites į mėnesį.

American Steel Foundry Co. 
jau rodos du metai kaip mažai 
bedirba; kai kurie dirba tik ke
turias dienas per mėnesį.

Kažin kas bus iš tos “aukso 
šalies” kad darbai eina blogyn 
ir blogyn.... Vargšas.

DEMONSTRACIJA. Gegužės 
6 d. Melrose Parke buvo su
rengta demonstracija, kuri bu
vo užvadinta kaipo komunistų 
demonstracija, bet tikrenybėje 
tai paprastų darbo žmonių ku
rie neturi darbo nei ką valgyt. 
Policijai pradėjus demonstran
tus skirstyti, apie desėtkas pa
šauta ir apie 50 areštuota. Iš 
pašautų nekurie matėsi sunkiai 
sužeisti. Gaila kad tokie inci
dentai apsireiškia ir padaro 
daug žalos. Tai vis ne kas ki
tas kaip bedarbės vaisiai.

Korespondentas.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”

štai kiir gaunama 
“Dirva” Chicagoje:

“MARGUTIS”
2437 W 69th Street

Aušros Knygynas
3210 So Halsted st

News Stand
Kedzie and North ave

News Stand
18th St. & S Halsted st

News Stand
Milwaukee ave

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

News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand

40th St & Kedzie ave
News Stand

Archer ave. and
So Western ave

News Stand
47 St. & Ashland ave
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S.L.A. Pildomos Tarybos 
balsavimai pasibaigė. Kiek 
patiriama, jie ištraukė net 
7276 narius balsuoti, skai
tant paduotus balsus už 
kandidatus i prezidento vie
tą, už kuriuos balsų paduo
ta daugiau negu už kuriuos 
kitus tris kandidatus Į kitas 
vietas.

Daugiausia paskiras kan
didatas gavęs balsų yra da
bartinis S.L.A. Vice-Prezi- 
dentas A. Mikalauskas.

Seka'ntis daugiausia ga
vęs yra dabartinis SLA. Iž
dininkas Gugis.

Trečias su daugiausia bal
sų yra dabartinis Iždo Glo
bėjas J. Januškevičia.

Po jo seka su daugiausia 
balsų iš senos valdybos da
bartinė Sekretorė P. Jur- 
geliutė.

Po jos, iš senos valdybos 
Dr. Klimas. Po Dr. Klimo 
— M. A. Raginskas.

S. Gegužis, senos valdy- 
zos Prezidentas, stovi pas
kiausioj vietoj.

Kaip SLA. nariai atme
na, p. Gegužis su pagalba 
organo redaktoriaus Vitai- 
čio, jau metas laiko atgal 
buvo užvedę vajų diskredi- 
tuot narių akyse Sekretorę 
Jurgeliutę, net buvo užsi
manę išmest varu iš sekre
toriaus vietos, bet nežiūrint 
didžiausių pastangų, Jurge- 
liutė gauna beveik 1000 bal
sų daugiau už Gegužį.

Tas parodo Gegužio “po- 
puliariškumą”: jis nariams 
jau nusibodo, šešiolika me
tų prezidentauti yra peril
gai.

* ❖ *

Kas bus SLA. Prezidentu?

Bet visai nebus nuostabu 
jeigu GEGUŽIS ir vėl liks 
Prezidentu... Nors tai bu
tų tragedija Susivienijimui, 
bet Gegužis gali likti Prezi
dentu dar porai metų.

Štai kaip:
Gegužiniai ir Bačiuniniai 

be abejo turės seime didu
mą delegatų. Valdybą ren
ka seimas, o ne nariai, nors 
šiuose balsavimuose Bago- 
čius gavo didumą balsi? ir 
jis (renkant visuotinu bal
savimu) turėtų skaitytis iš
rinktu.

JEIGU Gegužio šalinin
kai delegatai bus gana fa
natiški ir seks Gegužį, Ge
gužio atsikratyti nebus ga
lima.

Gegužis labai NORI būti 
Prezidentu ir jis tos progos 
nepaleis. Štai kur ta pro
ga:

Gegužis pasakys Bačiuni- 
niams: Rinkit mane Prezi
dentu dar vienam terminui. 
Toliau aš nekandidatuosiu. 
Duodu garbės žodį. Už tai 
mes remsim Jurgeliutę ir 
Tareilą. Jeigu ne, jnes su- 
sidėsim su socialistais ir jie 
už Gugį ir Viniką sutiks 
atsižadėti Bagočiaus....

Taip galės būti JEIGU 
socialistai neturės seime de
legatų didumos. Tada Ge
gužis galės žaisti su vienais 
ir su kitais.

Jeigu socialistai užvaldys 
seimą tai jiems Gegužio pa
galba nebus reikalinga ir 
jie gali iškrėst ir tokį vai
kiška šposą kaip išrinkimas 
Viniko SLA. sekretorium.

Chicagos sandariečiai su
tiks ant to, tik priklausys 
ant kiek bus Gegužiui išti
kimi kiti sandariečiai dele
gatai.

♦ $ C

Bačiunas ar Bagočius?

Jeigu delegatai į seimą 
pateks ta pačia proporcija 
kaip balsuota už kandidatus 
į prezidentus, geroje tvar
koje socialistai nieko nepeš 
ir Susivienijimas turėtų pa
silikti tautininkų rankose. 
Butų gėda jeigu tautiškas 
Susivienijimas patektų nei 
pusę balsavusių narių bal
sų negavusiam. Bagočiaus 
3172 balsus suihuša Gegužio 
ir Bačiuno balsai — jiedu 
sudaro 4104 balsus, reiškia 
žymiai didesnę pusę ir tau
tininkų žmogus turėtų būti 
prezidentu.

Tik .kuris: ar Gegužis su 
1981 balsu, ar Bačiunas?

Po nominacijų, Gegužis 
pasakė: “Nariai parodė jog 
jie manęs nori, balsuodami 
už mane daugiau negu už 
Bačiuną, taigi aš turiu tei
sę būti tautininkų kandida
tu....” Ką Gegužis pasa
kys dabar: ar vėl mainysis 
ir ar eis į tokias kenksmin
gas politikas kaip susidėji
mas su socialistais kad tik 
tautininkui netektų (jeigu 
jam netenka) ? Ar rasis 
gana tokių sandariečių ku
rie norės socialistams par
siduoti už savo kandidatą, 
kuris dabar aiškiai matom

yra atgyvenęs savo dienas 
ir vertas pagarbos už atlik
tus darbus, bet netinkamas 
toliau vadovauti?

Nuo šio seimo priklausys 
Gegužio stovis SLA. ir Lie
tuvių tautos istorija: jis ga
li likti dideliu žmogum il
giems laikams ateityje, ir 
visai mažučiu, siauru poli
tikieriam, be idealo ir be 
garbės....

Jeigu Bačiunas butų sto
vėjęs Gegužio vietoje, jo rė
mėjai niekados neprileistų 
jam lošti taip kaip čia kal
bama apie Gegužį. Ir jis 
pats to niekados nedarytų. 
Žmogus su tautine idėja nie
kados neprivalėtų ją sumin
ti del savo asmeniškų aspi
racijų.

SUSIVIENIJIMAS YRA 
TAUTININKŲ ORGANI
ZACIJA IR TURI TOKIA 
PASILIKTI.

Mažo Žmogučio Darbas

“Tėvynėje” politika drau
džiama varyti, bet p. Vitai- 
tis tą laužė ir pagaliau ap
sivainikavo pastarame nu
meryje patalpindamas Ba
gočiaus pasiaiškinimus.

Kam jis taip padarė visi 
aiškiai supranta: Bagočius 
gavo 3100 balsų į SLA. pre
zidentus. Reiškia, reikia 
laižytis jam, gal jis susimy
lės ir teiksis numesti plu
telę (paliks redaktorium).

Bet ką darys p. Vitaitis 
jeigu seime nebus gana so
cialistų ?....

Prie to, Bagočiui tas Vi-

Laukai aksominiai žiedais pasipuošę 
Nakties užmigdyti sapnuoja, 
Tik girios aplinką vainiku apjuosę 
Jausmingą dainužę dainuoja.

Jos dainą jausmingą be žodžių dainuoja, 
Ir širdį jausmais įliepsnoja,
Kad ji jų užburta kažin kur plasnoja, 
Kažin kas ją šaukia, vilioja....

Pražydus naktinė, skaisti, sidabrinė 
Užbūrus man širdį vilioja, 
O daina lapelių, tyli sutartinė, 
Jausmais mane visą bučiuoja.

Čia gėlės auksinės, laukai sidabruoti
Taip širdį į glėbį vilioja,
Kad noriu aš gėles, laukus išbučiuoti 
Kaip žvaigždės tyliai juos bučiuoja....

Jonas Morkūnas.

PAVASARIS
(E. Bendzaitytė)

Tėmyk, žiema jau nuslinko, 
Sniegas ir ledai nutirpo, 
Saulė gaivinti pradėjo, 
Viskas naujai sujudėjo.

Gamta kruta ir kvėpuoja,
Visi džiaugias, linksmai juokias, 
Žiūrėk, niekas jau neguli, 
Kas miegojo jau atbudo.

Saulė spindulius jau sklaido, 
Gamtai gyvastį suteikia, 
Jau pavasaris atėjo — 
Visa gamta sujudėjo.

Tūkstančiai dygsta diegelių, 
Taip puikiai žaliųoj’ laukeliai, 
Pražydo sodų medeliai, 
Žydi gėlės ir krūmeliai.

Čiulba paukšteliai meilingai, 
Lakštingalos gied’ džiaugsmingai, 
Linksmas laikas prasidėjo, 
Kad pavasaris atėjo.

taičio pasitarnavimas nei už 
centą nepagelbėjo. Kam pa
sistatyt save tokiu mažučiu 
ir pasirodyt visiems jog ne
turi principų ir laužai Su
sivienijimo tvarką?

Gaila kada žmogus atsi
duria tokioje desperacijoje. 
Bet kaltas jis pats.

S.L.A. Pild. Tarybos
Rinkimų Pasekmes

(Oficialiniai daviniai)

Prezidentu:
Bagočius 3172
Bačiunas 2123
Gegužis 1981

Vice-Prezidentu:
Mikalauskas 4026
Vokietaitis 1449
Mockevičius (bolš.) 1529

Sekretorium: *

Jurgeliutė 2905
Čekanauskas 2259
Miliauskas (bolš.) 1789

Iždininku:
Gugis 3541
Tareila 2177
Mažeika (bolš.) 1450

Daktaru-Kvotėju: 
Dr. Bronušas 2948
Dr. Klimas 2396
Dr. Stanislovaitis 1707

Iždo Globėjais (du) 
Januškevičia 3517
Bakanas 2869
Raginskas 2231
Stungis 2092
Mockus 1846
Sekys 1005

švedų Kalba Lietuvoje

Balandžio 13 d. Vytauto 
Did. Universiteto rūmuose 
atidaryta Švedų kalbos kur
sai. Lietuvių-Švedų drau
gijos pirmininkas Dr. Kan. 
Tumas, atidarydamas kur
sus, pabrėžė kad Švedų kal
bos mokėjimas atidarys du
ris į Švedų, Danų, Norve
gų ir iš dalies į Suomių kul
tūros turtus, į mokslo įstai
gas, kurios mokslo atžvil
giu lygios kitoms vakarų 
Europos mokslo įstaigoms.

Susidomėjimas Švedų kal
ba Kaune nemažas, nes į 
kursą atsilankė apie 150 as
menų, kalbos mokytis užsi
rašė 50 asmenų.

Reikia tikėti kad Švedų 
kalba susidomėjimas nepa- 
paeina tik del Švedų paėmi
mo degtukų monopolio Lie
tuvoje.

Nors už Baltijos juros, 
Švedija yra artimiausia ša
lis drauginga Lietuvai, la
bai aukštai kultūroje paki
lus, ir su ja santikius palai
kant gal Lietuviai pradėtų 
daugiau linkti prie jūreivy
stės, nes jau pats pirmuti
nis klausimas — susisieki
mas su Švedija — reikalau
ja išėjimo į jurą.

Jau prieš 1500 metų Šve
dai Vikingai lankėsi Lietu
voje, atplaukdami įvairiais 
tikslais, bet apie Lietuvių 
išėjimą į juras nei tuomet, 
nei vėliau, nei dabar nesi
girdi.

(Tiesa, šiose dienose Lie
tuva pirko Anglijoje du lai
vu, bet nekurie Kaune ban
do tą pirkimą pajuokti, lyg 
Lietuviams nepritiktų į ju
ras išplaukti, o tik slapsty
tis senoviškose pasakiškose 
nepereinamose giriose....)

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

duodama metams už $2.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

KANKLES
TAUTINE LIETUVIŲ MUZIKA

Rašo V. Dainoras.

£)AININGA ir muzikalės dvasios Lietu
vių tauta. Tuo jos dainingumu ste

bėjosi net pasaulio garsenybės, kaip Goe
the, Heine, Suomių kai kurie mokslo vy
rai ir k. Ir kodėl taip daininga Lietuvių 
tauta, nei vienas jie neįspėjo. Ir tas liks 
svetimiesiems paslaptimi ant visados. Tik 
tas gali to dainingumo priežastį suprasti 
kas tik įžengia į Lietuvos girias ir gojus, 
kas moka klausytis paukščių čiulbuonių 
porinimų, kas moka Lietuviškuose arimuo
se vagas vagoti ir kas sugeba skaityti Lie
tuvio dvasios knygą.

Visus tautos praeities žygius surašė 
į sermėgių krutinės skaudžiai ties milži
nų kapinynais verkiančios vaidilų kanklės. 
Kanklių verksmas jau bemaž nutilęs, bet 
per žalius Lietuvių gojus tų kanklių aidai 
amžius paslaptingai gaus ir su girių vėt
romis kalnų-kalnais suoks.

Kas gi yra tos kanklės? Kanklės tai 
ant gražiai išdrožinėtos dėžutės ištemp
tos plieno stygos, kuriomis senovės Lietu
vių vaidilos reiškė tautos sielos godas, skė
lė priešo užpultam Lietuviui į krutinę ko
vos ugnį. Kanklės buvo paslaptingai ga-
lingi tonai, poriną tautos didvyrių garsius 
žygius ir dainomis svaiginą tų didvyrių 
tyliai milžinkapiuose besiilsinčius kaulus.

Kanklininkai buvo tokie žmonės kurie 
buvo kartu ir poetai, ir muzikai, ir dainiai 
ir pranašai. Kanklės tai kasdieninis tų 
žmonių draugas, jų gyvenimo palydovas. 

• Jeigu Lietuviai rengdavo kokią puo
tą, vestuves ar net laidotuves (pakravus), 
viską lydėdavo mistiška ir verksminga 
kanklininko daina. O jeigu kokią puotą 
rengdavo Lietuvos kunigaikštis, tai kank
lininkų stygų tonai ir jų dainų gJrsai ai
dų aidais net tankias girias virkdė. Suei
davo jų pačių gąrsiausių, didelė daugybė. 
Niekas nebuvo taip galingas kaip Lietuvių 
vaidilų kanklės. Jos savo galybe išaugin
davo tvirtus kimu ir dvasia Lietuvių did
vyrius.

Buvo ir tokių valandų kad Lietuvių 
sodybose ir kunigaikščių pilyse dvelkė 
šventa tyla, tada vaidilų kanklės pynė ties 
milžinkapiais jautrias stygų raudas. Plie
ninės širdys turėdavo srauniom ašarom 
pravirkti išgirdusios kanklių stygų raudą, 
žalio šilo šoimą ar lakštingalų suokimą. 
Tie tonai raižė kraštą ne kai kuriais atsi
tikimais, bet ištisais šimtmečiais, ir tas vis
kas įsikerojo Lietuvių širdyse. Todėl Lie
tuvis ir yra taip skambiai dainingas, taip 
nepaprastai jis jautrią kančioms turi širdį.

Tai taip buvo senovėje.
Kada Lietuvių tautą pradėjo teriotį 

visokį nevidonai tai ir kanklės turėjo po 
truputį nutilti. Iki Didžiojo Karo jos jau 
visai buvo nutilusios. Bet prieš pat karą 
Lietuvių krutinės iš suakmenėjimo vėl pra
dėjo atbusti ir pradėjo jieškoti kelių atgai
vinti kanklių muzikai. Pirmas tą mintį 
paskleidė Pranas Puskunigis. Jis ir yra 
skaitomas atgaivintų kanklių tėvas. Jis 
pradėjo organizuoti kanklininkų būrelį ir 
manė bandyti surengti vieną-kitą koncer
tą. Didžiajam Karui prasidėjus kanklių 
organizacijos idėją pradėjo skleisti ir net 
įgyvendinti vienas iš Lietuvos spaustuv- 
ninkų, Salemonas Banaitis. Jis savo lėšo
mis suorganizavo orkestrą ir visus jo 
spaustuvės darbininkus Pranas Puskuni
gis išmokino kankliuoti.

Karo metu, 1916 m. Sausio 13 d. įvyko 
kanklių koncertas, kuriam vadovavo Pra
nas Puskunigis. Tas kanklių koncertas 
vėl atbudino apsnūdusią dainingą Lietuvių 
dvasią ir buvo lyg pranašystė atgimsian-

čios Lietuvos. Nuo to laiko pasaulis pa
stebėjo kad kanklės slepia savyje gilesnį 
meną negu kiti muzikos instrumentai. Jos 
liaudies dainas padaro dvigubai muzika
lesnes. Ypatingas įspūdis buvo dar ir to
dėl kad kanklininkai ir kanklininkės kon
certe buvo apsivilkę žavingais, pilnais ke- 
rėjančios galės tautiškais rubais.

Lietuvai tapus Nepriklausoma, pir
mutinis kanklių atgaivinimo gintį skleidė 
J. Strimaitis, paskiau generolas Nagevi
čius, kuriems vadovu buvo tas naujasis 
vaidila, Pranas Puskunigis. 1925 metais 
rimtai susidomėta kanklėmis ir Liepos 30 
d. įsteigta Kanklininkų-Gaivintojų draugi
ja, kuri pasistatė sau tikslu sužadinti Lie
tuvos visuomenėje kanklių meilę ir pa
garbą.

Amerikiečiai Lietuviai gavo progą iš
girsti kanklių muziką kuomet 1924 metais 
išvažiavo ten Juozas Olšauskas, kompozi
toriaus A. Vanagaičio sandraugas.

* * *

Kanklės yra ne vien Lietuvių bet kar
tu ir Suomių tautinė muzika. Suomių (Fi
nų) garsus kanklininkai kaip Jivana Onoi- 
la, Jivana Shemeika, Jivana Mishukka, 
kankliuodavo savo tautai garsų epą “Ka
levala”.

Musų kanklininkai jau yra 500 metų 
kaip mirė, o Suomių didis dvasios dainius- 
kanklininkas Jivana Onoila tėra' keletas 
metų kaip užmigęs pilkoje žemėje.

Didžiausis visų tautų ir daugiausia 
savyje grožio slepiąs tai yra liaudies me* 
nas. Liaudies meno širdis bene ir bus 
kanklės. Taigi kas {nori pasinerti į tas 

i meno slaptybes tas turi pažinti kankles. 
| Tik kanklės suteiks, ne vien Lietuviams 
bet ir kitų tautų žmonėms, didį dvasios 
sustiprinimą ir tautos paslaptį. Didi mi
sija bus tai spaudai kuri propoguoja kan
klių atgaivinimo idėją. Giliausia gali skie
pyti Amerikos Lietuvių tautinę vienybę 
tik skambus ir paslaptingai galingi kank
lių balsai.

Lietuvoje kanklių gaivinimo darbas 
plačiai varomas. Kiekvienas Lietuvis lai
svai gali klausytis šventadieniais iš Kauno 
per radio transliuojamą kanklių muziką. 
Ir tą pusvalandį kai radio bangos neša 
kanklių gaudesį, kiekvieno Lietuvių širdy
je bręsta pasiryžimo jiega, o akyse ašaros 
težvilga.

Kanklės dabar galima gauti naujai 
pagamintos už 4—8 dolarius. Senovės vai
dilų kanklės iš po žalių velėnų ar iš mil
žinkapių krūtinių ir už šimtus neatkasi.

(Tąsa i

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS
ZEMLAPIAI

30c
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c. 

Kaina: vietiniams po 25c.
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. • Cleveland, Ohio
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PER TVORA 
PASIDAIRIUS

(Tąsa iš pereito numerio)

Maskvoje, matydamas net gražiausią 
moterišką — kunigaikštytę ar pirklio 
žmoną ar dukterį — manė kad jo Nerytė 
yra daug gražesnė. Kur matė puošnius- 
brangius rubus ir papuošalus, svajojo kad 
reiktų juos savo mylimajai padovanoti; 
kur buvo greta kitų moteriškų, manė kad 
tarp jų Nerytė randasi, ir ją pamatyt no
rėjo. Bet kai kitų akjs į jį žiurėjo, jis tik 
jų baltimus matė, jų akys neturėjo jam 
žavėtinumo. Jeigu ką gavo, su ja dalintis 
geidė; jeigu nemalonumą patiko, jai pasi
guosti norėjo; patirtus džiaugsmus jai ap
sakyti troško. Troško apsakyti jai Mask
vos įvairumą, žmonių ypatybes ir viską kų 
matė gero ar blogo. Bet nebuvo kaip ją 
sueiti, ir tik mintyse su ja kalbėjosi, o šir
džiai ilgu ir liūdna buvo.

Jo gyvenime dabar buvo tokia tuščia 
bevertė spraga, kurios niekuo negalėjo už
pildyti.

* * ♦
Maskvoje pasklido gandai kad apsi

lankęs pas Totorių khaną pabėgėlis iš Lie
tuvos Narimantas nieko nelaimėjęs gryž- 
ta. Tuo pat laiku pradėjo girdėtis kalbos 
kad Jaunutis-Ivanas žada apleisti Maskvą 
ir veda derybas su Vilnium gauti sau nors 
kokią vietą, nes Simeonas jokios pagalbos 
neduoda. Tarp Simeono ir Jaunučio kilo 
net vaidai ir išdidus Rusų kniazius pasakė 
savo svečiui kad jis del jo nenori su Algir
du pyktis, nes jeigu Algirdas neteks Vil
niaus jis vėl ims veržtis ir užkariauti nau
jas Rusų žemes.

Šis Jaunučio apsivylimas slopino ir 
Merkio dvasią: suprato jis kad Vilniuje ir 
Trakuose padėtis pasilieka ant visados ta 
pati kaip Keistutis ir Algirdas nustatė, o 
ten jam vietos jau tikrai niekados nebus, 
nes jam ir dabar ausyse skambėjo gras
inus Keistučio žodžiai: “Keistutis už gerą 
geru atsimoka, bet išdavikams niekados 
nedovanoja!”

* • * . * ■
Velykos — pavasarinė šventė. Mask

va nepaprastai gyva, smagi, linksma. Bet 
visame mieste gal nebuvo liūdnesnio žmo
gaus už Merkį. Niekam jis savo liūdesio 
nesipasakojo ir, viską nešiojo užslėpęs sa
vo širdyje, kas jo jauną krutinę nepapras
tai slėgė.

Prie kitų įvairumų ir apeigų kokiomis 
Rusai Velykas šventė, trečią Velykų dieną 
buvo surengtos arklių lenktynės ir stiprių 
vyrų imtynės, ką mėgo Totoriai ir Rusai. 
Arklių lenktynės buvo daugiausia tarp Ru
sų ir Totorių, kurie tam ir arklius pratin
davo per ištisą metą. Totoriai savo lauki
niais smarkiais arkliais, būdami maži vy
rai, tankiausia lenktynes laimėdavo.

Imtynėse dalyvavo labai maišytų žmo
nių: kareiviai ir kunigaikščiai Rusai, taip
gi baskakų palydovai, ir svečiai palydovai 
pirklių iš įvairių šalių, dalyvavo ir galiū
nai palydovai kunigaikščių, ir bastūnai — 
visi dideli, smarkus vyrai, ir į jas buvo 
įtrauktas Merkys. Jis visai nenorėjo sto
ti, bet jo nauji draugai įkurstė. Merkys 
beveik paskutinis įstojo, ir, reikia pasaky
ti, paskutinis išėjo, nes jis buvo vienas iš 
nedidelio būrelio laimėtojų.

Štai su kuriais Merkys kovėsi ir nu
galėjo, kovėsi su milžinu Nikita, kniazio 
palydovu iš Žemutinio Novgorodo, ir jį 
nugalėjo; kovėsi su Arabu Sinsin, pirklio 
Irmino palydovu, pagarsėjusiu smarkuo
liu iš Bagdado, bet jis Lietuviui nedalai- 
kė; kovėsi su išdidžiu Mozuru Kuslickiu iš 
Krokuvos, palydovu Lenkų karaliaus pa
siuntinio, bet Mozūras tuoj buvo nugalė
tas; prieš jį buvo pastatytas baskako Ga
zai padėjėjas, milžinas Totorius Kabula, 
kurio ir klastos negelbėjo; stojo ir vienas 
Lietuvis, vardu Šarūnas, kurs buvo prie 
Simeono, atvykęs iš Vilniaus su didkuni- 
friJ stionc Aigusta, bet Merkys ir su juo 
apsidirbo. Po to prasidėjo narsuolių vai

šės, bet ir tas Merkio neviliojo, jis tuoj nuo 
visų atsiskyrė ir vėl pasinėrė savo liūde
siuose. Nors po jo kojų buvo Maskvos že
mė, bet jo mintys lakstė ten toli Trakų 
pilyje, ir tik vieną Nerytę jo vaidentuvė 
tematė.... Taip jis norėjo sau laimėjimu, 
savo pergale su ja džiaugtis....

Ant rytojaus patyrė Merkys kad jo 
kas jieškojo. Taip, jo j ieškojo Maskvos 
baskakas Gazai, kurs kvietė jį stoti tarny
bon prie savęs. Bet stoti Totorių tarny
bon reiškė keliones tarp Maskvos ir Sara- 
jaus, o tas reiškia tolyn nuo Lietuvos. Tą 
pasiūlymą atsisakė priimti, ir neužilgo jį 
patiko geresnė laimė, nes jį susirado pirk
lys Irminas, kurio stipruolį Merkys buvo 
nugalėjęs. Patyręs kad šis naujas stipruo
lis yra be užsiėmimo, Irminas kalbino Mer
kį stoti savo tarnybon.

Patyręs kokius miestus Irminas žada 
lankyti ir kur buvoti, Merkys sutiko stoti 
prie jo, kadangi tas reiškė progą apsilan
kyti ir Lietuvoje, o tada ir Trakuose, kur 
galės nors vogtinai sueiti savo paliktą Ne
rytę. Šis pirklys, labai smulkaus sudėji
mo žmogus, labai didžiavosi dideliais, ga
lingais vyrais palydovais, kuriems brangiai 
apmokėdamas turėjo surinkęs aplink sa
ve jų iš visų šalių. Irminas prekiavo bran
giais tolimų rytų šilkais, auskarais ir vi
sokiomis brangmenimis, ką parduodavo tik 
patiems turtingiausiems, kurie nežinojo 
turtų vertės.

Irminas po mėnesio laiko apleido Mas
kvą ir su savo karavanu, su dideliu buriu 
palydovų, išsileido ilgon kelionėn. Iš Mas
kvos vyko į Vladimirą, paskui į Suzdalą, 
Kostromą, Jaroslavlį, Tveri, Rževą, iš ten 
į Novgorodą Didįjį, o tada jau suko į pie
tus, ir per Pskovą, Polocką ir Vitebską ar
tinosi prie Vilniaus.

Bet reikia pasakyti kad ta kelionė bu
vo ilga, tęsėsi net ištisą metą, taigi jie tik 
kitą pavasarį pasiekė Lietuvą. Be to kad 
pati kelionė buvo tolima ir negreita, ark
liais ir upėmis keliaujant, pirklys dar kož- 
name mieste užtrukdavo po savaitę, dvi, 
ir kaip kur po mėnesį laiko.

Pasiekus Vitebską, Merkiui reikėjo 
rūpintis paslėpti save kad Lietuviai nepa
žintų, nes ten jau pradėjo rastis Vilniaus 
žmonių, bet tų laikų rubais buvo galima 
pasislėpti, ir taip kelionę tęsė toliau. Vyk
stant į Vilnių, nors buvo baimės kad ne
pakliūti Keistučiui, vienok nenugalimas 
pasiilgimas Nerytės ir troškimas ją pama
tyti darė jam visus pavojus mažais ir ne
reikšmingais. Jis jau buvo sugalvojęs ką 
darys ir kaip slapstysis, ir taip tikėjo savo 
mylimąją tikrai pamatyti.

(Bus daugiau)

Ar Aš Tau Sese, Nesakiau?
(A. Vanagaičio dainuojama)

Ar aš tau, sese, nesakiau?
Ar aš žodelio netariau?

Nušluok dvarelį subatoj, 
Atjos sveteliai nedėlioj.

Atjoja pulkas — septyni, 
O jų tarnaičių — devyni.

Atjoja šelmis bernelis
Kurs daug iškados padarys.

Pririšo žirgų prie tvoros, 
Prie lelijėlės geltonos.

Pamuisė žirgas galvelę, 
Išlaužė uosio tvorelę.

Eina margelė verkdama, 
Pas motinėlę klausdama:

Močiute mano, širdele, 
Ką daryti su rūtele?

Laistyk rūtelę vakarais,
O lelijėlę tik rytais.

Prigis rūtelė iš šaknų, 
O lelijėlė iš laiškų.

Savotiškas Pamokslas.
Vienas kunigas turėjo pa

protį, sakydamas pamokslą, 
mušti kumščia į sakyklą. 
Vaikai tarnaują mišioms 
dėl juoko įkalė kartą į sa
kyklos kraštą kelias vinis. 
Kunigas, įlipęs į sakyklą, 
atsigręžė į altorių ir ėmė 
šauktis šventųjų pagalbos:

— Maldauju jūsų pagal
bos, šv. Juozapai ir šv. 
Pranciškau.... (čia suda
vė kumsčia į sakyklos kraš
tą ir vinįs Įdūrė ranką):

—O kad jus bala, jus iš
dykėliai!

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., parakė 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”

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

Kaip Lietuvoje Berneliai 
Mergeles, ii- Mergelės 

Bernelius Vilioja
(Iš vieno Kauno laikraščio)

“Širdžių karalaitės, pasi
turinčios, ar amatninkės, 
nepralaimėsite rašydamos 
pasiturinčiam blaivam rim
tam fotografui, gražiam 30 
brunetui.’’ (Antrašas)

“Valdininke! kurs nejieš- 
kai turto bet doros ištiki
mos žmonos. Atsiliepk jau
nai nešpėtnai išsilavinusiai 
ūkininkaitei turinčiai 8000 
lt. vertės dalį. Pirmenybė 
girininkams, savanoriams 
ir kariškiams. Foto būti
nai. Kėdainiai”.

“Simpatingas, gražus, 29 
m. studentas. Paveldėjo 70,- 
000 lt., vesiąs tokią pat. t. 
y. gražią, turtingą inteli
gentę panelę ne senesnę 22 
m., iš provincijos.”

“Esu jauna gyvanašlė, 
turiu 4000 litų. Vedybų tik
slu prašau siųsti laiškus su 
foto.”

“Atsiliepkit mergužėlės 
jaunam bernužėliui trokš
tančiam sukurti ramų šei
myninį gyvenimą.”

“Perplauksiu Atlantiko 
vandenyną jei kas paruoš 
baidarką.”

“Ilgesio ir meilės pilna, 
mergužėle atsiliepk. Tikslas 
— vedybos.”

“Trys dvarininkės, gyve
nančios netoli Kauno, nori 
ištekėti Metai bendri 67. 
Turtas nesvarbu. Foto bū
tinai.”

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—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

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

1932 KALENDORIUS 1932
Gegužės-May

Sekmad. 15 Sekminės. .Sofija. Gražutis, Jaunutė
Pirmad. 16 Jonas Nepom. Vitaragis, Bitė
Antrad. 17 Pskalis Išpaž. Mandagus, Gika
Trečiad. 18 Klaudijus. Erdvilas, Ryte
Ketv’tad. 19 Petras Celestinas. Skaistuolis, Apeilė
Penktad. 20 Bernardas Senieč. šviedris, Augmantė
šeštad. 21 Valensas. Vaidevutis, Vydminė, Alyvė

“Atsiliepk jaunai inteli
gentei panelei j ieškančiai 
turtingo gyvenimui drau
go.”

“Laisvas, sako gražus, 
jieškau širdužės. Susipažin- 
sim apsivesim.”

“Rimtas gyvanašlis Įieš
ko sau draugės. Foto būti
nai.”

Šitą ir daug kitų jieškoji- 
mų “širdies draugų” pa
skaičius Lietuvos laikrašty

je, imi mislyt: nejaugi nie
ko negelbsti nei tie ten lei
džiami šlamštai-romanai ir 
kitokios ‘širdį dilginančios’ 
knygos kad panelės ir po
naičiai, maišydamiesi krū
voje, neranda sau poros? 
Juokas kad per medžius 
negali jie matyt miško....

Kiekviena moteris turi 
galvą skrybėlei, pirštus žie
dams, rankas pirštinėms, o 
širdį.... visiems.

“Juodo Karžygio Sūnūs”
K. S. Karpavičius, Lietuviškų istoriškų apysakų kūrėjas, 
rašo savo didžiausi Lietuviškų Karžygystčs 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 §2; Kanadon $2.50; Lietuvon ir kitur $3.00.

— REIKALAUKIT NUMERIO PAMATYMUI — DYKAI. —

DIRVA 6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

Ar užsi-

I

“Kam ta klausima kelti?” 
c C

—klausia cigaretų verslas!

trauki?

TV 4T ETŲ metais cigaretų skelbi- 
x muose ypatingai vengta žodžio 
‘"užsitraukti”. Kodėl? Gerumėlis 
žino! Juk kiekvienas, žinodamas ar 
nežinodamas, užsitraukia! Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu 
laiku įkvepia dūmų dalį, kuriuos jis 
ištraukia iš cigareto.

Dėl to labai svarbu būti tikru, jog 
cigaretes, kurį rūkote, yra grynas ir 
švarus - būti tikru neįkvčpti tūlų 
nešvarumų,

Lucky Strike drįso šį klausimą 
iškelti - nes jie šį dalyką išrišo! Tas 
duoda jums apsaugą, kurios jūs

pageidaujate . . . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi visuose net 
puikiausio, lengviausio tabako lap
uose, pašalinami Luckies valymo 
procesu! Luckies tą procesą įvedė. 
Tik Luckies jį ir turi!

“Penkiosdešimts milijonų rūkytojų 
negali klysti!” Todėl, jei jūs žino
dami ar nežinodami užsitraukiate 
dūmą - visų pirma apsaugokite savo 
jautrias gleives!

“It's toasted"
Jūsų Gerklei Apsauga 

prieš knitėjimm - prieš kosulį

O. K. AMERIKA

ATSUK LUCKU STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių su pasaulio 
geriausiais šokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 

ir Šeštadienio vakarą, per N.B.C, Radio tinklą.

£
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KĖDAINIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Rašo Br.

(Pabaiga)
Jonušui mirus Kėdainiai 

atiteko jo sunui Boguslavui 
Radvilui. Šis irgi tvirtino 
pirmesnių duotas miestui 
teises ir privilegijas (1659 
m. Karaliaučius).

Iš Radvilų giminės, Kė
dainiai 1812 m. perėjo gra- 
pams Čapskiams, nes Pran
ciškus Čapskis, vedęs Vero- 
nę Radvilaitę ir gavęs, kaip 
kalbama, Kėdainius krai
čiu. Kėdainiai buvo Čaps- 
kių valdomi iki 1863 metų, 
o po sukilimo, 1866 m. Sau
sio 5 d., buvo valdžios atim
tas, nes Marijonas Čapskis 
dalyvavo 1863 m. sukilime. 
Kiek vėliau Kėdainiai per
ėjo grafo Totlebeno, žy
maus Rusų su Turkais ir 
kitomis valstybėmis 1854- 
1855 m. karo tvirtovių inži
nieriaus, nuosavybėn. ' Ta
čiau pats miestas nuo 1886 
m. jau nebuvo Totlebeno 
nuosavybė. Mat miestelė
nai buvo padavę valdžiai 
prašymą leisti jiems naudo
tis tomis privilegijomis ku
rias kadaise jie buvo Įsigiję 
iš Lietuvos-Lenkijos kara
lių. Tą metą Kėdainiečiai 
tapo pripažinti savo žemių 
savininkais ir tapo atpalai
duoti nuo dvaro reikalų. 
Tiek iš Kėdainių senovės.

Tikybos reikalais ir kul
tūrinis gyvenimas (pripaži
nus Kėdainiečius savo že
mių savininkais). Tikybos 
atžvilgiu Kėdainiai taip pat 
įvairus: čia buvo katalikų 
reformatų, protestonų, Žy
dų ir šiek tiek stačiatikių.

Apie 1873 m. butą dau
giau kaip 3,500 gyventojų. 
Sesesnė statistika rodė kad 
jų butą apie 9,000; jų suma
žėjo del didelės išeivybės 
Amerikon ir Afrikon.

Tie gyventojai gyvenę 464 
namuose (dabar 806), dali
nai muro, dalinai medžio. 
Užvažiuojamų namų butą 
3, iš jų 2 dviejų aukštų, va
dinami viešbučiais; 1 cuk
rainė, 1 aptieka ir 1 trak
tierius už Nevėžio. Be to, 
prieš 1873 m. Kėdainiuose 
buvęs ir partapijonų fabri
kas.

Apie 1899 m. Kėdainių 
miesto ir priemiesčio plo
tas, khip buvo matyt iš mie
sto plano daryto 1868 m., 
siekiąs 1874 dešimtines.

Mieste buvo ir retenybė 
— trijų aukštų namas. Gat
vės buvo daugiausia grys- 
tos, nors duobėtos. Buvo: 
Vilniaus Komercijos Banko 
skyrius, paštas, taikos tei
sėjas ir tardytojas, miesto

ir valsčiaus valdyba, įvai
rių nuo ugnies draudimo 
draugijų, 5 pradžios moky-Į 
klos, Totlebeno vardo vals-l 
čiaus ligoninė, pristavo bu
tas, akcizo valdininkų, lais
vi gydytojai ir vienas ka
riškas, 4 felčeriai, 4 akuše
rės, dentistas, vietos įgula 
(kariumenės dalis), centra- 
linis valsčiaus ūkio sandė
lis, kasmetinė arklių paro
da, ir tt.

Amatninkų tada buvo: 85 
kurpiai, 25 siuvėjai, 20 siu
vėjų moterų, 22 dailydės, 5 
laikrodininkai ir auksaka
liai, 5 stiklioriai, 5 tekinto
jai, 3 šornikai, 17 pečdirbių, 
8 kalviai, 5 skardininkai, 8 
stogdengiai, 35 duonkepiai, 
14 medžio statytojų, 138 
daržininkai, ir tt.

Kaip matom, beveik pusė 
miesto yra daržininkai ir 
sodininkai, kurie pavasarį 
griebiasi darbo. Dauguma 
amatninkų yra Žydai.

Vietos žuvies prekyba pa
baigoj 19 amž. jau buvo ne- 
bekoki. Žuvies buvo pagau
nama nedaug, nors anks
čiau žuvies buvo daug dau
giau. ‘Kai kas aiškina kad 
žuvų nesama todėl kad daž
nai vaikšto laivai ir garlai
viai. Todėl ir žvejų Kėdai
niuose buvo nedaugiau 10 
žmonių, visi krikščionys.

Prekymečių kas savaitę 
būdavo po du: pirmadie
niais ir ketvirtadieniais. 
Pirmadieniais būdavo pre
kiaujama arkliais, ketvirta
dieniais — ūkio padargais. 
Ypatingai būdavo garsus 
Kėdainių arklių prekyme
čiai. Arkliai Žemaičių vei
slės. Javų prekyba apra
šomu laiku buvo sumenkė
jus del keletos nederliaus 
metų.

Reiktų taip pat paminėti 
apie krautuvių ir krautuvė
lių pirklius. Bet apie juos 
daug ko negalima pasakyt, 
nes jie tuo laiku buvo labai 
panašus į musų dienų tos 
rūšies pirklius.

Tenka tik pažymėti kad 
aprašomu laiku Kėdainiuo
se buvo: 23 pirkliai su gil
dijos dokumentais ir 20 su 
pardavėjų bilietais-įgalioji- 
mais, išviso 43 pramonės įs
taigos. Su smulkesniais pre
kybos bilietais 37 įstaigos. 
Smulkios prekybos bilietais 
— 99 įstaigos.

Aprašomu laiku yra mi7 
nimas Miulerio odos fabri

kėse butą malūnų: vienas 
garo, kitas vandens ir ga
ro, 3 vandens ir 1 vėjinis.

Smarkus emigravimas į 
Ameriką ir Afriką aiškina
ma prekybos sunkėjimu, 
skurdo ir, pagaliau, laimės 
jieškojimo priežastimi. Nie
ko neturėdami ir nieko ne
sitikėdami, įvairus amat- 
ninkai vyksta' jieškoti dar
bo kurio čia trūksta.

Tuo laiku jau buvo dau
giau kaip 100 šeimų kurios 
gyveno iš siunčiamų iš Af
rikos ir Amerikos pinigų.

Tai tokia yra Kėdainių 
miesto istorija, kaip ją pa
duoda “Karo Archivų” už
rašai.

LIETUVOS MOTE
RYS IR JŲ DAR

BAS

kas, Bavalskio plytų fab
rikėlis, “Peladnogo” karto
no fabrikėlis; 2 alaus bra
vorai; viena midaus ir vie
na vaisvandenio ir selterio.
Be to mieste ir jo apielin-

/o AGARAFALLS &

ONLY $375 One Way Rd. Trip 
between CLEVELAND and BUFFALO

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

Why drive when you can put your car aboard 
for less than the cost of oil and gas?
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'/

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

our Al f Expense Trips,

Inteligentija primena kad 
provincijos moterys per
daug apsileidę darbe. Eko
nomiškai ūkiai apsunkėjo, 
nes moterys metė ratelius 
ir stakles. Moterys gauna 
rimtų pabarimų nuo minis- 
terių ir net per radio jos 
yra raginamos gryžti seno- 
vėn, savo šeimą dengti sa
vo rankų darbo drapano
mis.

Labai juokinga klausyti 
to kalbėtojo kuris moka 
kalbėti, bet nepažysta savo 
krašto gyvenimo.

Seniau musų mergaitės ir 
moterėlės visą savo gyveni
mą pašvęsdavo rateliui ir 
staklėms. Taip dirbti ver
tė aplinkybės, įpročiai, o 
svarbiausia laikas. Jei mer
gaitė neturėjo skrynios pri
krautos drobėmis ir kitais 
audiniais tai ji--negalėjo net 
tikėtis gauti vyrą. Trijų 
dešimtų hektarų ūkė j e bū
davo keletas karvių, dvi ar 
trys kiaulės. Per visą žie
mą karves šėrė vyrai, pa
duodavo ruginių šiaudų ir 
šalto vandens. Kiaulių prie
žiūra lengva, bulvės, pelai 
ir viskas.

Dabar tokiam ūkyje ran
dasi koks 8—10 karvių, 10 
ar 15 kiaulių. Karvės še
riamos dobilais, šakniavai
siais, girdomos įvairiomis 
miltų putromis. Kiaulės 
taip pat prižiūrimos kad 
kiekvieną mėnesį užauga 
po 40 svarų gyvo svorio. 
Kiekvieną dieną kiaulėms 
turi išvirti keletą purų bul
vių, jas sugrusti, sumaišy
ti su miltais ir keturis kar
tui’ į dieną kiaules šerti, ų

Jeigu antį ūkio randasi 
dvi ar trys moterys tai prie 
dabartinių ūkio sąlygų nei 
viena moteris neturi laiko 
nei verpti nei austi. Žino
ma, Lietuvos moterys ver
pia ir audžia, bet žinoma 
tas darbas žemesnis yra, 
nes ir prie gerų norų mo
teriai į stakles sėsti nėra 
laiko. O antra ir pasogos 
žvilgsniu niekas į skrynią 
demėsio nekreipia, nes jau
nikiams rupi geri gyvuliai 
ir pinigai. Tas tai ir ver
čia eiti į krautuves pirktis 
rūbams medegą kad ir kai
miečius. .. P. Kriukelis.

Dar apie mirti Jono Va
siliausko. Kaip jau buvo 
pranešta, Bal. 30 d. mirė vi
sų mylimas Jonas Vasiliau
skas, 49 m. amžiaus. Buvo 
vedęs, liko žmona, du suau
gę sunai ir dvi priaugančios 
dukterys, kurios lanko high 
school. Iš giminių liko čia 
jo brolis Vladas ir vienas 
brolis, Antanas, Lietuvoje. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių; draugai ir pažys
tami prisiuntė gėlių vaini
kus.

Velionis paėjo iš Lietu
vos Vilkijos parap., Žvirgž
dų vienkiemio. Amerikoje 
išgyveno 26 metus ir Akro- 
ne 15 metų. Susitaupęs pi
nigų įsigijo nuosavą namą. 
Buvo darbštus, ramus žmo
gus, skaitė Lietuvių laikra
ščius ir visą laiką prenume
ravo “Dirvą”, kurią labiau
sia mėgo. Velionis per il
gus laikus prigulėjo Rymo- 
Katalikų Susivienijime, bet 
jį pametė kada pamatė cen
tre netvarką. Tuo laiku iš 

TOO to Susivienijimo kuopos 
narių čia liko vos keli na
riai.

Visi Akrono Lietuviai ap
gailauja nustoję doro Lie
tuvio. Visi reiškia užuojau
tą jo žmonai ir vaikams.

Keliautojas.

iš Clevelando. Choras turi su- 
virš 60 narių, bet jie mano su
daryti apie šimtą.

AKRONAS-Clevelandas. Ak- 
roniečiai neįstengdami prijung
ti Clevelando prie savęs, kartas 
nuo karto yra priversti atva
žiuoti į Clevelandą. Gegužės 19 
d., kuomet Mot. Sąj. 36 kp. tu
rės motinų pagerbimui vaka
rienę, daug Akroniečių žada at
silankyti naujoje parapijoje ir 
pasimatyti su Clevelandiečiais.

Rep.

į Dr, S. T. Tamošaitis §
(THOMAS)

Lietuvis Dentistas
1304 East 68th St

[] Kampas Superior Avenue
i (Virš Lietuvių Banko)
3 Tel. ENdicott 1378

JAUNIMAS veikia. Akrono 
Lietuvių jaunimas pradeda ju
dėti, darbuotis. Jau tapo su
organizuotas Dainos Choras, 
kurio pirmininku yra išrinktas 
St. Alekna, vice-pirm. p-lė Jur- 
geliutė, sekr. B. Darulytė, ižd. 
p-lė Kriščiukaitė. Neužilgo cho
ras pradės lavintis dainavime. 
Pamokas duos Vincas Greičius

PRASIDEDA BASEBALL 
PUBLIC STADIUME

Šį sekmadienį, Gegužės 15 d., Pub
lic Stadiume bus atidaryta baseball 
sezonas, dalyvaujant dviem įžymiau
siem tymam, Fisher Foods, kurie 
yra tos klesos eampionai, su Cleve
land Pennzoils. Šis lošis prasidės 
3 vai. po pietų.

Pirm to, nuo 12:30 po pietų pra
sidės lošimai kitų mažesnių tymų.

Majoras Ra y T. Miller atidarys 
lošį sviesdamas pirmą bolę. Parma- 
dale Vaikų Benas iš 40 muzikantų 
ateis gražioje eilėje. Amerikos Le
giono Benas iš 35 taip pat prisidės 
su savo muzika.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios j 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus1 trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.

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

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

Poster Appeals for the Catholic 
Charities Week, May 15 to 21.

KATALIKŲ Labdarybės va
jus. Sekmadieni, Gegužės 15 
d., prasidės Katalikų Labdary
bės Korparacijos metinis va
jus gavimui daugiau narių ir 
pinigų palaikymui labdaringų 
įstaigų Clevelando diecezijoje. 
Vajus bus per 211 šios diece
zijos parapijų.

Vajui paskirta vadai ir vei
kėjai, bet visą darbą prižiūri 
pats vyskupas Schrembs, kuris 
yra garbės pirmininkas vajaus. 
Vyskupas prašo visų katalikų 
parapijų narių prisidėti prie to 
reikalingo darbo. Nariu Lab
darybės korporacijos galima 
būti su auka nuo $10 ir dau
giau.

Vajus tęsis iki Gegužės 21 
d. ir tikima gauti 50,000 naujų 
narių rėmėjų.

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.

PERSIGERTA KIAURAI

Reaches Every 
Motor Part and 

Stays There!

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

Nuo 8:30 vakare
STADIUM BASEBALL

Class A atidarymas Sekm. Geg. 15
3 p. p. Pennzoils su Fisher Foods. 
Pradiniai nuo 12:30. Ineiga tik 25c. 
Tikietai visose Pennzoil Stotyse.
The Columbia Refining Co. 

CLEVELAND, OHIO

Kaip Viena Moteris Neteko
20 Svarų Riebumo

Išsikišę Klubai Sumažėjo — 
Taipgi Smakras ir Storumas

Įgavo Fizišką Vikrumą— 
Ir Gražią Figūrą.

Jeigu esi riebi—pirmiausia praša
link priežastį. Gerk pusę šaukštuko 
Kruschen Salts stikle karšto vandens 
rytais—į 3 savaites pamatysit kad 
daug riebumo bus pradingę.

Taipgi tėmykit kad įgausit ener
gijos—oda bus tyra—jausitės jau
nesnė—Kruschen suteiks riebiai ypa- 
tai linksmą nuostabą.

Žiūrėkit kad butų Kruschen—jūsų 
sveikata stovi pirmiausi—ir SAU
GUMAS pirmiausia kurį Kruschen 
gali prižadėti.

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

»» į. <.<.*».> t' <'***♦*******♦»♦ 
O ROSEDALE O| 
‘Ory Cleaning Co.f

HEnd. 7906 f
X C. F. PETRAITIS, Prop, f
J 6702 Superior Ave., į

MRŠ. 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.

Išvirimas Geros Kavos yra Kiekvienos Šeiminin
kės Pasididžiavimas

Laikykitės šio Nurodymo Skanios Kavos 
Pagaminimui

Dauguma žmonių geria kavą tris 
kartus į dieną, bet nelabai dažnai 
bent kuris gauna puoduką skanios 
kavcZ. Priežastis tame kad dauge
lis šeimininkių nežino kavos išviri- 
mo paslapties, kaip gerą kavą pa
gaminus. Žemiau paduodant nuro
dymą paimtą iš žinančių kaip virti. 
Šį nurodymą žino daugelis moterų, 
arba restaurantų;1’kur jis plačiai 
vartojamas.

1. Atsargiai išvalyk kavos viri
mo puodą.

2. Užvirink vandenį.
3. Įdėk mažą šaukštuką Franck’s 

Cikorijos į verdantį vandenį.
4. Įdėk kavos tirštimus į verdu- 

lį; prisilaikyk vieno arbatinio šauk
štuko kavos tirštimų del kiekvieno 
puoduko kavos.

Cikorija suteiks kavai puikų sko

nį ir puikią Senos Šalies kavos spal
vą. Ši tai yra priežastis del ko 
Europoj niekas neverda kavos be 
Cikorijos. Cikorija suteikia kavai 
puikią spalvą ir turinį, ir paliko 
gavos riebumą.

Tik atidaryk cikorijos dėžutę, pri- 
nešk prie burnos ir pauostyk malo
nų aromatą šio puikaus kavos prie
do.

Cikorija kainuoja tik 10 centų dė
žute, užtektinai del viso mėnesio 
vienai šeimai. Dauguma krautuvių 
ją parduoda. Jeigu jus negalit gau
ti jos savo kaimynystėje, siųskite 
mums 10 centų pašto ženkleliais ir 
mes jums išsiųsim sampelį. Kreip
kitės į

HEINR. FRANCK & SONS, 
.FLUSHING, N. Y.

Kava ... be CHIKORIJOS
Yra Kaip Valgis

be Druskos... PRĖSKA

“Kuo DRUSKA 
yra Valgiui” 

“CIKORIJA tuo 
yra Kavai”

Franck’s cikorija 
parsiduoda titruose 
pakeliuose, dėžutė
se ir tabletų formoj

FENtS.

(HICOįY

Gaunama gerose grosernėse ir 
kavos parduotuvėse visur.

Išgavimui tikro skonio 
iš kavos dadėkit biski 
cikorijos į kavos virdu
lį kada gaminatės kavą

JI PADARO KAVĄ GE
RESNĘ . . . SKANES
NĘ IR PRIDUODA NE
PAPRASTĄ KVAPSNĮ

HEINR. FRANCK SONS me.
FLUSHING, N.Y.

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 silpnumą 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-chemiiko therapiją” natūra
liai veda prie išgydymo, po ko ne
reikia daugiau trusso.

Neaikvok laiką ir pinigus ant se
noviškų prietaisų. Išmok uždaryt iš
siveržimą kaip gamta nori, kad rup
tura negalėtų išeiti. Nesiųsk pinigų, 
tik siųsk Dykai 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 f

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

ĮGALIOJIMAI
Į reikalingi Lietuvoje pirki- 
< mui, pardavimui, valdymui 
j žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
; Rašykit laiškais arba atsi-
■ lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. į 

Cleveland, Ohio.

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

UŽKVffcčIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

Vykstantiems Lietuvon 
ĮSIDĖMĖTINA!. 

KETURIOS NEPAPRASTOS

j KLAIPĖDĄ per Kopenhagą 
Lietuvos piliečiams Pasai ir

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 “DARBININKO” 

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis

KETVIRTA
LIEPOS 2 d.

laivu
“FREDERIK VIII”

Rengia
Žymesnieji Lietuvių laikraščiai

‘DIRVA’, ‘NAUJIENOS’ 
ir ‘VIENYBĖ’

I
 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.

• Gegužės 13,

“Maisto” Be
kas Tai

Svarbiausi 
Tauragėje įm( 
fabrikas. Jis j 
toli miesto, gr 
pat gelžkelio. 
kimo atžvilgiu 
bet gyventoja: 
netoli fabriko 
Kai pučia piei 
jas, tai Taurag 
siimti nosis. \ 
deginamų kati 
pas tiesiog ūži

Kiaules per 
veža traukinta 
pirkinėjimo pi 
dėse laikoma 
Čia jos pailsi, i 
sa. Jas šeria r 
Ienomis. Kiauli 
oras vėdinama 
riais.

Paskiau kiai 
į skerdimo k; 
kiaulės skerdž: 
mos nuo šėrių, 
bama mašinom 
pus — rankom 
mis. Darbas eii

Pristatomų i 
čius pastaruoji 
sumažėjo. Dabi 
skerdžia viduti 
500 kiaulių. Pir 
kiniai piliečiai 
kasdieną po 20 
lių, bet dabar 
dienomis teati 
giau 90—100 k 
prastomis dieno 
30.

Todėl dabar 
darbininkų skai 
nai atleido apie 
kų, esą numati 
leisti.

Viso darbin 
dirba apie 140. 
mokama vyrami 
centų, o motei 
centų.

Prie fabriko 
parduotuvė, ku 
parduoda už 10 
litų, arba į mėn 
už 40,000 litų.

Turi savo eL 
Elektriką gami 
reikalams. Toli 
padidinti, gal ir 
lės teikti, jei 
miesto savivald

Dabar jau ba 
žti šulinys. Gręž 
pie pusę metų, 
išgręžė apie 180i 
duo tik dabar 
dytis. Tai bus vi 
siu Tauragės ap 
nių.

Nusinuodijo di 
žiaurum

Ukmergėj Ba 
nusinuodijo actu 
čienė 50 m. amz 
Bažnyčios g. 36. 
dėl to, kad sunui 
šė, *

SPECIAL;
P<

Vaikų Broadcloth
Vaikų Gražios Goll 
Vaikę Gražios Jak 
Vaikę Athletic Un: 
Vaikę Pavasarinės

THE K
t 7002-04 Superi

Adolp
LIE

Lietuviai reika 
singą patarnav 
patiškas, mand 
navimas. Veži 
sąžiningiausios, 
lėšos, $150.00 i 
6621 EDNA A
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-Valytas—Nelaukit 
t jo šiandien. 
C sekmadieniais 
0 vakare
BASEBALL

as Sekm. Geg. 15 
su Fisher Foods.

10. Ineiga tik 25c. 
Pennzoil Stotyse.

Refining Co.
ND, OHIO

Every 
■art and 
There!

(oteris Neteko 
parų Riebumo
i Sumažėjo — 
is ir Storumas
ą Vikrumą— 
ą Figūrą, 
—pirmiausia praša- 
rk pusę šaukštuko 
ikle karšto vandens 
tęs pamatysit kad 

pradingę.
kad įgausit ener- 

tyra—jausitės jau- 
suteiks riebiai ypa- 
tabą.
itų Kruschen—jūsų 
irmiausi—ir SAU- 
šia kurį Kruschen

Kruschen Salts iš 
Amerikoje (išteks 

nažai kaštuoja. Jei 
krins jus kad tai 
tikras būdas nusto
si bus grąžinti.

10SEDALE ©i 
Gleaning Col

HEnd. 7906 J 
RAITIS, Prop, f 
jerior Avė., |

.»■ ♦- *- .t- X -«■
♦ V V ♦ TTT TTT

lRY LAAS 
INERY 
DISON RD. 
uperior avė. 
$1.88 and up.

Goods.
help the neighbor- 

ood.

:oniški ir Europiški 
žemos. Lietuviai 

ir buna patenkinti.
AM VISUS, .......... ..
Restaurant

st 66th St.

m s Lietuvon
IŠTINA!, 
NEPAPRASTOS

per Kopenhagą 
ačiams Pasai ir 

DYKAI.
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RIK VIII”
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EČIA

10 18 d.
11 vu
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i vu

RIK VIII”
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lalonumų tiems 

ekskursijose.

ipkitės prie sa-

n American 
ne

New York City 
lt. Boston, Mass, 
t. Chicago, III.

$ IS LIETUVOS ®
“Maisto” Bekonų Fabri

kas Tauragėje
Svarbiausi ir didžiausi 

Tauragėje įmonė — bekonų 
fabrikas. Jis pastatytas ne
toli miesto, greta kapų, prie 
pat gelžkelio. Vieta susisie
kimo atžvilgiu labai patogi, 
bet gyventojams, esantiems 
netoli fabriko, tikra bėda. 
Kai pučia pietų vakarų vė
jas, tai Tauragiškiai turi už
siimti nosis. Visoks kraujo, 
deginamų kaulų ir k. kva
pas tiesiog užima nosis.

Kiaules perka vietoje ir 
veža traukiniais iš kitų su
pirkinėjimo punktų. Kiauli
dėse laikoma 4—6 dienas. 
Čia jos pailsi, išsilygina mė
sa. Jas šeria miežiniais, sė
lenomis. Kiaulidės šildomos, 
oras vėdinamas ventiliato
riais.

Paskiau kiaulės varomos 
į skerdimo kambarį, kur 
kiaulės skerdžiamos, valo
mos nuo šėrių, mėsa apdir
bama mašinomis arba per
pus — rankomis ir mašino
mis. Darbas eina labai greit.

Pristatomų kiaulių 
čius pastaruoju laiku labai 
sumažėjo. Dabar kas diena 
skerdžia vidutiniškai 10p— 
500 kiaulių. Pirmiau apylin- 
kiniai piliečiai atveždavo 
kasdieną po 200—300 kiau
lių, bet dabar tik turgaus 
dienomis teatveža nedau
giau 90—100 kiaulių, o pa
prastomis dienomis tik 15— 
30.

Todėl dabar mažinamas 
darbininkų skaičius. Nese
nai atleido apie 20 darbinin
kų, esą numatoma dar at
leisti.

Viso darbininkų dabar 
dirba apie 140. Į valandą 
mokama vyrams po 60—120 
centų, o moterims 40—60 
centų.

Prie fabriko yra liekanų 
parduotuvė, kuri į dieną 
parduoda už 1000 su viršum 
litų, arba į mėnesį maždaug 
už 40,000 litų.

Turi savo elektros stotį, 
Elektriką gamina tik savo 
reikalams. Toliau manoma 
padidinti, gal ir miestui ga
lės teikti, jei susitars su 
miesto savivaldybe.

Dabar jau baigiama grę
žti šulinys. Gręždama jau a- 
pie pusę metų. Iš viso jau 
išgręžė apie 180 metrų. Van
duo tik dabar pradėjo ro
dytis. Tai bus vienas giliau
siu Tauragės apskrity šuli
nių. “L. U.”

skai-

Nusinuodijo dėl sunaus 
žiaurumo.

Ukmergėj Balan. 16 d. 
nusinuodijo actu J. Zvicevi- 
čienė 50 m. amžiaus gyv. 
Bažnyčios g. 36. Nuodijosi 
dėl to, kad sūnūs ja primu
šė. ' “D.”

i 
i

KAIP LIETUVOJE 
ATSIRADO 

BULVĖS

Durpių kasimas.
Durpių kasimas šymet 

padidėsiąs. Taip pat, mano-

ma, kad jų naudojimas vie
toj akmeninių anglių padi- 
dėsiąs. Daugiausia durpių

sunaudojo Šiaulių elektros 
stotis 12,000 tonų, o iškasa 
15—17,000 tonų. “D.”

Melžimo ir šėrimo kursai
Trijų dienų melžimo kur

sus šymet numatyta visoje 
Lietuvoje surengti 47 vieto
se ir septynių dienų gyvulių 
šėrimo — 24 vietose.’ Kursai 
daugiausia bus rengiami 
galvijų kontrolės ratelių ra
jonuose. Po šių kursų šėri
kai kitais metais tokiuose 
pat galės išsilaikyti egzami
nus šėriku vardui įgyti ir 
diplomui gauti, o melžikai 
gaus teisę dalyvauti ž.' u. 
rūmų rengiamuose melžimo 
konkursuose ir ten laikyti 
egzaminus. “L. U.”

Vedęs ūkininkas sanguliavo 
su 13 metų mergaite.

Šiomis dienomis Meškiu- 
čių policija sulaikė ūkininką 
Kaži Bogučanskj, apie 36 
mt. amžiaus, gyv. Meškui
čiuose už tai kad 1931 mt. 
vasarą ir per Kalėdas san
guliavo su 13 metų mergai
te, Elzbieta Kirnaite, Jau- 
niuno km. “D.N.”

Už Mergą.
Geištarų km., Didvyžių 

valse., du to kaimo bernai 
Labanauskas ir Steliokas per 
vakarušką susipešė už ūki
ninko Jurskio dukterį. Ma
tyt, ji abiem vyrukam sim
patizavo. Taigi, Seliokas pa
siūlė Sabaliauskui pasi
traukt sakydamas: “Jei ne
sutinki, einam, kieme są
skaitas suvešim.” Pastara
sis neišsigando ir abu išėjo 
į lauką sąskaitų vesti. Po 
valandos uk. Jurskis rado 
savo kluono . šalinėj. . du 
smarkiai susip j ausčiusius 
vyrus. Pakvotęs daugiau 
žmonių suteikė “įsimylėju
siems” pirmą pagalbą, ku
rie jei, panašių baikų nepa
norės, tai pagis. “D.”

pil-Negyvas Žydas pakulų 
nam vežime.

Šiomis dienomis, Krainų 
miškely, (Šakių apskr.), vie
tos gyventojai rado vežimą 
su padvėsusiais arkliais ir 
jame gulinčiu negyvu žydu. 
Pranešus ir atvykus polici
jai, buvo, nustatyta kad 
prieš trejetą, ar gal ir dau
giau dienų, pakulų ir nevar
tojamų daiktų pirklys Iza- 
kas Helbergas, važiavo miš
ko keliu, bet kadangi miško 
kelias buvo labai klampus, 
todėl išvažiavo ir liko. Ar
kliai negalėjo ištraukti ir, 
matyt, nemažai prisikamavę 
padvėsė, gi kaip žydas mirė 
dar neaišku. Pradėta vesti 
smulki kvota. “D.”

SPECIALIS IŠPRADAVIMAS VAIKŲ
Pavasarinių Reikmenų

Vaikų 
Vaikų 
Vaikų 
Vaikų 
Vaikų

Broadcloth Marškiniai 
Gražios Golf Kojinek 
Gražios Jakutės .... 
Athletic Union Suits 
Pavasarinės Kepurės

THE KRAMER
7002-04 Superior Ave.

48c 
19c 
48c 
25c 
50c

Vaikų Tvirtos Kelnės ........
Elastiko viršus ir apačia 

Vaikų Whoopee Overalls . .. 
Vaikų šilkiniai Kaklaraiščiai

Siutai .. $3.95Vaikų 2 Kelnėm

& REICH
Kampas

77c

75c
25c

CO.
Giddings Rd.

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 

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

Šiandien nerasi Lietuvoje 
šeimos, kurioje nesirastų 

' bulvių—ropučių. Jos yra 
' kasdieninis, kiekvieno dar

bininko ir turtuolio nepa- 
• mainomas valgis. To šak- 
Į niavaisio tėvynė yra Ame- 
1 rika, iš ten jos buvo atvež

tos į vakarų ėuropą 18-me 
’ šimtmetyje.
‘ Į Lietuvą bulvės atkeliavo 
' maždaug prieš 125 metus. 

Bulvių atvežimą į Lietuva, 
ir jų užveisimą aprašo “Mė
mei Zietung” iš 1880 m., ku
rį ir paduodu čia:

Pirmas ūkininkas, kuris 
parvežė bulvių arba ropučių 
iš Klaipėdos kermošiaus 
1806 m. buvo Pilips Braz- 
dauskas iš Nasrėnų so
džiaus, Salantų Valsčiaus, 
Šiandien mes perkame ir 
praduodame matuodami jas 
centneriais ir kilo gramais, 
o tada jis bulves pirko kar
tu su barankomis gabalais.

Viso nusipirko septynias 
“kartopeles” ir parsivežęs 
į namus savo gaspadinei 
tarė: “ Štai, parvežiau iš 
Klaipėdos kermošiaus sep
tynias “kartopeles”. Mokyti 
žmones sako, kad jos yra iš 
Amerikos parvežtos, labai 
naudingos ir skanios”. Tuo
jau liepė merginai supiau- 
styti bent porą bulvių, kad 
paragautų koks jų skonis. 
Mergina tuoj nuplovė, su
pjaustė porą bulvių ir padė
jo lėkšte ant stalo.

Gaspadorius apsūdė su 
druska, pakvietė visą šei
myną ir visi pradėjo ragau
ti. Įkaste įkando, bet niekas 
praryti negalėjo. Jaunesny
sis ūkininko Brazdausko sū
nūs Petras tarė: “Tegu tie 
vokiečiai jas valgo, bet ne 
žmonės”.

Gaspadorius matydamas, 
kad visa šeima neįveikė su
valgyti poros bulvių, liepė 
jas atiduoti kiaulei, kuri be
matant prarijo, kaipo ska
nėsį. Gaspadorius matyda
mas, kad kiaulė jas skaniai 
ėda, todėl likusias penkias 
‘kartopeles” liepė pasodin- 
;i darže, sakydamas: “Jei 
jatys negalėsime valgyti, tai 
jent kiaules pašersime”. j

Netrukus bulvės atsidūrė ; 
darže ir po kelių dienu jos ; 
sudygo. Jų stiebais ir lapais ; 
taip pat stebėjosi. Tų pat ; 
metu rudenį atvažiavo pas | 
minėtą ūkininką iš Liepo- ; 
jaus linų pirklis Vokietis. I 
Jaspadorius atlikęs su pir- ! 

kliu linų “kupčystę”, užvedė i 
kalbą ir apie pirktąsias bul- ! 
ves, sakydamas: “Pirkau 1 
Kelias “kartopeles”, bet ■ 
nežinau, kaip su jomis ap- ■ 
seiti, pamokyk mane!” ■ 

Pirklys mielai pradėję pa- ; 
šakoti apie jų naudingumą ; 
ir reikšmę. Papasakojo kad ; 
jas reikia vėlai rudenį nu- ; 
kasti ir sausai žiemai sūdė- ; 
ti. :

Norint jas valgyti reikia ! 
virti arba kepti. Jei nori ! 
jas per žiemą išlaikyti, rei- ! 
Ida supilti kamaroje arba į ! 
rūsį sukasti kaip batvinius, Į 
kurie jau buvo žinomi. Pa- ■ 
vasarį išėmus iš rūsio reikia j 
anksti jas sėti, bet retai. ■ 
Tais pirklio patarimais ; 
Brazdauskas vadovaudama- ; 
sis užveisė Lietuvoje bulves. ; 
Pirmas derlius, kurį Braz- ; 
dauskas gavo iš 5-kių bul- | 
vių, sudarė trisdešimts tris | 
bulves. I

Iš jų kęįetą išvirė ir pa- I 
ragavo, jos pasirodė ska- I 
nios ir visiems patiko, dabar I 
visi lengvai galėjo jas pra- i 
ryti. Likusias paliko kitai ; 
vasarai sėklai. ;

Kadangi bulvės buvo pa- ; 
našios į ropes, kurios jau ■ 
būva žinomos Lietuvoje, to-

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

ENdicott 0981

J. G. Polter
Lietuvis Popieriuotojas ir 

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

1229 EAST 74th ST.

Lane, 
Lane

Dusulio Gydymas 
Dykai Bandymui!

ST. MARY’S, Kan.—D. J. 
vaistininkas po antrašu 705
Building, St. Mary’s, Kan., išdirba 
vaistus gydymui dusulio (Asthma), 
kuriais jis turi tiek pasitikėjimo jog 
pasiunčia vertės $1.25 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.

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Taipgi atnaujinu senas grindis. 
Nuimu nuo sienų senas popieras su 
vėliausios mados įrankiais greitai ir 
gerai. Neišduokit darbo kitiems be 
mano šiometinio apkainavimo. Dar
bą darom ant išmokėjimo — duokit 
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

į Ofiso Telefonai Namų ( 
■!-M A in 1773 KEnmore 4740W-įMAin 1773 KEnmore 4741..

į P. J. KERŠIS 
4.1426-8 Standard Trust Bldg.• I
; į Baigęs teisių mokslą Cumber- 
.. land Universitete ir darbuojas 
;; su Teisių ofisu advokatų 
X Collister, Stevens 
! I Kurzenberger
■ ■ Su visais teisių reikalais 
T viai, Slavai, Lenkai ir 
X kreipkitės prie musų.

PIKNIKAMS VIETA
Puiki PIKNIKAMS ir šeimyniš
kiems išvažiavimams vieta. Di
delis miškas, visi patogumai. Se
nai išgarsinta vieta. Kreipki
tės į:

T. NEURA
NORTH BRUNSWICK, O.

ir

Lietu-
Rusai

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

1> P. M (MOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

“.■^W.'AY.'.^'.’.'.T.'.T.’AT.’.'.’.T.WAT-W.TAWAW.T.WAT.’AVAT.WAVAAVAV,

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

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

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

‘i stoki .Ya Vytautas Didysis
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams j žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutlę. DIDELĖ KNYGA 318 I’USL. Paskirai perkant — $2.00

- ------------!, ■ ------ -------------- r.“ —------~----------- ------------------------------------------------------------ ------------ ------------------- -

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

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

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tą garsų buvusį “bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr.
Šliupo buvusį draugą. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. ..50c

Rymas — Garsus Romanas
Garsaus Prancūzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
mas. Didelė knyga, 432 pusi.......................................................... $2.00

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

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

Gyvenimo Mokykla
Knyga pakelianti dvasią ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki- 
'tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi...................................... 2.00

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

Marija Bočkareva
Labai įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo ka- 
riumenčje kaip vyras. 295 pusi..........................................................1-00

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

Kandidas
Garsaus Francuzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį 
kurs pasaulyje jieškojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi....... $1.00

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

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

Juros Merga
Z

del jas praminė roputėmis, į> 
o kai kur dar jas pavadino į
dūlėmis.

£

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

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

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

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

:■

:■

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

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

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

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

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

Pažvelgus Atgal
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.....................................$1.25

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

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

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- “DIRVA
kiai pažymėki! norimų knygų vardus. 6820 s,jperior Avenue Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisves Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)
“L A ” »
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Kas Girdėt Clevelande-Apteiinkese
DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

šalyje Prohibicijos at- 
Savaitė bus surengta 
16 d., atkreipimui ati-

Moterys Smark org prieš prohi
Moterų anti-prohibicijos or

ganizacijos rengiasi prie' mil
žiniškų demonstracijų visoje 

.šalyje, praneša Mrs. Alexander 
Printz, generalinė pirmininkė 
Cleveland Repeal Week komi
teto.

Visoje 
šaukimo 
Gegužės
dos nacionalinių politiškų kon
vencijų.

Bus užvesta smarkus vajus 
per visas valstijas, tarp jų ir 
Ohio valstijoje. Tūkstančiai 
laisvanorių darbininkių stojo į 
šį darbą, kurios dirbs sukėli
mui pinigų vedimui kovai pro
hibicijos panaikinimui 1932 me
tų vajuje.

Tai yra pirmas sukencentruo- 
tas vajus gavimui narių ir pi
nigų kovojimui už panaikinimą 
prohibicijos.

Clevelande susidarė komite
tas su narėmis iš visų tautų at
stovų, vajui Atmetimo Savai
tės bėgyje. Tame komitete nuo 
Lietuvių yra: Marė Muliolienė, 
Suzan DeRighter, Ona Karpa- 
vičienė.

Lietuvių grupės vadovė lai
ke vajaus savaitės, kuris pra
sidės ateinantį pirmadienį, yra 
Marė Muliolienė, kuriai visame 
gelbės Ona Karpavičienė. Lie
tuvės moterys turės savo in
formacijų vietą Muliolio ofise, 
66C6 Superior avė. Liet. Mote
rų Klubo narės padės vajuje.

Kviečiame visas Lietuves 
silankyti į šią vietą, kada 
laikas pavelys, pasikalbėti, 
tarti dalykus, gauti visas

visos, 
blogo

BR. NEKRAŠAS DUODA SAVO KONCERTĄ

B. NEKRAŠO koncertas. Ki-; Lietuvių parapijos vargoninko. 
tą sekmadienį, Gegužės 22 d., j Prie to dalyvaus Liet. Vyčių 25 
Lietuvių salėje, nuo 6 vai. va-j kuopos choras ir didelis naujos 
kare, įvyks koncertas muziko1 parapijos choras. Po progra- 
Broniaus Nekrašo, Collinwoodo1 mo bus šokiai.

vo gražuoles, Lietuviai irgi tu
ri išrinkti savo.

Jonas Jarus.

at
tik 
ap- 
in-

formacijas. Prisidėkime 
dirbkime prašalinimui to 
kuris visus vargina.

Bus parduodama tam 
ženklai prisegimui prie

kurie visi

tikri 
auto-

mobilių ir kitokie, 
skelbs kovą prohibicijai. Pa- 
sistcngkit įsigyti juos. Visi pi
nigai už tai gauti eis platini
mui “šlapios” propagandos to
se dalyse kur “sausieji” užval
dę. Ohio valstijoje susirašė 
75,000 moterų narių kovai su 
prohibicija, ir tikima kad susi
rašys iki šimto tūkstančių tos 
savaitės bėgyje.

Kurios dar neįsirašėt į šią 
organizaciją atsilankykit 6606 
Superior avė., gausit kortelę, 
pasirašysit, stosit į eilę kovoto
jų. Jūsų pagalba reikalinga.

GRAŽUS vakaras. Gegužės 
8 d., Motinų Dieną, Moterų 
Aušros Vartų draugystė Lietu
vių salėje surengė gražų vaka
rą. Suvaidinta “Perdaug ir ne 
Perdaug”; atlikta labai gerai.

■Po to buvo dainų ir muzika1 
lis programas, kurį išpildė žy
miausi vietos artistai. Pirmiau
sia dainavo šv. Jurgio parapi
jos vargoninkas Ray Adomai
tis, po jo Anelė Kavaliauskienė. 
Labiausia man patiko Pittsbur
go, o dabar vietinės, solistės 
Adelės Miliauskiutės dainos. Ji 
sudainavo duetą su Jurgiu Ro- 
veršteinu ir paskiau su Benj. 
Skirbantu. Adelė Miliauskiutė 
ne tik gera dainininkė bet taip 
pat gabi pianistė ir smuikiniu-i 
kė. i

Akompanistai buvo:_ Algirdas'važiavo^ant"“’honey
Šukys, Alice Kudžiutė ir Olga 
Mučinskiutė. Po programo bu
vo smagus šokiai.

Svečias iš Pittsburgo.

APSIVEDA. Pirmadienį, Ge
gužės 16 d., 9:30 vai. ryto, šv. 
Pranciškaus bažnyčioje, Supe
rior ir E. 71 St., bus šliubas 
Anelės Strimaičiutės, duktės 
Juozo ir Veronikos Strimaičių, 
9125 Kenmore avė., su Jonu 
Debesiu, sūnum Vinco Debesio, 
nuo 7606 Star Ave.

VANAGAIČIO koncertas Ge
gužės 6 d. pasisekė visais at
žvilgiais. Pats Vanagaitis, ir 
prie jo dalyvavę artistai, Ago-| 
ta Oželienė ir Stasys Rimkus, 
labai maloniai padainavo, pri
juokino publiką. Poni Oželienė 
dar tik pirmą kartą atsilankė į 
Clevelandą, bet savo gražiomis 
dainomis ir juokais padarė gra
žų įspūdį į atsilankiusius. Jos 
ir kitą kartą atvažiavus publi
ka eitų pasiklausyti.

St. Rimkus seniau dalyvavo 
Clevelande perstatyme 
operetės, bet tik vienos 
žmonių girdėtas. Dabar 
dėjo maišyta publika, 
na kad jis ir kitą kartą su Va
nagaičiu apsilankytų.

Senas pažystamas Mikas Yo- 
zavitas, atliko savo užduotį la
bai puikiai kaipo akompanis- 
tas.

Prie viršminėtų ^artistų buvo 
dar naujenybė — “Margučio” 
armonistų orkestras, net penki 
jauni vaikai: Andrius Norbu- 
tas (vadovas, Margutis Jr.), A. 
šemetas, F. Vaikasas, A. Laba
nauskas ir Adomas Dilertas, 
bubnorius. 
ir

vienos 
srovės 
ji gir- 
Geisti-

Prie jų prisidėjo 
vietinis armonistas, Jonas 

Drasutis, kuris taip pat gabiai 
armonika groja.

Vaikai sudarė tokį puikų ak
tą ir davė tokios puikios muzi
kos 'kad net seneliai išsėdėjo 
iki 12 vai. nakties, koncertui 
pasibaigus, ir klausėsi jų mu
zikos laike šokių.

Tų vienų vaiku užtenka vi
sam vakarui publiką patenkin
ti. Tai buvo nepaprasta nau
jenybė, kokią tik Vanagaitis 
gali publikai patiekti.

Publikos buvo pusėtinai dik- 
čiai ir visi vienbalsiai 
savo

reiškė 
pasitenkinimą programų.

Rep.

PO BALSAVIMŲ
Antradienio nominacijų 

savimuose Demokratų partijos 
į gubernatorius laimėjo dabar
tinis gubernatorius, White.

Republikonų — David S. In-

bal-

APSIVEDĖ. Gegužės 7 d. Republikonų — David S. In- 
suėjo į šeimyninį gyvenimą! galis, kuris atvirai išėjo prieš 
Justino ir Onos Pečkaičių duk-l prohibiciją.
tė Adelė su Louis P. Primosch.j Valstijos atstovų nominacijo- 
Devintą vai. ryto buvo iškilose Jonas DeRighter gavo 4025 
mingas šliubas šv. Jurgio baž- balsus, George Mark 4662 b. 
nyčioje. Bažnyčion apsilankė 
daug žmonių.

Vakare 'Lietuvių salėje buvo 
vestuvių puota, kurioje dalyva
vo aipe 150 svečių, jaunave
džių giminių ir draugų. Vaka
rienė buvo viršutinėje salėje, 
prie gražiai išpuoštų stalų. Tai 
buvo pirmos tokios vestuvės 

! Lietuvių salėje.
1 Po vestuvių, jaunavedžiai iš- 

j moon” į 
pietines valstijas. Sugryžę ap
sigyvens savo naujai įsirengta
me name.

Linkime jaunai porelei lai
mingo, gražaus sugyvenimo.

“DIRVOS” ŠIOS VASAROS 
IŠVAŽIAVIMAI

Pirmutinis šio sezono išva
žiavimas bus sekmadienį, Ge
gužės 19 d., visiems gerai žino
moj Andersono' farmoj. Kiek 
teko nugirsti, tai bus tikrai 
naudingas ir linksmas išvažia-

PATAISA. Pereitame num. 
buvo rašyta kad Genovaitė Pet- 
raičiutė dainuos per radio iš 
stoties WGAR. Korespondento 
nežinota kokioje tvarkoje tenai 
programai vedami ir įvyko pa
klaida. Ten esti pakviečiama 
dusyk daugiau negu reikalin
ga programui išpildyt tai su 
pirmu pakvietimu nepasitaiko 
eilė. Dabar pranešu kad Geno
vaitė dainuos šį šeštadienį, Ge
gužės 14 d., 10:15 ryte. Pro
gramas tęsis vieną valandą, šį 
kartą Genovaitė dainuos Ang
liškai, pati sau pritardama pia
nu. Kitą kartą kai gaus progą 
ji dainuos Lietuviškai.
Genovaitės tėvas C. F. Petraitis

vimas. Kadangi ant rytojaus 
išpuola šventa tai nereikės an
ksti skubintis namon važiuoti 
ir visi galės šokti ir uliavoti 
iki atsibos. Bus labai gera mu
zika, kaip manoma tokia kokią 
matėm laike Vanagaičio atsi
lankymo. Prie to bus daugy
bė išlaimėjimų. Bus įvairiau
sių žaislų su dovanomis. Bus 
užkandžių, moterėlėms ir pa
nelėms šaltos košės ir tt. ir tt. 
Bus smagumo vaikučiams, to
dėl patartina atsivežti ir juos. 
Jiems bus dovanų už pasižymė
jimus, ir jiems inėjimas veltui. 
Nepalikit jų namie nei vieno.

Teko kalbėti su pačiu Ander
sonu, sako kad įrengė pageri
nimus visos tos vietos, padarė 
didesnę salę šokiams. Kurie at- 
silankysit nesigailėsit.

Antras “Dirvos” išvažiavi
mas bus ten pat sekmadieni, 
Birželio 19 d. Tai .bus kaip iš
leistuvės delegatų į SLA. sei
mą į Pittsburgą. Kadangi Cle- 
velandiečiams nebus galima vi
siems dalyvauti Pittsburgiečių 
piknikuose, dalyvauki! visi šia-

LIETUVIŲ Moterų Klubas 
turės savo mėnesinį susirinki
mą ir draugišką vakarėlį kartu, 
ketvirtadienio vakare, Gegužės 
19 d., Susan DeRighter namuo
se, 1642 Bryn Mawr rd., East 
Cleveland. Karai daveža: Eu
clid E. Cleveland, iki Holyoke
ave. Išlipus reikia eiti iki Bryn
Mawr. O. K.

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

POPIERIUOJAM NAMUS 
ir inaliavcjam viduj ir iš lauko. 

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

HEnderson 2113

GRAŽUS GYVENIMAS
Kas nori kartu gyventi dailiai iš

rengtame name, šeimoj be vaikų, su 
daug vietos, gražiai įrengtuose kam
bariuose, be vaikų pora arba du pa
vieniai, kreipkitės šiuo antrašu:

Luobikis, 3866 E. 1A5 Street.

Pirmutinis Šio Sezono išvažiavimas
PIKNIKAS SU ŠOKIAIS IR

ĮVAIRIAIS PAMARGINAMAIS

RENGIA “DIRVOS” BENDROVE

Sekmadienį Gegužfis-May 29d
VISIEMS GERAI ŽIN OMOJE VIETOJE

Andersono Formoj Į pietus nuo Euclid Avenue

Lęr ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 25c. Vaikams dykai. Atvežkit juos 'VJ 
Prasidės nuo 9 vai. ryto ir tęsis per dieną naktį, iki visiems atsibos.

Tlie
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Nominuotų mažiausia balsų 
gavęs yra 12,399, taigi mūsiš
kiams dar buvo toli iki nomi
nacijų gavimo.

John J. Boyle laimėjo nomi
nacijas Į apskrities iždininkus, 
Sulzman į šerifus.

Robert J. Bulkley, “šlapias” 
kandidatas, laimėjo nominaci
jas į S. V. Senatą.

Iš Collinwood
ATEINANT VASARAI, vis 

laukia piknikų kokie atsibus 
kas sekmadibnj naujos parapi
jos sodne.

Gegužės 15 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.

VAKARIENĖ. Moterų Są 
jungos 36 kp. rengia puikų mo
tinų pagerbimui banketą Geg 
19 d., ketvirtadienį, nuo 7:3( 
vai., naujos parapijos salėje 
Iškalno tikietus įsigyjant nu< 
kuopos narių galima gauti ui 
mažesnę kainą. Po vakarienė: 
bus šokiai. Į šią puotą yra pa 
kviesta daug atsižymėjusių vie 
tos profesionalų ir net Kun. E 
Šteigmanas iš Youngstowno.

Rengėjos deda pastangų ka< 
visi butų patenkinti. Pelnai 
skiriamas naujai parapijai.

Rep
'Mlllli|li|||||||lllllllllllllllllllltllll'!l)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItltllllllllllllllllll<llllltlllllll)<

LIETUVIŲ BANKO PRANEŠIMAS
Dabartiniu laiku yra žmonių kurie vasarai kraustosi į ki

tas vietas gyventi arba perka savą namą. Kas iš Lietuvių 
manot pirkti namą, dabar yra geriausių progų. Ateikit pas 
mus pažiūrėti, mes turime keletą gerų namų pasirinkti.

Ant BALL Avenue, anapus E. 200 St., 6 kambarių pavie
nis namas, lotas 37x125.

Ant LAWNVIEW Av., dviejų šeimų namas, lotas 33x128.

The Lithuanian Savings and Loan Ass’n
SUKAKTUVĖS. Bal. 23 d. 

pas pp. Kubilius, 879 Herrick 
rd., atsibuvo iškilmės paminė
jimo Kubilių tėvo, Mykolo, 76 
metų sukaktuvių. Dalyvavo 
daug giminių ir draugų iš Pa., 
Detroito, Lorain, ir vietinių.

Selebrantui buvo suteikta 
daug gražių dovanų ir malonių 
linkėjimų. Mykolas Kubilius 
per savo 70 m. sukaktuves pui
kiai šoko senovinį valcą ir pol
ką. Jis išrodo kaip 50 metų 
žmogus.

Po. Kubiliai yra pasiturinti 
ir plačiai žinomi vietos gyven
tojai ir “Dirvos” skaitytojai.

įBuyęs.

me.
O jau apie tretį pikniką tai 

nėra ko nei kalbėti, šis įvyks 
per patį Fordžiulajų, Liepos 4 
d. Tą dieną bus rinkimas gra
žiausios Lietuvaitės merginos. 
Kuri bus visų išrasta gražiau
sia ta gaus dovaną ir. bus pa
talpinta jos paveikslas laikraš
tyje. Bus ir kelios kitos dova
nos sekančioms gražiausioms.

Apie tai bus pranešta vėliau. 
Tuo tarpu patartina gražuolėms 
pasigaminti savo fotografijas 
ir turėti gatavas kada bus pa
raginimas pristatyti jas i “Dir
vą”. Tėmykit “Dirvą” ir pra
nešimus apie tai.

Kitos tautos turi išrinkę sa-

6712 Superior Ave.

Sekminių Liaudies Išvažiavimas

DIDELIS PIKNIKAS
ANDERSON FARMOJ

Green Road, į pietus nuo Euclid Ave.
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS-MAY 15

Pradžia nuo pietų. Įžanga suaugusiems 10c., vaikams veltui 
Atsilankykit šį gražų sekmadienį į naujai sužaliavusią, sužy 

dėjusią ūke. Dabai- kaip tik žydi sodai, visas laukų gražuma 
puikiausia matosi. Šokių vieta bus iškaišyta šakomis, kaip Lie 
tuvoje per sekmines. Gera muzika šokiams.

Gerbiami Clevelande ir apielinkės Lietuviai! Visi mes džiaugiamės pamatę 
gražų pavasari ateinant ir žalias lankas žaliuojant, ir džiaugiamės kad jau galėsim 
išvažiuoti Į tyrus laukus ir praleisti šventadienius, atvirame ore. Nors ir žiemos 
aike netrūksta visokių parengimų, k. t. šokių ir vaidinimų ir šiaip visokių vakarč
ių, bet per žiemą tas viskas Įgriso ir norime išvažiuoti tolyn iš miesto. Mes žinom 
kad dabar yra sunkus laikai, daugelis yra suvargę del bedarbės, taigi “Dirvos” fi
ve sumanė surengti šią Gegužinę su visokiais išlaimėjimais gražių ir naudingų da
lykų. Bus taipgi gera muzika pasišokimui, o Įžanga daroma visai maža, tik paden
gimui lėšų. Kadangi ant rytojaus pripuola Amerikoniška Šventė (Decoration Day) 
tai tie kurie dirba turės dvi dienas šventas ir galės Įvalias prisilinksminti ir pasil

sėti. Bus įvairiausių naujų žaislų, o kaslink laimėjimų tai ne vienas 
parsiveš iš pikniko valgomų dalykų ir turės keletui dienų. Žodžiu sa- 
kant bus įvairus, linksmas ir naudingas piknikas. Kviečiame daly- 

1 vauti ir aplinkinių miestų Lietuviai, o smagi diena visiems užtikrinta.
KAIP NUVAŽIUOTI: Nuo Clevelando ta vieta yra visai arti — tik 
keliolika mailių. Automobiliais pasiekti labai lengva: važiuoti Euclid 
Avenue iki GREEN ROAD, paskui pasukti į kalną ir už kelių minutų 
privažiuosit kelią į ANDERSONO Farmą. Atvažiuokit visi!

LAIVAKORTES
ATPIGO!

I Klaipeda tiksI5’°-į alm galu tik !125"
Ohio Ekskursija

Šią vasarą Dirva rengia VISOS OHIO VALSTIJOS LIETUVIŲ Eks
kursiją, sąryšyje su Spa ūdos ir Laivakorčių Agentų Ekskursijomis —

___ BIRŽELI O-JU NE 1 .
PjjjT' LAIVU EANCASTRIA’ ' :

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

■J®’ KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės i “Dirvos” Agentūrą

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

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

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