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Ohio angliakasių streikui 
tęsiantis, valstijai jau kaš
tavo $50,000 užlaikymas ka
reivių streiko vietoje, kur 
pasikartojo riaušės. Mili
cija buvo siunčiama apsau
gojimui kasyklų nuosavy
bės ir streiklaužių gyvas
čių. Manoma kad to neuž
tenka, bus reikalinga pra
leisti ir daugiau pinigų mi
licijai užlaikyti. Guberna
toriaus pasitdymas padary
ti paliaubas metams laiko 
ir atšaukus streiką bandyti 
dirbti ir tuo tarpu taikytis 
tapo atmestas tūlų sreike- 
rių vadų ir kasyklų opera
torių. Tik Hocking Valley 
kasyklos priėmė tą pasiū
lymą ir vieną kasyklą ati
darė. Bet kitų kasyklų 
streikeriai užpuolė tą* ka
syklą ir pradėjo mėtyti ak- 
menais į einančius dirbti. 
Prisiėjo ir ten nusiųsti mi
liciją tvarkai palaikyti.

Jeigu ganėtinas skaičius 
kasyklų tą gubernatoriaus 
pasiūlymą priims, kasyklos 
pradės dirbti po valstijos 
apsauga.

PREZIDENTO ISTO
RINĖ KALBA SUJU

DINO POLITIKIE
RIUS

iš krizio, jie kovojo prieš 
prezidentą, ir buvo net to
kių sumanymų kaip suma
žinimas Amerikos dolario 
vertės, ir tt.

lių.
ai-
ar
sų

jž-
le-
ija
su
sai
nu
ter
,da
tis
vi-
nd '
na.

Penki užmušta. Ispani
joje pereitą savaitę įvai
riuose miestuose komunis
tų iššauktuose streikuose, 
susirėmime su policija ir 
kariumene užmušta penki 
žmonės. Komunistai suren
gė demonstrarijas ir dau
gelyje vietų bandė iškelti 
raudonas vėliavas.

Vokietijoje, susirėmimuo
se bedarbių su policija, už
mušta kefturi darbininkai. 
Bedarbiai daužo krautuvių 
langus.

Buenos Aires, Argentina. 
— Sustreikavo apie 800 te
lefono darbininkų, kurie 
nutraukė telefonų vielas ir 
sutramdė 15,000 telefonų 
veikimą.

Anglijoje gręsia naujas 
angliakasių streikas, kuris 
išstatys šalį didelin krizin. 
Streikuoti gali 850,000 dar
bininkų. Vyriausybė deda 
pastangas sutaikyti kad ne
iškiltų toks streikas kokis 
buvo 1926 m.
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Aukso eksportas. Kasdien 
iš Suv. Valstijų išgabenama 
aukso milijonų dolarių ver
tės. Gegužės 27 d. išgaben
ta $31,232,800 vertės auk
so. Auksą traukia iš čia 
Francuzija, Holandija, Bel
gija ir kitos šalys milijo
nų sumomis.

Washington. — Per ke- 
. lėtą mėnesių Suv. Valstijų 

Senatas in Atstovų Butas 
tąsėsi ir varė “demokratiš
kais pagrindais” politikas, 
nors šalis skendo į skolas. I automobilių lenktynė. Da- 
iQors Kongreso pareiga su-'’ 
tvarkyti ir nustatyti šalies 
valdymo mašineriją, Demo
kratų ir Republikonų parti
jų atstovai dirbo tiktai sa
vo partijų ir savo rėmėjų 
naudai. Ką vieni siūlė tą 
kiti atmetė. Jokiu budu ne
galėjo prieiti prie darbo 
pabaigos.

Turtingiausia šalis pa
saulyje atsidūrė tokioje ne
malonioje padėtyje kad val
džios iždas nuskendo dvie
jų bilijonų dolarių nedatek- 
liuje. Sumažėjo iždo inei- 
gos, prasidėjus krizini, o 
išeigos vis buvo didelės. Jų 
sumažinimui vieni kitiems 
pastojinėjo kelią.

Amerikos dalykai pablo
gėjo namie ir užrubežiuose. 
Šalyje pasidarė neramu, iš- 
dii’bystės sustojo, nežino ką 
daryti; pinigų pagrindas 
pradėjo silpnėti. Padėtis 
negali tęstis be įvykimo ko
kių nors rimtų pasekmių.

Vis tai buvo del Kongre
so politikavimų, ganymo sa
vo partijos “avelių” kad ga
lėjus sau vilną kirpti.

Taip dalykams esant, ne
sulaukdamas jokio galo, S. 
V. Prezidentas Hoover at
silankė Senate ir padare 
labai įspūdingą atsišauki
mą ir pasiūlymą biudžeto 
sutvarkymui, kad šis jo at
sišaukimas skaitoma isto
riniu ir didelės reikšmės.

Demokratų ir Republiko
nų spauda vienbalsiai parė
mė Hoover’o žygį, išbarda
ma Kongreso politikavimą 
ir ragina atstovus pasekti 
Prezidento nurodymus iš
traukimui šalies iš krizio ir 
suvedimui galų su galais 
valdžios išlaidų ir ineigų.

Žinoma, tas 
tūlų taksų padidinimo, bet 
taip pat inima ir numažini
mą visiems valdžios tar
nautojams algų dešimčia 
nuošimčiu, sumoje 
000,000.

Senate 
klausios 
kuo j anti 
nėjo Prezidento pasiūlymus 
rėkdami kad jis nori už
mesti šaliai didelius taksus. 
Tą darydami senatoriai no
rėjo padaryti Hoover’į ne-

Automobilių Lenktynes
Indianapolis, Ind. — Ge

gužės 30 d. čia atsibuvo dvi
dešimta metinė tarptautinė

lyvavo 40 automobilių, bet 
nebaigė lenktynes 26, kiti 
14 baigė. Laimėjo 500 my
lių važiavimą Freddie Fra
me, 37 m. amžiaus, iš Los 
Angeles. Jis važiavo ben
drai po 104 mylias į valan
dą. Pirmesnis rekordas 
vo 101 mylia į valandą, 
darytas 1925 m.

Šymet per lenktynes 
užsimušė nei vienas, bet už
simušė Milton Jones iš Cle- 
velando, keliomis dienomis 
prieš lenktynes, darydamas 
bandymus.
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EUROPA TRAUKIA Iš 
AMERIKOS AUKSĄ

Europos valstybės kurios 
turėjo Amerikoje auksą iki 
šiol labai jį traukė laukan.- 
Pereitą savaitę išvežta auk
so už $60,000,000. Dabarti
niu laiku Europinio aukso 
esą likę Amerikoje tik apie 
$700,000,000.

Nekurios valstybės ir at
siunčia savo auksą. Pav., 
ateina aukso iš Japonijos 
ir Chinijos ųž superkamas 
reikmenis.

Visame pasaulyje yra pi
niginio aukso $11,300,000,- 
000 vertės. Amerikoje jo 
yra apie $4,000,000,000, to
dėl nepritruks.

reikalauja

$238,-
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KOMUNISTAI NOMINA
VO SAVO KANDIDATUS

Chicago. — Komunistų 
partijos suvažiavimas no
minavo seną nudėvėtą kan
didatą Foster kandidatu Į 
Suv. Valstijų prezidentus 
šio rudens rinkimams.

Kandidatu j vice prezi
dentus nominavo negrą Ja
mes W. Ford. Po nomina
cijų, iš džiaugsmo užsidė
ję ant pečių tuos du vyru 
salėje nešiojo, giedojo “In- 
ternacijonalą” ir rėkė: “Ša
lin kapitalizmas!”

SUMAŽĖJO MIRIMAI
Suv. Valstijose šymet per 

19 pirmutinių savaičių mi
rimai 85 didesniuose mie
stuose nuo 1000 gyventojų 
išpuolė po 12.4. Pernai tuo 
laiku mirčių išpuolė po 13.5.

Miškų Gaisrai Kanadoje.
St. Lawrence upės slėnyjeį. uv OL. lucIVVICJIUC UpCB SlUIiyjU 

populiarišku, pakenk i m u i siaučia miškų gaisrai. Vie
jo kandidatūrai ateinantį tomis jau išdegė net kaimai 
rudenį. Vietoj gelbėti šalį j ir žmonės liko be pastogės.

Šiose dienose viso pasau
lio spaudoje pasirodė iškel
tas viešumon' “Tanaka Me
morialas”, kuriame buvo iš
dėstyta ir patarta ką Japo
nija turi daryti ir kaip pa
vergti Chinija. Tanaka bu
vo vienas iš Japonų milita
rists Jo memorialas Ja
ponijos imperatoriui, rašy- 

itas tūlas laikąs atgal, da
bar patvirtina, tą ką Japo
nija padarė Mandžurijoj ir 
Šanghajuje. Viskas buvo 
daroma taip kaip Tanaka 
savo programė nurodė.

Tame dokumente net bu
vo Japonija patariama ne
nusilenkti Amerikai ir sto
ti j karą jei Suv. Valstijos 
kišis į- Azijos reikalus.

Kada šis dalykas išėjo į 
aikštę, Japonija griežtai už
ginčijo ir paskelbė kad tai 
esą kokio gudraus Chinie- 
čio išgalvotas ir suklastuo- 
tas raštas. Bet kad ir bu
tų keno išgalvotas, Japoni
ja viską taip įvykdė kaip 
ten buvo rašyta. Taigi Ja
ponijai reiks daugiau negu 
užginčyti kad tas dokumen
tas yra keno nors kito, o 
ne Tanako padaras. Tana
ka dabar jau miręs.

Berlinas. — Gegužės 30 
d. atsistatydino Vokietijos 
ministerių kabinetas su va
du Dr. Brūeningu, kuris 
išbuvo kancleriu du’ metu.

Hitlerio fašistai iš to la
bai džiaugėsi ir ėmė rėkaut 
kad “išmušė musų valan
da!” Hitler buvo net nu
bėgęs pas prezidentą Hin- 
denburgą žiūrėt ar jam ne
paves premjero vietos.

Bruening rezignavo dėlto 
kad jo koalicija socialistų- 
centristų daugiau nerepre
zentuoja didumos žmonių 
valios ir jis esąs persitik
rinęs kad kariumenė įlebu- 
tų užpakalyje dabartinės 
vyriausybės atsitikime su
kilimo.

MEKSIKA APRIBOJA 
SVETIMUS BANKUS 
Meksikos prezidentas iš

leido patvarkymą suvaržan
ti svetimšalių bankų veiki
mą ir tų bankų skyrių stei
gimą. Bankams ir jų sky
riams uždrausta daryti ne- 
kurias transakcijas, kurias 
gali daryti pats Meksikos 
bankas.

LAIŠKAS IS KAUNO
Rašo A. ARGUS.

SOVIETAI DUODA UŽ
SAKYMUS VOKIETIJOJ

Vienas Amerikos rašyto
jas sako kad Kovo mėnesį 
sovietų delegacija atsilan
kius Berline davė užsaky
mą padaryti įvairių maši
nerijų už $12,000,000. Prie 
jų pagaminimo bus darbo 
del 7,000 darbininkų ištisus 
metus laiko. Sako, tą už
sakymą ir kitus gautų Su
vienytos Valstijos jeigu su
derintų santikius su Rusi
ja. Suv. Valstijos vis atsi
sako pripažinti Sovietų Ru
siją, prie to dabar dar yra 
Kongrese įnešimas pradėti 
boikotą Rusijos gaminių, 
sako tas rašytojas.

BALIONŲ LENKTYNĖS
Omaha, Neb. — Gegužės 

30 d. čia' įvyko nacionalės 
balionų lenktynės. Dalyva
vo keliolika balionų. Balio
nai kurie išsilaikė ilgai ore 
buvo nunešti į Kanadą.

MIESTŲ VALDYMO 
KAŠTAI

Surinktos žinios iš 310 
Amerikos miestų turinčių 
virš 30,000 gyventojų rodo 
kad 1930 metais tų miestų 
valdymo kaštai atsiėjo 
$44.53 nuo galvos, 1929 
po $43.68, o 1917 m. tik 
$19.07.

Bendrai tie miestai 1930 
m. išleido savo reikalų ve
dimui $3,810,681,763.

Skolų tie miestai 1930 
turėjo $6,857,239,759.

po 
m.
PO

m.

Jis sako kad

FRANCUZAI NORI PA
NAIKINT SKOLAS

Rouen, Francuzija. — P. 
Painleve, socialistų-respub- 
likonų vadas, savo žymioje 
kalboje pasakė kad Fran
cuzai pritaria panaikinimui 
karo skolų.
Francuzija nesutiks leisti 
Vokiečiams sunaikinti ka
ro nuostolių atlyginimų su
tarčių, tačiau pripažysta 
jog Vokietija dabartinėse 
aplinkybėse negali mokėti. 
Geresniam susitarimui su 
Vokietija įvykus, Francu
zija sutiktų padaryti nusi
leidimus.

Painleve -sako kad Euro
pos valstybės galėtų susi
tarti panaikinti viena kitai 
karo nuostolių atlyginimus, 
tik sunkiau butų susitarti 
su Suv. Valstijomis.

CHINŲ IŠMUŠTA 4274
Nanking, Chinija. — Ja

ponų vajuje užimti Šangha- 
jų šį pavasarį užmušta 214 
Chinai karininkai ir 4060 
kareivių; 677 karininkai ir 
1153 kareiviai sužeista.

LANKYTINOS VIETOS 
KAUNE

Botanikos sodas ir muzie
jus. Sode stengiamasi 
ginti ir parodyti visus 
gančius Lietuvoje ir jai 
našiame arba artimame 
mate augmenis. Čia 
daromi bandymai ir prigy
ti ir kitokio klimato retes
niems augmenims. Prie so
do veikia šiltnamis, kuria
me galima pamatyti keis
čiausių šiltųjų kraštų že
mės paviršiaus ir vandeni
nių augalų.

Prekių muziejus — savo 
gausiais prekių pavyzdžių 
rinkiniais labiausia įdomus 
dirbantiems ar manantiems 
užsiimti prekyba, pramone 
ar kooperacija.

Iš naujų muziejų pažy
mėtinas Vytauto D. muzie
jus, kuris dar tebestatomas.

Istoriškos bažnyčios
Kaune panašiai kaip ir 

Vilniuje yra nemaža senų, 
ypač susidomėtinų senumo 
ir meno atžvilgiu bažnyčių.

Pavyzdžiui musų bazili
ka (katedra) statyta Vy
tauto Didžioje tuoj Lietuvą 
pakrikštijus, spėjama 1413 
m. Bokštai, vidaus įrengi
mai mišraus gotiko ir ba
roko stiliaus. Keletą kartų 
buvo gerokai gaisrų apnai
kinta. Atnaujinant kaskart 
buvo didinama ir dabar yra 
didžiausia bažnyčia Lietu
voje. Po 1863 m. sukilimo 
Rusų valdžia panaikino bu
vusį prie bažnyčios Augus- 
tijonų vienuolyną, bažnyčią 
atidavė perkeltam iš Var
nių Žemaičių Vyskupui M. 
Valančiui.

Prisimindamas kad baž
nyčia statyta dar Vytauto 
Didžiojo laikais, Vysk. Va
lančius užsakė tuometiniam 
žinomam dailininkui Linke
vičiui padaryti jos funda
toriaus atvaizdo, rasto Lie
tuvos Brastoje, kopiją ir 
pakabinti prezbiterijoje.

1895 m. popiežius Leonas 
XIII šią bažnyčią patvirti
no Žemaičių vyskupijos ka
tedra. Šia proga bažnyčia 
buvo pataisyta, jos sienos 
ir lubos buvo pavesta iš
puošti paveikslais garsiems 
dailininkams Andriolli, Mo- 
niuškai ir čajevičiui.

1921 m., Balandžio 26 d., 
minint Žemaičių vyskupijos 
500 metų sukaktuves, kate
drą popiežius pakėlė į ba
ziliką, o 1926 m., įsteigus 
Lietuvos bažnytinę provin
ciją, ji pakelta iš katedros 
į archikatedrą.

Katedroje yra palaidoti 
Žemaičių vyskupai: M. Va
lančius, M. L. Paliulionis ir 
G. Girtautas, ir laikinai, kol

au- 
au- 
pa- 
kli- 
pat

to Didžiojo statyta, spėja
ma 1400 metais. Ji gotiško 
stiliaus. 1655 m., užėmus 
Kauną švedams, bažnyčia 
buvo jų gerokai apgriauta, 
ir 1669 m. pilių prefekto J. 
Ivanausko atnaujinta.

1812 m. Francuzai ją pa
vertė ginklų sandėliu, Na
poleonui einant užimti Mas
kvą. Jie bėgdami iš Mas
kvos sandėlį sudegino.

1819 m. Kauno gyventojų 
ir dvasininkų pastangomis 
bažnyčia buvo atnaujinta. 
1850 m. Rusų valdžia iš ka
talikų ją atėmė ir 1859 m. 
pavertė cerkve.

Dabar, laike karo, Vokie
čiai okupantai buvo ją pa
vertę bulvių sandėliu. 1919 
m. Lietuvos valdžia bažny
čią grąžino Žemaičių vys
kupui. Bažnyčios rektorium 
buvo paskirtas Kun. Bum- 
ša, vėliau — Kan. Tumas- 
Vaižgantas, kuris ją išvalė 
ir gražiai atremontavo. Di
džiojo altoriaus paveikslas 
vaizduoja Šv. Marijos ėmi
mą į dangų ir apačioje Vy
tautą Didįjį, klūpantį prie 
Vorsklos upės ir už stebuk
linga išsigelbėjimą nuo To
torių iškilmingai pasižadan
tį pastatyti šią bažnyčią.

Bažnyčioje yra marmuri
nė lenta 
1919 m. 
kardais 
Lietuvių 
bataliono

kurioje surašyti 
Sibire bolševikų 

sukapoti atskiro 
Vytauto Didžiojo 
kariai.

(Bus daugiau)

BEŽDŽIONĖ IR 
ŽMOGUS
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Moks- 
profe- 
namus

iffl

{1 r S I?)

įUįį]

.. s •

I IS

i I

į

r

■?r I

SIŪLO PABRANGINT 
VEDIMŲ LEIDIMUS 
St. Paul, Minn. — Viena 

moteris kalbėdama Taksų 
Mažinimo organizacijos su
sirinkime pasakė kad turė
tų būti įvesta $500 mokes
nio už išdavimą apsivedi- 
mui leidimų, tada taksų bė
dos pasibaigtų ir butų ma
žiau divorsų. Ji sako. “Vy
rukas įsigijo automobilį iš- 
simokėjimu, išvažiavo pasi-
važinėt, susitiko merginą, j bus atgautas Vilnius, arki- 
ir nespėję susipažinti apsi- vyskupas Matulevičius (bu- 
veda. Tuoj atsiranda vai-[vęs Vilniaus vyskupas) ir 
kų, kurių užlaikymui bied- tautos veikėjas inž. Petras 
ni taksų mokėtojai turi sa- Vileišis.

Indiana Universiteto pro
fesoriaus Kellogg 
susilaukė kūdikio, 
liškam tyrinėjimui, 
sorius paėmė į savo
auginti ir naujai atvestą 
beždžionės kūdikį. Ir kū
dikis ir bezdžionkaitė lai
koma vienokiose aplinkybė
se, maitinami tuo pačiu 
maistu ir tų pačių žmonių 
prižiūrimi.

Bet tarp beždžionės ir 
kūdikio įvyko didelis skir
tumas: per devynis mėne
sius gyvenimo beždžionės 
vaikas parodė žymų pro
gresą, greičiau mokinosi, 
ilgiau atminė, daugiau su
prato ir daugiau taikėsi su 
reikalavimais negu žmogiš
kas kūdikis.

Nepagalvojus nieko išrū
dytų kad žmogus yra kvai
lesnis už beždžionę. Vie
nok dalykas yra tas kad 
gamtos skirta žmogui lė
tai augti, ilgiau vystytis ir 
paskui ilgiau būti naudin
gu ir protingu. Gyvuliai gi 
tuoj suauga į pilną savo au
gimą, bet jie visada ir pasi
lieka gyvuliais.

Iki žmogiškas kūdikis iš
moksta kalbėt ir vaikščiot; 

Į per tiek laiko gyvuliai jau 
Antra išeilės bene žy- pilnai suauga.
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1,200 MIRĖ NATALE
Pietų Afrikoj, Natalo ri

bose, tarp juodųjų siautusjvo kišenius krapštyti. Jei- _____
malarija paėmė 1,200 gy- gu vyrukui reiktų surasti miausia bažnyčia Kaune taiĮ Žmogus yra gamtos di- 
yasčių per Balandžio mene- $500 gavimui apsivedimui Vytauto.
sį, ir vis dar nesulaikyta, [leidimo neskubintų vestis.

Ši bažnyčia yra dis tvarinis ir gamta nesi- 
seniausia Lietuvoje, Vytau-'skubina žmogų išvystyti.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Kaip bus su tautininkų 
konferencija? Musų geras 
tautietis J. Virbickas rašė 
“Dirvoje” kad laike SLA. 
seimo tautininkai ir tautiš
ki sandariečiai turėtume 
atlaikyti konferenciją ir 
suderinti savo veikimą tau
tos labui.

Nuo to laiko daugiau nie
kas neprabilo apie tai ir 
nežinia ar konferencija bus 
sukviesta ar ne.

Mano nuomone, tautinių 
pažiūrų sandariečiai būti
nai turėtų susirinkti ir pa
daryt ką nors užbaigimui 
demoralizacijos ir suirutės 
tautininkų tarpe. Jau da
bar, suirutei prasidėjus, iš- 
sistatėm save pavojun prieš 
cicilikus, kurie nori užval
dyti Susivienijimą, o nei 
Gegužiniai nei Bačiuniniai 
nežino ar jie, atlaikys prieš 
cicilikus, jeigu bus susipe
šę ir susiskirstę.

Sekant Pittsburgo san- 
dariečius ir matant Chica- 
gos sandariečių veikimą iš
rodo kad tarp tų ir tų yra 
didis skirtumas: musų vie
tiniai sahdariečiai yra geri 
Lietuviai patriotai ir dirba 
tautos labui: jie dabruoja- 
si prie Įrengimo Universi
tete Lietuviško kambario, 
kas padarys garbę visai 
musų tautai, o Chicagos 
sandariečiai seka tik Gri
gaitį ir remia jo politiką: 
jie balsavo už socialistą K. 
Gugį Į SLA. iždininkus ir 
atVažiavę į seimą vers mus 
Pittsburgiečius balsuoti už 
Gugi, Bagočių, Bakaną ir 
kitus Cicilikus. 1

Jeigu taip, tai ko dar Va
dintis Lietuviais: geriau 
būti internacionalistais at
virai. Vietinis.

Apmažino valstijos para
mą viešoms įstaigoms. Pa
tvirtinus numažinimą vals
tijos pašalpų viešoms įstai
goms vakarinėj Pennsylva- 
nijoj, ligoninės ir Pittsbur
go Universitetas nustoja iš
viso $878,900 sumos. Vie
nas Pittsburgo Universite
tas gaus $318,912 mažiau 
negu turėjo gauti.

Ligoninės kurios gauda
vo iš valstijos pagalbą ga
lėjo teikti veltui patarnavi
mą, dabar gi turės ta sulai
kyti.

Pakvietimas 
Lietuviams

FORT PITT HOTEL širdingai užkviečia 
Lietuvius kurie atsilankys į Pittsburghą 
j S. L. A. Seimą, šis motelis padarė spe
ciali patvarkymą aprūpinimui visų kurie 
atvyks kaipo delegatai arba svečiai. Di
delis kambaris su maudyne, su 3 arba 4 
pavienėmis lovomis, kaštuoja tiktai $1.25 
j dieną kožnai ypatai. Viešbutis randasi 
patogioje vietoje ant kampo lOth Street 
ir Penn Avenue, tiktai keli žingsniai nuo 
Pennsylvania Station ir motor bus sto
ties, ir bus ideale vieta apsistoti laike 
seimo. Seimo salė South Side miesto da
lyje yra tik 10 miliutų važiavimo karu 
nuo pat Kotelio durų. Reikia važiuoti 
karu pažymėtu No. 50.

HOTEL
FORT PITT

Pittsburgh, Pa.

SEIMO DELEGATAI 
APSISTOS HOTEL

FORT PITT

Fort Pitt Hotel, vienas iš 
gražiausių ir parankiausių 
Susivienijimo Liet. Ameri
koje Seimo delegatams ap
sistoti, pasiryžo patarnauti 
delegatams ir su jais atva
žiavusiems svečiams laike 
seimo į Pittsburgą.

Hotel Fort Pitt yra arti 
seimo salės, randasi ant 
kampo lOth Street ir Penn 
Avenue, visai arti Pennsyl
vania gelžkelio ir motor- 
busų stočių.

Iš hotelio į seimo salę nu
važiuoti tiktai 10 minutų, 
ir karai praeina pro pat du
ris viešbučio.

Kurie delegatai manote 
apsistoti viešbutyje, galit 
jau dabar iškalno užsisaky
ti sau vietas. Viešbučio val
dyba seimo delei žymiai nu
pigino kambarių kainas ir 
todėl gyvenimas Fort Pitt 
Kotelyje atsieis tiek pat 
kaip ir šiaip kur, o kotely
je turėsit visus patogumus.

Paveizdan, trys ar ketu
ri vyrai ar moters gaus sau 
kambarį su 3 ar 4 lovomis, 
tiktai už $1.25 į dieną, ir 
turės sau maudynę. Yra 
kambarių visokiomis kaino
mis, pagal kiekvieno norą.

Delegatams esant vieno
je vietoje, bus daug sma
giau negu išsimėčius. Tai
gi visi turėkit mintyje Fort 
Pitt Hotel, ar atvažiuosit 
į Pittsburgą traukiniais ar 
motorbusais ar automobi
liais.

Taipgi ūžkviečiami San
daros seimo delegatai.

SLA. seimas atsibus Lie
tuvių Piliečių salėje, 1721 
Jane St., S. S. Prasidės 20 
d. Birželio ir tęsis savaitę 
laiko. Koresp.

Pennsylvanijos bedarbiai. 
Pereitą savaitę paskelbta 
jog Pennsylvanijos valsti
joj Kovo 1 d. bedarbių bu
vo 1,056,949. Tokiu budu 
šymet bedarbių buvo 55,855 
daugiau negu tuo pat lai
ku pernai.

Visose apskrityse, išsky
rus Forest, McKean ir Ve
nango, bedarbių skaičius 
Kovo 1 d. buvo didesnis ne
gu buvo Sausio mėnesį.

Dikčiai pakilo bedarbių 
skaičius didesniuose mies- 

! tuose ir angliakasyklose.
I Allegheny apskrityje sii- 
1 rašyta 166,163 bedarbiai.

SEIMO ATIDAI S.L.A. 
GEROVEI

Nors SLA. Įstatų Komi
sija yra atmetus panašius 
kuopų reikalavimus bet aš 
pakartosiu tokius pasiūly
mus, kad seimo delegatai 
atkreiptų į tai atidą:

1. Pomirtinė turi būti iš
mokama nežiūrint iš kokios 
priežasties narys sutiktų 
mirtį, kad ir nuo alkoholiz
mo.

2. Kad narys išbuvęs Su
sivienijime 20 metų, arba 
sulaukęs 65 metų amžiaus, 
butų paliuosuotas nuo mo
kėjimo mokesčių ir liktų 
pilnateisiu nariu.

3. Kad pomirtinė butų iš
mokama pilnai po šešių mė
nesių išbuvimo Susivieniji-

i me.
4. Panaikint įstojimo mo

kestį, išskiriant apmokėji
mą daktarui už išegzami- 
navimą. Vietoj to lai buna 
keliais centais brangesnė 
nario mokestis.

5. Vaikų priėmimą reikia 
sutvarkyti panašiai kaip 
turi kitos gyvasties apdrau- 
dos kompanijos.

Tokius pasiūlymus teikiu 
iš patyrimo ir žinodamas 
ko naujai įsirašantis narys 
labiausia pageidauja.

Jeigu nebus padaryta re
formos tai gavimas naujų 
narių į Susivienijimą pasi
darys retesnis, o senieji na
riai labai nepasitenkinę kad 
neišmokama apsauga atsiti
kus mirčiai nuo alkoholiz
mo priežasties.

Kaslink pašalpos, tai čia 
reikia padaryti geresnė ap
sauga organizacijai nuo iš
naudojimo. Mano suprati
mu, ligonis iuri būti kas dvi 
savaitės gydytojo peregza- 
minuojamas ir pažymima 
ant tam tikros blankos li
gonio sveikatos stovis. Pa
gal dabartinę tvarką, besą- 
žiniai nariai gali pasinau
doti išgaudami nepriklau
somą pašalpą.

Kaslink palaikymo broli
škos santaikos narių tarpe 
irgi reikia surasti vaistai.

Jau gan aiškiai pasirodė 
kas per vieni yra Susivie- 
niejimo santaikos ardytojai 
ir narių demoralizuotojai: 
tai tie musų broliai kurie 
serga tarptautiškais izmais 
ir saumylystos ligomis.

Kadangi musų organiza
cija sutverta Lietuvystės 
pagrindais tat reikia to ir 
laikytis. Prisiminkim Dr. 
V. Kudirkos žodžius: “Te
gul meilė Lietuvos dega 
musų širdyse, vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi.”

J. A. Urbonas.

WATERBURY, Conn.
—

Baigė mokslą. Gegužės 
26 d., Waterbury Hospital 
Training School atlaikė sa- 

’ vo slaugių mokslo užbaigi
mo iškilmes. Tarp baigu
sių mokslą slaugių yra dvi 
Lietuvaitės, p-lė Frances 
Poscavage, ir p-lė Malvina 

! Ažunaris.
Trečias metinis susirinki- 

l mas. Birželio 5 d. Lietuvių 
Kolegijos ir Profesionalų 
Sąjunga laikys savox trečią 
susirinkimą, Dr. Jono Sta- 
nislovaičio ukėje. Prospect 
miestelyje, prie pat Water- 
burio. Visi nariai šiuomi 
yra kviečiami pribūti. Ka
dangi susirinkimas bus sy-j 
kiu su pikniku, neužmirškit 
įsidėti po porą “senvičių” 
užkandžiui. K. S.
Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa 
daugiausia gražių skaitymų.

PATERSON, N. J.
Naujas vargoninkas. Šv. 

Kazimiero parapijos klebo
nas, priėmęs naują vargo- 
ninką į vietą jo atstatyto 
gero žmogaus, išgyrė kąd 
jis esąs ir kompozitorius ir 
profesorius ir tt. Daugelis 
parapijiečių ėjo pasiklausy
ti naujo vargoninko gro
jant, bet apsiriko išgirdę. 
Jam pirmas mišias grojant, 
vargonai jo neklausė, grojo 
savais balsais, ir jo balsas 
buvo nepritaikomas chorui, 
išėjo disharmonija, iš ko vi
si maldininkai stebėjosi.

Kiek žinoma, to išgirto 
kompozitoriaus ir kompozi
cijų niekas nėra matę. Gal 
klebonas tik pajuokimui jo 
apšaukė savo naują vargo- 
ninką “kompozitorium” ir 
“profesorium’’.

Mitinguoja. Šv. Kazimie
ro parapijos parapijonys 
daro privačius mitingus, di
duma žada apleisti šią .pa
rapiją ir dėtis į Newarko 
tautišką parapiją, kuri ne
senai sutverta. Patersonie- 
čiai sako, jei nesusiprati
mai su klebonu bus ir to
liau, jei negrąžins atstatyto 
gero vargoninko, tai pusė 
parapijonų kreipsis į Ne
warko tautišką parapiją.

Vietos klebonas pakėlė 
kainas už visokį dvasišką 
patarnavimą, ir kainos li
ko dabartiniu laiku nepri
einamos. Parapijonys tuo 
pasipiktino.

Vaišės. Pas pp. Kalantus, 
senus “Dirvos” skaitytojus 
ir uolius tautininkus, įvyko 
vaišės: buvo pakviesti “Dir
vos” bendradarbis ir atsto
vas P. Kry, Jr., busimas 
Columbia Universiteto stu
dentas, su jų šeima, ir “Dir- 
viečiai” pp. Žaunierauskai. 
Buvo daug apkalbėta, pasi
tarta kaip daugiau prapla
tinti “Dirvą”, kaipo vieną 
iš rimčiausių musų laikraš
čių, kuris yrą toks ’įvairus 
ir naudingas kiekvienam 
Lietuviui. Dalyvavusieji iš
sireiškė kad kiekvienas tu
rės gauti “Dirvai” nema
žiau po dešimts naujų skai
tytojų, su tikslu išplatinti 
ją šioje apielinkėje kuopia- 
Šiaušia.

Pp. Kalantai svečius pa
vaišino skaniais valgiais ir 
ikru Lietuvišku gėrimu, 

midum. Po vaišių, p. Ka
lanta puikiai paskambino 
Lietuviškų dainelių, kurios 
taip maloniai žavėjo klau
santis. Tariame širdingai 
ačiū pp. Kalantams už tokį 
dvasią žadinantį vakarėlį.

Susižeidė. Vyčių kuopos 
pirmininkas Jonaš Spranai- 
tis belošdamas baisbolę Ge
gužės 22 d. susižeidė. Šia
me lošyje Lietuvių tymas 
puikiai pasirodė, publikos 
pažiūrėti suėjo daug, daly
vavo visi Lietuviai išski
riant bolševikus. Lietuviai 
butų išlošę, bet atsitiko ne
laimė, J. Spranaitis bebėg
damas smarkiai užsigavo 
kojos kaulą, mėnesį laiko 
negalės vaikščioti. Spra
naitis yra geras vaikinas, 
gerų tėvų, lanko mokyklą 
Newarke, mokosi vaistinin- 
kystės.

Chemijos Studentas.

Pclicijantai Suimti už 
V agystę

Ottawa, Ill. — Tarp su
imtų šešių vyrų sąryšyje 
su apiplėšimu banko, rado
si vienas Streator, Ill., poli- 
cijantas ir policijos virši
ninko padėjėjas, kurie už
daryti kalėjime. Iš bank? 
išplėšta $52,000.

“SANDAROS” KEIS
TAS DEMOKRA

TIZMAS
“Sandaros” ponai labai 

mėgsta patys save titiluo- 
tis dideliais demokratais ir 
demokratizrfią garbina kaip 
kokį šventą stabą, o tautiš
kus Lietuvius pravardžiuo
ja “fašistais”.

Bet pažiūrėkime ant kiek 
“Sandaros” ponai yra de
mokratiški praktikoje.

Štai pavyzdis. Bagočius 
išėjo pirmas visuotinuose 
balsavimuose į S. L. A. pre
zidentus. Pagal demokra
tiškus “Sandaros” principus 
Bagočius turėtų seime būti 
užtvirtintas prezidentu.

Bet tas sandariečių orga
nas rašo: “Nors Bagočius 
butų išrinktu narių balsa
vimo 99 nuošimčiais balsų, 
bet mes netikime kad jisai 
turėtų būti SLA. preziden
tu.”

Reiškia, “Sandaros” po
nai “demokratai” tikisi kad 
ir smurto keliu palikti Su
sivienijimo prezidentu St. 
Gegužį, nors mažiausia ga
vusį balsų rinkimuose kan
didatą.

Nors aš nepritariu kad 
Bagočius — socialistų žmo
gus — turėtų likti vadovu 
tautinės organizacijos, tik
tai turiu omenyje padaryti 
palyginimą kad pas “San
daros” ponus yra tiek de
mokratizmo kiek pas čigo
ną teisybės. Jiems demo
kratizmas tik tiek svarbus 
kiek reikalingas juj pačių 
interesams, ir jo siekia kad 
ir su pagalba smurto.

Day tono Fašistas.

BRIGHTON, MASS.
Čia darbai, nei kiek nepa

gerėjo, bet pavasariui at
ėjus dar pablogėjo. Tuo yra 
geriau pavasarį kad atši
lus dauguma bedarbių išei
na dirbti Į tikos, nors taip 
savo gyvybes palaiko.

Nors ir blogi laikai, bet 
musų tautietis Jonas Ado
maitis kaipo geras biznie
rius verčiasi neblogai. Ma
tant jo darbštumą ir tau
pumą garnys ėmė pavydėt 
jo turtui ir sako, tokioj be
darbėj maitink dar vieną— 
ir naktį, visiems miegant, 
atnešė ir paliko jo namuo
se gražią dukterį. Pp. Ado
maičiai linksmai viešnią 
priėmė ir surengė pokilį. 
Dalyvavo jų giminės ir kai
mynai. Pakrikštijo vardu 
Virginija.

Labai susirgo “Dirvos” 
skaitytojas ir rėmėjas p. J. 
Kubiliūnas. Nuvežtas li- 
gonbutin. Linkėtina jam 
greito pasveikimo.

Brightonietis.

Laiškas iš Ligonines
F. Raginskas iš džiovi

ninkų sanatorijos Franklin 
Pa., rašo:

Mes visi Lietuviai pacien
tai serganti džiova širdin
gai dėkojame “Dirvos” re
dakcijai už siuntinėjimą 
mums “Dirvos”, iš kurios 
mes turim labai daug ma
lonumo: vieni skaitom, kiti 
klausom, ir tuo tarpu užsi
mirštam kad sergam džio
va. Čia musų yri apie 12 
Lietuvių, visi pavargėliai ir 
būnam atskirti nuo viso pa
saulio. Gyvenam kalnuose. 
Čia išviso yra apie 1,100 
džiovininkų.

' Labai dėkojam redakcijai 
už neapleidimą musų ir to
liau prašėm mus nepamir
šti.

DETROIT, MICH. NEWARK, N. J.
Parduos namus už tak

sus. Nuo Birželio 15 d. bus 
pradėta parduoti namus už 
taksus tų savininkų kurie 
neužmokėjo taksų. Taigi 
šiuomi namų savininkai tu
rėtų susidomėti. To visko 
pasekmės bus kokių dar ne
buvo Detroito istorijoj jei
gu bus leista pardavimui 
namai už 1929, 1930 ir 1931 
metų taksus, ar kokius ki
tus specialius taksus.

Iki šiol, jei kas nesumo
kėjo taksų, trukdavo apie 
trys metai iki savininkas 
prarasdavo savo namus. 
Dabar yra kitoks dalykas. 
Miestas dabar pats perka 
taksus. Tas padaryta per
vedant miesto fondą laiko
mą atsakymui už taksų ko- 
lektavimo fondą. Tokiu bu
du miestas pats liko taksų 
supirkėjas.

Ta tvarka, miestas turi 
teisę parduoti savo taksų 
pirkinius tam kas pirks iš 
miesto Birželio 15 d. parda
vime, ir iki tas pardavimas 
tęsis, ir gaus 99 metų nuo
mą nuo sekančios dienos ir 
gali atimti nuosavybę tuoj 
nuo buvusio savininko. Jei
gu jam ir norėtum atmokė
ti pinigais, jeigu jis norės 
namo o ne pinigų tai nie
ko negalima daryti. Jisai 
gauna tiesiog “deed” ant 
jūsų namo.

Taigi svarbu namų savi
ninkams, ypač Lietuviams, 
kurie daugumoj turi na
mus, kad jų namai nepa
tektų pardavimui už taksus 
Birželio 15 d. Štai kaip tas 
galima padaryti. Reikia 
nueit į specialį komitetą, 
sudarytą iš miesto tarybos 
narių, kaipo teismą, ir pa
daryt afidavitą kad neturi 
pinigų ir kad gyveni savo 
namuose, ko netekęs turė
tum jieškot miesto pašal
pos. Tą padarius, namas 
nebus išstatytas pardavi
mui ilgesnį laikų.______

Taipgi reikia pasinaudo
ti sumokėjimu taksų dali
mis. Galima mokėti po 12- 
tą dalį taksų už bent kuri 
metą ir tą paaiškinus tary
bos komitetui bus atidėta 
namo pardavimas.

Patariu Lietuviams na
mų savininkams žiūrėt kad 
jų namai nepatektų parda
vimui, susijieškant savo se
nus taksų mokėjimo liudy- 
mus ir išgaunant iš iždinin
ko ofiso liudymą, o paskui 
imtis vieno iš viršuje nuro
dytų butų. J. P. Uvick.

SERGANTI SKILVIU, 
VIDURIAIS AR KITOMIS VIDU

RIŲ LIGOMIS.
Gal naudojai daug visokių gyduo

lių ir gydytojų, ir niekas negelbėjo. 
Pamėgink, tas kainuos gana pigiai. 
Nors ir daug turėjus iškaščių, bot 
gana tankiai pas.taiko užeiti dide
lę pagalbų ir pasveikt veik be iš
laidų.

Mes turime knygelę ir jums ją' 
pasiųsime. Toje knygelėje nurody
ta kaip reikia užlaikyti sveikatą 
sveikam, r kaip gydytis nuo sekun
dų ligų: skilvio nėhialimo, gumbo, 

at druginių, išpūtime, skausmo po 
duobuke, ramato, sausgėlos ir kitų. 
Paa.sk.nkit savo ligą laiške ir įdė
kit už 2c štampą, tada gausite pd- 
ną paaiškinimą. Knygutėje yra re
ceptai ir paaiškinimai kaip užsilai- 
kyi ir kokius valgius valgyt. Gy
duoles gausite bile aptiekoje, bet 
km e norėsite, aš prisiųsti. Kurie 
sergate kreipkitės tuojau.

DR. JOHN V. ZAKAREVICIi
P. O. Box 5-A Taylor, Pa.

Atsilankius pas Arkivys
kupą S. A. Genionį. Apsi
lankius Newarke, pasitaikė 
proga susieiti su Tautiškos 
Bažnyčios Arkivyskupu S. 
A. Geniočiu. Nuvykus Į 
redakciją “Žaibo”, nesenai 
čia pradėto leisti žurnalo, 
besikalbant, atvyko ir Ar
kivyskupas, kurį senai jau 
norėjau pažinti. Susipaži
nom karštai pasisveikinda
mi, ir išgirdau jį pareiš
kiant karštai, “Lai gyvuo
ja Lietuvių tauta ir Ameri
kos Lietuvių tautininkų ka
talikų tvirta vienybė. Ga
na mes buvome migdomi 
karčiu miegu, Romos papos 
bernelių liūliuojami”.

Adkiv. Geniotis yra labai 
malonaus budo, iškalbus ir 
simpatingas žmogus, jo kal
ba turininga. Jis čia myli
mas ir gerbiamas tiek inte
ligentų, profesionalų, biz
nierių, tiek ir darbininkų, 
ir visų gausiai remiamas.

Arkiv. Geniotis turėjo 
vykti į savo parapijos pa
mokas, taigi drauge nuva
žiavom į parapijos naujai 
išnuomotą laikiną vietą: tai 
yra smagi, erdvi salė, gra
žioj vietoj, netoli plačiai ži
nomo biznieriaus A. Žiug
ždos duonkepyklos, ant Van 
Buren gatvės. Radom di
delį buri vaikučių susirin
kusių ir laukiančių savo 
mokytojo.

Toje vietoje atsibuna ir 
pamaldos, laikinai. Tai yra 
Lietuvių tautinė katalikų 
Šv. Jono parapijos bažny
čia. Parapijonų yra gana 
dikčiai, arti 770 šeimynų 
vien tik Newarke. Prisi
dėję į šią parapiją daug iš 
aplinkinių miestų: Passaic, 
Elizabeth, Paterson, Jersey 
City, Harrison, , Bayonne, 
Kearny, Hillside ir .kt.

Tų kolonijų Lietuviai ka
talikai ne visi patenkinti 
savo Rymiškų kunigų pa
tarnavimu ir kreipiasi į šią 
parapiją.

Viršminėtuose miestuose 
yra įkurta mokyklėlės, ku
rias vadovauja Arkiv. Ge- 
nitis. Jaunimas jas lanko 
ir noriai mokinasi Lietuviš
kai.

Newarkieciai žada užpir
kti žemės bažnyčios staty
mui ir kapinėms, sako tas 
klausimas bus greitai iš
spręstas. Garbė Newarkie- 
čiams kad kelis mėnesius 
tegyvuodami su šia para
pija daro tokį gerą progre
są. Yra vilties kad Kalč- 
dąs švęs jau nuosavoj baž
nyčioj. P. A. K., J r.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

TJH.ni ištenkit ištinusias gyslas ir 
skaudamas vietas su Emerald Oil, .r 

Kojas. Naudok t bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų 'atvirų ža - 
zdų. Nebus' trukdančio skausmo. 
Tik pašokit nurodymus ir tikrai pa
gelbės.. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

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

TUOJAU REIKALINGA VYRŲ, turi būti su gera re
putacija, su mažu kapitalu prisidėti prie KOOPERATI- 
VĖS ASSOSIACIJOS ką vadovauja CARLISLE PARRY 
STERILIZER, INC., kuri rasis arti New York C'ty: Bil- 
davotojai, Maliavotojai, Popieriuoto.jai, Ūkių darbininkai, 
Darbininkai, ir tt„ NUOLATINIS DARBAS, GERAS AT
LYGINIMAS ir GATAVI NAMAI su mažu šmotu žemės; 
pu'kios progos geriems ir pastoviems žmonėms. — Kreip
kitės arba rašykit laišku pridėdami 2c štampą atsakymui 
ir gausite visas informacijas iš (27)

Law Firm F. Dudley Kohler, 30 Irving Place 
Desk No. L36 New York, N. Y.
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“Liaudies Tribūna“ 
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
2437 W. 69th St. 

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

No. 19

LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ KONFEREN
CIJOS REIKALU

Rašo Bronius F. S imons-Simokaitis.

Faktas yra kad Chicagoj, 
Cook County (apskrityje), 
Illinois valstijoj yra desėt- 
kai tūkstančių Lietuvių A
merikos piliečių, kurie bal
suoja per ker daugelį me
tų. Lietuviai ne tik balsuo
ja už valdininkus, bet ir su
moka šimtus tūkstančių do- 
larių kas metai palaikymui 
valdžios aparato. Tik vie
noj Chicagoj yra arti tūk
stančio Lietuvių biznierių— 
tai daugiau negu pačiame 
Kaune! Yra daug įvairių 
profesionalų: daktarų, ad
vokatų, inžinierių, vaisti
ninkų ir kitų profesijų. Ne
maža mekanikų ir šiaip už
dirbančių gerai, kurie kas 
metas sumoka daug pinigų 
pavidale asmeninių taksų 
(income tax).

Visapusiai imant kožnam 
yra aišku kad Lietuviai su
daro didelę jiegą. Tačiau 
iki šiai dienai Chicagos ir 
Cook apskrities Lietuviai, 
neimant jau visą valstiją, 
neturi jokios reprezentaci
jos, o ypač Chicagoj. Pa
žiurėjus į bent kurias kitas 
mažas tautas, kurios skai
čiumi savo žmonių yra ma
žesnės už mus, kaip tai Da
nai, Norvegai, Švedai ir ki
tos, jos mus toli pralenkė.,

Pas mus juk inteligenti
jos netrūksta, intelektualių 
jiegų yra gana daug ir ga
lėtume ką nors atsiekti. 
Bet tos visos geros jiegos 
suskaldytos į mažus trupi
nėlius, ir jos nyksta tarpu
savinėj kovoje.

Kodėl Lietuviai skaidosi?
Atsakymų gali būti įvai

rių, bet faktas palieka fak
tu kad Lietuvių skaldymą
si, tarpusavinė kova, neapi- 
kanta įsivyravo ir gyvuoja 
maždaug nuo 1914 metų. 
Per tuos metų metus viso
kio plauko “lyderiukai”, ap- 
sidangstę visokiais blizgu
čiais, sėjo neapikantą tarpe 
Lietuvių. Padėtis pasidarė 
tokia žiauri kad brolis bro
lio nenorėjo susitikti, ir jie

NAMŲ DAKTARAS
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų 
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir 
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją 
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
174 puslapiai. Kaina $2.00.

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

Cleveland, Ohio Chicago, Ill.
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su įsitikinimai visų geri, 
musų tikyba ar laisva min
tis lygiai brenda gyvenimo 
keliu. Tai ar nebūtų lai
kas pradėti paliaubas-tai- 
ką — taiką savo sąžinės — 
ir stoti eilėn naudingiems 
darbams dirbti ? Palikim 
savo asmeninius įsitikimus 
kokius mes turime nuoša
liai, atgaivinkime tautinę 
Lietuvišką sąmonę, kuri 
mumyse pavergta.

Jeigu mes ir toliau eisime 
klikų vadų keliais, neapi- 
kantos sėjikus sekdami, ką 
gero atsieksime? Nieko, ir 
užsibaigs visi musų darbai 
kai gausime šešias pėdas 
šaltos žemės. Bet musų sie
la, prakilnesni jausmai lyg 
kviečia kad mes kurtume 
ką nors ir tiems kurie už
ims ir musų vietas . Musų 
pareiga teikti ne tik blogus 
pavyzdžius (kaip iki šiol 
daroma) musų jaunimui, 
bet stengtis ką galima ir 
gero patiekti, tokio kas pa
liktų apie mus gražias at
mintis.

Jei norime ką geresnio- 
gražesnio atsiekti ir palikti 
priaugančiam jaunimui, tu
rime turėti ne tik tkutinę 
sąmonę, ne tik gerus norus, 
bet turime pažinti ir tuos 
kurie sėja neapikantą, ku
rių darbai arba dangsty
mai blogų darbų kuo nors, 
nieko gero nežada, tik duo
da blogus pavyzdžius pri
augančiai kartai. Blogų pa
vyzdžių pas mus yra dide- 
lis-didelis perviršius ir jų 
yra visose klikose.

Kada mes galėsime atgai
vinti tą seną Lietuvių tra
diciją draugiškumą ir pa
žinsime savo išnaudotojus, 
musų pasaulėžiūra, musų 
tikyba arba asmeniniai įsi
tikinimai nedarys mus prie
šais kaipo Lietuvius. Prie
šingai, skirtumas nuomonių 
veda prie progreso, pažan
gos, jeigu tos skirtingos 
nuomonės yra sąžiningos ir 
tautės ribose.

Čia padariau trumpą į- 
žangą einant prie Ameriko
niškos politikos.

Kodėl šaukiama Lietuvių 
Republikonų Konfe

rencija
Gal nekurie klaus: kodėl 

Republikonų, o ne Demok
ratų konferencija? Atsa
kymas: todėl kad Lietuviai 
Chicagos srityje didumoje 
yra Republikonai. Jeigu 
kas iš Lietuvių nori būti ša
lininku Demokratų partijos 
tai jie gali šaukti Demok
ratų konferenciją, bet už 
tai bartis nei varžytis ne
reikėtų.

Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjunga bent dabar di
dumoj yra Republikonai.

Tačiau reikia atsiminti 
kad negali būti Demokratu 
IR Republikonų, nes tas po
litikoj nieko nereiškia. Ne 
vienu atveju praktika jau 
parodė iš tam tikrų maišy
tų klubų, iš kurių niekas ne
išėjo. Amerikos politikos 
vadai tokiems klubams ne
priduoda jokios reikšmės.

Apie tą sumanytą konfe
renciją, kuri įvyks Chica
go je Birželio mėnesį, bus

turėjo skirtingų pasaulėžiū
rą. Nors nei vienas iš jų 
negalėjo pasakyti kuris iš 
jų gudresnis, kurio įsitiki
nimai buvo geresni, bet ne
kentė vienas kito del prie-
šingų įsitikinimų. Prie to
kių aplinkybių, klikų “lyde
riukai” turėjo šienpjutę, di
deles kolektas gaudami ve
dant savo “kovą” prieš ki
tus tokius “lyderiukus”.

Netolerancija buvo įsigy
venus ant tiek kad neapi- 
kanta Lietuvio prieš Lietu
vį užtikrino “lyderiukams” 
duoną. Kuo jie sugebėjo 
didesnę neapikantą palai
kyti savo pasekėjų prieš ki
tus tuo jiems buvo lengviau 
išnaudoti sufanatikėjusius 
pasekėjus.

Klika po klikos augo mu
sų gyvenime, ir galima sa
kyti dėka tų klikų Ameri
kos Lietuviai, beaukauda- 
mi, “svietą begelbėdami”, 
didumoj išliejo visą savo 
energiją ir visuomenės kul
tūros darbas šiandien dau
giau panašus į pokarinę 
Chinų su Japonais padėtį.

Nors Amerikoje Lietuvių 
tautos žmonių nėra jau to- 
kis didelis skaitlius palygi
nant su didelėmis tautomis, 
bet tik pažiūrėkime kokių 
“garbingų” vardų musų kli- 
kose-frakcijose rasit: “bur
žujai”, “kapitalistai”, “kle
rikalai”, “renegatai”, “sma- 
laviriai”, “cicilikai”, “sklo- 
kininkai”, “smetonlaižiai”, 
“fašistai”, “social-fašistai” 
ir tt. ir tt. Margumynas 
primena Babilonišką pasa
ką. O kas tą visą pagimdė? 
Atsakymas: klikų ‘lyderiai’ 
kuriems rūpėjo užsidirbti 
sau duoną žmonių mulkini
mu.

Brolau Lietuvi, ar ne lai
kas bristi laukan iš to pur
vo? Ar ne laikas pagerbti 
vienas kito įsitikinimus ir 
dirbti naudingą darbą? Ar 
mes galim pasakyti kurio iš 
musų įsitikinimas yra pil
nai tobulas, geras, teisin
gas, neklaidingas? Ne! Mu-

AT LAST, A SENSIBLE SUGGESTION
This much talked of depres

sion may prove to be of some 
benefit in the long run. Out 
of all the sufferihg, worry, 
hardship an<j subsequent ex
perience may come about ne
gotiations and agreements 
which will be of world wide 
benefit.

The British Prime Minister 
MacDonald is reported as hav
ing suggested that the Lausan
ne reparations conference be 
changed into a conference on' 
world trade. Mr. MacDonald 
is reported to have said: “I 
should like 'to see the Lausan
ne conference boldly tackle 
this much bigger problem in 
all its important aspects, as 
well as dealing, with debts and 
reparations. It is an interna
tional problem and no nation1 
can settle it for itself. The 
British representative will 
strive with might and main to 
get the conference to face this 
large issue. The experience 
of all countries in the last six 
months particularly ought to

MARQUETTE PARK
MARQUETTE PARK, čio

nai yra didelė Lietuvių koloni
ja tai ir visokio judėjimo tarp 
musų vientaučių esti. Lietu
viai labai draugingi, štai Ge
gužės 27 d. buvo labai links
mas vakarėlis pas pp. Oželius. 
Dalykas matote buvo tokis: p. 
Oželienės išpuolė gimimo die
na. Ponia Oželienė yra žino
ma dainininkė ir artistė jau 
per keletą metų. Buvo sukvie
sta visa eilė žymesnių draugų: 
dalyvavo “Margučio” štabas, p. 
J. F. Budriko štabas su pp. St. 
Rimkum ir St. Valančium, da
lyvavo “’Liaudies Tribūnos” re
porteris, Dr. Naryjauskas-Ne- 
ris, Dr. Nurkaitis. Ponas Bud- 
rikas įteikė p. Oželienei gražių 
gėlių dovanų. Prie viršminėtų 
dalyvavo pp. Valašimai, Pala- 
kai, Pustapėdis ir kiti.

Ponai Oželiai maloniai pavai
šino svečius. Jie gyvena 7220 
S. Campbell av. Ilgiausių metų 
musų artistei! Svečias.

BASEBALL. Marquette Par
ko Lietuvių baseball tymas ren
giasi prie pavasarinės iškilmės 
ir šokių, kurie rengiama Vy
tauto Darže Birželio 22 d. Vy
tauto Daržas randasi 115 st. ir 
Crawford avė. Rep.

MARQUETTE PARK, ILL. 
Gegužės 28 d. susituokė Jonas 
J. Janionis su p-le Virginia Pa
lakąs, gerai žinomų vietos gy
ventojų dukrele. Vedybos įvy
ko Lietuvių bažnyčioje 4:30 v. 
po pietų. Vestuvių pokilis at
sibuvo Lietuvių Auditorijoje. 
Svečių buvo daug, ypatingai 
jaunimo, taipgi buvo ir “Liau
dies Tribūnos” reporteris ir 
“Margučio” štabas su komp. A. 
Vanagaičiu. “Liaudies Tribū
na” linki jauniesiems geriau
sio linksmiausio gyvenimo. La
bai smagu pažymėti kad musų 
jauni Lietuviai tuokiasi su sa
vomis Lietuvaitėmis, kas labai 
svarbu musų tautai. Svečias.

plačiau nušviesta sekančia
me “Liaudies Tribūnos” nu
meryje.

Valstijos, miesto ir šalies 
rinkimai įvyks ateinantį 
rudenį, bet dabar jau nėra 
peranksti pradėti veikti no
rint būti prisirengus prie 
rinkimų.

Kitų kolonijų ir valstijų 
Lietuviai irgi turėtų reng
tis ir veikti Amerikos val
džios rinkimuose. Tik da
lyvaujant rinkimuose pa
kelsime savo tautos vardą.
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induce every nation to take 
broader views than some of 
them have done hitherto.”

If Mr. MacDonald’s sugges
tion wilt be approved and fol
lowed by the large powers the 
status of the United States 
will be changer from that of 
observer to that of participa
tor. Then would follow a con
ference which, if successful, 
would prove a mighty step for
ward in encouraging a friend
ly understanding between the 
nations of the world. And it 
is quite possible that such an 
attitude between the nations 
would at least lessen future 
economic depressions.

Let us hope that the nations 
concerned will realize their 
narrow nationalistic outlooks 
and follow Mr. MacDonald’s 
suggestion, for, without ques
tion, any solution will neces
sarily have to be of world wide 
scope. Let us also hope that 
more men will put forth as sen
sible suggestions as that of 
Mr. Ramsey MacDonald.

J. J. B.

ŠERNO FONDO 
REIKALE

Dėdės šerno Fondo komitetas 
laikė savo, posėdį Gegužės 21 
d. šis komitetas yra pusėti
nai pairęs ir negali parodyt jo
kio veikimo prie dabartinių są
lygų. Kai mirė fondo komite
to pirmininkas Stasys Kodis, 
jo vietą užėmė p. K. Katkevi
čienė. Bet ve kas atsitinka: 
p. Katkevičienė išvažiuoja Lie
tuvon, gi jos vietą užima St. 
Grišius, kiti visi komiteto na
riai pasilieka savo vietose.

šerno Fondo Komitetas yra 
nutaręs rengti 10 metų šerno 
mirties sukaktuvių paminėji
mą Rugpjūčio mėn. Paminėji
mas bus rengiamas prie jo pa
minklo, Tautinėse Kapinėse, 
kam gauta ir leidimas.

Prie progos reikia priminti 
kad šerno paminklas dar neiš
mokėtas, skolos yra apie $450. 
Fondo komitetas nori teisingai 
atsilyginti su kontraktorium, 
kad Lietuviams nepadarius ne
garbės. Pagerėjus laikams ko
mitetas pradės vajų surinki
mui trūkstančių pinigų, kad 
baigus savo darbą. X. Y.

PROHIBICIJOS 
KOMEDIJA

Chicagos spauda pradėjo pla
čiai rašyti apie prohibicijos 
“sausuosius” agentus ir jų dar
buotę. Gegužės 26 d. “Chica
go Tribune” praneša kaip tie 
agentai veikia. Pirmiausia nu
sako kad “sausųjų” komisija 
nori žinoti kodėl tik mažieji 
butlegeriai yra baudžiami, iš 
kurių valdžia gauna labai ma
ža naudos. Pavyzdžiu, sako
ma, viename atsitikime veikė 
aštuoni prohibicijos agentai per 
kelias savaites. Bedirbdami sa
vo “sekiojimo” darbą jie nu
pirko 32 “drinksus”. Sakoma 
kad jų darbas kainavo $2,000, 
bet galų gale kada jie padarė 
pas nužiūrėtą kaltininką kratą 
nieko nerado. Taip sakant, in- 
vestigacija ir visas agentų dar
bas nuėjo niekais.

Jeigu kožnas valdžios prohi
bicijos agentas pirktų po 32 
“drinksus” kad galėjus pada
ryti prirodymus, tai pagalvok 
kiek kainuotų 6,000 agentų ku
rie dirba prohibicijos vykdy
mui, sako Tribune.-

Dabar Amerikos eks-karei- 
viai uoliai darbuojasi prohibi
cijos panaikinimui. Ar nebūtų 
naudinga ir Lietuviams eks- 
kareiviams surengti kokį pa
reiškimą prieš prohibiciją?

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”,
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A. L. L. SĄJUNGOS 1-mos 
kuopos susirinkimas įvyks pir
madienį, Birželio 13 d., nuo 8 
vai. vakare, Almiro Simons sa
lėj. Susirinkimas yra svar
bus, nes bus daug reikalų ap
svarstymui. Nariai prašomi 
dalyvauti. L. Striupas, pirm.

NORTHSIDE. Gegužės 24 
d. įvyko pokilis pas pp. K. Ra- 
džius, 2345 N. Kedzie avė. Po
kilis buvo labai linksmas, pp. 
Radžiai (Rogers) puikiai pa
vaišino svečius. Tarp svečių 
buvo komp. A. Vanagaitis su 
Pustapėdžiu, prie progos nuvy
ko ir “Liaudies Tribūnos” re
porteris pasižiūrėti. Poni Ra- 
džius yra labai sugabi šeimi
ninkė, o jiedu, abu yra labai 
draugiški žmonės.

Jaunas Charles Rogers yra 
veiklus politikas ir dirba tarp 
Lietuvių Republikonų partijos 
interesams. Rep.

NORTHSIDE. Gegužės 29 
d. šv. Mykolo parapijos klebo
nas 4:30 v. po pietų surišo mo
terystės ryšiu du jaunus Lie
tuvius, Miką Rugį su p-le Riš- 
kiute. Vestuvės buvo labai 
linksmos, dalyvavo gražus bu
ris svečių. ■

Mikas Rugis, sūnūs pp. Ru
gių, jau nuo senai draugavo su 
savo dabartine žmona.

Rugių šeima yra žinoma pla
čioje Chicagoje. Jų dukrelė 
Aldona dabar gyvena Lietuvoj 
ir mokytojauja Saulės gimna
zijoje. Gražiai užauginę sūnų 
ir dukrelę, pp. Rugiai dabar 
pasiliko sau vieni gyventi. Se
nis Rugis dar pilnas energijos.

Jaunai porelei linkini gražaus 
gyvenimo ir būti Lietuvių vei
kime kaip iki šiolei buvo. Rep.

JUSTICE PARK, ILL. Poni 
Kučinskiene važiuoja Lietuvon 
keletui mėnesių pasiviešėti pas 
savo giminaitį J. Bragėną Bir
žuose. Ponas Bragėnas yra 
Biržų apskrities viršininkas. 
Nėra abejonės kad p. Ručins
kienei bus smagu praleisti lai
ką Lietuvoje pas savo gimines. 
Ji išvažiuoja Birželio 7 d.

Pp. Kučinskai turi biznį pas 
Tautiškas Kapines, 80th st. ir 
Keene avė., Alex Restaurant. 
Jie taip pat turi gražų daržą 
piknikams, kur draugijos ren
gia gegužines. Jų restauran- 
tas labai gražiai įrengtas.

UŽSIMUŠĖ KUN. T. GAS- 
PARAITIS. Cicero, III. — Ge
gužės 25 d., 4 vai. po pietų, au
tomobilio nelaimėse mirtinai 
susižeidė Cicero Lietuvių pa
rapijos vikaras Kun. Gasparai- 
tis. Mirė Gegužės 27 d. Lai
dotuvės įvyko Gegužės 31 d.

Kun. Gasparaičio tėvas, ku
ris mirė apie porą metų atgal, 
buvo žinomas kaipo gabus me- 
chanikas-išradėjas. Kun. Gas- 
paraitis paliko motiną ir du 
broliu, Stasį ir Joną, dideliame 
nuliudime.

Kartu važiavusieji su velio
niu Kun. Jurgaitis liko sveikas, 
Stasys Urba tik sužeistas.

Velionis Kun. Gasparaitis.gy
veno Ciceroj pas Kun. H. Vai
čiūną, Cicero parapijos klebo
ną. Velionis buvo profesorium 
seminarijoje. Apgailėtina kad 
toks gabus ir jaunas kunigas 
turėjo skirtis su šiuo pasauliu.

MELROSE PARKE yra gra
žus būrelis Lietuvių ir keletas 
biznierių, k. t. Krušinas, foto
grafas, Dargis, radio pardavė
jas, ir kiti. Vietos Lietuviai 
turėtų paremti savus žmones 
žmones vietoj eiti pas svetim
taučius.

“Lietuvis pas Lietuvį” obal- 
sis turi didelės reikšmės.

K. J.

“MARGUTIS”
Į Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesi
; su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė

nesį rasite Pustapėdiškų Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
; gyvenimo nuotikiais.

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

“MARGUTIS’’^
2437 West 69th Street Chicago, Ill.

i Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
^r**************«**«««^<*««««^^^<^«^^<^-—■ - - —- - - -

GEGUŽĖS 25 Lietuvių Re
publikonų Komisija laikė pasi
tarimą su žymesniais Republi
konų partijos vadais Chicagoj 
ir Cook apskrityje. Pasitari
mas buvo tuo tikslu kad Lietu
vių Republikonų Komisija rei
kalavo daryti viską kas galima 
panaikinimui tos nelemtos pro
hibicijos, kuri niekam gero ne
daro. Susirinkimas įvyko pas 
p. Striupą, 3636 W. North av.

GRAŽUS paminėjimas. Jo
nui Grigaičiui jo žmona suren
gė netikėtą pramogą, t. y. pa
minėjimą jo 40 m. amžiaus su
kaktuvių, Gegužės 22 d., Gri
gaičių rezidencijoje, 2439 N. 
Crawford avė. Dalyvavę sve
čiai pasakė gražias kalbas; iš- 
eilės kalbėjo: K. J. Semaška, p. 
šnaiderienė, K. Navickas, p. 
Survilienė, W. Maraška, Ig. 
černauskas, A. Tiella, Angliš
kai ; ant galo p. Grigaitienė, o 
pagaliaus pats Jonas Grigaitis, 
kuris kalbėjo Angliškai. Sve
čių dalyvavo virš 30. Toast- 
masteriu buvo Juozas Ascila.

Jaunimas sudainavo gražių 
dainelių, p-lei Alf. Semaškaitei 
skambinant pianu. Juozas As
cila, senas choristas ir daini
ninkas, smagino svečius komp. 
Vanagaičio dainelėmis.

Ponas Grigaitis yra gabus 
musų biznierius. Ilgiausių me
tų abiem pp. Grigaičiam.

Svečias.

ATSIDARĖ WHITE CITY. 
Chicagoj žinomas Southsaidės 
gyventojams White City Park 
atsidarė pereitą savaitę vasari
niam sezonui.

KOVA SU POLICIJA. Chi
cagos Automobilistų Assosiaci- 
ja stojo kovon prieš policiją už 
draudimą laikyti gatvėse auto
mobilių nakties laiku. Chica
go Motor Klubas pareiškė per 
savo advokatą kad jie varys 
bylą teismuose prieš tokį pa
tvarkymą. Spėjama kad ši by
la galės pasiekti Illinois Vals
tijos aukščiausį teismą.

Ištikro tai yra savo rūšies 
užsispyrimas šiais bedarbės lai
kais. Mažai dirbdami, žmonės 
turi mokėt $10 ir daugiau mie
stui už laisnius, o neturi teisės 
palikti automobilio gatvėj nak
ties laiku. Rep.

CHICAGOS miesto tarybos 
finansų komisija rekomenduo
ja kad ugniagesių ir policistų 
algos butų sumažintos. Tačiau 
dalis tarybos narių tam prieši
nasi ir todėl nežinia kuo tas 
baigsis.

VIEŠNIA. Dr. E. B. Frost 
iš Chicagos Universiteto prane
ša kad musų motina žemė tu
rinti naują kaimyną-viešnią, 
kuri galinti prisiartinti prie že
mės iki 4,350,000 mylių. Tai 
yra maža planetoida, tik kelių 
myliu diametre. Jai duota var
das “1392-H-A”.

Laikrodžiai ir Akiniai
Užtikrinti Elgin laikrodė
liai 17 akmenų už pusę 
kainos. Pradedant nuo 
$5.00 ir aukščiau. Per- 
siunčiu ir į kitus miestus.

Taipgi taisome laikrodžius žemomis 
kainomis. Akiniai pritaikomi kuo- 
tikriausia.
Kari Nurkat (Nurkaitis)

2437 W. 69 St Chicago, Ill.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
100 North La Salle Street 

Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332

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

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

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

penktad. vakarais.



SPAUDYMAS SLA. NARIAMS Į VEIDĄ
*---------------- .-------

SLA. organo “Tėvynės” 
redaktorius, matomai susi- 
uostęs su kokiais nors poli
tikieriais, “Tėvynės” nr. 22, 
savo ilgame editoriale “Vy
riausias Sprendėjas”, tie
siog spjauna Į veidą SLA. 
Pildomajai Tarybai, SLA. 
nariams, ir savaip aiškin
damas SLA. konstituciją, 
Suka visą dalykų eigą Į tą 
pusę kuri kaip nors užtik- 

, rintų jam ir jo šeimai vietas 
' Susivienijime. Tai visas p. 

Vitaičio tikslas, jis daugiau 
nieko nenori. Bet to ko no- 

V ri, siekia visais budais ko
kie neleistini ir nedori žmo
gui tokią vietą užimančiam.

Iš viso tų dviejų špaltų 
neva “editorialo” išvada tė
ra kad Vitaitis reikalauja 

c SLA. seimo išrinkti Susivie
nijimo Sekretorium jo gerą 
draugą, taipgi gudrų poli
tikierių, o prastą darbinin
ką, p. Viniką.

Kad Vinikas neturėjo tei
sės kandidatuoti i SLA. 
Sekretorius, nebūdamas Su
vienytų Valstijų piliečiu, ir 
kad jis, -kaipo tokis, buvo 
Pild. Tarybos atmestas, Vi
taičiui' visai nesvarbu. Jis 
yra organo redaktorium ir 
nesiskaitydamas su niekuo 
pasiėmė panaudoti organą 
sukėlimui narių prieš visus 
kurie Viniko neprileidžia Į 
sekretorius. Vitaitis Įkvė
pimą šiam straipsniui gavo 
be abejo iš keletos Chicagos 
bobelių, kurios viename su
sirinkime ėmė klykauti: 
“Mes norim Viniko!....”

Vitaičiui dabar svarbu iš
judinti ir kitus neprotau
jančius SLA. narius rėkau 
ti “Mes norim Viniko....” 
Jeigu daugiau atsišauks, ta
da Vitaitis vėl organe rėžš 
kad “visi nori Viniko”, ir 
vers neprotaujančius dele
gatus norėti Viniko. ...

Kodėl tas Vinikas Vitai
čiui taip reikalingas sėdėti 
SLA. centre?

Pasaka štai kokia. Tuoj 
sueis metinės sukaktuvės 
nuo to kai Vitaitis ir Vitai- 
tienė, nuėję Į SLA. centro 
raštinę, norėjo kruvinu už
puolimu išmesti iš raštinės 
SLA. Sekretorę Jurgeliutę. 
Jau suėjo metai kaip Gegu
žis, Vitaičio sumulkintas, 
buvo patiekęs Pild. Tarybos 

' suvažiavimui skundą prieš 
Jurgeliutę išmesti ją iš sek- 
retorystės kaipo “žymiau
sią kaltininkę”. Nei viena 
nei kita Vitaičių užtaisyta 
kanuolė neišdegė.

Visu laiku Vitaitienė ir 
jų vaikai norėjo Įsiveržti i 
SLA. raštinę neva už dar
bininkus, bet Jurgeliutė jų 
nepriėmė. Reiškia, ji pasi
darė Vitaičių šeimai negeis
tina. Todėl ėmėsi visų prie
monių ją priversti iš vitos 
atsistatydinti.

Vinikas šioje pasakoje in- 
eina štai kur: Jis yra geras 
Vitaičių draugas. Visu lai
ku kaip bandyta Jurgeliu- 
tės atsikratyti, Vitaičiui ir 
Gegužiui buvo žinomas tik 
vienas žmogus užėmimui 
jos vietos — tai Vinikas.

Ar jis buvo teisėtas ar ne 
Į tą vietą jie nei nepagalvo
jo. Bet smurtas “baisiems 
demokratams” nieko nepa
gelbėjo.

Dabar paskutine viltis tai 
SLA. seimas. Jis turi, anot

Vitaičio, išrinkti Viniką Su
sivienijimo sekretorium.

Tada Vitaitis išvaikys iš 
SLA. raštinės ir spaustuvės 
visus jam nepalankius dar
bininkus (kurie jo net dele
gatu Į seimą nerinko), ir 
susives savo žmoną ir visus 
savo ir jos vaikus. Per me
nesi visa Vitaičių šeima ims 
iš SLA. iždo po suvirš tūks
tanti dolarių, arba Į $15,000 
į metus, tada tai bus Vitai- 
čiams rojus.

Tą viską galės atsiekti 
jei centre sekretoriaus Vi
nikas. O jeigu seime bus 
gana sumulkintų delegatų 
išrinkt Viniką, tai ir Vitai
tis bus išrinktas redakto
rium.

Dabar suprantat del ko 
Vitaitis. naudoja visus po
žeminius budus savo inte
resams ir organą jau tam 
tikslui panaudojo?

są “penkmečio” darbą. O 
karas su Japonija nebūtų 
menkas karas. Tai butų ko
va už gyvastį. Žinovai sa
ko kad tai reikštų arba ga
lą Japonijos . militarizmui 
arba pabaigą Rusijos ko
munizmui.

Rusija Ruošiasi Karui
Ar Rusijai teks susikibti 

su Japonija ar ne, bet so
vietų carai nesnaudžia, ren
giasi palengva kad neliktų 
užklupti neprisirengę.

Dabartiniu laiku bent ko
kis karas Rusijai butų pra
žūtingas, nes sulaikytų vi

Rusijos Imperatorės 
Katrė I ir Katrė II

Rusija turėjo visą eilę 
savarankių moterų valdo
vių. Dvi jų buvo Katrės ir 
jos yra žinomos kaipo Ka
tarina I ir Katarina II. Ši 
pastaroji buvo praminta 
Katarina Didžioji.

Lietuvių spaudoje laikas 
nuo laiko pasirodo straips
niai ir inteligentija kartas 
nuo karto perkalba kad vie
na Katrė, Rusijos Impera
torė, buvo Lietuvaitė. Bet 
kalba be faktų, taip maišy
tai ir klaidinančiai kad jau 
butų laikas padalyti tam 
galas.

Kitame “Dirvos” nume
ryje, “Skaitymuose”, bus 
patiekta eilė faktų apie tas 
abi Katrės. Patartina ir 
Lietuvos laikraščiams at
kreipti į tai atidą ir nors 
trumpai paduoti žinias apie 
tai, dalyko išaiškinimui. Jos 
abi gyveno ne taip jau se
nai kad nebūtų galima su
rinkti tikru žinių.I C v

DAINA
Rūpinkis, mergyte, gėles sodinti, 
Savo širdelę tarp jų raminti.

Gėlės ramina mus nekaltybes,
Jau neberasiin kitos gražybės.

O, kas tas gėles pas sav’ sodina 
To širdin Dievas ateit ketina.

O kad tos gėlės visad žaliuoja
Šalčio nebijo, negeltonuoja.

O kad tos gėlės niekad nevysta, 
Visados širdys su jom pražysta.

O kad tas gėles grabe užversim,
Eilėj smiltyse, kapuos užbersim. 

Supuvo kūnas, supus ir širdis, 
Gėlės tyrybės neišsidildys.

—J. V.

TAVĘS ILGIS SIELA 
(Skirti Alenai Kubutaitei)

Su sielos jausmu šventuoju
Ir su ilgesiu giliu
Pas tave aš atplasnoju, 
Nes nežemiškai myliu. .. .

Aš šiandien dainas dainuoju 
Apie meilę ir skausmus, 
Ir tau viską paaukoji!: 
Širdį, sielą ir jausmus....

Aš tave naktim sapnuoju 
Džiaugsmą jausdamas sieloj, 
Ir karštai tave bučiuoju 
Naktužėlės glūdumoj.

Aš tave visad sapnuoju,
Nes labai karštai myliu, 
h- dedu prie tavo kojų 
Vainikus kvapių gėlių.

Bet manęs tu nedaboji, 
Nors aš myliu ir ilgiuos 
Ir kaip vergas tau prie kojų 
Meilę reikšdamas klaupiuos.... 

..................................................
Ir nors vasara išaušo,
Bet man vis nemiela,
Nes širdis dainų neklauso,
Tavęs ilgis siela....

Jonas Morkūnas.
Kalvarija, 12-V, 1932.

Rusijoje Viskas Eina 
Netvarkoj. Laukiama 

Sukilimų
Sugryžęs iš Uralu kalnų, 

sovietų Rusijos, inžinierius 
J. Petriwsky, Ukrainos, sa
ko kad Rusijai prie dabar
tinės nepatyrusios ir netin
kamos industrials vadovy
bės nesiseks nieko gero at
siekti, nors ji turėtų ir pen
kis Stalinus valdžios viršū
nėje. Perdaug suvaržymo 
tramdo viskam ką gerais 
norais, atsakančiais techni
kais ir sunkiu darbu gali
ma butų padaryti, sako jis. 
Sistemos stoka trukdo ga
vimą medegos darbui ir 
maisto darbininkams, kas" 
griauna Rusijos komuną. 
Iniciativa kokia reikalinga 
tuno palaidota baimėje ir 
neužsitikėjime. Inteligenti
ja laukia tik kokios nors 
suirutės kad gautų progą 
išversti dabartinę vyriau
sybę. Kaip matyt, kas tai 
tokio dirba prieš komunis
tų vyriausybę. Negalima 
nieko tikro nurodyti kas to
kio butų, bet eina gandai 
kad veikia kelios slaptos 
organizacijos, kurios kurs
to valdžiai opoziciją.

Petriwsky, kuris taip sa
ko, yra Ukrainas, žinantis 
Rusų kalbą ir pažystantis 
Rusijos žmones. Jis tarp 
jų gyveno, todėl galėjo pa
tirti tą ką sako. Kaslink 
Ukrainos, sako jis, tenai ir
gi viskas ruošiama sukili
mui prieš sovietus.

PASKENDĘS DVARAS BIELS
KIO PILIAKALNYJE

IŠMINTINGAS SPRENDIMAS
(Vertimas)

ŠIAURINĖS PRO
ŠVAISTĖS

Sekmadienį, Gegužės Š0 
d., jau iš pat ankstyvo va
karo, vos sutemus, šiaurėie 
buvo matyt tam tikra kito
kia dangaus spalva. Ka
dangi oras ' buvo tyras ir 
vėsus tą naktį, vėliau į nak
tį ir iki švintant, šiaurinia
me danguje visoje Ameri
koje buvo matyt garsi bet 
retai matoma “Aurora Bo
realis” arba “Šiaurės Švie
sa”.

Ta šviesa tiesiog žaidė 
dangumi: vienur ėjo stul
pais, kitur blyksėjo žvakės 
liepsna, kitur bandė išsi
veržti į spalvas, bet neįs- 
tęngė. Nors išrodė lyg ko
kis rūkas ar debesėliai, bet 
nebuvo debesėliai nei garai, 
nes nepadengė žvaigždžių 
ir žvaigždės matėsi per tą 
šviesą.

Šitokis apsireiškimas yra 
žinomas, bet yra labai re
tas, ir ypač retas toks gau
sus, kad buVo nutiesta vi
sas šiaurės dangus toli iki 
tiek kad matėsi tiesiai virš 
galvų. Jeigu kartais ir pa
sitaikė toks gausus šiaurės 
prošvaisčių žaidimas tai ga
lėjo būti debesuotas dangus 
ir jų nebuvo matyt.

Šviesas sudaro saulės at
spindžiai šiaurės ledynuose 
vasaros laiku, ir tie atspin
džiai taip mušasi į viršų 
jog nušviečia nakties orą ir 
tada matosi ore žaidimas tų 
šviesų. Jeigu atspindžiai 
nesiektu oro, jų nebūtu ma
tyt.

Jie vėl gali pasikartoti. 
Labai įdomu matyti. Bet 
jie nepranašauja nieko pik
to musų žemei: nei karų, 
nei bado, nęi tvanų, ir nėra 
ko jų bijoti.

—Kai kurie žmonės pik
tinasi del pasaulyje įvyks
tančių blogumų; bet negal
voja apie niekšystes kurias 
patys daro.

gETYGALOS valsčiuje ties pat Dubysos 
i-r Kirkšnovės upėmis yra gražiai ap

augęs pušimis, beržais bei eglėmis Biels
kio piliakalnis. Jis praeivį viliote vilioja 
į piliakalnio viršūnę.

Pati piliakalnio viršūnė gražiai pasi
puošus erškėtrožėmis, eglaitėmis ir didžiu
liu mūriniu kryžium. Kiek žemiau riog
so dar pora pakrypusių medinių kryžių, 
nuo pietų pusės iš piliakalnio vidurio ište
ka gyvas šaltinėlis.

Pavasariais čia apsilanko daug eks
kursijų, palieka savo parašus iškaldami 
baltame kryžiuje. Tos apielinkės žmonėse 
yra užsilikę įvairių padavimų apie pilia
kalnį, kurių vieną čia paduosiu.

Žiloje senovėje ant pat viršūnės kalno 
stovėjo didžiulis Bielskio dvaras. Dvar
ponis Bielskis buvo stabmeldis, jis tikėjo 
tik į senovės Lietuvių dievus-

Vieną audringą žiemos dieną jaunes
nysis Bielskio sūnūs išjojo į medžioklę po 
plačius Ariogalos miškus. Tą dieną Biels
kis neatidavė duoklės savo dievams ir tuo 
juos užrūstino. Dievai keršydami, aptem
dę visą dangų, pradėjo trukšmauti negai
lestingas perkūnas, atsivėrė kalnas ir pra
rijo visus Bielskio turtus, dvarą ir jame 
buvusią visą šeimą. Atjojęs iš medžioklės 
Bielskio sūnūs ir neradęs dvaro ilgai ver
kė, maldavo dievus, bet dvaras į viršų ne
kilo. Simus, pavergdamas gyvai palaido
tą tėvą, b gal bijodamas dievų, nestatė ki
to sau dvaro tame kalne, bet įkūrė toje 
vietoje savo kapus. Į juos laidodavo vis
ką kas tik jam buvo mylima ir brangu.

Vieną dieną pastipo jo numylėtas me
džioklės šuo. Suruošė iškilmingas laido
tuves. Ilgai savo mylimą medžioklės šu
nį apgailavo, patsai gėles ant kapo sodi
no, kol galų gale ir jį patį rado mirusį prie 
šunelio kapo, ir jį patį čionai palaidojo. 
Dar ir iki šiai dienai randasi toje vietoje 
akmuo su parašu “Swiętej pamięci J. Biel
ski”, daugiau neišskaitoma.

Mirus Bielskiui, nuo to laiko pradėjo 
piliakalnyje naktimis vaidentis, ant juodo 
šaunaus žirgo piliakalnio viršūnėje jodi
nėja keistas raitelis. Kad nesivaidintų, 
pastatė viršukalnyje murirtį kryžių.

Kalbama kad piktos dvasios išsigan
dusios tokio elgesio, persikėlė į kitą kalną 
už pusės kilometro- Ilgą laiką šmėklos ne
davė ten ramiems žmonėms praeiti. Vie
niems užstodavo kelią didelė juoda raguo
ta kiaulė, kitus palydėdavo kažkoks skam
bus nežinia iš kur juokas, gal but nuo to 
ir yra jis pavadintas Juokų kalniuku.

Dar prieš karą, kuomet Rusų caras 
valdė musų kraštą, p. Daugirdas susido
mėjo Bielskio piliakalniu iš jo padavimų 
ir nusprendė jį kasinėti. Išgavęs iš val
džios atatinkamą leidimą kalno kasinėji
mui, pradėjo darbą.

Kasinėjimai tęsėsi visą vasarą. Dar
bininkams mokėjo šitokiomis sąlygomis: 
už kiekvieną iškastą daiktą mokėdavo po 
10 kapeikų, už įdomesnius dvigubai.

Kalbama kad iškasta keletas geleži
nių šaukštų, vinių, molinių indų. Užsto
jus karui kalno kasinėjimas nutraukta ir 
iki šiai dienai, kaip koks paslaptingas ty
lintis milžinas kiekvieną praeivį verste 
verčia žvilgterėti į savo gražiai papuoštą 
aukštą viršūnę.

“D.” S. F-

—Dažnai žmogus gyvenimą tesupran
ta tik tuomet kai jo gyvenimo laivas buna 
sudužęs į uolas ir tik kuomet skeveldros 
tepluduriuoja vandenyje.

—Gyvenimas auklėja tik tą kas jį tei-
singai supranta.

Vienas įžymus Viennos bajoras sude
rėjo nuo vieno auksakalio dėžutę su bran
giais akmenimis ir ją parsinešė namon. 
Bet kada reikėjo už brangmenis užmokė
ti, bajoras užsigynė kad jis brangenybių 
neparsinešęs. Tada auksakalis jį apskun
dė teismui, bet teisėjas bajorą išteisino, 
ir taip auksakalis pralaimėjo.

Tokioje sunkioje padėtyje auksakalis 
kreipėsi į patį imperatorių Juozapą II. 
Imperatorius įsakė abiem pas jį ateiti. Bet 
kada bajoras vėl užsigynė, imperatorius 
liepė jam sėstis ir parašyti sekantį laišką:

“Brangi mano žmona! Aš esu išduo
tas, kadangi imperatorius visa žino. Pa
duok laiško padavėjui, imperatoriaus tar
nui, dėžutę su brangiaisiais akmenimis, nes 
vistiek mes jų neteksime.”

Pirm negu laiškas buvo išneštas, bajo
ras puolė imperatoriui po kojų ir visa pri
sipažino. Laiškas, tapo sulaikytas ir ne
išneštas, ir po valandos auksakalis vėl at
gavo savo turtą nuo klastingo žmogaus.

Myk. Zablackas.

PAGALBOS ŠAUKIANTI Dėžė

Juromis plaukianti laivai dažnai'veža 
daug brangenybių. Bet neretai ištinka 
audrų ar kitokių nelaimių ir draug su lai
vu nuskęsta ir didžiausios brangenybės. 
Daug buvo galvota kaip jas apsaugoti, ir 
galop Holandiečiai išgalvojo.

Holandijos paštas ant visų savo laivu 
įtaisė tam tikras dėžeš (skrynias), į ku
rias sukrauna brangenybes. Ta geležinė 
dėžė statoma ant laivo viršaus ir laikoma 
keturių drūtų štangų. Ištikus nelaimei, 
laivui skęstant, štangos pačios paleidžia 
dėžę kai tik ji atsiduria 10 metrų po van
deniu. Tada ji išplaukia paviršiun ir pa
ti duoda signalus, būtent: kas trečia minu- 
ta sužiba šviesus žibinys ir vėl užgęsta, 
matomas jurose gana iš toli; kas aštunta 
minuta trimituoja ant dėžės įtaisytas gar
sus trimitas. Kas valanda iššoka viena 
rakieta- Tokiu bildu ir dieną ir nakties 
laiku jūriniai laivai gali susekti kur tokia 
dėžė pluko, ir labai greitai ją gali susekti 
kada po laivo nuskendimo kiti laivai išsi
leidžia jieškoti.

LIETUVOS 
ŽEM LA PIAI 

30c
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

DU BROLIAI

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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per tvora
PASIDAIRIUS

sūnūs tėvo.
Kruonis nuleido galvą. Merkys sku

biai puolė prie jo, nuogandoj.
— Mirė.... paliko mus pereitą žie

mą.... iškeliavo, pas dievus.... Gailes
tis tavęs, gal but, paskubino jos mirtį....

— Ak, motinėle, motinėle!.... — su
aimanavo vaikinas, ir ašaros slydo žemyn 
jo veidais iš jo akių, nežiūrint jo pastan
gų susilaikyti nuo verksmo.

— Dievai paėmė ją pas save, vaike
li.... Neliūdėk, tokia jų valia.... — ra
mino jį tėvas.

Nebuvo jiems daug laiko kalbėtis, nes 
diena nors ilga, rodos bematant praslinko 
ir artinosi vakaras. Merkys trumpai ap
sakė kaip jis paliuosavo Jaunutį, kaip jie
du pabėgo iš Vilniaus, kaip keliavo į Smo
lenską ir į Maskvą; apipasakojo apie Jau
nučio priėmimą Rusų krikšto ir vardo, ką 
išgirdę visi sušuko:

— Išdavikas!
Nes ištiesų, minkštos valios Gedimino 

Įpėdinis papildė išdavystę savo šaliai, sa
vo žmonėms ii’ savo dievams, priimdamas 
svetimą tikėjimą kad gauti svetimų pagal
bą prieš savuosius. Visokiausiose aplinky
bėse, kreiptis į svetimą, dar priešą, jam 
nusilenkti ir prašyti pagalbos prieš savus, 
yra didžiausia iš didžiausių išdavysčių.

Apie Nerytę kodėl tai nei tėvas nei 
sūnūs neprisiminė, nes abu žinojo kad su 
’a nutiko, nors tėvas nežinojo ar Merkys 
patyrė kad jo mylimoji ištekėjus, ir labai 
lenorėjo kad patirtų....

Toliau' Merkys apsakė kaip jis persi
skyrė su Jaunučiu, kaip su pirklio karava
nu atvyko į savo kraštą, bet ir vėl gatavas 
:į apleisti, nes kitokios išeities nėra. Kruo
nis labai gailėjo kad sunui del ano silpna- 
Ivasio priėjo panešti toks likimas, vienok 
tad Keistučio atleidimas gauti nebuvo kai
nos, tėvas sugryžęs į Vilnių žadėjo duoti 
iann žinią kada Irminas iškeliauja tolyn, o 
iki to Merkys kelias dienas praleido šioje 
grytelėje pas gerus žmones.

Vėlai pavakare tėvas skyrėsi su sunum 
r skyrėsi taip kaip butų paskutinį kartą 
gyvųjų pasaulyje matosi. Verkė abu šek 
nininkai ir ašaros biro iš akių Kruonio 
palydovų — toks buvo gailus jų persisky
rimas, kurie vienas kitam buvo vieninteliai 
kas pasaulyje likę, o negali kartu būti.

Merkio žingsnis su Jaunučiu į kitą 
:aką privedė jį prie to ką jis dabar turi 
pergyventi, ir kitokio pasirinkimo nebuvo.

Už kelių dienų jis susijojo su Irmino 
karavanu kelyje į pietus, ir nutraukė link 
Krokuvos, o iš ten į kitus tolimus ir sveti
mus kraštus, kur jis buvo niekam nežino- 
nas ir niekas jo laisvės nenorėjo atimti.

(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito numerio) .

Bet štai, iš visų būrio išeina vienas, 
kurį Merkys tuoj pažino kad tai Vaineika 
— Nerytės vyras, — kurs priėjęs prie Ir- 
mino, rodydamas į Merkį, pasakė:

— Jeigu nori savo kailį sveiką iš Vil
niaus išnešti, atiduok mums jį! Jis yra iš
davikas !

Nespėjo Vaineika ištarti žodį “išdavi
kas” kaip Merkys šoko, ištraukęs savo kar
dą, prieš Vaineiką, nes Merkys niekados 
nesijautė išdaviku, nors jo pasielgimas ne
patiko tiems kurie dabar Vilnių valdė. Ir 
butų Vaineika kritęs kai perskeltas pusiau 
medis, jeigu nebūtų į tarpą- įšokus Nery- 
tė, kuri šoko priešakio Vaineikos, užsto
dama jį nuo Merkio kardo, šaukdama;

— Nežudyk jo! Jis yra mano vyras!
.... Ir Merkys išbudo, išgirdęs garsius 

moteriškus žodžius, nes jau buvo kitos die
nos priešpietis, ir jo šeimininkė, nujausda
ma kad svečiui bus gana miegoti, norėjo 
garsia kalba jį prižadinti.... Šoko vaiki
nas iš savo sapno ir dairėsi kur randa
si. Griebė kardo, bet susigėdo pamatęs 
šeimininkę šypsančiąsi į jį.

— Sapnavai ką, Merky? — klausė ji.
— Žinai, kaip bastūnui, visokie sapnai 

vaidinasi.... Kur šeimininkas? — toliau 
paklausė Merkys, nematydamas jo.

— Išėjo; neužilgo sugryš.... Prašau 
pusryčių. Alkanas juk....

Kur buvo šeimininkas? Jisai anksti 
tą rytą išsiskubino į Vilnių. Ko jis ter 
jieškojo to, bet radęs greitai skubėjo atgal 
į savo bustynę.

Bevalgant, Merkys išgirdo arklių ko
jų dundesį, metė valgas, griebė kardą, ii 
atsistojęs už durų laukė kas toliau turi dė 
tis. Šeimininkė buvo išėjus, taigi jis vie
nas, apsidairęs aplinkui ar iš vidaus nėra 
kokio pavojaus, buvo gatavas sutikti tuos 
kurie iš lauko jį puls.

Parjojo šeimininkas tu trejetu Vil
niaus kariškių. Du iš jų Merkys tuoj pa
matė, o trečio dar ne. Pirmi du su šeimi
ninku artinosi prie durų, patyliai kalbėda
miesi. Matė Merkys kaip prie jų pribėgę 
šeimininkė ir pasakė: “Jis jau išbudo, pus
ryčiauja. ...”

“Išduoda mane.... ” pamanė sau vai
kinas ir stipriai laikydamas rankoj save 
sunkų kardą, nežadėjo pasiduoti tokiam 
mažam būreliai.

Tiems daėjus arti durų, tekinas pas
kui juos atbėgo ir trečias vyras — ir ką 
musų klajūnas pamatė!

— Tėveli! — suriko jis, valdydamas 
savo balsą, bet nesuvaldydamas jausmų, ir 
džiaugsmo ir graudumo perimta^.

— Sunau! — sušuko per ašaras Kruo
nis, ineidamas į vidų, ir sūnūs ir tėvas su
spaudė vienas kitą .tvirtais glėbiais.

Tie pirmesni du vyrai buvo Kruonio 
palydovai, kurie nors vyko čionai, nežino
jo ką matys. Jie buvo ištikimi Kruonio 
vyrai, todėl nebuvo baimės kad jie išduos 
jog tėvas matėsi su savo sūnum, kurs Vil
niuje buvo žinomas kaipo “išdavikas”. Tie 
palydovai taipgi Merkį mylėjo, nes būdami 
jo amžiaus, kartu su juo augę, medžioję 
buvo geri draugai. Tik Merkys, juos pa
matęs, nežinojo ar atvyksta kaipo draugai 
ar su įsakymu jį sugauti. Jiems buvo di
delis džiaugsmas jį vėl sueiti, bet labai ap
gailavo jo likimo ir kad jis negali daugiau 
Vilniuje būti.

Šeimininkas, gavęs progą prie Merkio 
prieiti, pasakė:

— Pamatę tave vakar pas mus slaptai 
atbėgusį, supratom kad didžiausias tavo 
noras yra pasimatyt su tėvu. Kada užmi
gai, mudu su žmonele pasikalbėjom, ir aš 
anksti išjojau į Vilnių pavadint tavo tė
vą ....

— Telaimina jus dievai už tai! Bu- 
čia prašęs jūsų tai padaryti, bet jus ir be 
manęs tai supratot....

— Kaip motinėlė? — klausė skubiai

LAIŠKAI
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

Po 5c su voku (konvertu)

štai visa eilė puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams į Lietuvą. Visos dainos 
yra atspausdintos gražiomis spalvomis su 
paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra 

Laiškai vaikinams pas merginas rašyti.

1— Musų Vilnius
2— Musų šalelė
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra šalis kur Upės Teka
8— Aš Svajoju apie Tave....
9— Nuskrisk, Dainuže

Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotos po- 
pieros, 3 puslapiai yra palikta rašymui.

Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo
kestį galima prisiųsti pašto ženkleliais.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SUDŪMOJAU
Sudūmojau aš durnelę, 
Drąsiąją durnelę — 
Pavilioti mergužėlę 
Nuo seno tėvelio.

Pavilioti, prikalbėti
Jai gražių žodelių, 
Išbučiuoti taip kad liktų 
Žymės ant veidelių.

O įvykdęs svajonėlę 
Imti už rankelės 
Ir nueiti pas tėvelį 
Prašyti dalelės:

Kad jis duotų man žirgelį
Baltą pakinkytą,
O priedui dar žodelį
Niekam nesakytą.

—Stonis-Narunas.

Kaip atsiranda melas
Profesorius pradėdamas 

skaityti lekciją apie melą, 
sako savo klausytojams:

— Šiandien skaitysiu lek
ciją kaip atsiranda melas. 
Kas iš jūsų yra skaitęs dvi
dešimts penktą skyrių ma
no knygos, prašau atsistoti.

Atsistojo visi studentai.
— Taigi matote, — tarė 

profesorius, — kaip atsi
randa melas: mano knygo
je dvidešimts penkto sky
riaus visai nėra....

BURBULAI
—Aną naktį, per sapną, 

nuėjau į kažkokį Monches- 
terį. Rodosi, einu galvą 
iškėlęs ir dairausi. O čia 
prieš mane pulkas moterų, 
šiurkštais akis užsidengu
sių, verkia. Ko jus taip 
verkiat, sakau, ko taip gai
litės? O jos man aiškina: 
Kaip, sako, neverksim, kad 
netekom savo bažnytėlės... 
Vyskupas uždarė .... Bu- 
hu-hu.... Paklausiau ko
dėl vyskupas jų bažnyčią 
uždarė. Jos sako: Matai, 
mes turėjom sykiu bažny
čią ir klubą, tai vyskupui 
pasirodė kad bažnyčioj klu
bą turėt nepritinka, tai už
darė bažnyčią, sykiu ir 
klubą.... Bu-hu-hu....

—Man rodosi kad Klyv- 
landiečiams įsitaisyt nepri- 
gulmingą bažnyčią dabar 
labai lengva, nes rankpini
giai už bažnyčią įmokėti, 
knygos, monstrancija ir ki
ti dalykai supirkta dar ku
nigo Strazdo laikais, tik 
eik ir melskis kiek loska.

—Ei jus!!! Jei norit kas 
aiškint S.L.A. konstituciją 
tai pirmiausia pasiklaųskit 
Viniko ir nevajienų. Jų ne
siklausę galit cicilikams ko
kių nemalonumų padaryt, 
nuo ko tegul jus saugoja 
draugas Marksas su savo 
raudona demokratybe.

TEISYBĖS GRŪDELIAI
Ar ne keista kad žmonės 

taip noriai kovoja del tiky
boj, o taip nenoriai gyvena 
sulyg jos reikalavimais?

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

Birželis-June
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad. 
šeštad.

5
6
7
8
9

10
11

Bonifacas. Kantautas, Meletė 
Norbertas. Tauras, Birjolė 
Robertas, šilgaila, Midas, Darbutas 
Medardas. Davėta, Merunas 
Felicijonas. Vorilė, Masvydis 
Margarita. Vingėla, Kantminas 
Bernabas. Dainius, Skirgelė

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

užsi
trauki?

Opr IIH!
;■ t- Ant'* .n 
Tobacco Co.

Žinoma. ♦.
7 iš 10-ties rūkytojų užsitr
aukia žinodami ♦ ♦ » kiti 3 

užsitraukia nežinodami

Alt užsitrauki dūmų? Seplyųi iš dešimties 
rūkvtojų žino, kad jie užsitraukia. Kili trys 

užsitraukia to visai nežinodami,' Kiekvienas 
rūk\ lojas rūkydamas Įkvepia dali dūmų, kuriuos 
jis arba ji ištraukia iš cigarclo.

Taigi, pagalvok, kaip svarbu būti tikru, jog 
jūsų cigaretai gryni ir švarūs - būti tikru, jog 
neįkvėpi tūlų nešvarumų.

Ar užsitrauki dūmų? Lucky Strike drįso iškelti 
ši labai vengtų dalykų . . . del to, kad tūli 
nešvarumai paslėpti net geriausio, lengviausio 
tabako lapuose, yra pašalinti garsiuoju Luckies 
išvalymo procesu. Luckies ta procesų Įvedė. Tik 
Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmų? Daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo pačių rūkymo 
patyrimu, pareiškė, kad Luckies mažiau erzina 
gerklę, negu kiti cigaretai.

“It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga - prieš knitėjimus - prieš kosulį

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMA—60 moderniškų minučių su pasaulio 

geriausiais šokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekviena Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Šeštadienio vakarą, per N.B.C. -“-M* x
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DEBEIKIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Utenos apskrities mažas ■ 
bet progresingas 

miestelis.
Debeikių miestelyje yra 

koks 150 gyventojų, dau
giausia Lietuvių. Taip pat 
Lietuviai turi naują raudo
ną plytų mūrytą bažnyčią 
su dviem aukštais bokštais 
ir blėka-skarda dengtu sto
gu. Turi naujus vargonus 
ir puikiai išlavintą bažnyti
nį chorą. Šventorius taip
gi išmūrytas akmenimis, iš
piltas žvyru ir nusodintas 
puikiais medeliais. Toliau 
stovi labai graži klebonija, 
puikus namas.

Dėka klebono rūpesniui, 
gražiai ir tvarkingai yra 
vedama bažnyčios reikalais. 
Jo švelniu apsiėjimu ir 
mandagumu žmonės gerė
jusi.

Toliau yra gražios kapi
nės su dideliu išmūrytu 
bromu, kas paviršutiniškai 
išrodo gražu, tik laidojant 
numirėlius reikia merkti 
galima sakyt tiesiog Į van
denį, nes iškasus duobę gi
liau kelių pribėga vandens. 
Tai labai netiksli vieta ka
pinėms, bet matyt geresnės 
negauta.

Toliau, šventoriaus pa
mūrėj, stovi didelis moder
niškas namas, statytas dar 
prieš karą p. Vanslavičie- 
nės rupesniu, pritaikytas 
vakarėlių rengimui, kuria
me tankiai buna surengti 
vaidinimai ir šiaip vakarai. 
Dar prieš karą, kada buvo 
mažai susipratusių žmonių, 
salėje laike vaidinimų ne
tilpdavo žmonių. Vaidini
mams perstatyti buvo ga
bių artistų, kuriuos publi
ka mėgo. Rubus ir kitas 
reikalingas vaidinimui prie
mones gabendavo net iš 
Vilniaus.

Miestelio prekyba galima 
sakyti visa Lietuvių ranko
se, nes krautuvių yra aš- 
tuonios, o Žydai turi iš jų 
tik tris. Taip pat yra Ūki
ninkų Koperativas ir jo 
skyrius, kuris veikia atski
rai. Toliau, yra valsčiaus 
valdybos įstaiga, policija, 
paštas, pradžios mokykla, 3 
mokytojos. Išstatyta nau-

MRS. MARY LAAS 
MILLINERY

1309 ADDISON RD. 
Corner Superior ave.

Hats from $1.88 and up. 
Clean Goods.

Come to us and help the neighbor
hood.

ja pieninė.
Organizacijų yra šios: 

Šaulių buris, Pavasarinin
kai, Moterų draugija.

Miestelio išvaizda gana 
graži, gatvės išbrukuotos.

Į miestelį sueina keturi 
dideli vieškeliai. Nuo De
beikių iki Vižonų 14 kilo
metrų. Antras, iki Anyk
ščių 16 kil., trečias iki Svė
dasų 13 kil., ketvirtas iki 
Trumbočiškės stoties siau
rojo gelžkelio 7 kilometrai.

V. J.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

RAUDĖNAI
Raudėnai randasi važiuo

jant plačiuoju gelžkeliu nuo 
Kužių linkui Telšių, ir yra 
Šiaulių apskrities miestelis.

Miestelis randasi pato
gioj vietoj, netoli nuo nau
jai baigiamo, statyti gelžke
lio ruožto Kužių ir Telšių. 
Nuo Raudėnų iki gelžkelio 
stoties Poterėlių yra 3 kilo
metrai. Į miestelį sueina 
du vieškeliai.

Nors miestelis nebrukuo
tas bet švariai užlaikomas, 
turi daug prisodintų mede
lių šaligatviuose ir šiaip ki
tose vietose.

Miestelį puošia graži se
noviško stiliaus medinė baž
nyčia, kuri rodos išdidžiai 
žvalgosi po visą apielinkę 
su vienu bet gana aukštu 
bokštu. Vidų puošia gra
žus spalvuotij stiklų langai.

Kokia pusė kilometro už 
miestelio yra kapinės; ant 
kapinių yra gražių senoviš
kų aržuolinių kryžių.

Raudėnai organizacijiniu 
atžvilgiu irgi neatsilieka 
nuo kitų. Yra šios organi
zacijos: Šaulių buris, Pava
sarininkų ir Tretininkų.

Yra valsčiaus valdyba, 
policija; pašto agentūra, 
pradžios mokykla.

Prekyba Lietuvių ranko
se, Žydų nėra nei vieno. Tai 
vienas iš retų Lietuvos mie
stelių kur nesiranda Žydų. 
Krautuvių yra keturios ir 
jose visko galima gauti.

Yra geras motorinis ma
lūnas, kas sudaro ūkinin
kams didelį patogumą, nes 
apielinkėje mažai tėra ma
lūnų.

Už kokių 4 kilometrų nuo 
Raudėnų tęsiasi ilgas aukš
tas pilimas, turįs ilgumo 
kokius 20 kilometrų. Tai 
buk buvęs senovės Lietuvių 
rubežius su Vokiečiais. Tas 
pilimas siekia aukštumo 
vietomis net apie keturis 
metrus. Reiktų kad kas iš
tyrinėtų tą pilimą, gal ras
tų kokių nors istorinių lie-

LEIDŽIA KNYGA 
“DIEVE, PASIGAI

LĖK MUSU!”'
Chicagoje iš įvairių organiza

cijų veikėjų susitvėrė tam tik
ras spaudos komitetas, kuris 
pasiėmė išleisti Petro ir Kasto 
Jurgėlų (Jurgelevičių) išverstą 
W. Scanlon’o apysaką, “Dieve, 
Pasigailėk Musų” (God, Have 
Mercy on Us!). šioje apysa
koje labai gyvai atvaizduotos 
karo baisybės, Amerikonų ka- 
riumenės žygiai Francuzijos 
laukuose ir miškuose per didįjį 
karą (1918 metais), garsių 
Amerikos marynų narsumas, 
dujų (gazų) atakos ir kitokį 
šiurpulingi karo momentai.

Didysis 1914-1918 metų ka
ras buvo dar pirmas toks bai
sus karas, kuris buvo įtraukęs 
į savo sukurį visą Europą, Su
vienytas Amerikos Valstijas ir 
Japoniją. Užtat visuomenė la
bai domisi to karo aprašymais 
ir kino filmomis (movies). E. 
Remarko knyga “Vakarų Fron
te Nieko Naujo” bematant liko 
išversta veik į visAs kultūringų 
tautų kalbas; o jos laida (5000 
egz.) Lietuvių kalba liko išpir
kta per 5 mėnesius. Tačiau W. 
Scanlon’o “Dieve, Pasigailėk 
Musų!” yra Amerikonų “Vaka
rų Fronte Nieko Naujo”, ir yra 
laimėjus Amerikoje pirmą pre
miją. Įžymiausi Amerikos lai
kraščiai tvirtina kad “Dieve, 
Pasigailėk Musų!” yra žymiai 
įdomesnė knyga negu “Vakarų 
Fronte Nieko Naujo.”

P. ir K. Jurgėlos yra tarna
vę Lietuvos kariumenėje sava
noriais, labai gerai moka Lie
tuvių kalbą ir daug metų dirba 
Lietuvių spaudoje. Užtat jų 
vertimas tos knygos yra tiks
lus Įcarišku atžvilgiu, kalba la
bai lengva, sklandi, taisyklinga. 
Tat Amerikiečiams Lietuviams 
labai naudinga ir svarbu skai
tyti tokia knyga.

Susidaręs spaudos komitetas 
ryžosi išspausdinti tokią visa
pusiai naudingą ir įdomią kny
gą (bus apie 400 pusi, didu
mo). Ji išeina iš spaudos šį 
pavasarį. Bus su gerais apda
rais ii- paprastu viršeliu.

Spaudos komitetas stengiasi 
sutelkti kodidesnį knygos leidi
mo talkininkų skaičių. Tuo tik
slu renkama knygos 
rata.

Knygos leidėjais 
įmokėję sekančiai:

Garbės leidėjas
Leidėjas 
Rėmėjas 
Prenumeratorius
Visų prisidėjusių 

bus išspausdintos knygoje, šie 
leidėjai gaus atitinkamą knygų 
skaičių; įmokėjęs $2 prenume
ratorius gaus vieną knygą su 
gerais viršeliais. •

Mokėję $1 gaus knygą su pa
prastu popieriniu viršeliu, bet 
nebus knygos leidėjų skaičiuje 
paminėti. Knyga tinka tiek 
suaugusiems, tiek jaunuome
nei. Tiks naudoti dovanoms.

Tat spaudos komitetas krei
piasi į Amerikos Lietuvius ir 
nuoširdžiai kviečia visus būti 
šios knygos leidėjais bei prenu- 
meratorais. Visi stengkimės 
susipažinti su dabartinių karų 
baisenybėmis, kovotojų žygiais 
ir ją gyvenimu karo laukuose. 
Patyrę tą, busim nuoširdus tai
kos šalininkai. Tačiau tai ne
sumažins Lietuvių tautos pasi
ryžimo ginti savo laisvę.

Pinigus ir aiškų savo adresą 
siųskite komiteto sekretoriui: 

Rev. L. Draugelis, 
2334 S. Oakley Ave.

Chicago, Ill.
Spaudos komiteto pirmininkas

J. Krotkus.

KANADOS
NAUJIENOS

ir kitiems su kuriais susi
pažinau. J. K. Milius.

prenume-

gali būti

$25.00 
10.00 
5.00 
2.00

pavardės

TORONTO, ONT
Nesutikimai. Jau nega

na politiškai Toronto Lietu
viai išsiskirstę ir vieni su 
kitais kovoja čia susidur
dami ir per spaudą. Bet ir 
šiaip asmeniniai, net tie ku
rie pažiūrose nesutinka, ne
gali sugyventi. Negražus 
dalykas asmeniniai kiršin- 
tis, užgaulioti, garbę plėš
ti. Nors žmonės skaitosi 
kultūringi ir tokiais norėtų 
būti vadinami, bet negali 
pamesti to blogo papročio.

Čia noriu atkreipti atidą 
j “Vienybės” nr. 52 tilpu
si kokio tai V. D. Gegužės 
“apdainavimą” klebono, jo 
gaspadinės, choro, paskiau 
p. Balčiūno. Nejaugi tas 
Gegužė tik šiandien užgi
mė kad nežino jog klebonui 
reikia turėti gaspadinę ir 
kad tas spaudai ne naujie
na? Lai gaspadinėmis rū
pinasi tie kurie jas užlaiko, 
joms duoną duota.

Toliau, apšmeižimas Bal
čiūno. Tai begalo negra
žu. Tas žmogus draugijo
se veikdamas niekam nei 
cento nenunešė, visur yra 
teisingas ir sąžiningas. Bet 
Gegužė primeta Balčiūnui 
pinigų nunešimą ir kitokius 
nebūtus dalykus. Tas ne
duoda garbės nei korespon
dentui nei laikraščiui.

Laikas susiprasti ir imti 
šalčiau protauti. Lietuvis.

SLA. 198 kp. piknikas. 
Šį sekmadienį, Birželio 5 d., 
rengiama SLA. 198 kp. pik
nikas girioje, gale W. South 
st. Kviečiame visus atsi
lankyti, nes bus,visokių žai
slų suaugusiems ir vaikams 
ir bus smagus šokiai.

Apsivedė. Gegužės 24 d. 
apsivedė jauna pora, P. T. 
Guckeyson su Stase Belec- 
kaite. Bėgyje dviejų mėne
sių p. B. A. Beleckienės abi 
dukterys ištekėjo. Kadan
gi šie abu jaunavedžiai yra 
pavyzdingi jaunuoliai todėl 
reikia tikėti kad poroje su
gyvens gražiai.

Vyksta Lietuvon. Birže
lio 7 d. važiuoja į Lietuvą 
apsilankyti žymus jaunuo
lis Vaclovas Krivickas. Jis 
yra Amerikoje gimęs ir au
gęs, dirbo Goodrich Co. raš
tinėje per paskutinius 6 ar 
7 metus. Nors dienomis 
dirbo, bet vakarais lankė 
mokyklą. Akrono Univer
sitete baigė kelis kursus, ir 
dabar Birželio 1 d. baigs 
accounting kursą. V. Kri
vickas mano apsistoti ■ Kė
dainiuose pas dėdę. Linkė
tina jam laimingos kelionės 
ir įgyti kuodaugiausia. įs
pūdžių musų senoj tėvynėj 
Lietuvoj. Žinių Rinkėjas.

kurie nėjo, 
aš peršven- 
perburžujiš- 
čia mažai.

vaizdų pamatyti suėjo be 
skirtumo pažiūrų pusėtinas 
būrelis žmonių, ir jiems pa
tiko visas programas. Klors 
buvo ir tokių 
vieni sakė kad 
tas, kiti kad 
kas, bet tokių

Abelnai čia žmonelių la
bai gerų esama, jie yra tik
ri Lietuviai, atjaučia ir ger
bia Lietuvybę. Gražu ir 
malonu su tokiais susieiti.

Ištariu ačiū pp. Sebasti- 
nams už malonų priėnįimą

ENdicott 0981

J. G. Polter
Lietuvis Popieriuotojas ir 

Maliavotojas.
Nuimu seną popierą nuo 
sienų su modemiška 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
liksi! darbą už daug pi
giau negu pernai.

1229 EAST 74th ST.

Mallet Creek, O.
Juozas ir Ona Ramanauskai, Mal

let Creek, O., savo ukėje gražiame 
sodne atidarys šokiams salę. Pir
mas atidarymas bus šeštadieni, Ge
gužes 28 d., nuo 9 vai. vakare iki 
3 vai. ryto. Užkviečia jaunuomenę 
ir ragina neatsilikti suaugusius: čia 
puikiai praleisit laiką: yra gražus 
upelis, galima žuvauti, taipgi lošti 
kortomis, pakvėpuoti tyru oru prie 
puikių obelinių medžių. Nei Ado
mas su Jieva rojuje neturėjo tokio 
sodno kaip šis. 
tuviškas sodnas, 
kus orkestras, 
kyti.

Tai yra tikras Lie- 
Šokiams gros pui- 
Malonėkit atsilan- 

J. ir O. Ramanauskai.
Iš Clevelando važiuoti Route 42, 

iki Mallet Creek, Ohio. (23)
Vakaruškos bus kas šeštadienį per 

visą vasarą iki rudens.

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

visą kaimą!

I

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

POPIERIUOJAM NAMUS
ir maliavojam viduj ir iš lauko.

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

HEnderson 2113

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie Ę. 66th Street 
—ENdicott 4638—K. STONIS

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road
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| IKI DAR TURIME! | 
Dar Tik 25 Atliko iš šio Rankiaus

| VYRŲ ir VAIKINŲ TRENCH COATS $0.98 |
Pirmiau parsidavė po iki $7.50. “ =

= šiaudinės Skrybėlės SI ir aukš. Nauji šilko Kaklaraikščiai 50c. H 
H Broadcloth Išeiginiai Marškiniai 79c.

| THE KRAMER & REICH CO.
= 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. =
r.iiiiin iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinni?

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

T* P. MUKIOMS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

BUFFALO MUTUAL 
LIFE INSURANCE 

COMPANY 
of Buffalo, New York 

persikėlė j
11-tą Aukštą, Fidelity Bldg.
Išrašo gyvasties apdraudą 
vyrų, moterų ir vaikų, nuo

1 iki 60 metų amžiaus.
Kainos visai žemos ir poli

cies neša dividendus.
Kaip vyriausis ofisas taip 
ir Cleveland Agentūros ve
dėjai suteiks jums manda

gų patarnavimą.
Informacijų kreipkitės ar

ba rašykite:
JOSEPH R. GAYSON, 

General Agent

11th Floor, Fidelity Bldg. 
Cleveland, O.

Phone: CHerry 1191

Atsakymas Tony Mike- 
lioniui. “Laisvėj” Geg. 9 d. 

i Tony Mikelionis patalpino 
visus S. Ledo testamentus, 

Į kuris nusišovė Bal. 20 d. 
i Velionis mat palikęs Mike- 
i lioniui paskelbti jo testa- 
, tamentą raudonoj spaudoj, 
i Bet Š. Ledo “įpėdinis” 
1 draugas Mikelionis nepra- 
’ silenkė ir neapšmeižęs sau 

netinkamų asmenų. Pasa
koja jis kad laidotuvėse ve- 

• lionio dalyvavo nemažai ir 
pašalinių žmonių (šalip ko
munistų); nes įdomavo to 
garsaus komunisto laidotu
vėmis, kadangi jis savo tes
tamente reikalavo daug ce
remonijų prie laidotuvių. 
Mikelionis nepaliečia paša
linių asmenų nei vieno kito 
tik vietos kleboną ir tos pa
čios Sūnų ir Dukterų Dr- 
stės narį J. K., buk jisai 
dalyvavęs kaipo gerai žino
mas darbininkų priešas.

Na tai, drauguti, prašau 
priparodyti faktais kur J. 
K. pasirodė darbininkų kla
sės priešas. Ar jis ne toks 
pat darbo klasės žmogus 
kaip ir jus? Tik gal skir
tumas tame kad nelenda po 
raudonu skarmalu kur visi 
žydberniai sulindę, ir ne
tarnauja Maskvos carams, 
dėlto gal priskaitomas “ne
geistinu” ir “priešu”.

S. Ledas buvo gana pasi
žymėjęs šioje kolonijoje ko
munistų laikraščių kores- 
dentas ir purvinto j as drau
gijų ir Lietuvių kurie ne
gerbia Maskvos žydbernių. 
Tam nusižudžius, jo vietoj 
stojo jo įpėdinis, T. Mike
lionis. Patartina draugu- 
čiui Mikelioniui nusiramin
ti, J. K. nebuvo ir nebus 
darbininkų priešu, tik ne
pritars tokiems gaivalams 
kaip buvo S. Ledas ir kokiu 
yra jo įpėdinis Mikelionis, 
nes ir jis gali iš didelio sa
vo makaulės uždegimo nu
eiti ano keliais. J. K.

Akrone Atsilankius
Nors- kiek suvėluota, bet 

geriau vėliau negu niekad. 
Apsilankius Akrone, man 
buvo tikras juokas ir pai
niava. Lietuviai mat gyve
na dauguma tokioje dalyje 
miesto, o aš dar turėjau ad
resą Biruta Street. Paso- 
rodo kad Amerikonai tos 
gatvės visai nežino ir net 
neištaria, sakė kad tokios 
gatvės čia visai nėra. Va
žinėjau iš vieno krašto j ki
tą kokias penkias valandas, 
net pikta ir juokas ima. Ir 
vargais negalais suradau, 
bet jau vėlai. Visi buvo su
gulę, sumigę, tik vienoj vie
toj radau dar nemigusių, 
kurie patėmiję nepaprastą 
svetį pradėjo prašyti į vi
dų, ir įsivadino nežiūrint 
mano prieštaravimo. Patys 
visi sukilo ir prižadino kai
mynus, tada visi suėję pra
dėjom susipažinti, kalbėti ir 
juokauti iš mano kelionės.

Sustojau pas p. Sebasti- 
nus. Ant rytojaus su smar
kiu Lietuviu Antanu aplan
kiau kelis vietos veikėjus, 
kurie pasirodė yra labai ge
ri patriotai, nepaiso jokių 
partiviškumų, bile tik mes 
Lietuviai. Taip reiktų ir 
visur ir visiems Lietuviams 
daryti. Visų pareiga turė
tų būti pirmoj vietoj remti 
viską kas Lietuviška. Poli
tika ir įsitikinimai reikia 
pakišti po pagalve, o dirbti 
bendrą tautos kultūros dar
bą.

Mano rodomų Lietuvos

LIETUVĄ SU EKSKURSIJA ŠIĄ VASARĄ 
Tiktai per Lietuvišką uostą Klaipėdą 

SKANDINAVŲ AMERIKOS 

BIRŽELIO 18 d. 
laivu

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

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis

ŠVARUMAS IR PATOGUMAS — MANDAGUS PATARNAVIMAS 
Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
NEW YORK BOSTON CHICAGO

27 Whitehall Street 248 Washington St. 130 N. La Salle St—

L.

LINIJA PER KOPENHAGĄ

LIEPOS 2 d. 
laivu 

“FREDERIK VIII” 
Rengia 

Žymesnieji Lietuvių laikraščiai 
‘DIRVA’, ‘NAUJIENOS’ 

ir ‘VIENYBĖ’

Holland=America Line
DIDELE EKSKURSIJA

IŠPLAUKIA

Į LIETUVĄ
Rengia

Lietuvių Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

Populiariu ir nauju garlaiviu

STATENDAM
Iš NEW YORKO

16 DIENĄLIEPOS
Sėdant į laivą išvakaro

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 jgausit 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 KLAIPĖDĄ (Per Rotterdam)

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika 
Informacijų kreipkitės į:

J. SEKYŠ
226 Park St., Hartford, Ct

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

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

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

814 Bank St. Waterbury, Ct 
“VIENYBĖ”

193 Grand St., B’klyn, N. Y.
VELECKIS, A.
502 South Av. Bridgeport, Conn.
J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago

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

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

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,©.

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

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

1139 S. Halsted St. Chicago 
RAUKTYTĖ J.

123 Millbury st. Worcester, Mass.

Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN nS
PITTSBURGH $2
SHIPBW IŠVAŽIUOJA 

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

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

Iš

Iš

GRYŽTA
Pittsburgh 4:00 

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

arba 9:59 vak.

vakare

Tikietai geri tiktai
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM

kočuose.
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LIETUVOS ŪKININ
KŲ SMAUGĖJAI

Valstybė yra vienas di
delis ūkis, o žmonių maži 
ūkiai tai jos šakelės ir šak
nys. Kaip medis be šakų 
ir šaknų negali gyvent taip 
ir ūkiška valstybė be ūki
ninkų. Sveikam medžiui 
reikalinga sveikų šaknų ir 
šakų, o kad valstybė gerai 
gyvuotų reikalinga tvirtų 
ūkių.

Kad ūkiai butų tvirti, 
reikalinga pagalba ir prie
žiūra kad jų perdaug neiš
naudotų Įvairios siurbėlės. 
Lietuvos ūkių siurbėlės yra 
tie žmonės kurie gyvena iš 
procentų skolindami ūki
ninkams pinigus.

Dabar, krizio metu, tokie 
skolintojai yra tikri ūki
ninkų smaugliai, nes krizio 
metu mažas ūkio sukrėti
mas pražudo ūkininką am
žinai. Čia paduodu mažą 
paveikslėlį iš tokių “ban- 
kierių” gyvenimo ir jų sko
lintojų.

Rokiškio vals., A. kaime, 
“bankierius” pil. O., pasižy
mėjęs aukštų procentų ėmė
jas, puikiu eržilu važinėja 
ir iš krizio tik džiaugiasi. 
Du ar tris sykius Į savaitę 
važinėja Į Rokiškį ir uosti
nėja ką jo skolintojai rin-

koje parduoda, ir, žinoma, 
tada gauna procentus. Už 
šimtą litų į mėnesį moka 
S litus procentų ir dvigubi
nami vekseliai. Ūkininkas 
skolindamas šimtą litų duo
da vekselį ant dviejų šimtų 

. litų. Ūkininkas del sunkios 
būklės visus mėtus negalė
jo sumokėti procentų 72 li
tų. Tada jam dar priskai- 
toma procentai. už procen
tus 52 litai. Ūkininkas iš
duoda dvigubą vekselį ant 
4b0 litų, ir tokiu bud u ūkis 
jau pakartas.

Karo laiku ar šiaip ko
kiose nelaimėse atsiranda 
blogos valios žmonių kurie 
nelaimingus apiplėšia. To
kie žmonės sunkiai baudžia
mi. Krizio laikas yra ūki
ninkų ir valstybės nelaimė, 
ir ta nelaime pasinaudoja 
tokie “bankieriai”. Reikia 
įstatymo kad tokių bankie- 
rių vekseliai į protestą ne
būtų priimami ir patys ban
kieriai likviduojami. Tai 
svarbu krizės metu.

P. Kriukelis.

Didysis keturių metų ka-l 
ras nuvargino Lietuvos 
kraštą ir jos gyventojus. 
Visur buvo vien skurdas ir 
vargas. Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė turėjo šiuo klau
simu susirūpinti ir padėti 
vargstantiems žmonėms 
teikti pagalbą. Tuo tikslu

tų. Daugelis draugijų,, ne
skaitant jų laikomose prie
glaudose globojamųjų, tei
kia vietos beturčiams vien
kartines pašalpas, sušelpia 
beturčius produktais. Lab
daringos draugijos savo rū
pestingu veikimu į metus 
įstengia surinkti: pinigais

buvo įsteigta'atskira viešų- 981,474 lt. ir produktais 
jų darbų ir maitinimo mi- 146,867 lt.
nisterija. Šios ministerijos i Aišku, tos sumos nepa- 
kaip tik ir buvo tikslas pa-j kanka vedamoms draugijų 
dėti biednuomenei, daugiau- prieglaudoms aprūpinti. Iš- 
sia bedarbiams, organizuo- laikymui valst. prieglaudų 
jant viešuosius darbus. Lab- (829 glob.) valdžia skiria
darybės reikalas dar kol 
kas buvo atliekamas tik vi
suomenės. Ypatingai buvo 
skaudus likimas negalinčių 
dirbti senelių, invalidų ir 
mažų vaikų našlaičių, nes 
audringas karas suardė ra
mų žmonių gyvenimą, iš
skirstė šeimynas ir paliko 
daugybę vaikų našlaičių 
tiesiog be jokios globos. 
Reikėjo tuojaus steigti prie-

700,000 lt. į metus, gi labda
ringų draugijų laikomoms 
prieglaudoms teikiama pa
šalpos į metus: valdžios — 
apie 600,000 lt. ir savivaldy
bių — apie 300,000 lt. Be to, 
savivaldybęs laiko 8 vaikų 
(su 340 globojamų) ir 25 se
nelių prieglaudas su 760 
globojamų. Šių prieglaudų 
išlaikymas savivaldybėms 
atsieina virš 600,000 litų

nepriskirti prie beturčių, 
taip pat negali užsimokėti.

Savivaldybių ligoninėse 
1929 metais gydėsi 14,676 li
goniai, jie išgulėjo 209,839 
dienas; ligoninėms išlaikyti 
savivaldybės išleido 2,227, 
239 litus, pajamų ir ligonių 
turėjo 1,587,248 litus; pri
dėjo iš kitu pajamų — 639, 
991 lt.

Sifiliu sergančių užregis
truojama per metus apie 
2000 triperiu taip pat apie 
2000, šių visų venerikų gy
dymui valdžia turi išlaidų: 
odos ir Veneros ligų ligoni
nei Alytuje 110,746 lt., ir 13 
ambulatorijų 176,258 lt., iš 
viso — 287,004 lt.

Psichiškai nesveikų žmo
nių, kuriems reikalinga glo
ba, apytikriai nriskaitoma 
12,200: iš jų — 3900 sergan
čių psichikos ligomis, 7.000 
silpnapročių, 1300 silpna-! 
pročių nebylių. Dauguma’ 
šių psichiškai nesveikų glo

boje giminės; kokiems 
dviems tūkstančiams reika
linga globa psichiatrinėje 
ligoninėje. Dabar psichia

trinėj ligoninėje yra 500 
vietų; reikalinga padidinti 
ligoninę, kad galėtų sutilpti 
dar 1,500 ligonių.

? NIAGARA FALLS

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

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 9:00P.M.,May 15thtoNovcmber 1st

only $311 One Way Rd. Trip 
between CLEVELAND and BUFFALO

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Cliioi'

Aik your Local Tourist or 
Ticket Agent for new C&B 
Line Folder, including Free 
Auto Map and details on 

our All-Expense'Trips.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

Reduces ('rankcase
Dilution ____

Nes jis dvigubai-Valy tas—Nelaukit 
rytojaus—Pirkit jo šiandien. 
Klausykit WIIK sekmadieniais 

Nuo 8:30 vakare
The Columbia Refining Co. 

CLEVELAND, OHIO

Renkama apskrities istori
jai medžiaga.

Gelvonai, Ukmergės aps. 
—Visam valsčiuje renkama 
Ukmergės apskrities istori
jai medžiaga. Mokytojas 
Skeberys ir valsčiaus viršai
tis klausinėja gyventojus a- 
pie miestelių ir bažnyčių is
torijas, piliakalnius ir kitas 
istorines vietoves; apie vi
suomeninių ir kultūrinių į- 
staigų įsikūrimą ir pasižy
mėjusius bei garsius iš šio 
valsčiaus kilusius asmenis. 
—Tsb.

Labai apdegė Pikeliai.
Pikeliai, Mažeikų aps.— 

Balandžio 16, vidurnaktį, 
kilo gaisras. Smarkiam vė
jui pučiant, ugnis greit plė
tėsi. Sudegė 7 trobesiai jų 
tarpe ir Žydų sinagoga, ii 
šiaip įvairaus turto. Nuo
stoliai siekia apie 70,000 li
tų. Gaisrą gesino kelios apy
linkės miestų ugniagesių 
komandos.—Tsb.

glaudas, bet lėšų nebuvo.- 
Taipgi nebuvo iš kur jiems 
paimti maisto nei rūbų.

Prie jų globojimo tu
rėjo prisidėti ir valdžia. 
Kiek vėliau viešų darbų ir 
maitinimo ministerija buvo 
reorganizuota į “Darbo ir 
Sosialės Apsaugos ministe
riją”, su atskiru socialės au- 
saugos department!!, kuris 
dalinosi į du skyrių: 1) so- 
Socialės Apsaugos ministe- 
cialės apsaugos ir 2) trem
tinių ir belaisvių grąžinimo. 
Soc-lės apsaugos klausimas 
tuo metu, kada visas kraš
tas buvo nualsintas, kada 
visuose Lietuvos kampeliuo
se galima buvo matyti vien 
skurdas, buvo vienas iš o- 
piausių. Reikėjo griebtis vi
sų galimų priemonių • šiam 
skirdui, kad ne visai, tai 
bent daliniai pašalinti. Tuo 
metu sociale apsauga susi
rūpino ir- savivaldybės. Be
veik prie kiekvienos savival
dybės susidarė apsaugos 
skyriai, kurie ii- paėmė dalį 
šelpimo darbo savo žinion. 
Ir tai]) valdžia ir savivaldy
bės, gausiai padedant Ame
rikiečiams ir visuomenei, 
pradėjo varguomenės šelpi
mo darbą. Pradėta steigti

metams.
Tačiau šis globojimas yra 

persiauras. Daug nelaimin
gų motinų, vaikų ir bejėgių 
invalidų dar kenčia didelį 
skurdą. Jei palyginti vaikų 
ir senelių globojimą Latvi
joje, tai Latviai vien vaikų 
globai leidžia 3,097,700 litų 
metams ir savivaldybės — 
vaiku (8500) ir seneliu (29,- 
000) globai — 20,370^600 i 
metus.

Beturčių gydymas Lietu
voje iki šiam laikui irgi ne 
visai sutvarkyta. Valdžios 6 
ligoninės ir 13 ambulatorijų 
turi per metus išlaidų apie 
2,500,000 lt., o pajamų apie 
1,000,000 lt., valdžia prideda 
kiekvienais metais po 1,500,- 
000 litų. Daugiausia valdžia 
prideda psichiatrinei ligo
ninei (apie 600,000 lt.), nes 
vieno ligonio išlaikymas 
kaštuoja 7 litus, o ligonis 
moka tik 2 litu. Kitos ligo
ninės bevęik išsiverstų savo 
pajamomis, jeigu savivaldy
bės mokėtų už beturčius, o 
kiti ligoniai, nepriskirti prie 
beturčių, užsimokėtų laiku. 
Bet savivaldybės sunkiai 
moka už beturčius, dabar 
jau skolingos ligoninėms 1, 
170,000 lt., daugelis ligonių,

Juodo Karžygio Sūnūs

prieglaudos, valgyklos, ligo
ninės, maitinimo punktai ii'
t. t.

VIENUOLYNO
SLAPTYBES

LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI

Su daugeliu paveikslu. 156 pusi, didumo.

Kaina buvo $1.00. Dabar tik 50c.

Šitame darbe pasižymėjo 
musų visuomenė, kuri pra
dėjo organizuoti labdarin
gas draugijas, o pastarosios 
steigti vaikų ir senelių glo
bojimo įstaigas. Šiuo laiku 
yra 40 Labdaringų Draugi
jų, laikančių 104 įvairias be
turčių įstaigas. Globos į- 
staigų skaičiuje yra 29 vai
kų prieglaudos, 49 senelių 
prieglaudos ir 26 darželiai. 
Šiose įstaigose globojama: 
3531 grynų našlaičių, 1893 
turinčių vieną tėvų, 1374 tu
rinčių abu tėvu ir 2795 se
nelių invalidų, viso — 9593. 
Vien globojamųjų išlaiky
mui, neskaitant kitų išlaidų, 
išleidžiama virš 1,500,000 Ii-

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

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

Tel. HEnderson 2136

d Dr. S. T. Tamošaitis g
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 East 68th St.

[II
II

I
Kampas Superior Avenue 1

I 
0 
I I

(Virš Lietuviu Banko)

Tel. ENdicott 1378

REIKALAUKIT
6820 Superior Ave.

“DIRVOJE”
Cleveland, Ohio

•zd***',**********I****,***E*********v*E*****'’t Ofiso Telefonai Namu Ž 
*MAin 1773 KEnmore 4740W* 
| P. J. KERŠIS f 
* 1126-8 Standard Trust Bldg ? 
j Baigęs teisių mokslų Cumber- j’ 
.Į. land Universitete ir darbuojas 2.

su Teisių ofisu advokatų y 
t Collister, Stevens ir 2 
Į Kurzenberger T 
L;’ Su visais teisių reikalais Lietu- į 

viai, Slavai, Lenkai ir Rusai T
L kreipkitės prie musų. į

V
ĖL “Dirva” turi pranešti savo skaitytojams link
smą naujieną — nors dar nepasibaigė “KLA
JŪNAS”, šiuomi pranešame kad K. S. Karpius- 
Karpavičius rašo naują puikią apysaką vardu “JUODO 

KARŽYGIO SŪNŪS”. Visi dar atmenat tą Karpavi
čiaus puikią apysaką — “JUODAS KARŽYGIS” — ku
ri penki metai atgal sukėlė nepaprasto sujudimo ir pa
traukimo skaitytojuose. Ta knyga (420 puslapių didu
mo) išsibaigė kaip bematai vos tik iš spaudos išėjus.

Dabar bus tęsinys tos apysakos — taip pat bus ilga ir 
žavėjanti, skaitymo užteks bent porai metų. Kaip greit 
pasibaigs ėjęs laikraštyje “KLAJŪNAS”, jums bus pa
tiekta “JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”.

PRIE TO, po senovei “Dirvoje” bus talpinama apra
šymai Lietuvos Miestų, Miestelių, Piliakalnių ir kitų žy
mių vietų, daugybė kurių yra jums gerai pažystama ir 
žinoma. Taigi, “Dirva” buvo ir pasiliks mylimiausias 
jūsų laikraštis Amerikoje.

TODĖL, tai jus privalot platinti “DIRVĄ” visomis galė- 
mis, nes tai yra laikraštis kuris jums nieko nežada, bet 
duoda tai kas jums maloniausia ir mėgiamiausia.

TODĖL tai privalot kalbinti savo draugus ir kaimynus 
Amerikoje skaityti “Dirvą”;

TODĖL tai privalot išrašyti “Dirvą” savo giminėms ir 
draugams Lietuvoje ir kitose pasaulio dalyse esantiems. 

TODĖL tai privalot stengtis prenumeratas savo ir savo 
giminių kada baigiasi.

DOVANOS. Šalip puikių raštų, kurie vieni viršija 
laikraščio vertę jeigu pirktumėt paskirc’o knygoje, dar 
kiekvienas “Dirvos” skaitytojas gauna $2.00 vertės kny
gų dovanų už NAUJĄ metinį skaitytoją, išrašydamas 
“Dirvą” giminėms Amerikoje arba Į kitas šalis. Šias 
dovanas gauna ir patys NAUJI skaitytojai kurie sau už
sirašo “Dirvą” visam metui.
“Dirva” metams $2.00 Amerikoje. Kanadoje $2.50 
Lietuvoje ir kitur $3.00. Pusei metų pusė kainos.

(Už pusmetines prenumeratas dovanos nesiduoda jokios)

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS.

DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

-

i



8 DIRVA

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

Važiuoja Lietuvon
, A.itrad enį po pietų, iš Erie 
stoties, išlydėta buris “Dirvos” 
ekskursantų j Lietuvą, kurie 
išplaukė Birželio 1 d. laivu 
“Mauretania”. Stotyje susirin
ko didelis buris palydovų.

Tarp išvažiavusių vienas yra 
Kazimieras Milkintas, iš Tho
mas, V. Wa., 73 m. amžiaus, 
kuris jau trečiu kartu vyksta 
Lietuvon. Bet paskutini kartą 
jis buvo parvykęs 39 metai at
gal, dar prie Rusų valdžios. Jis 
čia atvažiavo pas Ch. Mikėną. 
Atvežė sūnūs Jonas automobi
liu, ir jie visi išlydėjo jį sto- 
tin. Thomas mieste, kur yra 
jų namai, paliko jo žmona ir 
šeima. Atvažiuojant, aplankė 
dar savo dukterį Akrone.

K. Milkintas yra dar smar
kus, energingas žmogus. Va- 
žuoja į Tauragės parapiją, ža
da gryžt į rudenį.

Milkintai yra “Dirvos” skai
tytojai ir rėmėjai.

Bet tai ne paskutiniai eks
kursantai : štai rengiasi visa 
eilė kitų Clevelandiečių, kurie 
vieni važiuos apsigyventi, kiti 
tik apsilankyti:

Birželio 7 d. laivu “Bremen” 
išvažiuoja Kazys Leimonas su 
žmona ir dviem vaikais. Jie 
važiuoja apsilankyti. Pats Lei
monas jau važinėjo Lietuvoje 
1928 m. su “Dirvos” redakto
rium. Jam patiko, dabar veža 
savo šeimą parodyt, kuri Lie
tuvos visai nežino.

Laivu “Berengaria” Birže
lio 15 d. išplauks:

Stefanija Kundrotaitė,
Juozas česnavičius ir sūnūs, 
Antanas Murauskas, kuris 

bus vadovas šios ekskursijos, 
nes jis jau trečią kartą važiuo
ja Lietuvon.

Kiti ekskursantai pasirengę 
važiuoti šie:

Juozas ir Ona Trinkai iš 
Youngs towno.

Antanas Gurckas, 
Br. Rickevičius.
Šiame “Dirvos” num. telpa 

pranešimai apie kitas ekskur
sijas. Prisidėkit į vieną Jų.

CLEVELANDE TURI
ME NAUJĄ LIETUVĮ 

GRABORIU
Nors mirė graborius Adolfas 

C. Jakubauskas, bet Lietuviai 
nelieka svetimų malonei, ka
dangi turime Clevelande kitą1 
smarkų jauną Liteuvį laidotu
vių direktorių, Nikodemą Vil
kelį, čia gimusį ir augusį, pla
čiai žinomos Clevelande Neve- 
rauskų-Vilkelių šeimos.

N. Vilkelis pereitą pavasarį 
baigė Cincinnati College of Em
balming, ir tuoj pradės laido
tuvėmis užsiimti savo vardu. 
Jis dabar veikia su A. Grdina 
and Sons firma, 1053 E. 62 St. 
Reikale galite kreiptis prie jo 
į nurodytą vietą, telef. Hend. 
2088, iki jis įsirengs savo tam 
reikalingą įstaigą ir bus pra
nešta kur ji bus.

Patartina Lietuviams kreip
tis pas savą žmogų, nes kiek 
patirta, yra tokių niekadėjų 
svetimų žmonių kurie net ir iš 
mirusio Lietuvio pasinaudoja.

N. Vilkelis yra žinomas se
nai kaipo muzikantas smuiki
ninkas, jis turėjo savo orkes
trą ir grodavo šokiams, taipgi 
tankiai grieždavo smuiką baž
nyčioje ir koncertuose.

“Dirva” nuoširdžiai rekomen
duoja jį musų visų pakraipų 
vientaučiams, o užtikrina kad 
jo patarnavimu bus patenkanti.

“DIRVOS” Pirmutinis Pik
nikas pereitą sekmadienį An
dersono farmoj puikiai pavyko. 
Publikos atsilankė daug, ka 
dangi diena buvo graži. Visi 
gražiai linksminosi iki vėlu
mai. Dalyviai laimėjo net 14 
dovanų. Dalyvavo svečių iš 
kelių miestų, ir iš tolimų mie
stų Chicago ir Thomas, W. Va.

Muzika buvo jaunuolių Jono 
Drasučio, kurs grojo akordeonu 
Vanagaičio koncerte, ir Mikė
no, kito akordeonisto, prie jų 
buvo dar pora kitų jaunuolių. 
Visi buvo patenkint: ta muzi
ka.

Kitas “Dirvos” piknikas bus 
ten pat sekmadienį, Birželio 19 
d., ir trečias Liepos-July 4 d.

BRAZIS BROS, beisbolinin- 
kų tymas pereitą sekmadienį 
laiipėjo sumušdamas St. Gre
gorys tymą, 5-4. Lošimas bu
vo Brookside stadiume, žiūrė
tojų susirinko Į 5.000.

šis tymas yra gana pažingė- 
jęs, nes yra klesoj B ir lošia 
su geriausiais tos klesos opo
nentais.

NAUJOS parapijos komite
tas, atjausdamas sunkius be
darbės laikus, nutarė sulaikyti 
parengimus antradienio vaka-

MIRĖ GRABORIUS A. C. 
JAKUBAUSKAS. Gegužės 27 
d. staiga mirčia mirė Lietuvis 
laidotuvių direktorius Adolfas 
C. Jakubauskas, 32 m. amžiaus. 
Mirtis buvo netikėta ir nuste
bino visus jo draugus ir pažys
tamus. Paliko jauna žmona su 
vienu mažu vaiku. Taipgi liko 
motina, brolis advokatas, ir dvi 
seserys. Velionis buvo Cleve- 
lande gimęs ir augęs ir čia mo
kinosi. Buvo jau gerai išdir
bęs savo laidotuvių biznį, bet 
staiga mirtis viskam kelią už
kirto.

Velionis buvo duosnus žmo
gus, visur dalyvaudavo viešuo
se reikaluose ir paremdavo mu
sų draugijas. Jis taipgi mė
go sportą ir užlaikė savo beis- 
bolininkų tymą.

Palaidotas Gegužės 31 d. su 
didelėmis iškilmėmis iš šv. Jur
gio bažnyčios. Dalyvavo dide
lė daugybė Lietuvių.

■Lai ilsisi jis amžinai tuose 
kapuose kuriuose jau daug sa
vo brolių Lietuvių per kelis 
metus prilaidojo. Rep.

MIRĖ. Gegužės 27 d. mirė 
Antanas Sliesoraitis, 67 metų 
amžiaus, gyvenęs pas savo se
sers sūnų And. Matusevičių, 
ant E. 70 st. Palaidotas Geg. 
51 d. Amerikoje išgyveno 32 
aaetu. Paėjo iš Armoniškių 
;., Garlevos par. Lietuvoj li- 
:o žmona ir vienas sūnūs. Lai- 
lotuvėms atvyko kitas sesers 
:unus, Kazys Matusevičius, iš 
Dayton, O.

Senukas rengėsi šią vasarą 
'ryžti Lietuvon, bet jau nesu- 
;pėjo. Jis žadėjo važiuoti ir 
aernai vasarą, bet negalėjo at
gauti savo pinigų, kas vis jį 
trukdė.

Turbut todėl kad tą pat die- 
lą buvo miręs graborius Jaku
bauskas, palaidojimui senelio 
kreipėsi į vieną artimą Lenką 
graborių. Tas atvykęs išklau
sinėjo gimines ir patyręs kad 
senelis paliko turto, tuoj įgąs
dino namiškius kad atiduotų 
viską ką senelis turėjo: banki
nes knygeles ir visokius popie
rius, ir tuoj per teismą išgavo 
sau velionio turto globėjo tei
ses. Namiškiai nieko nežino
dami jam viską atidavė. Len
kas tokiu budu pasinaudos iš 
senelio turto kiek jam tiks.

Nors globėjo teisė turėjo bū
ti giminėms pas kuriuos jisai 
gyveno, bet matot ką padaro 
svetimi jeigu tik prie Lietuvių 
prisisuka.

Kiek žinoma, dedama pas
tangos tą Lenką atmušti nuo 
jam neprideramo darbo. Lai 
tas buna pamoka Lietuviams 
kad apsisaugotų svetimų, ypač 
Lenkų. j, Rep.

GERIAUSIA VIETA PIRKI
MAMS. Vyrams ir vaikams ge
riausia ir didžiausia reikmenų 
krautuvė yra The Kramer & 
Reich Co., kampas Superior ir 
Giddings rd. Motinoms patar
tina nusivesti ton krautuvėn 
savo vaikams rūbų ir visokių 
reikmenų, nes ten kainos yra 
labai prieinamos. Vasaros se
zonui ten rasite maudymuisi 
siutų, lengvų apatinių, gražių 
marškinių, skrybėlių, kaklarai- 
kščių ir visko kito.

PER šventes lankėsi .Cleve
lande Adv. J. P. Uvick su žmo
na iš Detroito. Aplankė pp. 
žiurius, Karpavičius ir Vitkus. 
Gryžo atgal pirmadienį.

rais neapribotam laikui. Sek
madieniais per ištisą vasarą 
bus laikoma piknikai parapijos 
darže ir salėje. Draugijos ku
rios rengs ką nors šios parapi
jos naudai prašomos pasitarti 
su parapijos komitetu. Komi
teto susirinkimai laikomi pir
mą penktadienį mėnesio para
pijos salėje. Kom.

A. A. JAKUBAUSKO gedu 
los mišios bus laikomos naujoj 
parapijoj antradienio rytą, Bir
želio 7 d., nuo 9 vai. Mišios 
bus giedotinės.

SMAGUS teatras, koncertas 
ir piknikas. Birželio 19 d., nuo 
3 vai. po pietų, naujos parapi
jos salėje ir darže bus pikni
kas ir koncertas. Bus suvai
dinta “Kėdė Maliavota” ir “Lie
tuvos Prezidentas”. Dainuos 
parapijos ir L. Vyčių chorai. 
Visas pelnas naujai parapijai. 
Programas po vad. Br. Nekra
šo. Po programo šokiai. Ti- 
kietai 35c., šokiams 25c.

Kviečia Komitetas.

EKSTRA. Mažųjų choro su
sirinkimas (mergaičių ir ber
naičių 7 iki 15 m.) buna penk
tadienio vakarais 6 vai. Su
augusių ir Vyčių choro -— po 
šv. Valandai, bažnytinėje sa
lėje, 18022 Neff rd.

Chorų Mokytojas.

PIKNIKAS
Rengia

Collinwoo<įt P. Šv. N. Pagalbos 
parapija

Sekmad. BIRžELIO-June 5
PARAPIJOS DARŽE 

Ant Neff Road
Pradžia 2 vai. po pietų

Įžanga 25c. ypatai.
Vaikams iki 12 metų veltui.

BENO KONCERTAS. Sek
madienį, Birželio 5 d., Lietuvių 
salėj bus didelis koncertas Lie
tuvių Tautiško Beno. Progra
mas prasidės 5 vai. vakare.

Benas po vadovyste gabaus 
dirigento išmoko puikiai groti 
ir duos labai puikų programą. 
Prie to, naujos parapijos var
goninkas, muzikas B. Nekrašas 
bus solistas pianu ir padainuos 
gražių dainelių. Po programo 
bus šokiai. Apsilankykite, pa
remsi! beną, turėsit smagų va
karą. Įžanga maža.

PASKUTINIS PRANEŠIMAS
Pajieškau savo vyro Vinco Yur- 

gilo, kuris yra pasišalinęs apie trys 
metai. Jeigu neatsilieps bėgyje 30 
dienų paduosiu del atsiskyrimo.

E. Yurgilienės
1259 East 79th St. Cleveland, O.

VISU ŽINIAI
Svarbiausias darbininko poil- 

tai tarp žydinčių gėlių 
prie muzikos, miškuo
se tyrame ore. Tam 
tikslui
TADAS NEURA 

savo DARŽE
Brunswick, Ohio 

PIKNIKUS sekmadie-

Visi: dideli, maži, seni ir jauni 
prašomi dalyvauti.

Kvieęią Parap. Komitetas.

Farma Piknikams ir 
Išvažiavimams

Didelė salė šokiams, vieta tinkama 
mažiems išvažiavimams ir dide
liems piknikams. Visada galima 
atvažiuoti kada tik laiko turima. 
Tik 14 mailių nuo Clevelande. Va
žiuot reikia W. 25 iki Broadview, 
pasuk po kairei ant Broadview ir 
važiuok iki Royalton; pasisuk po 
kairei ant Royalton ir antras na
mas po dešinei ant Royalton rd. 

(Broadview R. 176—Royalton rd 82)
L. & B FARM

A. Laurinaitis A. Baronas

Parsiduoda Restauranas
6731 ST. CLAIR AVE.

Parsiduoda visai pigiai. Gera iš
dirbta Lietuviška vieta. Biznis ei
na gerai. Išvažiuojam į kitų mies
tų, turim parduoti. (24)

MOTERŲ Ratelis rengia vie
šą smagią card party pp. Šim
kūnų namuose, 3736 E. 153 st., 
šį šeštadienį, Birž. 4 d., nuo 
7 vai. vakare. Pelnas skiria
mas Lietuvių Darželio naudai, 
taigi bus maža įžanga, bet vi
si turės smagų vakarą.

APSIVEDĖ. Gegužės 30 d. 
apsivedė Antanas Mačiotaitis 
su p-le Viktorija Simonaičiute. 
šliubą davė Collinwoodo para
pijos klebonas Kun. A. Karu- 
žiškis. Vestuvėse buvo daug 
svečių.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

rengia
niais per visą BIRŽELIO-JUNE 
mėnesį. Atsilankiusieji turės 
progos išlaimėti žąsiną arba 
paršiuką. Visuomenė širdingai 
užprašoma.

Įžanga Visiems Dykai

2^ SPECIALI
For a Short Time

DRY CLEANING
Men’s Suits or O’coats 49c
Suits or O’coats Sponged

and Pressed 25c
Ladies’ Spring Coats or

Dresses 69c
Rosedale Dry Cleaning

6702 Superior Ave. 
—No delivery—

/ODIDELIS
^^7 KONCERTAS

LIET. MOTERŲ Klubas tu
rės savo paskutinį šio sezono 
mėnesinį susirinkimą antradie
nio vakare, Birž. 6 d., p. Šukie
nės namuose, 6802 Superior av. 
Moterys prašomos dalyvauti, 
nes bus aptariama vasarinio 

~ išvažh.vlmo planai. Sekr.

ypatos:
Jonas česnavičius 
Karolis Stašaitis
Marė šelmienė
Antanas Besasparis 
Jonas Stanislovaitis 
Dominikas Vanagas 
Silvestras Bungardas

Kreipkitės vėl:

Lt. 50
100

50
200
500

50
100

Šį sekmadienį, BIRŽELIO-JUNE 5 d., Lietu
vių Tautiškas Benas rengia didelį koncertą

Lietuvių Salėje
Prasidės 5 vai. po pietų. Po programo bus šokiai. 
Užkviečiame visus Lietuvius atsilankyti. Įžan
ga ypatai tiktai 25c. Po programo bus smagus 
šokiai. . . . Kviečia Rengimo Komitetas.

Birželio 3, 1932

“Margučiai” prie “Dirvos” Redakcijos. Visas buris Chicagos Margučių su Yozavitu, šim- 
kum, Vanagaičiu, p. Oželiens ir vietiniais: Zdaniu, Karpavičium ir Karpavičiene. Paveik
sią traukė ir klišą darė A. J. Naunčikas. Tas būrelis lankėsi Clevelande Gegužes 6 d.

Antras ‘Dirvos’ Piknikas
PIKNIKAS SU ŠOKIAIS IR 

ĮVAIRIAIS PAMARGINIMAIS

RENGIA DIRVOS BENDROVE

Sekmadienį Birželio-June 19d.
VISIEMS GERAI ŽINOMOJE VIETOJE

Andersono Farmoj
GREEN ROAD

i pietus nuo Euclid Avenue

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 25c.
Vaikams dykai. Atvežkit juos

Užkviečiame visus vietinius ir aplinki
nių miestelių Lietuvius į šį gražų pasilink
sminimą. Privažiavimas geras. Iš Akro- 
no reikia važiuoti per Bedford, Route 8, 
iki Mayfield Road, pačiame Clevelande. 
Tada pasukus į dešinę važiuoti iki Green 
Road. Tada sukti po kairei ir už keliu 
minutų rasit pikniko ženklą.

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

KELIONEI

“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

DOK UMENTU kreipkitės Į t:Dirvos” Agentūrą °®

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


