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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Iš Angliakasių Streiko
Pittsburgo priemiestyje 

Brookline, i namus United 
Mine Workers distrikto 
prezidento Fagan’o. atėjo 
užpuolikas su tikslu ji nu
žudyti. Fagan savo apsuk
rumu atėmė iš užpuoliko 
revolveri ir juomi užpuoli
ką nušovė.

Policija spėja kad tai bu
vo suokalbis pradėti žudy
ti United Mine Workers 
organizacijos vadus.

Užpuolikas atvyko į Fa
gan’o namus naktį su taxi 
ir radęs ji sėdinti lauke už
klausė ar jis yra Fagan? 
Tas atsakė taip. “Na tai 
jau tavęs nėra daugiau!” 
pasakė atvykėlis ir atstatė 
į jį revolverį. Fagan pra
bilo: Tau nereikalinga šau
tuvas kalbėtis su manim, 
ir griebė atvykėliui už ran
kos ir taip stipriai laikė vi
są laiką, bijodamas kad tas 
kaip nors neiššautų, kad 
abu nusirito trepais žemyn 
ir ten besivaržant pasisekė 
atimti revolveris, kuriuo 
ir nušovė.

Gal tai buvo komunistų 
atsiųstas žudeika, ar kom
panijų nusamdytas, nes ir 
komunistų suorganizuota 
angliakasių unija visu įšėli- 
mu kovoja prieš United Mi
ne Workers, ir kompanijos 
nori atsikratyt smarkesnių 
unijos organizatorių ir va
dų.

United States Steel Kor
poracija paskelbė viešai jog 
ji nemažins algų savo dar
bininkams kurie dirba dirb
tuvėse sunkius darbus. Ap- 
mažins mokestis raštinių 
tarnautojams.

Paterson, N. J. — Audi- 
nyčiose sustreikavo 15,000 
darbininkų. Streikerius va
dovauja net keturios pas
kiros organizacijos. Darbi
ninkai reikalauja algų pa
didinimo ir patrumpinimo 
darbo valandų. Jie dabar 
dirba 50 iki 60 valandų.

Youngstown, O. — Gele
žies ir plieno dirbtuvėse 
šioje srityje darbai eina tik 
42 nuoš. normalio saiko — 
reiškia dirba mažiau pusės 
kiek gali dirbti.

Dagenham, Anglija. — 
Laike darbo požemyje ka
sant pamatams vietas nau
jai Fordo dirbtuvei statyti, 
vandeniui užliejus oro sky
lę užtroško penki darbinin
kai.

PRIEŠTARAVIMAI 
MAŽINT KUNIGU 

SKAIČIUI
Vera Cruz, Meksika. — 

Vera Cruz gubernatorius 
Tejeda tapo šuviu sužeis
tas už tai kad jis išleido pa
tvarkymą jog Vera Cruz 
valstijoje nereikia daugiau 
kunigų kaip tik 13. Jaunas 
vaikinas, dvasiškijos šali
ninkas, pritykojęs guberna
torių išeinant iš paiocių 
Jalapoj pradėjo šaudyt. ■

Gubernatoriaus palydo
vai paleido šūvius ir ant 
vietos nudėjo užpuoliką, 
nors gubernatorius jiems 
liepė nešant.

Vera Cruz mieste vienoj 
bažnyčioje tapo nušauti du 
kunigai, kurių užpuolikai 
pabėgo nepažinti.

Tapo sužeista mergina 
kuri tuo laiku buvo bažny
čioje ir sužeistas vaikinas, 
kuris šuviu sužeidė vieną iš 
tų užpuolikų, po ko jis ta
po peršautas.

Bažnyčia tuo laiku buvo 
pilna vaikų. Kunigai nu
šauti laike vaikų religiškų 
pamokų. 

▼ ▼ ▼
Vera Cruz. — Vera Cruz 

valstijoje pereitą savaitę 
ugnis apgadino keturias 
bažnyčias, vienas kunigas 
nušautas, vienas sunkiai su
žeistas, o kitas lengviau.

Nekuriose vietose kuni
gai ėmė slapstytis nuo įšė
lusių užpuolikų.

Meksikos vyriausybė nu
tarė sumažint kunigų skai
čių, bet dvasiški ja tam pa
sipriešino, užtai valdžia tu
rėjo vykti į vietas sužiūrė
ti kodėl kunigai nemažina
ma.

ČILI VALDŽIA VĖL 
NUVERSTA

Santiago, Čili (Pietų A- 
merika). — Čili respublikoj 
poros dienų bėgyje vyriau
sybės kelis kartus persiver
tė. Buvęs diktatorius Iba
nez turėjo išbėgti, jo vietą 
užėmė Opazo. Po keleto 
valandų jau jis buvo nuver
stas ir laikinu prezidentu 
tapo Montero.

Čili universiteto studen
tai apšaukė streiką kaip tik 
sukilimas prasidėjo ir užsi
barikadavę universiteto rū
muose ramiai sėdėjo. Jie 
sakė tol streikuos iki šalis 
gaus tokį prezidentą kokis 
jiems patiks. Dabar tenai 
yra žiema, taigi mokslo me
tas.

Suv. Valstijos turi sudė- 
jusios Čili respublikoj viso
kiose įmonėse apie $600,- 
000,000 ir Amerikonams 
parupo kas atsitks su jų pi
nigais.

AMERIKOS PROHIBI- 
CTJOS PĖDOMIS

Per fiskalį metą iki Lie
pos 1 d. 1931 m., Suv. Vals- 

i tijų prohibicijos agentai sa
vo kratose atėmė iš pilie
čių 1,833,000 galionų degti
nės ir 5,000,000 galionų a- 
laus. Kiek gėrikai išgėrė 
niekas ir nesuskaitys.

Areštuota apie 70,000’as
menų, 36,550 pabaudų už
dėta sumoje $5,511,000; be 
to 29,470 prasižengėliai bu
vo nubausti kalėjimu ben
drai 18,383 metams.

Atimta 21,375 degtinės 
darymo prietaisai, 27,800 
alaus virimo katilų ir 8,260 
automobiliai kuriuose buvo 
vežiojama degtinė.

50 MIRĖ NUO KARŠČIU
Los Angeles, Calif. — Iki 

Liepos 28 d. per karščius 
kelių dienų bėgyje pietva
karinėse valstijose mirė a- 
pie 50 ypatų. Tempera tu
rą vietomis buvo pasiekus 
110 laipsnių.

Rytinėse valstijose per 
karščius šią savaitę mirė 
apie 20 ypatų.

CIGARETĘ GAMYBA 
SUMAŽĖJO

Per Birželio mėnesį ciga- 
retų šymet pagaminta 11,- 
508,062,422; pernai tą pat 
mėn. pagaminta 11,750,524,- 
523.

Cigarų per Birželį pada
ryta 517,513,659; pernai tą 
pat mėn. — 519,599,166.

Apdirbto tabako pernai 
per Birželio mėnesį buvo 
28,066,893 svarų, šymet tą 
pat mėn. — 27,751,659 sv.

Uostomos tabokos pernai 
į mėnesį laiko išdirbta net 
3,334,973 svarai, šymet — 
2,872,584 sv.

DAUGELIS LAUKIA 
MIRTIES BAUSMĖS

. Ossining, N. Y. — Sing 
Sing kalėjime mirties sky
riuje laukia mirties 26' vy
rai — didžiatisias skaičius 
kada nors buvusių vienu 
kartu nuteistų mirti New 
Yorko valstijos kalėjime.

Nuteistieji jauniausias y- 
ra 18 metų, seniausias 44.

Dvidešimts trijose valsti
jose šiuo tarpu laukia mir
ties bausmės 113 žmogžu-' 
džių, iš jų 112 vyrų ir 1 mo
teris.

Jauni vyrai žmogžudys
tes daugiausia papildo iš 
priežasties savo pamylėtų 
merginų, kurios nori pini
gų, ūžti, rėdytis, ir jie turi 
eiti vogti aprūpinimui jų.

šią savaitę keturi laikiniai 
dviem orlaiviais išskrido Euro
pon. Liepos 30 d. dii pasiekė 
Airiją, kiti du.dar buvo nepa
siekę. Bijoma kad nežūtų.

MacDONALD LAN
KĖSI BERLINE

Berlinas. -4- Liepos 28 d. i 
Vokietijoj atsilankė Angli
jos socialists premjeras 
MacDonald. Vokiečiai su
rengė jam didžiausi priėmi
mą kokį tik £ali gauti sve
timšalis diplomatas.

Parengtame pokilyje An
glijos premjeras žadėjo Vo
kiečiams savo paramą ir ši
taip pasakė: (“Jeigu Vokie
tija dės visas savo ekono
mines pastangas atsistoti 
vėl ant kojų ir nepasiduos 
desperacijai tai kitos vals 
tybės jai gelbės.”

Kitaip sakant, dirbk žmo
geli, tai ir DieVas tau pa
dės. .. . Jeigu Vokietija ga
lės pati atsistoti ant kojų 
tai jai svetimų šalių pagal
bos nereikės.

MacDonald atlankė Vo
kietijos Prezidentą Hinden- 
burgą ir kitus aukštus val
džios žmones ir orlaiviu 
gryžo atgal.

ŠTAI TAI TIKRAS 
“BARGENAS”

Charleston, W. Va. — 
Karo laiku Suv. Valstijų 
pabūdavo jo miestą Nitro, 
W. Va., už $70,000,000.. Ja
me buvo gaminama sprog
stamoji medega reikalinga 
karui. Pastatyta 30 dirb
tuvių ant 1,000 akrų že
mės.

Po karo viena korpora
cija atpirko tą miestą iš 
valdžios už $8,000,000. Ši 
kompanija negalėjo išlai
kyti ir dabar pardavė kitai 
kompanijai už $250,000.

“GRAF ZEPPELIN” 
ŠIAURĖJE

Leningradas. — Vokiškas 
lėktuvas “Graf Zeppelin”, 
nešinas Vokiečius, Rusus ir 
Amerikonus mokslininkus, 
atsilankė Leningrade, savo 
kelionėj į šiaurės ašigalį.

Iš Leningrado išskrido 
toliau šiaurėn. Tame orlai
vyje keliauja 12 mokslinin
kų.

“Grafas” tapo iškilmin
gai- Rusų sutiktas.

LIETUVOS PASIUNTI
NYBĖS PRANEŠIMAS
(Telegramas. “Dirvai”)
Washington, Liepos 28 d.

— Ryšyje su pasirodžiusiu 
Amerikos spaudoje del Lie
tuvos Pasiuntinybės namų 
pirkimu pareiškiama kad 
tame pranešime žinios nė
ra gautos iš Pasiuntinybės 
bet matomai iš kitų neau- 
toritetingų šaltinių. Pats 
pranešimas didžia dalimi 
neatitinka tikrenybei: pa
vyzdžiu, pranešime sakoma 
kad buvusi namų savinin
kė pasirašius sąlyginę na
mų pardavimo sutartį, tuo 
tarpu kai sutartis yra be
sąlyginė. Baimė del doku
mentų žuvimo ir pastaba 
kad esą nežinoma kiek už 
namus įmokėta yra visai 
be pamato. Priede prie to 
pranešimo fotografija nėra 
Lietuvos Pasiuntinybės bet 
Ispanų ambasados vaizdas.

KAIP RUSIJOJ DIR
BA TRAKTORIUS
Stalingrade yra išbuda- 

vota traktorių dirbtuvė. Ji] 
statyta tokia didelė kad į 
metus galėtų išleist 50,000 
traktorių.

Bet daugiausia ką vieną 
dieną padaro tai 30 trakto
rių, kitomis dienomis nepa
daro nei tiek. Dirba prie 
to net 11,000 darbininkų.

Vienas traktorius pada
ryt, kaip Amerikos inžinie
riai apskaitliuoja, atsieina 
net $36,000, bet jie parduo
dami po $6,000. Reiškia ne 
bile kas tokį traktorių ga
li pirkti, o sovietų Traktor- 
stroi greičiau bankrutys.

EDISONAS PAMETĖ
DIRBĘS

W. Orange, JM. J. — Su
laukęs 84 metų amžiaus, 
garsus išradėjas Tarnas A. 
Edison tapo priverstas pa
liauti aktiviškai dirbęs.

Jo persidirbimas beban- 
dant išrasti kaip padaryti 
gumą iš Amerikoniško lau
kinio augalo “golden rod” 
privertė jį liauti dirbus, ir 
manoma kad jis daugiau 
jokiu darbu neužsiims.

STATYS LĖKTUVAMS 
SALĄ ATLANTIKE

Kitą pavasarį bus pasta
tyta pirmutinė dirbtina sa
la Atlantike orlaivių susto
jimui kelionei tarp Europos 
ir Amerikes. Viso tokių 
salų bus astuonios protar
piais 380 mylių ir tada pra
sidės teguliaris pasažierių 
vežiojimas oru.

MOTERYS LAKŪNĖS
1931 metais Amerikoje 

moterų lakūnių skaičius be
veik pasidvigubino. Pernai 
buvo 197 registruotos lakū
nės, šymet Liepos 1 d. įre
gistruotų 445.

Bet jos labai, labai toli 
atsilikusios nuo vyrų, nes 
Liepos 1 d. vyrų lakūnų įre
gistruota buvo net 15,823.

KUR SKRUZDĖS VAL
GO VIETOJ SPIRGUČIŲ

Washington. — Sugryžo 
iš Brazilijos ir Venezuelos 
gamtos, tyrinėtojai, kurie 
sako užtikę žmones ką val
go krokodilių mėsą ir kep
tas skruzdės. Jie tokio val
gio negalėjo valgyt ir tu
rėjo misti papūgų ir bež
džionių mėsa. Išbuvo ten 
10 mėnesių, parsivežė apie 
3,000 paukščių, kurių tūli 
dar niekur nėra matyti.

KOMUNISTAI IŠŽUDĖ 
18,000 CHINŲ

Hong Kong, Chinija. — 
Kwangsi provincijoje įšėlę 
komunistai ir jų pasekėjai 
nesenai išžudė 18,000 Chi
na gyventojų Tunglan mie
ste, sudegindami namus ir 
apiplėšdami mantą. Nuost 
tolių padaryta už $5,000,000 
ir 70,000 žmonių liko be pa
stogių.

Raudonieji užėmė kelis 
punktus Fukien provincijo
je. Gyventojai šaukiasi val
džios pagalbos.

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijom..................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................... 2.50
Lietuvoje ir kitur.:.......................... 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy-
>no, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.
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Molyne S. L. A. Raštinėje
VITAITIENĖ DU KARTU UŽPUOLĖ IR SU

KRUVINO SEKRETORĘ JURGELIUTĘ

“Dirvos” Redakcija gavo| 
iš New Yorko sekantį pra
nešimą apie atsitikimą Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje raštinėje New Yor
ke, kas sukels visų S. L. A. 
kuopas reikalauti kad SLA. 
organo “Tėvynės” redakci
ja butų apvalyta.

Vitaitienė Smarkiai Su
mušė Jurgeliutę

“Ponia N. N. užėjo į S. 
L. A. raštinę pasimatyti su 
P. Jurgeliutę ir kitomis sa
vo draugėmis.

“Paskiau užėjo viršun su 
Vitaičiu ir Bajoru pasima
tyti, rado redakcijos kam
barį atvirą, nei vieno iš re
daktorių tenai nebuvo. Po
niai N. apsisukus lipti že
myn, atbėga be žado p-lė 
Draugeliutė ir pasigavus p. 
N. už rankos prašo khd 
kuogreičiausia liptų žemyn, 
nes girdi ‘Jurgeliutę užpuo
lė, muša!’

“Abidvi, D. ir N. nubėgo 
raštinėn, čia nieko nerado, 
išskiriant Vitaičio vaiko 
(pirmos pačios) ir Vitaitie- 
nės dukters (pirmo vyro), 
kuriėdu išsigandę sėdėjo.

“Spaustuvėje poni N. pa
matė pasibaisėtiną regyklą: 
Vitaitienė isistvėrus Jur
geliu tei už plaukų ją mušė? 
Sako Jurgeliutės veidas bu
vo kruvinas.

“Poni N. nors ir ne jau
na bet tuoj įsistvėrė į Vi- 
taitienę ir su pagalba V. 
pasisekė Jurgeliutę iš įtu- 
žusios Vitaitienės nagų iš
plėšti.

“Čia matyt buvo Vitaičiu 
suokalbis Jurgeliutę versti
nai priversti iš Susivieniji
mo atsistatydinti.

“Kuomi dalykas užsibai
gė tuo tarpu nežinau, nes 
p. N. namon parėjo be ža
do, užsigavus, negalėjo vis
ko nuosekliai papasakoti.

“Tai tokį pavyzdį duoda 
SLA. organo ‘Tėvynės’ re
daktorius Vitaitis ir jo nu
mylėta ‘dailininkė’ Zosė.”

KAS TOLIAU?
Ką del to darys SLA. val

dyba, ką darys SLA. na
riai jeigu jų organizacijoje 
tokie negražus dalykai de
dasi? Jau visiems žinoma 
kad p. Vitaitis su žmona 
padarė SLA. ofisą lyg savo 
privatinę virtuvę (kičinį) 
ir nori jame ponauti. Po
niai Vitaiteinei nėra jokio 
reikalo po SLA. raštinę lan
džioti ir bosauti; jeigu jos 
vyras ten dirba tai tik jis 
turi teisę ten ineiti, o ne 
jo visa šeimyna ir žmona. 
Kitose darbo įstaigose arba 
ofisuose nėra vietos jokiam 
pašaliniam kad ir tarnau
tojo vaikui ar žmonai. Ko
dėl turi būti kitaip dabar, 
kada p. Vitaitis parsivedė 
antrą žmoną, smarkią Chi- 
cagietę?

Jau yra viešas faktas kad

Petronėlė Jurgeliutė
I - - ■ •

ta jo žmona norėjo įsigau
ti dirbti SLA. raštinėje, o 
Vitaičio sunns’ “Tėvynės” 
spaustuvėje, bet SLA. Sek
retorė Jurgeliutė neįsileido, 
nujausdama kokią bėdą už
sidės ant sprando sau ir ki
tiems ofiso darbininkams, 
Nejaugi už tai Vitaičiai pa
siryžo Jurgeliutei kruvinai 
keršyti, kad ji mestų sek
retoriavus?

Velionė pirmoji Vitaičio 
žmona niekados į SLA. ofi
są nelysdavo ir nebandyda- 
vo bosauti. Kiti SLA. ofiso 
darbininkai velionės net ne
pažinojo. Bet dabartinės— 
negali atsikratyti!

Mes SLA. nariai nenorim 
kad mušti organizacija bu
tų paversta į keno nors 
privatišką mazgotę.

SLA. ofisas yra perdaug 
vieša įstaiga ir priklauso 
labai didelei daliai musų vi
suomenės, todėl turi būti 
užlaikoma švari nuo skan
dalų ir purvinų politikavi
mų. Žmonės kurio nori sa
vo purviną košę virti pri
valo tuoj iš ten būti praša
linti. Tai “Tėvynės” re
daktorius Vitaitis.

Per 40 metų gyvavimo 
Susivienijimas nepatyrė to
kių negražių dalykų kaip 
dabar, ir tik del vieno re
daktoriaus ir jo žmonos.

“NAUJIENOS” RAŠO:
Petronėlė Jurgeliutė, S. 

L. A. Centro sekretorė, už
pulta Zozės Karsauskienės- 
Vitaitienės SLA. Centro o- 
fise ir skaudžiai sumušta, 
pašaukus ambulance tapo 
nuvežta į ligoninę.

Liepos 24 d. atvykus j S. 
L. A. Centrą, dabartinė 
“Tėvynės” redaktoriaus S. 
Vitaičio žmona, p. Zosė 
Vitaitienė, Chicagoj buvus 
Krasauskiene, akivaizdoje 
savo vyro Stasio Vitaičio 
pradėjo mušti p. Jurgeliu
tę. Muštynės buvo tiek 
smarkios kad SLA. Centro 
tarnautojos, negalėdamos 
nieko kito padaryti turėjo 
pašaukti policiją, kuri at- 
siskubus muštynes sustab
dė ir nukentėjusią Jurge
liutę pašauktu ambulance 
vežimu pasiuntė į ligoninę, 
kur jai buvo suteikta pirma

(PABAIGA ANT 2-RO PUSL.)



Korespondencijos
PITTSBURGH

SUDEGĖ SENELIŲ NA
MAS IR APIE 40

- YPATOS
Liepos 24 d. užsidegė ir 

žymiai apdegė katalikiška 
senelių prieglauda ant Ai
ken ir Penn avenues, staty
ta 58 metai atgal. Ugnyje 
sudegė 26 vyrai ir mote
rys, o vėliau iš išgelbėtų 
apdegusių ir sužeistų mirė 
dar keliolika, taip kad iki 
Liepos 27 d. mirusių buvo 
40 ypatų.

Prieglaudoj buvo 231 Įna
miai — visi virš 60 metų 
amžiaus — ir 16 vienuolių 
užžiurėtojų.

Ugnis susekta 10:15 vai. 
vakare. Ugniai pasirodžius, 
seneliai ir senutės, negalė- 
mi iš lovų išlipti, nes kiti 
buvo ligoti, pradėjo daužy
ti lazdomis Į grinis, ką iš
girdus prieglaudos viršinin
kė, 80 metų vienuolė, nubė
go nuo trečio aukšto apa
čion ir tuoj davė gaisro sig
nalą. Kitos vienuolės tuoj 
subėgo iš savo kambarių ir 
ėmėsi gelbėjimo darbo. Su
kėlė, sustatė ant kojų senu
tes ir senelius eiti link išei
gų, kurie galėjo paeiti, bet 
kiti ir kitos negalėjo iš lo
vų išlipti. Ugnis sename 
budinke smarkiai plėtėsi ir 
tuoj užkirsta išeigos viršu
tiniuose aukštuose buvu
siems gelbėtis. Daug sude
gė taip kad nebuvo galima 
pažinti. į

Tuoj pradėjo pribūti ug
niagesiai ir jiems i pagalbą 
stojo policija ir apielinkės 
žmonės. Pamačius nelai- 
mes didumą, pašauktą ir 
pribuvo ligonbučių dakta
rai ir slaugės teikti pagal
bą sužeistiepis iš ugnies iš
trauktiems seneliams.

Ugnis prasimušė pro pen
kių aukštų budinko stogą ir 
nušvietė nakties dangų.

Visi kas tik aplinkui bu
vo, sujaudinti klyksmų se
nelių ir slaugių, stengėsi 
gelbėti. Šoko per ' aukštas 
tvoras, vertė vartus ir bė- 
go i kiemą iš visų budinko 
pusių, lipo gaisro išbėgo
mis ir gelbėjo tuos prie ku
rių galėjo prieiti.

Kunigai ir slaugės ištolo 
žiūrėdami tik meldėsi, kiti 
davė paskutinius patepimus 
mirštantiems iš ugnies iš
trauktiems.

Tiktai 2 vai. nakties ug
nis sulaikyta, bet budinko 
rytinis sparnas ir vidurinė 
dalis kur buvo administra
cijos raštinės, išdegė, liko 
tik sienos.

Ugnies priežasties tikrai 
nesusekama.

Po gaisro
Liko 190 senelių, kuriems 

reikės vietos patalpinti. 
- 10 sudegusių lavonų

pažystama kas tokis ar to
kia, taip apdegę.

7 ypatų dar pasigenda
ma. Po griuvėsius jieško- 
ma daugiau lavonų.

Miesto ir apskrities val
džia tyrinėja gaisro prie
žastį.

Tarp sudegusių ir sužei
stų yra Lietuviškų ir Len
kiškų pavardžių. 

_

PIKNIKAI
SLA. 3-čio Apskričio pik

nikas Liepos 19 d. pavyko 
gana gerai. Dalyvavo ne 
tik vietiniai bet buvo sve
čių ir iš toliau, kurie viešė
jo Pittsburge: buvo iš Ro
chester, N. Y., ir kelios šei
mynos iš Chicagos.

Nors buvo bandyta su
rengti imtynes K. Aleliuno 
su Bancevičium, bet jos ne
įvyko. Taipgi nepribuvo 
kalbėti Adv. F. J. Bagočius 
iš Bostono, nors žadėjo. 
Jo laikas nepavelino dabar 
pribūti ir jis atvyks į Pitts- 
burgą vėliau, taip kad bus 
surengta jam prakalbos L. 
M. D. salėje Rugpjūčio 13 
d. ir visi gaus progos jį gir
dėti kalbant.

Sandaros Kuopų Sąryšio 
piknikas bus Rugp. (Aug.) 
23 d. Amšiejaus farmoje, 
McKees Rocks. Piknikas 
bus tuo nepaprastas kad 
bus rinkimas gražiausios 
Lietuvaitės šioje apielinkė- 
je. Laimėjusi gaus bran
gią dovaną — gintaro ka
rolius $20 vertės. Antra 
gražiausi gaus irgi dovąną 
gintaro antrankį.

Visų dalyvių, ypač gra
žuolių, bus nutraukta foto
grafijos.

Bus sporto pragramas: 
jaunas kumštininkas Anta
nas Jokūbaitis, kuris yra 6 
pėdų aukščio ir sveria 190 
svarų, kumščiuosis su Jim 
Brink, stipriu Amerikonu, 
195 svarų.

Kazys Aleliunas imsis su 
smarkiu vyru, B. Trimble, 
215 svarų sunkumo. Taigi 
Aleliunui reikės dėti pas
tangas prieš tokį vyrą atsi
lankyt, o jei ne tai jam tarp 
Lietuvių daugiau biznio ne
bus.

Šis piknikas yra pirmas 
toks didelis su taip įvairiu 
programų. J. Virbickas.

Tai hra meilė! Vienas 
karštos širdies Italas, 34 m. 
amžiaus, pasigrobė kito vy
ro jauną žmoną, 22 m. am
žiaus, kurią labai buvo pa
mylėjęs, ir grasindamas 
nužudymu išsigabeno į Bal
timore, Md., kur išlaikė ją 
nelaisvėje dieną ir naktį 
per aštuonias savaites.

Jai pasisekė išsigelbėti 
slapta išleidus telegramą 
per kitų rankas pas gimi

ne- nes į Pittsburghą.

’▼TTTYrXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXKXXXXXXJaXI’

SUSIVIENIJIMAI;
LIETUVIŲ AMERIKOJE į

■ Didšiaušia Lietuvių Organizacija u 
3 307 W. 30 Street New York, N. Y. ! 

E - ph S. L. A. 372 Kuopas randasi visose didesnėse Lietuvių į 
„ Kolonijose. <
; Turtas: $1,404,038.14 35 M
M S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600. ir $1,000. J 
J Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. j
a Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina lavo šeimos liki- s 
j mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
J nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- m 
■s ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų C 
J prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
9 mergaites. £

Informacijų kreipkitės j Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- j 
ba į vietinių kuopų valdybas.

Nužudė keturias ypatas. 
Leesburg, Pa. — Pamišęs 
angliakasis, staiga pašokęs 
iš kėdės, kur savo namuose 
sėdėjo, griebė šautuvą, mir
tinai nušovė savo žmoną, 
jos seserį, paskui išbėgęs į 
gatvę nušovė du einančiu 
žmones, sužeidė pora kitų, 
ir kada neliko šūvių pasi
griebęs peilį dar du sužei
dė. Paskiau jį kitas žmo
gus peršovė į koją ir suval
dė. Jis yra Marco Demo- 
fonti.

Tuo laiku visi vyrai buvo 
išėję į kasyklą dirbti, tik 
moterys kaime tebuvo vie
nos, išskyrus kelis.

Pennsylvanijos valstijoje 
šiuo tarpu yra dirbama 
207 mylios naujų kelių.

Kontraktoriai prie kelių 
darbų turi 7,337 darbinin
kus, o valstija turi pasta
čius 17,132 darbininkus.

DAYTON
SMULKIOS ŽINUTĖS
Čia pradėjo veikti fede- 

rališki “sausieji” agentai. 
Per pora savaičių kaip ne
kalti avinėliai vaikščiojo 
po vietas kur.nužiūrėjo jog 
pardavinėjama svaiginanti 
gėrimai, ir “susidraugavo” 
su pardavėjais iki gavo nu
sipirkti “gaivinančio skys
timėlio”. Bet iš tų gerų 
“kostumerių” liko priešai: 
jie areštavo visus tuos pas 
kuriuos tik gaudayo pirkti 
svaiginančių gėrimų.

Iš Lietuvių niekas nenu
kentėjo nuo tų prohibicijos 
agentų. 1

Paliuosuos vedusios mo
kytojas. Miesto mokyklų 
taryba nusprendė atleist iš 
mokyklų visas mokytojas 
kurios yra vedusios, ir ži
noma nepriims cįaugiau to
kių kurios turi vyrus.

Tas daroma su keletu iš- 
rokavimų.

Vietos Lietuviai nusimi
nę kad musų tautiečiui Šar
kiui nepasisekė garbingai 
laimėt prieš mažą oponentą 
Walker’}, kas jam dalinai 
pakenkė siekti pasaulinio 
čampiono titulo.

Iš Akrono lankėsi svečiai 
Goštautai pas tautiečius 
Venius. Ponai Goštautai 
yra geri Lietuviai, linksmo 
budo žmonės, taip kad ma
lonu tokius svečius susitikt.

Po bazaro. Čia per tris 
savaites po tris vakarus 
darže prie Lietuvių bažny
čios tęsėsi bazaras parapi
jos naudai. Kadangi nieko 
įdomaus bazare nebuvo tai 
ir publikos negalėjo daug 
pritraukti, nei Lietuvių nei 
svetimtaučių, ir lankėsi tik 
patys parapijonai.

Davatkoms sirokas. “Šv. 
Laive” eina aprašymas vie
no kunigo kuris tūlai bobai 
varo velnią lauk. Nekurios 
musų davatkėlės skaityda
mos tą “istoriją” labai įsi
baugino kad ir j jas velnias 
neįlystų. Patartina toms 
moterėlėms laikyt užčiaup
tas kakarines ir susilaikyti
plakus nekaltus žmones sa
vo ilgais liežuviais. Jeigu 
laikysit atviras burnas tai 
ponaitis kipšas uodegą pa
brukęs gali įlysti. Juk per 
kitur velniai nelandžioja 
kaip tik per gerklę.

Makarailą.

Ar jau išrašei “Dirvą” 
saviškiams i Lietuva? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi! ' 

visą kaimą! I

DETROIT
Jurgis Kaupas-Lukas nu

baustas. Jurgis Kaupas, 
taipgi žinomas kaipo Lu
kas, per keletą metų skel
bėsi laikraščiuose ir kitaip 
kaipo laivakorčių agentas 
ir jog gali patraukti sve
timšalius į Kanadą ir Suv. 
Valstijas. Jis taipgi buvo 
kaipo agentas tūliems ad
vokatams ir rasdavo jiems 
kostumerius, už ką gauda
vo komisą. Mes turim to
kių parazitų beveik Kožno- 
je kolonijoje tarp Lietuvių 
ir Lenkų.

Šis Kaupas dabar tapo 
nuteistas dešimčiai metų į 
Leavenworth Kansas Fede- 
ralinį kalėjimą už išgavimą 
klastingų gimimo metrikų 
apie pustuziniui Lietuvių, 
daugybei Lenkų ir kitų, ku
riais metrikais pasiremiant 
nekurie įvažiavo į Suv. Val
stijas nelegaliai. Kaupas 
(Lukas) prisipažino prie 
penkių įkaltinimų, kaipo 
paskirų sulaužymų S. Val
stijų imigracijos įstatymų. 
Jis gavo po tiu metu už kož- 
ną kaltę, ką turės atitar
nauti išeilės.

Kadangi jis yra Lietuvis 
tai kitiems Lietuviams bus 
žingeidu patirti kaip jis iš
gaudavo iš žmonių pinigus, 
daugiausia klastingai nuo 
pradžios iki galo. Jo bū
das buvo maždaug tokis: 
Jis suranda ateivį, papras
tai Lietuvį, kuris atvažiavo 
į Suv. Valstijas nelegaliai, 
ir pažadėdavo išstoroti jam 
gimimo metrikus parodan
čius jog jis gimė Suv. Vals
tijose. Tokius gimimo met
rikus gali kožnas išgauti 
padalydamas ąfidavitą ir 
pareikšdamas kad jis yra 
tokios ypatos, tėvas. Kau
nas už savo patarnavimą 
imdavo po $500 ir yra atsi
tikimų kur gavo net $1,000 
ir $1,200 už tokius metri
kus. Jie tačiau nebuvo ver
ti nei tos popieros ant ku
rios parašyti. Visi tokie 
metrikai parodė kad jie iš
duoti pagal afidavito tą 
dieną kada jis buvo pada
rytas. Kitais žodžiais, ani 
metrikų pasakyta kad jie 
išduoti pagal liudymo pri
duoto 1931 metais ir kad ta
da pareikšta jog toks ii 
toks asmuo gimė tame dis- 
trike. Vietoj pagelbėt to
kiam žmogui bent kiek, tie 
metrikai įtraukdavo tiesiog 
į bėdą.

Iš priežasties tokių met
rikų panaudojimo Kaupas, 
alias Lukas, tapo areštuo
tas, visi jo ofiso rekordai 
liko valdžios konfiskuoti, 
taip tapo atrasta kelių ki
tų Lietuvių, adresai, kurie 
irgi pirko iš jo tokius met
rikus, ir keletas jų dabar 
laukia deportavimo, o kiti 
suimti ir taipgi bus depor
tuoti.

Patartina Lietuviams ži
noti apie darbus tokių in
dividualų kurie dirba kaipo 
vertėjai ir agentai advoka
tų, kurie naudoja juos ga
vimui biznio ir dalinasi už
darbiu. Advokatai kurie
taip daro turi iš žmogaus 
imti daugiau kad butų iš ko 
atlygint agentui, o agentai 
žmonėms prižada daugiau 
negu advokatas gali ištei- 
sybės padalyti. Tokiose ap- 
inkybėse gali tikėtis ne

gauti ką agentas prižadėjo 
ir užmokėti daugiau negu 
reikia, nes advokatas turi 
mokėti agentui.

Nors gaila kad Lietuvis

turėjo užtraukti ant Lietu
vių gėdą patekimu į kalėji
mą, ir galima apgailauti 
paties Kaupo, bet tas nepa
teisina egzistavimą kitų to
kių mekliorių arba agentų, 
nes jų darbas, kaip parodo 
šitas atsitikimas, ištraukė 
daug tūkstančių dolarių iš 
sunkiai dirbusių ir taupiu
sių darbininkų kišenių.

Jos. P. Uvick.

CHICAGO, ILL.
Prie Varėnos Dzūko ko

respondencijos. Pastebėjau 
“Dirvos” Nr. 29 korespon
denciją iš Chicagos, kurio
je koks tai Varėnos Dzūkas 
aprašo apie Dėdės Šerno 
paminklo aukas ir skolas ir 
tame aprašyme prasilenk
damas su faktais ir teisybe 
padaro man nepamatuotus 
prikišimus. Aš nesu vieno 
cento iš Šerno Fondo pini
gų panaudojęs kokiam ki
tam tikslui kaip tik Šerno 
paminklo fondui. Kokius 
tik pinigus gaudavau viską 
perduodavau fondo iždinin
kui Dr. P. Z. Zalatoriui.

Šerno paminklas pastaty
ta ir liko dar skolos $495, 
ką ir pats Varėnos Dzūkas 
pripažysta, todėl neturėjo 
jokio pamato rašyti apie 
keno nors pasinaudojimą 
paminklo aukomis.

Dabar, bedarbei esant, į 
pusantrų metų laiką nebu
vo jokių įplaukų, todėl ir 
atskaitų neskelbiama, bet 
kada tik ineidavo kokie -pi
nigai visada buvo “Sanda
roj” ir “Naujienose” skel
biama, o platesnės atskaitos 
kas trys mėnesiai skelbta 
ir kituose laikraščiuose.

Stebiuosi kad “Dirva” pa
talpino tokio koresponden
to raštą, kuris nesiskaity
damas su faktais rašo ne
sąmonės'.

Orui atšalus, šymet Šer
no Fondo komitetas vėl 
pradės darbuotis ir vėl bus 
paskelbta atskaitos ir pra
šymas aukų baigti skolą 
mokėt.

Šerno Fondo komiteto fi
nansų sekretorius ir iždi
ninkas yra po $2500 kau
cijos kiekvienas, taip kad 
Varėnos Dzūkas neprivalo 
rūpintis pinigų žuvimu ir 
daugiau tokių nesąmonių j 
laikraščius nesiuntinėti.

S. K. Grisius.
Nuo Redakcijos: Jau prie 

tos Varėnos Dzūko kores
pondencijos pridėjom pas
tabą kad korespondencijoje 
išvedžiojimai nesutinka, ka
dangi rašė jog fondas turė
jo skolų paminklą statyda
mas, o toliau pasakyta kad 
kas tai pasinaudojęs fondo 
pinigais pri vatiniam tiks
lui.

Korespondentai privalo 
vaduoti tik faktus, o ne ra
šyti kas tik į galvą ineina.

1931 METŲ BONŲ 
KUPONAI

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1931 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių-
skit “Dirvai”.

ŠVEDU AMERIKOS
linija

NEWYORKO j 
' KIJUPEW

j.JĮ - iii cjolfi.er..tnLS~^-q,
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Informacijos ir laivakortės gau
namos pas vietinį agentą arba: 
SWEDISH AMERICA LINE

21 State St. New York City i
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(Pabalga nuo 1-mo pusi.) 

pagalba. Dabar p. Jurge
liutė serga savo namuose.

Vitaitis muštynių 
netrukdė

Stasys Vitaitis, kurio aki
vaizdoje muštynės ėjo, iš
silaikė neutraliai ir į kovą 
visai nesikišo. Ofisui likus 
be viršininkės, tarnautojos 
per tolimos distancijos te
lefoną iš Mahanoj City pa
šaukė SLA. prezidentą p. 
Stasį Gegužį, kad skubiai 
atvažiuotų Centro padėties 
taisyti. Gegužis laukiamas 
Liepos 27 d. Liepos 26 d. 
jis negalėjo atvažiuoti, ka
dangi turėjo dalyvauti sa
vo šalininkų kokuse.

“VIENYBĖ” RAŠO:
Apie 3 vai. po pietų (Lie

pos 24 d.) į SLA. sekreto
rės Jurgeliutės raštinę, ne- 
sibeldus į duris, įsiveržia 
“Tėvynės”' redaktorius Vi- 
taičio žmona, Zosė Vitaitie
nė, su savo vyresniuoju po
sūniu, ir Angliškai paklau
sia: “Stebėtina, ar ne?” 
reiškia, kad ji atsilankė.

Žinant faktą kad p. Vi- 
taičiai jau senai nekenčia 
p-lės Jurgeliutės ir mažes
nių skandalukų vis vos ne
įvykdavo anksčiau, neste
bėtina kad šį kartą Jurge- 
liutė greit traukėsi artyn 
spaustuvės, del atsargos, 
jei kartais butų jai pavo
jaus. Tačiau p. Vitaitienė 
pareiškus: “Žinai, aš esu 
ponia Vitaitienė, Vitaitienė, 
supranti? Vitaitienė, S. L. 
A. narė,'ir man turi duoti 
darbą, nes badu mano vai
kas nemirs!” Jurgeliutė 
pareiškė jog dabar’ S.L.A. 
centre vakancijų darbui nė
ra, ir ji jo negalinti > duoti, 
tada Vitaitienė puolė Jur
geliutė mušti ii- draskyti.

Išgirdę trukšmą, spaus
tuvės darbininkai Raščius 
ir Vasiliauskas tuoj atbėgo 
žiūrėti, ir pamatė Vitaitie- 
nę draskančią Jurgeliutę. 
Čia pat buvo p. Ramanaus
kienė, kuriai irgi teko smū
gis kitas už gelbėjimą Jur
geliutės, ir senutė apkru- 
vinta. Žinoma, visi sukibę 
Vitaitienę nuo Jurgeliutės 
atitraukė, nežiūrint kad ji 
visus spardė, daužė, rėkė.

Prieš išėjimą iš Jurgeliu
tės raštinės Vitaitienė pa
liko raščiuką, kuriame pa
sakė kad jodvi dar susitik
siančios.

Antras Vitaitienės 
apsilankymas

Apie 9 vai. vakaro (tą 
pačią dieną) p. Jurgeliutei 
ruošiant egzaminieriams 
raportą raštinėj antrame 
aukšte, kur Jurgeliutė bu
vo užsirakinus, bet tų durų 
raktus turėjo ir Vitaitis, — 
staiga prieš Jurgeliutę pa
sirodo Vitaitis. Jis buvęs 
labai nesavas ir permušta 
lupa. Jis paklausęs Jurge
liutės ar jis buvęs dienos 
metu SLA. Centre (ofise), 
nes Vitaitienė įtaria jį bu
vus čia su Jurgeliutė. Jur
geliutė atsako kad nebuvęs,

GEGUŽIS PALAIKO 
VIT AIČIUS?

Prieš duodant “Dirvą” į 
spaudą gavome dar vieną 
vėlesnį pranešimą sekantį:

“Liepos 27 į Centrą pri
buvo SLA. Prezidentas Ge
gužis, kuris palaikė Vinai
čių pusę. Nežinia kodėl, 
bet iš visko matyt kad Ge
gužis eina ranka rankon su 
Vitaičiu.

“S.L.A. Vice-prėzidentui 
Mikalauskui pareikalavus 
Vitaičio atsistatydinti, Vi
taitis pasiuntė Mikalauską 
‘po velnių’, sakydamas kad 
jį seimas išrinko ir vien sei
mas gali jį atstatyti.” . ,

Taigi, jeigu Gegužis1 už
stos Vitaičius ir paliks Vi- 
taitį “Tėvynės” redakcijoje; 
SLA. nariai privalo kuo- 
greičiausia reikalauti kad 
ir Gegužis atsistatydintų, 
apvalymui SLA. Centro nuo 
tolimesnių skandalų.

Keistesnio dalyko negali 
būti kaip Vitaičio ir.Gegu
žio (jeigu Gegužis jį rems) 
suokalbis nesitraukti Vitai- 
čiui iš redakcijos iki sei
mo! (seimas bus kitą vasa
rą).

SLA. gerovės vardan Vi
taitis turi eiti laukan da
bar, kaipo netinkantis va
dovauti SLA. narius. Skan
dalistų mums nereikia!

pats mėgino Vitaitienę su
laikyti, bet jam perkando 
ranką..

Jurgeliutei šaukiantis pa
galbos pribėgol ir daugiau 
žmonių. > Vitaitienei teko 
apsiristi ir su sargu. Nuo 
Vitaitienės _ dar kliuvo ii' 
mėginusiai Jurgeliutę. ap
ginti Draugelįutei, kuri ei
na Jurgeliutės padėjėjos, 
pareigas. . <

Vitaitis atsisako 
atsistatydini

Vitaitis visą laiką stovė
jęs ir žiūrėjęs muštynių, 
tik vis Angliškai rėkęs: 
“Nemuškit mano žmonos!”

Jurgeliutė iš raštinės pa
sprukus laiptais bėgo že
myn. Vitaitienė užsidarius 
jos kambaryje ir kai Jur
geliutė sugryžus, neradus 
pundo savo raktų, kuriuo
se buvo ir namų raktai, ir 
kelių pomirtinių dokumen
tų.

Trukšmą išgirdus pribu
vo policija. Tada Vitaičiai 
užsidarė į “Tėvynės” reda
kcijos kambarį ir policijos 
neįsileido aiškindami kad 

''jie savo raštinėj ir policija 
neturinti leidimo jų areš
tuoti. Taip ir liko.

Šiai bylai liudininkais y-1 
ra visi SLA. Centro tar
nautojai, taip pat visa , eilė 
pašaliečių.

Ant rytojaus, Jurgeliutė 
: į raštinę negalėjo - ateiti, 
sirgo. Sekmadienį, Liepos 
26 d., atėjo tik būtinų rei
kalų atlikti ir dirbo.

“Vienybę” į spaudą lei
džiant patyrėme jog SLA. 
Vice-prezidentas Mikalaus
kas Liepos 27 d. Vitaitį su
spendavo ir prašė “Tėvy-

nes Jurgeliutė apie metai nėję” ir SLA. Centre nesi
laiko su Vitaičiu nesikalba, lankyti iki byla bus ištirt;).
Tada įšoka ten ir Vitaitie- ir baigta. Vėliau atvyko ir 
nė ir puolus Jurgeliutę An- SLA. Prezidenats Gegužis, 
gliškai surinka: “Visi lauk Vitaitis pareiškė jog jis 
iš čia, aš apsidirbsiu!” ir [iš “Tėvynės” neisiąs, ir Pil-
pradėjus Jurgeliutę dras
kyti, mušti, pagaliau kąsti. 
Tuo tarpu pasirodo vaisti-

domosios Tarybos nei jos 
narių neklausysiąs.

Kokių žygių bus imtasi
rinkas Varnės, kuris maty- toliau tuo tarpu nežinome, 
damas kad Vitaitienė nori j Jurgeliutė ruošiasi Vitai- 
įkąsti Jurgeliutei į kaklą, tienę areštuoti.
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PREKIAVIMAS MASKVOJE

Amerikietė rašytoja, Ali
ce Hughes, tapo nusiųsta i 
Rusiją aprašyti moterims 
apeinanti dalyką — apžiū
rėti krautuves ir kaip eina
si “šopinimas” (shopping), 
arba jieškinėjimas einant 
per krautuves iki ką rasi 
pigaus, gero ir reikalingo. 
Ji savo patyrimą aprašo 
sekančiai:

Viskas “kaziona”

Niekas nieko neperka
Per minią Rusų, einu iš 

vienos krautuvės j kitą. Jei 
kas sustoja ką pirkti desėt- 
kai apipuola aplink žiūrėti.

Nueinu i avalinių skyrių, 
bet ten įleidžiama tik vie
na y pa ta ant syk, ir tai tik 
jeigu atsineša kortelę iš 
dirbtuvės kur dirba, su pa
velijimu nusipirkti porą.

Visi išrodo apsivilkę se
nai? ne savais rubais. Jo-

Vaikščioti po krautuves 
Maskvoje reiškia tą pa
tį kaip bandyt prasigrust 
pro minias per Fordžiulajų 
(Amerikos laisvės šventę) 
Coney Islande. Iš pirmo 
žvilgsnio išrodo dyg kad 
butų lokautas — visi žmo
nės iš kur nors išvaryti.

Beveik visos krautuvės 
turi tą pati užrašą: Mos- 
torg, reiškia Maskvos Pre
kybos Distrikto, kitaip sa
kant valdžios krautuvės.

Pirmiausia apsilankiau Į 
Mostorgą užpildytą pui
kiais senoviškais baldais, 
indais, piešiniais, skulptū
ra, brangmenimis ir patie
salais. Patarnautojas pa
sakė: “Madame, šie dalykai 
yra iš caro palocių.”

Iš šios brangmenų krau
tuvės nuėjau į kitą iš lauko 
gražiai išrodančią krautuvę 
skersai gatvės nuo Bolšoj 
Teatr. Seniau ji buvo An
gliška departmentinė krau
tuvė, ir man visai neužėjo 
į mintį — ką paskiau paty
riau — ši krautuvė buvo 
paskirta tiktai G. P. U. ar
ba sovietų šnipų ir jų šei
mynų prekiavimui.

Aš gi, nieko nenujausda
ma, su užrašų knygele ran
koje, imu ineinu tenai ir 
pradedu užsirašinėti daik
tų kainas. Pasigirdo Ru
siška kalba protestai ir ba
rimai, bet aš atsakau jiems 
nesuprantama An g 1 i š k a 
kalba ir einu toliau į sky
rių kur sukrauta materijos, 
šalikai, nosinės, pigus žem
čiūgai ir veidams gražinti 
reikmenys.

Vokiškai, kurią kalbą ne- 
kurie Rusai supranta, pa
klausiau ar neturi perfiu- 
mo. Atsakė jog turi, bet 
labai brangus, 25 rubliai, 
arba $12.50, už mažytę bon- 
kutę.

Ir prie perfiumų, netikė
dama savo akim, pamačiau 
ir muilo! Parodžiau pirš
tu ir klausiu kiek kaštuoja 
šmotelis. Atsako: Keturio
lika rublių, arba $7. Tai 
buvo pirmas muilas ką aš 
būdama Rusijoj pamačiau, 
išskyrus ką turėjau su sa
vim atsivežus.

Rusų tikslas, kaip krau
tuvės perdėtinis sako, par
duoti tik namie gamintus 
produktus. Visi tie kosme
tikai daryti Rusijoje. Jie 
neišrodo lygus Amerikos ar 
Francuzijos produktams, 
bet sudėti gražiuose pake
liuose.

Šioje krautuvėje, be jo
kių patiesalų, grindis mina 
basos kojos ir negražus ba
tai. Likučiai gražiai drož-

kių stilių nesimato.' Anda- 
1 rokai dėvimi dikčiai aukš
čiau kelių. Valdžia uždrau
džia įvežti svetimų šalių 
madų žurnalus. Jie suke
lia norą turėti individualių 
rūbų. Moterys dėvi jekes 
ant viršaus andarokų, iš
kirptas panašiai kaip vy
riški švarkai. Avalinė pa
prastai dėvimo tolei iki rei
kia prie kojų pririšti skam- 
malais arba virvėmis.

Vyrai neišrodo nei kiek 
gražiau. Laimingas tas jei 
kurio dar kelinės ir švar
kas vienodos materijos. Di
dumoj vyrai dėvi rubaškas. 
O kaip vyrai nešioja plau
kus! Vieni turi labai ilgus 
ir ilgas barzdas, kiti nusi
skutę galvas iki odos.

Moterys daugiausia ne
šioja trumpus plaukus.

Labai mažai matyt rie
bių žmonių; visi kudi ir plo
ni. Niekas nedėvi jokių 
žemčiūgų.

Brangumas ir 
išnaudojimas

Moterys kurios dėvi šil
kinius apatinius, kurie iš
rodo už jų galimybės ribų 
tokius dalykus pirkti tuoj 
patraukia akį savo seserų 
G. P. U., kurios dirba kar
tu dirbtuvėse. Kožnas žmo
gus špiegų tėmijamas.

Nuėjau į vieną krautuvę 
kur pardavinėja mažmo
žius. Stiklinės vazos ką 
New Yorke parsiduoda 5 ir 
10c krautuvėse čia parduo
damos po 4 rublius ir 50 ka
peikų. Kas nori nusipirkti 
imituoto kailio futrą turi 
mokėti 3,600 rublių! Kodėl 
Rusai turi pirkti tik kailio 
imitaciją kuomet Rusija y- 
ra turtingiausia kailiais ša
lis? Krautuvės komisaras 
paaiškino man: “Rusijai 
reikalingi svetimų šalių pi
nigai pirkti industrialėms 
reikmenims. Ji eksportuo
ja viską kad tik gauti sve
timų pinigų.” New Yorke 
dėvi Rusijos kailius, o Mas
kvoj pigią imitaciją, arba 
visai be kailių.

Na štai užėjau radio se
tus — pigesni negu tuzinas 
Grandžių. Lempų yra dau
gybė. Dviračiai, sporto 
reikmenys, gražios Rusiš
kos staltiesės — viskas ke
turis sykius brangiau negu 
Amerikoje, galima pirkti 
kiek tik nori.

Supuvus mėsa
Nueinu į mažą valgomų 

daiktų krautuvę. Išdėta du 
šmotai sugedusios mėsos. 
Jokių šaldytuvų nėra.

“Ar nėra daugiau mė
sos?” užklausiau.

“Tik tiek kiek matai. Ir

si Torgsan ir jon tik turis
tai gali ineiti. Joje yra vis
ko — lininių dalykų, pieši
nių, knygų, puikių parėda- 
lii ir maisto kuogeriausio. 
Bet čia .niekas lange neiš- 
dėta ir niekas aplink lan
gus neslankioja. Matyt už
drausta Rusams čia žiūrė
ti.

Priėjau dirbtuvėlę kuri 
nėra Mostorg. Jaunas Ar
mėnas dirba moteriškus 
avalus. Jų kaina 20 iki 30 
rublių pora. Jis kalba Vo
kiškai ir paaiškino man jog 
jo nepriima į amatninkų li
niją dėlto kad jis yra sve
timšalis. Tokius visus val
džia be mielaširdystės tak- 
suoja kad jiems nieko ne
liktų.

Jis dirba vienas. Užsa
kymų turėtų dusyk tiek. Jo 
avalinė brangesnė negu 
Mostorgo dirbtuvėse, bet iš 
jo perka kiti tokie kaip jis 
pats, kurie išvyti iš valdiš
kų darbų ar tai del to kad 
yra svetimšaliai arba kad 
jų tėvai buvo buržujai ar
ba už neprisitaikymą prie 
dabartinės tvarkos.

Armėnas uždirba dau
giau penkis kartus negu 
mėšlavežis, bet pastarasis 
yra penkis kartus turtin
gesnis už Armėną, nes jis 
turi visokias korteles ir 
gauna pigiai pirkti maistą 
ir kitas reikmenis, o Armė
ną visomis pusėmis lupa.

SHENANDOAH, PA.

Prohibicijos agentai ga
vo gerai apmušti. Keli fe- 
derališki prohibicijos agen
tai atvykę iš Pittsburgo čia 
kratų daryti pateko į “šė- 
ringę”. Jie nuėjo prie vie
no didelio bravoro ir norė
jo ineiti į vidų pažiūrėti ką 
ten veikia. Agentus užpuo
lė ginkluota policija ir su
ėmus tempė per subėgusią 
minią, o žmonės mušė juos 
kas kuo galėjo. Policijos 
stotyje išlaikė juos virš va
landą laiko ir tik tada pa
leido. Matyt policija veikė 
išvien su bravoro savinin
kais ir nuduodama neži
nanti kas tie per žmonės į 
bravorą lenda suėmė juos.

Prohibicijos agentus su
ėmus bravoras galėjo išsių
sti viską ką turėjo ir tada 
gali krėsti kiek nori.

Žinoma, policijantai nu
kentės, nes bus patraukti 
federalin teisman.

Federaliai prohibicijos a- 
gentai buvo nustatę planus 
padaryti kratą ir užduoti 
smarkų smūgį Shenandoah- 
rio alaus ir degtinės indus
trijai. Šis miestas pragar
sėjęs kaipo “slapiausias” 
Pennsylvanijoj. Koresp.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit 'Saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN
EUROPA

KVIESLYS
M. D. ar D. D. S.

Gerbiam. Daktare:
Tankiai Tamista pastebi 

beskaitydamas lietuviškus 
laikraščius minint Ameri
kos Lietuvių Daktarų Drau
gijos vardą.

Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija šiandien ga
linga organizacija ir viena
tinė Amerikoj grynai mok
slo draugija.

Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija yra nuveikus 
netolimoj praeityj didelius 
a,pšvietos i-kul!turo.s-labdary
bės darbus. Draugijos dar- 
■bus galėjot pastebėti laik
raščiuose. Užtai kreditas 
visiems Amerikos lietu-į 
viams daktarams, sykiu ir 
Tamistai.

O ar žinai, kad tąjį darbą j 
veikė ir veikia tik mažai 
grupelė pasišventusių mok-! 
slo vyrų?

Jei prie Amerikos Lietu-i 
vių Daktarų Draugijos visi 
Amerikos lietuviai daktarai 
(M. D. ir D. D. S.) prigulė
tų, tai draugija galėtų paju
dinti žemę.

Todėl kviečiame Tamistą 
nevilkinant tapti jos nariu 
ir sykiu darbuotis savo pro
fesijos ir savo tautos nau
dai. Mums reikalingas Ta
mista visais atžvilgiais. Nes 
kada krūvon visi susispietę 
dirbsime, tai didesnius,\ na- 
šenius, prakilnesnius, tobu- 
lesnius darbus nuveiksime 
mokslo, kultūros, labdary
bės dirvoje.

Todėl nepamiršk tuojaus 
pareikalauti aplikacijos ir 
išpildęs aplikaciją prisiųsk 
mums atgal.

D-ras A. L. Graičiunas 
Amer. Liet. Daktarų Dr.

Sekretorius
3310 So. Halsted St. 

Chicago, Ill.
P.. S.—Žadu išleisti savais 

kaštais sąrašą visų Ameri
kos lietuvių daktarų: M.D. 
ir D. D. S., pažymint spe
cialybę. Todėl meldžiu pri
siusi savo “business card” 
ir jei randasi Tamistos mie
ste daugiau lietuviu dakta
rų, M. D. ir D. D. S., tai 
malonėkite pisiųsti ir jų pa
vardes ir adresus,— kad ir 
jie galėtų patekti sąrašan. 
Nesvarbu—ar jie tarp lietu
vių praktukuoja ar ne. 
Svarbu tik kad lietuvių kil
mės, nors ir lietuviškai ne
moka kalbėti.

NUPIGINTOS
Trečios Klasės

Laivakortes į EUROPĄ 
Į TEN IR ATGAL 

nuo Rugpjūčio (August) I D. 
iki Spalių 15 D. 

laivu LEVIATHAN Ta^[ 
New York j Cherbourg - - - $146.00 
New York j Southampton^ - 138.00

GEORGE WASHINGTON. AMERICA, 
REPUBLIC. PRESIDENT HARDING. 
PRESIDENT ROOSEVELT Ten ir ' 

atgal i 
New York į Plymouth - - - $129.00 | 
New York j Cherbourg - - 136.00 
New York į Hamburg - - - 145.00

Laivai išplaukia! į visas pasaulio 
dalis kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius agentus arba

UNITED STATES 
LINES

CLEVELAND OFFICE 
Hobi.. E. Good, Gen. Agi. 

(>r<5 Superior Avenue 
<;eni:h m. offices 

45 Broadway
New York City —

tų medžių sienose, gražiai tai tik kartą į savaitę jos 
išgaubtos ir pieštos lubos gaunam.’ Ir ji kaštuoja 2 
duoda suprasti kad ši krau- rubliai svaras.
tuvė kitados buvo puošni.

Krautuvėj yra keltuvai į 
kitus aukštus. Prie jų iš
dėta draugiškas darbinin
kams užrašas: “Taupykit 
savo spėkas, naudpkites 
keltuvais”, bet po apačia 
parašyta: “Keltuvas nevei
kia”.

Jieškau kur parduoda ci- 
garetus ir saldžius gėrimus. 
Nerandu nieko, nors ciga- 
retus galima pirkti viešbu
čiuose ir iš pardavėjų gat
vėj mokant keturis kartus 
daugiau negu jie verti.

Dar viena krautuvė — ši 
jau ne Mostorg. Ji vadina

Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

per Charbourg-6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec, trūkis iš Bremerhaver

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi savaitiniai išplauki
amai gerai žinomais
Lloyd Cabin laivais. 
Informacijos iš vie
tinių agentų arba

1119 EUCLID AVE.
CLEVELAND

NORTH 
GIMMAN 

LLOYD

NORTH GERMAN

LLOYD

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND'NEW YORK
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Clevelanda 4:00 vai. po pietų Kusrlipp
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto '

(Be Ekstra Priinokejimų)

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
New Yorko Stotis randasi gretimai visų 

Laivų prieplaukų

Itezervaeijn ir Informacijų šaukit City Ticket Office Cllerry IS-12 
arba Depot Ticket. Office M A in 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED

Viršuj nurodoma dabartinė Lucky Strike langų papuošimo forma, kurios prisilaiko visi parda
vėjai visame krašte. Vis daugiau ir daugiau vyrų ir moterų rūpinasi savo “Adomo Obuoliu,” 
nes kada jie ji paliečia, jie žino, kad lytisi savo garsinės dėželės, kurioje visos garsinės gyslos. 
Kada jie rūpinasi savo “Adomo Obuoliu,” jie rūpinasi savo gerkle. Balsas, tai vienas brangiau
sių žmogaus turtų. Jis turi būti saugojamas. Dėl to vyrai ir moterys Įspėjamos nenaikinti savo 
gerklės šiurkščiais erzinimais, bet vietoj to, pasiimt Lucky. Lucky pagaminti iš geriausiu namie 
ir užsieniuos augintų tabakų - Pasaulio tabako derliaus grietinės.
Reikia dar atsiminti, kad Lucky Strike yra vienintelis cigaretas Amerikoj, kuris apdirbamas 
“Spraginimo” procesu. Tuo panaikinamos visos tabako erzinančios ypatybės, kurios yra 
kiekviename žalsame tabake. Visa šita išimta gerklę, erzinanti medžiaga, parduodama chemiškų 
sudėčių gamintojams. Jų nėra jūsų Lucky Strike cigaretuose. Kiekvienas žino, kad saulė 
nokina ir šiluma švarina ir todėl “Spraginimas” tikrenybėje yra jūsu gerklės sargas nuo knitėjimo 
ir kosulio. Nenuostabu, kad 20.679 Amerikos gydytoiai pareiškė, iov Lucky Strike mažiau 
erzina gerklę negu kiti cigaretai. Saugok savo brangųjį balsą. (Advertisement|

ĮSIGYKIT LIETUVOS ISTORIJĄ
Šią nepaprastą knygą gausit DYKAI už prisiųstą vieną NAUJĄ skaitytoją
Dirvos” kaina metams Amerikoje $2. Lietuvon $3. Kanadon $2.

ĮGALIOJIMAI
! rėikalingi Lietuvoje pirki- 
: niui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

; K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
i Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

KSNRRPRUICIIIS

fIWT

Vienatinė gausiai paveiksluota 
Lietuvos Istorija, aprašanti Lie
tuvą nuo ankstyviausių laikų iki 
šių dienų, su platesniu apsistoji
mu apie Vytauto laikus. Talpina 
paveikslus daugelio Lietuvos ku
nigaikščių, taipgi Vytauto, jo žmo
nos, Jogailos, Jadvygos ir dauge
lio kitų. Pabaigoje telpa padavi- 
mai-legendos apie Birutą, Keistu

tį ir Vytautą.

UMTHUTHX 
ninvsis

KAINA $2.00

Ši Istorija pagaminta 
pasiremiant raštais tokių 
Lietuvos istorikų kaip 
Simanas Daukantas, Dr. 
Jonas Šliupas, Antanas 
Alekna, St. Matulaitis, 
Dr. D. Alseika ir kitų.

Knyga yra 3 I 8 pusla
pių didumo, kurios pir- 

' moję dalyj per 238 pus
lapius eina Lietuvos Is
torijos bruožai, o antro
je dalyje, (toje pačioje 
knygoje), per 73 pusla
pius, sužymėta Įvairus 
padavimai, legendos ir 
raštai apie Birutę, Keis
tutį ir Vytautą.

Patariam kiekvienam 
šią knygą įsigyti, nes per 
eiles metų Amerikoj bu
vo pasigendama popu- 
liarės Lietuvos Istorijos, 
kurią dabar “Dirva” iš
leido.

Adresuokit sekančiai:
“DIRVA’ 6820 Supeiror Ave. Cleveland, O.
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tėję sudėta svarbiausi tųVITAITIS IR GEGUŽIS ĮSIVĖLĖ

Šiame “Dirvos” numery
je telpa tiesioginis praneši
mas ir perspausdinama iš 
“Naujienų” ir “Vienybės” 
apie skandalą Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje ofi
se New Yorke. •

Pranešimai vienas už ki
tą baisesni. Pats vaizdas 
SLA. raštinėje galėjo būti 
dar baisesnis negu galima 
laikraštyje aprašyti.

Vitaitienė, skandalinga 
moteris, kurią “Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis, po ne
laimingos mirties savo pir-
mos žmonos

*—---------------------------------
Kelios dienos prieš tai 

Gegužis, Vitaitis ir Vitai
tienė kartu važinėjo su po
litikomis po Conn, valstiją. 
Argi tai butų ir Gegužio 
užgirtas, Vitaičių išgalvo
tas būdas nelaukiant rinki
mų atsikratyti Jurgeliutės?

Gegužis, už susidėjimą 
su tokiais nešvariais poli
tikieriais ir skymeriais pil
niausia pasirodo jog nėra 
kompetentiškas Susivieniji
mą vadovauti.

Jeigu Gegužis neprivers 
Vitaičio atsistatydinti iš

valstybių istorijos bfei geo
grafijos faktai, pateikiama 
ekonominių žinių ir duoda
ma keletas liaudies pasakų 
ir kaimiečių gyvenimo vai
zdų. Knygos kaina du ši
lingai (apie 50c).

(Tąsa iš pereito num.)

KŪMUČIŲ ROJUS
Keturių Veiksmų Tragi-Komedija Parašė J. J. Zolp

JUROS 
MERGA

šie nauji užsirašė:

iš Chicagos ir pradėjo gar
sinti kaipo “dainininkę”, 
žemiausiu nedoru budu už
puolė visų SLA. narių pa
statytą centro raštinės ve
dėją Jurgeliutę, ir taip su
mušė kad Jurgeliutė turė
jo atsidurti ligoninėje.

Plačiau apie visą skan
dalą apsako tie pranešimai.

Dabar “Dirva” pasako 
štai ką:

“Tėvynės” pedaktorius p, 
Vitaitis privalo tuojau re
zignuoti iš redaktoriaus 
vietos ir tuomi apvalyti S. 
L. A. aukščiausią Įstaigą, 
redakciją, nuo to mėšlo ku
riuo jis teršė.

Jeigu jis nerezighuos sa
vu noru, S.L.A. Apšvietos 
Komisija arba Pildomoji 
Taryba privalo pranešti, 
jam kad jo tarnyba organo 
redakcijoje pasibaigė.

Iki seimo privalo paskir-'r 
ti - laikiną redaktorių.

Vitaitis pasirodė nenor
malus ir be lygsvaros žmo
gus redagavime tokio laik
raščio kaip “Tėvynė”. Jis 
gyveno nenormalėse aplin
kybėse nuo pat pastojimo 
“Tėvynę” redaguoti. !

parsivežė “Tėvynės’.’ redakcijos, SLA.
nariai privalo pareikalauti 
kad ir Gegužis rezignuotų. 
Tuomi pasibaigs tos visos 
negražios ir negeistinos po
litikos ir šlykštus skanda
lai, kokie paėjo iš Gegužio- 
Vitaičio kombinacijos nuo 
pereito seimo.

Knyga apie Lietuvą 
Jaunimui «

Anglijoje išleista knygų 
“Peeps at Many Lands” ei
lėje knyga “The Baltic 
Lands”, kur kalbama apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Knyga skiriama Anglų jau
nimui ir sudaro 80 pusla
pių.

Londono “Times”, ją re
cenzuodamas, sako, knygu-

Rašytojas Shaw 
Keičia Istoriją

Anglas rašytojas Ber
nard Shaw yra savotiškas 
žmogus. Jis tankiai nori 
būti priešingas kitiems ir 
užtai net istoriškus faktus 
bando perkreipti priešingai 
negu jie yra žinomi.

Bernard Shaw keli metai
atgal parašė dramą iš Or- 

j leano Mergelės gyvenimo. 
Tas parodo kad jis intere
suojasi ir paskira ypata, 
ne tik plačiais bendrais da
lykais.

Visuose dokumentuose ir 
padavimuose Joanna Arkie- 
tė pripažystama graži kū
niškai ir dvasiškai, juoda
plaukė, vidutiniško sudėji
mo mergina.

Bet Shaw, kalbėdamas 
per radio laike 500 metų su
kaktuvių nuo Joannos su
deginimo, pareiškia savo
tiškai: “Yra nustatytas fa
ktas kad Joanna buvo ne
graži”.

Shaw dabar lankosi Ru
sijoje. Kad būti priešingu 
visiems, jis pripažins sovie
tus ir komunizmą.

Jo gyvenimas buvo mar
gas, bet visi užtylėjo ir ti
kėjo kad p. Vitaitis surim
tės.

Dabartinė jo žmona Zosė 
išstūmė jį iš lygsvaros dar 
labiau ir tuomi padaro jį 
netinkamu redaguoti SLA. 
organą ir būti tokios orga
nizacijos narių minties va
du.

Vyras atsako už savo 
žmonos darbus, ypač šiame 
atsitikime, kur Vitaitis, jei 
pranešimai teisingi, žiurėjo 
ir leido savo žmonai nekal
tą ypata žiauriai sukruvin
ti. Aiškiai matyt kad jie su
sitarę nuėjo pas Jurgeliu
tę tą darbą atlikti.

Vitaitis turi atskirą in
digą Į redakciją, kur jo 
žmona, jeigu nori, gali jį 
lankyti. Ko jiedu abu su
lindo į Jurgeliutės ofisą jei 
ne iškalno suplanuotai su
kelti muštynes?

Vitaitis, toks koks jisai 
yra, privalo kuogreičiausia 
būti iššluotas iš musų vie
šo gyvenimo, ypač iš visuo
menės vadų eilės.

O GEGUŽIS?
Gegužis visą laiką varo 

Vitaičio politiką ir šoka 
kaip Vitaitis groja. Dabar 
pamatom prie ko prišoko 
Gegužis ir ko užsipelno jis. 
Jis gali sakytis “nekaltas”, 
tačiau jis ir tuo pat laiku 
kai ta muštynė Įvyko ko- 
kusavo kaip išgelbėt sau ir 
Vitaičiui vietas prie Susi
vienijimo ant toliau.

PRISIMINIMAS
Atsimenu jaunas dienas, 
Kaip mergele dar buvau, 
Ir kaip gėlelių darželyj 
Žalias rūtas sodinau....

Nežinojau kas yra vargas
Ir nelaimės sviete šiam,
Nežinojau kad bus lemta
Tiek visko perkęsti man....

Dainavau, linksmai vaikščiojau
Po rūtelių darželi,
Kiekviens laimės man linkėjo,
Tarė meilų žodelį....

Bet dabar jau viskas dingo
Ir persikeitė laikai,
Vietoj dienų laimingųjų
Pasiliko tik vargai....

Taip pasaulis visas mainos
Nuo pat seniausių laikų — 
Kolei jaunas — vis laimingas, 
Nors ir slegiamas vargų....

Stefanija Sutkevičienė.

NETEKUS MOTINOS
Palaužta lindėsiu širdis
Vargų dainelę uždainuos, 
Nes ji per dienas ir naktis 
Brangios motutės verks-raudos....

Ji verks kai beržas svyrūnėlis 
Kad rauda blaškomas audros, 
Kad nei paukštelis čiulbunėlis 
Neranda vietos ant šakos.

Ji verks kaip giria rudens naktį, 
Kaip jura daužoma audros, 
Ir greit nustos krūtinėj plakti 
Išs’ilgus motinos brangios....

O, motin mano mylimoji,
Širdis man alpsta be tavęs, 
Priglausk, motute tu brangioji, 
Raudantį sūnų prie savęs....

Jonas Morkūnas.

Scena 6.
Zenonas (sugryžta): Motin, ar neturi 

mums ten dar lašo prie valgio? Reikia 
Justą pačiastavoti. jis dabar palicmonas, 
matai....

Barbora (duoda bonką). Štai, duok jam 
kiek jis nori.

Autose: Del Dievo malonės, ar nenu
stosi! girtuokliavę per dienas? (Verkia.) 
Kaip aš laiminga buvau kad mano motu
tė meiliai priimdavo, dienos darbą pabai
gus’, kaip ilgėjaus sugryžti namon. Bet 
dabar.... kiek ašarų....

Simas: Antule (apkabina).... Juo to
liau vis blogiau.... Aš pats nežinau kas 
daryti.... Mano prašymai, maldavimai 
nieko negelbsti.... (Nuleidžia galvą.)

Zenonas (laikydamas bonką rankoje): 
Na o ko tau,trūksta? (Svyruodamas) Ar 
aš nedaviau tau mokslą? Ar neužaugi
nau ir tave? Taip abiem kruvinom ran
kom sunkiai dirbau. Padariau iš judvie
jų žmones, o dabar matau neužganėdinti, 
nenorit kad aš senatvėje nei pasilsėčiau!

Simas: Tėveli, mes to nepavydime. Mie
lai atiduotume visą musų uždarbį, kad 
tik.... Bet jau nebe pirmas kartas, ką 
čia kalbėjus....

Antosė (apkabina Zenoną): Tėveli, ne
gerk daugiau tų nuodų. Žiūrėk į ką pa
našus ....

Zenonas: Kad jums- nepatinka žinot 
ką galit padaryt. Tie namai yra mano. 
Užaugot, sparnai dideli, jeigu šis lizdas 
permažas, gud-bai. Eikš, motin. Mat ko
kie snargliai, pasakys man kas daryti.... 
(Išeina abu su Barbora.)

Antosė (nervuotai pečius sutraukia, pa
siima skrybėlę, pamažu išeina per kitas 
duris.)

Simas (atsisėda kėdėn, liūdnai): Matai 
žmogų skęstantį, o pagalbos negalima pa
duoti. Kokia permaina, kas atsitiko su 
musų Lietuvių šeimynomis....

Scena 7.
Simas ir Jievutė.

Jieviitė (įbėga linksmai, pamato Simą 
kėdėj sėdintį, nuliūdusį. Staiga sustoja, 
žvalgosi,' pamato degtinės virimo katilą, 
pamažu, nusiminus prisiartina prie Simo, 
uždeda ranką ant peties): Simai, ką tas 
viskas reiškia? Ar tai ši priežastis kliu
dė tave įsileisti mane į šiuos namus per 
trejus metus?....

Simas: Aš negaliu daugiau to pakęsti! 
Lyg akmenų griuvėsiai užvirto man ant 
krutinės! Diena nuo dienos, mėnesis nuo 
mėnesio aš atidėliojau, žinodamas kad 
kožna valanda gali pragaišinti man tave 
ant visados.... Dabar matai kame prie
žastis. Negaliu, nenoriu tikėti kad mano 
tėveliai liko alkoholikai.... (Nervingai) 
Bet čia yra kartus faktas, ir aš jų vaikas. 
Man tiek to, aš vyras, bet Antosei....

Jievutė (labai nusiminus): Ir tu man 
pirmiau nepasakei.... Maniau jog tavo 
pasididžiavimas nevelina mudviem susi
tuokti. Laukiau tavęs iš karo gryžtant 
daugiau metų, laukiau dabar trejus me
tus. ... Sakydavai, kaip greit susitaupy
si nors ant mažo, gražaus namelio. ... O, 
Simai.... tu nesupranti. . . . (Verkia).

Simas (praskleidžia rankas bevilčiai): O, 
Jievute, kad aš turėčiau drąsos.... kad 
galėčiau metęs viską bėgti kur toli iš čio
nai .... Kareivis nebėga iš karo lauko. 
Tu supranti, aš negaliu jų apleisti, jie ma
no tėvai.... Viskas jau praskolinta.... 
net šią pastogę už kelių dienų jau atims 

•už skolą.... Kur jie dėsis.... Tėvas ne
dirba tas nieko, aš užtektinai uždirbu, bet 
mano tėvas prageria kas tik į jo rankas 
pakliūva....

Jievutė: Aš sapnuodavau kad mudu... 
kada nors.... vienu du.... mažame na
melyje.... Kaip aš laukiau šešis metus, 
Simai.... Kokie ilgi tie šeši metai....

Simas (staiga atsikelia): Jievute, ne
kankink manęs taip baisiai. Ar norėsi gy
venti po vienu stogu su alkoholikais? Aš 
negaliu reikalauti nuo tavęs to pasišven
timo.... Išpradžių gal nepasirodytų taip 
baisu, bet vėliau.... Jie mano tėvai, o 
tau svetimi. Tu išauginta kitokiose aplin
kybėse, gailėsies.... (Nervingai) Vietoj 
svajojaiho dangaus turėsi pragarą ant že
mės.... Aš jų apleisti negaliu.... Pa- 
liuosuoju tave nuo visų pasižadėjimų.... 
Sudiev, Jievutė.... aš niekuomet negalė
čiau drąsiai pažiūrėt tau į akis žinodamas 
jog mudu nesava lygus.... Bijojau šios 
valandos kaip kbkids šmėklos, norėjau ap
saugoti tave nuo šio baisaus reginio ... 
Sudiev.... Jie mano tėvai, hiano priedbr-

mė likti su jais.... (Išlydi per duris, pa
mažu p'ersiskiria.)

Jievutė (staiga puola ant kaklo): Su
diev, aš suprantu....

Simas (uždaro duris, puola į kėdę): Jie
vute...t. Jievute....

Scena 8.
Simas, Justas ir Antosė.

Justas (infeina gerokai išsitraukęs, ke
purė ant šalies, stiklu rankoje): Va, Si
mas. ... (Arčiau) Kas, ’vergia?.... nagi 
ar pasiuto? Musų narsus kapitonas ver
kia.... Kapitonas Rimgaila pirmyn, jo 
kareiviai paskui.... O čia žiūrėk kaip 
mažas vaikas kriokia.... (Judina jo gal
vą) Karo lauke paties velnio nesibijojo’

Simas: Matai kas per reginis musų na
me.*'. .. Poryt ir tas namas ne musų....

Justas: Kas tam kaltas?....
Simas: MUNŠAINĖ.... Naminėlė!
Justas (žiuri į stiklą rankoje): Mun- 

šainę? Šita?
Simas: Taip, ji! Matei į ką partašųs 

mano tėvas, motina? Tai vis- ji padarė!
Justas: Šita?.... (uosto stiklą): Ar 

gali būti?....
Antosė (ineina verkdama).
Simas: Kas yra, Antute?
Antosė: Tas pats kas buvo pirm kelių 

minutų.... Ildas ateina čionai. Reika
lauja duoti atsakymą. ... Ką aš jam turiu 
pasakyti?.... (bevilčiai nuleidžia galvą.)

Justas (žiuri į stiklą): Ar tai tiek ne
laimės tu pagimdai? Būtinai reikia užda- 
ryt tave į kalėjimą, kad negalėtum pada
ryt daugiau žmonių nelaimingais! (Pri
deda stiklą prie lupų, žiuri į Simą ir Anto- 
sę verkiančius.) Tu perdaug esi pavojin
ga.... Juokus reikia palikt į šalį. Mudu 
daugiau nei bičiuliai. Daugiau nei lašo! 
Eikš, Simai.... Eikš, Antute. -Jus man 
kaip vaikai. (Deda stiklelį neišgertą į ša
lį, apkabina abudu.)

Antosė: Dėdė Justas, tu nesupranti 
kaip mudu nelaimingi....

Justas: Vaikučiai, karas išmokino ma
ne kitaip gyventi; sutaupiau biskutį pini
gų, už kuriuos nusipirkau namą geroj vie
toj. Jeigu viskas pasiseks, aš gaunu ge
ras nuomas, daugiau negu tikėjau uždirb
ti visą amžių; nepavelysiu jūsų tėvus iš
mesti į gatvę.

Antosė: Bet musų tėveliai jau perdaug 
toli nubrido....

Justas: Sųremkim pečius m'es trys, gal 
nebus pervėlai. Nesirūpinkit, susiramin- 
kit, viskas pasitaisys, viskas bus gerai. 
Neapleiskit jų, jie yra ligoniai, nelaimin
gi ligoniai.

Antosė: Dėdė Justas nesupranti kiek 
tas nelaimės atnešė į musų namus... Žiū
rėk į mane, duktė girtuoklio.... atleido iš 
darbo. Ar mano kaltė? Turėjau jauniki 
pamylėjus, nedrystu jam į akis pažvelg
ti.... (Verkia.) Jis prašė mane tekėti 
už jo. Neturtingų tėvų duktė tai ne, nuo
dėmė, bet duktė alkoholikų — tai jo tėvai 
nepriims manęs j savo namus. Aš jį taip 
myliu....

Justas: Nusiramink, Antute, aš dary
siu viską kad tik palengvinti. Užmiršau
pasakyti, mačiau policijos stotyje yra ra
portas kad jūsų name yra verdama degti
nė. Paliepta savininkas areštuoti. Išneš
kit, paslėpkit kad nieko nerastų. Gudbai.
(Išeina.)

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Badas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuečn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE” 

0820 Superior Ave.

Ipolitas Stasiulionis, iš 
Painesville, Ohio, nepralei
džia nei vienos “Dirvos” 
leidžiamos knygos neužsi
rašęs. Dabar užsirašė apy
saką “Juros Merga” užsi
mokėdamas $1.50. Knygas 
siunčia į Vilniaus kraštą 
savo giminėms gyvenan
tiems po Lenkais.

Jonas šukaitis, New Bri
tain, ‘Conn., rašo: Malonė
kit prisiųsti knygą “Juros 
Merga”, siunčiu $1.

M. Sutkevičienė iš Chica
go, Ill., rašo: Siunčiu “Dir
vai” vieną naują skaityto
ją, ir kadangi žadat duoti 
dovanų knygą “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” tai prašau 
prisiųsti ją dabar, o už $T 
prašau užrašyt apysaką 
“Juros Merga”.

V. M. Čekanauskas, Hart
ford, Conn., rašo: Prie pro
gos siunčiu šekį sumoje $1 
prenumeratos už knygą 
“Juros Merga”.

Steponas Vaisauskas iš 
New York City prisiuntė 
Lietuvos bono kuponą $2.50 
vertės, iš kurių užsirašo 
pusei metų “Dirvą” ir už 
$1.50 knygą “Juros Mer
ga”.

Juozas Antanaitis iš Chi
cago, Ill., rašo: Siunčiu mo
ney orderį už $3.50, iš jų $2 
už atnaujinimą “Dirvos” ir 
$1.50 už knygą “Juros Mer
ga”.

KAS DAUGIAU?
Laikas prisiųst' prenume- 

numeratas už knygą “Ju
ros Merga” liko visai trum
pas (žiūrėkit skelbimą ant 
5-to pusk). Knyga jau bai
giama ii- bus gatava Rug
pjūčio mėn. Kurie dar no
rit įtalpinti savo vardą kai
po prenumeratorių į knygą 
skubėkit siųsti savo pini
gus — $1.00 arba $1.50. .

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygelė pasiniokini- 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

Siųskit užsakymą tuojau

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior av. Cleveland, O.

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusi, 
storumo. Eina treti metai.

Jame telpa kas numeris 2 daine
lės: chorui, arba solo, duetams.

Dainelės lengvutės su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar ‘pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

“Margučio” kaina metams $3 (30 
litų). Amerikoje $2.

“Margutį” leidžia ir redaguoja 
Komp. A. Vanagaitis.

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:
“MARGUTIS”

2137 West 69th Street
Chicago, Ill. U.S.A.

TIKRI IR
NETIKRI 

ŠVENTIEJI
Reikalaukit tuoj Dr. Jono 
šliupo knygelės “Tikri ir 
Netikri šventieji”, kurios 
dar galima gauti “Dirvo
je”. Kaina 25c. su pHsiun- 
timu. Siųskite (Ameriko
je) pa'įto ženkleliais.

“DIRVA”
Cleveland, Ohio 6820 Superior Av. Cleveland, O,



DIRVA D

ROS
RGA
i užsirašė: 
tasiulionis, iš 
)hio, nepralei- 
mos “Dirvos” 
nygos neužsi- 
• užsirašė apy-
Merga” užsi-
1.50. Knygas 
Iniaus kraštą 
ms gyvenan- 
kais.
itis, New Bri- 
rašo: Malonė- 
knygą “Juros 
iu $1.
ienė iš Chica- 
Siunčiu “Dil
iųjų skaityto- 
i žadat duoti 
į “Tūkstantis 
a” tai prašau 
įbar, o už $! 
iyt apysaką

suskas, Hart- 
šo: Prie pro- 
kj sumoje $1 

už knygą

aisaūskas iš 
ty prisiuntė 
kuponą $2.50 
■ių užsirašo 
•irvą” ir už 
Juros Mer- .

aitis iš Chi- 
Siunčiu mo-
1.50, iš jų $2 
“Dirvos” ir 
‘Juros Mer-

GIAU? 
t'prentaie- 
ifiygą “Ju- 
visai trum- 
tlbimą ant 
ja jau bai- 
itava Rug- 
rie dar no- 
vardą kai- 

■ ių į knygą 
savo pini-

)a $1.50/.

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

SLA. nariams lekcijas kaip 
reikia gerbti užsitarnavu
sius SLA. veteranus, o pati 
visai neprisilaikydama ką 
kitus mokino daryti, nepa
rodydamas pagarbos užsi
tarnavusiai Jurgeliutei, sa
ko kurie matė, ėmė ją ir su
mušė.
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(Tąsa iš pereito num.)

— Palikai mane, mano brangus, nieko 
nesakęs, ir kas su tavim nutiko nieko iki 
dabar nežinojau.... Kodėl taip pasišali
nai, Ramojau?.... — klausė jo Geruta.

— Pasakysiu tiesą: todėl kad perdaug 
tave pamilau ir negalėjau suvaldyt savo 
meilės.... O man nepridera tave mylė
ti.... — atsakė jis, norėdamas duoti su
prasti jog yra vedęs, bet ir labai bijoda
mas kad ji neužsirustintų ant jo ir nenu
sigręžtų ant visados.

— Kaip? Tai tu turi kitą?!....
— Taip, Geruta, aš jau vedęs, turiu 

savo žmoną....
— Kur ji yra? Ar su tavim gyvena 

tavo pilyj’e?.... — klausė Geruta, lyg no
rėdama manyti kad jis vietinę Žemaitę 
vedė.

— Ne, ji likus tenai iš kur aš atėjau, 
— atsakė Ramojus.

— Ak, Ramojau, kodėl tu man apie 
tai pirmiau nesakei?.... Kam leidai ma
nyti apie tave taip daug tokį ilgą lai
ką? ....

— Negalėjau ir nenorėjau, bet ma
niau užmiršti tave prasišalindamas ir kad 
tu užmirštum mane kai nematysi, nes ta
ve pamylau ir mačiau kaip tu mane myli.

— Bet jau pervėlai pasakei.... Argi 
tuomi manai priverst mane širdį užmiršt 
tave ?....

— Kaip bus nežinau, nes ir aš tave 
myliu..., Tavo akys užkerėjo mane ir 
mano širdis nori tavęs... .

— Bet, Ramojau brangus, tu priklau
sai anai. ... Ji tave pirmiau gavo. Neno
riu paimti tave nuo jos. ... . Gryžk ir lai ji 
džiaugiasi tavimi.... nors aš už savo mei
lę kentėti turėsiu....

— Geruta.... kaip bloga yra būti tei
singam.... Jeigu bučiau suvedžiojęs ta
ve, būtume abu buvę linksmi ir pasitenki
nę. .. . Dabar abu turim kentėti, ir jeigu 
reiks skirtis, jaučiu aš be tavęs negalėsiu 
būti....

— Taip gal dievų lemta.... Dviejų 
tu turėti negali, turėsiu aš kitam tekti, ki
tam tokiam kaip Fengas, jeigu atsiras, bet 
iki savo gyvasties pabaigos tave vieną šir
dyje turėsiu-, nes išauginai tu manyje mei
lę kuri niekados nesunyks....

— Tie tavo žodžiai, Geruta, verčia 
mane likti čia su tavim ant visados.... 
Negaliu dasileisti kad tu kitam tektum ir 
dingtum man amžinai....

— Dievai mane globos, tik prašyk jų 
užjautimo man ir kad neišdildintų tavęs iš 
mano širdies.... Taip turbut jie lėmė — 
pažinti vienas kitą, bet neturėti....

Jiedu stovėjo, laikėsi už rankų, bet ne- 
dryso pažiūrėti į akis. Ji palengva suko
si į šiaurę, jis į pietus, šalin vienas nuo ki
to, bet aplink apsisukę, puolė vienas kitam 
Į glėbį, ir ašarose bučiavosi tokiu bučiavi-, 
mu kuris rodės esąs pirmas ir turi būti 
paskutines kaip jiedu po saule stovi.

Ramojus nubėgo prie savo arklio, o 
Geruta liko stovinti ir žiūrinti į tolimą ju
rą, kurioje nieko nematė. Kada nuo ark
lio kojų sudundėjo žemė ir išbudo Rolfas, 
jis pamatė Ramojų skrendantį tolyn j gi
rią, o Geruta palengva susmuko ant že
mės. Pribėgo prie jos nusigandęs ar kas 
blogo nenutiko, ir rado ją ašarose pasken
dusią, išbalusią.... Pakėlė nuo žemės ir 
supratęs kad nieko pikto neištiko, tik ji 
Ramojaus gailisi, glostė ir ramino. Rol
fui graužė galvą kodėl iš jų meilės niekas 
neišeina ir tik ašaros teliko, kuomet ji yra 
tokia graži ir tiktų Ramojui už moterį....

— Negaliu aš jo mylėti, jis turi kitą, 
užtai man širdį skauda. ... — pasiskundė 
ji savo ištikimam tarnui.

Girulių Gryžinias
Nerimo Geruta, išsižadėjus Ramojaus; 

nėrimo, jis pasišalinęs nuo jos. Juo labiau

vertė save vienas kitą užmiršti tuo labiau 
ilgesiai juos kankino. Dienos-naktys vie
nam ir kitam amžiais virto, ir rodės vienas 
be kito ilgiau negalės gyventi. .. Pra
nyko Gerutai pavojai iš juros, bet sukilo 
audra jos širdyje — meilės audra, kuri 
neprileidžia ją prie jos meilės kranto-tik- 
slo. Nelikus užpuolikų nuo ko reikėtų Že
maičius ginti, jo krutinėję siautė toks ka
ras kurio niekas negali sulaikyti, nes jis 
kariavo su savim už meilę Gerutai ir Ule
lei.... Kuri laimės, kuriai jis teks — ir ar 
teks bent vienai, pagaliau?.... Ką die
vai skyrę jam toliau, po to kai atėjęs užka
riaut Žemaičių kraštą, rado čia kitą mo
terišką, kurią pamilo?

Matydami kad Ramojus visai nesiren
gia užvaldyti šio krašto, jo vyrai pradėjo 
kalbėti apie gryžimą atgal į Panemunę, 
namon, bet Ramojus paniuręs tylėjo. Gi
ruliai ragino Žemaičius rinktis sau vadą, 
kad karo laiku butų kam juos vadovauti 
ir ramiu laiku tvarką daryti, bet Žemaičiai 
nieko kito nenorėjo kaip tik paties Ramo
jaus. Po priedanga Žemaičių pageidavi
mo būti jų valdovu, Ramojus apie gryži
mą nekalbėjo.

— Gryžkit jus jeigu norit.... — at- 
sakydamo jis.

Kai tik išeidavo į medžioklę, Ramojus 
negalėjo iškęsti neaplankęs pajūrio, kur 
su Geruta matėsi.

Bet kokia nuostaba buvo jam kad ten 
atsilankęs vėl rado Geruta....

Susitikę, su dideliu pasiilgimu puolė 
vienas prie kito ir taip susijungė, susispau
dė ir lupas suvienijo, kad rodės jų gyvy
bė juos paliks ir sielos kartu nuplasnos 
pas dievus. . .

— Dievai man liepia eit tavęs čia lauk
ti, Ramojau.... — kalbėjo Geruta.

— O mane jie siunčia čia tave sutik
ti. .. . Niekas man visas pasaulis ir viskas 
kas jame yra, prieš tave.... — tarė Ra
mojus, glostydamas jos galvą, žvelgdamas 
jai į akis.

— Kaip laimingi butume ir šis kraš
tas butų laimingas jeigu tu čia valdytum. 
Bet tavo mintys veda tave toli nuo čio
nai.... — liūdnai privedžiojo Geruta.

— Jeigu mintys vestų, aš jau bučiau 
išėjęs.... Dabar gi su tavim būti noriu, 
nors mano vyrai reikalauja kad aš gryž- 
čiau....

— Ar jie čia nenori būti?
—; Ne, jiems čia nėra kas veikti, neno

rint tavęs išstumti, o susivienyt su tavim 
matai man nėra kaip....

— Lai jie eina, lik tu vienas, Ramojau, 
su manim. Supranti tu mano meilę, ir ži
nau aš kad tu mane myli. . . . Dievai taip 
norėjo kad tu pas mane ateitum....

— Mielai likčiau ir nei valandėlę ne
abejočiau apie tave, jei ne tas ką man die
vai pirmiau priskyrė....

— Ji žino kur tave leido — į pavojus; 
lai vyrai gryžta ir pasako kad tu žuvai....

— Bet čia yra ir jos brolis, kuris atsi
sako mane palikti....

— Nužudyk jį, o kiti lai gryžta.... — 
patardinėjo meilės apimta Geruta, patyrus 
kad nauja kliūtis jų kelyje randasi. Toks 
buvo tų laikų supratimas: kas. pinasi po 
kojų — nužudyt. Prie to, pas Skandina
vus nebuvo taip griežtai prisilaikoma mo
terystės ryšių kaip pas Lietuvius, užtai 
Gerutai sąžinės negraužė atkalbinimas Ra
mojaus nuo gryžimo pas Ulelę, tik iškarto 
ji pati, lyg užjausdama Ulelei, lyg nepasi
tikėdama kad Ramojus mylės ją labiau už 
aną, ryžosi skirtis su savo pamylėtu kar
žygiu.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Kaip mano rodos, mums 
labai reikia vieno 
žodžio. Vieni sako: “Pri
klausau prie draugijos”, ki
ti sako: “Priguliu prie 
draugijos.”

Ale mano razumėlis sa
ko kad nei “prigulėjimas” 
(kuris priklauso miegui) 
nei “priklausymas” (kuris 
priguli 
neturi 
kokios 
riu.

naujo

girdėjimui) nieko 
su žmogaus buvimu 
nors . draugijos na-

nepraėjo VitaičiuiDar
išgąstis kad Žydai gali Lie
tuvą užvaldyt, dabar reiks 
rūpintis kaip išteisint prieš j 
SLA. narius savo Zosytę,| 
kuri “Tėvynėje”- rašinėjo'

aš 
gerokai 
būtinai

Didvyris
— Žmogus, už kurio 

ištekėsiu — sako 
pasenusi pana, — 
turi būti didvyriu.

— O taip, — sako jai pa
gyvenęs jaunikis, — 
vesti tamstą ištikrųjų 
kia turėti daug drąsos.

kad 
rei-

Pragare
Nuėjusi pas spiritistą vie

na našlė paprašė iššaukti 
savo mirusiojo vyro vėlę.

Pasirodžius vėlei, našlė 
paklausė:

— Ar tu esi laimingas, 
mano vyreli?

— Labai laimingas, mano 
širdele.

— Ar laimingesnis, negu

2
3
4
5
6
7

_________ 8
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo

mis raidėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriški.
Nauji ir'seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas. Trečiadienis—Sereda; Ketvirta

dienis—Četvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

šv. P. M. Angel. Tugaudas, Varpunč 
Stepono kūno. Manigardas, Lengvė . 
Dominikas. Gerimantas, Butginė 
P. M. Snieginė. Nemiga, Nemunas. Rimtas 
Viešp. Atsimainymo. Alaušas, Anortė 
Kajetonas. Drąsutis, Protenė 
Cirijakas. Daiva, Uogintas

žemelėj su manim gyvenda
mas?

— Daug, daug laiminges
nis.

— Nejaugi? Argi jau 
danguje taip gera ir gražu?

— Nežinau mano miela, 
aš—pragare.

Brangi atmintis
— Ką tamista tame 

dalione nešiojate?
— Pluoštelį savo vyro 

plaukų. '
— Del Dievo, juk atmis- 

tos vyras dar gyvas!
— Taip, bet jo plaukai 

jau senai mirę.

me-

Istoriški Nuotikiai
1930 m. Liepos 24 d. mirė 

rašytoja Marija Pečkaus- 
kaitė, Šatrijos Ragana.

1919 m. Liepos 26 d. iš 
Latvijos įsiveržė Lietuvon 
pirmi Bermontininkų bū
riai.

1922 m. Liepos 27 d. Su
vienytos Valstijos pripaži
no Lietuvos respubliką.

1414 m. Liepos 28 d. mi
rė paskutinis Lietuvių Kri
vių Krivaitis Gintautas.

1914 m. Liepos 28 d. pra
sidėjo pasaulinis karas, An
tri j ai paskelbus karą Ser
bams.

@©©@©@©©©©©©@©©©©©@©©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©@©©©©©®®®®®@_^

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
Jau galit užsisakyt šią puikią istorišką apysaką! Kaina $1 ir $1.50

JUROS
MERGA

prenume-
©

gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 
audimo viršeliuose.

©

©

©

Knyga baigiama spausdinti ir bus gataVa pirmiau negu apysaka baigsis 
Dirvoje”, todėl paskubėkit užsisakyti ją dabar ir prisiųsti prenumeratą.

TAM LAIKO DUODAME TIK IKI RUGP.-AUGUST 10 D.
Po tos dienos vardus j knygą Įtalpinti bus jau pervelu! Skubėkit!

“JUROS MERGA” taip pat bus apie 300 puslapių didumo — 
taigi didelė knyga, gausiai paveiksluota ir smagi skaityti, tinkama 
padovanoti draugams ir giminėms čia Amerikoje arba Lietuvoje.

KAINA bus ta pati kaip ir kitų iki šiol leistų “Dirvos” kny- 
gaus šią 
tvirtuose

Prie to, kaip ir seniau, ir šioje knygoje bus įtalpinti 
ratorių vardai, ir bus skelbiama “Difvoj” kiekvienas kas prisius sa
vo prenumeratą ($1 arba $1.50). ,

Taigi, gerbiami “Dirvos” skaitytojai ir Amerikos ir Kanados 
Lietuviai abelnai, siųskit savo prenumeratas už apysaką “JUROS 
MERGA’’, nes ir šios knygos nebus leidžiama perdaug.

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

6820 Superior Avenue Cleveland., Ohio
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DIRVA

JURBARKAS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestas arti 1,000 metų se= 
numo, kurį įsteigė 
Palemono sunus.

Jurbarkas yra Raseinių 
apskrities miestas. Gyven
tojų turi apie 5,000. Mies
tas stovi dešiniame Nemu
no krante. Prie Jurbarko 
j Nemuną Įteka dvi mažos 
upelės — Mituva ir Imsrė.

Iš Jurbarko išeina du ke
liai. J Skirsnemunę 8 ki
lometrai, į Smalininkus 14 
kilometrų.

Jurbarke yra šios Įstai
gos: valsčiaus valdyba, po
licijos nuovada, gimnazija, 
dvi pradžios mokyklos ir 
ligoninė.

Yra kelios organizacijos, 
būtent Šiaulių, Pavasari
ninkų, Gaisrininkų, ir Spor
to draugija. Yra trys ki
nematografai.

Miestas turi gražią mu
ro bažnyčią, statytą prieš 
pat karą. Gatvės yra gry- 
stos akmenimis. Trobos 
daugiausia murinės, deng
tos skarda.

Turgai atsibuna pirma
dieniais ii’ ketvirtadieniais. 
Jomarkai buna du kartu Į 
mėnesį, kožną pirmadienį 
po pirmo ir pirmadienį po 
penkiolikto. Į jomarkus

suvažiuoja daug pirklių iš 
Mažosios Lietuvos ir iš Vo
kietijos. Daugiausia par
duodama kiaulių, karvių ir 
arklių.

Prieš karą miestas buvo 
daug menkesnis negu da
bar. Gatvės buvo negrys- 
tos, tiktai viena didžioji 
gatvė buvo grysta. Namai 
buvo daugiausia mediniai, 
tik vos keli buvo mūriniai.

1903 metais kilus gaisrui 
išdegė beveik visas miestas. 
Bet kad namai buvo ap
drausti nesunku buvo atsi
statyti. Nuo to laiko mie
stas ir pradėjo kilti.

Nuo karo Jurbarkas la
bai .nenukentėjo, tik Vokie
čiams užėjus žmonės kiek

: PAJIEŠKOJIMAI :
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į (“Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieško.ti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu.

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartą 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų 12 kambarių šonas prie 

šono, 2 furnasai, sleitų stogas; lo
tas 45x120, ant Lexington avė, ne
toli East 65th St. Parsiduos pus
dykiai, už $6,000. Reikia įmokėti 
$2,000. šaukit savininką (32)

KENMORE 1115M

K AM BARIS ANT RENDOS
Lietuvių šeimynoj, gražiai įreng

tas, vienam arba dviem vyram; tarp 
Euclid ir St. Clair avė., arti Ivan
hoe Rd. Kreipkitės pas Juraitį, 
15716 Mandalay avė. GLen. 0426

KAMBARIS VYRUI
Paįvairinimui laiko geistina kad 

kuris Iš pažystamų rimtas vyras, 
valgantis restaurante, ateitų prie 
manęs gyventi trijuose kambariuo
se. <31)
J. P. GARMUS 2096 VV. 105 St.

PARSIDUODA
Restaųrantas, visai nauji įtaisy

mai, renda $35 į men., ineigos $185 
j savaitę, parsiduos įmokant $300 ir 
$30 išs'.mokėjimui arba už $600— 
iš priežasties savininko ligos.

Virginia & V. Restaurant 
"5816 Detroit avė. Cleveland, O.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle- 
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius' ir laikro
dėlius.

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4633—
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J Ofiso Telefonai Namu į 
v MAin 1773 » KEmnore 4710W ❖ 
l P. J. KERŠIS ž 
? 1426-8 Standard Trust Bldg. į;. 
? Baigęs teisių mokslą Cumber-
* land Universitete ir darbuojas j 
J su Teisių ofisu advokatų J, 
J Collister, Stevens ir T 
•į Kurzenberger f
❖ Su visais teisiu reikalais įdėtu- y
y viai, Slavai, Lenkai ir Rusai į 
j kreipkitės prie musų. |

suvargo.
Stojus Lietuvai miestas 

sparčiai auga. Padidinimui 
miesto dalinant dvarus pri
skirta ant kalno nemažas 
plotas žemės. Tą plotą iš
dalino tiems kurie galėjo, 
pasistatyti namus. Tame 
naujamiestyj pristatyta ke
li šimtai gražių trobų.

Jurbarke visa prekyba 
galima sakyti yra Žydų 
rankose. Gal trečia dalis 
tėra Lietuvių prekybįnjn- 
kų.

Miestas turi garinį malū
ną, lentpjūvę, elektros ga
minimo stotį, traktierius ir 
degtinės parduotuvę. Be to 
yra daug slaptų degtinės 
parduotuvių

Šalę miesto Mituvos upėj 
žiemą stovi daug garlaivių, 
prie kurių remonto gauna 
darbo nemažai darbininkų.

Naujausi

TEATRAI
Žentai iš Amerikos

2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ...,50c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

Divorsas
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. . .. 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ............................. 50c

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus <
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ............................. 50c

DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c 

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ...... 15c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys ...................... 25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . . . 35c

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c

REIKALAUKIT DABAR!

Pasakiškas padavimas 
apie Jurbarką

Padavimas apie šio mies
to įkūrimą yra toks. Kitą 
kartą kur tai toli gyvenę du 
broliai Jurbas ir Barkus. 
Jiedu kartą išėję medžioti. 
Bet ne ka laimėdami vis ėję 
mišku kol priėję tą vietą 
kur dabar miestas randasi. 
Jiedviem ta vieta baisiai 
patikus. Ir jiedu apsigy
venę, vienas vienoj kitas 
kitoj Nemuno pusėj. Jiedu 
turėję tik vieną kirvį, ku
riuo abudu naudojęsi, vie
nas kitam mėtydami per 
Nemuną. Kartą kai deši
nio kranto brolis miegojo, 
kairiojo kranto gyventojui 
prireikė kirvio. Jis pradė
ję šaukti, bet tas negirdėjo. 
Kai neprišaukė, pradėjo 
mėtyt grumstais. Bet kad 
ir tuomi neprikėlė brolio, 
tai peršokęs per Nemuną, 
paėmęs kirvį iš piktumo 
nukirto miegantį brolį. Tą 
padaręs, vėliau labai gailė
josi. Vėliau sudėjęs laužą 
sudegino brolio lavoną, o 
toje vietoje supylė kalną, 
kuris ir šiandien tebestovi. 
Miestas vardą gavęs nuo tų 
dviejų brolių.

Istorija sako kad Jurbar
ką Įkūrė kaipo miestą ir pi
lį Barkus ar Borkus, su
nus Palemono, apie 1025 m. 
Palemonas buvo garsių Gi
rulių ainis. Jis valdė Lie
tuvių gentes Aukštaičius ir 
Žemaičius. Mirdamas pali
ko keturis sunus: Kūną, 
Barkų, Sperą ir Develtą. 
Po Palemono Barkus buvęs 
vyriausiu valdovu, o jam 
mirus ir vaikų nepalikus, 
vyriausia valdžia patekus į 
Speros rankas.

Kūnas nuėjęs toliau Ne
munu, ties įtaką Vilijos į 
Nemuną įkūręs savo pilį, 
kuri tapo užvadinta Kau
nas. Spera nuvyko gilyn 
į Žemaitiją ir apsigyveno 
apielinkėj dabar žinomo 
Spėrių ežero.

Jurbarkas labai daug tu
rėjo reikalų su kryžeiviais 
ankstyvoje dalyje trylikto 
šimtmečio ir ilgai buvo Vo- 
kiesių valdomas.

Iki užėmimo Klaipėdos 
krašto Jurbarkas buvo pas
kutinis Lietuvos miestas 
nuo Prūsų rubežiaus. Per 
Jurbarką seniau ėjo didelė 
Lietuvos išeivių migracija.

K. Vilšinskas.

BEN BRAZIS
— Popieriuotojas ir Maliavotojas —
Taiso įvažiavimus, šaligatvius, buda- 
voja garadžius ir porčius. Kainos 
prieinamos. Popieriuoja už 20c nuo 
roliuko. Kreipkitės .

5905 WHITE AVENUE ‘ 
Phone FLorida 3533-W.

Į Kanados
| Naujienos
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TORONTO, ONT.
LIETUVIŲ PIKNIKAI 
šią vasarą Lietuviai su 

piknikais traukia daugiau 
už miesto ribų, kad nesi- 
maišius svetimatučiams.

Komunistai misi samdė 
valdiškos žemės sklypą sa
vo piknikams visai vasarai, 
kur kas sekmadienis buna 
visokių tautų suėjimai.

Liepos 1 d. buvo Domi
nion šventė, taigi komunis
tai surengė tarptautini pik
niką, bet suvažiavo vieni 
Žydai, Lietuvių vos keli te- 
nuVažiavo ir iš pakrūmių 
žiurėjo kaip žydeliai darė 
biznį.

’ Tą pačią dieną kitoje pu
sėje miškelio, Augustinavi- 
čių farmoj, surengė pikni
ką Lietuvių Šv. Jono drau
gija. Atsilankė gražus bū
relis Lietuvių, kurie pralei
do gražiai dieną. Pavaka
rį, pasidarius vėsiau, išėjo 
iš pavėsių visi į vieną vietą 
bendrai pasilinksmint. Kur 
buvęs nebuvęs, atsirioglino 
vienas katalikų žymus “ar
tistas”, ir alkoholio apsvai
gintas ėmė teatrą lošti: ka- 
binėjosi prie kiekvieno vy
ro ar moteries, ir šaukė vi
sus, kumštį sukdamas: kas 
prieš mane!? Pakėlė dide
lį sumišimą visoje apielin- 
kėje ir per 15 minutų visus 
išvaikė. Gėda tiems jo 
draugams kurie ir negirti 
būdami neįstengė jo suval
dyti.

Liūdna kad musų Lietu
viai nesiliauna skandalavę 
ir darę gėdą draugijoms ir 
visiems Lietuviams. Tokias 
pikniko pabaigtuves mačius 
kitą kartą žmogus ir pra
šomas neis.

Augustinavičiai, nors ne
būdami draugijos nariais, 
padovanojo du dalyku, ku
rie draugijai davė pelno, 
tačiau žmonės per savo 
tamsumą padarė nesmagu
mo ir ūkės savininkams.

Katalikai nusilenkė “Mai- 
kiotėvui’”. Nekurie čia sa
ve vadina karštais katali
kais ir gerais patriotais, 
bet- kai reikia kas parašyti 
iš šios kolonijos tai lenda 
ne į savus arba į tautiškus 
laikraščius, bet į “Keleivį”. 
Nr. 25-me to laikraščio vie
nas korespondentas šmeičia 
savo eilės draugą J. K-ką 
visai nebūtais primetimais. 
Negražu yra katalikų ly
deriams nusilenkti “Maikio-

tėvui” kad jis patalpintii 
kelias eilutes šmeištų.

Tarp parapijonų yra la
bai kęisttj ponaičių: jie mo
ka žmogų apipurvinti, o kai 
kas apie juos ką parašo tai 
laksto, šokinėja, gatavi akis 
žmogui išlupti, rėkia: Tu 
nerašinėk, aš tau kaulus su
laužysiu ! Peržemai pradė
jo musu katalikai pulti.

X. X.

TORONTO, ONT.
Atsakymas koresponden

tui B. d. “Dirvos” nr. 28 
tūlas B. d. rašo apie “var- 
goninko mitingą”. Iš ša
lies žiūrint ir dalyką žinant 
negalima nutylėti matant 
tokius užmetimus vargo- 
ninkui P. Motejunui. To
kie rašinėjimai nieko gero 
nepadaro Lietuviams, o tik 
ardo musų vienybę.

Turiu pasakyti kad tą 
sekmadienį jokio “vargo- 
ninko mitingo” nebuvo, o 
tik pasikalbėjimas su' cho
ristais apie tolesnį veikimą 
ir kviesta prisirašyti nau
jų dainininkų. Tokie daly
kai kaip ten aprašyta visai 
nebuvo ir niekas neprivalo 
tam tikėti.

Jei korespondentas matė 
vargoninko blogas puses 
tai kodėl nepažiūri ir i ge
rąją pusę: jis yra organiza
torium ir pirmininku “Švy
turio” kuopos, kuriam va
dovaujant prisirašė daug 
naujų narių; jo pastango
mis susitvėrė “Švyturio” 
choras, kuris dabar jau tu
ri virš 30 giedorių ne tik 
nesenai iš Lietuvos atvažia
vusių, bet ir čia Kanadoj 
gimusio jaunimo, kuris la
vinasi tautiškų dainų. Yra 
iš seniau prasilavinusių, ku
rie dalyvavo Vytauto Di
džiojo sukaktuvių paminė
jime ir kituose tautiškuose 
parengimuose. Taigi gali
ma suprast kiek vargonin
kas deda pastangų sulyg 
išgalės.

Nežiūrint užsipuolimų ir 
tokių raštų vargoninkas P. 
Motejunas savo užsibrėž
tame darbe energijos nenu
stos. Geriau butų jei visi 
išvieno dirbtume, didesnius 
ir prakilnesnius darbus nu
veiktume. J. G.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

NAUJA KRAUTUVE 
1466 E. 66th St.

(Tarp Wade Park ir Lexington av.) 
Užlaikom Groserių, Ice Cream, Ci- 
garetų, Cigarų, Lietuviškų ir Ame

rikoniškų saldainių.
A. Žukas—A. Zdanis

Kviečiame Lietuvius apsilankyit.

* ' p ROSEDALE ©F
Ory Cleaning Go.J

HEnd. 7906 t
k C. F. PETRAITIS, Prop. 5 I 
[ 6702 Superior Ave., t I

BILLY BURKE BUS 
CLEVELANDE

Amerikos golfo čampionas 
Lietuvis Billy Burke (Burkau- 
skas) atvyksta j Clevelandą ir 
turės golfo rungtynes Deauville 
Country klube sekmadieni, 9 d. 
Rugpjūčio. Tai bus jo pirmas 
pasirodymas Clevelande po lai
mėjimo čampionato.

Kaip Burke buvo sutiktas 
namie

Liepos 23 cl. Burke sugryžo 
j savo gimtini miestą, Nauga
tuck, Conn. Gryžo jau kaipo 
Amerikos Golfo čampionas.

Visas miestas jį Sutiko labai 
iškilmingai: gatvės buvo išrė
dytos, dirbtuvių dūdos dūdavo, 
žmonių buvo pilnos gatvės ir 
jam pravažiuojant griausmin
gai sveikino ir šukavo.

Tai buvo viena iš didžiausių 
demonstracijų kokias šis mies
tas kada turėjo.

Clevelando Lenkams labai 
nepatiko

Kada spauda paskelbė jog 
golfo čampionatą laimėjo “Bil
ly Burke, Lenkas vaikinas”, 
Clevelando Lenkai didžiavosi ir 
putėsi, kaip jie visada mėgsta 
pasikelti į garbę per Lietuvius.

Bet Į kelintą dieną Cleveland 
■ Plain tilpo “Dirvos” redakto
riaus pranešimas kad Burke 
yra Lietuvis, o ne Lenkas, ką 
patėmiję Lenkai nosis nuleido. 
Nors patys sau zurzėjo, be ne
bandė prirodinėt kad Burke yra 
jų žmogus.

SARPALIUS LAIMĖJO

Liepos 28 d. San Francisco, 
Calif., turėjo imtynes Karolis 
Sarpalius su John Kazanjian. 
Sarpalius pirmą kartą nugalėjo 
savo oponentą Į 43 minutas; 
antru išėjimu jo priešas jį pa
guldė staigiu sugriebimu į 8 
minutas; paskui Sarpalius jį 
paguldė į 10 minutų.

Sarpalius būdamas kitame 
šone Amerikos vistiek pasiduo
da jog paeina iš Clevelando. 
Jam Clevelandas geriausia pa
tiko iš visų miestų.

Į DABAR I

| PENNZIP ETHYL |
NAUJAS ETHYL GASOLINAS

i Sudėtis geriausių ypatybių kokios tik randasi =
| PENNZIP
f Su visais patogumais kokius duoda Ethyl.
i Trumpu laiku kokį PENNZIP buvo rinkoje jis = 
= tapo populiariškiausias motorams kuras kokį = 
= kas kada publikai šioje srityje pasiūlė. Jį vir- = 
E šija tiktai
Į PENNZIPETHYL
| . COLUMBIA REFINING CO.
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Pennzoils Baseball 
Lošėjai

Edwin (Lefty) Husak, veteranas 
baseball pitčeris, kuris dalyvavo su 
Baltimore tymu International ly
goj ir Williamsporte prie Eastern 
lygos keli sezonai atgal, dabar yra 
žymiausias pitčeris prie Cleveland 
Pennzoils baseball štabo. Jisai skai
tosi geriausias pitčeris Clevelando 
amatorių basebolininkų. Dabartiniu 
laiku jis gerai pasižymi, nes šį se
zoną išlošė devynias gėmes ir pra
lošė tik dvi. Pirmose rungtynėse 
klesos A čampionato Clevelande per
eitą sekmadienį Husak nugalėjo 
Kilbane Playboys 9 prieš 3 ir davė 
jiems tik keturis mušimus.

Prie Cleveland Pennzoils tymo 
yra sekanti geri lošėjai: Chas New
man, žymiausias shortstop; Frank 
(Scout) DeVries, trečias baseman, 
ir Patsy Vyrostik, kuris yra Penn- 
zcils tymo manadžeris šį sezoną.

Lee Fohl, buvęs Cleveland Ameri
can League tymo manadžeris yra 
mokytojas Pennzoils tymo.

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Be Didesnių Pastangų 
Kaip Tik Įbriežimas Degtuko
Šiluma ir patogumas gazinio Radiantfire visada gali

ma turėti kada tik jums prireikia, ir be jokio vargini- 
mosi užsikurimui.

Nei malkos kapoti, nei laukti, nei prižiūrėti — ir ne-, 
reikalauja gaišaviipo apvalymui, kas paskiau sumažina 
jūsų malonumą iš šilumos — to visko nėra prie pato
gios gazo šilumos.

Turint gazinį šildytoją nereikia nei minutos būti be 
šilumos, nes gazinį pečiuką užsikurti nėra jokis dar
bas, jokis nuovargis prižiūrėjimui kad degtų, ir ne- 
pasilieko jokio nešvarumo po visko kada užgesinat, iš
skyrus šilumą kurią jis davė.

Yra keliolika 'rūšių gazinių radiantfires ir gazinių 
pečiukų. Jie yra skirtingomis kainomis ir padirbdinti 
taip kad pritiktų kiekvienam tikslui. Mes mielai ap- 
rodysim jums juos Gazo Ofise, kada tik atsilankysit.

THE EAST OHIO GAS CO.
East 6th and Rockwell
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DIRVA

| B IŠ LIETUVOS e
BIURAS AMERIKIE

ČIAMS

Ekonominių Stud ij ų 
Draugija, norėdama, kad 
Amerikiečiai Lietuviai už- 
megstų artimesnius biznie
riškus ryšius su Lietuva, Į- 
steigė Amerikos Lietuvių 
Ekonominių Informacijų 
Biurą Kaunas, Laisvės alė
ja 62.

Šito Biuro uždavinys yra 
suteikti Amerikiečiams Lie
tuviams teisingų ir patik
rintų informacijų apie tai, 
kur ir kokiu budu butų gali
ma kapitalą .pelningai su
naudoti, gerai įsikurti arba 
rasti gerą uždarbį bei užsi
ėmimą. Tuo tikslu 'Biuras 
duoda žiniai apie parduoda
mus Lietuvoje žemės ukius,j

Amerikiečiai, tiek atvažia
vę Lietuvon, tiek būdami A- 
merikoje kiekviena proga 
pasinaudos Biuro patarna
vimu.

Biuras turi užmezgęs ry
šius su Lietuvių Ekonomi
niu Centru Amerikoje, to
dėl apie Biurą galima ir ten 
pasiteirauti. Be to, Biuras 
yra pritariamas ir remia
mas Finansų Ministerijos.

Biuras nėra pasipelnymo 
biznieriška įstaiga. Jam ru
pi visų- pirma, kad Ameri
kiečiai Lietuviai, įsikūrę 
Lietuvoj arba palikę čion 
kapitalus nesijaustų apvilti.

prekybos bei pramonės įmo
nes (fabrikus), kur reika
laujama su tvirta garantija 
kapitalo ar gerą uždarbį 
duodančio darbo ir t. t.

Informacijos gali būti tei
kiamos žodžiu arba rastu 
vieną sykį ir nuolatiniai — 
tam tikro laiko bėgyje. Už 
šitas informacijas, savo 
faktinėms išlaidoms pa
dengti, Biuras ima mažą 
mokesnį.

Biuras turi savo agentus 
Įvairiose Lietuvos vietose. 
Galima kreiptis ir pas juos, 
tik prašoma, galimiems ne
susipratimams išvengt, rei
kalauti iš agento, kad jis 
parodytų Biuro pažymėji
mą. Taip pat patariama ga
lutinai ddrant biznį, atsi
klausti Biurą, neš tikros ir 
pilnai patikrintos, žinios 
randasi tik Biure. 'Agentas 
turi teisę priimti, pjųtro rin
kliavų taisyklčipi? j nustaty
tus mokesnius, ųž kiekvie
ną įmokėjimą jis: privalo iš
duoti Biuro kvitą, kitaip, 
mokesnis nesiskaito sumo
kėtu.

Biuras teikia informaci
jas išimtinai Amerikos Lie
tuviams ir todėl tikisi, kad 

TČ BLASER
Hard w a r e

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko

LIETUVOS KIAUŠINIŲ 
EKSPORTAS

Pradedant su 1920 me
tais sekančiai kas metai iš
Lietuvos išvežta 
į užsienį:

kiaušinių

Metai kiekis už litų
1920 20,600.000
1921 75,800,000
1922 100,849,100
1923 85,985,000 15,102,600
1924 84,720,200 19,938,100
1925 64,976,300 14,872,000
1926 69,442,400 13,575,700
1927 64,193,400 10,943,600
1927 64,653,400 14,435,400
1929 55,509,400 12,793,800
1930 55,188,300 11,891,600

(Pirmų trijų metų pardavi
mo vertė nepažymėta, kadan
gi tada buvo Ost-markės ir jos 
nuolat' keitėsi vertybėje.)

Nuo 1923 metų kiaušinių 
eksportas pradėjo mažėti. 
Rinkas Anglijoje ir Vokie- 
joje pradėjo užimt Cltini- 
jos ir kitų šalių pigesni 
kiaušiniai. Tuo gi tarpu 
patio j e Lietuvoje miesttio’se 
padidėjo kiaušinių sunau
dojimas.

Rusų Cukrus Lietuvoje.
Lietuvoje nors ir nėra 

cukraus fabrikų, bet cuk
rus du kartu pigesnis negu 
Vilniaus krašte.

Dabar cukrus Lietuvoje 
dar labiau atpigo, nes šio
mis dienomis iš Rusijos at
vežta Lietuvon 4,000 tonų 
cukraus.

Kaimyninių valstybių lai
kraščiai bara Lietuvą kam 
prisileido tiek daug Rusi-

Darom raktus. End. 0280 jos cukraus Joms nėra ga- 
Innybės ir konkuruoti.

JAMES Restaurant Lietuvoj statoma savas
1410 East 66th St. | cukraus fabrikas Argi Ji 

Skanus Amerikoniški ir Europiški l’eiks nebaigtą UZdaiyti jei- 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai Į ša]įs )JUS užversta pigiu 
pas mus užeina ir buna patenkinti. I . . ,

UžKVįEčiAM visus. sovietų cukrum !

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIOi

A. j S. BARTKUS, Savininkas
I

Birmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

fotografuojame vestuvių, laido
tuvių ir kitokias grupes ir pa
vienius. Darbas atliekama kuo- 
geriausia, kainos visai žemos.

1197 East 79th Street
PRONE HEntlerson 3535

LIETUVOS ŽYDAI

Nei vienoje valstybėje 
nerasime kur Žydai turėtų 
tiek laisvės'kaip Lietuvoje. 
Nors Žydams čia įstatymai 
taikoma lygiai su kitais, 
bet jie būdami kapitalistais 
ir laikydaimesi vienybės 
visur ir visuomet gauna 
viršų.

Nemanau šiuomi prieš 
Žydus neapikantą skleisti, 
bet norėčiau kad jie paro
dytų daugiau Lietuviams 
draugingumo ir žmonišku
mo.

Žydai, tačiau, tik, tuomet 
parodo Lietuviškumą kada 
jie mato iš to sau materia
linę naudą. Žydai neken
čia krikščionių, nes tą jiems 
Įkalama dar mažiems, jų re
ligiškose mokyklose. Betgi 
jie tankiai linkčioja prieš 
katalikų kunigus, o vysku
pą pasitinka net su bro
mais. Bet tą jie greičiau
sia dar iš bizniško atžvil
gio, ne iš geros širdies. Jie 
mat bijo kad musų dvasiš
ki ja nepradėtų skelbti. Žy
dams boikotą ir raginti ka
talikus neremti Žydų.'

Jie gudriai moka pasiro
dyti patriotais, bet tą tik 
daro kai mato Lietuviai. 
Bet paklausyk ką jie vieni 
šneka — tai tiesiog kaip 
atkakliausi Lietuvos prie
šai.

Tarp kitko, Lietuvos Žy
dų dalyje pasilaiko komu
nizmas. Lietuvoje komu
nizmo perai niekados ne
pranyks jeigu Žydams bus 
duodama tą pati laisvė ko
kią jie dabar turi. .

Radikališki Žydai bolše
vizmo . trękšta savo Įsitiki
nimu, nes jie žiną kad jiems 
nebus blogą gyventi bolše
vizmui. ų^ęjus,; o tikintieji 
Žydai trokšta bolševizųio 
religišku .< sumetimu, nes 
bolševizmas > reiškia galą 
krikščionybėj. Žydų tiky
ba gi reikalauja:,“Padary
kim taip kad . krikščionys 
patys išsižudytų.”

Žydai yra. teršlos Lietu
vos miestų ir miestelių. Ne
žiūrint savo turtingumo jie 
visi paskendę mėšle. Viso
kius nešvarumus jie pila 
viešose gatvėse namų prieš
akiuose, o kiemuose volio
jasi kačių lavonai ir viso
kios išmatos.

Nors Žydelkos aplipusios 
mėšlu ir nešvarios, o vie
nok jos prekiauja valgo
mais daiktas. Ar tai ne 
platinimas ligų ?

Pasibaisėtina darosi kai 
užeini į jų saldainių, me
daus ir riestainių dirbtu
ves. Snargliuoti vaikai, ap
skretusios Žydelkos dirba 
tešlas. Kas vieną kartą pa
matė kaip Žydai apdirba 
saldainius, riestainius ir ki
tokius valgomus daiktus tai 
savo gyvenime daugiau iš 
jų nepirks.

Žydai falsifikuoja pre
kes. Tą daro ir su- prekė
mis kurios eina į užsienį. 
Tas blogai atsiliepia į Lie
tuvos prekių eksportą.

. Namie gi, Žydai pigiau 
stengiasi parduoti negu 
Lietuviai ^pramoninių k a i, 
bet tą daro su tikslu pa
kenkti Lietuviams ir gud
riai vogdami svorį. -

Daug Amerikiečių Lietu
voje bankrutijo vien del 
Žydų persekiojimo.

Lietuviams reikia labai 
daug dirbėti kad sdsipratus 
ir rėmus tik savo žmones. 
Mes visi turim palaikyti tik 
savuosius!

Man rodos, Palestinoj jie 
gali sauvaliauti kaip jiems 
patinka, tik ne Lietuvoje.

M.

KAM VERTI LIETU
VOS BLAIVININKAI

KAUNO NAUJAS BUR
MISTRAS

Pasibaigus savivaldybių 
rinkimams, visuose Lietu
vos miestuose buvo renka
mi miestų galos, burmis
trai.

Liepos 2 d. įvyko Kauno 
miesto burmistro rinkimai. 
Balsų dauguma išrinktas 
iki šiol buvęs vyriausias 
pradedamųjų mokyklų ins
pektorius, Antanas Vokie
taitis. Burmistro padėjėju 
liko Pranas Morkus, kuris 
iki šiol buvo Valstybės Ta
rybos reikalų vedėju.

Pažymėtina kad ir visuo
se kituose Lietuvos mies
tuose burmistrais išrinkta 
Lietuviai.

Akrono Naujienos

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c. 
921 St. Clair arti E. 9th St.

■ Dr. S. T. Tamošaitis j 
į (THOMAS) ]

Lietuvis Dentistas i 

1304 E. 68th St. i 
[ Kampas Superior Avenue | 

Florida 2898-R
į (Virš Lietuvių Banko) į

Blaivybės draugiją , Į me
tus- iš . valdžios iždo gauna 
30,000 .IjtjU pašalpos. , Na
rystės mokesniai ir Įvairios 
pajamos esti milijoninės, 
nes blaivininkai nemažai 
turi savo įvairių krautuvių 
ir valgyklų.

Blaivininkai Lie t u v o j e 
randasi tik iš vardo, o liatu 
dis vis gilyn ir gilyn bren
da į alkoholio nuodus. Kas 
neišgali valstybinės nusi
pirkti tas geria cukrinę ir 
naminį alų. Degtinė mai
šosi kaip kokios neperka
mos dulkės ir niekas jai ne
sipriešina.

Blaivininkų vadais dau
giausia yra kunigai, iš ku
rių nei vieno nėra Vysk. 
Valančiaus pasekėjo. Ku
nigai sušaukia narius, at
laiko jiems mišias, bendrai 
papietauja, paagituoja už 
savo politiką, ir viskas.

Blaivininkai yra klebonų 
vergai ir jie tarnauja ne 
savo idėjoms bet klebonijų 
politikai.

Čia padubsiu trumpą vai
zdelį. Rokiškio Ęjaivybės 
draugija turi virš 300 na
rių ir visos narės yyą senos 
moterėlės. Jaunieji ir vy
rai prie blaivybės neprigu
li, nes nenori taip šokti 
kaip klebonas griežia.

Miestas, turi daug arbati
nių, kurioms griežtai drau
džiama prekiauti degtine. 
Bet arbatinės laisvai par
davinėja degtinę ir dar va
karais tos arbatinės virsta 
ištvirkimo urvais, kuriuose 
ištvirkę jaunos merginos iš 
jaunų vyrukų išvilioja pas
kutinį centą. Tą blaivinin
kai gerai žino, žino ir kuni
gai, bet tyli. Lai žūna jau
nimas, nes ką žmogus tam
sesnis tuo lengviau jį val
dyti.

Kai mes keletas kores
pondentų aplankėme arba
tines ir jų purvus iškėlėme 
spaudoje, kmcčiablninkai į- 
tužo ir šbko ■ korėšponden- 
tus persekioti. Blaivinin
kai ne tik nepadėjo prięš 
alkoholio platintojus kovo
ti, bet patys alkoholį plati
na.

Geriausia butų jei val
džia tuos 30,000 litų paskir
tų švietimui ar našlaičių 
prieglaudoms.

P. Kriukelis. 

" K. STONIS’ 
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mčsinyčią 

1310 Russell Road
PORTAGE MARKET 

CO.
Turime didelę daugybę jaunu 

šio pavasario ančių.
Lietuviams patogi‘vieta 

6921 Wade Park Ave.
ENdicvtt ’976’4 u^‘0144

Leiskit
Protingai
Tąs tai yra eko
nomija. Mes visi 
žinom kokie dalykai 
mums reikalingi, ir

telefonas iš vienas jų. 
Jūsų telefonas sutau
pys laiką kada jis rei
škia ne lik pinigą bet 
ir apsaugą. , /Ji^ ąp-, 
saugos jūsų sveikatą 
taupant jūsų spėkas. 
Jis gailį, darbą ir pa
laikys tamistą darbe.

Telefonas yra pini
gas gerai išleistas. 
T e 1 e f o nas yra 
ekonomija. į

The 
Ohio Bell Telephone 

Company

PROBAK

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SMULKMENOS
Pas p. Sunteckienę lankė

si svečiai Ragauskai. Jie 
gyvena Springfield, Ohio.

I. Tamošauskas lankėsi 
Pittsburgh, Pa.

St. Prospoliauskas nusi
pirko farmą ir joje apsigy
veno. i

M. Bulevičius išvažiavo į 
Lietuvą, o Keselevičius sa
ko išvažiavęs Rusijon. Ak- 
rone bolševikai nyksta.

Rengiasi prie zepelino 
“krikštynų”. Rugpjūčio 8 
d. bus iškilmingos krikšty
nos kariško Suv. Valstijų 
zepelino “Akron”, kuris vi
sai baigtas budavoti. At
vyks į iškilmes skadronai 
kariškų lėktuvų, o krikšto 
močia bus prezidentienė 
Hoover’ienės.

Tikima kad atvyks ir ki
tas didelis kariškas zepeli- 
nas, “Los Angeles”.

Dalyvaus daug diploma
tijos 'iš Washingtono.

Sakoma kad krikštynoms 
bus panaudojama karvelis 
vietoj seno papročio sudau
žymo bonkos šampano.

Šampanas tinka laivams 
krikštyti, nes laivai visą lai

ką buna šlapi — po juras 
plaukioja. Karvelis gi tin
ka orlaiviams, nes jie skir
ti oru, skraidyti.

Keliautojas.

iŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų Šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ii’ kitokių. 
Pianui kaina ...........75c
1-mai smuikai ..............$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

Reikalaukit “Dirvoj”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Smagiausia komedija iš visų!

“ŽENTAI IŠ 
AMERIKOS”

(Dviejų aktų, 56 pusi.) 
Reikalaukit šios komedijos 
tuojau. Lengva perstaty
ti, reikalauja trijų motetų 
ir keturių vyrų. Vaizduo
ja Amerikiečių atsilanky
mą Lietuvoje ir ypač bėdas 
vieno butlegerio senbernio, 
kuris visą amžį nenorėjo 
ženytis.

Knygelės kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE” 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Trečia Klase antu visų

NUMAŽINTOS j ABI PUSES KAINOS

KAUNĄ I
P E R H A M B U

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

$173 50
U. S. Karo Mokesčiai

Hamburg-American Line 
839 Union Trust Big. Cleveland

R G Ą

Atskirai

Musų Laivų.

I REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS I

I
I Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j

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

• Vienatinė Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate j 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. M U UOLI S
I 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 ji M ****>« * * — » O A ■ — --  — — — — — — — — -r — T -r T WI Į- ■ ■ ■ M M ~ ~ .»

TRIMITAS

Eilių-Dainų Knyga. 144 puslapiu, tinkPuik 
minusia dovana pasiuntiniui į Lietuvą jaunimui 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra...........

Siųskit užmokės tį 2c pašto štampais
Reikalaukit “Dirvoje”



Kas Girdėt Clevelande-ApteHnkese i
• " = "-----“"—■ ■ —---  -------------------------------------------- »

DIRVA”, 0820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais j

, OPERĄ “AIDA” MATĖ 
18,000 ŽMONIŲ.

Antradienio vakare prasidėjo 
Clevelando vasarinė operų sa
vaitė, su pastatymu atvirame 
ore garsios Verdi operos “Ai
da”. Naujame miesto stadiume 
pirmą vakarą dalyvavo pažiū
rėti net 18,000 žmonių, kas su
mušė visus operos lankymo re
kordus Clevelando istorijoje.

Tai buvo garbingas sutiki
mas milžiniškos operos.

Kurie Lietuviai nemėgsta o- 
perų, privalo būtinai matyti o- 
perą “Aida” tada pakeis savo 
nuomones.

Operos baigsis tik sekmadie
nio vakare, ir “Aida” bus dar 
statoma penktadienio vak., 31 
T.iepos, ir sekmadienio vakare, 
Rugp. 2 d.

Taipgi bus kitos operos sta
tomos? ketvirtaidenio ir šešta
dienio vakarais.

Pamatysit sykiu milžinišką 
stadiumą ir visą puikumą, kokį 
galima padaryti atvirame ore. 
“Aida” paveizdan tik atvirame 
ore statant scenoje galima pa
naudoti kupranugarius, kuriais 
joja Egiptėnai kareiviai.

Tikietai tokie pigus kad net 
vaikai gali dalyvauti ir maty
ti puikiausias operas. Galima 
matyti operą*už 25c tikietą ar
ba brangesnį.

Rengimas eina po vadovyste 
Cleveland Press ir miesto val
dybos. Pelnas eis biednų kū
dikių pieno fondui.

Petras P. Muliolis, LRKSA. 
prezidentas, šios savaitės pra
džioj išvažiavo su Susivieniji
mo reikalais į Wilkes-Barre, 
Pa. Gryš apie sekmadienį.

Kupiškėnų Bendro Klubo vie
tinės kuopos draugiškas išva
žiavimas bus šį sekmadienį, 2 
d. Rugpjūčio, Shiller Camp, sa
le Chagrin Falls. Apie tai bu
vo plačiau .pranešta pereitame 
numeryje.

Vedybos sumažėjo. Įvedus 
Ohio valstijoje naują vedybų 
įstatymą, kad poros norinčios 
apsivesti paduotų aplikaciją 5 
iškalno ir tik po penkių dienų 
galės būti “surištos”, jaunave
džiai matyt nelabai tuo pasi
tenkinę, užsinorėję greitu lai
ku apsivesti važiuoja i kitas 
valstijas.

Cuyahoga apskrities papras
tiems darbininkams padidinta 
minimum mokestis. Nebus mo
kama pigiau 50c į valandą.

Ekskursijos bus ar ne. bet 
jeigu kuriam reikalas šį rudenį 
važiuoti 'Lietuvon kreipkitės į 
“Dirvos” Agentūrą. Iki Spalių 
(October) 15 dienai laivakorčių 
kainos perkantiems į abu galu 
nupigintos, bet jos yra geros 
porai metų, todėl galit išbūti 
Lietuvoje po metus ir du ir su- 
gryžti visai kaip dykai, turint 
laivakortę sugryžimui.

“Dirvos” Agentūra išrūpina 
dokumentus į Lietuvą ir Į So
vietų Rusiją.

Ofisas atdaras vakarais iki 7.

J TURI BŪTI VISKAS IŠPARDUOTA i j
j Likus dalis musų milžiniško sandėlio

Vyrų ir Vaikinų Vilnonių Siutų
Pirmiau buvo Pirmiau buvo

$25 iki $30 $15 $25 iki $30
vertės ** vertės

THE KRAMER & REICH CO.J
I 7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. i

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
piknikas gerai pavyko. Liepos Į 
20 d. Dr. V. Kudirkos Draugi
ja turėjo savo metinį pikniką, 
kai); paprastai daro, nepraleis
dama nei vienos vasaros. Kaip 
visi gerai pasiseka taip ir šis 
pavyko puikiai. Buvau' dauge
lyje piknikų šią vasarą, bet 
dar nei viename piknike nema
čiau tiek daug publikos kaip 
šiame. Smagu matyti kad šiai 
draugijai pritaria nariai ir pa
šaliniai ir atsilanko piknikuose.

Piknikas buvo surengtas la
bai gražioje vietoje, arti prie 
miesto, kur geras privažiavi
mas. Piknike tvarka buvo ve
dama gerai, pasidarbavimu pik
niko gaspadoriaus C. F. Pet
raičio. Tikima kad pelno liks 
keli desėtkai dolarių. x

Dr. V. Kudirkos Draugijai 
prijaučiu visokių pakraipų Lie
tuviai, turbūt dėlto kad joje 
gyvuoja broliškas draugišku
mas. Draugija yra grynai tau
tiška ir joje visi nariai yra ly
gus. Kurie dar nešat nariais 
kviečiami prisirašyti ir stoti į 
eilę su kitais. Susirinkimai at- 
sibuna pirmą penktadieni kož- 
no mėnesio Lietuvių salėje.

Nuo savęs ir draugijos tariu 
ačiū visiems nariams kurie pa
sidarbavo piknike, viską atlik
dami kuoteisingiausia.

Pirmininkas Jonas Jarus.

Piknikas su imtynėmis. Šią 
vasarą dar Clevelande nebuvo 
surengta pikniko su imtynėmis 
ir Lietuviai nematė dideliu im- «tynių. Taigi SLA. 14 kuopa ir 
“Dirva” rengia tokį pikniką 23 
d. Rugpjūčio (August) Neuros 
darže. ' •

Imtis bus suporuota Lietuvis 
listikas su vienu iš žymiausių 
vietiniu svetimtaučiu. Norima 
partraukt Kazys Aleliunas iš 
Pittsburgo’ arba Dzūkas Eance- 
vičius iš Chieagos.

Piknikas bus numažinta kai
na — tik 50c ypatai

Nauja Lietuviška barbernė. 
Jonas Bakeris, Lietuvis atva
žiavęs iš Kalifornijos, užsidėjo 
plaukų kirpimo ir skutimo Įs
taigą po num. 7606 Lexington 
avė. Aptarnauja vyrus, mote
ris ir vaikus.

Pranešimas. Išvažiuojam su 
šeimyna į rytines valstijas, va
žiuosim automobiliu per Pitts- 
burgą, Washingtona, Baltimo
re, Philadelphia, Atlantic Ci
ty, New Yorką, Scrantoną. Kas 
iš musų draugų norėtų ką tuo
se miestuose aplankyti prašau 
atsišaukti tuojau priduodant 
antrašą, mielai tame pasitar- 
nausim.

Musų biznis eis pilnai ii- iš
važiavus, todėl prašome kreip
tis. C. F.’ Petraitis,

6702 Superior avė.

NUPIGINTA KAMBARIŲ 
POPIERIAVIMAS .

Apstojus vasaros darbymetei, 
atliksime jūsų namų kambarių 
popieriavimo darbą žymiai pi
gesne kaina. Kreipkitės:

F. SAMUOLIS
618 E. 107 St. EDdy 4243W

IŠVAŽIUOJA LIETUVON
Aleksandras Kudoba išvyks

ta Lietuvon Rugpjūčio 1 d. lai
vu “Rotterdam” j Klaipėdą.

Antanas Danisevičius ir Be
nediktas žala išplaukia White 
Star Linijos laivu “Majestic” 
Rugpjūčio 3 d.

Kazys Anužis įsirašė į eks
kursiją ir išplauks greitu laiku 
kai)> tik bus gatavi dokumentai.

Oninės gražiai pavyko. Per
eitą sekmadienį Lietuvių Mote
rų Klubas turėjo savo šeimy
nišką išvažiavimą. Kadangi la
bai daug klubo narių yra Onos 
ir valdyboje beveik visos Onos, 
ir kadangi sekmadienį buvo šv. 
Onos diena, šis jų išvažiavimas 
buvo Oninių Išažiavimas. Su
važiavo apie 15 automobilių, į 
50 ypatų Oną ir jų vyrų, duk
terų, vaikų ir brolių į klubo pir
mininkės Onos Mihelichienės 
vasarinę ūkę ir visi-visos link
smai praleido dieną. Oras bu
vo labai gražus ir tai buvo pir
mas sekmadienis šią vasarą kad 
ištisą dieną nei kiek lietus ne- 
pagrąsino.

Buvo dovanos už atsižymėji- 
mus Onoms ir šiaip dalyviams.

Lietu\ių Vaizbos Butas ren
gia vietos Lietuviams didelį 
pikniką kitą sekmadieni, Rug
pjūčio 9 d., Neuros Darže. Vi
si gali dalyvauti dykai ir tikie- 
tus gaus dykai. Reikalaukit iš
kalno tikietų pas savo biznie
rius veltui. Bus formalia pik
nikas, su šokiais, .pilnu orkes
tru, ir visokiais paįvairinimais. 
(Tikietų gausit ir “Dirvoj”.)

Clevelande maisto kaihos vis 
puola žemyn. Vaisiai ir daržo
vės pinga.

Lankėsi “Dirvoje” p-lėš Al
bina Balchunas iš Detroito ir 
Frances Razevičaitė iš Racine, 
Wis. Jodvi vieši pas savo te
tą M. Dagilaitienę. Jų tėvai 
yra “Dirvos” skaitytojai.

Kotelių darbininkų streikas, 
kuris tęsėsi nuo pereitos vasa
ros, šiose dienose užibaigė. Bu
vo sustreikavę virtuvių darbi
ninkai ir stalų patarnautojai. 
Jiems išėjus į streiką hotelių 
savininkai apšaukė lokautą ir 
atsisakė priimti juos dirbti.

* B I Z X I E I? I A I * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. CHESNUL MAin 2542 
929 Society for Savings Building

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bidding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416jjEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. • ENd. 9720

KAZ. OBELIENIS
1404 E. 66th St. HEn. 8716

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

Amerikos Lietuvių Moterų R. 
K. Sąjungos 15-tas jubilėjinis 
seimas prasidės Clevelande pir-| 
madienj, Rugp. 3 d. Tęsis per 
tris dienas, šv. Jurgio para-J 
pi.jos salėje vakarais bus įvai
rus programai, publikai.

Y: M. C. A. PASAULINĖ 
KONFERENCIJA

Clevelande, Rugpjūčio 4 d., 
miesto auditorijoj prasidės Y. 
M. C. A. pasaulinė konferenci
ja. Delegatų pribuna iš dau
gelio šalių Europos ir Azijos.

Konferencija baigsis Rugp. 
9 dieną.

Bėgyje konferencijos bus ke
letas viešų programų publikai.

Didelis Piknikas
IR ‘IMTYNES

Rengiama Didele Gelių 
Iškilme

Sąryšyje su atidarymu Tarptauti
nių Oro Lenktynių, šymet vėl ren
giama Gelių Paradas, kuris atsibus 
Rugpjūčio 29 d. šis gėlių paradas 
sukėlė žingeidumo visoj Ohio vals
tijoj. Parade dalyvauja kas tiktai 
gali išpuošti gėlėmis vežimą arba 
automobilį ar kitokią kokią važiuo
jamą įmonę.

Paradas paskirstytas į 20 divizi
jų, kas duoda progos organizacijoms 
ir paskiriems iš visų valstijos dalių 
prisidėti. Už įstojimą mokėti ne
reikia,o dalyviai gali gauti bent ko
kią dovaną \rž gražinusį įrengimą.

šie paradai tano žinomi kaipo pui
kiausi atvirame ore spektakliai šio
je valstijoje ir prilygsta prie šalyje 
pragarsėjusių Rožių Turnamento 
Pasadena, Kalifornijoj, ir Portland, 
Oregon. Pirmesniais atvejais Cle
velande tuos paradus pažiūrėti bu
vo tarp 200,QUO iki 350,000 žmonių.

Gėlių Paradas (Flower Pageant) 
rengiamas Clevelando Dienraščio

Imsis du Stipr uol ia i-Lietu vis su Svetimtaučiu
Nedel Rugpjučio-August 23 d.

VOKIŠKI PERSTATYMAI VAIKŲ 
ŽAISLAVIETĖSE

Vaikų žaisalvietčse šią savaitę at- 
sibuna perstatymai vaizdų iš Vokie
tijos ir bus apsakymai ir muzika 
paimta iš Vokiečių.

Vokiečių savaitė baigsis ponka- 
dienio vakare, kada bus atvaizduo
jama “Vokietijos Naktis”. Pro gra
muose ineina Vokiški žaislai ir šo
kiai, daugelis vaikų bus pasirengę 
Vokiškais kostiumais.

RENGIA

“DIRVA” IR SLA. 14 KUOPA
NEUROS FARMOJE

BRUNSWICK, OHIO Pradžia 10 vai ryto.

Gerbiamieji Šis piknikas yra pirmutinis šią vasa
rą su imtynėmis, ir bus paskutinis. ‘D'irva” ir S.L.A. 
kuopa deda pastangas padaryti šį pikniką kuosmagiau- 
siu, taip kad kiekvienas kas dalyvaus turės gerus laikus.

Kitas dalykas — tai bus pigiausias piknikas kokia
me kada imtynes matėt. Įžanga ypatai bus tiktai 50c.

Prie to bus geras orkestras šokiams, taip kad jau
nimas ir suaugusieji mėgstanti šokius galės prisilinks- 
minti iki vėlyvo vakaro.

Įžanga 50c Vaikams dykai - Al. Shukio Orkestras

GAVO■- ‘»rv
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Magdė Gotšalkienė .... Lt. 60
Petras Jocis ..............  50
Marcelė Skaisgirienė ......... 50
Ona Pronskienė ............. 100
Tadas Ankudavičius .... 100
Uršulė Dedulionis ......... 100
Pranas Januševičius .... 150
Antanina Justaitienė 200

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

Keliones i LIETUVA
' ' . Į ' ' " j || ■■

Nupigintos Round Trip Laivakortes 
• ‘ ! į J L “5 • ’ V? ; ;

JIM’S BARBER SHOP
Moterų ir vyrų plaukų kirpi
mas po 35č. Vaikų — po 25c.

1266 East 71st Street

Jewelers

Milžinišku Cunard Line laivu “AQUITANIA”— 45,647 tonų

J. J. LAZICKAS
6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA"

6820 Superior ave. ENd. 4486
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers
ANTANAS’ BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-P aperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance

Rūgs. Septemb. 9d. 
Kaina į Abi Puses $159— 
Kaina i vieną pusę $115; kitais laivais $107; taksai mokasi ekstra 

Kitais Laivais Round Trip į Klaipėdą $150 
/’iz • .... ...... . \Kurie norit pigiai parvažiuoti į Lietuvą pasinau

doki! šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio mė
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per-

o kant laivakortę Į abu galu (round trip) galit par- O
•> važiuot j Lietuvą vienu iš didžiausių pasaulyje <> 

laivu tik už $159. Taksai ekstra. Į vieną galą 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $ I 1 5 Į Klai -

, pėdą. Kitais laivais — $107. Taksai ekstra.

P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

Restaurants

Prisidėkit prie šios Ekskursijos — tuoj kreipkitės Į “Dirvos” Agen
tūrą reikalingų informacijų. Čia jums išrūpins pasus ir gryžimo po
pierius. Nelaukit ilgiau — dabar pats laikas tuo rūpintis.

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756 i

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio


