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GRESIA DIDELIS ANGLIA
KASIŲ STREIKAS

STREIKAS TURI PRASIDĖTI BIRŽELIO 17 
DINĄ — IŠEIS APIE 450,000 DARBININKU

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS '

LAIKYSIS NRA PA
TVARKYMO

Suvažiavę New Yorke 
plieno industrijos vadai nu
tarė palaikyti NRA prin
cipus algų ir darbo valan
dų ir laikytis savitarpyje 
švarios kompeticijos prak
tikos, kaip tai nurodė NRA 
kodai.

Bijo streikų. Preziden
tas Roosevelt sako šalyje 
gali kilti streiko pavojai 
panašus kaip pasireiškė 
anglies industrijoje.

Gen. Johnson, buvęs N. 
R. A. vedėjas, kalbėdamas 
per radio, po konferencijos 
su prezidentu, pareiškė vi
siems darbdaviams kad ne- 
sigriebtų mažinti algas, nes 
tas skaudžiai atsilieps’į’vi
sus.

Toledo, O. — Sustreikavo 
elektros stoties darbininkai, 
suparaližiuodami visą judė
jimą. Namuose reikėjo bū
ti be šviesos, daugelis dirb
tuvių turėjo sustoti dirbti.

Šita stotis teikia elek
trą šiaurinės Ohio mies
tams ir daliai Michigan ir 
Indiana valstijų.

Streikas baigėsi po 24 
valandų, darbininkai sutiko 
dirbti tuo tarpu kai jų at
stovai tarsis už pakėlimą 
algų.

Clevelande, Įsakyta išei
ti streikan 100 amatninkų 
prie apskrities darbų delei 
nupiginimo mokesčio.

Unijos vadai pareiškė iš
šauksią visus šelpimo dar
bininkus amatninkus strei
kuoti nuo darbų miesto, 
apskrities, valstijos, arba 
mokyklų, kur tik bus ban
doma mažinti algos.

Racine, Wis. — Pasibai
gė streikas J. I. Case dirb
tuvių, kur streikavo 1200 
darbininkų per 80 dienų.

Sand Springs, Okla.—čia 
streikuoja Commander au- 
dinyčių darbininkai. Atsi- 
buna peštynių, ir vietomis 
mėtoma bombos.

Columbus, O. — Kilo di
delė muštynė tarp streikuo
jančių 300 Columbus Pack
ing Co. darbininkų ir 200 
policijantų. Keliolika as
menų sužeista, 22 areštuo
ta. Streikeriai naudojo laz
das ir akmenis, policija švi
nines buožes.

Detroit, Mich. — Pasibai
gė streikas Packard Motor 
Car Co. dirbtuvėje, kilęs 
del pašalinimo iš darbo vie
no darbininko.

Valdžia Stengiasi Tarpi
ninkauti Sutaikymui 
ir Streiko Išvengimui

Washington. — Anglia
kasių unija, United Mine 
Workers of Amerika, Bir
želio 1 d. Įsakė 450,000 sa
vo darbininkų streikuoti 
Birželio 17 dieną, jeigu ne
bus kaip kitaip tuo laiku 
patvarkyta.

Šis įsakymas reiškia be
ne didžiausi streiką .šalies 
istorijoje. Tuo tarpu val
džios Įstaigos pradėjo rū
pintis išvengimu streiko ir 
šaukia angliakasyklų atsto
vus ir unijos viršininkus į 
pasitarimą.

Angliakasių unija stip
riai remia Guffey bilių, 
kuris laukia užtvirtinimo 
senate. Tas bilius yra pa
našus i NRA, taikomas an
glies industrijai, draudžia 
kasykloms nežmonišką var- 
žytinę ir kompeticiją, kuri 
beveik subankrutijo anglies 
industriją prieš NRA įve
dimą. Jeigu tas bilius bu
tų padarytas Įstatymu, an
gliakasiai galėtų būti užtik
rinti geresnėmis algomis ir 
be abejo butų atšaukta šis 
streikas.

ITALIJA DIDINA KA- 
RIUMENĘ

Roma. — Mussolini Įsa
kė organizuoti tris naujas 
divizijas kareivių siuntimui 
Į Rytų Afriką,- skaičiuje 
50,000 vyrų.

Sakoma kad Mussolini 
pasiryžęs iki šiai vasarai 
surinkti po ginklu visą mi
lijoną vyrų.

AUTOMOBILIŲ LENK-. 
TYNĖ

Indianapolis, Ind. — Kas 
metai Gegužės 30 d. čia at- 
sibuna automobilių lenkty- 
nė. Šymet ji sutraukė arti 
155,000 žiūrėtojų. Lenkty
nėse dalyvavo 33 automobi
liai, bet baigė tik 15. Vie
nas dalyvis užsimušė, kaip 
kas metas pasitaiko. Lai
mėjo lenktynes ir $27,000 
pinigais Kelly Petillo, kurio 
greitumas buvo po 100 my
lių į valandą.

140 ŽUVO POTVINIUO- 
SE ŠIOJE ŠALYJE

Kansas City, Mo. — Bir
želio 4 d. surinktomis ži
niomis, Kansas, . Nebraska 
ir Missouri valstijose po- 
tviniuose žuvo apie 140 as
menų. Daugiausia žuvo Ne- 
braskoj. Nuostolių pada
ryta už $17,000,000.

Išsiliejo daugiausia Mis
souri upė, uždengdama tūk
stančius akrų žemės. 1400 
šeimų liko be namu.

ŽEMĖS DREBĖJIME 
ŽUVO 40,000 ŽM.

Silma, Indija. — Pereitą 
savaitę šioje Indijos dalyje 
siautė žemės drebėjimas su 
baisiomis pasekmėmis — 
pastarose dienose apskait- 
liuota jog žuvusių bus arti 
40,000. Viename tik Quet
ta mieste žuvo apie 26,000. 
Tose apielinkėse buvo keli 
desėtkai vulkaniškų išsiver
žimų kartu su žemės dre
bėjimu.

ŠIMTAI PRIGĖRĖ 
POTVINYJE

Meksikoje šios savaitės 
pradžioje užėjus dideliam 
potviniui žuvo apie 400 as
menų, diduma jų prigėrė 
besimeldžiant i Šv. Petrą, 
vienoje bažnyčioje kur juos 
užklupo vanduo ir prigirdė. 
Ten surasta jau arti 300 
lavonų.

Kiti prigėrė1 kituose pen
kiuose miesteliuose tame 
slėnyje.

SAKO, ANGLIJA REIKA
LAUS LIETUVĄ NU

SILEISTI
Londonas. —Anglijos už- 

rubežinių reikalų sekreto
rius Sir John Simon pareiš
kė jog dar reikalaus Lietu
vą nusileisti Vokiečiams ir 
sušvelninti savo atsinešimą 
Į Klaipėdos Vokietininkus.

Anglai pripažysta kad 
Vokiečiai pridarė Lietuvai 
visokiausių provokacijų ir 
norėjo atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos, tačiau 
tame krašte gyvenantieji 
Vokiečiai turi turėti jiems 
pripažintas Klaipėdos sta
tutu teises, sako Simon.

PERSIKELIA 11.000 
ŪKININKŲ

Arkansas valstijos ir ki
tų kaimyninių valstijų ūki
ninkai, kurie buvo skau
džiai paliesti sausros, per
sikels Į kitas derlingas vie
tas. Persikelti turi 11,000 
šeimų, pos kitur gauna po 
10 akrų. Federalė valdžia 
Įsigijo 3,250,000 akrų saus
ros nunaikintos tų ūkinin
kų žemės, kur užveis miš
ką.

NUTEISTA MIRTI
Berlinas. — Jauna Vo

kietė motina, 24 metų am
žiaus, nuteista nukirsdini
mui už tai kad leido savo 
trims kūdikiams mirti ba
du. Ji gi gaunamus pašal
pai pinigus praleisdavo be- 
uždama.

BONUS SVARSTYS 
KITAIS METAIS

Washington. — Kovoto
jai už pravędimą kareivių 
bonų biliaus sutiko liautis 
spyręsi toliau ir nutarė ati
dėti kovą už išgavimą bonų 
kitam metui, kada Kongre
sas susirinks išnaujo.

Penkis sušaudė. Maskva. 
— Sovietų valdžia sušaudė 
penkis plėšikus, sukčius ir 
valdžios pinigų išaikvoto- 
jus rastus kaltais prasižen
gimuose. Vienas jų buvo 
prekinio gelžkelio stoties 
kasierius.

ETIOPAI NUŽUDĖ 30 
ITALIJOS KAREIVIŲ 
Roma. — Mažas būrelis

Etiopijos kareivių užpuolė 
ir nužudė 30 Italijos juodų
jų kareivių bei pagrobė ke
letą tūkstančių galvijų.

27 žuvo laive. Baku, So
vietų Rusija. — Kaspijos 
juroje sprogo ir užsidegė 
Rusiškas laivas, kuriame 
žuvo 27 žmonės.

Bando Sudaryti Naują 
Pamatinę NRA

Washington. — Preziden
tas Roosevelt Birželio 4 d. 
paskelbė jog bandys pra
vesti kokį nors įstatymą 
kuris leis palaikyti NRA 
nors svarbiausiuose jos dės
niuose, kaip paveizdan kur 
apeis valdiški kontraktai, 
ir bandys pertvarkyti Įs
taigas kurios turėjo bendro 
su NRA.

Prezidentas sulaikė Kon
greso išsiskirstymą iki kas 
tikro bus nutarta, ir ban
dys pravesti Įstatymą pra
tęsimui pertvarkytos NRA 
nors iki Balandžio 1 dienos 
1936 m. Kongresas gal ne
galės išsiskirstyt iki Rug
pjūčio mėnesio:

Nekuriu didieji fabrikan
tai tariasi palaikyti NRA 
per 90 dienų, iki bus galima 
nustatyti kokia valdiška 
tvarka.

ŠELPIAMŲJŲ STOVIS
Washington. — Tarp Ko

vo ir Balandžio mėn. visoje 
šalyje šelpiamų šeimų skai
čius sumažėjo nuo 4,419,600 
iki 4,260,423. Bet šelpimo 
reikalams išduotų pinigų 
suma padaugėjo nuo $188,- 
049,481 iki $189,295,204.

Dešimtyje valstijų padė
tis pablogėjo, ten atsirado 
daugiau pašalpos reikalau
jančių žmonių. • Kitose 38 
valstijose atsirado daugiau 
darbų ir šelpiamųjų skai
čius sumažėjo.

UŽMOKĖJO $200,000 UŽ 
VAIKĄ

Tacoma, Wash. — Prieš 
keletą dienų buvo pagrob
tas turtuolių Weyerhaue- 
serų 9 metų vaikas, už ku
rio atgavimą gyvo tėvai už
mokėjo du šimtu tūkstan
čių dolarių. Tėvai pasiryžo 
išpildyti visus grobikų rei
kalavimus ir atidavę pini
gus vaiką atgavo.

Bet visi pinigai kurie su
mokėti buvo sužymėti, to
dėl tikima iš tų žymių gro
bikus suimti, kada pinigai 
bus pradėta leisti.

Spėjama kad tos pagro- 
bikų gaujos vadas bus Al
vinas Karpis.

Cleveland. — Sustreika
vo apie 250 darbininkų 
Enamel Products Co. dirb
tuvėje. Kompanija sako ne
supranta delko darbininkai 
sustreikavo, nes nebuvo jo
kių nesusipratimų, tik prieš 
šventę buvo iškabinta pra
nešimai jog darbas laikinai 
sustos surašymui invento
riaus.

ATPLAUKĖ NAUJAS 
JURU MILŽINAS

New York. — Čia atplau
kė pirmą kartą naujai iš- 
budavotas Prancūzų pasa- 
žierinis laivas, jurų milži
nas “Normandie”. Laivas 
padarė greitumo rekordą, 
perplaukdamas Atlantiką i 
4 dienas ir pusę, arba Į 107 
valandas 33 minutas. Vo
kiečių naujas laivas Bre
men keli metai atgal per
plaukė į 110 valandų 27 m.

“Normandie” yra 79,280 
tonų sunkumo, 1029 pėdų 
ilgio. Pirmoj savo kelionėj 
atvežė Į Ameriką 2,170 ke
leivius.

Tokio didelio laivo iki šiol 
nebuvo ir gal negreit bus.

PRANCŪZIJA NORI PI
NIGŲ NUSTATYMO 
Paryžius. — Prancūzijos 

prezidentas Lebrun pareiš
kė jog valdžia jau sutinka 
kalbėti apie nustatymą pa
stovios kainos franko. No
ri pradėti tartis su kitomis 
šalimis apie nustatymą pi
nigų pastovumo, nes tiktai 
taip galės išsisukti pavojin
go kelio kuriuo turėtų nu
eiti finansiniu atžvilgiu.

AUKSAS Iš PRANCŪZI
JOS PLAUKIA

Paryžius. — Auksas ir 
Prancūzijos banko plaukia 
taip vanduo ir valdžia ne
randa būdų kaip sulaikyti.

Del finansinio krizio su
iro ir ministerių kabinetas.

Naują kabinetą sudaryti 
pakviestas Francois Pietri. 
Tuo tarpu žmonės gatvėse 
telia riaušes prieš franko 
vertės numažinimą.

SUĖMĖ VIENUOLĘ SU 
SLĖPTAIS DAIKTAIS
Maskva. — Svetimų pini

gų ir brangmenų parduotu
vėn viena moteriška atnešė 
bažnytinį kieliką, kurį no
rėjo apkeisti į kredito ku
ponus maisto gavimui. Ją 
:uoj nužvelgė, nes pasirodė 
<ad tas kielikas buvo bran
gus. Ją suėmus, moteriška 
oasisakė jog ji buvo vienuo- 
ė caro laikais, ir laike ko

munistų perversmo paslė
pė kiek galėjo pagrobti sa
vo vienuolyno brangių da- 
ykų. Priversta nuvesti Į. 
slėpimo vietą, ta vienuolė 
oarodė ir daugiau žemėse 
kastų brangių sidabrinių 

daiktų. Daiktai konfiskuo
ti, o ta moteris teisiama.

Youngstown, O. — Plie
no darbai Mahoning slėny
je pakilo dviem punktais iki 
50 nuoš.

Sudegė penki vaikai. Ka
nadoj, prie Long Branch, 
Ont., kilus namuose gaisrui 
sudegė penki vaikai.

ŠOVINIU UŽMUŠTA 
PENKI VAIKAI

Vilnius. — Užsilikęs nuo 
tavo laikų šovinis užtiktas 
septynių vaikų ir krapšto
mas sprogo, penkis užmuš
damas, o kitus du sunkiai 
sužeisdamas.

SVARBI PABALTIJO KON
FERENCIJA

Apsvarstyta Svarbus Klausimai Visapusiai Lie
čianti Lietuvą, Latviją ir Estiją

Kaunas. — Gegužės 9 d. čia 
pasibaigė antroji Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos užsieniu rei
kalų ministerių konferencija. Ji 
apsvarstė 14 Įvairių tarptauti
nės politikos ir ekonominių 
klausimų, kurie liečia Pabalti
jo valstybes. Pirmiausia, kon
ferencijoj buvo svarstyta Pa
baltijo valstybių saugumo rei
kalas. Šiuo klausimu visos trys 
valstybės pasisakė už tarptau
tinį bendradarbiavimą, patik
rinant taiką Rytų Europoje.

Taip aiškiai pasisakydamos 
saugumo klausime, Pabaltijo 
valstybės išsklaidė apie jas už
sienių spaudoje paskelbtus vi
sokius netikslumus. Tuo pačiu 
jos sutvirtino Pabaltijo san
tarvės pamatus, nes saugumo 
klausimas Lietuvą, Latviją ir 
Estiją suveda prie bendro ir 
tarpusavio gynimosi stalo.

Taip pat labai svarbus kon
ferencijos nutarimas ' buvo iš
plėsti ir aiškiau nustatyti Pa
baltijo valstybių tarpusavio 
pagalbos budus, kuriuos numa
to Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos santarvės sutartis, pereitų 
metų Rugsėjo 12 d. pasirašyta 
Genevoje. Pasižadėjimas tei
kti savo tarpe politinę ir diplo
matinę pagalbą visomis aplin
kybėmis, kuriomis tautų sąjun
gos paktas gali būti taikomas, 
— suteikia Pabaltijo santarvės 
sutarčiai aiškesnį turinį.

Be šių grynai politinio pobū
džio klausimų, reikia dar pažy
mėti vieną konferencijoje ap
svarstytą svarbų dalyką. Tai 
sutartį tarpusavio ginčams tai
kingai išspręsti. šios sutar
ties sumanymas jau buvo iš
keltas per pirmutinę Pabaltijo 
valstybių konferenciją Taline. 
Tarpusavio ginčų sprendimo 
sutartis bus pasirašyta šį ru
denį per trečią Pabaltijo vals
tybių konferenciją Rygoje.

Iš kitų pasitarimuose apsikar
stytų klausimų, pažymėtinas 
ekonominės konferencijos su
šaukimo nutarimas, ši konfe
rencija, kuri numatoma dar 
šiais metais, aptars ir sutvar
kys Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos bendrus ekonominius rei
kalus.

Taigi antra Pabaltijos san
tarvės konferencija apsvarstė 
bendrų svarbių politinių ir eko
nominių klausimų ir padarė nu
tarimų kurie žymiai išplės Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ben
dradarbiavimą. Tsb.

Paleistas Klaipėdos 
Krašto Seimelis

NAUJO SEIMELIO RINKI
MAS RUGSĖJO 29 d.

Kaunas. — Liūdnos praeities 
ligšiolinis Klaipėdos krašto sei
melis buvo išrinktas 1932 me
tais Gegužės 4 d. Pagal Klai
pėdos krašto statutą, seimelis 
renkamas trims metams. Va
dinasi, šymet Gegužės 4 d. pa
sibaigė jo gyvavimo laikas.

Gegužės 9 d. Klaipėdos kraš
to gubernatorius VI. Kurkaus- 
kas paskelbė aktą, kuriuo lig
šiolinis krašto seimelis yra pa
leidžiamas. Nauji seimelio rin
kimai paskirti Rugsėjo 29 d. 
Iki naujas seimelis bus išrink
tas, Klaipėdos kraštą valdys 
gubernatorius VI Kųrkaųskas

ir ligšiolinė J. Bruvelaičio di
rektorija.

Visame Klaipėdos krašte da
bar prasideda prieš-rinkiminė 
agitacija, kuri bus gana aštri. 
Kaip ir reikėjo laukti, ją jau 
pradėjo Vokiečių radio ir spau
da, agituodama Klaipėdos kraš- 

Į.t.o gyventojus nebalsuoti už 
Lietuvius.

Per šiuos rinkimus krašto 
gyventojai tikimasi galės lais
viau paduoti savo balsus. Rin
kimai eis pagal naujų rinkimo 
įstatymų, kuriais bus renkama 
ir visas Lietuvos seimas.

Šymet Klaipėdos krašto sei
melį rinks 65,000 to krašto gy
ventojų ir išrinks 29 seimelio 
narius. Tikimasi šymet Lietu
viai laimės daugiau savo Lie
tuvių negu pirmesniais rinki
mais. Ikšiol Lietuviai turėjo 
seimelyje šešis narius. Tsb.

Pertvarkoma Karo Mu- 
zejaus Sodelis

Kaunas. — Kauno miesto 
centre jau keliolika metų yra 
įrengtas gražus sodelis. Čia 
stovi žymių Lietuvos vyrų pa- 
minklai-biustai (Daukanto. Ku
dirkos, Basanavičiaus, Mairo
nio), čia Laisvės Statula, isto
rinės, per Nepriklausomybės 
kovas iš priešų atimtos patran
kos; pagaliau čia žymiausias 
sodelio paminklas, prie kurio 
iškilmių metu renkasi tūkstan
čiai žmonių atiduoti pagarbą 
žuvusiems del Lietuvos laisvės. 
Greta šio paminklo yra garbin
gas ir brangus Nežinomo Kar
eivio kapas, atidengtas pernai 
Lapkričio 23 d.

Karo Muzejaus sodelis —• 
kiekvieno Lietuvio vakarinė 
malda ir rytmetinė giesmė. 
Čia kiekvieną rytą ant Vytau
to Didžiojo muzejaus aukštų 
bokštų karo invalidai iškelia 
Lietuvos valstybinę vėliavą; 
vakare vėliava su gražiomis 
apeigomis nuleidžiama, daly
vaujant minioms Kauno gyven
tojų. Tai nepaprastas įspūdis, 
kuris giliai įsminga ne tik 
kiekvieno Lietuvio bet ir sve
timtaučio širdin. Ne be reika
lo apie karo muzejaus vėliavos 
nuleidimo iškilmes taip gra
žiai atsiliepė visų kraštų spau
da.

Senojo karo muzejaus jau 
nėra. Jis nugriautas. Visi 
muzejaus eksponatai perkelti į 
Vytauto Didžiojo muzejų. Del 
to reikėjo pertvarkyti ir patį 
muzejaus sodelį, tą Lietuvių 
tautinę šventovę. Muzejaus 
viršininko Gen. V. Nagevičiaus 
pastangomis muzejaus sodelis 
dar bus praplatintas paminklai 
ir kiti pastatai perkelti ties 
Nežinomo Kareivio kapu; bus 
kitaip suplanuota ir sodelio 
skverai, apsodinti Lietuviško
mis rožėmis ir kitomis gėlėmis. 
Karo muzejaus sodelio pertvar
kymo darbai dabar baigiami, 
ir šią vasarą jau išaugs nauji 
puikus gėlynai, naujai pastaty
toje tautos šventovėej. Tsb.

LIETUVOS BONI 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos bo
nų kuponus visų metų pilna 
jų verte už prenumerata ir 
knygas arba spaudos darbus.

6820 Superior Aye, čleyęląnį



DIRVA

PITTSBURGHO PADANGĖ DETROIT SLA. IR SKRIDIMAS
RAJ AUSK AITĖS V AŽIUO J A 

LIETUVON
Muzikoliškos sesutes, Julė ir 

Zona Rajauskaitės, rengiasi 
važiuoti Į Lietuvą šią vasarą, 
o rudenop mano įstoti į Kauno 
muzikos konservatoriją tęsti 
muzikos mokslą Lietuvoje.

Sesutės Rajauskaitės jau ke
letas metų kaip dalyvauja vie
tos Lietuvių ir net Amerikonų 
muzikaliuose programuose ir 
jau gerai pasižymėjusios. Jo- 
dvi dalyvavo ir radio progra
muose, prie to buvo apsilankiu
sios koncertuoti ir Clevelande, 
ir visur buvo gerai priimtos. 
Jodvi be abejo ras pritarimo ir 
Lietuvoje, o įstojusios į Kauno 
muzikos konservatoriją ir ją 
baigusios, bus Lietuvai nau
dingos. Rep.

—
RENGIA PIKNIKĄ KAMBA

RIO FONDO NAUDAI
Lietuvių Kambario įrengimui 

Pittsburgh© Universitete Ron
do komitetas rengiasi prie di
delio pikniko. Tuo tikslu šau
kiama visų Fondo draugijų at
stovų susirinkimas Birželio 27 
d., nuo 8 vai. vakare, Lietuvių 
Pilečių Klubo salėje, 1723 Jane 
street. Draugijų atstovai pra
šomi pribūti, taipgi draugijos 
kurios dar nėra prisidėjusios i 
Fondą prašomos atsiųsti savo 
atstovus, nes Kambario Fondo 
reikale visos turi lygias teises 
ir gali dalyvauti kartu su kito
mis draugijomis. Vald.

KATĖ ĮVEDĖ ŠEIMININKĄ 
J BĖDĄ

Petras Košk,unas pateko po
licijos nuovadon tik del to kad 
nežiūrėjo kur jo katė landžio
ja. Policija darė kratą jo na
muose, 1110 Binhganiton str., 
kadangi kaimynai skundė jog 
jis parduoda naminę degtinę.

Policij antai apkrėtė namus 
nieko nerado ir buvo beaplei- 
džią, kaip vienas policijantas 
išgirdo katę kniaukiant. Kode] 
tai jam užėjo noras pažiūrėt 
kur ta katė randasi, ir pradė
jo jos žiūrėti. Pasirodė jog 
katė randasi sienoje, atsargiai 
užtaisytoje su slaptu atidary
mu. Ten šeimininkas laikė pa
slėpęs namų darbo degtinę.

Atidarius sienoje švarpą, iš
šoko katė, ir tada policija už
tiko degtinės slėpimo vietą.

Koškunas tapo areštuotas ir 
teisiamas už prekiavimą prieš- 
įstatymiška degtine.

(PARSIDUODA PIANAS.— 
Labai geras pianas, mokėtas 
$350, parsiduoda tik už $50, iš 
priežasties išvaųiavinro Lietu
von. Kreipkitės greitu laiku: 
2514 Sarah str., S. S., Pitts
burgh, Pa.).

Joseph K. Mergler
A D V O C A T E 

(Advokatas) 
Room 705

Tramways Building
159 Craig St., West

Telefonas: La. 0262
MONTREAL'

Senoji T evyne
Jus Laukia

Aplankykit savo gimtini kraštą
▼

Greičiausia kelionė j Lietuvą

Bremen - Europa
Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavene ir užtikrina 
patogu nuvykimą j KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo.
Informacijų klauskit pas vietini 

agentą arba

HAMBUSG-fiMERICAH LINE
HOBIU GERMAN Ltm
1119 Euclid Ave. Cleveland

LANKĖSI VYSK. MATULIO
NIS

Ir pas mus Pittsburgh© ap
silankė Vyskp. T. Matulionis, 
svečias iš Lietuvos, kuris dar 
nesenai buvo išliuosuotas iš so
vietų Rusijos kalėjimo. Vys
kupas Matulionis viešėjo šv. 
Kazimir.o parapijoj, pas Kun. 
M. Kazėną, ir pasakė kalbą apie 
savo prietikius ir gyvenimą po 
bolševikais nuo 1923 metų.

Pittsburgh© Angliškai laik
raščiai plačiai aprašė Vysk. T. 
Matulionį, talpino jo atvaizdus 
kaipo nelaisvio, paprastuose 
darbininko rūbuose, ir pilnoje 
vyskupo suknioje.

ORGANIZUOTI DARBININ
KAI KOVOS

Pittsburgho srityje organi
zuoti darbininkai, kurių pri- 
skaitoma virš 100,000, pradeda 
mobilizuotis kovai prieš fabri
kantų ir šiaip įstaigų pastan
gas ilginti, darbo valandas ir 
mažinti algas, dabar kada tapo 
atmesta NRA. Darbininkų va
dai sako dės visas pastangas 
sulaikyti keitimą algų ir darbo 
valandų. Jeigu darbdaviai ką 
nors pradės daryti prieš mus, 
darysim ir mes, sako uniju va
dai.

AKRON
SMULKIOS ŽINELĖS

Vietos buvusios Lietuvių Šv. 
Petro bažnyčios klebonas pra
nešė kad toje bažnyčioje įvyks 
40 valandų pamaldos, kurios 
prasidės Birželio 7 d., ir tą die
ną, penktadieni, visą dieną bus 
ir Lietuvis kunigas.

Akrono dirbtuvės savo ilgai 
dirbantiems darbininkams duo
da dvi savaites atostogų su už- 
mokesniu. Kai kurie darbinin
kai. tarp jų ir Lietuviai, tuo 
pasinaudodami atlanko gimi
nes, pasivažinėja, kiti apsitai
so savo namelius. Bet yra ir 
tokių kurie visai kam kitkam 
tą laiką sunaudoja: štai paveiz- 
dan vienas girtuoklėlis, prisi
lakęs per atostogas, ėmė mušti 
savo žmoną, ji turėjo šauktis 
policijos, ir vyrelis atostogas 
praleido kalėjime. Prieš gry- 
žimą į darbą, kada atostogos 
baigėsi, žmona nuėjus kalėji
mai! užmokėjo pabaudą ir par- 
sivedus namon vėl pristatė dir
bti. Tankiausia tokie žmonės 
neskaito jokio laikraščio nei 
knygos savo namuose neturi.

KVIEČIAMI JONINIŲ PIK- 
NIKAN. A. L. Draugiškas 
Klubas yra užkviestas dalyvau
ti "Dirvos’’ rengiamame Joni
nių piknike Birželio 23 d., Neu- 
ros l’armoj, Brunswick, Ohio. 
Tame piknike dalyvaus daug ir 
šiaip Akrono Lietuvių.

Kalnas.
PIKNIKAS. SLA. 154 kp. 

piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, Birželio-June 9 d., žino
moj Amelian’s farmoj. Atsi- 
lankykit seni, jauni, busit pa
tenkinti. Komisija.

“MARGUTI S”
Skaitykit "Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas:

"MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

ATAKOS PRIEŠ DAILĖS 
CHORĄ. Prieš du metus atva
žiavęs iš Chicagos muzikas J. 
Žiūronas suorganizavo chorą, 
kuris pasivadino Detroito Lie
tuvių Dailės Choras. Choras 
pasidarė įstatus, kuriais nusi
statė būti nepartijinis, ir kiek 
matyt choras to ir laikosi, ven
gia kaip partijų politikos taip 
ir religijos, ir rodos niekam ne
turėtų šis gražus jaunuolių dar
bas užkliūti, bet tikrenybėje 
taip nėra. Priešų atsirado net 
iš kelių frontų. Bendrai, Lietu
viai yra pavydus, taigi ir šia
me atsitikime Dailės chorui at
sirado priešų pavydo sumeti
mais, nes chorui gerai sekasi. 
Choro parengimus publika lan
ko skaitlingiausia, bet reikia 
pasakyti kad šis jaunas choras 
daug ir dirba, štai jau antri 
metai kaip išlaiko radio progra
mą, pats rengia vakarus, o jei 
kas paprašo padainuoti, niekad 
neatsisako. Toks gyvas choro 
darbavimasi pradėjo sutraukti 
apie save geriausius daininin
kus, nes kekvienam smagu dir
bti tokioje organizacijoje ku
ri palaiko Lietuvišką dainą ir 
muziką, kuomi palinksmina sa
vo vientaučius kas šeštadienį 
per radio.

Detroito Lietuviai klausosi 
Lietuviškų radio programų ir 
gerėjasi, bet ar visi? Ne. Kun. 
J. Čižauskas, Šv. Jurgio para
pijos klebonas, pasirodė nekan
triausias, nes pirmas uždrau
dė savo parapijonams dainuoti 
tame radio programe, ir graso 
apšaukti vardus ir pavardes tų 
dainininkų kurie neklausys jo 
uždraudimo.

Antra ataka chorui padaryta 
iš kairės, kitoj formoj. Kuo
met muzikas Žiūronas pasitrau
kė nuo choro vadovystės, o pa
ėmė vadovauti Vyt. Dermaitis, 
tai musų komunistų atskala, 
vadinama sklokininkais, pama
nė kad tas jaunas vadovas nie
ko nenusimano, su juo galima 
bus .važiuoti į Rusiją, tie žili 
“jaunuoliai” (sklokininkai) vi
si sugužėjo į chorą, atsinešė 
"internacionalus” ir marsalie- 
tes, taipgi pasiūlymus chorą 
prirašyti prie proletarų meno 
sąjungos, ir tt., bet tas neiš- 
degė, nes kaip vedėjas Dermai
tis. taip kiti jaunuoliai tuos jų 
revoliucinius himnus pavadino 
“baloni” ir griežtai pareiškė 
jog nenoru priklausyti jokiai 
partijai ir dainuos tik Lietu
vių dainuojamas dainas. Tai- 

[ gi musų raudonukai turėjo nu
tilti ir paliko jaunuolius ramy
bėje.

Trečią ataką darė Kun. Bo- 
reišis, Šv. Antano parapijos 
klebonas, kuris iš sakyklos už
draudė savo globoje esančius 
Vyčių 102 kp. choro narius dai
nuoti prie Dailės choro ir neiti 
i jų parengimus.

Paskutiniu laiku Šv. Jurgio 
parapijos klebonas vėl iš saky
klos grasino parapijonims nei
ti Į kitų organizacijų piknikus 
ir parengimus. Tai tau ir mo
kinimas 'mylėti artimą. . . .

Kada artistas J. Olšauskas 
gyveno Detroite ir vedė Vyčių 
102 kuopos chorą, vyčiams se
kėsi, jų vakarai buvo lankomi 
skaitlingai, bet mes nepavydė
jom, o priešingai, patys lanky
davome® ir remdavom; Olšau
ską ir vyčius girdavom už pa
laikymą Lietuvystės Amerikos 
Lietuvių jaunime. Bet pasku
tiniu laiku parapijų chorai pa
kriko ir neužima jokio aktivu- 
mo tautiniame darbe, patys ku
nige i taipgi niekuo nesirūpina 
apart savo kešeniaus. Jie ren
gia apvaikščiojimą Vasario 16 
d. dėlto kad galima pasipini
gauti, o jei kur nenumatoma 
parapijai pelno tai tų “patrijo- 
tų” ir nėra. Pavyzdis yra at
silankymas Adv. R. Skipičio. 
Gen. Konsulas P. žadeikis pa
raše Kun. Boreišiui apie sve
čio atsilankymą, bet klebonas 
nieko nedarė, nei kitiems ne
pranešė, ir pagalios kada sve
čias atvykęs j Detroitą užėjo 
pas kleboną, jo šeimininkė tu-

Kaip SLA. Pild. Taryba 
Apleidžia Savo Orga

nizaciją, Dirbdama 
Kitiems

Jau antri metai kaip socia
listai kankina ir savo tikslams 
išnaudoja Amerikos Lietuvių 
visuomenę žadėdami skridimą į 
Lietuvą. Tą skridimą žadėjo 
įvykinti 1934 metų vasarą, bet 
visuomenei gausiai remiant, 
socialistų vedamos skridimo or
ganizacijos pajamos taip nyko 
kad visuomenė nepaspėjo pri
siųsti pinigų padengimui lėšų. 
Net paskolos užtraukta geres
niam pinigų išleidimui.

Dabar, su pavasario pasiro
dymu, socialistai vėl kreipėsi į 
visuomenę reikalaudami aukų. 
Socialistai sunaudojo dar ir ki
tą būdą pinigų gauti.

Valdydami tautišką Susivie- 
nijmą, jie žino kad ten yra pi
nigų, todėl Griagitis įsako S. 
L. A. centro valdybai stoti so
cialistams į pagalbą, naudojant 
organizacijos autoritetą, vei
kiant į SLA. narius, kad išvi
lioti iš visuomenės daugiau pi
nigų. Socialistai visai nepaiso 
kad SLA. nuo to gali daug nu
kentėti. Taipgi neatsižvelgia 
nei pati SLA. centro valdyba į 
tai kad gali Susivienijimą įvel
ti atsakomybėn.

SLA. organe “Tėvynėj” cen
tro valdyba skelbia atsišauki
mą į narius ragindama aukoti 
tam neva skridimui. Nepajieg- 
dami daugiau pinigų iš žmonių 
ištraukti, socialistai imasi to 
netiesioginio žygio.

Esam pergyvenę daug svar
bių įvykių — tautinių ir vals- 
stybinių — kur ištikro reikėjo 
visos Amerikos Lietuvių para
mos, bet SLA. valdyba anais 
laikais nei vieno panašaus at
sišaukimo į SLA. narius neiš
leido. Dabar, kada varoma pa
sipinigavimo skymas tik gru
pelės oportunistų, SLA. centro 
valdyba jų naudai išleidžia di
džiausi atsišaukimą.

SLA. nariai užmirštami
Vietoje raginti SLA. kuopas, 

turinčias pinigų, skirti apmo
kėti bedarbės suvargintų narių 
duokles ir palaikyti narius prie 
organizacijos, vietoj rengti agi- 
tatives prakalbas už SLA. au
ginimą ir pritraukimą daugiau 
narių, ypač jaunimo, ir tuomi 
palaikyti SLA. balansą nepa- 
keliant nariams mokesčių, Cen
tro valdyba neatsižvelgdama a- 
pie savo organizacijos reikalus, 
pasiima lošti rolę propagandis
tų už “skridimo” biznį.

Gerai pažindami Lietuvių so
cialistų gudrybes, daugelis iš- 
kalno numatė kad socialistų 
“skridimas” yra ne kas kitas 
kaip tik pasipinigavimas.

Visuomenė, pirmutinių lakū
nų Dariaus ir Girėno mirtimi 
buvo tiek sujaudinta kad puo
lėsi remti ir tuos kurie pasi
rengė anų nelaime pasinaudoti 
ir pasipinigauti. Visi pamiršo 
faktą jog Amerikos Lietuvių 
istorijoje nėra atsitikimo kad 
socialistai butų ką dirbę visuo
menės, tautos labui, o ne savo 
kišenini.

Negana kad jie sugebėjo pa

rėjo pameluoti buk klebonas 
sergąs, o kiti sako klebonas 
tuo laiku buvo pas vieną para- 
pijoną. Ar tąi už tokius dar
bus galima savintis tautos dar
buotojo vardas?

Klebonams butų geriau pasi
rūpinus apie tą Lietuvišką jau
nimą kuris stumdosi alinėse ir 
gatvėse, tiems reikalinga paro
dyti geresnis kelias ir atveti 
ąnt “dvasios “šventos”, o jau 
susipratusį jaunimą, kuris dar
buojasi chore, palikti ramybė
je, tie jau atrado savo kelią ir 
dirba Lietuvybei. Koresp. 

sigauti Amerikos silpnadvasius 
mažai protaujančius žmonelius, 
bet net iš Lietuvos pinigų iš1 
gavo.

žinodami socialistus, nors jie 
tą skridimą ir įvykdytų, galim 
būti tikri tuomi jie neatsimo
kės savo tautai, kuriai tiek ža
los pridarė. Musų tautiečių di
dieji darbai Lietuvos nepriklau
somybei atgauti atlikta be so
cialistų pagalbos, dar jiems de
dant visas pastangas pakenkti.

Tik melu ir suvedžiojimais 
socialistai tą ‘skridimą“ vykdo. 
Paveizdan, jau pernai Vaitkus 
“buvo gatavas” išlėkti ir reng
ta išleistuvės, o dar tik šį pa
vasarį paskelbta kad jis išlai
kė kvotimus ir gavo leidimus 
tuo lėktuvu skraidyti.

Jeigu SLA. centro valdyba 
nori priversti SLA. narius pri
sidėti prie tų apgaulioj imu vy- 
kinimo, tai kokį pasitikėjimą 
nariai gali turėti tai Pild. Ta
rybai pačios savo organizaci
jos reikaluose? Ar nebus Su
sivienijimas įtrauktas i tokią 
pat padėtį kaip ALTASS?

J. Sagys.

KEARNY, N. J.
DIDELĖ NELAIME. Gegu

žės 14 d. taisant namą, nupuo
lė nuo pastovų 13 pėdų aukš
tumo, J. Abromaitis, jo sūnūs, 
ir Pučinskutis. Abromaitukas 
visai nesusižeidė; Pučinskutis 
tik koją įsilaužė, o Juozas Ab
romaitis taip smarkiai susižei
dė jog nuvežus į ligoninę, net 
ir operaciją padarius, nieko ne
gelbėjo, ir jis Gegužės 16 d. 
mirė.

Velionis buvo vienas iš pra
kilniausių šios apielinkės Lie
tuvių, visuomet buvo organiza
cijų vadovybėje, ir šymet buvo 
Schuyler Lietuvių taupymo ir 
skolinimo draugijos pirminin
kas ir Liet. Piliečių Klubo di
rektorius ; taipgi buvo vienin
telis šios apielinkės Lietuvis 
savo rūšies specialistas plum- 
beris.

Mirusio J. Abromaičio pažiū
rėti atėjo daugybė žmonių, ir 
buvo prisiųsta daug gėlių vai
nikų ; Gegužės 19 d. visas L. P. 
Klubas atvyko atsisveikinti sa
vo gerą draugą.

Gegužės 20 d. J. Abromai
tis, daugybės automobilių nu
lydėtas į vietinę Lietuvių baž
nyčią, kur klebonas Kun. Vai
cekauskas atlaikė iškilmingas 
pamaldas, o paskui buvo nuly-! 
dėtas ir palaidotas Šv. Kryžiaus] 
kapinėse N. Arlingtone. Gra-
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Address

BROOKLYNO - N. Y. IR
NEW JERSEY ŽINIOS

NEWARK, N. J.

ATSAKYMAS NEWARKIE-
* ČIUI

Gerbiamas “Dirvos” redakto
riau, prašau man leisti atsakyti 
per jūsų laikraštį į neteisingą 
užmetimą kuris tilpo “Dirvos” 
nr. 19 iš Gegužės 10 d., kur 
“Newarkietis” neteisingai kal
tina New Jersey Valstijos Lie
tuvių komiteto valdybos na
rius: Kralikauską, Trečioką ir 
Gudą Dariaus-Girėno paminklo 
fondo .pinigų dalinime ne tam 
kam reikėjo.

Yra labai nemalonu polemi
zuoti su žmogum kuris neturi 
pilietiškos drąsos pasirašyti sa
vo pavardę. Trumpai atsakant, 
Newarkieciui reikalinga pasa
kyti kad New Jersey Valstijos 
Taryba mums nėra girdėta ir 
žinoma, ir kad mes: Kralikaus
kas, Trečiokas ir Gudas, į tokią 
Tarybą nepriklausome.

Dariaus-Girėno paminklo rei
kalais rūpinasi New Jersey Val
stijos Lietuvių Komitetas, ku
rį sudaro sekanti nariai: Bal- 
trukonis, Gudas, Kun. Kelme
lis, Kulikaitis, Kralikauskas, 
Liudvinaitis, Paknys, Kun. Sto
nis, Kun. Simonaitis, Trečiokas 
ir Prof. Žilevičius. Valdyboje 
yra: J. Kralikauskas, pirm.; 
Kun. I. Kelmelis, vice pirm.; 
Prof. J. Žilevičius, II vice pirm. •> 
S. F. Gudas ir Kun. S. Stonis 
iždininkai, ir A. S. Trečiokas, 
sekretorius.

Sakyto komiteto ir valdybos 
nariai susideda iš šešių atski
rų miestų ir dėlto vadinasi New 
Jersey valstijos.

Pasakymas kad veik visi iš
rinkti iš Newarko ir kad su 
niekuo nesiskaitą (Kralikaus
kas, Trečiokas, Gudas) yra ne
teisingas. Komitetas laiko sa
vo susirinkimus ir į susirinki
mus visuomet yra kviečiami 
visi nariai ir tiktai didumos 
komiteto narių susirinkimuose 

borius buvo jaunas Šaukonis, 
kuris labai gerai viską tvarkė. 
Ilsėkis amžinai, brangus Lietu
vi.

Schuyler Skolinimo įstaigos 
draugija dabar tik atidarė sa
vo 43-čią seriją. Pereitą seri
ją prisirašė 25 nariai, daba)' | 
kaip girdėt gal bus dvigubai) 
daugiau, nes ši draugija yra I 
sumanių Lietuvių vedama ir 
labai gerai stovi. Jon gali pri
sirašyti kiekvienas kas tik no
li, o draugija jums patarnaus 
nes ji tvirtai stovi, ir garbė 
Lietuviams tokią įstaigą turė
ti- J. V. Baltrukonis. 

Enjoy ahappy vacation at "The PloygroundoftheGreatLukes"—Junel5tcSept.2 

EVERY ENJOYMENT AWAITS YOU. HAPPINESS AND HEALTH HERE REIGN SUPREME! 

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, at mod
erate rates. Finest Bathing Beach in the world, so gradual in slope, a 
child can enjoy it in safety. There’s Fishing, Golf, Tennis, Dancing ... 
endless attractions for young and old. Our Midway is filled with the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informal as you desire, events Picnic Grounds. 
AUTO TOURISTS . . plan your journeywith a delightful stay at Cedar Point. Ideal for a day, 
a week-end or your entire vacation. Free parking space for 6000 cars. Ample garage space. 

Reached by rail, interurban or busses to Sandusky; or by auto, Ohio Route 2, 
U. S. Route 6, or by steamer.

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE

The G. A. Boockling Co., Cedar Point, Sandusky, Ohio.

Please send ms, without obligation, your new folder on Cedar Point.

padaryti nutarimai yra pildo
mi. Neteisingai yra pasakyta 
kad komitetas susirinkimo nu
tarimo nepildąs reikale padali
nimo surinktų pinigų, “tris da
lis surinktų pinigų siųsti Da
riaus-Girėno paminklo fondui, 
o ketvirtą dalį antram skridi
mui”. Prašau nurodyti kada, 
kur ir kas tokį nutarimą yra 
padaręs? Taipgi, reikalinga 
pasakyti kad pilnos atskaitos 
yra tilpusius spaudoje ir apie 
tai taipgi žino Dariaus-Girėno 
P. S. Centro komitetas.

A. S. Trečiokas, 
N. J. V. L. Kom. Seki-.

DARIAUS MOTINOS 
KŪNAS IŠLYDĖTAS 
LIETUVON

Iš Chicagos išsiųstas Dariaus 
motinos karstas buvo Brookly- 
niečių pasitiktas gelžkelio sto
tyje Jersey City, kurie susirin
ko išlydėti garbingo tautos vy
ro žymią motiną amžinai ilsėtis 
tėvynėje, kur ilsisi jo sūnelis, 
Steponas Darius.

Išsirikiavę, su vėliavomis, 
Brooklyno Lietuvių Legijonie- 
rių Pirmas Dariaus-Girėno Po
stas atliko kariškas ceremoni
jas, o visuomenės veikėjai išsi
rikiavę atitinkamai velionę iš 
traukinio nulydėjo Į Juozo Gar
švos, Brooklyno graboriaus, au- 
tombilį ir kelios dešimtys au
tomobilių palydėjo Į laivą Fre- 
derik VIII, kur atlikta pasku
tinis Amerikoj Dariaus moti
nai atsisveikinimas.

Legionierių atstovas Adv. K. 
Jurgėla pasakė atitinkamą kal
bą, vėliau pakvietė organizaci
jų atstovus atsisveikinti. Kal
bėjo išeilės: Vice konsulas P. 
Daužvardis, Juozas Ginkus, J. 
Valaitis, K. Vilniškis, p. Ka
minskas, ir daugiausia Dariui- 
Girėnui pasidarbavęs Chicago- 
je Kapt. Petras Jurgėla.

po to, Juozui Garšvai aptar
naujant, cementinis Dariaus 
rfibtihos grabas padėtas laive 
ir išleistas į Tėvynę Lietuvą.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdekite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.
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KADA BUS ATIDEN
GTA MUSU DIDVY
RIAM PAMINKLAS

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON PAŽINK LIETUVA

LIET. TRIBŪNOS 
SKAITYTOJAMS
REDAKCIJOS ŽODIS

Kadangi šiai vasarai “Dir
vos” redaktorius išvyksta Lie
tuvon į Pasaulio Lietuvių Kon
gresą ii- todėl “Dirva” bus su
mažinta iki 6 puslapių, tuomi 
sumažinant ir vietą laikrašty
je, ir kadangi Amerikos Lietu
vių Sąjunga rengiasi trumpu 
laiku pradėti .Chicagoj leisti 
savo laikraštį, kuris apims ir 
Chicagos Lietuvių judėjimą, 
todėl “Lietuvių Tribūna” iši
mama iš “Dirvos” skilčių.

“Lietuvių Tribūnos” Redak
cija šiuomi atsisveikindama su 
“Dirvos” Redakcija ir skaity
tojais, reiškia širdingą savo 
ačiū už duotą paramą ir koope
raciją reikale išeivijos Lietu
vių tautinio veikimo, taipgi 
duoda žodį kad ir ateityje sten
gsis toje pačioje linkmėje su 
“Dirva” bendradarbiauti, nenu
traukdama jokių santikių ir 
bendrų idėjų. Ikišiol musų ko- 
operavimas davė geras pasek
mes ir poziciją visuomet išlai
kėme, todėl iš musų pusės lin
kėtina ir geistina kad ir atei
tyje musų bendradarbiavimas 
butų lygiai pasekmingas ir tau
tinio nusistatymo Lietuviams 
naudingas.

“Lietuvių Tribūnos” Red. 
Bronius F. Simons-Simokaitis

Chicago, III.

MAŽINA SKAITLIŲ 
PAŠALPAS IMANČIŲ

Su pradžia Birželio mėnesio 
Illinois valstija perregistruoja 
bedarbius kuriems reikalinga 
pašalpa, kad pašalpas imančių 
skaitlius butų sumažintas. Iš 
šelpiamųjų
brauti visi ne-piliečiai i 
kurie turi progą gauti darbus. 
Tokiu bildu manoma iš p.išalp- 
gavių išbraukti apie 19,000 šei
mynų, ir tuomi valstijos pašal
pų fonde sutaupyt $1,263,234 
per metus.

skaitliaus bus iš-
tie

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS
Petras Ragaišis, 38 m. amž., 

gyvenęs No. 901 W. Cullerton 
gat., tvarkydamas savo namų 
sieną buvo palipęs ant poros 
sprindžių aukščio kaladėlės. 
Kaladėlei pavirtus, Ragaišis vi
su smarkumu puolė žemyn pa
taikydamas galva į kraštą ce
mentinio tako, galva skilo taip 
pavojingai kad nugabentas į li- 
gonbutį Ragaišis greitai mirė, 
nespėdamas net apipasakot sa
vo nelaimę.

EKSKURSIJA

Modernišku motorlaiviu

GRIPSHOLM
Išplaukia iš New Yorko

(Per Gothenburgą-Stockholm)
Keleiviai išplaukia iš Stockholmo 
nauju modernišku laivu ‘Marieholm’ 
per Baltijos jurą į Klaipėdą. Kelio
nės laikas 24 valandos.

EKSKURSIJA RENGIAMA 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
Kartu išplaukia Am. Liet. Kat. Stu- 
dentų ir Profesijonalų Sąjungos ek
skursija, kurią vadovaus Sąjungos 
Centro Pirmininkas Jonas K. Mor
kūnas, iš Rochester, N. Y., ir Są
jungos centro dvasios vadas Kun. J. 
Balkunas, Maspeth, N. Y.

Kitas patogus išplaukimas 
Drottningholm Birž. 12 
Informacijų, laivakorčių ir ekskur
sijos brošiūrėlių kreipkitės į bent 
kurį Laivakorčių Agentų Sąjungos 
narį, autorizuotą laivakorčių agentą 
arba į bent kurią raštinę:

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. New York, N. Y. 1

LAISVĖS KOVOTO
JAI JUDA

CHICAGOJE MIRĘ
LIETUVIAI

Chicagoje, Gegužės 20 d. Lie
tuvių Aero Klubo patalpose ga
na gausiai susirinko ginklo bro
lių Amerikos ir Lietuvos eks- 
karių, kurie atgaivino ir su
stiprino Amerikos Lietuvių ir 
Lietuvos eks-karių Legijono 3- 
čiąjį Vytauto Didžiojo Postą, 
kurio tikslas yra vienyti visus 
Lietuvius karius kur jie butų 
tarnavę didžiojo karo laiku. Jie 
palaikys artimus santikius su 
Lietuvos savanorių kūrėjų są
junga ir dirbs gaivinimui Lie
tuviškos dvasios Amerikos Lie
tuvių tarpe. <

šis buvusių laisvės gynėjų 
energingas būrelis ,pirmiausia 
nutarė padarėt: susipažinimo 
šeimynišką vakarėlį tose pačio
je Aero klubo patalpose Birže- 
io 15 d., į kurį kviečiami visi 
Lietuviai be skirtumo. Tame 
vakarėlyje galės prisirašėti į 
'.ią organizaciją visi buvusieji 
cariai ginklo draugai. Todėl 
visi kurie buvote didžiojo karo 
netu Amerikos kariumenėje, 
irba kurie tarnavote Lietuvos 
tariumenėje, ar partizanuose 
>ei šaulių sąjungoje ir Klaipė
dos sukilėlių grandinėse, visi 
>sat maloniai kviečiami padau
ginti musų eiles, kad galėtume 
stipriai susiorganizavę ir vėl 
;asitarnauti musų brangiai tė

vynei Lietuvai ir- visai žmoni- 
■ ai. Lauksime visų.

Lietuvis.

‘LITUANICA II” Iš 
CHICAGOS IŠSKRIDO

Lakūnas F. Vaitkus apleido 
■hicagą lėktuvu “Lituanica II” 

ir išskrido i rytines 
,<ur lanko žymesnes 
dalyvaujant aviacijai 
e dienose. Paskui,

valstijas, 
kolonijas, 
surengto- 
žada lėk-

i į New Yorką ir laukti ati
tinkamo oro skristi į Lietuvą. 

Kada Vaitkus galės išsiren
gti j tokią pavojingą ir tolimą 
■'.elionę niekas negali pasakyti, 
les tas priklauso gamtos tvar
kai.

Vaitkui ir jo lėktuvui Chica- 
agoje išleistuvių daugiau ren
giama nebus, 
iraneša, nes 
oasekmingos 
jog daugiau

kaip “Naujienos” 
jos buvo taip ne- 
kiek jų rengta, 

ir bijoma rengti.
Taigi Vaitkus išskrido su 
:aga “neatsisveikinęs”, ir 
pačios “Naujienos” rašė, 
kutinį kartą....

Chi- 
kaip 
pas-

išvežiotojai. priklau- 
dviem unijom, išėjo strei- 
reikalaudami padidinimo 

penkiais dolariais į savai- 
didesnio komiso nuo kiek-

STREIKUOJA PIENO 
VEŽĖJAI

Pieno 
santi 
;an, 
dgų 
_ę ir
dienos puskvortės išvežiojamos 
grietinės. Policijos viršininkas 
streikuojančių darbininkų uni
joms įdavė pasargą kad strei- 
keriai nebus toleruojami jei jie 
kėsinsis prieš tuos pieno išve- 
žiotojus kurie streikai! neišeis.

NUMIRĖ SENAS 
LAIKRAŠTININKAS

Praeitą savaitę Chicagoj 
mirė 75 metų .amžiaus sulau
kęs Nikodemas Zlotnicki, Len
kas laikraštininkas ir istorikas, 
parašęs keletą istoriškų knygų 
Lenkti' kalba. Jis buvo keleto 
Lenkiškų laikraščių redakto
rium Chicagoj ir New Yorke, 
taipgi tūlą laiką redagavo ir 
Lenkų susivienijimo leidžiamą 
dienraštį “Zogda”.

nu-

NUMIRĖ AKLA SENELĖ
Paulina Kazlauskienė, 67 

amžiaus senelė, gyvenus 2817 
So. 49 gat., Ciceroj, nuo tūlo 
laiko buvus neregė, nežinia kur 
įsidrėskė ranką, o greitai žais- 
dą kaip reikiant neaprupinus, 
atsirado gangrina ir ranka ėmė 
urnai tinti. Senelė viso to iš
sigandus ir nesurasdama pa
galbos, numirė pirm negu spė
ta pašaukti daktarą.

m.

VISĄ

nuva-
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

mirė
Kazi-

amz.

Paulius Kairis, 17 m. amž., 
gimęs Chicagoj, mirė Geg. 3 d., 
palaidotas Tautiškose kapinė
se.

Viktoras Mikutis, iš Lauku
vos par., 61 m. am., mirė Cice
roj Geg. 3 d., palaidotas šv. 
Onos kapinėse, Spring Valley, 
Illinois.

Antanas Albertas. 50 metų 
amž., mirė Geg. 11 d., palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse.

Petronėlė Roželienė, Rokiš
kio ap., žiobiškio par., 40 me
tų amž., mirė Geg. 11 d., pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse.

Jurgis Petkus, Tauragės ap., 
Šilalės par., 46 m. amž., 
Geg. 12, palaidotas šv. 
miero kapinėse.

Jonas Jareckas, 79 m.
Panevėžio apsk., Naujamiesčio 
par., mirė Geg. 14, palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Ona Stankienė, iš tėvų Pet
rauskaitė, Raseinių ap., Upėnų 
par., pusės amžiaus, mirė Geg. 
14, palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse.

Jonas Domarkas, 40 m. amž., 
Telšių ap., Kulių par., mirė Ge
gužės 17, palaidotas šv. K. kap.

Emilija Lukošienė, mirė Ge
gužės 17, palaidota šv. K. kap.

Antanina Baltutienė, iš tėvų 
Stasiukiutė, 39 m. amž., iš Tū
binio miestelio, Šilalės par., mi
rė Geg. 19, palaidota šv. K. k.

Kazys Petrokas, 69 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, mirė Geg. 19 
d., Indiana Harbor, Ind., palai
dotas Šv. Kaz. kapinėse Chica
goje.

Uršulė Poškienė, 43 m. amž., 
iš Tauragės ap., Stulgių par., 
mirė Geg. 19, palaidota Šv. Ka
zimiero

Bronė
tų amž., gimus Chicagoj, mirė 
Geg. 20,, palaidota šv. Kaz. k.

, Jonas Mondeika, gimęs Lie
tuvoj, 42 m. am., mirė Geg. 19, 
kariškai palaidotas šv. K. kap.

Antanas Sadunas, 42 m. am., 
Ukmergės aps., Jonėnų kaimo, 
žuvo automobilių nelaimėj Ge
gužės 21 d., Blue Island, 111., 
palaidotas Tautiškose kapinėse 
Chicagoje.

Adomas Babičas, sulaukęs 
pusės amžiaus, iš Kėdainių ap., 
Krakių par., mirė Geg. 21, pa
laidotas šv. Kazimiero kap.

kapinėse.
Paulauskaitė, 19 me-

RUOŠIAMA JAUNUOLIŲ 
EKSKURSIJA LIETUVON

Surengimui Lietuvių sporti
ninkų jaunuolių ekskursijos 
Lietuvon, dabar dedama visos 
galimos pastangos. Tame rei
kale darbuojasi Lietuvos Vyčių 
kuopos, vadovaujant jų dvasios 
vadui Kun. Valančiui. Norima 
suorganizuoti ekskursijon Lie
tuvių Sportininkų būrį bent iš 
15 žmonių. Ekskursantų atsi
rastų lengvai antra tiek, bet 
vis bėda su finansais, kurių 
šiais laikais visiems trūksta. 
Užtat dabar rengiama vakarai, 
gegužinės ir kitokios pramogos 
kad iš jų gautų pelnų sukėlus 
ekskursijai reikalingą pinigų 
sumą.

ATVYKS KUN. COUGHLIN
Pragarsėjęs per radio savo 

kalbomis Detroito katalikų ku
nigas C. E. Coughlin pasiryžo 
atvažiuoti Į Chicagą pasakyti 
prakalbą. Tam tikslui jis at
siuntė savo pasiuntinį sujieš- 
koti tinkamą vietą kur galėtų 
susirinkt daug tūkstančių klau
sytojų. Tinkamiausia vieta nu
žiūrėta Chicagos Soldier Field, 
ir pasiuntinis kreipėsi Į miesto 
autoritetus prašant kad leistų 
ta vieta Kun. Coughlinui pasi
naudoti, tačiau atsakyta jog 
politiškoms avanturoms tą vie
tą suteikti negalima. Ikšiol dar 
nežinia kur tikrai Kun. Cough
lin galės kalbėti.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą ‘‘Dirvą1’.

su- 
jų 

jau 
Lie-

Chicagoje, Dariaus-Girėno 
paminklo komitetas ypač da
bartiniu laiku visu smarkumu 
dirba kad per musų amžinos 
atminties didvyrių Dariaus ir 
Girėno dvimetines žuvimo 
kaktuves butų atidengta 
garbei paminklas, kuris 
pradėtas statyti gražiame
tuvių apgyventame parke, ša
lę kurio randasi Lietuvių gar
binga įstaiga, šv. Kazimiero 
Akademija, ir puošni šv. Kry
žiaus ligoninė. Tai Marquette 
Parko kolonija, kur, pačiame 
parke, neužilgo išdygs pamink
las Dariui ir Girėnui atminti.

Paminklo statymo komitetas 
savo posėdyje Gegužės 13 d. 
nutarė rengti paminklo atiden
gimo iškilmes Liepos 14 d., bet 
paskiau galutinai nutarta ati
dengimo iškilmes daryti Liepos 
28 d. Iškilmėms nutarta pa
kviesti visi didieji Illinois poli
tikos vadai ir katalikiška vy
riausybė. Be to nutarta pakvie
sti visos Lietuviškos organiza
cijos, parapijos ir visokios mo
kslo įstaigos dalyvauti su savo 
vėliavomis.

Toliau, komitetas nutarė iš
siuntinėti visiems Lietuviš
kiems biznieriams laiškus, su 
prašymu prisidėti prie tij isto
riškų iškilmių, pasigarsinant 
savo biznį tų iškilmių progra- 
mo knygutėje, kurios bus iš
leista apie 100,000. Be to, ga
lės savo maža auka pasigarsin
ti ir Lietuviškos draugijos bei 
įvairus klubai, ir pavieniai ku-1 
rie suteiks stambesnę auką bus 
programe pažymėti.

V. Rėkus, 
Komiteto sekretorius.

ATIDARYS BEDARBIŲ 
ŠELPIMO STOTIS

Porai savaičių praslinkus po 
šelpimo stočių uždarymui, po 
daugelio ginčų Illinois valsti
jos legislaturoj,

STENGKITES PAŽINTI 
LIETUVĄ

Kas vasara paprastai 
žiuoja Lietuvon keli šimtai A-
merikos Lietuvių paviešėti. Jų 
šią vasarą važiuos daugiau ne
gu pernai, delei Kaune organi
zuojamo Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongreso.

Lietuviams patartina kreip
tis kelionei dokumentų ir lai
vakorčių tik į Lietuvius agen- 

I tus, ypač Lietuvių Laivakorčių 
I Agentų Sąjungos narius, kurių 
I antrašai laikas nuo laiko telpa 
Į “Dirvoje” ir kituose laikraš
čiuose. Lietuviai agentai ge- 

I riau jums patarnaus ir suteiks 
geriausius patarimus apie 
lionę ir kitus reikalus.

Toliau, kaslink buvimo 
čioje Lietuvoje. Svarbu 
kiekvienas parvažiavęs į savo 
Tėvynę neprasėdėtų visą laiką 
tik savo gimtiniam kaime. Ne- 

1 užtenka nueiti ar nuvažiuoti 
I tik į savo parapijos miestelį ir 
ten pasidairius, pasimačius su 
pažystamais, gryžti Amerikon. 
Toks keliavimas yra bevertis.

Parvažiavus, reikia pasisten
gti pamatyti visą Lietuvą. At
minkit, dabar Lietuva yra mu
sų, pačių Lietuvių valdoma ša
lis. Visi miestai ir miesteliai 
smarkiai pažingėję pirmyn, iš
sitaisę, juose yra daug ko nau
jo. Reikia viską matyti.

Reikia aplankyti šiaip visas 
I svarbesnes vietas, rezortus ir 
viską kitą. Tada tai matysit 
savo Tėvynę, tada tai gausit 

I apie ją puikiausių įspūdžių.
Parvažiavus į 

riems laikams”, 
ti visus pinigus 
telyje, už tuos 
pasistengti pamatyti visą Lie
tuvą arba daugiausia kiek jos 
galima matyti į pasiskirtą Lie
tuvoje buvimo laiką.

Yra žinoma kad daugelis va
žiuojančių į Lietuvą su 
čiu klausia laivakorčių 
ar jiems būtinai reikės

VILNIAUS KRAŠTO 
BAŽNYČIA PRIEŠ 

LIETUVYBĘ.

ke-

pa- 
kad

Lietuvą “ge- 
vietoj praleis- 
viename mies- 
pinigus reikia

rupes- 
agentų 
važiuo- 

kelintu kartu Į ti į Kauną, ar negalėtų jie sa- 
balsuojant tapo perleista bi- f v0 gryžimą sutvarkyti be Kau
lius leidžiantis padidint vienu no.... Reiškia, bijo į Kauną 
centu “pardavimo taksus” su nuvažiuoti. Tai ką gali matyti 
1 Liepos, permatyta jog galės Lietuvoje nebuvus Kaune?
surinkti po $3,000,000 į mėnesį, Reikia būtinai nuvažiuoti į 
ir federalei valdžiai prisidėjus Palangą, pamatyti ten esantį 
su penkiais milijonais dolarių garsų Birutos Kalną. Yra daug 
į mėnesį, bedarbių šelpimo sto- jr kitų svarbių istorinių vietų, 
tys vėl netrukus atsidarys. kalnų, istorinių likučių. Rei-

--------------- kia juos matyti.
LAIKYSIS NRA TVARKOS Svarbu pavažiuoti garlaiviu 

Valstybės aukščiausiam teis- Nemunu ir pažinti visą Nemu
nui! panaikinus ikšiol prakti- na.
kuotą industrijoj šalies Atgai- Lietuva yra nedidelė šalis ir 
vinimo Aktą, Chicagos žymes- poros savaičių laiku galima la- 
nių firmų, kaip Marshall Field bai daug jos matyti, o ypač kad 
& Co., Sears Roebuck & Ce., ten transportacija, gelžkeliais, 
Wrigley ir keletas kitų korpo- autombusais ar garlaiviais, yra. 
racijų, viešai pranešė jog lai- labai pigi.
kysis ikšiol praktikuoto akto ir Pas gimines visą laiką sėdint 
toliau, pasiliekant prie tų pačiu nusibosit ir jiems. Gerai per- 
darbo valandų, su tuom patim važiuoti kiek ir vėl sugryžti.
skaitliam darbininkų, ir darbi- Kas nedrąsus vienas važinė- 
ninkams mokės tas pačias ai- ti, gali su savim imti kokį sa
gas kokios buvo ikšiol mokama. | vo giminietį studentą 

dentę, ir jam padarys 
sau turės malonumo.

Jeigu jūsų gimtinis 
ar miestelis pasitaiko būti dar 
purvinas, arba pasitaiko būti

Gegužės 25 d., 4 vai. po pietų, I lietingas oras, nereiškia kad vi- 
švedų Amerikos Linijos modernią- soj Lietuvoj taip prasta. Bet 
ku motoriniu laivu “Gripsholm is- . .
plaukė skaitlingiausia šiais metais tie kurie bijo 1S savo kaimo kl- 
ekskursija Amerikos Lietuvių į Lie- įur pavažiuoti, ir negauna ge- 
tuvą, is New Yorko tiesiog į Klai- . . . T . ,
pėdą, šią ekskursiją rengė Lietu- resmo supratimo apie Lietuvą, 
vių Laivakorčių Agentų Sąjunga Keliauninkas.
Amerikoje. Motorlaivis “Gripsholm” 
priplauks Klaipėdą Birželio 6 d. Iš 
Klaipėdos laivas vyks į Helsinkį, 
Suomijoj.

Išlydėti keleivius ir apžiūrėti lai
vą susirinko didelė minia žmonių. 
Sulyg priduotų skaitlinių laive bū
vių išplaukė daug, 1450, Lietuvių, 
vo svečių apie 4000 asmenų. Keleį- 
Suomių, Estų ir Švedų. Pirmą vie
tą daugumu užėmė švedai, antrą 
Suomiai, trečią Lietuviai.

Kelionė jiems labai įvairi, 
kiekvienos tautos keleiviai turi 
vo įvairius tautinius-tradicinius 
karus ir kitas pramogas susidedan
čias iš dainų, šokių, muzikos ir tt.

Antra šiais metais Amerikos Lie
tuvių ekskursija Švedų Amerikos 
Linija išplauks tuo pačiu motorlai
viu “Gripsholm”, ’ Liepos 3 d. Ši 
ekskursija yra rengiama Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos. Eks
kursija vyks iš New Yorko per Go- 
thenburgą į Klaipėdą. Norintieji 
dalyvauti šioje skaitlingoje ir įvai
rioje ekskursijoje malonėkit kreip
tis į bent kurį Lietuvį agentą, ku
ris jus pilnai aprūpins visais reika
lingais dokumentais ir laivakorte. 
Ekskursijos Švedų Amerikos Linija 
buna visada skaitlingos.

Ekskursiją Palydėjęs.

Išplaukė Skaitlinga Eks-

nes 
sa-
va-

ar stu- 
gero ir

kaimas

The Samson Tonic & 
Tea Co.

1285 EAST 79TH STREET
Cleveland, Ohio

Informacija dykai 
H No. 1.—Vienatinis 

skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekmė 
garantuojama j 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.

No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir gallstones.
No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pliki

mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, 
saugoja plaukus nuo slinkimo, 
sėkmės garantuotos arba pinigai 
grąžinami.

Atdara iki 9 vai. 
dieną.

ap- 
Pa-
su-

Lenkiška katalikų dvasiškija 
yra daugiausia prisidėjus prie 
Vilniaus krašto sulenkinimo. 
Lenkinimo darbas per bažny
čią Lietuviškame Vilniaus kra
šte sistematingai buvo varo
mas ištisus šimtmečius. Už
tat ir nestebėtina kad prieš Di
dįjį karą daugelis Vilniaus kra
što gyventojų nelabai atskirda
vo katalikybės nuo Lenkybės.

Pasinaudodama Vilniaus kra
što sodiečio tamsumu, Lenkų 
dvasiškija sugebėjo daugelį į- 
tikinti jog katalikų religija 
yra Lenkų religija (“Polska 
wiara”). O kunigo žodis tuo
met Vilniaus krašto sodiečiui 
buvo šventas.

Vis dėlto Lenkinimo akcija 
turėjo daug geresnį pasireiški
mą Gudų tarpe; Lietuviai nja- 
žiau pasidavė Lenkinimui. Tai 
galima aiškinti ne tiek Lietuvio 
sodiečio atsparumu kiek kalbos 
skirtumu. Mat, Lenkų dvasiš
kija nepasistengė išmokti Lie
tuvių kalbos ir tik šios aplin
kybės dėka Vilniaus kraštas 
nepaliko galutinai sulenkintas.

Užgrobus Vilnių
dabar Lenkinimo akcija 
bažnyčią varoma 
giant priemonių. Visų pirmiau
sia Lenkai pasistengė ištrem
ti iš Vilniaus vyskupavusį ten 
kelis metus a. a. arkivyskupą 
Matulevičių, o į jo vietą paso
dino žinomą seną Lenkininką 
ark. Jalbžykowskį. Geresnio 
pasirinkimo jie negalėjo pada
ryti, nes Jalbžykovvskis gana 
pakenčiamai kalba Lietuviškai.

Vilniaus vyskupu-sufraganu 
buvo paskirtas žinomas dar 
prieš karą Lietuvių ėdikas ir 
su kunu ir siela Lenkams atsi
davęs vysk. Michalkevičius. Be 
to, tiek 
dvasiška 
šimtas 
Ko gero 
tokios
savaimi suprantama.

Ark. Jalbžykowskis ir čia 
buvo mėginęs svetimom ran
kom žarijas žarstyti, bet tas 
jam 
tas 
dą. 
talo
darbas buvo • įvesti pusiau Len
kiškas pamaldas gryniausia 
Lietuviškose parapijose. Bet 
kadangi Lenkiškų pamaldų į- 
vedimas ten kur visai nėra 
Lenkų, vis dėlto nemalonus da
lykas tai Jalbžykowskis pa
prastai tokius parėdymus duo
davo tiktai žodžiu, kad susida
rytų įspūdis jog Lenkiškas pa- 

. maldas įvedė savo noru Lietu
viai klebonai. Tačiau kai ku
rie klebonai tam pasipriešino ir 
reikalavo parėdymo duoti raš
tu. Raštu parėdymų jie nega
vo, o patys buvo iškelti į kitas 
dažniausia į Gudiškas parapi
jas; į jų vietas buvo atkelti ar
ba Lenkai klebonai 
snesni Lietuviai.

Reikia pastebėti 
tiniais metais buvo
si veiklesnieji Lietuviai kuni
gai, o į jų vietas atkeliami 
Lenkai. Nemokėdami Lietuvių 
kalbos, jie plusta per pamoks
lus Lenkiškai viską kas Lietu
viška, draudžia tikintiems pri
klausyti prie Lietuviškų drau
gijų, skaityti Lietuviškus laik
raščius, ir tt. Kas jų nepa
klauso, tiems atsisako duoti iš
rišimą ir kitokius bažnytinius

ir pusiau Lenkiškai, 
vyskupijos elgesiu Lie- 
parapijonys piktinasi ir 
atsisako duoti lėšų baž- 
reikalams.

Lenkams, 
per 

neatsižvel-

Rudnios Lie- 
atkaklųs, todėl 
savo nutarimo

Lenkų bent du nuošim- 
Lenkuojančių Gudų kc- 
nuoš., ten Lietuvių kal- 
bažnyčios visai ujama.

Vilniaus kapitula, tiek 
seminarija yra visas 

nuošimčių Lenkiškos, 
gali Lietuvis laukti iš 
dvasiškos vyresnybės

nepavyko ir buvo privers- 
parodyti savo tikrąjį vei- 
Butent, šio Lenkybės apaš-

pirmas "ganytojiškas” Dau-
Lietuvių buvo iš-

kunigai verčiami 
parapijose organi-

arba paklu-

kad pasku- 
perkelti vi-

patarnavimus, net atsisako va
žiuoti pas ligonius. Silpnesnės 
valios Lietuvius tokia Lenkų 
kunigų taktika parlaužia ir jie 
pasiduoda. Bet nemaža atsi
randa ir tokių kurie gąsdinami 
nesiduoda, į bažnyčią pradeda 
nevaikščioti, o išpažinties eina 
į tolimas parapijas, kur yra 
Lietuviai kunigai.

Dabar su Lenkų pamaldų į- 
vedimu į Lietuviškas parapi
jas, Vilniaus vyskupija pradė
jo nesivaržyti ir jau visai ofi
cialiai pareikalavo įvesti Len
kiškas pamaldas visur. Mat, 
kur atsiras trys-šeši Lenkai 
ten jau pamaldos bažnyčioj tu
ri būti atliekamos pusiau Lie
tuviškai 
Tokiu 
tuviai 
dažnai 
nyčios

Antai, Rudnios parapijonys, 
įvedus čia pusiau Lenkiškas 
pamaldas, uždengė savo lėšo
mis pusę bažnyčios, o kita pu
sė taip ir stovi nedengta. Jie 
sako, jei pamaldos pusiau tai 
ir bažnyčios išlaikymas pusiau 
su Lenkais. Kadangi čia Len
kų suvis nėra tai bažnyčia ir 
stovi nedengta, 
tuviai yra gana 
reikia tikėtis, 
greit nepakeis.

Kitose parapijose kur susi
randa 
čiai ir 
kia 10 
ba iš
Prie tokių parapijų priklauso 
jau iš prieškarinių laikų pra
garsėjus Lenkuojančių Gudų 
riaušėmis Gervėčių parapija. 
Nežiūrint į tai kad Gervėčių 
parapija yra beveik grynai Lie
tuviška, Lietuvių kalba iš baž
nyčios išmesta. Klebonauja čia 
Lietuvių ėdikas, kurio svar
biausias užsiėmimas plūsti Lie
tuvius iš sakyklos. Tiesa, Lie
tuviai čia neva turi kas kelin
tas šventadienis savo pamal
das, kurios tačiau retai kada 
atsibuna, nes to paties klebo
no ir dvarininkės Domeykienės 
suagituotos davatkos Lietu
viams visais budais kliudo. Del 
to Gervėčių bažnyčioje kilo ne 
kartą muštynės ir bažnyčia 
buvo uždaryta. Nors puolamo
ji pusė buvo sulenkėję Gudai, 
bet nukentėjo Lietuviai, 
geliui vietos 
keltos bylos.

Lietuviai 
Lietuviškose
zuoti Lenkiškai endekiškos or
ganizacijos skyrius. Bendrai 
Lietuviai kunigai Vilniaus vys
kupijoj taip suterorizuoti kad 
pradeda bijotis savo šešėlio.

Taip dalykams esant Vil
niaus krašto sodietis vis labiau 
pradeda šalintis nuo bažnyčios. 
Daugelis sako: jei mes negali
me melstis savo gimta kalba tai 
galim apsieiti ir be bažnyčios. 
Ištikro, įvedus Lietuviškose pa
rapijose Lenkų kalba pamal
das, bažnyčios labai ištuštėjo. 
Mat, kai kurie klauso Lietu
viškų pamaldų per radio ir Ne
priklausomos Lietuvos, kiti vi
sai nevaikšto į bažnyčią. Yra 
nemaža Lietuviškų sodžių, ne
senai gana religingų, kur be
veik niekas neina išpažinties. 
Taip Vilniaus kurt jos ganyto
jai nuganė savo aveles.... Už
tat Vilniaus krašto sodžiuje 
paskutiniu laiku labai gerą pa
sisekimą turi įvairios sektos, 
su kuriomis nustoję autoriteto 
Lenkų kunigai negali kovoti.

Tsb.

NAUDINGIAUSIAS VAISTAS
V. Bickis, 1303 W. 64 St., Cleveland, rašo: Brangus draugai. Aš 

kenčiau nuo exemos per pustrečių metų, bandžiau viską bet niekas man 
nepagelbėjo. Mano koja buvo labai prastoje padėtyje, tino iki pastorėjo 
dvigubai. Pagaliau aš pabandžiau ALBINA mostį ir per tris dienas ją 
naudojant galėjau pradėti vaikščioti ir dirbti. Atsikračiau exemos į du 
mėnesiu, mano oda pagražėjo. Pirma to net reikėjo pasiduoti ligoninėn, 
kur išgulėjau 20 dienų, nes negalėjau pavaikščiot. Taigi rekomenduoju 
ALBINA mostį visiems kurie serga su Exzema.

J
 ALBINA MOSTIS galima gauti 1 uncijos dėžutė už $1, 3 unc. už $2. 
Kreipkitės tiesiog pas jos išdirbėję šiuo adresu: (23)

MICHAEL BUNGARZAN 4514 Detroit Ave. __ Cleveland, Ohio



AR SLA. DALYVAUS KONGRESE?

AR SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE 
UŽSITRAUKS ANT SA
VĘS GĖDĄ?

Taip išrodo, jeigu nesiūs 
savo atstovo Į Viso Pasau
lio Lietuvių Kongresą, ku
ris rengiamas Kaune jau 
už poros mėnesių.

Musų Susivienijimas pa
siliks užkampyje, mažai ko 
verta, mažai paisanti apie 
visuotinus musų tautos rei
kalus organizacija.

Jeigu Susivienijimo cen
tro valdyba nemato svarbos 
turėti atstovą Kongrese, tą 
svarbą turėtų parodyt kuo
pos ir išraginti Pild. Tary
bą rinkti atstovą ir siųsti.

Pild. Tarybai nereikalin
ga šaukti jokis specialis su
važiavimas delegato išrin
kimui — tą gali atlikti kri
vūlės keliu.

Jeigu gali išmėtyti tūks
tančius dolarių per metus 
tik savo suvažiavimams-po- 
sėdžiavimams, tai gali iš
galėti skirti kelis šimtus 
dolarių pasiuntimui Susi
vienijimo delegato į Kauno 
Kongresą.

Nereikia siųsti tokio ku
rio “kelionė ir sugaištis” 
įvarys Susivienijimą į mai
šą: gali leisti organo “Tė
vynės” redaktorių, kuris ir 
taip paprastai gauna vasa
ros laiku apmokamas ato
stogas ir kaipo alginis dar
bininkas nepaduos organi
zacijai sąskaitų už “sugaiš
ti”, o kelionės kaštai ir pa
čios tiesioginės išlaidos bus 
sulyginamai mažos.

Nuo' Kongreso kalbų, ta
rimų, nuo pačių Įgautų ten 
įspūdžių daug priklausys 
pakilėjimas Lietuvybės mu
sų tarpe.

Jeigu Susivienijimas ne
siūs Į Kauną atstovo šią va
sarą, už tai bus kalta musų 
Pildomoji Taryba, kuri pa
sirodys nepaisanti už Lie
tuvybės plėtojimą ir palai
kymą, tiktai žiūrinti imt’ 
sau iš SLA. iždo “keliones 
ir sugaištis”, o organizaci
ja lai sau smunka. Tai bu
tų užsimovimas maišo sau 
ant galvos ir tikrinimas vi
siems kad nieko musų tarpe 
nesidaro ir nereikia apie 
nieką rūpintis.

Kuomi manoma Susive- 
nijimas auginti, kokia nu
matoma jam ateitis jeigu 
jis bus laikomas užkampy
je?

SLA. Pildomoji Taryba, 
pagalvokite! Nesipeškit už 
tai kas turėtų būti siunčia
mas, nepavydėkit kad kitas 
o ne jus galėsit nuvažiuoti, 
bet atsižiurėkit į reikalo 
svarbą, siųskit tą asmenį 
kuris pigausia atsieis.

Pinigų yra—juk tokiems 
reikalams palaikoma Tauti
škų Centų Fondas. Jeigu 
pernai iš to fondo padova
nojo .$600 Grigaičiui, kodėl 
negalima apmokėti Susivie
nijimo delegato kelionė į 
Kongresą?

“Dirva” Laikinai 
Sumažinama

Kaip pernai taip ir šią 
vasarą, “Dirva” sumažina
ma iki 6 puslapių, vasaros 
sezonui. Rudenop vėl pra
dės išeiti 8-nių puslapių.

Sumažinus puslapių skai
čių bus lengviau apsidirbti 
likusiems prie jos, “Dirvos” 
redaktoriui K. S. Karpiui 
išvažiuojant Lietuvon.

Su šiuo numeriu “Dirvo
je” pasibaigė ir “Lietuvių 
Tribūna”. (Žiur. p. 3.)

Paskutinis “Dirvos” * 
Pareiškimas “Antro 
Skridimo” Reikale

Vienas reiškiuingas . Lie
tuvių gyvenime asmuo pa
darė šitokį paklausimą “an
tro skridimo” reikale:

“Kaip su antruoju skri
dimu: ar vis dar laikotės 
opozicijoje? Kai lakūnas 
pakils, juk opozicija vargu 
beturės prasmės. Laikas 
butu revizuoti nusistaty
mą.”

“Dirva” to niekados ne
padarys, ir štai del kokių 
priežasčių. Jau buvom ra
šę kad socialistai savo “an
trą skridimą” vykdyt (nors 
ir Į balą nukrisdint) yra 
priversti, nes už neišpildy- 
mą per laikraščius ir laiš-1 
kus duotų prižadų jų laukia 
didelė bausmė.

Mes stoti remti “antrą 
skridimą” negalim del to 
kad jis pradėta organizuo
ti blogais norais: pasipini
gauti Įvalias, o tik už tru
pinius paskui neva vykdyti 
“tautos garbei” dalyką ir 
vis traukti iš žmonių dau
giau pinigų.

AR ATMINSI?
Ar atminsi, mergužėle, 
šį pavasario1 sodeli, 
Tylią, mielą valandėlę, 
Ir brangų žodelį?....

Nes pražydę baltos vyšnios
Šiam pavasario sodelyj
Numes skaisčius žiedus savo, 
Tą žavingąjį vualį....

Ir pavasario gėlelių 
Nukris spalvingi žiedeliai, 
Nublanks saulėlydžių žaros, 
Tik ne meilės žodeliai. . . .

Kidronelis.

PRIMENU
Primenu, svaigo sode alyvos, 
Vėjas šlameno jaunus lapus, 
Širdį aplankė nėrimas didis
Skinant skaisčiosios vilties žiedus....
Primenu naktį šviesią, žvaigždėtą, 
Aukso jaunystę, žavius sapnus.... 
Saulėtą žvilgsnį, meilės lydėtą, 
Nemirštamuosius dainų žodžius....

LIAUDIES DAINA
Už jurų, už marių
Už mėlynųjų
Rinko mergelė, rinko jaunoji 
Smulkias uogeles.

Ne tiek ji rinko, 
Kiek gailiai verkė, y
Pati sau viena, pati sau viena 
Gailiai ašarojo. .

Štai ir atjojo 
Jaunas bernelis.
Artyn prijojo, tolyn viliojo 
Jauną mergelę.

— Tolyn į mišką 
Geresnės uogos, 
Mes prisirinksim juodų uogelių, 
Jauna mergele!

— Jei Dievą myli,
Atstok nuo manęs,
Saulutė leidžias, vakars netoli, 
Tolimas kelias.

Jus kalnai, kloniai, 
Lydėkit mane, 
Visi žvėreliai, girios paukšteliai 
Linksminkit mane.

ŠVENČIONIŲ LIETU
VIU MOKYTOJU
S-GOS LAIŠKAS

Hartfordo Lietuviams

Per p. V. M. Čekanauską nuo

Bėdon pakliuvę, tie su
manytojai ištisą metą me
lavo visuomenei apie “lei
dimus” ir “išleistuves”, ir 
dabar tas pačias pasakas 
skelbia.

Šis socialistų “skridimo” 
rengimas prilygsta senovės 
tūlų valdovų elgesiui: Jie, 
užpuolę, apiplėšę savo kai
mynus, žmones išžudę, par
sigabenę jų lobius, už dalį 
tų lobių savo mieste pasta
tydavo bažnyčią, pasirody
mui kokie jie “geri”....

Tas pats ir su “antru 
skridimu”: jo sumanytojai 
pasiėmė viską į savo ran
kas, susiplanavę kad galė
tų kuodaugiausia pasipel
nyti, surinko arti $38,000, 
už dalį tų pinigų neva ren
gia “skridimą” ir bando 
kitiems Įrodyti kokie jie 
“geri”, nes va atlieka “tau
tos garbei” darbą....

Nežiūrint kokį garbingą 
darbą imsi dirbti, bet jeigu 
rankos nėra švarios tas 
darbas neturi reikšmės.

“Dirvos” nusistatymo re
vizavimas butų užgyrimas 
socialistų begėdiško musų 
visuomenės išnaudojimo ir 
jų skleistų melagysčių.

Hartfordo Lietuvių, Švenčionių 
Lietuvių Mokytojų Sąjungos 
bibliotekai ir istoriškai-pedago- 
giniam muzejui gavome aukų 
25 dolarius.

Džiaugiamės kad net tolimo
je Amerikoje gyvenantieji bro- 
liai-Lietuviai užjaučia, visais 
atžvilgiais sunkų musų gyveni
mą ii' kiek galėdami mums pa
deda.

Nors kultūriškai - tautiškoje 
dirvoje dirbame, bet musų gy
venimo sąlygose darbas yra la
bai sunkus. Ne vien del mate
rijai! ų, bet ir del kitų aplinky
bių mes negalime tiek dirbti 
(kad ir kultūrinio darbo) kiek 
reikalauja iš kiekvieno Lietu
vio musų tauta.

švenčioniškiai Lietuviai švie
timo darbininkai visi yra su
sispietę prie Mokytoji] Sąjun
gos. Dabar iš didesnių Moky
tojų Sąjungos rupesnių, tai bi
bliotekos ir muzejaus plėtimas.

Inteligento, o ypač sodžiaus 
švietėjo, gyvenimas be knygų 
neįmanomas, nes tik knyga už- 
klydus j sodžiaus užkampį mo
kytoją tedžiugina. Knyga įpra
tina jį rūpintis, sielotis, knyga 
duoda ištvermės ir jiegų, ji 
įgalina pasiryžimą naujiems 
žygiams. Knyga yra viena di
džiausių galybių, ji yra musų 
tautos gyvybės klausimas. Per 
knygą ineisim į aukštosios kul
tūros tautų eilę, į gerovę.

Ne mažesnę reikšmę turi ir 
muzejai. Muzejai atskleidžia 
tautos kultūrą, meną ir jos is
toriją. Muzejai duoda galimu
mo geriau pažinti savo kraštą, 
savo tautą. Musų krašto val
dovai stropiai renka musų tau
tos senienas ir vežasi į savo 
muzejus. Bukime tikri kad po 
kelių metų nebeliks nei žymės 
musų krašto tų brangių senie
nų—musų tautos istorinių liu
dytojų. Mes negalėjome ra
miai žiūrėti į apleistą, bet svar
bų ir skubų musų tautos reika
lą ir nors neturėdami nei lėšų, 
nei pakankamai jiegų įsteigėm 
prie Mokytojų Sąjungos isto- 
riškai-pedagogišką muzejų.

Mes nemokame ir išreikšti 
savo džiaugsmo kokį mums pa
dare Hartfordo Lietuviai pri
siuntė musų taip svarbiems rei- 
■kalams didelę paramą.

Brangus tautiečiai, kiekviena 
jūsų suteikta morali ar mate
riali parama daugiau duoda 
mums pasiryžimų ir ištvermės 
musų tautiniame ir kultūrinia
me darbe.

Jeigu tik įstengsime glau
džiai susigyventi į vieną neda
lomą šeimą, nors su išblašky
tais po visą pasaulį broliais-Lie- 
tuviais, tikrai pasieksime mu
sų tautos tikslą.

M. Gudėnas,
Švenčionių Mokytojų S-gos 

knygininkas ir iždin.
Musų adr.: Michal Guden, 

Swięciany—Wilenskie,
Skr. poez. 26, Poland.

draugu ir neišsiaiškinus, Petrui vis dėlto 
neleido sąžinė. Tat pirmą Velykų dieną 
už rankų pasiėmę sūnų, Petras ir Elzė at
silankė pas Jurgį.

— Nepyk, mielas drauge! — pradėjo 
Petras. — Atėjome tavęs atsiprašyti.

Jurgio kiti svečiai tu laiku buvo kita
me kambaryje ir laukė kas čia bus. Jur
gis paprašė juodu sėstis ir akim įsismeigė 
į gražiai parėdytą berniuką, už kuri jau 
buvo sumokėjęs 2,500 litų.

— Na tai ką pasakysit?
— Matai, Jurgi, reikalas toks, — pra

dėjo Petras, keletą burnų namie paėmęs — 
Aš beveik neabejoju kad sūnūs mano, bet 
tas prakeiktas pyktis. Ot, užsigeidžiau 
tave truputį paerzinti ir Elziutę prikalbė
jau. .. . dabar jau tu atleisk, o rytoj musu 
vestuvės....

Jurgis nei pats nepajuto kaip jo ran
kos įsikibo į Petro gerklę. Elzė pradėjo 
klykti. Iš kito kambario subėgo svečia 
ir Jurgį vos-vos nuo Petro atitraukė.

— Viską girdėjot! — šaukė Jurgis vi
sas drebėdamas. — Nedovanosiu! Rytoj 
paduosiu į teismą. Laukan iš mano namų!

Kad ir po tokio atsitikimo, antrą die
ną Velykų Petras vistiek iškėlė šaunias 
vestuves. Tik jau medaus mėnuo jauna
vedžiams buvo trumpas. Jurgis nesidavė 
perkalbamas ir, surašęs liudytojus, patrau
kė Petrą ir Elzę teismo atsakomybėn už 
šantažą ir jo garbės nuplėšimą.

Teisme Elzė pasielgė labai netikėtai.
— Ar tamstai prisipažysti kalta? — 

pirmiausia jos klausė teisėjas.
— Kuo gi aš čia galiu būti kalta, pons 

teisėjau? Pagimdžiau vaiką, ir gana, o 
jiedu tegul sau pešasi.

Salėje juokas.
— Tamsta buvai suklaidinus teismą. 

Sūnūs tamstos vyro, o ne Jurgioj kaipgi 
tamsta galėjai išlaikymui pinigus imti?

— Aš tai čia nieko. Tas mano senis 
kaip gyvatė šnypštė, šnypštė į ausi, aš ir 
paklausiau. Kur gi bučiau pasidėjus?

— Tai tamsta savo žmoną prikalbėjai 
meluoti? — klausia teisėjas Petrą.

Petras žiuri išsigandęs į žmoną, į tei
sėją ir neranda žodžių.

— Ar prisipažysti kaltas?
— Juk čia, ponas teisėjau, buvo tik 

šposas. Tuos pinigus aš jam grąžinsiu. 
Labai prašyčiau dovanoti.

Jurgis tačiau nenusileido. Jis Įrodi
nėjo kad Petras savo šposais padaręs jam 
didelę moralinę skriaudą, ir jis jam nesu
tinka dovanoti.

Teisėjas Petrui priteisė keturis mėne
sius, o Elzei du mėnesius kalėti.

— O Jėzus, Marija! — suplojo rankom 
Elzė, — tai tas susna j vėlė mane dabar! — 
Kam aš dar tą galvą nešioju. Tik jau 
bučiau už jaunesnio ištekėjus!

— Tai tau, Petrai, ir buvo Velykos! — 
tarė Petrui vienas pažystamas prie jo iš
balusio priėjęs.

“M.”. " Ražas.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Automobilių aukos. Per 
Balandžio mėnesį Suv. Val
stijose kas 17 minutų auto
mobilių nelaimėse žuvo po 
vieną asmenį. Taip tą mė
nesį automobiliais suvaži
nėta arba patys užsimušė 
2,480 asmenys. Viso nuo 
pradžios šių metų iki Ba
landžio pabaigos tokių už
mušimų buvo 9540.

“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”

Myslė. — Ką mato ūki
ninkas kasdien, karalius tik 
labai retai, o Dievas nieka
dos? __ A k Sau lygų.

KOKIU ESTI ATSITIKIMŲ 
LIETUVOJE

Kaip visos Lietuvos mergelės taip ir 
Elzė, tvėrė darželį, laistė rūtas ir, sunkius 
darbus dirbdama, dainavo. Vikri ir gra
ži mergina buvo Elzė. Sukdavo apie ją 
bernai, ją pirmą šokti vesdavo.

Tačiau kartą nusibodo Elzei ir rūtos ir 
valsai ir polkos. Susižinojo ji su savo 
draugėm ir išvyko j apskrities miestą: pas 
ponus tarnauti, plaukus sukti, dažyti lu
pas ir vilioti miesčionukus.

Padykus mergiotė buvo Elzė ir pas 
ponus ilgai nepatarnaudavo. Ją valdinin
kų žmonos po mėnesio-kito atleisdavo.

Ir štai kartą Elzė stojo tarnauti gas- 
padine pas viengungį, senybą, bet turtin
gą valdininką. Ir tarnauja ji metus, kitus 
be jokio rūpesčio. Per tą laiką spėja ji 
nusikirpti kasas, užsivilkti paltą su dide
liu kalnierium ir išmoksta poniškai akis 
kraipyti. Su savo buvusiom draugėm El
zė jau neturėjo didelių rokundų, prieš jas 
keldavosi.

Jurgis S., jos šeimininkas, draugavo 
su Petru D., taip pat viengungiu, dar nuo 
prieškarinių laikų. Tasai dažnai pas Jur
gį ateidavo pakortuoti, papolitikuoti, ko
kį šnapsą išmesti. Tačiau, kai Elzė, pas 
Jurgį betarnaudama, išmoko žvaliau po 
kambarius vaikščioti, dėvėti skrybėlaitę 
su juodu tinkleliu, Petro kalbos pasidarė 
kitokios. Jis pasakodavo pasiilgęs šeimy
ninio gyvenimo ir vis juokindavo Elzę vi
sokiais anekdotais. Atėjo ir toks laikas 
kad Jurgiui nesant namie Petras atsilan
kydavo ir išeidavo į miestą su Elze pasi
vaikščioti. Miesto ponios ir ponai pečiais 
patraukdavo, pasišaipydavo, o jiems bū
davo tik nusispjauti. Elzė dar labiau ries- 
davo galvą, tarsi sakydama:

— Jeigu panorėsiu, su pačiu apskri
ties viršininku vaikščiosiu, ir ką jus man 
padarysit! ?

Ir įvyko šitaip. Jurgis, ilgai tą ko
mediją stebėjęs ir supratęs kad Elzė eina 
vėjais, amžinai susipyksta su Petru, ir El
zę išvaro iš tarnystes.

Elzė nueina šeimininkauti pas Petrą. 
Ir vėl jos pilnas miestas. Ir vėl ji lanko 
kinus drauge su Petru ir kepa jam viščiu
kus su grietine. Tačiau likimas, kaip žmo
nės sako, kiekvieną persekioja. Persekio
jo jis ir Elzę. Jau pirmą mėnesį su Petru 
gyvendama, ji pasijuto esanti nėščia, tik 
dar tylėjo, tik tarėsi su visokiom paslap
tingom bobelėm. Bet kada pasirodė kad 
gimdyti vistiek reikės, nes vaisius jau tre
čiam mėnesyje, Elzė verkdama pasisakė 
savo nelaimę Petrui. Ir stebėtina, Petras 
nei supyko, nei nusiminė. Jis tik paklau
sė:

— Keno?
— Tavo!
Dvi dienas jis su Elze nekalbėjo ir 

nieko nepatarė. Trečią dieną jis jai štai 
ką pasakė:

— Kokia tu bebūtum, aš tave myliu ir 
vesiu. Tik dabar negaliu, nes turiu užtar
nauti pensiją. Jeigu tu taip ramiai gim
dysi kūdikį ir visiems sakysi kad tai ma
no, aš galiu susikompromituoti. Ko gero, 
dar mane gali atleisti iš tarnybos. Taip, 
Elzyte!

— Tai ką aš turiu daryti?
— Jurgis man jau pradėjo duobę kas

ti ir tave valkata vadina. Apskųsk jį tei
smui kaip kūdikio tėvą. Ir gėdos turės ir 
dar porą šimtų tau priteis.

Visaip galvojo Elzė. Kūdikis vistiek 
gims. Jurgio ar Petro gėda ta pati. Pet
ras dar gali ją vesti. Pamokysiu tą senį 
Jurgį kaip mane ant viso miesto plūsti!.. .

Po pusmečio gimė sūnūs. Elzė ap
skundė teismui Jurgį. Byla buvo du kar
tus svarstyta. Tačiau liudytojų užteko. 
Juk visi žinojo kad ji pas Jurgį tarnavo, 
kad jis ją net vesti žadėjęs. Teismas pri
teisė kūdikio išlaikymui iš Jurgio po 100 
litų mėnesiui.

Praėjo dveji metai. Jurgis dantimis 
grieždamas, visą pasaulį keikdamas, mo
kėjo alimentus, o sūnūs augo ir vis darė
si kaip du lašai panašus į Petrą. Paga
liau, ir pats Petras įsitikinęs kad ištikimų
jų sūnūs jo. nutarė Velykų antrą dieną El
zę vesti. Tačiau vesti, nesusitaikius su

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntiniu 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Sparčiai Statoma Kitas 
Cukraus Fabrikas

Kaunas. — Antras cukraus 
fabrikas susidės iš 10 Įvai
riems tikslams skiriamų trobe
sių ir be kita ko turės milži
nišką duobę runkelių likučiams 
suversti.

Didžiausio trobesio jau pa
statyta sienos. Kai kurie tro
besiai bus dengti speciale me- 
dega, o‘kiti raudonom čerpėm 
ir skarda. Fabriko dūmtrau
kis turės 90 metrų aukščio. 
Toks aukštas dūmtraukis sta
tomas tuo tikslu kad geriau du
rnus trauktų ir gerintų degi
mą, nes numatoma fabriką kū
renti durpėmis.

Iš kitų statomų trobesių pa
žymėtinai didelė kalkinė. Kal
kės bus vartojamos iš runke
lių skystimų rukštims pašalin
ti. žaliavos kalkėms, arba 
kalkakmenio, yra Gruzdžių val
sčiuje, taigi netoliese, ir kitur. 
Fabrikas turės ir didelę van
dentiekio stoti, kuri turės tiek
ti vandenį apie 100 litrų per 
sekundą.

Fabrikas turės ir savo gele
žinkelio šaką, kuri dabar jau 
baigiama tiesti. Ji eina iš Pa- 
venčio stoties ir bus apie dvie
jų kilometrų.

Fabriko statybos darbus dir
ba apie 300 žmonių. Fabrikas 
statomas ties Kuršėnais, neto
li Šiaulių. Tsb.

Mažiau Augina Žasu
Kaunas. — Lietuvos ūkinin

kai kasmet užaugindavo parda
vimui po 500—600 tūkstančių 
žąsų. Jos būdavo lengvai par
duodamos Vokietijai. Bet per
nai rudenį su žąsimis buvo ir 
bėdos ir" juoko. Mat, Vokiečiai 
ir su žąsimis norėjo Lietuvą 
paspausti: jie Lietuviškų žąsų 
visai nepirko, nors patys Kalė
doms žąsieną labai mėgsta.

Žąsims kitų rinkų taip stai
ga nebuvo galima surasti. Ta
da valdžia norėdama ūkinin
kams pagelbėt, paliepė valsty
bės įstaigų valdininkams bei 
tarnautojams Kalėdoms išpirk
ti didumą žąsų. • Kad parodyti 
Vokiečiams jog Lietuvis be jų 
malonės gali apsieiti, žąsis pir
ko kam reikia ir kam nereikia. 
Daugelis nupirktas žąsis auko-

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Avc.

VISOKIOS 
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimą 

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C.*F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Tclef. HEnd. 5699 

į“ REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į 

% tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- £ 
5 sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- £ 
,■ miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). \
"" Vienatine Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate £

ir Apdraudos Agentūra

į P. P. MULIOLIS į
> . 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 <

' WILKELIS FUNERAL HOME
į Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir priclakumas yra visiems Į 
lygus, be tsižveigimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais m o- B 
derniškas.

HEnderson 9292

jo biednuomenei. Pradžią ši
tokiems aukojimams padarė 
pats Valstybės Prezidentas A. 
Smetona, kuriam teko pirkt ga
na daug žąsų, ir visas jis pa
aukavo senelių prieglaudai.

Na, vis tik pernai su žąsi
mis Lietuva šiaip taip susitvar
kė. Suprantama, toks “susi
tvarkymas” nenormalus ir ne
pageidautinas.

Kadangi abejotina ar iki ru
dens baigsis ūkiškas karas su 
Vokietija, išvengimui naujų 
sunkumų šymet Lietuvos ūki
ninkai daug mažiau auginsią 
žąsų. Tsb.

Nepakenčiamas Prūsų 
Lietuvių Gyvenimas

Kaunas. — Vokiečių pasiu
timas del Lietuvos kariumenės 
teismo sprendimo valstybės iš
davimo byloje pasiekė aukš
čiausio laipsnio. Tilžėje jis 
nukrypo stačiai į Lietuvių tau
tos ir Tilžės Lietuvių niekini
mą ir smurtus. Demonstraci
jų kalbėtojai vartojo tokius 
niekšingus šauksmus: “Laukan 
Lietuvius”, “Lietuva pastipk”, 
“Pakarti Lietuvius”, ir tt.

Tilžės Lietuviams nuo šių 
demonstracijų skaudžiai teko 
nukentėti. Demonstrantai iš
daužė Lietuviškų krautuvių 
langus, naikino seno Prūsų Lie
tuvio veikėjo Jagomasto Lietu
višką spaustuvę. Lietuviškos 
įmonės buvo išdraskytos lyg 
karo metu.

Nuo antrų demonstracijų 
Prūsų Lietuviams teko dar 
skaudžiau nukentėti. Visų ži
nomesnių Lietuvių namų lan
gai išdaužyti, o prie jų namų 
minia nazių lyg alkani šunes 
staugė: “Duokit juos čia: Pa
karsimi Užmušim!” ir tt. Vie
nas nazių viršininkas net per
skaitė Prūsų Lietuvių sąrašą 
kuriuos reikia iš Vokietijos iš
varyti arba pakarti.... Len- 
gų daužymas buvo toks nežmo
niškas kad nuo demonstrantų 
akmenų ir plytgalių nukentė
jo ir gretimai gyvenančių Vo
kiečių namų langai.

Gatvėse pasirodantieji Lietu
viai bjauriausių koliojimų ir 
grasinimų. Lietuviai boiko
tuojami, niekinami, žeminami 
lyg didžiausi piktadariai. Tuo 
tarpu Prūsų Lietuviai, Vokie
tijos piliečiai, yra ramus gy
ventojai, visai nesikiša į Lie
tuvos ir Vokietijos valstybinius 
ginčus. Prūsų Lietuviai yra 
ten gimę ir augę, todėl negali 
būti niekur išvaromi. Tsb.

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
creipkitės Į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių. ,

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

—Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, susiorganizavo buvusių 
Lietuvių Kariumenės Karių Są
junga, kurios tikslu yra trauk
ti visus buvusius Lietuvos ka
rius, dabar gyvenančius Argen
tinoje ir kituose Pietų Ameri
kos kraštuose. Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti pasiun
tė Sąjungai knygų.

—Vokiečių vyriausybė iš
trėmė iš Vokietijos Dominiką 
Katkų, kuris virš 29 metų dir
bo dvare netoli Frankfurto. 
Katkus paėjo iš Jurbarko. Jo 
žmona ir vaikai palikti Vokie
tijoje, nes jie yra Vokietijos 
piliečiai. Vokiečiai neleido jam 
net savo turto pasiimti*

—Pirmi eksponatai Užsienio 
Lietuvių Kongreso Spaudos Pa
rodai gauti iš Latvijos, iš p. J. 
Masiulio. Jų tarpe yra retų ir 
vertingų spaudos dalykų.

DULR turi žinių kad ir Ame
rikos Lietuviai ketina prisiųsti 
savo perijodinių leidinių komp- 
letų ir knygų parodai.

—Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje organe “Tėvynėj”^re
dakcija ragina savo narius va
žiuojančius šią vasarą į Lietu
vą, pasirūpinti gauti įgaliavi- 
mus iš savo draugijų ir Susi
vienijimo kuopų dalyvauti Pa
saulio Lietuvių Kongrese. Vei
kiausia tos organizacijos cen
tras taip pat bus Kongrese at
stovaujamas. Taip pat ruošia
si dalyvauti Kongrese R-KLSA, 
Katalikų Federacija ir kitos 
didžiulės Amerikiečių organiza
cijos.

DURL. pirmininkas yra pa
reiškęs Amerikos Lietuvių lai
kraščiams kad Pasaulio Lietu
vių Kongrese galima tikėtis 
per 2,500 atstovų iš užsienių.

—Balandžio mėnesį DULR. 
yra išsiimtus į užsienius įvai
rioms Lietuvių kultūrinėms or
ganizacijoms 2,055 egz. kny
gų, viso už 2,444 litus. Iš su
sirašinėjimų DULR patiria jog 
užsienio Lietuviai įvairiuose 
kraštuose kenčia knygų badą. 
Iš Sao Paulo, Pietų Amerikoje, 
D. L. K. Vytauto Didžiojo mo
kyklos mokinių laiškų sužino
ma jog tie mokiniai visas savo 
mažytėje bibliotekoje esančias 
knygas yra perskaitę net po 
keliolika kartų. Panašiai nu
siskundžia ir Buenos Aires Lie
tuviai.

—Buenos Aires Lietuvių dr- 
jos centro pirmininko komite
tas prašo DULR padėti jiems 
įsigyti žemės sklypą ir pasista
tyti Lietuvių namus. Berisos 
mieste, Argentinoje, Lietuviai 
turi nusipirkę žemės sklypą ir 
ruošiasi statyti namus pradžios 
mokyklai.

—>Buenos Aires Lietuvių ka
talikiška visuomenė į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą atstovu iš
rinko Kun. T. Radžiu. Jis at
stovaus keletą organizacijų.

Kun. Radžius lankėsi ir kurį 
laiką gyveno Urugvajaus ir 
Argentinos Lietuvių kolonijose.

—Draugija Užsienio Lietu
viams Remti gavo iš Sao Pau
lo, Brazilijoje, D. L. K. Vytau
to Lietuvių pradžios mokyklos 
120 mokinių vardu rašytą laiš
ką, kuriame mokiniai širdingai 
dėkoja už pasiųstas jiems kny
gas. Gavę knygas, jie tiek nu
džiugę, kad metę eilinį pamokų 
darbą, sukniubo visi į atsiųstas 
iš Lietuvos knygas ir negalėję 
jomis atsidžiaugti. K. V.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

Kaip tapti Su v. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reikay 
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
Siunčiant į kitus miestus 30c. 

(Siųskit pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O,

PRISIDĖKIT I EKSKURSI
JĄ. Kurie manėte ar rengėtės 
važiuot 'Lietuvon, rengkitės da
bar važiuoti kartu su “Dirvos” 
redaktorium p. Karpium. Jis 
išvažiuos Liepos mėnesį, apie 
tikrą išvažiavimo dieną bus vė
liau pranešta. Galit dabar pa
siruošti sau kelionei dokumen
tus ir palengva rengtis.

šis metas yra svarbus apsi
lankymui Lietuvoje, todėl ku
rie turit mintį kad nors važiuo
ti, važiuokit dabar. Ateikit į 
“Dirvos” agentūrą informaci
jų-

STATYBA DIDĖJA. Cleve
lando srityje prasidėjo žymiai 
didėti statyba namų. Dauge
lyje vietų statoma nauji gyve
nami namai, pirmą kartą taip 
žymiai po penkių metų susto
jimo. Šymet Clevelande pra
dėta namų budavojimo darbų 
bendrai už arti porą milijonų 
dolarių.

APSIVEDĖ. Birželio 1 d. 
apsivedė Andrius Žukas iš To
ledo, Ohio, su Ona Skukaite, 
vietine. Jaunoji yra sesuo Pet
ro Skuko, “Dirvos” Angliško 
skyriaus redaktoriaus. Jauna
vedžiai surišti moterystės ry
šiu šv. Jurgio bažnyčioje, ves
tuvių pokilis atsibuvo jaunosios 
tėvo namuose, dalyvaujant gi
minėms ir draugams, vieti
niams ir iš kitur. Dalyvavo 
jaunikio brolis Jonas iš Custer, 
Mich., ir jų dvi seserys, Nellie 
Žukaitė ir Mrs. Mary Neaveau, 
abi iš Toledo. Taipgi iš Tole
do buvo pp. Rudžiai ir kiti.

Jaunojo brolis Jonas turi la
bai gražų ir malonų balsą, tai
gi laike šliubo bažnyčioje gie
dojo, ir paskui namie svečiams 
dailiai padainavo.

Jaunavedžiai pirmiausia iš
važiavo į Custer, Mich., pas jo 
tėvus, o vėliau važiuos į vaka
rines valstijas pasivažinėti.

Buvęs.

KAIP JUMS TAS PATIN
KA? Gubernatorius Davey už
tvirtino nupiginimą automobi
listams leidimų kaštus; siūlo 
padvigubinti mokestį 'valstijos 
seimo atstovams nuo $1,000 į 
$2,000, ir pasirengęs greitu lai
ku numažinti dagtinės taksus.

Tuo gi tarpu gubernatorius 
visai nesirūpina panaikinimu 
taksų nuo maisto ir rūbų, kas 
paliečia visus, ir kas sunkiausia 
yra biednam ir didelėms šei
moms.

MIRĖ REDAKTORIUS, žy
mus Plain Dealer redaktorius 
ir keliautojas, Carl T. Robin
son, 59 m. amžiaus, mirė ke
lionėje ant laivo, netoli Afri
kos pakraščių. Palaidoti bus 
parvežtas į .Clevelandą.

Taipgi šios savaitės pradžioj 
mirė kitas žymus Clevelandie- 
tis, Pulk. Herbert J. Twelve
tree, išvažiavęs į Oil City, Pa.

KETURI STIPRUS KANDI- 
DIDATAIS. šymet Lapkričio 
mėnesį bus rinkimas miesto ta
rybos narių ir miesto mayoro. 
Nominacijos bus Spalių mėn.

Nominacijoms jau yra ketu
ri stiprus kandidatai: Republi- 
konų — fZbartinis mayoras 
Harry L. Davis ir Harold H. 
Burton. Patys Republikonai 
labai įtūžę prieš Davis ir nori 
jį išmesti.

Demokratų kandidatai yra: 
buvęs mayoras Ray T. Miller 
ir Joseph F. Gorman. Randa
si dar kitų menkesnės svarbos 
kandidatų, bet jie neminacijo- 
se mažai reikš.

IŠLEISTUVIŲ BANKETAS. 
Ketvirtadienio vakare, Birželio 
20 d., šv. Jurgio parapijos au
ditorijoj rengiama iškilmingas
išleistuvių smuikininko Vinco 
Greičiaus Lietuvon banketas. 
Šį banketą rengia susipratę 
vietos Lietuviai. Bus vakarie
nė su gražiu programų. Tokios 
rūšies ir tokiu tikslu banketas 
man rodos yra pirmas Cleve
lando Lietuvių istorijoj, ir V. 
Greičius yra vienatinis Cleve
lando jaunuolis kuriam sutei
kiama tokia garbė — dalyvau
ti Pasaulio Lietuvių Kongreso 
koncertiniam programe, Užsie
nio Lietuviams Remti Draugi
jos kviečiamam. Smuikininkas 
Greičius bus DULR svečias vi
su Lietuvoje buvimo laiku, ir 
yra numatyta surengti koncer
tai visoje Lietuvoje ir net kai
myninėse šalyse, kur Greičius 
dalyvaus su kitais iš Amerikos 
parkviestais muzikaliniais jau
nuoliais.

Tikietus išleistuvių banketui 
galima gauti “Dirvoje”, “C. L- 
Ž.”, pas choristus ir rengėjus.

_________ Rep. į

LANKĖSI ‘DIRVOS’ Redak
cijoje Kazys Yates, “Dirvos” 
skaitytojas, iš Rillton, Pa. čia 
viešėjo pas savo draugus ir gi
mines laike švenčių.

SUGRYŽO. Pirmadienį su- 
gryžo Aldona Wilkeliene, kuri 
lankėsi New Yorko srityje, pas 
savo gimines. Ten praleido tre
jetą savaičių laiko. Dalyvavo 
nekuriose Lietuvių pramogose 
Brooklyne ir susipažino su te- 
naitiniais tautininkais veikė
jais.

Elektriški Laikrodžiai 
Smarkiai Platinasi

Buvo dienos kada žmogui visai 
nerūpėjo laikas — ir tik vėliau iš
rasta saulinis laikrodis, kuris buvo 
stulpas įkištas į žemę ir laiką žmo
nės sprendė iš saulės šešėlio. Pir
mutinis Romiečių saulės laikrodis 
buvo įrengtas 292 metais pirm Kris
taus. Pirm to buvo išradę laikrodį 
Kiniečiai, kuris buvo lašėjimas van
dens iš lėkštės per mažą skylutę.

Vėliau pradėta naudoti smėlio 
laikrodžiai, kurie atsirado anksty
vuose krikščionybės laikuose, o laik
rodžiai su ratais ir vogomis pradėta 
naudoti Boethijoj, 510 metais po Kr. 
Katalikų dvasiškija tuos laikrodžius 
įvedė Europoje ir pirmutinis laikro
dis įtaisytas Westminstere, Londo
ne, buvo nupirktas pinigais surink
tais iš pabaudų karaliaus teisme. 
Tai buvo 1290 metais, ir dauguma 
kitų laikrodžių įtaisytų didžiųjų ka
tedrų bokštuose apie tą patį laiką, 
dar tebesiranda ir po šiai dienai.

šiandien gi, laikas visame pasau
lyje sutaikytas iki sekundai, taigi 
pradėta plačiai naudoti elektriški 
laikrodžiai. Elektriški laikrodžiai 
rodo laiką visiškai teisingai be jo
kio užsukimo ir jų varymas atsiei
na vienas centas penkioms dienoms. 
Jų kainos yra įvairios ir gali įsigyti 
kiekvienas. Laikrodžių yra nuo di
džiausio iki mažiausio, yra pritaiky
tų virtuvėms, viešiems kambariams 
ir miegamiems kambariams, laikro
džiai ofisams ir krautuvėms.

Arklių Lenktynes 
BAINBRIDGE PARK
Geg. 30, Liep. 6—33 Dienos 

Pirmas jojimas 2:15 po pietų 
Lis ar nelis

Ineiga tik 25c. Moterims ne
mokamai Pirmad ir Penktad. 
ERIE traukinis išeina 1:00 po 
pietų. Abiem pusėm tik 50c.

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines įr importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemįgės ir visokių ki
tokių ligų. " (18)

C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
Apatiškai mane galit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
liekamas greitai ir prieina

momis kainomis.
Dabar laikas pradėti popie- 
riuoti arba maliavoti kamba
rius iš vidaus ir namus iš
laukė. Reikale telefonuokit 
arba parašykit atvirutę, o aš 
pribusiu ir duosiu apkaina- 
vimą. Antrašas:

966 IDA STREET
Telef: ENd. 0981

RICHMAN BROS. CO. DARBININKAI PA
GERBĖ SAVO “BOSĄ” JO 50 METŲ 

DARBO SUKAKTUVĖSE

Richman Bros. Co. darbininkai apdovanojo savo darbdavį Na
than G. Richman jo paties portretu 50 metų sukaktuvėse nuo 

jo inėjimo.į rūbų siuvimo biznį.

Nathan G. Richman buvo garbės 
svečiu savo 3,000. darbininkų suren
gtame metiniame pokilyje. Tai bu
vo apvaikščiojimas Mr. Richman’s 
50 metų sukaktuvių rūbų siuvimo 
biznyje.

Garbės svečiui tas pokilis' buvo 
nepaprastas nuotikis. Jam buvo su
teikta dvi dovanos nuo pačių Rich
man Bros. Co. darbininkų. Viena 
dovana' tai jo paties portretas, kurį 
piešė Mrs. Edith Stevenson Wright 
iš Clevelando.

Kita dovana buvo albumas su au
tografuotomis fotografijomis visų 
kompanijos darbininkų.

Tos dovanos įgyta pačių darbinin
kų suaukautais smulkiais pinigais.

Dovanų įteikimo apeigos atsibuvo 
dirbtuvės auditorijoj. Kambaris bu
vo išpuoštas gėlėmis, gražiai nu
šviestas, ir virš visų papuošalų žė
rėjo šitokis linkėjimas:

“Sveikiname, Mr. N. G. Richman, 
Jūsų 50 Metų Sukaktuvėse Su Mu
mis”.

šešios merginos baltose sukniose 
įteikė dovanas. Prie Mr. Richman’o 
sėdėjo seniausi kompanijos darbinin
kai,. vyrai ir moterys, kurie išdirbo 
šioj kompanijoj nuo 15 iki 49 metų.

Dovanas įteikiant, buvo pasakyta 
gražios kalbos ir padėkos nuo dar
bininkų už jo draugingumų ir vie
ningumų su darbininkais bėgyje pu
sės šimto metų.

Atsakydamas į sveikinimus ir lin
kėjimus, Mr. Richman dėkojo darbi
ninkams už jo prisiminima ir pakar
tojo savo atsidavimų visiems, kuo
mi taip nuosekliai toje kompanijoje 
dalykai ėjo ir visi galėjo gražiai su
gyventi ir būti dalininkais.

Jis užbaigė kalba linkėdamas kad 
ir toliau tos kompanijos darbininkų 
tarpe gyvuotų draugiškumas ir ben
drumas, kuomi Richman Bros. Co. 
yra atsižymėjus per eilę metų, ir 
linkėjo kad ir toliau įstaiga galėtų 
augti ir turėti gerovę.

Po dovanų įteikimo ceremonijų 
tęsėsi šokiai ir bendras pasilinks
minimas.
Įsteigta 1879 metais

The Richman Bros Co., kurios va
dovybėje yra Nathan G. Richman 
ir Charles L. Richman, tapo įsteig
ta 1879 metais jų tėvo, Henry Rich
man’o.

“Mr. N. G.”, kaip jis yra savo 
darbininkų vadinamas, pradėjo dir
bti prie savo tėvo būdamas 16 me
tų amžiaus, ir išdirbo visų laikų iki

ALUS, VYNAS Į NAMUS
E Pristatau bonkose alų, vyną į namus bent kur Cleve- =
= landė ir apskrityje be ekstra kaštų, žymiai nupiginta E
= .kaina. Telefonuokit: ENdicott 1823 arba parašykit at- = 
E virutę 4520 Superior avė. Taipgi turiu visokių geleži- E
= nių reikmenų, maliavų, aliejų, sėklų ir tt. (24) =

= Albert N. Marks =
E 4520 Superior Ave. Cleveland E
~lllllllllllllllilllll!!llll!llillllllll!il!!illllllllillllllllllllllllllllllllll!lilllllilllHiillllllll^

TAISAU, SUTAIKAU BALSUS VARGONŲ
Visokios rūšies vargonus perstatau, sutaikau balsus, ir su
teikiu visokį patarnavimą prie vargonų. Tame darbe esu 
nuo 1902 metų. Sudedu motorus ir dumples. Vargonus 
suvedu bažnyčiose arba salėse. (18)

Conrad Preschley
8501 Clark avė. Cleveland, Ohio

rniiiiiiiiiiiiiiiniiiiijiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniioiiiiiiniiiinimiHn^  
| DELLA C. JAKUBS g 
= (JAKUEAUSKIENe — Laisnuota Laidotuvių Direktore) E 
| Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
= J ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E 
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- H 
= gos. žemiausia kaina už .palaidoj imą, sulyg jūsų pa

sirinkimo. Reikale telefonuokit.
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 e
WUUlUUlilllllllllilllilillllUlllIlllUllfUlllillJllllllllIilinilllHIlUllIlUllllliUllUUUU^

r dabar. Jisai įvedė taip vadinamų 
iš dirbtuvės-pirkėjui rūbų pardavi
mo metodų, vienos kainos sistemų, 
ir prirodė jog galima varyti rūbų 
pardavimo biznį be jokių kainų nu- 
mušinėjimų.

1920 metais, Richman Bros. Co. 
pradėjo priimti savo darbininkus į 
dalininkus. šiandien diduma darbi
ninkų yra kompanijos dalininkais.

1932 metais, Richman broliai, Na
than G., Charles L. ir jau miręs 
Henry C. Richman, įsteigė Richman 
Brother Foundation apruninimui pa
galba nelaimingiems, sergantiems, 
seniems ir šiaip prispaustiems savo 
darbininkams.

Išsyk tam tikslui paskirta 6,000 
Richman Bros. Šerų, vėliau pasidau- 

| gino dar 4,000 palikimu mirusio 
Henry C. Richman Šerų. Ineigos 
iš tų Šerų metuose siekia $30,000.

Ši kompanija duoda savo darbi- 
linkams atostogas su apmokėjimu 
kada tik galima. Ji yra žinoma vi
loje šalyje savo geriausiais santy
kiais tarp darbininkų ir darbdavių.

Variety ir Uptown 
Theatres

Birželio 16, 17 ir 18, šiuose teat- 
-uose bus rodoma puikus paveiks
las, “Cardinal Richelieu of France”. 
Tų filmų pagaminti išleista milži
niškos sumos pinigų ir kritikui sa
ko ji padaryta labai atsakančiai.

Birželio 21 ir 22 bus filmą “Lad- 
lie”, kuri yra įdomi ir visiems pa
iks.

Birželio 30 visi galėsit pamatyti 
;arsų veikalų “Les Miserables”, kų 
oarašė pragarsėjęs Victor Hugo.

Šios trys filmos yra labai geros, 
įpima istorijų, romantikų, kostiu- 
nų studijų ir vaizdus iš praeitų 
šimtmečių.

Ypatingai pasistengkit pamatyti 
‘Kardinolų Richelieu”, kuris savo 
saujoje turėjo visų Prancūzija, ir 
“Les Miserables”, kuris vaizduoja 
Prancūzijos skurdžių gyvenimų ir 
kovas garsių karalių laikais.

Hippodrome teatre rodoma “Ca
liente”. Tai yra graži Ispaniška- 
Meksikoniška filmą, skirtingesnė 
nuo kitų. Vaidina Dolores del Rio, 
Leo Carillo, De Marocs ir daug kitų.

Warner Brothers pareiškia jog jų 
studijos nebus suvienytos su Britiš
ka firma, kaip eina gandai.
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Milžiniškas Cleveland© 
ir Akrono Piknikas

AMONGST OUR

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486

K. of L. SPOTLIGHT AKRON
6820 Superior Ave. Cleveland, 0

Valio, Clevelandas!
Valio, Akronas!
Visi rengkitės į milžinišką 

šių dviejų kaimyniškų miestų 
pikniką (nors bus įleidžiami ir 
kitų miestų Lietuviai) !

štai “Dirva” rengia Joninių 
pikniką sekmadienį, Birželio- 
June 23 dieną, plačiai žinomoj 
Neuros farmoje (Brunswick, 
Ohio). Tame piknike ypatin
gai daug darbo — ir dovanų — 
gaus Jonai, kaip Clevelando 
taip ir Akrono, iš ko visi kiti 
turės gana juoko. O šiaip vi
si dalyviai turės progą įsigyti 
sau dovanų “Dirvą” visam me
tui prie įžangos tikieto. (Pla
čiau apie pikniką skaitykit šia
me puslapyje, apačioje).

šis piknikas rengiamas “Dir
vos” redaktoriaus K. S. Kur
piaus išleistuvėms į Lietuvą, 
kuris važiuoja į Pasaulio Lie
tuvių Kongresą.

SLA. 14-TA KUOPA nutarė 
kreiptis į SLA. centro valdybą 
su pageidavimu kad centras 
siųstų savo atstovą į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą.

- JAUNOSIOS BIRUTĖS cho
ro pamokos atsibuna Lietuvių 
salėje ketvirtadienio vakaras 
nuo 6:15 iki 8 vai. Kurių vai
kučiai dar nesilanko, atveskit 
juos į Jaunąją Birutę mokintis 
Lietuviškų dainų, žaislų, šokių.

NEVAŽIUOS. Nors pereita
me “Dirvos” numeryje buvo 
paskleista mintis jog Jonas 
Brazauskas žada važiuoti Lie
tuvon, p. Brazauskas tikrai pa
reiškė kad jam aplinkybės ne
leidžia važiuoti.

STANDARD TRUST ban
kas šiose dienose vėl mokėjo 
dalį tame banke uždarytų pi
nigu. Desėtkai tūkstančiu de- 
pozitorių gavo po 5 nuošimtį.

REIKALE ADV. R. SKIPIČIO 
ATSILANKYMO

Mums Clevelandiečiams Lie
tuviams lieka garbė ir džiaugs
mas žmonių susipratimu kurie 
neatkreipė jokios domės i vi
sokius boikotavimus, kame bu
vo dedama pastangos kad tik 
kaip nors pakenkti Adv. Ski
pičio atsilankyme musų koloni
joje. Bet išėjo priešingai — 
žmonių atsilankymo skaitlingu- 
mas liudija pačių musų vien
taučių susipratimą.

Mano manymu pas mus Cle
velande yra taip. Boikotuoto- 
jai už savo didelės nosies ne
mato savo “turgaus”. Jeigu 
jie surado kad p. Skipičio at
silankymas Clevelande jiems 
buvo “trefnas“”, butų daug ge
riau padarę jei butų rūpinęsi 
tokiais reikalais kurie yra ken
ksmingi tikinčiųjų Lietuvių ne 
tik idėjai bet ir kišenini. Štai 
“antram skridimui” daugumo
je katalikai sudėjo arti $35,000 
atiduodami viską socialistams. 
Bet mūsiškiai boikoto “didvy
riai” apie tai nei burbt. Ar ne 
geriau butų 'buvę jei katalikai 
tuos $35,000 butų paaukavę sa
viems reikalams vietoj - sumes
ti ant Grigaičio socialistiško 
aukuro, už ką dabar Grigaitis 
katalikų veikėjus gerai pako- 
lioja. .. .

Toliau, visose Lietuviškose 
kolonijose kur tik yra parapi
jos, kviečiamas atsilankyti su 
prakalba iš Lietuvos atvykęs 
J. E. Vyskupas Matulionis, bet 
Clevelande “boikoto ponai” apie 
surengimą šiam žymiam sve
čiui priėmimo visai neužsime
na. Argi ir J. E. Vyskupas 
Matulionis butų jiems “tref
nas”, kaip p. Skipitis?

žinoma, šis pakibinimas Cle
velando “boikoto” gali priver
sti juos pasikviesti Vysk. Ma
tulionį. Bet tai bus tik prie
varta. O tas tiek reikš kiek 
Grigaičio “oro karžygio” palei
dimas “baltos gulbės” skristi 
Į Lietuvą, o pats “karžygis” su 
parašiuto pagalba nusileis ant 
Dėdės Šamo žemės.

Dėdė Anupras.'

WJAY Rengia “Tautų 
Paradą” Liepos 4 __e______

Populiariška Clevelando ra
dio stotis WJAY rengia trečią 
metinį “Tautų Paradą” Kon
certą išvien su Clevelando mie
stu, po vadovyste Stanley Alt
schuler, kas įvyks Liepos 4 d. 
Clevelando Stadiume, kame da
lyvaus apie 20 įvairių tautų. 
Bus dainų, šokių, ir grojama 
tautinė muzika, dalyviai dėvės 
savo tautinius rubus.

šių metų įdomiausias daly
kas bus gražuolių kontestas, 
kame bus išrinkta kožnos tau
tos gražuolė ir.tinkamai apdo
vanota.

Dar kita naujenybė šių me
tų parengime bus tai vakarinis 
paradas Liepos 3, miesto gat
vėmis, nuo 8 valandos, kame 
dalyvaus įvairios organizacijos 
tautinės ir miesto patriotinės. 
Parado dalyviai bus pasirengę 
puikiais spalvuotais rubais ir 
atstovaujančiais kožna savo 
tautą. Bus nešama vėliavos, 
grieš benai, ir važiuos išpuošti 
fliotai. Toks tai bus pradėji
mas apvaikščioti Amerikos Ne
priklausomybės dienos progra- 
mo.

Visos Amerikoniškos ir atei
vių organizacijos prašomos da
lyvauti šiame parade.

Kas tuomi įdomaujasi steng- 
kitės susinešti su Stanley Alt
schuler, WJAY stotyje.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
ANT 5-TO PUSL.

UŽKVIETIMAS. Užkviečia- 
me visus savo gimines, draugus 
ir pažystamus į smagų pokilį 
musų farmoje — į krikštynas 
musų sūnelio, ir kartu paminė
jimą gimtadienio vyresniojo 
sunaus, šį sekmadienį, Birže- 
lio-June 9 d., Brunswick, Ohio. 
Atvažiuokit visi, įžangos jokios 
nebus. Linksmintis galėsit.vi
są dieną. Kitaip negalėdami 
visus užkviesti, kviečiame per 
laikraštį.

Tadas Neura ir žmona.

LITHUANIANS
AKRON-CLEVELAND PICNIC

GET READY! GET SET! GO!! 
Yes, you guessed it, all aboard for 
the huge “Dirva” picnic at Neuros 
Farm, in Brunswick^. Ohio.

Those who have ever attended a 
‘Dirva’ picnic need no coaxing or 
any further inducement to come to 
this “Dirva” and farewell picnic to 
Mr. K. S. Karpius, its editor. Mr. 
Karpius will soon make the voyage 
to the fatherland, to attend the Lith
uanian Congress which shall meet 
in August.

This is merely a reminder for you 
to keep SUNDAY, JUNE 23rd wide 
open. Come and spend the entire 
day at one of those grand affairs 
that linger in your memory for 
years after.

Just because its an Akron-Cleve
land Picnic is no indication that 
we shall put up a “Chicken Pox” 
sign for Alliance, D'ayton, Youngs
town, and other points, east, north, 
south and west.

WEDDINGS
Martin-Nevulis

Mr. Alex Nevulis and Miss Bernice 
Martin will be married at St. 
George’s Church, Saturday, June 8.

Reception will be held at the Lith
uanian Hall, 6835 Superior Avenue 
in the evening for the guests.

Miss Ann Karuža and John Brenzel 
were married Saturday, June 1, at 
St. George’s Church. Reception was 
held at Turks Hall.

Mrs. Baltrukonis and her sons 
will drive to Baltimore next week 
to visit her daughter, Mrs. Rastenis 
for a brief vacation.

Lithuanian Farmers about Custer, 
Michigan, have for several years a 
number of benefit and social organi
zations for their own protection and 
social life.

Mr. and Mrs. Rudis, Miss Nellie 
Žukas, Mr. Hunter, Mrs. Julia Nea- 
veau, all of Toledo, and Mr. John 
Žukas, Custer, Michigan, were here 
to attend the wedding of Ann Skukas 
to Mr. Andrew Žukas.

A large wedding was held in cele
bration of the nuptial date of Miss 
Melvina Kazlauskas and Mr. Kaz
lauskas at the Lithuanian Hall, Sat
urday, June 1st.

Akrono-Clevelando
PIKNIKAS!

Tikros Lietuviškos Joninines

Sekm. Birželio June 23 Neuros Fermoj

LITHUANIANS GRADUATING 
FROM HIGH SCHOOLS IN 

CLEVELAND AND SUBURBS
WEST HIGH—

Alice Petrauskas
SHAW HIGH—

Albina Kadisius, Adella Sutkus, 
Florence Mortus, Nick Markus. 
JOHN HAY—

Bernice Gražulis, Matilda Mikus, 
Martha Petrulis, Anne Spaustinai- 
tis, Adella Stėbulis, Victoria Wir- 
balas, Ann Jekutis.
EAST TECH—

Anthony Cicėnas, Anthony Gra- 
dinskas, Frank Karalukas, Anthony 
Kirvelaitis, John J. Lukpetris, Al
bert Medeikis, Michael A. Palaima, 
Henry Vismaukas, Stanford Wash- 
kewich.
JANE ADDAMS—

Helen Kundrot, Dorothy Kuzins, 
Mary Lipkas, Mildred Maminskas. 
GARFIELD HTS.—

Algerd A. Kersis.

BRUNSWICK, OHIO

“DIRVOS” REDAKTO
RIAUS Į LIETUVĄ IŠ
LEISTUVIŲ PIKNIKAS

TALENTED IN CONTE
A young jnan, Mr. John Master- 

Mastauskas, Cleveland, a commer
cial artist, spends his spare time 
in an interesting manner. Mr. Mas
ters spent a greater part of his life 
at Long Island, New York, and now 
as his vocation he has penciled a 
dozen or so large conte drawings of 
New York scenes. Conte is a French 
term for what is known as pencil 
sketchings.

N E PAPRASTA S PROG RAMAS—
1— Virves traukimas: trauks visi JONAI su Petrais, Antanais ir kitokiais.
2— Clevelando Jaunosios Birutės dainos ir šokiai.

RUMORS
Rumors are spreading that a party 

will be held in the fall for Father 
Angelaitis, assistant at St. George’s 
parish. It will take place at the 
Lithuanian Hall.

3—Dovana — metams “Dirva” — seniausiam Jonui esančiam piknike iš Clevelando
4— Tokia pat dovana seniausiam Jonui atsilankiusiam iš Akrono.
5— Dovana — .$1.00 pinigais — jauniausiam piknike esančiam Jonukui.
6—Akrono Jaunimo Draugiško Klubo programas.
7— Penkios prenumeratos “Dirvos” kurias gales gauti Akrono, Clevelando arba ki

tų kolonijų Lietuviai atsilankę i šj pikniką.
8— Virvės traukimas tarp Akrono ir Clevelando stipruolių.
9— Dolaris dovani; šeimai kuri atsiveš daugiausia vaikų iš Clevelando, ir tokia pat 

dovana didžiausiai šeimai iš Akrono.
10—Storų vyrų lenktyne.

Dovana: ‘Dirva’ '/£> m.
11—Virvės traukimas tarp 

Akrono ir Clęvelando 
Jonų. Dovana $1 cash.

Atsilankykit šiame piknike visi—paremsit kelionę j Pasaulinį Lietuvių Kongresą niu- 
sų “Dirvos” redaktoriaus kuris daug darbuojas Lietuvystei! Kalbinkit savo draugus
DAVAŽIAVIMAS IŠ CLEVELANDO IR AKRON LENGVAS — apie 30 mailių

Iš Akrono važiuot No. 18 iki 42, Medina. Iš Medina į Brunswick, ir tėmyti 
ženklus nurodančius pikniko vietą. Clevelandiečiai kelią puikiausia žino.

Įžanga tiktai 25c

By Ann Usalis.

The K of L’s will hold a “Card 
Party Drawing” on Monday, June 
10th at 8:00 p.m. at the Lithuanian 
Hall.

ADMISSION IS 15c.
This is to be the last event of 

the season, at the Hall. So come, 
and bring your parents and friends, 
for all are invited. Come and spend 
a quiet evening in our company.

Remember, all those holding draw
ing tickets must be present in the 
crowd, or else you will be unable to 
receive the prize.

Come, for perhaps you may be 
the one holding the lucky number.

Various other prizes will be given 
away to card players, also their will 
be refreshments.

REMEMBER:—Monday, June 10 
is your evening with us.

YOUNGSTOWN
TO OUR FRIENDS—from out of 
town.

NAMŲ KAINOS 
BRANGSTA
PIRKIT DABAR!

Turim pigių namų pardavimui šio
se vietose:

E. 71st STREET—2 namai, 3 šei
moms, po 5 kambarius;

E. 45th ŠTREET—2 namai, 3 šei
moms, 3, 4 ir 5 kambariai;

ALHAMBRA Ave.—2 šeimoms po 
5 kambarius;

E. 27th STREET—2 šeimoms po 5 
kambarius;

WESTPORT Ave.—2 šeimom 5 ir 
4 kambariai;

LAKEFRONT Ave. (E. Cleve.) 2 
šeimom, po 5 kambarius.

DECKER Avė.—1 šeim. 6 kamb.;
Šiuos namus namus šiandien gali

ma pirkti labai pigiai. Mokėti: pini
gais ir Liet. Taup. ir Pask. Dr-jos 
indėlių knygutėmis. Kreipkitės:

The Lithuanian Savings & 
Loan Ass’n

6712 Superior av. HE 2498
PARSIDUODA KRAUTUVĖ
8132 Wade Park avė., saldai

nių, užkandžio, ir mokyklų rei
kmenų, $70 į savaitę pelno; ar
ti didelės mokyklos. Pigiai per
kant už cash. Matykit Zimer- 
man, 2 iki 3 po pietų, 4164 E. 
131 St.

A bouquet of Petunias to Akron, 
Alliance and Cleveland for giving 
us the support they did at our .play 
and dance, May 26. We, the Y.L.S.C. 
think it was pretty swell of you, 
Gang. Hope we can do as much 
for you sometime.

GATHERED WHILE I GAPED—
At the Y. L. S. C. play and dance, 

May 26 at Lithuanian Hall.
Our budding young John Barry

more’s and Lillian Gish’s didn’t turn 
out so badly after all. In fact they 
did a very good job of “Žentai Iš 
Amerikos.” At least the audience 
enjoyed it. Charles Nevers, Ducky 
Kaulis, Helen Lucas, “Tyndall Philo
sopher” Joe Derin and Victor Lucas 
were the great east, folks, with 
Mrs. Yorkunas getting in some fast 
prompting. No wonder it was a 
success.

The crowd from Akron including 
Hank and Pete Hollish were there 
to look our amateurs over. What 
do you think of our talent, Hank? 
The only girl in the Akron crowd 
was Windy. Wonder what happen
ed to the rest of them. Overheard 
one Akron fellow saying “Why 
should we bring our girls down for 
the Youngstown boys?” Tight, eh?

Ah! That must be Pan doing a 
spring dance with Windy! “Nah, 
That’s only that “Flash in the Pan” 
Gusty' Lucas. Ain’t he graceful.” 
Dear me, such goings on.

Methinks Tony Waller has come 
a long way since that widely adver
tised and now famous rumble seat 
ride. Give him another chance, Ber
tha, and I’ll bet you’ll change your 
mind. That boy will make a “Great 
Lover” yet! The answer to a maid
ens prayer, all you’ve got to do is 
find the maiden, Tony.

Johnny Adomonius behind a pair 
of dark glasses. The girls almost 
mobbed him. Thought he was K.J.M. 
Sorry to disappoint you, girls, but 
K. J. M. isn’t quite that handsome. 
Johnny’s got a nice brother too.

“Oh! Mercy” Gruz being just as 
elementary as usual, and still no 
Alliance girls on the scene. Alliance 
—Where men are men, so they make 
their women stay at home. Shame 
on them, girls.

“Tyndale Philosopher”, Joe D'erin 
giving a lecture on the fine points 
of baseball. What he doesn’t know 
about baseball in general and Vito 
Tamulis in particular isn’t worth 
knowing. He can even tell you "what 
kind of tooth naste Tamulis uses 
and what size shoes he wears.

We missed you, Pinch ole boy. 
Sorry to hear about your mother 
and we’re glad to know she’s on the 
road to recovery.

Attorney Rastenis of Baltimore 
dropped in to look things over with 
Mr. Mitchell of Cleveland. And were 
we proud to have such distinguished 
Quests. You can park that Pierce 
Arrow in front of my door any 
time, Mr. Mitchell.

Innocent By-stander.
o o o

Y. L. S. C. PICNIC
The day dawned fair and cloud

less, the birds were singing, the 
bees were humming, the breezes 
were breezing so the Gang decided 
to have a nicnic.

Now the proper way to start a 
picnic is to have a baseball game. 
No ? So the Y.L’s played the S. L’s 
What a game! We should be able 
to beat Akron easy. Oh yeah. Well 
they can’t be good at everything and 
we’ve got to pay them back for 
that basketball game.

After hunting Indians, buried 
treasure, snipes, etc., we got so hun
gry that we got to work and ate 
everything in sight. Rose Lucas 
still holds the wiener eating record. 
Who would think it to look at her.

Then the whole gang gathered 
around a big campfire singing. Jim 
Yurchison and Chuck Nevers putting 
on an act, Benny York doing a toe 
dance, Vic Lucas imitating a chorus 
girl. What are those awful noises! 
Just Chuck and his quartet singing 
Sweet Adeline. Is Joe York singing 
tenor or eleven? We better go be
fore this gets any worse. —

And so to bed.
The next day—
Gosh all the mosquito bites I 

seem to have acquired. I must 
have S. A. Skeeter Appeal.

Just another columnist.

NAUJA MĖSOS KRAUTUVĖ
Pranešu Lietuviams jog ati

dariau mėsos parduotuvę 3815 
Payne Ave., buvusią Wagfahrt 
krautuvę. Parduodu kiaušinius, 
sviesta ir geriausia mėsa.

JERRY’S MEAT MARKET 
3815 Payne Ave, (25)

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

This week the Knowsey Knoos 
is going to be different. Different 
because a certain incident has occur
red which I deem merits the entire 
length of this column. In fact, I 
would never believe it if I hadn’t 
been an eye witness during its en
tire enactment. You probably won’t 
believe it, but remember its the in
fallible Super-Snooper speaking........
who knows all, sees all, and tells 
all.

This story concerns itself with 
two Akron love-birds, and is so 
strange that the names of the char
acters will have to be omitted. How
ever, fictitious names have been as
signed to facilitate the relating of 
this incident and at the same time 
to prevent humiliation that may 
come to those who were actually 
envolved.

It seems that this couple had at
tended the opening of the Gorge, 
Akron’s latest and classiest ballroom. 
After leaving the dance, they, like 
many others, were surprised to find 
that it was raining. Here was 
the young lady dressed in a beauti
ful gown; and here it was pouring 
torrents. What should they do? 
Well, the young man, being an in
telligent gentleman, sensed a solu
tion to the situation. He told his 
girl friend to wait at the entrance, 
and that he would get his car, drive 
up, and pick her up. So the young 
lady opened up her vanity, powder
ed her nose and waited. A moment 
later a car pulled up and the door 
was opened.

The young lady, whom we shall 
call Katie, dashed into the car, clos
ed the door, and cuddled up close. 
But lo and behold her boy friend 
wasn’t there. In the driver’s seat 
was a fearful looking Chinaman, 
whose face, lit up by the moon, look
ed like a ghost on his last leg. She 
was about to scream when he grab
bed her roughly, pulled off her ring 
opened the door, pushed her out, 
and drove off. Katie ran back to 
the entrance, to get out of the rain, 
dumbfounded and frightened. How
ever, a few moments later her boy 
friend, whom we shall call Chick, 
picked her up and they started off 
for home.

On the entire homeward journey 
she was very quiet, meditating. 
Should she tell Chick about the loss 
of the ring, for it was his fraternity 
ring? Should she tell him about 
this strange experience ? It seem
ed the proper thing to do. But no, 
it was all so silly not recognizing 
Chick’s car. She decided to keep 
the incident to herself, for the time 
being at least. Thus the homeward 
journey ended, not much being said 
or much being done.

A few days passed, and Chick and 
Katie were out again. Katie’s awful 
strange experience of a few days 
ago was' still a personal secret, but 
she had decided that tonight, while 
dinning, she would tell Chick about 
the whole affair. First they took 
in a show at the Loew’s Theater, 
where they saw Mae West in “Going 
to Town”. After the theater they 
went into the Oriental Food Shoppe 
to get a bit to eat. Here they were 
seated in a cozy corner and began 
to look over the menus. Soon a 
waiter came up to get their orders. 
When Katie looked up she almost 
fainted. But her surprise was still 
more intense when she noticed that 
on the little finger of his left hand 
was Chick’s fraternity ring. Ap
parently the Chinaman had recog
nized Katie too, for he became some
what nervous and in a hurry1 to get 
their orders. However, Katie was 
in a dilemma as to what to do. Shall 
she tell Chick? Should she call 
the police ? Should she tell the 
manager? Should she.... no she 
would wait.

Soon they were finished with their 
plates and it came time of dessert. 
Katie ordered cocoanut cream pie, 
and Chick apple pie. However, the 
waiter returned with two pieces of 
apple pie, explaining that they were 
out of cocoanut cream pie and that 
apple was very good. But Katie 
wasn’t interested, for she had notic
ed that the Chinaman’s little finger 
was now ringless. She also noticed 
that the top crust of one of the 
pieces of pie was loose, as if some
one had lifted it up; She also noticed 
that this piece was given to her. 
So she took her fork and nervously 
picked up the top crust. There, 
lo and behold, she found what she 
was expecting...........apples.
SPECIAL FLASH —Wedding bells 
will again be ringing in the A.L.S.C. 
It is rumored that a certain young 
man in the Akron Lithuanian Social 
Club and a certain young lady in 
Cleveland will soon become Mr. and 
Mrs. However no names are publish
ed since this is supposed to be a 
secret, and the S.S.S. tells no secrets 
just facts and news. Congratulations 
you and you. (It isn’t S.A. either)
PERSONAL—Miss Mary Kast, one 
of Akron’s beauties, has gone to 
Boston Mass., to spend a few weeks 
vacation. I’m wondering just what 
Catherine Pukes, her palsy walsy, 
is going to do in the mean time. 
Say, Katie, if you get lonesome, 
come up and see me sometime.

DAYTON
HEAR YE! HEAR YE!

May we break into your circle 
once in a while, not often but just 
once in a while?

The “Vilija” club or the “V.” was 
organized in Dayton. It is com
posed entirely of girls

The club at the present isn’t very 
large, but, dear readers with the 
spunk and vitality that each of the 
members have, we should in the near 
future, have a larger and better “V” 
club.

The officers are the following:
President—Helen Stulgaitis, 
Secretary—Marcella Kubilus, 
Treasurer—Cecelia Melaszus, 
Correspondent—Hypatia Mackevich. 
We a£g proud to announce that 

one of our members, Cecelia Melas- 
szus, is graduating from Kiser High 
School in the near future. I’m sure 
we and others are wishing her the 
best of luck and success in her un
dertakings.

Listen in for us again....
“V’s” signin’ off.

Hypatia Mackevich.

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in, not later 
than Tuesday evening.

GRAŽUS KAMBARIS 
išsiduoda moteriai ar vy
rui, geroj Lietuviškoj šei
moj. Klauskit “Dirvoje”.

DIDELIS PIKNIKAS
Lietuvių Ūkininkų Draugiškas 

Klubas
rengia didelį pikniką 

Sekmadienį, Birželio 16 d.
ANT. LIEČIO UKĖJE 

Chardon, Orio
Piknike bus įvairių dovanų 
ir visokių žaislų. Prašome 
atsilankyti visų apielinkiu 
Lietuvius.

Kelrodis: — Iš Painesville 
važiuokit R 86, iki pikniko 
vietos.

P» J. KERSIS
1414 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
PERKU BANKŲ KNYGUTES, moku aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

GERIAUSIA PIKNIKAMS VIETA
Arti miesto — J. MACHUTOS DARŽE — Green Road

Naujai pertaisyta, šokių salė pagerinta, įvesta elektros švie
sa — didelis baras — daug suolų sodne. Tinka rengti pikni
kus šventadieniais ir naktinius išvažiavimus. Yra liuesų ge

rų dienų vasariniuose mėnesiuose. Kreipkitės tuojau.

SKAITYKIT — TĖMYKIT!

VasariniųSkrybeliii Dienos!
Įsigykit sau Šiaudinę Skrybėlę Tuojau!

Didžiausias pasirinkimas naujausių stilių ir pavidalų 
SPECIALIAI NUPIGINTOS PO

$1.00 — $1.45 ir $1.94
Tikros Panama Skrybėlės — $2.89

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road


