
Birželis ĮĮĮjjJ 

praeių 
J kurie nenorėjoI 
Jose rytinėje p.,j 
tie važiavo j pd 
lip Lietuviu 
;ų į vakarus, ne J 
.’o geresni ir fį 
, prie saulės 
asyklose, kur į! 
iai po žemėmis J

“BffiVA" LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIFLD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States............................... $2.00
Canada and Mexico............................... 2.50
Lithuania and other countries.........  3.00

Advertising rates on application.

“Di R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

PENKTADIENIS, BIRŽELIO-.IUNE 30, 1933CLEVELAND, OHIO KAINA 5c.

"DIRVA" SAVAITINIS LA1KRAST1S
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose................................$2.00
Kanadoje ir Meksikoje.......................... ‘ 2.50
Lietuvoje ir kitur.................................. - 3.00
Prenumerata skaitosi’nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metų; ir mokasi iškaloo.

Apgarsinimu kainu klauskit laiiku.

“DIR V A”
6820 Superior Ave. Cleveland. O.

vargsta. No. 26 Vol. XVIII (18-tiMetai)

tium. prasidės k 
kšio, kurs gyJ 
• mieste.

SOCIALISTŲ PARTI
JA IŠNAIKINTA

LAKŪNAI GATAVI 
IŠLĖKTI

iinffiifinjiiiu

LAIT, M,D/
S GYDYTOJI! j

ast 79 th St

ridos: 12 iki!
8 vakare.

iiiniiiiiiniiiinu

Kėlimo Tikslu Pasipelnyt
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VALDŽIA NETOLERUOS TOKIŲ KURIE PA
BRANGINS REIKMENIS, SAKO ADMINIS

TRATORIUS, GEN. JOHNSON.

S.16
lalyvauti 
engkitės 
įsakykit 
ikas re-

Automobilių produkcija 
pajuto didžiausį pagerėji
mą. Gegužės mėnesį auto
mobilių išdirbta 172,883 — 
daugiausia negu kurį paski
rą mėnesį 22 mėnesių bė
gyje. Gegužės mėnesio au
tomobilių gamyba buvo 51 
nuoš. didesnė negu tą pat 
mėnesį 1932 metais.

Canton, O. — Dvi dirbtu
vės čia pakėlė savo darbi
ninkams algų 10 nuoš.

New Castle, Pa. — Uni
versal Sanitary Mfg. Co. 
padidino darbininkams al
gų $ nuoš.

Milwaukee, Wis. — Cut
ler Hammer, Inc., padidino 
algas savo 800 darbininkų.

Ohio valstijoje beveik vi
sos rytinės angliakasyklų 

..kompanijos pakėlė gigas sa
vo darbininkams nuo $2.80 
iki $3.20 už dieną. Tikima 
tolesnių algų pakėlimų kito
se kasyklose.

Autobusų kompanijos ir
gi kelia savo šoferiams al
gas. Great Eastern Stages 
kompanija pakėlė 11 nuoš.

Chicago. — Gelžkelių li
nijos bendrai pareiškė vi
soms gelžkelių tarnautojų 
ir darbininkų unijoms jog 
nuo Spalių 1 d. šį rudenį jos 
numažins algas 12į/G nuoš. 
Gelžkelių kompanijos tuomi 
sutaupys $350,000,000 į me
tus. Gelžkeliečiai pasiryžę 
tam pasipriešinti.

Akron, O. — šešios gumų 
išdirbystės pakėlė savo dar
bininkams algas. Vienos 
davė 5 nuoš., kitos 10 nuoš.

Apie 52,000 gurno darbų 
darbininkų tokiu budu ga
vo algų padidinimą visoje 
šalyje.

Prasidėjus Amerikoje kė
limui darbininkams algų ir 
darbams daugėjant, įvairios 
unijos kurių populiarišku- 
nias nupuolė bedarbei užė
jus, dabar rengiasi prie di
delių vajų suimti į savo glo
bą darbininkus.

Darbininkų o r ganizavi- 
muisi pritaria ir Darbo Sek
retorius Perkins (moteris), 
kuri yra vienatinė moteris 
Roosevelto kabinete.

Amerikos Darbo Federa
cija pagyvėjo ir pasiryžus 
apimti i savo glėbį daugelio 

<^jSąrbo šakų darbininkus. 
*)' ^Jfr angliakasių unija pra- 
^dęjo siųsti organizatorius į 

'tokias kasyklų valstijas kur 
1 jų pirmiau neįsileisdavo. :

Angliakasių vadas Lewis 
sako kad jų unija padidėjo 
IfŲIOO narių.

Vaikų darbas tampa už
draustas audimo industrijo
je: vaikai iki 16 metų ne
bus priimami dirbti, jų vie
tose gaus darbus suaugu
sieji.

PERSERGSTI NUO
NORO PRALOBTI

1,200,000 BEDARBIŲ
GAVO DIRBTI

Washington. — Genero
las Hugh S. Johnson, šalies 
atgaivinimo administracijos 
direktorius, kalbėdamas į 
visos šalies piliečius per ra
dio Birželio 25 d. persergė
jo šalies prekiautojus apsi
saugoti nuo kėlimo kainų 
ant prekių, nes dabar nėra 
laikas bandyti pasipelnyti 
ir greitai pralobti. Visi tu
ri dėti pastangas atgaivinti 
šalį, ir jokis neapgalvotas 
kainų kėlimas nebus val
džios pakenčiamas.

JAU 16 VALSTIJŲ AT
METĖ PROHIBICIJĄ 
Pi'ie prohibiciją atmetan

čių valstijų prisidėjo Kali
fo rnia ir West Virginia — 
taigi dabar jau 16 valstijų 
nubalsavo prohibiciją panai
kinti. Dar reikia 20 vals
tijų kad prohibiciją nustotų 
galės kaipo įstatymas.

Šymet dar 15 valstijų tu
rės balsavimus prohibicijos 
reikale. Taigi trūks dar 5 
valstijų, jeigu visos kurios 
balsuos atmes ją.

PROHIBICIJOS VYKDY
MO LĖŠAS MAŽINA
Washington. — Sekantį 

metą prohibicijos vykdymui 
bus skirta tik $4,300,000, ar
ba pusė tiek kiek šymet.

Mat, iki valstijos neatmes 
prohibiciją, valdžia turi žiū
rėti įstatymo kuris yra tei
sėtas ir nors iš vardo pri
laikyti jį.

BOMBA VATIKANE
Roma. — Birželio 25 d.

Šv. Petro katedros viename 
kambaryje sprogo 
nuo kurios keturi 
sužeisti. Popiežius 
ku buvo Vatikano 
ne, ketvirtame aukšte.

bomba, 
žmonės 
tuo lai- 
knygy-

ATNAUJINA PREKYBĄ
Londonas. — Anglija ir 

Rusija atnaujino savitarpi
nę prekybą, kuri buvo nu
traukta kada pereitą žiemą 
sovietai areštavo ir teisė 
keturis Anglus už špiegavi- 
ma.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos skaitli
nėmis, armija iš apie 1,200,- 
000 bedarbių buvo paimta 
i darbus nuo Kovo mėnesio.

Tik per vieną Balandžio 
mėnesi visoje šalyje paimta 
Į darbus 735,000 darbinin
kų.

Per Gegužės mėnesį gavo 
darbus 495,000 darbininkų.

Padėtis šalyje tiek pasi
taisė kad i Federalio Rezer
vo Bankus sugrąžinta mil
žiniška suma — $1,840,000,- 
000, — . kuri buvo ištrauk
ta iš bankų prieš bankini 
krizi pereitą žiemą.

Iš 6,699 Federalio Rezer
vo Bankų, 5,536 bankai ga
vo leidimus atsidaryti pil
nam veikimui. Tas paliuo- 
savo $26,360,394,000 sumą 
pinigų darymui apivartos 
Sulaikyta dar uždarytuose 
bankuose $2,000,000,000. Ta 
suma daug nepakenkia ša
lies gyvenimui.

Berlinas. — Socialdemo
kratų partija, kuri kitados 
buvo galingiausia Vokiečių 
respublikoje; Birželio 21 d. 
Hitlerio įsakymu tapo su
ardyta. Tai yra Hitlerio 
pastangos išnaikinti Vokie
tijoje visas partijas tik pa
likti savo vieną, tautiškų 
socialistų (Nazi) ir subu- 
davoti diktatorišką valdžią.

Konfiskuota visas socia
listų partijos turtas ir su
eigų vietos uždarytos.

Socialistai paliuosuoti iš 
vietų kuriose buvo išrinkti, 
ir uždaryti jų laikraščiai.

Tai didelis smūgis tai 
partijai kuri davė Vokieti
jos respublikai pirmą prezi
dentą ir buvo svarbiausia 
partija kaizerio išvertime.

Lietuviai lakūnai — 
rius ir Girėnas — iki 
dar neišskrido del blogo 
oro, bet kaip tik oras virš 
Atlantiko pasitaisys jie iš
lėks. Jų lėktuvas yra labai 
sunkus ir todėl jiems ypač 
reikalinga kad oras butų 
geras, nemiglotas.

Musų lakūnai pasakė kad 
nei pražuvimas Amerikono 
lakūno Mattern, nei Ispanų 
lakūnų, nei kitų liūdnas li
kimas nenubaidys jų nuo 
užsibrėžto tikslo.

Da- 
šiol

Jack Sharkey
Sumuštas

DOLARIS NUPUOLĖ
Londonas. — Amerikos 

dolaris Europoje šios savai
tės bėgyje buvo nupuolęs 
dar žemiau negu buvo pir
miau.

RUSAI TAIKOSI GAUTI 
SOVIETAMS PRIPA

ŽINIMĄ
Londonas. — Amerikos ir 

Rusijos delegacijos pasau
linėje konferencijoje laiko
si išvien. Sovietų taikyma
sis ir palaikymas Amerikos 
pusės nekuriu numatoma 
pasitikėjimu gauti Ameri
kos pripažinimą Rusijai.

PERVERSMAS SIAME
Banekong. — Siame, šio

je Azijos šalyje, įvyko an
tras šiais metais pervers
mas. Dabar liberalai išver
tė buvusią monarchinę vy
riausybe. Perversmas apsi
ėjo be jokio šūvio, ir kara
liui nieko nedaryta, jis pa
liktas karaliaut po senovei.

AUSTRAI SPAUDŽIA 
HITLERISTUS

Vienna. — Austrijos vy
riausybė užvedė gaudymą 
Hitleristų kurie ėmė smar
kiai darbuotis sulyg Hitle
rio plano Vokietijoje. Mat, 
Hitler paeina iš Austrijos.

Hitleristai pjausto tele
grafų vielas, sprogdina na
mus ir kitaip rodo savo pa
sipriešinimą Austrijos vy
riausybei už uždraudimą 
jiems organizuotis ir dėvė
ti Hitlerio ženklą.

Austrijos Nazių (Hitle-
Išmeta Žydus. Vokietijoj ristu) vadas tapo areštuo- 

je iš darbo unijų išmetama tas pirm negu spėjo pabėg- 
j Žydai daibininkai. . ti užrubežin.

DINGO DU ISPANAI 
LAKŪNAI

Du Ispanai lakūnai išlėkė 
iš Kubos j Meksiką ir ke
lionėje dingo. Jie buvo at
skridę iš Ispanijos į Kubą.

Amerikietis lakūnas Mat
tern, kuris norėjo sumušti 
rekordą aplėkime aplink 
žemę, taipgi dingęs kelionė
je iš Azijos į Ameriką.

LENKIJOJ UŽMUŠTA 
12 ŽMONIŲ

Varšava. — Kaimiečių 
kovose su taksų rinkėjais 
tapo nušauta 12 žmonių ir 
67 kiti sužeista. Ūkininkai 
neturi iš ko mokėti mokes
čių, bet žandarai atima 
ir paskutinį paršelį.

kad

ŽAIBO ŠPOSAI
Appleton, Wis. — Netoli 

čia, žaibas įlėkė į namą per 
kaminą ir nuplėšė viduje 
buvusiam vieną batą, apde
gino koją, o kito bato nu
nešė viršų ir paliko žmogelį 
stovintį tik ant pado.

Detroit, Mich. — Lošiant 
lauke golfą, žaibas ant vie
tos užmušė golfistą, nuplėš
damas nuo jo abu batu ir 
užkasdamas Į žemę.

Žuvo 4 lakūnai. Langley 
Field, Va. — Keturi kariški 
lakūnai bombiniu lėktuvu 
nukrito į upę ir prigėrė.

PRIGĖRĖ 3 LAKŪNAI
Kewaunee, Wis. — Birže

lio 23 d. keltuvas plaukda
mas Michigan ežeru užtiko 
ir išgelbėjo vieną likusią 
moterį iš keturių lakūnų. 
Ji su savo vyru ir kitais po
ra lakūnų skrido lėktuvu ir 
lėktuvui nukritus ir sudu
žus, jie visi įsikibę į dalį 
lėktuve per 30 valandų pla
kavo, dieną saulės kaitroj, 
o naktį šalo. Vyrai vienas 
po kitam nuslydo ir nusken
do, tik ji išliko besilaikanti 
ir tapo užtikta pro 
plaukusio keltuvo.

šąli

NESUTIKIMAI HITLE
RIO KABINETE

Berlinas. — Pirmas rim
tas nesusipratimas Hitlerio 
kabinete iškilo šiose dieno
se. Hitler įširdo ant eko
nomijos ir agrikultūros mi- 
nisterio už tai kad jis pa
tiekė Londono konferenci
jai memorandumą reikalau
jantį, atsteigt Vokietijos se
nas kolonijas. Tas sukėlė 
aliantus prieš Vokiečius, o 
Hitler nenori jokių panašių 
dalykų kelti.

Prezidentas Hindenburg 
pareikalavo Hitlerio pasiai
škinimo del Dr. HugęnKr- 
go atsistatydinimo. Hinden- 
denburg laiko Hitlerį paža
bojęs ir nori žinoti kas už
ims Hugenbergo vietą ir 
kokios politikos Hitlerio 
partija laikysis.

FRNKAS SMUNKA
Londonas. — Birželio 26 

d. į Ekonominę Konferenci
ja atsiskubino Prez. Roose- 
velto specialiai pasiųsta at
stovas, Raymond Moley.

Jam pribuvus, Prancūzi
jos atstovai tuoj puolėsi 
prie jo prašydami kad pa
gelbėtų palikti aukso pa
grindą pinigams, susitarus 
nustatyti dolario pastovią 
vertę arti dabartinės jo ver
tės. Jeigu to nebus padary
ta, Prancūzai bijo kad fran
ko pasilaikymas ant aukso 
pagrindo žuvęs.

Amerikos delegacija atsi
sako stabilizuoti dolarį su 
franku arba Anglijos svaru. 
Sako kad Amerika negali 
nustatyti dolario vertės iki 
nebus išbandyta pačioje A- 
merikoje kainų kėlimo ban
dymai.

Anglijos delegatai laikosi 
viduryje, neprisideda nei 
prie Amerik’bs nei prie auk
so bloko, kurį vadovauja 
Prancūzai.

Prancūzijai gali prisieiti 
nustumti franką nuo aukso 
pagrindo arba nupiginti ke
lis sykius negu jis dabar 
vertas.

7 NUŠAUTI GALICIJOJE
Varšava. — Laike religiš

kos procesijos Lancute, Ga
licijoj, ginkluoti vyrai pra
dėjo šaudyti i einančius ir 
septynis žmones nušovė ir 
pabėgo.

SUMAŽINO KARO REI
KALŲ IŠLAIDAS

Washington. — 1934 me
tų militariškiems reikalams 
nustatyta $225,000,000 su
ma, arba $49,000,000 mažiau 
negu 1933 m.

NUOGŲ DUCHOBORŲ 
DEMONSTRACIJA

Kamsack, Sask., Kanada. 
— Rusai duchoborai savo 
kaime, kuri praminę Terpe- 
nia (Kentėjimas) surengė 
nuogų demonstraciją pro
testuodami prieš Kanados 
valdžios Įsakymą siųsti vai
kus į mokyklą. Suimta 50 
nuogų vyrų ir moterų. Už 
priešinimąsi leisti vaikus į 
mokyklą yra 3 metų kalėji
mo pabauda.

SUGRYŽO PO 
METŲ
O. — Sena, 81 
motina, sulaukė

“MIRĘS”, 
21

Swanton, 
m. amžiaus 
savo sunaus, kuris per 21 
metą tikėta buvo žuvęs gi
rios gaisre. Sūnūs tada gy
veno vakarinėse valstijose 
ir motina gavo trumpą laiš
ką kad sūnūs žuvo laike gi
rios gaisro. Sūnūs yra 47 
metų amžiaus.

Long Island City, N. Y., Birž. 29 d. — Jack Sharkey, pasauli
nis sunkaus svorio kumštininkas čampionas, tapo Italo milžino 
Primo Camera numuštas šeštame raunde. Šarkis gavęs smalkų 
smūgi i smakrą sukrito kniūpsčias ir neatsikėlė toliau muštis. 
Tuomi Camera buvo pripažintas čampionu. Ši jų kova buvo di
džiausia kokią kada sporto žinovai matė. Šarkis per visus raun
dus smarkiai mušė Camera ir išrodė kad jam seksis, nes punk
tais buvo toli pralenkęs savo oponentą. Tunney, buvęs čampio
nas, kurs buvo tarp žiūrėtojų, pasakė kad Šarkis pralaimėjo sa
vo neatsargumu. Publikos buvo labai mažai del tokiii kumštynių.

Ekspertai sako kad šie jų kumštynių šeši raundai galima 
skaityti kaipo didžiausi sunkaus svorio kumštynių istorijoje. 
Šarkis, kuris bėgo nuo Max Schmelingo per penkiolika raundų, 
prieš Camera stojęs iš pat sykio pliekė tą milžiną, parodydamas 
visą savo smarkumą. Penkto raundo pabaigoj Šarkis buvo toli 
priešakyje laimėjimo punktais. Jis laimėjo tris raundus nesuly
ginamai aiškiai prieš Carneros vieną raundą. Šarkis darė visą 
ataka iš priešais ir iš užpakalio. Jisai visapusiai apėjo Carnerą 
ir išrodė kad tikrai laimės.

Italas visu laiku tik atsimušė. Visus Šarkio smūgius atlai
kė ir neišrodė kad daug nuo jų nukenčia. Šarkis šioje kumšty
nėse buvo publikos mėgiamas — ne taip kaip pirmiau kad prieš 
ji visi būdavo.

James Tunney po kumštynių pasakė: “Tai buvo labai ge
ra knmštynė ir sujaudinantis spektaklis, bet Šarkis pralaimėjo 
dėlto kad padėjo i šalį visą savo atsargumą. Jis pertankiai išsi
statė save Italo smūgiams ir tas pasinaudojo proga.”

Kumštynių ekspertai beveik visi sutiko kad šios kumštynės 
buvo tiesingos, tik vienas, Boston Post rašytojas, pareiškė jog 
jam išrodė Šarkio nurausimas abejotinas.

LAŽYBOS UŽ ŠARKĮ IR CARNERĄ PASKU
TINĘ DIENĄ DĖTA LYGIOMIS

New York, Birželio 29 d. 
— Pasaulinis sunkaus svo
rio čampionas Jack Sharkey 
sustatomas šiandien su Ita
lu milžinu Camera 15 raun
dų kovai, ir Šarkis stoda
mas prieš Camera turi jau
stis kaip Dovydas stodamas 
prieš Galijotą.

Šarkis yra 31 metų am
žiaus, 201 svarų sunkumo, 
6 pėdų aukščio.

Camera sveria 265 sva
rus, 26 metų amžiaus, ir 
turi 6 pėdas ir 7 colius auk-

ščio. Ųž Šarkį 60 svarų 
sunkesnis, 5 metais jaunes
nis ir visapusiai didesnis.

Šarkis išstato prieš Car- 
nerą savo ilgų metų patyri
mą kumštynėse, o Camera 
savo milžinišką spėką.

Iki kumštynių visi dėjo 
už Šarkį daugiau negu už 
Camera ir buvo 6 prieš 5 
kad Šarkis laimės.

Paskutinę dieną prieš 
kumštynes dėjimai susily
gino, nes pradėta tikėti kad 
Camera gali Šarkį sumušk

ŠARKIS GAVO KETURIS GRASINANČIUS 
LAIŠKUS REIKALAUJANČIUS PINIGŲ

BOSTON, MASS. — Pasauli
nis bokso čampionas žukauskas- 
šarkis ir jo manadžeris Buckley 
gavo tris grąsinančius laiškus 
su reikalavimais pinigų, $5,000, 
ir su pareiškimu kad jeigu ne
bus pinigai padėti nurodytoje 
vietoje, juodrankiai padarys ką 
negeistino kam nors iš jo šei- 

.mos narių.
Tais laiškais išgąsdintas, Bir

želio 24 d. Jack Šarkis palikęs 
savo treiniravimosi vietą Oran
geburg (New Yorko valstijoje), 
sėdęs automobilin visu greitu
mu išvažiavo j savo namus į 
Bostoną. 200 mylių kelio par
lėkė Į penkias valandas. Su 
juo važiavo ir jo manadžeris, 
Johnny Buckley, kuris buvo vi
sas išsigandęs ir del Šarkio 
smarkaus važiavimo ir del tų 
grasinančių laiškų.

Parsiskubinęs namon rado 
savo šeimą sveiką ir aprimo. 
Laiškus pavedė policijai ir su
tarė su policija saugojimui jo 
namų ir vaikų.

Viską apžiūrėjęs ir sutvar
kęs, Šarkis su savo žmona iš
važiavo atgal Į savo treinira- 
vimosi stovyklą.

Juodrankiai pradėjo grąsinti 
ir reikalauti iš Šarkio pinigų 
jam besiruošiant .kumštynėms 
su Italu Primo Camera Birže
lio 29 dienai.

Vienas iš tų laiškų sako kad 
jeigu Šarkis neparupins reika-

laujamų pinigų jis niekados su 
Camera nesimuš.

Viename laiške, adresuotame 
Šarkiui ir Buckley, rašoma:

“Kadangi ši kumštynč svarbi 
tau ir Šarkiui, viskas ko mes 
norim tai penkių tūkstančių iki 
šios savaitės pabaigai. Kitaip 
mes pačiupsim ką nors pri
klausančio Šarkiui ir su Šarkiu 
bus užbaigta. Jeigu užtylėsit, 
niekam nieko nesakysit ir pri- 
statysit pinigus nurodytoj vie
toj viskas bus gerai ir nereikės 
baimintis kad bus kam nors iš 
Šarkio šeimos pakenkta. Jei
gu musų reikalavimai nebus iš
pildyti Šarkis nesijaus kumš
čiuoti, prie to dar turės 
užmokėti,
pasiruošę, bet 
pirmą progą.’’

Laiškai buvo 
Jersey.

Birželio 27 d.
ley gavo ketvirtą laišką, rašy
tą iš Bridgeport, Conn. šis 
laiškas nurodo kur pinigus pa
dėti ir pažymi: “Neapvilk mus, 
Johnny Buckley, $5,000 arba 
mes susprogdinsim ką iš Jack 
Šarkio šeimos.”

Sporto rašytojai tikrina kad 
šis Šarkio surupinimas, jo va
žinėjimas į Bostoną ir atgal per 
12 valandų ištisai, nedavalgy- 
mas per tą laiką gali atsiliepti 
i jo kumštynių eigą Birželio 29 
d. ir Camera gali laimėti.

Mes viskam 
duodame

siųsti iš

daug 
gerai 
jums

New

Šarkis ir Buck-
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH PENNSYLV  ANUOS 

ŽINELĖS

GRAND RAPIDS, Mich.

PRADĖS VIEŠUS DARBUS. 
Pittsburgho ir Allegheny ap
skrities viešiems darbams už
vesti stengiamasi gauti iš fe
derates valdžios pinigų. Trys 
miesto valdininkai apsilankė 
Washingtone su projektais ku
riems pravesti reikalinga $15,- 
000,000.

Apskrities valdyba turi to
kių darbų projektų už $27,850,- 
000.

$6,000,000 sumą tiems dar
bams pasitiki gauti greitu lai
ku, nes federate valdžia turi pa
skyrus tam tikslui $250,000,000 
ir duos miestams ir valstijoms 
kaip tik parodys rimtus darbų 
projektus.

Apskrities valdyba nori gau
ti pinigų pradėjimui taisyti ir 
gerinti upių pakraščių priesto- 
tes ir stiprinti krantus, 
gaus tam pinigų, tuoj bus 
bu del 8,000 žmonių.

Kiti projektai kuriems 
kriti s 
sumanymas statyti dar septy
nis tiltus.

ATSIDARYS DU BANKAI
Braddock, Pa. — Du bankai, 

kurie' negavo leidimo atsidary
ti po Roosevelto “bankų šven
tės”, First National Bank ir 
Braddock Trust Co.,: atsidarys 
pilnam bizniui kaip greit baigs 
persiorganizavimą. Tuose ban
kuose sulaikyta $40,000,000 pi
nigų.

Bankų 
užtvirtino 
žavimą ir

viršenybė galutinai 
tų bankų perorgani- 
davė teisę atsidaryti.

reikalauja pinigų

Jeigu 
; dar-

aps-
yra

NUŠOVĖ ANGLIAKASĮ
Charlęroi, Pa. — Nežinomas 

piktadaris pereitą savaitę per 
langą nušovė kasyklos sargą, 
Joseph Nevėlos, 40 m. amžiaus. 
Jis atrastas negyvas Youghio- 
gheny & Ohio Coal kompanijos 
pašiūrėje ryte atėjusių į dar
bą.

Ta kasykla ne-unijinė ir joje 
dirba apie 200 darbininkų.

tardymo SLA. įstaigose, už ką 
Pild. Taryba turėjo juos su
spenduoti iki businčio seimo, 
betgi paliko liuosus, su pilno
mis narių teisėmis, kol jie pa
tys savo liuosu noru iš SLA. 
išstos.

Vėlai Pild. Taryba susiprato 
bergždžiai rėmus marksistų 
uzurpacijas, tačiau jų nusikal
timo konstitucijai ir dabar ne- 
permatė. Tačiau tautininkai, 
ištikimi SLA. nariai, laimėjo 
nors leidimą sudaryti naują 
kuopą, ir tuomi džiaugiasi kad 
dabar galės dirbti ramų darbą 
savo organizacijos gerovei.

Ne-Narys.

BANDITAI SUŠAUDĖ
PENKIS ŽMONES

BROOKLYNO
“TARKOS” Nuotrupos

PER TVCK4

YOUNGSTOWN, O.

Ištiki- 
nariai 
“gan- 
nega-

SUDEGĖ. Mikolas Petruška, 
26 m., nuo 39 Doerr st., sekma
dienį sudegė užsidegus gazoli
nui, kuri jis norėjo išleisti iš 
automobiilo tanko.

MUŠTYNĖ. Republikonų su
rengtame piknike sekmadienį 
Įvyko didelė muštynė, kurioje 
39 žmonių areštuota. Jų visų 
rubai buvo sudraskyti ir veidai 
apdaužyti. Nesusipratimas ki
lo už automobilių susimušimą 
pikniko vietoje, ir prasidėjo di
džiausia kova. Paleista Į dar
bą alaus bonkos, akmenai, pa
galiai ir kumštys.

Svečių buvo apie 2,000, jiems 
pavaišinti buvo 25 bačkos alaus 
— gal tas ir buvo visų nelai
mių priežastimi.

PIKNIKAS. šį sėkmadienj, 
Liepos 2 d., Šv. Franciškaus pa
rapija rengia smagų pikniką.

Piknikas atsibus darže prie 
pat Lietuvių parapijos salės. 
Salė bus atdara ir joje bus šo
kiai, o šiaip pasikalbėjimai, pa
sivaikščiojimas darže. Pikni
kai yra retenybė pas mus, tai
gi tikima kad atsilankys visi 
vietos Lietuviai, o taipgi bus 
svečių ir iš aplinkinių mieste
lių. Pikniko pradžia 2 vai. po 
pietų. Savas.

Vėlai jie susiprato. Iš Vie
tinių Lietuvių gyvenimo šiomis 
dienomis tenka pasidžiaugt vie
nu Įvykiu, tai lojališkų SLA. 
60 kp. narių laimėjimu Centre 
leidimo* sudaryti naują kuopą, 
kad atsiskyrus nuo senosios. 
60-tos kuopos, kurią užvaldę 
marksistai-menševikai, savo pa
prastu budu demoralizavo kel
dami betvarkę ir vesdami vai
dus susirinkimuose, taipgi vi
sokiais savo aitrumais šmeižda
mi ištikimuosius SLA. narius, 
ne tik savo plauko spaudoje bet 
ir pačiame SLA. organe.

Tie visi skandalai tęsėsi 60 
kuopoje ilgus laikus, 
mieji savo organizacijai 
dėjo visas pastangas tos 
grinos” prašalinimui, bet
Įėjo užkovoti marksistus del jų 
žiaurumo ir saviškių lėtumo. 
Veikėjai nematydami tam išei
ties nusprendė prašyt Centro 
leidimo kad galėtų susidaryti 
sau atskirą kuopą, kurioje ga
lėtų ramiai darbuotis savo or
ganizacijos labui. Bet Centras 
nesiskubino suteikti leidimą, 
ypatingai tam priešinosi laiki
nu sekretorium būdamas, SLA. 
narių minties griežtas cenzorius 
ir P. Tarybos atkaklus dikta
torius Vitaitis, kuris pastarais 
metais galutinai priėmė mark
sistų “vierą”. Būdamas orga
no redaktorium jis visuomet 
siaurino teises 60 kuopos loja
lių narių, karpydamas jų pasi
aiškinimus ir nusiskundimus 
ant marksistų žiaurumų ir at
kaklumų, o marksistams duo
davo organe kuodaugiausia vie
tos šmeižimui jų “vieros” ne- 
priimantiems tos pačios kuo
pos nariams, kartais net ir savo 
lopus pridėdamas savo “tavor- 
ščių” raštų dapildymui, kad

Kansas City, Mo. — Pen
ki banditai gelbėdami savo 
draugą, pragarsėjusį plėši
ką iš policijos nagų, susi
šaudyme nužudė keturis po- 
licijantus ir tą savo draugą, 
kada negalėjo iš ji lydėjusių 
septynių sargybinių atimti. 
Tas jų draugas buvo prira
kintas vienam palydovui 
prie rankos.

Plėšikas Nash, kuris 1930 
m. pabėgo iš valstybinio ka
lėjimo, nepersenai buvo su
gautas Arkansas valstijoje. 
Septyni palydovai vedė jį 
iš traukinio Kansas mieste 
į automobilį ir rengėsi vež
ti į kalėjimą automobiliu.

Staiga prie stoties pasiti
ko juos jienki banditai ir 
užpuolė, norėdami savo ka- 
marotą atimti. Kadangi jis 
buvo prirakintas ir kada 
vienas palydovų išsitraukęs 
revolverį pagrasino užpuo
likams pasišąlinti, banditai 
išsitraukę revolverius pra
dėjo šaudyti. Palydovai ir
gi atsišaudė. Susišaudyme 
keli šūviai teko ir plėšikui 
Nash ir jis žuvo kartu su 
keturiais palydovais. Ban
ditai pabėgo.

NEWARK, N. J.

visi Lietuviai turi 
pasekmių Lietuvių 
sportininkui, pa-

AKRONO
ŽINIOS

ANGLIAKASYKLŲ operato
riai vakarinėje Pennsylvanijoje 
nesusitaiko kaip pradėti dirbti 
sulyg Industrijos Gaivinimo 
Akto.

Po vadovyste Pittsburgh Coal 
Co. organizuojama kita kasyk
lų savininkų sąjunga, nors jau 
yra viena kurioje susidėjo apie 
30 kasyklų.

Joninės. Birželio 24 d. Hill
side, N. J., puikiame parke įvy
ko L. T. K. Bažnyčios Joninių 
vakaras, žmonių privažiavo la
bai daug ir visi linksminosi ge
roje nuotaikoje.

Joninių ruošime daug dirbo: 
Mainonis, šikšnius, Razanta, 
Dapkus, Jonaitis, Mainonienė, 
Razantienė ir kt.

Arkivyskupas Geniotis, ką 
tik gryžęs iš Chicagos Pasauli
nės Parodos, papasakojo daug 
įdomių dalykų, kas buvo vi
siems žingeidi! paklausyti.

Gadunaviškis.

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . 
vaikų ergelis erzina jus . . . 
viskas ką tik darot reiškia 
nuovargį . . . kuomet apima 
minimas . . . bandykit

Railway’s Pills
For Constipation

kada 
kada 
jums 
nusi- 

panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
vodys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

MW
Whnt They Are:

A mild reliable vegetable laxative 
which does not gripe, cause distress 
or disturb digestion. Not habit form
ing. Contain no harmful drugs.

Whnt They Do: 
Millions of men and women, 
1847, I lave used them to relieve 
headaches, nervousness, fatigue, 
of appetite, poor complexion and 
breath when these conditions 
caused by constipation.

At All Druggists 
Radway & Co., Inc., New York, N.Y

since 
sick 
loss 

I bad 
are

Nustojo 20 Svari?
Riebumo į 4 Savai

Mrs. Mae West iš St. 
rašo: ‘Aš esu 28 metų 
svėriau 170 įvarų iki

Louis. Mo., 
amžiaus ir 
panaudojau 

vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sn 
Taipgi turiu daugiau energijos ir 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmones turėtų gerti šauk 
štuką Kruschen Salts stikle karste 
vandens rytais prieš pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
numažinti savo svori kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

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

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents

24

Pain—Agony Starts to 
Leave in 24 Hours

Just ask for. Allenru—Within
hours after you start to take this 
safe yet powerful medicine excess 
uric acid and other circulating1 
poisons start to leave your body.

In 48 hours pain, agony and swell
ing are usually gone—The Allenru 
prescription is guaranteed—if one 
bottle doesn’t do as stated—money 
back.

LIETUVON
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo me‘ų sezonu.
I ABI PUSI. NEW YORKAS 0470 5Q 
KAUNAS, TREČIA KLASE 0 H J.
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland——™.

♦prievarta privertus savo orga
nizacijai ištikimus narius pasi
duoti marksistų kontrolei.

Ir ilgai dar taip butų buvę, 
ir nežinia kaip tas viskas butų 
baigęsi, jei nebūtų pasitaikęs 
įvykis kuris naturališku budu 
pakeitė visą tą įkaisusią atmo
sferą. ir patį dalyką pakreipė į 
kitą pusę. Matote yra taip. 
Marksistai, kaip bolševikai taip 
ir menševikai, iš prigimties yra 
nusistatę tik kitus valdyti ir iš
naudoti savo labui, visomis pu
sėmis kriokdami apie savo “de
mokratiją” ir kitiems nepripa
žindami jokių teisių. Taip bu
vo ir pas mus. Vietinių mark
sistų tūzas Aleksynas ir jo 
“draugas”, kuris net Lietuviš
kos pavardės išsižadėjęs, gavo 
progą pareikalauti iš SLA. pa
šalpos, kurios skyrium jie pri
klausė. Centro Daktaras, savo 
pareigas einantis kuoarčiausia 
konstitucijos rodyklių, surado 
kad tiem dviem “demokratam” 
pašalpą išmokėti negalima, nes 
jiems konstitucija tokių teisių 
nepripąžysta. Daktaro reko
mendaciją Pildomoji Taryba už- 
gyrė (ir Vitaitis iš to nesiti
kėjo nieko blogo) ir tuomi pa
šalpos išmokėjimą atsake.

Čia ir truko visas skaudulys. 
Aleksynas su savo ‘tavorščium’ 
patraukė SLA. į valstijos teis
mą už nemokėjimą jiems pa
šalpos, visai nesiskaitydami su 
konstitucija, kuri tokiame atsi
tikime nariams liepia pirmiau 
kreiptis į SLA. įstaigas. Reiš
kia, jie tuomi savo skundu val
stijos teismui, peržengė SLA. 
konstituciją. Laimės jie tuo 
skundu ką ar ne, bet Susivie
nijimui pridarys daug bereika
lingų išlaidų, be to ir Pild. Ta
rybai pridarys labai daug ne
reikalingų tąsynių.

Tą dabar pamatė Pild. Tary
ba, ir tuomi užsigavus, dargi 
60-tos kuopos ištikimiems na
riams paantrinus savo reikala
vimą leidimo sudarymui naujos 
kuopos, tą leidimą suteikė. Va
dinasi, lojališki nariai, tautie
čiai, savo teisėtą tikslą atsiekė 
tik tada kada marksistai įžeidė 
Pild. Tarybą. Bet ir dabar P. 
Taryba marksistams parodė sa
vo malonę, nes už paržengimą 
konstitucijos, skundžiant orga-

LONDONAS, Anglija
POŽĖLA IR BARTUŠIS ŠIA

ME MIESTE. Londone vėl at
silankė musų tautietis imtikas 
Karolis Požėla. Jis išeilės nu
galėjo škotų čampioną, John 
Bell (kuris sveria 330 svarų, 
Požėla sveria 200 sv.), Angli
jos buvusį čampioną Bull Cole
man, ir Belgijos čampioną Blom- 
mee.

Požėla čia lankosi su kitu 
Amerikiečiu Lietuviu imtiku, 
Billy Bartush. Jiedu išvyko į 
Paryžių ir po tam sako kad va
žiuos į Lietuvą.

Labai malonu buvo išgirsti 
kad Anglijon atvyks Amerikie
tis Lietuvis golfininkas Billy 
Burke į Anglijos-Amerikos gol
fo čampionatą, ir linkiu kad jam 
pasisektų taip laimingai kaip 
Požėlai.

Taip pat 
linkėti gerų 
garsiausiam
sauliniam bokso čampionui žu- 
kauskui-šarkiui, kad ne tik nu
galėtų Italijos stipruolį Came
ra, bet kad ir sumuštų naujau
sią žvaigždę, smėlingo nugalė
toją Max Baer.

“ŽENTAI Iš ANGLIJOS”. 
Gegužės 28 d. čia buvo suvai
dinta K. S. Karpavičiaus kome
dija “žentai iš Amerikos”, tik 
vardas pritaikyta prie Anglijos 
Lietuvių ir pavadinta, “žentai 
iš Anglijos”. Vaidinimas pasi
sekė gražiai, ir visa publika 
(tarp kurios buvo ir daug gar
bingų svečių) labai gardžiai pa
sijuokė.

Visi veikėjai savo roles atli
ko labai gerai. Vaidinime da
lyvavo: Juozas Dobrovolskis, 
Jonas Liudžius, Ona Rickiutė, 
Jonas Dobrovolskis, Alena De- 
gesiutė, Neiberkienė. Veikalą 
gražiai sumokino p. Kazys Va
laitis. Lud.

PRADEDA ORGANIZUOTI. 
Amerikos Darfo Federacija už
vedė vajų nugriovimui stiprių 
barjerų Akrono gurno industri
joje, kurie palaikė tas dirbtu
ves nuo unijų. Gavę instruk
cijas vietos unijos vadai pradė
jo dalinti lapelius šaukiančius 
gurno dirbtuvių darbininkus į 
•susirinkimą penktadienį, kur 
atvažiavę iš Detroito ir India
napolis organizatoriai aiškins 
apie uniją ir svarbą darbinin
kams būti organizuotais.

Akrono srityje yra virš 
000 gumo darbininkų.

Paskutinis pasikėsinimas
organizuoti Akrono gumo dar
bininkus buvo 1926 metais, ka
da nepriklausoma unija 
į 2,000 narių. Bet ta 
zacija nebuvo stipri ir 
mėnesius sunyko.

su-

surašė 
organ i- 

kelisi

Sck- 
ras-

BILLY BURKE LAIMI. Šio
se dienose Anglijoje, South- 
porte, įvyksta Amerikos ir An
glijos golfininkų čampionato 
kontestas už Ryder Taurę.

Birželio 26 d., ačiū tik Billy 
Burke-Burkauskui, kurį Ameri
konai visai nenorėjo į Angliją 
leisti ir tik paskutinėse dienose 
kada vienas iš dešimties parin
ktų negalėjo važiuoti, jį paėmė 
ano vieton, — tik Burke išgel
bėjo Amerikonų lošikus 
siško pralaimėjimo.

Keturios kitos poros 
komi golfininkų buvo 
aploštos,
savo draugu prieš Anglus at
laikė ir taip išgelbėjo Ameriko
nus nuo išmetimo iš čampiona
to pirmose dienose.

Garsus Amerikonai golfinin- 
kai kaip Haben, Sarazen, Dut
ra ir Shute, Runyan ir Wood, 
buvo apgalėti. Burke ir Dud
ley gi nugalėjo Anglus kurie 
du buvo pastatyti prieš juos.

Lietuvis.

nuo vi-

Ameri- 
Anglti 

tiktai Burkauskas su

UŽMUŠTA MERGINA, 
madienio rytą apie 10 vai. 
ta pora mailių už Barbertono, 
prie Barberton-Southern kelio 
sužeista mergina. Paaiškėjo 
kad ji buvo Anna Borah, 28 m., 
iš Barbertono. Nuvežta j ligo
ninę ji mirė. Spėjama kad ją 
buvo paėmęs pavėžėti koks vy
riškis ir išsivežęs užmiestin no
rėjo išgėdinti. Ji matyt nesi
davė, nes buvo sudaužyta ir 
paskui arba išmesta ar pati iš
puolė iš automobilio ir pakelyje 
išgulėjo apie 9 valandas.

Kada patirta kas ji yra po
licija pradėjo jieškoti ir suėmė 
nužiūrėtą vaikiną. Prie jo rado 
kruvinus marškinius, bet jis 
sakė sukruvinęs juos pjaunant 
antį. Kraujas paduotas į uni
versiteto laboratoriją ištirti.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

Tiktai ištepkit ištinusias Rysiąs ir 
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit 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 žai
zdų. -Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa-

Į LIETUVĄ 
ŠvzcJų Amerikos Linija 
NEW YORK —KLAIPEDA

Per Gothonburgą
PIGIOS LAIVAKORTES 

Greita kelionė į Lietuvą per Sve
ti.ją. Nuolatiniai 

New Yorko. 
gale W.

S. S. Drottninghohn
Gripsholm . .
Kungsholni . .
Drottningholm

“Švedų Baltuoju Lai- 
kelionė buna pertrumpa.

brošiūrėlę “Bnedros Infor- 
Kelionėje j Klaipėdą”.

į vietinį laivakorčių 
asmeniškai arba laišku, j

—Viename koncerte kuria
me dainavo p. Strumskienė, 
pirmame suole sėdėdama p. 
Zosė “darė feisus”: kraipė 
visaip veidą kad sugadyt 
dainininkei apetitą.

—Nuotrupų reporteris 
praneša kad Strumskienė 
bus atsakominga už Zosės 
gyvastį, kadangi reporteris 
patyrė jog pastaroji besi
vydama madas ir Strums- 
kienę valgo raugintus agur
kus ir actu užsigeria.

—Vikrikas • garsina savo 
galvą laikraštyje kad ją 
parduoda. Turėti] Įdėti kar
vės ar jaučio galvą tai grei
čiau atsirastų pirkėjas.

—Mirė Lietuviai: Jasek 
Jaicobrzynski, Max Gold
stein, Pasqualo Margaluto, 
Ivan Gorkov.

—Seniau Lenkai sakyda
vo kad vis viena, Lenkas ar 
Lietuvis. Mat, jiems visvie- 
na, arklys ar jautis.

—Šv. Tėvas liepia mels
tis už Hitleristus kad Žy
dus smaugia, o Lietuvius ir 
Ukrainus ką Lenkai šaudo 
tai popiežius nei gu-gu.

—Senoje “Tarkoj” kada 
skaitydavau “filosofiškus” 
tarkainius, vienoj vietoj už
tikau pasakyta kad viena 
moteris išbuvo nevedus 58 
metus. Tai kaip ji buvo 
moteris kad buvo nevedus?

—Daugelis žmonių nori 
juokų, daugelis nepažysta 
juokų; vieni sako kad tas 
nerimtas kuris pasakoja 
juokus. Daugelis žmonių 
yra kurie niekad nesijuo
kia ir jiems iš nieko nebū
na juokas. Tokie žmonės 
gyvena be “pep”.

—Anuo metu “Vienybė
je” tilpo Kalėclų Apysaka ir 
autorium pasirašė A. B. S. 
ir tuom pat laiku ta pati 
apysaka tilpo “Naujienose”, 
tik kaipo vertimas geriau
sio Amerikos rašytojo N.

—Brooklyno fašistai da
bar jaučiasi kai]) iš namų 
nevalios išvesti. ( kas juos 
išvedė?—Red.)

—Iš Lietuvos atėjo laiš
kai su pašto ženklu Ameri
koje žinomo patrioto Dr. J. 
Šliupo atvaizdu ir metais 
1883-1933. Nekurie katali
kai įsižeidė, bet manoma 
kad Lietuvos valdžia gal už
ganėdins ir juos vėliau, gal 
išleis ženkleli su pral. Ol
šausko atvaizdu.

—Musų “Tarka” paseno, 
nes vos vos gaunu kartą 
per savaitę, ir tai labai at
šipus ir gal skylės užsikim
šo.

—Kas “Tarkoj” buvo ra
šyta visi sakydavo kad tai • 
šmeižtai. O “Nuotrupose” 
jokių šmeižtų nėra, tik tei
sybė.

—Valaitis su Klinga va
žinėja su fordu po Grand- 
strytą ir jieško “Nuotrupų” 
redakcijos — nori gauti 
džiabą.

—Tysliava ilgas, bet kaip 
gavo redaktoriaus vieta pa
sidarė dar ilgesnis. O Buk- 
šnaitis norėdamas būti di
desniu nors ant aukštos kė
dės užsilipęs sėdi. Kruze 
tik mirksi lyg varlė į rakš
tų pieną įkritus.

KAI PASENO ...
Du karaliai Palestinoj
Svarbų vaidmenį vaidino;
Vienas save Saliamonu, 
Kitas Dovydu vadino.

Kai jaunatvės karštis virė,
Moteris mylėjo, 

Saliamonas rūmuos’ savo
Tūkstantį turėjo.

Tačiau sąžinė senatvėj
Užganos paprašė — 

Tai Saliamonas pamokslus,
O Dovyds psalmes rašė.

Poetas Tysliava atvažia
vęs Amerikon pasigarsino 
poetu, ale niekas Amerikoje 
nematė jo nei vienos poe
mos parašytos.

Tysliava paimtas reda
guoti “Vienybę” kaipo" poe
tas (klaidinga reklama ap
vylė “Vienybės” direkto
rius), bet jis tuoj pradėjo 
targavoti “demokratizmu”.

Jeigu “Vienybė” per 47 
metus nepadarė biznio iš 
laikraščio, spaudos darbų, 
iš pinigų siuntimo, laivakor
čių, gintaro ir kitų dalykų, 
ištiesų, ištiesi] sakau jums 
kad ji iš “demokratizmo” 
dar mažiau pelnys ir neliks 
kam nei “poetą” pagarbint.

Kiek lazda turi galų
Mokytojas: — Jonuk, pa

sakyk man kiek lazda turi 
galų.

Jonukas: — Du galu.
Mokytojas: — Gerai, o 

dabar pasakyk jeigu vieną 
galą nulaužtum, kiek tada 
liktų.

Jonukas: — Lazda liktų 
tik su vienu galu.

Prastas Paveikslas
Sena pirkėja, raupuotu 

veidu ir labai ilga nosimi, 
žiurėjo sienoj iškabintų pa
veikslų ir priėjus duris pik
tai tarė: — Kuriam galui 
šitą paveikslą matomoj vie
toj iškabinot?

Pardavėjas: Atsiprašau, 
poniute, čia veidrodis.

Moters logika
— Kam tu bari tarnaitę, 

juk tu pati sudaužei ąsotį.
— Dėlto ir baru kad ne ji 

sudaužė.

Jonas.

Į LIETUVĄ

Išplaukimai,— 
Patogi Kelionė,— 
Žemos Kainos. 
Platesnių informacijų at- 
sikrerpkit į vietinį agen
tą arba į

SCANDINAVIAN- 
'AMERICAN LINE 
27 Whitehall St. New York

, 1 gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys nizaciją talstijos teisman, be|jUSų pinigų jeigu nepagelbės.

išplaukimai 
Pier 97,

57 St.
. Liepos 

Liepos 
. Rugp. 
. Rugp.

M 
M 
S.
Keliaujant 
vynu” 
Gauk 
macijos
Kreipkis 
•agentą 
arba:
SWEDISH AMERICAN 
21 State St.

Chicago 181
Boston, Mass.
Detroit, Mich. 
Montreal

s.

13
28
19
21

N. Michigan Ave. 1 
1(>' State St.

73 Monroe St. ■
1410 Stanley St. | I

CS A MINIMA S
ir Namų Prižiūrėjimas

KAINA TIK $1.00.
170 puslapių knyga nurodanti kaip 

i visokius valgius: sudėta daugybė 
ir paaiškinimu kaip paruošti valgius

Didele, 
gaminti 
receptų 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininke turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”
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AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVA - IR KĄ 
JI MUMS ŠIANDIEN DUODA

MANO ĮSPŪDŽIAI 
CLEVELANDE

THE POST-AUŠRA PERIOD IN LITHUANIAN 
LITERATURE

Kaip “žaliukai” iš Lietuvos 
ardo musų santikius.

Nuo to laiko kada Lietu
va pasiskelbė nepriklauso
ma, Amerikos Lietuviai vi
sais galimais budais rėmė 
Lietuvą (išskiriant socialis- 
tus-komunistus). Amerikie
čiai labai daug kuo prisidė
jo prie Nepriklausomos Lie
tuvos sukūrimo.

Kada susikūrė Lietuvos 
Respublika, ne vienas Ame
rikos Lietuvis tikėjosi kad 
Lietuvai esant nepriklauso
ma bus daug lengviau gali
ma palaikyti tautybė, kul
tūrinis darbas. Tačiau da
lykai pasikeitė: nemaža žy
mesnių veikėjų išvyko Lie
tuvon, pati Lietuva Ameri
kon atsiųsdavo tik dolariij 
rinkėjus: su nedidele išim- 
čia, mes čia tegalėjom su
laukti tik aukų rinkėjų iš 
Lietuvos, daugiau nieko.

Pasibaigė aukų rinkimai, 
atsirado kitokį “laurai” iš 
Lietuvos, kurie atvykę pas 
mus, nors būdami papras
tais “žaliukais”, tuoj pradė
jo kelti suirutes tarp musų. 
Tie nauji “perlai” iš Lietu
vos, kaip pp. Pronskus, Tys- 
liava ir kiti atvyko mus pa
mokyti “demokratijos”. To 
neužteko: jie griebėsi kar
tu įžeidinėti tuos kurie rė
mė Lietuvą, kurie prisidėjo 
prie jos visapusio atgaivi
nimo. Tie “žaliukai” kaip 
tik pasitaiko būti tokie ku
rie ima laižytis apie viso
kius veidmainius, šmugel- 
ninkus, kurių obalsis buvo 
“Lietuvai nei cento”.

Dėka p. Pronskaus, ku
riam pavesta redaguoti bu
vęs geras tautinės minties 
laikraštis “Sandara”, tas 
laikraštis visai nusigyveno 
ir pats Pronskus negalėda
mas išgyventi nuėjo duonos 
valgyti į socialistų dienraš
tį, kuriam jis išsyk geriau 
butų tikęs negu “Sandarai”. 
Prie tokių aplinkybių ne tik 
“Sandara” kaipo laikraštis 
paliko be vertės, bet ir pati 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara išnyko, liko tiktai 
vardas ant popieros. Tai 
pasekmė p. Pronskaus pa
stangų padaryti “Sandarą” 
“demokratiška”, socialistų 
vergu. Pronskaus pasidar
bavimu “Sandara” ir po jo 
papuolė į tokias rankas ku
rie yra socialistų gizeliai.

Dabar atvyko Amerikon 
kitas “didvyris”, p. Tyslia-

ko vienu-kitu asmeniu, ap
linkybių susimetimo delei 
pritekęs prie tautinės min
ties laikraščio “Vienybės”, 
pradėjo skelbti “demokra
tiją”.... Tikriau sakant, 
jisai, “demokratijos” skrai
ste prisidengęs, pataikauja 
keletui išgamų, kurie musų 
gyvenime per eilę metų do- 
larius gaudo ir mulkindami 
musų visuomenę “demokra
tija” džiaugiasi sulaukę sau 
kitą pakaliką.

Taip dabar antras Ameri
kos Lietuvių/ tautinis laik
raštis likosi sudemoralizuo- 
tas. Nes kaip greit “Vieny
bė” išėjo iš savo senų ribų 
taip greit pasirodė “demo
kratijos” rezultatai. Mai
nymas politiško nusistaty
mo “Vienybei” daugiausia 
pakenkė.
šmugeliška “demokratija” 

visur kenksminga
Kad “demokratijos” kup- 

čiai padarė nemažai žalos 
ne tik pas Lietuvius bet ir 
pas kitas tautas turime ne
maža pavyzdžių. Pažiūrė
kime kas darėsi Italijoj, Vo
kietijoj kur “demokratijos” 
skelbėjai buvo įsigalėję — 
prie ko tos šalys buvo pri
vestos? Tose šalyse turėjo 
atsirasti diktatūra kad išsi
gelbėjus iš tikros pražūties.

Žodžiu sakant, kur nepa
žvelgsi visur rasi liūdnas 
pasekmes veidmai n i š k o s 
“demokratijos”, kuri Ame
rikos Lietuviams taip per
šama : “demokratų” ranko
se šalis smunka iki žemiau
sio laipsnio, atsiranda viso
kie pelnagaudos ir privaro 
šalį prie bankruto. Tai ne
užginčijamas faktas.

Kasdien darosi aiškiau 
kad mums Amerikos Lietu
viams reikalinga permainų, 
nes jeigu permainų nebus 
tai su laiku Lietuvių kultū
rinis darbas gali užsibaig
ti. “Demokratai” jį užslo
pins.

Tas permainas gali pada
ryti veikėjai ir veikėjos, 
tautinė spauda, nušviečiant 
aiškiai kodėl Amerikos Lie
tuviai neturi sekti tuos ku
rie taip gražiai moka dang
stytis “demokratijos” skrai
ste, po kuria gabiai pasle
pia visas savo veidmainys
tes.

B. F. Simons-Simokaitis. By John J. Balanda.

va, kuris, neturėdamas ma
žiausio supratimo apie čio-
naitinių Lietuvių gyveni
mą, susinešęs su savo plau-

AMERIKOS LIETUVIU LIAUDIES
SĄJUNGA
ir Redakcija

2437 W. 69th Street Chicago, Ill.
Telef. Grovehill 2242

Didelis skirtumas
Mokytojas: Koks skirtu

mas tarp dramblio ir blu
sos?

Jonukas: Dramblys blu
sų gali turėti o blusa dram
blių — ne.

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Brerner- 

havene užtikrina patogiausią kelionę į LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
■ 1119 Euclid Ave. Cleveland ■

(Pabaiga)
Darželyje programai pasibai

gus, apie 12:30 vai., sėdę į au
tomobilius gerb. Balutis, Dar
želio valdybos nariai ir su jais 
aš, perkūnišku greitumu atsi
dūrėme viešbutyje, kuris yra 
apie penkios mailės tolumo nuo 
Darželio. Kada per Clevelando 
miestą važiavo Lietuvos Minis- 
teris, kelią vedančių motorcik- 
linių policijantų sirenos spiegė 
priešakyje kad visi trauktųsi iš 
kelio. Važiuojant 60 mylių 
greitumu didžiąją Superior gat
ve, man atėjo mintis kaip to
kia maža tauta, kuri Clevelan- 
de irgi nėra politikoje prasimu
šus, galėjo sulaukti tokios pa
garbos. Atsimenu bent iš raš
tų kad tas buvo atsiekta pas
tangomis tų kurie budino Lie
tuvių tautą, padarė tokį didelį 
darbą kaip Darželio įsteigimas.

Parvykom viešbutin, ten su 
ponu Ministeriu ir Clevelando 
veikėjų būreliu papietavom, pa
sikalbėjom, ir paskui vėl nuvy
kom jau patys vieni aplankyti 
tą patį Lietuvių Kulturinį Dar
želį, kurį dabar, publikos ne
sant, galėjome geriau matyti ir 
apžiūrėti patį Dr. Basanavi
čiaus paminklą. Kartu su mu
mis buvo ir p. Balutis ir visi 
gėrėjomės Darželiu ir pamink
lu.

Artinantis 5 valandai gerb. 
Balutis turėjo skubėti į vietos 
radio stotį į radio programą, 
kur turėjo pasakyti kalbą Ang
liškai apie Lietuvą ii’ Lietuvius, 
todėl turėjo apleisti musų kom
paniją. Stotyje gerb. Balutis 
kalbėjo apie 15 minutų laiko, 
taipgi dainavo Lietuvių bend
ras choras. Berb. Balučio kal
ba buvo įspūdinga, pirmutinė 
tokia kalba kurią mums teko 
girdėti iš aukščiausio oficialio 
Lietuvos žmogaus. Po jo kal
vos pasigirdo, “Ei Pasauli, Mes 
be Vilniaus Nenurimsim!’’ (A. 
Vanagaičio). Dainavo per tą 
patį radio Clevelando Lietuvių 
Bendras Choras iš apie 70 bal
sų. Taip užsibaigė oficialis, 
plačiai ir visų girdimas Lietu
vos Ministerio atsilankymas į 
Clevelando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio atidarymo iškilmes.

Garbė Clevelando Lietuviams, 
garbė Lietuvos vyriausybei už 
suteiktą Amerikos Lietuviams 
tokią reikšmingą dovaną — Dr. 
Jono Basanavičiaus biustą. Gar
bė “Dirvai“, kuri pirmutinė su
pratus Kultūrinio Darželio idė
ją išragino Lietuvius dirbti, o 
visiems Clevelandiečiams gar
bė kad turėjo savyje gana tau
tinio susipratimo ir atmetę į 
šalį savo srovines pažiūras ėmė 
dirbti ir dirbo iki atsiekė savo 
gražaus idealo.

Nežiūrint kokios audros, ko
kios mintys pas mus butų 
skleidžiamos, bet kur yra tau
tinė mintis, kur yra tautinės 
kultūros nuovoka ir graži idė
ja, to darbo niekas negali nu
stelbti. Clevelando (Lietuviai 
atliko gražų, pavyzdingą dar
bą, ir reikia tikėtis kad kitų 
kolonijų Lietuviai pasistengs 
Clevelande apsilankyti ir pama
tyti Lietuvių Darželį.

Linkėtina kad Clevelando 
Lietuviuose ta tautinės kultū
ros idėja gyvuotų ir tarptų, 
nes ten kur yra tautinė idėja, 
ten yra pagarba Lietuvių tau
tos.

Gražus jūsų Darželis, gra
žus jūsų darbas. Man asmeni
niai jusij darbas suteikė daug 
gražių minčių, daug prakilnių 
prisiminimų.

In the years 1867 and 68 
Lithuania was visited by fam-1 
ine and many Lithuanians had 
to leave the country. Many 
of them went to the United 
States. Since then the number 
of emigrants going to America 
steadily increased and jn a 
short time there were fair 
sized colonies in various states. 
Among the emigrants were 
many staunch patriots who 
still retained a desire to further 
their fatherland’s literature. 
Favorable conditions in America 
permitted the printing of the 
first Lithuanian newspaper, the 
short-lived “Gazietos Lietuwisz- 
kos,” which was let out in 1879 
by a Pole who later published 
“Unija” in Lithuanian and Pol
ish. When šliupas was exiled 
from Prussia he came to Amer
ica and used the “Unija” to ex
cite his countrymen in America 
to active interest in their nat
ional culture. In this work 
Sluipas clashed with the Poles 
and the priests, who had Polish 
tendencies and worked for uni
on with the Poles. In 1889 
šliupas clashed with the Poles 
Rev. Aleksandras Burba of Vil
nius where he was being per
secuted for his nationality by 
his Polish superiors and region
al landholders.

Then there was feverish act
ivity in nationalistic endeavors. 
In the late eighties the Lith
uanian Alliance of America 
(S.L.A.) came into being. It’s 
contribution to Lithuanian lit
erature consisted in the publish
ing of the works of Daukantas 
and others. The Lithuanian 
Educational Society (Lietuvių 
Moksto Draugystė) was formed 
about the same time and provid
ed the means for publishing a 
history of Lithuanian literature 
by šliupas. A little later the 
still existent “Vienybė Lietuv
ninkų” and the non-existent 
“Lietuviskas Balsas” were pub
lished. The Lithuanian Educat
ional Society set itself the task 
of providing the intelligensia 
in Lithuania with a newspaper 
and in 1892 published in Prus
sia the monthly “Apszwieta”. 
This monthly did not last long 
and its place was taken by the 
weekly “Lietuva”, which was 
published in America.

The single-minded national
ness of the early Lithuanian 
emigrants to America did not 
long remain so. Factions soon 
appeared: in the early nineties 
the Catholics went their own 
way with the Rev. Burba; in 
the mid-nineties appeared the 
liberals who were soon joined 
by šliupas; at the turn of the 
century the workingmen also 
went their own way.

John Šliupas was the only 
outstanding Lithuanian writer

in America at this time. While 
in America he wrote a history 
of Lithuanian literature “Lietu
viškieji Raštai ir Raštininkai”, 
“Lietuvystės Praeitis, Dabar
tis ir Ateitis”, “Išganymas 
Vargdienio” and many news
paper articles, a collection of 
which he published in “Tikyba 
ar Mokslas?”

In Lithuania the post-Aušra 
period was marked by the 
growth of factions. “Auszra” 
had labored to unite the Lithua
nian intelligensia, but, in seek
ing this end, had actually dis
persed it. Even while “Auszra” 
still lived there appeared differ
ing tendencies, and when it 
died the outlook of the intelli
gensia began to separate and 
settle into various corners. Each 
faction sought to individualize 
and spread its tendencies and 
views. The radical national
ists were unswervingly set 
against the clergy and were 
dissatisfied with the sentimen
tal, romantic dreams of Auszra. 
They could not establish their 
own organ, and so they used 
the American “Lietuviškas Bal
sas”. The right wing of radi
cals did not like the more radi
cal tendencies of the paper and 
set to work on their own aim — 
to enlighten the populace and 
to instill fervid nationalistic 
ideals in them.

In 1887 the clergy for the 
first time established their own 
paper in “Szwiesa”. This cleri
cal paper followed in the foot
steps of “Auszra” but bent its 
purposes and methods to bene
fit Catholicity. In the fcolumns 
of “Szwiesa” coult be found ar
ticles on religion, anti-Semit
ism, mild criticisms of the 
government, obedience to the 
clergy, agriculture, health and 
other public concerns. Cleri
cal articles in “Szwiesa" were 
supplemented by those of cult
ured laymen. Students at Mos
cow were especially active in 
this respect, and of them P. 
Lurtas (P. Leonas) and Aišbė 
(Kriščiukaitis) were the most 
able. Artistic literature also 
found a plame in “Szwiesa”. 
The two ablest contributors in 
this class were Aišbė with his 
narratives and Ksaveras Vana
gėlis with verses, the most fam
ous of which is “Kur Banguoja 
Nemunėlis”. Later Vanagėlis 
wrote mostly for papers in 
America. He wrote verse, 
realistic pictures of Lithuanian 
life in the village and on the 
farms, and tales for children.

“Szwiesa” attempted to be 
a newspaper for the common 
people. But it’s readers were 
few, for the common people 
were still satisfied with their 
prayer books, hymn books, bi
bles and calendars.

TAI SEIMAS. Šią savaitę 
Chicagoje įvyksta Grotto (Ma
sonų organizacijos) seimas. De
legatu ir svečiu nariu bus apie 
20,000.

PARODA GRANT PARKE. 
Grant Parke, po atviru dangum 
įrengta dailės paroda. Ją su
rengė grupė dailininkų, joje ro
dos dalyjauma ir Lietuvis dai
lininkas Mikas J. Šileikis.

VIEŠNIA Iš LIETUVOS. Sa
lomėja Cherry-Staniulyte, ži
noma Chicagos dainininkė, ku
ri gyveno apie tris metus Lie
tuvoje, dabar gryžo Chicagon 
pažiūrėti Pasaulinės Parodos.

DIDELI KARŠČIAI. Chica- 
gą vėl užpuolė dideli karščiai: 
antradienio povakare buvo 100 
laipsnių šilumos. Nuo karščio 
miršta žmonių.

SUVARŽYMAS DANTŲ GY
DYTOJAMS. Valstijos legis- 
latura (Springfield, Ill.) priėmė 
bilių kuris uždraudžia dentis- 
tams garsinti savo profesiją.

DARBAI Chicagoje vietomis 
pradėjo eiti geriau, kai kurios 
firmos žada pradėti dirbti dar 
su pradžia Rugpjūčio mėnesio.

“LITHUANIAN VILLA”. Po
nai Stankūnai atidarė gražią 
sustojimo vietą, kurią užvardi- 
jo .“Lithuanian Villa”, ant 112 
ir So. - Western avė. Ta Villa 
paruošta specialiai del Pasauli
nės Parodos keleivių.

Ponas Stankūnas yra plačiai 
žinomas Chicagoj fotografas.

VANAGAITIS “atstogauja”. 
Kompozitorius A. Vanagaitis 
“pasiėmė” Chicagoj atostogų— 
pasilsėti nuo persidirbimo, o 
nuvažiavęs į Tabor Farmą pas 
Bačiuną sušilęs golfą muša... 
Parvažiuos tikras golfistas ir 
dar labiau nuvargęs.

MOKA ALGAS. Birželio 21 
d pradėjo mokėti Cook apskri
ties darbininkams algas. Ti
kimasi kad nuo dabar algos bus 
mokama reguliariai.

KAS NAUJO PASAULINĖJ 
PARODOJ

Pasaulinė Paroda ir jos visa 
statyba jau neužilgo bus už
baigta. Kaip dabar atrodo tai 
su pabaiga Birželio mėnesio 
visa statyba užsibaigs, ypatin
gai mokslo skyriuje.

Pamatyti Pasaulinėje Paro
doje yra daug ko, ir butų geis
tina kad kiekvienas Lietuvis ją 
atlankytų. Viskas tas kas yra 
verta tokioje milžiniškoje Paro
doje pamatyti galima matyti 
už paprastą įžangos tikietą. 
Tose dalyse Parodos kur reikia 
mokėti ekstra, ten yra labai ma
žos vertės dalykai, kokie ten 
burleskai, gyvuliukai, čigonės- 
laimės spėjikės, burtininkai, tt.

Tie kurie nori vidutiniškai 
pamatyti Pasaulinę Parodą tu
rėtų praleisti Chicagoje nema
žiau tris dienas, žinoma, vie
noj Mokslo rinkinių salėj gali
ma praleisti porą savaičių jei
gu studijuosi kiekvieną tenai 
esantį įdomų dalyką.

Pasaulinė Paroda yra įdomi 
ir verta visiems ją pamatyti.

. Rep.

AREŠTAVO profesorių. Prie 
B. Sopkin prijuosčių siuvyklos, 
kur buvo sustreikavę darbinin
kai, policijai atėjus streikerius 
vaikyti, tapo areštuotas vienas 
Chicagos Universiteto profeso
rius, Lovett, kurį policija kal
tino kurstyme streikerių ne
klausyti policijos. Profesorius 
sako tik paaiškinęs atbėgusiai 
policijai jog streikeriai turi iš 
miesto valdybos leidimą atkal
binėti streiklaužius nuo ėjimo į 
darbą.

CHICAGOS priemiesčių po
licija pradėjo kabinėtis prie au
tomobilistų ir baudžia juos di
delėmis piniginėmis pabaudo
mis. Mat, tie maži miesteliai 
turi savo policiją, savo teisė
jus, ir susitarę gaudo automo
bilistus už neva pergreitą va
žiavimą ir, iš to daro pelną.

Valstijos prokuroras Thomas 
J. Courtney pradėjo daryti in- 
vestigacijas ir vieno tokių mie
stelių policijantai liko apkaltin
ti per Grand Jury ir padėti po 
$1,000 užstatu iki teismo.

Jau senai buvo laikas daryti 
kas nors su tais automobilistų 
lupikais. Lietuviams važiuo
jantiems į Chicagą patartina 
pergreitai nevažiuoti priemies
čiais, nes policija kabinasi už j 
menkiausį dalyką.

SAUSUMA PAKENKĖ 
JAVAMS

Birželio karštas oras ir sto
ka lietaus pakenkė javams. Tą 
nužiūrėję, gimdų pirkliai pakė
lė grudų kainas, ypač kviečių, 
kurie šiose dienose pasiekė se
nai nematytą vertę -— $1 už 
bušelį.

Birželio 1 d. apskaitliuota 
kad kviečių derlius šymet bus 
525,000,000 bušelių. Dabar pa
aiškėja kad bus 100,000,000 bu
šelių mažiau.

Karštis vakarinėse kviečių 
valstijose vietomis siekia iki 
110 laipsnių.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

C INTCRNfTTlONAH- CARTOONco. n«Y.

VYČIŲ DIENA. Liepos 4 d. 
įvyks Vyčių Diena — metinis 
piknikas, Vytauto Darže, ant 
115-tos ir Crawford avė.

Kurie išgalit pasistengkit at
silankyti ir paremkite šią jau
nimo organizaciją.

DESĖTKAI SEIMŲ. Chica- 
cagoje, Pasaulinės Parodos pro- 

Jga, šią savaitę įvyksta apie 20 
įvairių organizacijų — didelių 
ir mažų — seimų. Tik vienų 
inžinierių įvairių organizacijų 
bus apie 18 suvažiavimų. Taip 
bus per visą vasarą.

100 METŲ JUBILEJUS. Chi
cagos Presbyterijonų bažnyčia 
švenčia 100 metų sukaktį savo l 
gyvavimo. Presbyterijonai čia | 
turi 121 bažnyčią, 51,000 na- j 
rių. Yra ir Lietuviška Presby
terijonų bažnyčia.

UKRAINAI atidarė savo Pa
viljoną Pasaulinėje Parodoje 
pereitą sekmadienį. Atidaryme 
dalyvavo didelė minia jų tautos 
žmonių.

žydit Diena Pasaulinėje Pa
rodoje bus Liepos 3. Tikima 
suvažiuojant žydų iš visos A- 
merikos.

ADVOKATAI
A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

100 North La Salle Street 
Room 2211

Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 South Halted Street 
Telefonas VICTORY 0562

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

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

penktad. vakarais.

FREE 
to Stomach 

Sufferers
25c Pkg. of Bell-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

If you are looking for "something 
better’’ for that gas, sick headache, 
heartburn, etc., take advantage of 
this offer. Bell-ans tablets are a 
non-laxative combination of willow 
charcoal, sodium bicarbonate U.S.P., 
carminatives and pharmacopeial flav
oring oils blended to give 60-second 
relief in ordinary indigestion and 
5-minute relief in severe indigestion. 
The makers take the risk that you’ll 
like this 35-year young tablet 
enough to prefer it. Six Bell-ans, 
Hot Water, Sure Relief!

Bell & Co., Mfg. Chemists, 
Orangeburg, N. Y.
Dear Sirs—Please send, without obliga
tion. one 25c pkg. of Bell-ans for Indi
gestion for trial.

Namo (print)______ _____________________

Street-------------------------------------------------------
I

City_____________________ _________________

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu j n ėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekviena me
nesi rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

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

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, III.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.



IŠ KUR TA STAIGA “MIELAŠIRDYSTE” . . .

Pereitam numeryje “Dir
vai” padarius “Vienybės” 
bendrovės direktoriams pa
stabas del laikraščio kailio 
išmainymo iš tautinio į “de
mokratišką” ir pasakius kad 
“ ‘demokratizmu’ ji už
springs”, nes Amerikoj .mes 
perdaug turime Lietuviškų 
“demokratizmo” kupčių, — 
štai atsiliepia socialistų or
ganas “Naujienos”, rodyda
mos didžiausios užuojautos 
“Vienybei”.... Tai veid
mainiška “užuojauta”, kuri 
nieko nereiškia ir nieko ne
pagelbės “Vienybei”. Jos 
direktoriai, bendrovei su se
nu laužu atsidūrus bėdoje, 
pasijutę kaip Vokiečiai ne
laimių apsupti, pasielgė lyg 
Hitleris: pradėjo kaltint ir 
redaktorius ir laikraščio 
turinį, ir tautiškumą, tikė
dami kad tą wiska paneigus 
ir padarius “Vienybę” “de
mokratiška”, pasibaigs ben
drovės bėdos, o seno laužo 
skolos, kurios laikraštį pa
skandino, bus užganapada- 
ry tos....

“Liekarsta” tam negeru
mui gydyti rado atvykusį 
iš Europos p. Tysliavą.

Tysliava, kaip pasirodo, 
moka geną “demokratijos” 
“dul-dul-dainelę”. Ta dai
nelė patiko p. Grigaičiui, p. 
Vitaičiui ir dar keletui “de
mokratų”, ir p. Vitaitis su 
p. Gegužiu sutiko, už Tys- 
liavos “dul-dul-dainelę” pa
lūkėti “Vienybės” bendro
vės skolų ant to laužo....

Kur čia tyros sąžinės de
mokratizmas, kur čia “Vie
nybės” bendrovės geri no
rai laikraščiui, kur čia at
sižvelgimas į laikraščio rė
mėjus, visus bendrovės šė- 
rininkus, kurie norėjo kad 
“Vienybė” butų tautinių pa
žiūrų laikraštis?

Kaip senai pačios “Nau
jienos” ėdė “Vienybę” ir S. 
L. A. už neišreikalavimą iš 
“Vienybės” mortgičio už tą 
seną laužą? Kaip senai 
“Naujienos” rėkė kad SLA. 
pražudė $25,000 “Vienybės” 
bendrovės name?

Kodėl dabar “Naujienos” 
“pasikeitė”?

Bet ar “Naujienos” sąži
ningai džiaugiasi “Vieny
bės” pamaina? Ne. Jos 
džiaugiasi žinodamos kad iš 
“Vienybės” “demokratijos” 
nieko neišeis, tautininkai 
bus suskaldyti ir gal tuomi 
sustiprės socialistų pozicija 
Brooklyne.

Kaslink “Naujienų” pa
šaipos kad “tautininkų vei
kėjai nusiminę kad jiems 
tenka tuoktis apie tokį or
ganą kaip ‘Dirva’,” tą grą
žiname pačiam “Naujienų” 
redaktoriui. Seno vaiko sar
kazmas. Tautininkai turi 
daugiau veikėjų negu socia
listai savo narių. Tikrai 
galime sakyti kad jei ne 
tūlų sandariečių žioplumas 
šiandien “socialistų” musų 
tarpe butų likę viso labo tik 
vienas Grigaitis.

Jeigu “Naujienos” su sa
vo “socializmu” neskursta 
(kaip pajuokia “Vienybę”, 
kuriai reikėjo skursti) tai 
kodėl “Naujienų” darbinin
kams po pusmetį algos ne
mokėta?

Sako, Atvyks Lietuvos 
Atstovas į Chicagos 
Parodą

“Lietuvos Aide” pamini
ma kad Lietuvos prekybos 
ir pramonės rūmai pradėjo 
rašyti referatą apie Lietu
vos ūkio padėtį, kuris bus 
skaitomas Amerikos Lietu
vių konferencijoje, kuri bus 
Liepos 17-19 d. Chicagoje 
Pasaulinės Parodos proga.

Tame pranešime pamini 
kad į tą konferenciją grei
čiausia vyks prekybos ir 
pramonės rūmų atstovas.

Tas priduotų Lietuvių su
važiavimui Chicagoje dide
lės svarbos.

Lietuvos Delegacija 
Londono Konferencijai

Londono Pasaulinėj Eko
nominėj konferencijoj Lie
tuvą atstovauja sekanti de
legacija, kuri išvažiavo 10 
d. JBirželio:

Dr. D. Zaunius, Užsienių 
Reikalų Ministeris,

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
atstovas Londone,

J. Indrišiunas, Finansų 
Ministerijos generalinis se
kretorius,

J. Dobkevičius, Užsienių 
Reikalų Ministerijos ekono
minio skyriaus direktorius,

S. Kuzminskas, Finansų

Ministerijos prekybos de
partamento direktorius,

J. Norkaitis,
J. Rajeckas, Londono at

stovybės I sekretorius.

Atsakymas “Tėvynei”
“Tėvynė” nr. 25-me, ilgu 

editorialu atsako į “Cleve- 
lando savaitraščio” “pripa
sakotas nesąmones” apie S. 
L. A. nupuolimą.

Tačiau tame pačiame edi- 
toriale “Tėvynės” redakto
rius pats patvirtina kad da
bar Susivienijime narių esa
ma apie 13,800, kuomet 1930 
m. Balandžio 1 d. Susivie
nijimas turėjo 20,512 narių.

Tas reiškia kad SLA. ne
teko 6,712 narių per apie 
pusantrų metų laiko.

Patariame “Tėvynės” re
daktoriui pasiskaityti Chi
cagos raudonųjų organą iš 
Birž. 24 d., kur padaroma 
palyginimai “Tėvynės” pa
sigyrimų ir tikru skaitlinių 
kokiaš dabar “Tėvynės” re
daktorius paduoda.

Mums gaila tik tos vie
tos ką “Tėvynės” redakto
rius užima tuo savo straip
sniu vėl primindamas SLA. 
nariams apie “užsitarnavu
sius asmenis”.

Kas privarė Susivieniji
mą prie dabartinės jo ap
gailėtinos padėties jeigu ne 
tie “užsitarnavę asmenys”,

M
 JUODOe r u n a s ”

Istorine Apysaka ▼ ▼ ▼ Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Kaip Merunas Dingo

Lietuviams reikia naujo 
žodžio. Karčiama yra iš 
Rusiško, “karčma”. Smuk
lė irgi netinkamas žodis, 
nes tas paeina nuo “šmuk- 
leriavimo”, kada karčiamo- 
se buvo uždrausta degtinę 
gerti, o ji pardavinėta slap
ta.

Dabar gryškime į Daugupius ir per
žvelgsime ankstyvesnių dienų nuotikius, 
kurie ten nutiko bet liko mums iki šiol ne
žinomi.

Kada aną tolimą pavasarį į Aleksotą, 
į Mildos šventę sujojo, suėjo žmonės ir jų 
valdovai, ir ten atsilankė Gaižutės motina, 
Želvė, ji per keletą dienų Daugupiuose vie
šėdama, matydama Alinos sūnelį augant 
sveiką ir tvirtą, pirmutinė ėmė graužtis 
kuris iš tų vaikų turės būti Daugupių įpė
diniu: Merunas, sūnūs tos atėjunės iš toli
mos šalies, ar Gaižys, jos dukters sūnūs? 
Negalėjo senė nurimti susamprotavus kad 
Gaižys, nors vyresnis, likęs be motinos naš
laitis, bus pastumtas į šalį, nes antrojo sū
naus motina su juo, ją Ardys myli ir pildys 
jos visus prašymus — padarys Meniną sa
vo įpėdiniu, o Gaižys turės išeiti iš savo 
tikros tėviškės, kuri jam ir kaipo pirmagi
miui ir kaipo iš tėvo ir motinos iš šios pat 
šalies, priklauso.

Nedaug ėmė Želvei sugalvoti kad rei
kia Merunas pradanginti, o tam gerą pro
gą matė nužiūrėjus kad senyva jo auklė, 
Stuoma, linkus prie midaus. Nugirdžius 
auklę, surengė vaikučio pavogimą, ir kada 
jo pasigesta, jis jau buvo toli nuo visų akių. 
Kur vaikas atsidūrė ir pati Želvė jau neži
nojo. Žinodama kad pėdsakų susekti nie
kas negalės, savyje džiaugdamosi, prie vi
sų akių padėjo ji verkti ir bėgioti jieškoti: 
gudri klastinga senė labiausia kaltino auk
lę, ir su visais lakstė paupiais, po visus pi
lies kampus ir girioje, žinodama kad nie
kas niekados ją tame kalta nenužvelgs.

Menino pradingimas buvo antras iš 
nelaimingų prietikių pačių Daugupių val
dovų tarpe. Pirmas buvo kada buvo nu
žudyti Ardžio motinos tėvai ir pati moti
na, dar kūdikiu būdama buvo pagrobta ir 
paskirta nužudymui, bet ta moteris kuriai 
kūdikis buvo pavestas nužudyti to nedarė 
ir slaptai išaugino tarp prastų žmonių, nie
kam nežinomą. Daugupius tada užvaldė 
kiti, iš kurių paėjo Laukis, žiaurus Ardžio 
priešas, kurį vėliau Ardys turėjo prašalint

DIRVA

tis.
Kas sudemoralizavo SLA. 

narius jeigu ne tie “užsi
tarnavę asmenys”, kurie iš 
organizacijos tik sau nau
dos ėmė žiūrėti ir privedė 
prie tokių skandalų kaip vi
si atmena buvus Liepos 24 
dieną, 1931 m.

Nors dabar dar yra to
kių SLA. narių kurie tiki 
tiems “užsitarnavusiems”, 
tačiau kada nors tas “užsi
tarnavusių” garbinimas la
bai rukščiai atsirūgs.

Inkorporuota Kolegija
“Draugas” praneša kad 

Amerikos Lietuvių katali
kų kolegija tapo inkorpo

ruota ir vardas iš St. Ma
ry’s College pakeistas į Ma- 
rianapolis College.

Kolegija gyvuoja jau du 
metai. Gaila tik kad “Drau
gas” nepamini kur ta kole
gija randasi, nes jei ir ži
noma nekuriejns, bet visi ir 
katalikai jos nežino.

Rambyno šventė
Kaip kas metai ir šymet 

iš plačios Lietuvos vyko į 
istorišką Rambynkalnį eks
kursijos švęsti Jonines. Ten 
Didžiosios Lietuvos Lietu
viai susivažiuoja su Prūsų 
Lietuviais.

Šymet Joninės švęsta Bir
želio 17-18, visa savaite an
ksčiau.

Iš Kauno garlaiviu vyko 
didelė Šaulių ekskursija.

Nuo Liepos 1 d. savo mie
ste laiškus galima bus siųs
ti už 2c vietoj 3c. Kitur 
laišką siunčiant už savo 

kurių tarpe yra ir p. Vitai- miesto ribų kaštuos 3c.

kovos lauke nugalėdamas. Dabar Įvyko 
antras kūdikio pagrobimas, paskyrimas jo 
nužudymui, kad nesimaišytų kelyje tų ku
rie jo neapkentė, o rengė ateitį savo pamy
lėtam.

Kur Meninas buvo ir kas su juo atsi
tiko ?

Želvė išvogė vaikutį, prikalbėdama sa
vo vieną tarnę, Ragailę, už didelį atlygini
mą, pabėgti su juo iš Daugupių ir paplau
kus Nemuno srove už dienos ir nakties ke
lionės, kūdikį nužudyti, taip toli nuo Daug
upių kad nei kalbos neateitų radus mažą 
lavoną, nei kad tų vietų žmones nepasiek
tų žinios kad keno nors kūdikis buvo din
gęs.

Ragailė, didelė, stipri ir drąsi merga, 
prityrus vandeniu irstymesi, nes prie Ne
vėžio augus, išvakaro sėdo su Meninu į luo
tą ir išsileido kelionėn. Bet sekantį rytą 
ji pradėjo galvoti kitaip negu jai Želvė bu
vo Įsakius: ji sumanė pasiirti dar toliau 
negu jai liepta, ir vietoje kūdikį nužudyti, 
pasiryžo jį užauginti. Taigi ji į Kalnius 
pas Želvę negryžo.

Želvė šito nesuvokė, ji butų pati savo 
nagais Meniną pasmaugus ir tik negyvą 
butų padavus Ragailei vežti Nemuno sro
ve paslėpti. Ragailė galvojo apie kūdikio 
išauginimą su gera nauda sau: juk senė 
Želvė kada nors mirs, jai negręs tos piktos 
moters kerštas, ir galės, sugryžus su jau 
išaugintu Daugupių didkunigio sūnum, 
gauti iš jo tėvų atlyginimą kokį tik pano
rės. Ragailė matė kaip vaikutis buvo la
bai panašus į tėvą žinojo kad visada tokiu 
bus, todėl niekados tėvai nepasakys kad ji 
svetimą vaiką jiems parvedė. Prie to, ji 
pasilaikė sau vaikučio rubus, aprengdama 
jį kitais, kad turėtų kuo įrodyti tėvams 
jog tikrai ji jų sūnų išsiaugino.

Jeigu dabar Želvė ir butų norėjus sa
vo tarnę su pavogtu kūdikiu surasti nebū
tų galėjus, nes Ragailė gerai pasirūpino 
pasislėpti ir nusiims iki Juros upės, subė
gančios į žemutinį Nemuną, pasuko ta upe 
šiaurėn. Beveik visą dar dieną irėsi prieš 
vandenį ir pasiekus vietą netoli dabarti
nės Tauragės, kur susibėga Šešuva su Ju
ra, apsigyveno. Ji apsibuvo prie paprastų 
tos srities girių gyventojų, pasisakydama

Birželio 30, 1933,

GALINGIAUSIAS X-SPINDULIU 
APARATAS PASAULYJE

Chicagoj, Mercy Ligoninės Institute, 
tapo įrengtas galingiausias X-spindulių 
aparatas kokis kada nors buvo įrengtas 
praktiškam naudojimui. Tas aparatas bus 
naudojamas gydymui vėžio.

Tas aparatas veikia elektrišku spau
dimu 800,000 voltų spėkos ir pagamina 
spindulius kurie turės tokią didelę galią 
kaip išduotų masė radiumo, kuri šių laikų 
kaina kaštuotų $75,000,000. Tas aparatas 
įrengtas ligoninės dalyje kambaryje kurio 
sienos, grindys ir lubos išklotos 40 tonų 
švino. Ligonis kuris gydomas nuo vėžio 
laike tokio gydymo bus laikomas specialia
me švinu ištiestame kambaryje.

X-spindulius išrado Prof. W. C. Roent- 
genas 1895 metais. Kuomet pasklido žinia 
apie šituos “stebėtinus spindulius” daugy
bė žmonių manė, klaidingai, kad dabar tai 
jau bus blogai: su X-spindulių pagalba bu
sią galima permatyt viską per sienas, per 
rubus ir visur kitur, ir nieko nebus galima 
paslėpti nei pasislėpti. Anglijoje atsirado 
gudruolių kurie ėmė pardavinėti moterims 
tam tikrus rubus, per kuriuos nebusią ma
tyt su tų spindulių pagalba, o be tos ap
saugos, moterėlės baiminosi, vyrai gales 
viską matyti.... Amerikoje, New Jersey 
valstijoje, buvo patiekta bilius reikalaujan
tis uždrausti teatruose vartoti “X-spindu- 
lių žiūromis”, nes manė kad tokių žiūronų 
pagalba vyrai apsinaudos apžiurinėti ar
tistes.

Tačiau su tų spindulių pagalba nega
lima matyti nieko: jeigu žiuri per rubus 
ir per kūną, tie spinduliai pereina viską 
kiaurai. Jeigu kūne yra kokis metalas tik 
jį parodo kaipo juodą dalyką. Taipgi pa
rodo tulus kitus ženklus kūne, bet žmogus 
turi stovėti prie aparato. Nėra tokio apa
rato kuris galima butų naudoti permatyti 
kas yra už sienos ir kas slepiasi po rubais.

KAS VALO KRAUJĄ
Kraujas kursuoja žmogaus kūno vidu

je kaip vandens sistema pravesta didelia
me mieste. Vanduo gali būti švarus ir žė- 
i intis išpradžios, bet tuoj gali sušvinkti, 
palikti nešvarus ir nuodingas. Tokiu pat 
budu jūsų kraujas paliktų nuodų apimtas 
jeigu kūne nebūtų tam tikro valymo meto
do ir mašinerijos.

Svarbiausi kraujo valymo procese ma
šinerija yra jūsų inkstai. Jie yra skirtin
gi nuo kitų kūno dalių tuomi kad jie patys 
nieko savaimi neišduoda, bet jie yra gry
nai tik kraujo valymui.

Inkstai yra tik du ir randasi mažojoje 
dalyje užpakalyje prie strėnkaulio. Kož- 
nas inkstas yra apie keturių colių ilgio ir 
sveria ketvirtdalį svaro ar daugiau. Tie
du organai sudaryti iš painios sistemos ma
žyčiu dūdelių.

Inkstų liga vadinama Brighto liga, 
kadangi žymus Anglas gydytojas Bright, 
virš 10Q metų atgal, pirmutinis aprašė tą 
ligą, ją gerai išstudijavęs. Inkstų liga yra 
rimta liga ir turi būti greitai gydoma.

kad paeina iš kitos pusės Nemuno, nuo Še
šupės, kur jos vyras buvo nužudytas ir ji 
pati su vaiku turėjo šalintis ir gelbėtis nuo 
mirties. Tiems žmonėms pas kuriuos ji 
atvyko, tokių pabėgėlių atsiradimas buvo 
didelė naujenybė, bet kad ten iš kitur žmo
nių neužsukdavo, nebuvo kam išplatinti 
kalbų kad ten apsibuvo jauna moteris su 
vaiku.

Taip Merunas Daugupiams ir dingo, 
nusinešdamas su savim net pėdsakus.

Tačiau kaip išėjo Ragailės gudravi
mai? Jos ir Daugupių didesnei nelaimei, 
porą metų ten pragyvenus, kada jau vai
kutis ėjo aštuntus metus, Nemunu nuo Bal
tijos juros atplaukė vikingai plėšikai, už
puolė tą nuošalią sritį, viską išplėšė, išde
gino; beveik visus augusius žmones, kurie 
bandė gintis ir nespėjo pabėgti, išžudė, pa

PURIENOS
žaliajam slėnyje prie krūmų 
Auksinės purienos žydėjo 
Ir savo gelsvaisiais žiedeliais 
Kiekvieną praeivį žavėjo.

Ir brido ne vienas jų skinti, 
Norėdams prie lupų priglausti 
Ir jų aromatišką kvapą 
Krutinės gelmėse pajausti.

Bet jos nekvepėjo kaip rožės,
Tik skelbė pavasario dieną, 
Ir lanke auksines purienas 
Jaunimas būreliais kasdieną.

Ir šaipės, didžiavos purienos
Kad jų toks saulėtas likimas, 
Nes manė kad jas pamylėjęs 
Lankys taip kasdieną jaunimas.

Bet greitai jų džiaugsmas sunyko,
Nes gėlės visur sumirgėjo, 
Ir nieks nebelankė to slėnio 
Kur aukso purienos žydėjo.

Jonas Morkūnas.

ŽEME
Seniau garsiosios girios čia ošė 
Ir klaikiosios dvasios skrajojo;
Dabar jau niekas jų nedaboja—
Tuos plotus kaimų kaimai tik puošia.

Bet žmonės nuliūdę, kažko vis šaukia:
“Vargas šioj uždaroj žemėj!”
Jie snaudžia ir žiopso ir laukia
Kada tik praeis tos dienos aptemę....

O aš juk pamėgau ir net pamylėjau 
Žinot ką: Gal jaunąją rožę?
O ne! Aš tą audringą žemę regėjęs,
Į kampą nusviedęs tas žemiškas fėjas — 
Aš žemę, tik žemę mylėjau!

Šiauliai. Ben. Babrauskas.

Kaip žmogus sunaudoja laiką. Moks
lininkai apskaičiavo kad, vidutiniai imant, 
žmogus kuris išgyveno 50 metų, šitaip su
naudojo savo laiką: miegui — 6000 dienų; 
valgiui — 1,500 dienų; darbui — 6,500 die
nų; vaikščiojimui — 800 dienų; linksmini- 
muisi — 4,000 dienų; sirgimui — 500 die
nų. Per tą laiką suvalgo 17,000 svarų duo
nos, 16,000 svarų mėsos, 4,600 svarų dar
žovių, kiaušinių, sviesto ir tt. Išgeria vi
sokių rūšių skystimų 31,500 litrų.

—Muzika sužavėja net laukinį žvėrį.
—Tyra sąžinė juokiasi prieš klaidin

gus apkaltinimus.
—Milijonai žmonių mirė padarymui 

keleto žmonių Didžiais.

Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 
JONO MORKŪNO parašytą apysaką 
“NEŽINOMO KAREIVIO

KAPAS”
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

grobė kelis vaikus, tarp jų ir Meniną, ir 
išsigabeno su savim savais keliais iš kur 
jie buvo atėję.

Toks tai buvo likimas Meruno — juodo 
karžygio ir Alinos sūnaus, — kuriuo tėvai 
taip džiaugėsi, kurs buvo vaisiumi didelės 
meilės dviejų žmonių, bet neilgai skirtas 
džiaugtis.

Kad Alina buvo skyrus Meniną Daug
upiams valdyti, vietoje Gaižio, tai buvo 
tiesa, bet ji apie tai Ardžiui dar nebuvo 
užsiminus, tik savyje tą viltį augino. O 
kad Želvė tą nujautė ir susamprotavo, no
rėdama kad jos dukters sūnūs Gaižys liktų 
valdovu, to pasiekimui panaudojo sau pa
tinkamus žygius, ir laimėjo. Kur Merunas 
buvo ir kas toliau su juo atsitiko pamaty
sime vėliau.

Seka: Meruno Jieškojimas.
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KURSENAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis kurio kapinėse il
sisi rašytojas-švietėjas 

Laurynas Ivinskis.

iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii
F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

MALONUS IR NEMALO
NUS ĮSPŪDIS

Vilniui Vaduoti Sąjunga 
išleido knygutes apie Len
kų sušaudytą Lietuvį, Joną 
Bakanauską. Kaina 20 Lie
tuviškų centų. Bakanaus
ką Lenkai sušaudė už tai 
kad jis būdamas Lenkijos 

j kariumenėje neva šnipinė- 
jęs Lietuvos naudai. Kny
gutėje aprašoma išdavikės 
Lužytės biografija ir žuvu
sio Bakanausko biografija 
ir jo paskutinis laiškas mo-

C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę j 

naują vietą
1117 EAST 79TH ST.

Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas 
les nuo visokių aštrių 
senėjusių ligų, k. t. 
kataro, reumatizmo, 
visokių užsisenė jusiu 
ir kitų visų negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, 
tt.

»9 40 CHICAGO
1155 East 79th St.

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.
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kelione Į abu galu jgyduo- 
ir užsi- 
vidurių 
kosulio, 

žaizdų

nos (švinui su smėliu mal
ti) sukamos rankom, molis 
minamas kojom, patys var-j 
stotai (“mašinos”) meiste-' 
rių yra su kojom spiriami. 
Jei gerbiami užjūrio bro
liai atlankytų Kuršėnus ir 
puodų dirbtuves tai jaustų
si pakliuvę į senovišką mu-, įjna'i 
zejų, nes puodų dirbtuvėse! 
nematyti nei technikos nei 
jokios kultūros pažangos, 
išskyrus žibalines lempas 
rir. 5, kurios savo silpna 
šviesa primena senovės Lie
tuvių “žibinčius”-skalas.

Visos didesnės įmonės 
bei krautuvės Žydų ranko
se. Yra keletas ir Lietuvių 
krautuvių. Gal stiprėjant 
tautiniam susipratimui ir 
Lietuviai daugiau palaikys 
savuosius.

Kuršėnai savo tarme nė
ra tikri Žemaičiai, nes kal
ba šiek-tiek kitaip negu tik
rieji Žemaičiai. Kuršėniš
kiai duoną vadina “duna”, 
Žemaičiai gi — “douna”.

Be Lietuvių ir Žydų, Kur
šėnuose gyvena čigonai, ku
rie jokiu kitu darbu neuž
siima kaip arklių mainymu. 
Iš raišo arklio padaro svei- 
gą ir greitą kaip žaibas; iš 
seno jauną, iš lieso riebu, 
bet tik tol kol parduoda ar
ba išmaino, o paskui tai ar
klys vėl lieka niekam neti
kęs. Jie tame, yra specia
listai ir lengvai apgauna 
žmones.

Kuršėnų katalikiškose ka
pinėse ilsisi palaidotas Lau
rynas Ivinskis, Lietuvių ra
šytojas, pirmutinio Lietu
viško kalendoriaus išleidė
jas. Jo kapas ilgus metus 
buvo aplūžęs, krūmais ap
augęs, tik 1926 metais Pa
vasarininkai su Kun. Kiela 
priešakyje garbingo asmens 
kapą sutvarkė ir šiandien 
kiekvienas gali matyti kad 
nėra užmirštas tas asmuo 
kurs Sibiru gręsiančiu lai 
ku mums Lietuviams nešė 
šviesą.

Šiaip kalnų bei piliakal
nių apie Kuršėnus nėra.

Ventos Pumplys.

Kuršėnai yra Šiaulių 
skrities miestelis. Guli 
pat Ventos upės kranto, ku
ri vingiuodamosi ir plate- 
dama nueina į Latviją ir 
įteka į Baltijos jurą.

Gyventojų Kuršėnuose 
priskaitoma apie 4000.

Iš svarbesnių įstaigų yra 
šios: Valsčiaus valdyba, Po
licija, Paštas, Tardytojas, 
Žydų liaudies bankas, ir 
Ūkininkų taupomoji kasa 
(bankelis).

Iš organizacijų tenka pa
žymėti Šaulių buri, kuris 
turi savo dūdų orkestrą ir 
chorą, visos inteligentinės 
pajiegos susiburusios po 
šaulių vėliava.

Kadangi Kuršėnuose bai
giama statyti nauja betoni
ne bažnyčia, šauliai pasiža
dėjo įdėti jon tris didelius 
langus kurie bus Lietuviš
ko stiliaus ir su šaulių žen
klais. Langai kainuos 500 
litų.

Iš abiejų pusiu Kuršėnų 
eina geležinkeliai, bet pa
čiame miestelyje stoties nė
ra. Artimiausia stotis Pa- 
venta — 3 kilometrai; an
troj pusėj stotis Kuršėnai, 
4 klm.

Prieš didįjį karą ant Šv. 
Jono atlaidų privažiuodavo 
žmonių iš visos Lietuvos 
kampų, būdavo didžiausias 
jomarkas. Bet po karo la- i 
bai mažai į atlaidus besu- 
važiuoja. :

Šiaip Kuršėnuose didelių 
fabrikų nėra. Yra pora ■ 
lentpjūvių, pora plytinių, 
kuriose dirba didesnis skai
čius darbininkų. Mažesnes 
įmones sudaro molinių in
du dirbtuvės, kurių yra sep
tynios, ir dvi koklių. Puo
dų dirbtuvės hygienos at
žvilgiu labai prastai stovi: 
dulkėtos, mažos, ir perdaug 
(kai kurios) karštos, todėl 
visi puodžiai-darbininkai y- 
ra liesi ir išbalę.

Puodų dirbtuvėse visi į- 
rankiai yra užsilikę iš ak
mens amžiaus laikų (gir-

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS |
POPIERIAVIMAS IR SIENINIŲ POPIERŲ H

VALYMAS MANO SPECIALIšKUMAS. g
Šiame darbe turiu 12 metų patyrimo. Mano darbas H

yra visiškai patenkinantis ir garantuojamas.
Aš dabar gyvenu Lietuvių srityje ir suteiksiu jums H 

greitą ir gerą patarnavimą. g
Apskaičiavimus suteikiu greitai ir be jokių išlygų. §

ap
imt

Tų knygučių man atve
žus i Rokiškį žmonės labai 
noriai pirko. Žydai net pa
reikalavo 100 egz. Bet tur
tingas Amerikietis, I. Guzi- 
kauskas, Chicagietis, visiš
kai atsisakė nusipirkti nors 
vieną knygelę. Tokiu Gu- 
zikausko pasielgimu labai 
pasipiktino žmonės ir vietos 
Žydai. Guzikauskas yra 
uolus katalikų veikėjas.

H P. Kriukelis

::

<- Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

SŪNŪS SUDEGINO 
TĖVĄ

Vilkaviškis. — Per sekmi
nes Ramoniškių kaime, Pa
ežerių vals., Petro Ilgūno 
ūkyje kilo gaisras. Užside
gė gyvenamas namas. Už 
kokio kilometro, Parausių 
kaime, buvo jaunimo pasi
linksminimas ir jo dalyviai 
greitai suskubo atbėgti gai
sro gesinti. Bebaigiant na
mui degti, pasigesta senu
ko, Petro Ilgūno. Bežiuri- 
nėjant buvo surasta kad se
nukas negyvas guli degan
čioje seklyčioje. Kartimis 
ji apdegusį iš ugnies ištrau
kė. Velionis buvo apie 60 
m. amžiaus.

Tą pačią dieną velionies 
sūnūs Jonas šoko į prūdą 
nusiskandinti. Tačiau kai
mynas ji ištraukė jau visai 
be sąmonės ir nuvežė j Pil
viškius pas gydytoją, kuris 
ji atgaivino.

Skrodžiant sudegusio se
nio lavoną buvo nustatyta 
kad Petras Ilgūnas buvo 
pirma dviem revolverio šū
viais nušautas. Tą pada
rius buvo įtartas jo sūnūs 
•Jonas. Policijos klausia
mas Jonas prisipažino tėvą 
nušovęs ir to paslėpimui pa
degė namą. Su tėvu nesu
tikdavo už ūkės valdymą.

Jonas Ilgūnas suimtas ir 
pasodintas kalėjimam

“L.A.”

CURRY
FUMIGATING INC.

Laisnuoti Operatoriai
TARAKONUS,

BLAKES
Kandis ir Ligų Perus ir 

Kitokius Nešvarumus 
Pasekmingai Išnaikinam 

Mes naudojam
HYDRO-CYANIC 

GAS 
Apskaičiavimai Dykai.

DISTRIBUT'D RIAI 
Oriental Exterminating Products 
METINIAI KONTRAKTAI 

MUSŲ SPECIALUMAS.
Patarnavimas dieną ir naktį 

GArfield 3696 
9400 Hough Ave.
CLEVELAND, OHIO

. Akron Office
HEmlock 5523

JOHN BINDER
1130 EAST 65TH STREET HEnderson 1615.

VINCAS GUDINAS

r
 Perkėlė savo biznį į 
naują patogesnę vie
tą, gražiai Įrengtą ir 
tinkamą visiems už
eiti. Apsilankykit', o 
busit patenkinti musų vai
šingumu ir patarnavimu.

VISOKĮ SALDAINIAI, 
GERAS ALUS.

Atdara iki vėlumai. (27)
6908 Superior Ave.

MUCH CHEAPER BY BOAT

Upper berths are now as low as $1.00; lower 
berths, $1.50; staterooms, $2.50 and $3,00. Par
lors, with and without bath, are proportionately 
lower. Excellent meals are offered at attractive 
prices. Ask your local tourist or ticket agent 
for C & B folders giving full detail of all tours, 
trips and services.

comfort, economy and real pleasure, noth- 
cquals travel by the great ships of the C&B 

:. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75 
way or $6.50 round trip; week-end round trips 

' $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.

141d 4 'HM 4 i

I o ROSEDALE O:
Dry Cleaning Co.: « 

C. F. PETRAITIS, Prop. 1 
6702 Superior Ave.,* 1

6

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4633—

“OUR5PECIAL Į333zsa tas 

arasraragaroEM Cleveland 

I|SkWW BLfFALO fflMMjĮĮM NIAGARA FALLS 
PORT STANLEY 

nilJ/LYl' JuTĮfl-JlntlTU T1M CEDAR POINT &&2£3ffiMKQS£XiiS3i put-in-bay

These include return trips from Cleve
land to London, Ontario; to Buffalo; to 
Niagara Falls; to Alexandria Bay, Thou- 
sandlslands; up the Saguenay River: and 
Chicago’s World’s Fair cruises; fare, 
staterooms, meals and sightseeing trips 
included. Write for special folders on these tours 
as well as regular trips to following points—^- 
The Cleveland and Buffalo Transit Co. 
E- 9th Street Pier Cleveland, Ohio

Here are the lowest, most attractive automobile 
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or 
Buffalo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for 
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase 
slightly higher. Round trip tickets give option of 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s cheaper 
to ship your car than to drive it, and you save a day.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

EW 1

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

Kapams akmenys nuo $15 aukštyn 
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa

tenkintų kostumerių. 
6108-12 Lorain Ave.

EVer^rasn 0725 (25)

lytiško nusilpnėjimo, ir
(28)

C. PAKELTIS
79 St. Cleveland, O.
ENd. 8533 ir 8534

E.1117 
Telef.

Trečiadienio

ALUS! ALUS!
Užkviečiame visus Lietuvius 

ateiti ir išsigerti šalto iš bač
kos (on tap) alaus, taipgi ir iš 
bonkų.
duodam Spaghetti vakarienę už 

o penktadienio vakare due
“fish” vakarienę irgi už 

Užlaikom dideli šaudei.
Clevelando bravorų alaus.

15c, 
d am 
15c. 
visų
Kaina už dėžę 24 bonkų $2.25. 
Kurie norit turėt alaus namuo 
se telefonuokit ENdicott 0677, 
o mes pristatysim jums į na
mus. Valandos nuo 8 ryto iki 
11 vakare.

P. VASILIAUSKAS ir 
A. ZDANIS.

1466 E. 66 St. Tel. ENd. 0677
nu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iimnmiiiiiiim

For “Fine Photographs”
PADAROME FOTOGRAFIJAS TAIP PUIKIAS KAD 

JOMIS VISADOS PASIDIDŽIUOSIT.
Ė PORTRETAI IR KŪDIKIŲ .PAVEIKSLAI MUSŲ
: SPECIALIšKUMAS.

Paveikslai garantuoti laikyti nuo 50 iki 69 metų.
: Musų Kainos Visai Prieinamos.

1203 NORWOOD ROAD
: Telefonas: HEnd. 0379 (29) Atdara Vakarais.
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

ARMSTRONGS LAUNDRY
Taupykit pinigus kai Taupysit ir Darbą

Tą atsieksit duodami skalbinius j Armstrong’s Laundry.
Spccialė kaina DAMP WASH (Grąžinant šlapius)

Ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį (D 1
THRIFT SERVICE 12 svarų — 99c. 1

ROUGH DRY — 19 sv. $1.00 (po 9c svaras virš to) 
Musų skalbykla puikiausia Įrengta visame- mieste ir skal
biame Blanketus, Langines ir Kaldras. Musų patarnavi
mas jums pilniausia patiks. Seniausia įstaiga West Side.
Lake Ave. prie W. 76 St. EVergreen 2047

MES PAIMAM SKALBINIUS Iš EAST SIDE

Tliiiiiiiiiiillliiiiiiiiilillliiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

PABAIGA JAU NETOLI!
Skubėkit — Pirkitės Dabar — nes 

Administratoriaus Išpardavimas tuoj Baigsis

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS VYRAMS IR VAIKAMS

SIUTŲ — SKRYBĖLIŲ — REIKMENŲ
Atiduodama už tokias nupigintas kainas kad jus nie
kados negausit jų taip pigiai pirkti. Aprengkit da
bar savo vaikus, ir vyrai įs gykit sau reikmenis pigiai.

THE KRAMER & REICH CO.
7002-01 Superior Avenue Kampas Giddings Rd.
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R. H. CONRAD
Mes išdirbame visokios rūšies medžio padargus del 
restaurantų, alaus darbų, taipgi kėdės, medžio išdro- 
žinėjimus sulyg jūsų pareikalavimo, taipgi patternas, 
ir viską kas tik iš medžio daroma. Padarome stalus 
counters) del gėrimo užeigų. Apkainavimas suteikia
ma dykai. (26)

2111 West 25th St Cleveland, Ohio
r.aiiiiiiiiiniiiii imu 111 m m nūn n Him iiuiiiiiHihi m n n 111 nu i iiiiiuiiiiiiniiii in 11 n

BRAMLEY’S LUNCH
ALUS STIKLAIS ir BONKOM1S

Dviejų rūšių alus — vietinis ir iš Pennsylvanijos. 
Pristatome ir į namus.

Visoki sandvičiai ir užkandžiai.

Atdara iki vidurnakčio.

1309 Addison Road
(26)

Pate J^oad
(Tikietas geras 9 dienoms)

LIETUVIŲ DIENA BUS LIEPOS 16
Kurie norite pamatyti Pasaulinę Parodą ir dalyvauti 
Lietuvių Dienos iškilmėse ir kitose apeigose rengkitės 
važiuoti su buriu Clevelando Lietuvių. Užsisakykit 
sau vietas atpigintu traukiniu. Dabar jau laikas re
gistruotis jeigu norit patekti i ekskursiją.

Kreipkitės į "Dirvos” Agentūrą

6829 Superior Ave. ENdicott 4486.

ELECTRICAL LEAGUE AUDITORIUM 
Admission Free’ Nothing for Sale • Open Daily 9 to 5 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING o 18IH FLOOR 
PROSPECT NEAR ONTARIO • ONE BLOCK FROM PUBLIC SQUARE

Patirk kodėl virš milijonas kitų Ame
rikos moterų verda Elektra. Greitas, 
svarus, vėsus, ekonomiškas,geriausias

6 Model Electric Kitchens
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i NIKODEMAS A. WILKELIS |
: (Neverauskas)

Licensed Funeral Director =
; Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
: dernišką laidotuvių vietą =

WILKELIS FUNERAL HOME 
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
’ Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales :r noro. Vienok 
■ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prieįakumas yra visiems z 
' lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- z 
derniškas. z

= HEnderson 9292 S
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GERIAUSIAS KAMBARIŲ SIENŲ 

POPIERIUOTOJAS
Aš tik ką sugryžau iš Floridos, kur dirbau prie po- 

p’eriavimo ir išpuošimo daugybės karbarių Palm Beach 
ir norėčiau pasidarbuoti jums tame pačiame darbe už vi
sai prieinamą kainą. Šutini u eiti Į visas Clevelando da
lis. Jokis darbas nėra pern • a:'.,- , ir aš iSlieku darbą be
veik už kaštus. Jeigu norite tikrai gero darbo ir už ma
žą užmokesti kreipkitės Į man.c (27)

FRITZ METSCH
3228 WEST 90 ST. CLEVELAND, O.
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(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home Ė

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų :
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- : 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E 
gos. žemiausia kaina laidotuvėms visos lėšos $150 
ir aukštyn be apribojimo. Reikak telefonuokit.

e _ 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Į
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I KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE I
D I R V A Birželio 30, 1933

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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Skaitykit “Dirva”, per visą vasarą turėsim aprašymu 
pačių seniausiu Clevelando Lietuvių gyventojų.

^DIRVOS” PIKNIKAS
LIEPOS-JULY 4

> Andersono Farmoj
“Dirvos” bendrovė yra pasi

žymėjus savo žieminiais ir 1 
sariniais parengimais, 
da tik kas buna “Dirvos” 
rengta vis buna kokių nors įvai- 
rianybių. Buna geri progra
mai su artistais iš kitų miestų, 
būna geri šokiams orkestrai iri .Ją, Traukiniu 
prie to dar atsilankiusieji gau-1 patogesnis štai del ko: 
na dovanų kelias “Dirvos” me-j Alai iu pigiau kaštuoja (žiurė- 
tines prenumeratas ir šiaip vi- kit skelbimą); daugiau pasa- 
sokių dovanų. j žieriu telpa; greičiau nuveža;

štai dabar *T’
delį pikniką antradienį, Liepos 
4 d., Andersono Farmoj. Tai 
bus taip 
koniškas 
dės ryte 
ną: bus ., ___
vimas, visokie žaislai dideliems i rįe norės galės likti (o kiti ga- 
ir mažiems; rinkimai storiau-j lės gryžti 17 ryta arba išva
giu ir ploniausių vyrų ir mote-!-žinoti 16 naktį), 
rų, jauniausių kūdikių ir se- ~ ” 
niausiu asmenų. Taigi kas tik 
galit bent kuo atsižymėti ne
pasitikit namie, nes nežinot ką 
naudingo pralaimėsite.

O sulaukus vakaro tai bus 
tikras “Fordžiulajus”, kaip pa
prastai vadiname “fire works” 
ir visko kito.

Prie to, dabar gyvenam nau
joj Roosevelto gadynėj: atsira
dus alučiui atgijo visas seno
viškas vaišingumas. Taigi šia
me piknike sueisite savo drau
gus vietinius, iš Akrono ir iš 
rengiasi važiuoti į “Dirvos” di- 
kitų aplinkinių miestų, nes visi 
delį “Fordžiulajų”.

šokiams gros visų mylimas 
Luizos orkestras. Įžanga su
augusiems tik 25c., o vaikams 
nemokamai. Jonas Jarus.

VAŽIUOJAM!
Į Pasaulinę Parodą

Kaip pasirodo, į Lietuvių Die- 
p.ą Chicagon (Liepos 16) ren- 
,"i”S' tiek Clevelandiečių kad 

va- j vieną autobusą jau nesutilps, 
nes ka- b-t kad visi galėtų kartu va

šu- životi neperskirti, padaryta su- 
I tartis su Nickel Plate gelžkeliu 
i ir Lietuviai važiuos viename 
l\agonc, kuriame tilps į 80 žmo- 

nuvažiavimas 
Visu

Dirva" rengia di- o kadangi dabar karšti orai

sakant tikras “Ameri- 
Fordžiulajus”. Prasi- 
ir tęsis per visą die- 
šokiai, dainos, korta-

tai traukinyje bus daug geriau, 
liuosiau sudėti ir yra kur pasi
vaikščioti.

Ekskursija apleis Clevelandą 
Liepos 14 d. ryte, praleis Chi- 
cagoje visą dieną 15 ir 1G. Ku-

Tikietai geri 9 dienoms. Ti
kintai jau gaunami “Dirvoje". 
Piibukit užsisakyti. Važiuojam!

K. S. Karpius.

PIJUS AKŠYS, 
38 metai Clevelande.SVEČLKI. Važiuodami au

tomobiliu per Clevelandą, Bir
želio 21 d. pas p. K. Miliauskie
nę, 603 E. 97 St., sustojo p-lė 
Adelė Shukwit su broliu, iš 
Duryea, Pa. P-lė Adelė lanko 
University of Michigan, Ann 
Arbor, Mich. Ji taipgi yra vei-, 
kli narė tarp jaunimo savo mie-| sku par., Marijampolės apskr. 
ste ir yra pirmininke Wyoming Ten aš užaugau ir iš ten išva- 
\ alley Lietuvių Jaunų Moterų į^vau į Ameriką. Nuo Rusi- 

, |o , kariumenės buvau liuosas, 
bėgti nerei-

Gimiau Rugpjūčio 15 dieną, 
1869 metais, Pažeriu k., Vilka
viškio apsk., paskui kuomet bu
vau 9 metų amžiaus tėvai per
sikėlė į Rimavičių kaimą, šun-

i lodei nuo 
k • j o.

Lietuvą

tarnybosPADĖKA
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

valdyba, varde visos L. Kultū
rinio Darželio Sąjungos, ištaria pavasarį, 
širdingą ačiū šiems musų biz-, 
nieriams ir veikėjams prisidė- 
jusiems prie Lietuvių Darželio j 
atidarymo iškilmių Birželio 11 > 
diena: :

J.‘] . ______
už puikų vainiką kuris buvo pa-ji js ėjau pėškčias, paskui, 
dėtas prie Dr. Basanavičiaus 
biusto;

N. Vilkeliui už automobilį.
Jonui Braziui už automobili,
S. G. Laučiui už automobilį.
Lietuvių Salės bendrovei už 

kedes parkui.

DEMOKRATŲ Klubo 
ekstra susirinkimas 

ketvirtadienio vakarą, 
d., Lietuvių salėje.

Tai bus apkalbėji-

LIET.
svarbus 
bus kito 
Liepos 6 

' nuo 8 vai.
mas nominacijų miesto majoro 
kandidato ir kiti svarbus rei
kalai. Kadangi dabar karštas 
oras, valdyba apsirūpino kad 
nariai ir narės neprakaituotų, 
taigi kurie atsilankys su nari
nėmis kortelėmis arba atėję iš
siims korteles naujai, tie visi 
bus pavaišinti šaltu alučiu.

(žiūrėkit skelbimą šiame p.)

RADIO apie Lietuvius. Lie
jos 10 d. (pirmadienio vakare), 
apie 7 ar 7:15, iš stoties WJAY 
bus kalba apie Lietuvių Kultū
rinį Darželį ir Lietuvių kultūros 
aešėjus. Kalba bus Angliškai. 
Kalbės Darželio valdybos narys. 
Taipgi bus Lietuviškas progra
mas. WJAY yra ta pati stotis 
iš kurios buvo duodami Lietu
viški programai.

LANKĖSI Akronietės. Bir
želio 27 d. lankėsi redakcijoje 
Ivi Akronietės, A. Santackienė 
r O. Kazlauskienė, geros “Dir

vos" rėmėjos, 
jinti 
ves”

Atsilankė atnau- 
.savo prenumeratas “Dir- 
ir apsilankė pas štaupus.

Papasakojo kad Akrone šiuo 
tarpu guminėse darbai eina ge
rai, ir žmonės jaučiasi atsiga- 
•ę nuo depresijos.

Karolinos ir Jono Paulukoniu, 
kurie pereitą vasarą išvažiavo 
į Lietuvą, giminės ar kas iš vai
kų prašomi atsišaukti “Dir- 
von”.

1895 metų 
laiku. Jau 

buvau vedęs, bet žmona paliko 
Lietuvoje, o aš važiavau į to- 

• ........... — • - - l.-ią pasaulį laimės pasidairyti.
. | Per rubežių perėjau slapta
Pečiuliui ir p. Pečiulienei | i L s Stanaičiais, iš ten į Eitku- 

su- 
, o .ręs kelionei reikalingus daly
kus, iš Eitkūnų traukiniu išva
žiavau į Antverpą, su kitais ke
leiviais. Vežė mus prastuose 
gyvulių traukiniuose, nes Vo
kiečiai tais laikais labai mokėjo 
išnaudoti keleivius. Paimdavo 
už gelžkelio bilietą geros klesos 
ir už laivakortę taip pat paskai
tydavo pilnai, bet duodavo že
miausios klesos bilietus, 
maniau, kad taip prastai 
žmonėmis galėtų apsieiti.

Antverpe sėdau Į laivą, 
jurą vežė 14 dienų, prasčiausiu 
laivu, ir kelionė buvo labai pras
ta. Kadangi pats pirkau laiva
kortę užtai mane ir išnaudojo, 
kaip visus kitus. Geriau va
žiuodavo tie kuriems giminės 
iš Amerikos nusiųsdavo laiva
kortes, bet ir tai jeigu Voke
liai sutikdavo pasažierius leis
ti į tą klesą 
pirkta.

New Yorką 
žės 1 d. ir iš

ANTANAS STOČKUS, iš Ra
cine, Wis., prašomas tuoj atsi
šaukti, nes gauta žinia iš na
mų kad sunkiai sužeistas jo sū
nūs ir šeima nori susižinoti su 
tėvu. Atsišaukti pas V. Debe
sis, 7607 Star Ave.

apleidau 
gavėnios

trečia ant Hill st., sename mie-, 
ste, kur Lietuviai išsyk ’pradė
jo gyventi. Ketvirta gi buvo 
ant St. Clair apie E. 21 gatvę. 
Tai ta kolonija kuri neužilgo| 
plačiausia išsivystė ir kur Lie-j 
tuviai atliko daug geru darbų, 
nors buvo atlikta kaip kas ir 
labai negero.

Ten jau gyveno Alšinskas, 
Skunskis, Cigliauskas ir kiti. 
Baltrukonis tada dar gyveno 
ant Line st., dabar E. 60 st.

Geriausias tad? Lietuvis bar- 
zdįiskutis buvo J. Kazlauskas, 
labai puikus žmogus. Bartoše
vičius tada turėjo prie St. Clair 
avė. vartotų rakandų krautuvę. 
Pirmutinis jo biznis buvo bar- 
zdaskutykla, kurią turėjo ant 
Ontario ir St. Clair.

Prezidentu tada buvo Grover! 
Cleveland, Demokratas. Dar
bai tada ėjo labai prastai: bu
vo tikra panika, žmones bada
vo, buvo maitinami miesto lė
šomis, šeimoms davė kurą ir tt. 
Aš pats negavau darbo aštuo
nis mėnesius. Paskui jau ga
vau darbą Soda Ash dirbtuvėj.

P : devynių mėnesių mano gy
venimo Clevelande atvažiavo ir 
mano žmona.

Klebonu tada buvo Kum Die- 
hninkaitis. Ir buvo keistas se
kantis dalykas. Iš Lietuvos bu
vau geras katalikas kaip ir vi
si kiti Lietuviai. Bet Ameri
koje, neturėdamas darbo nei pi
nigų aš nei dūšios neturėjau ir 
niekas apie ją nesirūpino. Ka
da ūmiau dirbti ir atsirado ki
šenių se pinigų, jau kunigėlis 
nradojo apie mane sukti ir kal
bėti apie tikėjimą ir dūšią ir tt.

Kun. Dielininkaitis suorgani
zavo Lietuvos Simu Kareivių

Vyranas rei- 
uniformas ir 
betgi šaudyt 
Neužilgo ta 

nariai ne- 
“kareivia- 
buti uni- 

Vieni liko 
nariais, o

norėjo
ne. 

d r-jos 
Draugijos, kurie

draugiją po vardu šv. Kazimie
ro, kuri ir buvo žinoma “Kazi- 
mi-ro gvardija”, 
kūjo įsitaisyti ir 
šautuvus (kuriais 
nebuvo galima).
draugija skilo, kada 
susitaikė kaslink to 
vimo”: vieni 
formuoti, kiti 
šv. Kazimiero 
kiti Kareiviu
norėjo būti '‘kareiviais”.

Tada buvo draugijų organi
zavimo laikai. Mes šutvėrėm 
Dr. Vinco Dudirkos draugiją, 
aš prisirašiau vienas iš pirmų
jų nariu.

(Bus daugiau)

BEMOKKATĮT
Klubo Specialis Svarbus Susirinkimas

Ketvirtadienio vak. LIEPOS-JULY 6, 8 vai.
LIETUVIŲ SALĖJE.

sis susirinkimas svarbus, visiems Lietuvių Demokratų Klu- 
■ ■ nariams, nes bus nominavimas kandidato ant MIESTO 

MAJORO m’ bus kiti svarbus reikalai aptarimui.
Po susirinkimo visiems nariams kurie atsilankys, bus 

DYKAI 3.2 ŠALTO ALAUS. Visi atsineškite savo ružavą 
i!U3 melu narystės kortelę (su gaidžiu). Taip pat kurie 
m m. susirinkime įsirašys irgi gaus narystės kortelę ir 
lauš at ;iv< dinimut nuo karščio. Valdyba.

BAIGĖ MOKYKLAS. Bir
želio mokyklų pabaigos termi
nu baigė penkias High Schools 
1,376 mokiniai. Tarp jų šie 
Lietuviai (kurių pavardės pa
duota Lietuviškai) :

East Technical High School: 
Bernard Burkons, William De
besis, Jerome Lutkus, Victor 
Shimelonis, John Kaminskas, 
Peter Kunig-onis, Frank Lapin
skas, Felix Smigel, Peter Vito- 
nis, Vitus Zelinskas, Frank Sa
in olis.

East High: Vitold Kubilis, 
Charles Jaconis.

Collinwood High: John Blas- 
kis, Sophia Elazunas, Rita Jus- 
ko, George Kasulonis, Hilda Ze- 
brys, Edward Petraitis.

John Hay High: Helen Je- 
dausgas, Julie Shimkus, Mary 
Kounas.

LIETUVIAI LIEPOS 4 DIE
NOS PROGRAME. Liepos 4, 
mtradienio vakare, nuo 7 vai., 
Edgewater parke, West Side, 
bus 14 tautų programai po va
dovyste WJAY radio stoties ir 
lincmo dainininko Stanley Alt- 
chuler. Lietuvius atstovaus 

bendras choras po vadovyste V. 
Greičiaus. Dainos bus girdėt 
jer garsiakalbius. Kitos tautos 
tuiės savo šokikų trupes. Lie
tuviai neužmirškite atsilankyti. 
Įžangos nebus.

CL. LIET. K AT. DR-JŲ Są
ryšis turės didelį pikniką šį sek
madienį, Liepos 2 d., žinomoje 
vietoj.., Haag’s Grove, prie 
Broadview. Pradžia 10 vai. ry
to. Įžanga 25c. Prie įžangos 
tikietų bus duodama išlaimėji- 
mui dovanos. Pasitikime kad 
plati Clevelando visuomenė at
silankys ir parems Sąryšį, ku
ris nuolat remia viešus tautiš- 
kus-visuomeniškus darbus.

Komisija.

SLA. 14 KP. svarbus pus
metinis susirinkimas atsibus 
Liepos 5 d. Lietuviu salėj, 7:30 
vai. vakare. Nariai malonėsit 
kuoskaitlingiausia atsilankyti, 
kurie nemokėję užsimokėti sa
vo duokles. Taipgi bus svar
bus raportai. J. G. Polteris.

KAS RENČIAMA
—Liepos 2 d. Liet. Kat. Dr- 

jų Sąryšio piknikas Haag’s dar
že, Broadview rd.

—Liepos
“DIRVOS”
Andersono ........

—■Liepos 23—šv. Jurgio pa
rapijos piknikas.

—Liepos 30—SLA. 14 kuo
pos piknikas Andersono farmoj.

— Rugp. 13—SLRKA. 50 kp. 
piknikas Naujos Parapijos dar
že.

4 d. (antradienį)
FORDŽIULAJUS— 

farmo j.

per

kurioj laivakortė

Antanu

laimingos 
Draugas.

Po 
nuo

Mat, galėdavo

road 
deši- 
rasit

Ne
su

IŠVAŽIUOJA atostogų, 
nai Skodžiai su visa šeima, 
1414 E. 65 St., ir p. M. Bara
nauskienė, autcmcbiiu išvažiuo
ja į rytines valstijas apsilan
kyti pas savo gimines bei drau
gus Baltimorėj ir Philadelphi- 
joj ir New Yorke. Prie progos 
apsilankys sostinėje Washing
tone. Išvažiuoja Birželio 30 d. 
ir mano praleisti kelionėse ke
lionėje. Linkėtina 
ir sveikiems .gryžti.

PIRMAS SEZONŲ PIKNIKAS
Rengia L i e t u v i ų -L e n k ų - R u s ų 

darbininkai, žinomoje Neuros 
tan ioje, šį sekmadienį, Liepos 
2 d. Bus žaislai ir dovanos.

Nuvažiavimas: Pearl 
iki Brunswick. Paskui po 
nei ant Prospect rd. Ten 
tolesnius nurodymus.

DIDELIS PIKNIKAS
Sekm. Liepos 9 d., bus iškil
mingas piknikas Neuros sunaus 
sukaktuvių, puikiame Neuros 
Darže, Brunswick, O. Pradžia 
10 vai. ryto. Šokiams bus pui
kiausia muzika. Tikietai tik 
25c ir už tuos gausit valgyt ii 
gerti. Visi kviečiami atsilan-

Law Offices (Teisių Ofisai)

JOSEPH F. SAWICKI
I 826-28 Standard Bank Bldg.

Cleveland. MAin 4848

I lEi'UVIŲ 
.R EI IO

RUDARYMO
1 KILMIŲ
i LRS"GJ 1

RŽEl.lO 11
1 kairūs Į dešinę): 

P ‘ m g j e i 1 e j (s ūd i): 
L. Šukienė
'jj'i.-'lio f.n. sekr.) 

O. Miheli chienė
(I vice pirm.) 

Felix Matia
i arkų Direktorius) 

Ray T. Miller
(Miesto Majoras) 

Adv. P. V. česnulis
(Darželio pirm.)

B. K. Balutis
(Liet. Ministeris) 

William R. Hopkins 
Jennie K. Zwick 
K. S. Karpius

(Darželio sekr.)

ANTROJ EILĖJ:
Grigienė, 
Baltrukoniene,

. Mišeikienė, 
Salasevičienė, 
P. Muliois

(Darželio ižd.) 
Kundrotienė 

(4 svetimtaučiai) 
B. F. Simokaitis

(Chicagietis) 
Jonas Jarus.

O.
M

FOTOGRAFIJĄ 
ir KLIŠĄ DARĖ 
IR PADOVANOJO 
"DIRVAI”
A. J. NAUNČIKAS

dabarti-
Tada toje

(apie E. 79 St.) buvo

pasiekiau Gegu- 
ten traukiau tie

siog į Clevelandą,- pas 
Kazlauską, kuris dabar 
na jau mirę.

Jie tada gyveno ant 
nes Sowinski avė. 
vietoje
tik farmos, bet ten pradėjo ap
sigyventi Lenkai, o Lietuviai, 
vis manydami kad Lenkai yra 
mums “broliai”, irgi šliedavosi 
prie jų. 
kalbėti.

Man 
Lietuviai 
paskiras 
te: viena viršminėtoje vietoje, 
apie E. 79 St., kuri buvo pra
minta Poznane, nes čia buvo 
Lenkų lizdas ir su jais susigy
veno tie Lietuviai kurie mėgo 
“poniškuoti”. Kita kolonija — 
Dzūkų, buvo apie Woodhill

pribuvus, Clevelande 
jau turėjo keturias 

kolonijas šiame mies-

Lietuvi

(Visiems gerai žinomoj vietoj, prie Green Road, i pietus nuo Euclid)

Kurie norit turėti tikrai gerus laikus atsilankykit i šį “Dir
vos” Pikniką — čia per dieną smagiai pasišoksit, pasičes- 
tavosit su draugais skaniu alučiu, pasidinuosit Lietuviš
kų dainelių; pasimatysit su draugais iš aplinkinių mies
tų, na o magaryčioms laimėsit metines “Dirvos” prenu- 

To tik vieno verta Į pikniką važiuoti.

Lžanga suaugusiems 25 centai
Šokiams gros Luizos Orkestras.

Ą.JJMaunCihas


