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Mokyta Rusų Klesa KOMUNISTŲ “TAI
KOS DIENA”

Londonas. — Rugpjūčio
1 d. komunistai įvairiose

Atgavo Teises
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Laukia darbų pagerėji
mo. Nors vasarą darbai 
nekuriose industrijose dar 
labiau apslugo, bet sakoma 
kad Rugsėjo mėnesį pradės 
gerėti.

Fordas paleido daug dar
bininkų. Detroit. — Rug
pjūčio mėn. 1 d. Fordas at
leido iš darbų apie 75,000 
savo darbininkų. Kitą mė
nesį žada pradės gamint 
naujo modelio automobi
lius, todėl daugelis bus pa
imtą atgal dirbti.

Kuboje Rugp. 4 d. buvo 
apšaukta generalis streikas 
ir per 24 valandas visas sa- 

'Iojc judėjimas buvo supara- 
ližiųotas. Streikas buvo iš
šauktas užjautimui strei
kuojantiems tramvajų dar
bininkams.

Anglijoj norint sumažint 
angliakasyklų lėšas pradėta 
perorganizavimo darbas, ko 
pasekmėje neteks darbo a- 
pie 100,000 angliakasių.

Norima vienas kasyklas 
pavaryti smarkiau, o kito
se darbus visai sulaikyti.

Amerikos gelžkelių tar
nautojų unijos viršininkai 
pradėjo rūpintis likimu a- 
pie 350,000 bedarbių gelž
kelių tarnautojų, kurie ne
teko vietų del sumažėjimo 
gelžkelių veikimo. Gelžke
lių savininkai atsisako su
sieiti tartis su unija tame 
klausime, sako kad tas rei
kalas yra kožno gelžkelio 
paskirai, o ne bendras klau
simas.

SOVIETŲ CARAI NU- 
SILEUKĖ “PASMER

KTAI KLASEI”

Maskva. Rugp. 3 d. — 
Sovietų vyriausybė padarė 
kitą pastangą gauti para
mą taip vadinamos “inteli
gencijos” savo penkmečio 
planui.

Tapo išleista proklamaci
ja kuri pastato inžinierius, 
technikus ir kitus pirmiau 
priskirtus i nekenčiamųjų 
klesas, ant lygios su dirb
tuvių darbininkais, taip kad 
in tie gaus tiek pat maisto, 
rūbų, apdraudą ir jų vaikai 
mokslą kas iki šiol buvo pa
velyta tik purviniems dar
bininkams.

Šis žygis paaukština “in
teligenciją” į labiausia pri
vilegijuotą klasę sovietų ro
juje. Stalinas pasitiki kad 
tik su jų pagalba pravarys 
penkių metų planą.

Tai mat prie ko sugryžta 
sovietų carai: turi nusilen
kti prieš tuos kuriuos pa
niekino. Laike revoliucijos 
Rusijoj visur buvo išpiešta 
“buržujų” paveikslai, į ku
riuos nupieštas darbininkas 
šauna. Tai buvo paragini
mas skaityt ir rašyt nemo
kančiam komunistui šauti- 
žudyti buržujus.

Dabar gi, sovietų carai 
labai džiaugiasi kad dar iš
liko tų buržujų nesušaudy- 
tų.

Šita permaina Stalinas 
panaikina sovietuose klesų 
kovą, na o savu keliu inte
ligentija .vėl paims viršų 
ant tamsių mužikų.

ZAMORA UŽGIRTAS IS
PANIJOS PREZIDENTU

Madridas. — Po karštų 
debatų Ispanijos konstitu- 
cijinis seimas užtvirtino re- 
voliucijinį prezidentą Za
mora ir jo kabinetą valdyti 
šalį iki seimas suras būdą 
rinkimams naujo preziden
to. Seimas dabar gamina 
konstituciją naujai respub
likai.

Katalonija, šiaurrytinis 
Ispanijos kampas, savo sos
tinėj Barcelonoj nusprendė 
kreiptis į seimą Madride ir 
reikalaut Katalonijai auto
nomijos.

Seimas Madride tačiau 
žada pasipriešint Kataloni- 
jos skyrimuisi.

PENKI UŽMUŠTA
Vienna. — Pranešimai iš 

Belgrado sako kad trauki
nio vagonuose netoli Susak, 
Jugoslavijoj, sprogo pen
kios užstatytos bombos, ku
rios užmušė penkias ypa- 
tas.

Jugoslavijos vyriausybė 
už tai kaltina Kroatus agi
tatorius. Kroatai yra da
lis Jugoslavijos valstybės, 
jie sd Serbais nesutinka.

šalyse rengė prieš-karinęs 
demonstracijas. Komunis
tai visur stengėsi iššaukti 
darbininkus į demonstraci
jas, pamesti darbus, delei 
ko įvyko susirėmimų su po
licija.

Keletoj šalių susirėmi
muose viename ar kitame 
mieste po vieną ar dvi ypa- 
tas užmušta ar nušauta.

Berline, darbininkų kle- 
sos distrikte, komunistų 
surengtos riaušės buvo kru
vinos, vienas policijos ka
pitonas mirė nuo žaizdų.

Sovietų Rusijoje tą pat 
dieną komunistai apvaikš
čiojo labai trukšmingai, su 
didžiausiais pasmerkimais 
kapitalizmo ir kitų valsty
bių ruošimosi prie karo, 
nors pati Rusija labiau rū
pinasi apie karus ir užka
riavimus negu kuri kita 
šalis.

Komunistų kalbėtojai pa
smerkė Prezidento Hoover 
planą pertraukti karo sko
lų mokėjimą, sako tai esą 
“kapitalistų gudrybė ati
traukti Vokietiją- nuo ko
munizmo”.

Amerikos nekuriuos mie
stuose komunistai irgi buvo 
surengę demonstracijų, bu
vo susirėmimų su policija, 
kaip kur areštuota būriai 
trukšmadarių raudonųjų.

NAUJAS LAKŪNŲ 
REKORDAS

Istanbul, Turkija. — Lie
pos 30 d. čia atskrido du 
Amerikos lakūnai, Board
man ir Polando, sumušda- 
Ani ilgiausius be sustojimo 
oru skridimo rekordus. Jie 
atlėkė iš New Yorko į Tur
kijos sostinę į 49 valandas 
ir 18 minutų ir padengė oro 
kelio net 5,014 mylių.

Visoj savo kelionėj per 
suvirš dvi dienas jie nebu
vo niekeno matomi, todėl 
išsyk manyta kad gal jiems 
kas blogo atsitiko.

Istanbul yra toliausias 
punktas nuo Amerikos ko
kį kada lakūnai pasiekė.

Paskui juos išlėkė kiti du 
lakūnai tą pačią dieną, bet 
jie perskridę Atlantiką tu
pėjo nusileist Anglijoj. Jie 
keliauja aplink žemę.

GANDHI VYKSTA Į 
LONDONĄ

Bombai, Indija. — Trum
pu laiku Indijos vadas Ma
hatma Gandhi vyksta į An
gliją pasitarimui apie Indi
jos likimą. Jis važiuos pas
kutine prasčiausia klesa 
laive. Su sayim neima jo
kios valizos, skrybėlės nei 
ploščiaus. Jis Londone vai
kščios apsisiautęs paprasta 
pala, taip kaip vaikščioja 
Indijoje. Su savim ims tik 
dvi ožkas, verptuvą, vieną 
palą ir vieną knygą.

Siuvėjai susitaikė. New 
Yorke rubsiuvių unijos vir
šininkai susitaikė su siuvy
klų savininkais ir padarė 
naujas sutartis trims me
tams. Apie 30,000 streikuo
jančių siuvėjų gryžta dirb
ti.

PROTESTAS MEKSIKAI
Meksikoje esantis popie

žiaus atstovas įdavė Meksi
kos vyriausybei protestą 
nuo popiežiaus už pastaro
se dienose kilusius įvykius 
Vera Cruz ir Tobasco vals
tijose, kur sumanyta suma
žint kunigų skaičių ir išti
kus susirėmimams nušauta 
arba sužeista keli kunigai 
ir apdeginta bažnyčios.
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Nejaugi tai Butų Gegužio-Vitaičio-Viniko Klikos 
Suokalbis Užponauti Susivienijime?

Charleston, W. Va. —Tu
la New Yorko turtuolė, E. 
Clyde, užstatė $8,850 ang
lies kompanijai garantiją 
už 59 angliakasių gyvena
mų namų nuomą, kad ka
syklų savjninkai neišmestų 
laike streiko.

Los Angeles, Cal. — Šim
tai krutamu paveikslų stu
dijų tekniškų darbininkų 
rengiasi streikuoti protes
tuodami prieš numažinimą 
algų ir ilgas darbo valan
das. Jie gavo $125, .dabar 
mokės po $65 Į savaitę.

TRAGIŠKA MIRTIS
Nogales, Meksika. — Iš

važiavus autobusu į tyrus, 
ir autobusui sugedus 250 
mylių atstume nuo bent ko
kių gyventojų, sutiko tra- 
gingą bado ir troškulio 
mirtį keturios ypatos, kitos 
trys nors išliko gyvos bet 
pamišo. Tik už penkių die
nų kiti tuo keliu važiavę 
juos užtiko.

Algemasi, Ispanijoj, trys 
darbininkai užmušta išti
kus eksplozijai sprogstamų 
medegų dirbtuvėj.

KOMUNISTIŠKOS 
KORTOS

Sovietų rojuje išdirbta 
naujos lošimo kortos pajuo
kimui religijų. Vietoj ka
ralių, panukių ir berniukų 
naudojama atvaizdai popų, 
kunigų, rabinų ir vienuo
lių vyrų ' ir moterų. Visi 
tie atvaizdai perstatyti pa
šaipoje, pažeminimui ketu
rių žymiausių tikėjimų ko
kie Rusijoje žinomi.

PRAŠO DUOT ŠVEN
TŲJŲ AMERIKAI

Roma. — Buris Ameri
kos maldininkų atsilankę Į 
Vatikaną padavė popiežiui 
prašymą padaryti šventa 
vieną katalikišką vienuolę, 
Elzbietą Seton, įsteigėją 
Labdarybės Seserų Ameri
koje. Delegacijoje dalyva
vo kunigai, vienuolės ir 
svietiškiai. Jeigu 150,000 
Amerikos katalikų, kurie 
ant peticijos pasirašo, pra
šymas bus išpildytas, Ame
rika turės savo čia gimusią’ 
šventąją.

NUŠOVĖ TRIS NEGRUS
Chicago. — Rugp. 3 d. 

įvyko policijos susišaudy
mas su kęliais šimtais neg
rų ir to pasekmėj trys juo
dieji tapo nušauti.

Vaidai kilo už metimą iš 
namų negrų šeimos už ne
mokėjimą nuomos. Kiti ne
grai subėgo užstoti ir pra
sidėjo muštynė.

ROOSEVELTAS DAROSI 
POPULIARIŠKIAUSIAS
New York. — New Yor

ko valstijos gubernatorius 
pradėjo smarkiai populia
rėti kaipo businti Demokra
tų partijos kandidatas ant 
Amerikos prezidento 1932 
metais.

Tiek tik ypatinga kad jį 
labiau remia vakarinės ir 
pietinės valstijos, o ne jo 
paties valstija.

Sykiu su jieškojimais tin
kamų kandidatų plečiasi ir 
“šlapiasis” sentimentas.

Kitą metą tikrai bus ko
va už ir prieš prohibiciją 
tokia smarki kokios dar ne
buvo.

ANGLIJA GAUNA DI
DELĘ PASKOLĄ

Londonas. — Francuzija 
ir Amerika suteikia Angli
jos bankui kreditų sumoje 
apie $250,000,000. Šis žy
gis pavadinama svarbiausiu 
žingsniu tarptautinių ban
kų kooperavime koks buvo 
padarytas nuo karo.

Tuomi kreditu Anglija 
tiki sustiprint savo pinigų 
vertę.

TYRINĖJA CIGARETŲ 
PABRANGINIMĄ

Washington. — Teisingu
mo departmentas ėmėsi ty
rinėti kodėl keturios di
džiausios Amerikos cigare
tų išdirbystės pakėlė ciga
retų kainas, nors darbinin
kams algos nepadidinta ir 
tabakas nupigo po kelioli
ka centų nuo svaro.

Sakoma kad pabrangini
mu cigaretų jų gamintojai 
pelnys apie $60,000,000 į 
metus daugiau.

Suv. Valstijose nuo gal
vos vyro, moters ir vaiko 
per metus surūkoma po 970 
cigaretų.

Pulk. Lindbergh su žmo
na išskrido į Japoniją. Ke- 
yionę atlieka per Alaska ir 
Siberiją su sustojimais.

7 UŽMUŠTA
Jeruzalis. — Kurdai plė

šikai, 200 gauja, įsiveržė į 
Syriją, apiplėšė keturis kai
mus ir nužudė septynias 
ypatas. Jiems gryžtant, 
susišaudyme su parubežio 
policija nušauta trys plėši
kai.

TRUMPIAUSIOS 
PAVARDĖS

Chicagoj yra žmogus ku
rio pavardė yra tik viena 
raidė, Aaron A.

Newcastle, Ind., kalėjime 
yra vyras su vardu Ed Py.

Clinton, la., yra C. Au.
Torrington, Conn., vieno 

pavardė yra J. Ur.
Duluth, Minn. — C. Ek.

PAGROBĖ $40,000
Canton, O. — Kulkosvai

džiu apsiginklavę banditai 
apiplėšė Brewster banką iš
nešdami $40,000 pinigų. Pi
nigai buvo paruošti išmo
kėjimui gelžkelio darbinin
kų čekių kada plėšikai už
puolė. Jie buvo pasirengę 
gelžkelio darbininkų ru
bais.

Daugelį dalyką nežinan
čių SLA. narių suklaidins 
Vitaičių pasiaiškinimai del 
jų surengtų muštynių SLA. 
raštinėje. Jie skelbia da
bar buk Jurgeliutė ir kiti 
sumušę Vitaitienę, o ne ji 
Jurgeliutę.

Bet tuose jų pasiteisini
muose štai kas aišku:

1) Vitaitienė daug kartų 
lankėsi SLA. ofise, bet nei 
karto Jurgeliutė nebėgo iš 
ofiso Į skiepą. Aišku kad 
savo atsilankymo blogą tik
slą ji tuoj parodė kaip tik 
įžengė per duris.

2) Antras Vitaitienės už
puolimas ant Jurgeliutės 
tą pačią dieną vakare. Vi- 
taitis atvedė savo Zosę Į 
SLA. raštinę antrame auk
šte, kur tikėjo rasti Jurge
liutę vieną, atrakino duris 
ir užleido aut Jurgeliutės. 
Kada atėjo policija, Vitai- 
čiai pasislėpė, užsirakino 

■ redakcijoje ir rėkė kad be 
varanto policija neturi tei
sės jų areštuoti. Reiškia, 
jautėsi kalti. Jeigu kaltė 
butų buvus Jurgeliutės tai 
visa gatvė butų skambėjus 
nuo Vitaitienės kliksmo ir 
Vitaičiai butų dėję visas 
pastangas kaltininkus areš
tuoti.
Ar suirs Vitaičio-Gegužio- 

Viniko klika?
Kaip žmonės kalba, Vi

taitienė norėjo įsigaut i Su- 
.sivienijimo raštinę už dar
bininkę, kad su laiku galė
tų kandidatuoti ant SLA. 
sekretorės. Tab butų /pasie
kimas Vitaičių tikslo Susi
vienijime viešpatauti.

Vitaitis, tiesa, užginčijo 
kad Vitaitienė mano ant 
sekretoriaus kandidatuoti. 
Bet viešas faktas yra tas 
kad ji pakartotinai skver
bėsi į SLA. ofisą dirbti.

Žinant kokiu tikslu ji 
skverbiasi ir ką Vitaitis su 
Gegužiu planuoja, Jurge
liutė negalėjo Įsileisti Vi
taitienės Į SLA. ofisą, nes 
tada Vitaitienė butų poza
vus kaipo “vyriausia ofiso 
vedėja”, nes — “Aš Vitai
tienė! suprantat? Aš esu 
redaktoriaus žmona!” Ge
gužis tam pritarė ir rėmė, 
nes surado kad Gegužiui į 
sveikatą išeis jeigu Jurge
liutė, nepanešdama naštos, 
mes sekretorystę.

Kur ineina Vinikas?
Nors Dr. M. J. Vinikas 

yra tik SLA. Apšvietos Ko
misijos pirmininkas, ir nie
ko rodos neturi su centro 
reikalų tvarka, tačiau jis 
yra geras Vitaičio draugas 
ir vienodų pažiūrų link Lie
tuvos reikalų.

Vinikas, dirbdamas Lie
tuvos atstovybėje Washing
tone, baigė “diplomatijos 
daktaro” (ne medicinos) 
kursus. Vitaičiui ir Gegu

žiui sutarus diskredituoti 
Jurgeliutę už Devenio pas
kolą, turbut Vitaičio pri
kalbintas ar “šiltos vietos” 
Susivienijime norėdamas, 
Vinikas ima ir sutinka bū
ti SLA. Sekretorium kaip 
greit Jurgeliutė bus išmes
ta iš vietos.

Apie Jurgeliutės ’’sudną 
dieną” jau visi SLA. nariai 
žino. Bet mažai kas žino 
kad Gegužis ir Vitaitis, be 
seimo ir be SLA. narių va
lios, hutų pasisodinę Vini- 
ką Į SLA. ofisą, taip kaip 
padarė su iždininku Gugiu. 
Žinoma, butų reikėję Pild. 
Tarybos “nutarimo”, bet 
nelikus Jurgeliutės butų vi
sa Pild. Taryba sutikus ant 
Viniko.

Vinikui inėjus į S J L. A. 
ofisą butų prasidėjęs “va
lymas” nepatinkamų Vitai- 
čiu ir Gegužiui darbininkų 
ir raštininkių ir Vitaitienė 
butų jau sėdėjus raštinėje, 
nors ji tam darbui netinka, 
neturi jokio patyrimo, o Vi
taičio sūnūs butų dirbęs 
spaustuvėj, nors nieko apie 
tokį darbą neišmano.

Taigi, jeigu ,Vinikas pri
klauso prie tų “skymerių” 
kurie norėjo apdumt SLA. 
nariams akis ir Vitaičio-- 
Gegužio suplanuotu smurtu 
įsisėst į SLA. ofisą, ar jis, 
tinka būti Apšvietos Komi
sijos nariu? Jis, sako, ne
siskaitė su kitais Apšvietos' 
komisijos nariais ir visada 
palaikė Vitaičio pusę, nors 
“Tėvynė” buvo paversta Į 
Vitaičiui nepatinkamų as
menų šmeižimo įnagį.

Vitaitis-Gegužis, kaip ži
nios skelbia, stumia Viniką 
į SLA. Sekretorius ateinan
tiems rinkimams. Jeigu Vi
nikas kandidatuos aišku 
kad su tuo tikslu ir tais pa
čiais “skymais”' kokius ta 
“traicė” numato.

Jeigu SLA. nariams pa
tinka politikieriai ir sky- 
meriai, tai Gegužis-Vinikas 
bus geriausia kombinacija. 
Jeigu gi Vinikas nepriklau
so prie tos traicės, o tik ne
kaltai įsivėlė į Vitaičio su
galvotą planą kaip pasilai
kyti SLA. redakcijoje, ne
žiūrint ar nariams patiks 
ar ne, tai Vinikas turėtų 
tą viešai pasakyti.

• Kaip dabar žinantieji sa
ko, ta kombinacija daroma 
su tikslu suminti didumos 
narių valią ir viešpatauti 
Susivienijime.

Jeigu ir Vinikas prie jų 
prisidėjo, ir jis nupuldo sa
vo kursą kaipo visuomenės 
veikėjas.

Matom ką gavo komunis
tai beplanuodami Susivie- 
jimą užvaldyti. Tą pati su
silauks ir kiti, kas jie ne
būtų. Visada mulkinti Su
sivienijimo nariai nesiduos.

K. S. Karpavičius.
SLA. 14 Kp. narys.
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NEPRAKTIKUOJA KĄ SKELBIA

PITTSBURGH
Mirė Lietuvė. Liepos 29 

d. po operacijos mirė jauna 
22 metų moteris, O, Juzė- 
nienė, po tėvais Saveikiutė. 
Daktaras pripažino kad ji 
turi viduriuose gallstone ir 
pasiuntė ligonbutin išpjovi- 
mui. Tą naktį po operaci
jos ir mirė.

Paliko nubudime vyras ir 
dvi dukrelės, viena 3 metų, 
antra 6 mėnesių. Ji buvo 
ištekėjus už vyro būdama 
14 metų amžiaus ir jiedu 
išgyveno 8 metus. Lai bu
na jai lengva šaltoje kapų 
žemelėj.

Birutės mitingas. Liepos 
28 d. buvo sušaukta Biru
tės kooperacijos pusmetinis 
susirinkimas. Ši bendrovė 
turbut yra vienatinė užsili- 
kus tos rūšies organizacija 
tarp Lietuvių Amerikoj. Ji 
įsikūrė 1916 m., visko ma
tė, gero ir blogo, buvo už
dėjus net tris krautuves, 
bet rūbų krautuvė del pra
sto vedėjo negalėjo išsilai
kyti. Liko dvi valgomų dai
ktų krautuvės, kurios užsi
laiko gerai. Del blogų lai
kų nekurie sakė kad krau
tuvės neišlaikys, bet iš at
skaitų pasirodė kad randa
si gerame stovyje, neturi 
jokių skolų, o šiaip turto 
turi nemažai. Tiesa, yra 
tokių kurie laukia koope
racijos subankrutijimo, bet 
jie pirmiau bankrutys.

J. Saulis.

gatvių brukavimo ir taisy
mo, nuobėgų įrengimo ir ki
tiems darbams.

Laukia balsavimo mašinų 
su baime. Allegheny aps
krityje Įvedama balsavimo 
mašinos, kurių bus Įtaisyta 
1,100 balsavimo punktuose. 
Bet manoma kad tos maši
nos sudarys tokią maišatie- 
nę kokios tik galima tikė
tis iš priežasties piliečių 
nemokėjimo kaip jas nau
doti. Kaip kur buvo paro
dyta kaip mašina dirba, bet 
mažai kas tą matė ir matė 
ne visi tie kurie balsuos.

Rugsėjo 15 d. bus nomi
nacijos, bet dar iki to laiko 
gal visos mašinos nebus 
pristatytos.

SHENANDOAH, PA.

Ruošiasi atstatyt seneliu 
prieglaudą. Iki šiol, sude
gusios prieglaudos Įnamių 
mirusių skaičius jau yra 
46, kadangi keli dar mirė 
ligoninėje.

Pittsburgo diecezijos vy
skupas ir dvasiški j a grie
biasi darbo prieglaudą at
statyti. Rugp. 16 d. pradės 
vajų sukėlimui $600,000.pa
statymui naujo moderniško 
budinko.

Bekojų vyrų muštynė. 
Pereitą savaitę vakaro me
tu gatvėj smarkiai susimu
šė du bekojai gatviniai uba
gai, kurie važinėjo ant ra
tukui pasistuminėdami ran
kom. Jiedu buvo draugai 
ir kartu gyveno. Bet už ką 
tai susipykę, tiesiog gatvėj 
susimušė ir susikruvino pa
naudodami kaipo mušimo 
įnagius savo trumpas laz
das, kuriomis pasistumdi- 
nėja. Vienas arti privažia
vęs kitam perkando žandą 
ir tas atsidūrė ligonbutyje. 
Kada jie susipešė aplink 
apstoję žmonės, neskyrė jų 
iki nepribuvo policija.

Apie prohibicijos agentų 
užpuolimą. “Dirvos” perei
tame num. buvo pranešta 
apie buvusį susirėmimą po
licijos su prohibicijos agen
tais, bet žinios buvo netik
rai paduotos. Buvo šitaip:

Atsirado iš kur tai kaip 
sako prohibicijos agentai 
daryti bravore kratos, bet 
neturėdami jokio darody- 
mo kas jie yra ėjo tiesiog j 
bravorą j ieškoti alaus. Pir
miausia inėjo į garadžių, 
be bravoro užvaizdų pave
lijimo, kur jie tapo uždary
ti kad negalėtų pabėgt, o 
tuo laiku bravore radosi ti
krojo alaus, kurį bravoro 
darbininkai prašalino. Ka- 
da alus buvo prašalintas, 
bravoro viršininkas pašau
kė policiją ir abu agentus 
areštavo ir nuvedė į kalėji
mą. Ten jie pareikalavo 
kad juos paleistų ir jie pri- 
rodys jog jie yra prohibici
jos agentai. Išėjus į vaisti
nę, jie telefonavo vienas į 
Pittsburgą, kitas į Phila
delphia. Telefonu buvo at
sakyta kad jų nežino, bet 
vėliau vaistinėje pasirodė 
kad jie yra tikri prohibici
jos agentai ir turi liudymą. 
Tada jie kreipėsi per Tama- 
kvės valstijos policiją su 
skundu ant Shenandoahrio 
policijos kuri jį areštavo. 
Dabai- du policijantai stovi 
po paranka $10,000 iki teis
mui, bet kaip matyt prohi- 
bicininkai nieko iš to nelai
mės, nes išsyk pasirodė ne 
kaipo valdžios agentai bet 
kaipo plėšikai. O korespon
dentas pereitame numeryje 
parašė kad tuos agentus 
policija vilko gatve ir visi 
žmonės mušė, pešė lyg Žy
dai Kristų.

J. Basanavičius.

SMULKIOS ŽINIOS
Apsivedė. Rugp. 4 d. 

Lietuvių bažnyčioj susišliu- 
bavojo Marė Šlapikaitė su 
svetimtaučiu. Tėvų tikra 
pavardė yra Šlapikas, ta
čiau jų vaikams matyt ne
patiko ta pavardė ir jie iš
keitė Į Schlei. Vis tai sto
ka Lietuviško išauklėjimo.

Sugryžo iš Clevelando J. 
Stanevičius su žmona ir ap
sigyveno pas uošvius Juš
kevičius.

Tautietis B. Varašius iš
važiavo į Chicagą praleisti 
vakacijas. Jis tarnauja 
Union and Trust banke ir 
gavo porą savaičių atosto
gų. Išvažiavo su visa šei
myna.

Lietuvoj neprastai. Pa
vasarį išvažiavo į sovietų 
Rusiją darbo gauti Juozas 
Simonauskas. Delei kokių 
ten kliūčių darbo sovietuo
se negavo ir sugryžo į Lie
tuvą ir apsigyveno Plun
gės miestelyje. Jis rašo sa
vo žmonai laiškus Daytone 
net pagildamas Lietuvą ir 
jos gerą tvarką.

J. Simonauskas yra ma
žas atvežtas iš Lietuvos į 
Ameriką ir galima sakyti 
pripratęs prie Amerikos 
gyvenimo ir patogumų, bet 
jam Lietuvoj nepasirodė 
nieko baisaus, kaip musų 
prasikeikę politikieriai ir 
jų suklaidinti pasekėjai įsi
vaizduoja.

Nereik pavydėti kitiems. 
SLA. 105-toje kuopoje yra 
!?uvę nariais A. M. ir A. K. 
Abu , jiedu pantętė Susivie
nijimą del to kad nors jie
du moka duokles, o kiti na
riai serga ir miršta ir jų 
pašalpgaviai gauna pinigų. 
Jiedu visai manė kad ne- 
sirgs. Bet gyvenimas yra 
kitaip sutvarkytas ir žmo
gus negali permatyt savo 
likimą. Štai A. M. kelintas 
mėnuo kaip serga nuo ap- 
sideginimo dirbtuvėj kojos 
ir negali dirbti. Dabar ap
sirgo ir A, K. kojų reuma
tizmu.

Prie progos primenu vi
siems vietos ir apielinkės 
Lietuviams neprigulintiems 
prie SLA. prisirašyti ne
atidėliojant, nes dabar Įs
tojimas Į SLA. 105-tą kuo
pa yra pusiau nupigintas.

“D.” Rep.

LONDONAS, Anglija

Pittsburgo miesto taryba 
nubalsavo užtraukti $420,- 
000 paskolą finansavimui

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

visą kaimą!

LIETUVIŲ AMERIKOJE

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600. ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje molfa: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tu 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipkitės j Centrų aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.
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Kelios savaitės atgal teko 
patirti iš tikrų šaltinių kad 
norėjęs ar buvęs užprašy
tas Kun. P. Petrauskas iš 
Škotijos užimti Londono 
Lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos klebono vietą. Ar 
tas įvyks parodys ateitis.

Kun. Petrauskas čia tik
tų, jis yra panašaus budo 
kaip dabartinis laikinasis 
klebonas, Kun. Sidarevičia, 
be jokios puikybės.

Kun. Petrauskas šiomis 
dienomis žada vykti į Lie
tuvą atostogų. Jį pavaduo
ti stosiąs koks ten iš Rymo 
atvykęs kunigas, tik pavar
dės nesužinojau.

Kaip “Dirvoj” savu lai
ku rašiau apie sužeidimą 
Lietuvio Kunigiškio jam ei
nant per gatvę, tai jį sužei
dė ne busas bet elektrikinis 
dviratis su gurbu.

Kalnavertįs.

Skaitykit “Dirvą” — Žinosi! 
kas dedasi tarp musu žy

miausiu Sportininką.

Vitaičio vaikai neprirašyti 
prie SLA.

Kaip dabar dalykai Su
sivienijime Lietuvių Ameri
koje stovi, tiesiog skanda
las.

Visi SLA. nariai mato: tampyti ir mušti. Tuo tar- 
kaip Vitaitis organe moka lKl i raštinę inėjo tūlas vai-

Vitaičiu. Darbininkai jau 
buvo išėję, o Jurgeliutė raš
tinėje (viršuje) stengėsi at
likti užvilktus darbus. Su
radę Jurgeliutę, vėl Vitai- 
tienė pradėjo ją už plaukų

Akrono Naujienos
gerb

kitus mokinti ir raginti 
Lietuvius tėvus kad savo

kinas, vardui Varius, kurs 
Jurgeliutę nuo Vitaitienės

vaikus prirašinėtu prie S. išgelbėjo, bet ir jį Vitaitie- 
L. A: ir tt., bet nei vienas nė, pavaišino įkandimu ran- 
įo vaiku neprirašytas priep<on ^a^P kad jis turėjo at- 
SLA.

Negana to, po jo apsive- 
dimui su Zose, visi trys jo 
vaikai turėjo išeiti iš namų 
ant Dievo malonės. Vitai
čio sunai yra to amžiaus 
kada labai reikalinga tėvo 
pakėravimas idant galėtų 
atsistoti ant tikro kelio, o 
tuo tarpu ne tik liko naš
laičiais bet ir be namų. Su 
močiaka ir jiems prisiėjo 
paragauti to gyvenimo ko
kį aprašo net senos pasa
kos.

Kivirčiai su Jurgeliutė
Dabar vėl naujas skan

dalas. Kaip matote iš “Tė
vynėj” tilpstančių atskaitų 
tai SLA. raštinėj darbai pu
sėtinai užsivilkę. Pirmo ber- 
tainio atskaita pasirodė ką 
ne tuo laiku kada reikėjo 
kad butų prirengta antro 
bertainio atskaita. Sekre
torė Jurgeliutė darbaihs 
paskubėti priėmė atgal Mi- 
liauskiutę, patyrusią tame 
darbe. Tas Vitaičiui, o y- 
pač Vitaitienei, labai nepa
tiko. Mat, nuo to laiko ka
da Zosė tapo Vitaitienė ji 
gvoltu skverbiasi į S.L.A. 
raštinę ir nuo laiko Miliau- 
skiutės atgal priėmimo cen
tre prasivėrė pekla. Vitai
tis važinėdamas su prakal
bom visur Miliauskiutę nei
gia sakydamas- kad ji nėra 
SLA. narė ir tt., nors visi 
žino kad Miliauskiutė pir
miau apie 12 metų dirbo ir 
prigulėjo prie SLA., ir ne 
cik ji bet ir jos tėvai buvo 
ir yra SLA. nariais. Ap
linkybių priversta, Miliaus
kiutė buvo pasitraukus iš 
SLA. ofiso ir iš organiza
cijos, bet vėl prisirašė.

Kiek yra' žinoma, nei vie
na merginų kurios tik ėjo 
i SLA. centrą dirbti nebuvo 
SLA. narys,, tik vėliau pri
sirašydavo, susipažinusios 
su organizacija.

Esant daugeliui 
Pildomoji Taryba pavėli
no Jurgeliutei imti darbi
ninkę, ką ji ir padarė, pa
imdama patyrusią, o neno
rėjo imti Vitaitienę ir gai
šuoti ją darbo mokinant.

Pirmas užpuolimas
Dabar, matydama aiškiai 

kad ji negaus Susivienijimo 
raštinėj vietos, Vitaitienė 
sugalvojo su Jurgeliutė at
silygint. Liepos 24 d. at
ėjus į raštinę, Jurgeliutę 
pusėtinai apkūlė, 
kė kad tuo laiku į ofisą 
buvo užėjus p. O. Rama
nauskienė ir buvo neišėję 
darbininkai, tai jas atskyrė. 
Tas buvo apie 5 vai. vaka
re. Kur Vitaitis tuo tarpu 
buvo nežinia, bet gana to 
kad redakcijoj nebuvo.

Po to Vitaitienė, įširdus 
ir net pabalus, užėjo į raš
tinę ir mušdamasi į kruti
nę pradėjo šaukti: “Aš po
ni Vitaitienė! aš Susivieni
jimo narė! aš galiu čia būti 
taip ilgai kaip man patin
ka!”

Antras užpuolimas
Už Įdek laiko ji išėjo į

darbų,

Pasitai-

sidurti ligoninėje, kur jam 
įkandimą išdegino.

Mikalauskas, SLA. Vice
prezidentas, išgirdęs apie 
tai, Liepos 27 d. atsilankė 
SLA. raštinėj ir pareikala
vo Vitaičio ne tik pasiaiš
kinimo, bet ir jo rezignaci
jos. Vitaitis ne vien nepa
siteisino bet, sako, pasiun
tė SLA. Vice-Prezidentą po 
velnių....

Vitaičio “žvaigždė”
Dar vienas dalykas: nuo 

to laiko kai Vitaitis Zosę 
parsivedė iš Chicagos, “Tė
vynė” yra vartojama nuo
latiniam Zosės išgyrimui. 
Retas numeris išeina kuria
me netelpa kas nors apie 
Vitaičio “žvaigždę” (mat, 
Vitaitis ją vadina “švie
siausi žvaigždė”), arba nuo
lat reikia skaityti straips
nius neva Vitaitienės rašy
tus, kuriuose giriama jos 
“užsitarnavęs veteranas”.

Ar ištikro visi SLA. na
riai yra ant tiek apjakę kad 
nei vienas nieko nesako 
prieš tai kas jų centre da
rosi? Nejaugi visi nariai 
ir visos kuopos duosis kele
tui skymerių už nosiii ve
džioti ir visą organizaciją 
ant juoko pastatyti?

Kiek žinoma, Vitaitis al
gos gauna $65 į savaitę. 
Gražus pinigas, ar ne? Bet 
Vitaitienei taip neišrado.

Teko sužinoti kad pribu
vus į SLA. raštinę tą muš
tynių dieną Vitaitienė atsi
vedė su savim savo mergai
tę ir Vitaičio vyriausi šunų 
pai'odyti Jurgeliutei kaip 
tie vaikai atrodo. Ypač Vi
taičio sūnūs,- išbalęs, suny
kęs, drabužiai menkučiai. 
Vitaitienė už tai kaltina 
Jurgeliutę sakydama kad 

’Vitaičio algos neištenka iš- 
maitinimui šeimynos, o tu, 
girdi, neduodi man darbo 
raštinėje! Ką jus apie tai 
manot?

Kada Zosė persiskyrė su 
savo pirmu vyru ir apsive
dė su redaktorium Vitaičiu, 
ii manė, pagal jos pasakos, 
kad jai nereikės namų dar
bo dirbti, kad ji galės pa
stoti prie Metropolitan ope
ros ir tapti Primo Donna, 
o čia kaip tik negalima at
siekti savo troškimų, prisi
eina namie lėkštes mazgo
ti, ir už tą viską — kas kal
tas? — Jurgeliutė!

Butii laikas kad SLA. na
riai sykį ant visados apsi
valytų nuo tokio redakto
riaus kuris ne vien savo 
reikalų nežiūri, bet trukdo 
ir kišasi į sekretoriaus rei
kalus norėdamas ir ten šei
mininkauti taip kaip jam 
patinka. Sena SLA. Narė.

Akrono gyventojų skai
čius. Akronas dabartiniu 
laiku turi 255,040 gyvento
jų. Pernai turėjo 268,830 
gyventojų, bet šymet apma
žėjo del bedarbės, daugelis 
gryzo į ukes.

Su priemiesčiais Barber- 
tonu ir Cuyahoga Falls Ak
ronas gyventoju turi 298,- 
769.

Miestas gatavas ceremo
nijoms. Akronas prisiren
gęs krikštynų ceremoni
joms didžiausio pasaulyje 
kariško lėktuvo, kuris tapo 
šiame mieste padirbdintas 
ir liks užvadintas šio mies
to vardu.

Jau atvyko į Akroną ka
riški lakūnai paimti i savo 
globą tą zepeliną.

Šio šeštadienio pusė die
nos. apšaukta šventa kad 
visi kas tik nori galėtų da
lyvauti “krikštynose”, ku
rias atliks prezidentienė 
Hoover’ienė. Miestas lau
kia tūkstančių žmonių sve
čių iš kitų miestų tai iškil
mei.

Nuteistas numirti. Gust 
Pangules, 37 m., tapo nu
teistas numirti elektriškoje 
kedėje už nušovimą polici- 
janto susišaudyme Birželio

mėnesį.
.. Darbai. Gumų dirbtuvė
se darbai eina labai silpnai. 
Firestone gumų išdirbystė 
pereitą savaitę atleido daug 
darbininkų, jų tarpe ir Lie
tuvių. \

Nuo bedarbės sunkiai nu
kenčia daug Lietuvių. Dar
bo nėra kur gauti, kas turi 
namą jo parduot negalima, 
niekas neperka; taksai ant 
namų brangus, ir gyvenk 
darbininkas kaip išmany
damas. Nekurie Lietuviai 
eina gyvent į farmas, bet ir 
iš farmų naudos nėra. Ką 
farmeris turi parduoti pi
giai gauna, o ką reikia nu
sipirkti už tą turi brangiai 
mokėt. Farmeris galo su 
galu nesuduria.

Bendrai Amerikoje pri
ėjo labai sunkus laikai: į 
dirbtuves nepriima žmo
gaus per 40 metų senumo, 
sulaukusius tų metų atlei
džia, jų vietas užpildo jau
nais, na ir gyvenk tu žmo
gus su šeimyna. Kožnas 
darbininkas yra susirūpinęs 
kas toliau bus.

Pas p. Gaškus lankėsi 
svečiai p. Petrulevičius su 
sunais iš Detroito.

Keliautojas.

NAUJAS LAIKRAŠTIS ‘TAUTOS BALSAS’

Kat. Bažnyčios

Pirmą rugpiučio jau išėjo 
iš spaudos mėnesinis laik
raštis, leidžiamas Lietuvių 
Tautinės Katalikų Parapi
jos Scranton, Pa., 1743 
North Sumner Ave.

Pirmas numeris, tiek turi
nio, tiek formos atžvilgiu, 
daro rimtą įspūdį. Turinys: 
Lietuvių Tautos Himnas, 
“Įžanginis žodis”, kuriame 
nurodoma laikraščio -tik
slas. Straipsnyje “Lietuvių 
Tautinės
Tikėjimo Išpažinimas”, iš
dėstoma
“credo”. Str.
Tautinė Bažnyčia nuo Ry
miškos”, nurodomi pagrin
diniai skirtumai tarp tų 
bažnyčių. Str. “Ko siekia ir 
kokią turi naudą išnaudo
tojai Lietuvių tautos”, “Ry
miškas ii- Jėzaus Kristaus 
mokslas link išganymo”, 
plačiai nusakoma, kokios 
priežastys privertė organi
zuot tautinę Bažnyčią. Str. 
“Bažnyčia ir Lietuvių tau
ta” aiškinama Lietuvių tau
tos dvasios religinė kryptiš 
santikyje su kitų tautų šia 
ypatybe. Str. “Kryžiaus ka
rai”, iškeliama aikštėn tų 
karų pasekmės, kryžiuočių 
skriaudos Lietuvių tautai ir 
popiežių rolė. Straipsnis 
dar nebaigtas. Kronikoj

šios Bažnyčios
Kuo skiriasi

trumpai aprašomas Scran- 
tono parapijos veikimas, 
pranešama, kad jau išėjo iš 
spaudos iš Lotynų kalbos 
verstas Lietuviškas mišio
las — 100 egzempliorų ir 
pabrėžiama kad kai kuriose 
tautiškose bažnyčiose pa
maldos tebelaikomos Loty
niškai, pagal kunigų pasi
aiškinimus todėl, kad nebu
vo iki šiol Lietuviško mišio
lo. Dabar tokiam pasiaiški
nimui vietos nebus, nes. tos 
bažnyčios galės įsigyti Lie
tuvišką mišiolą, kuris, esą, 
gražiai atspausdintas. Yra 
dvi charakteringos karika
tūros iš kunigų ir vienuolių 
gyvenimo. Yra ir Scrantono 
Tautinės Bažnyčios paveik
slai — iš vidaus ir iš oro. 
Viršelį puošia vytis. Impo
nuojantis bažnyčios ženk
las su obalsiu: “Kova, švie
sa, Tiesa.” Prenumerata 
metams—pusantro dolerio. 
Šitoks laikraštis nebrangus. 
Tenka palinkėti laikraščiui 
ko daugiausia skaitytojų 
turėti, nes kiekvienas geras 
laikraštis yra sveikintinas 
apsireiškimas tautiniai kul- 
turinniame gyvenime, o šis 
laikraštis “Tautos Balsas”, 
tkrai sudaro gražų indelį 
lietuviškame išeivijos gy
venime. D. Jurgynas.
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kiais ir liks, 
sakys kad aš 
klausys.

— Tai mat 
tu išmokai už 
larių: kad bm 
mulkis, o tikėj 
sišvietęs ir su 
bininkas. SovI 
ras tik diktate 
misarams. Ni 
tu busi komur
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KNYGOS APIE VILNIŲ
Vilniui Vaduoti Sąjungos centras yra prisiuntęs iš Kauno specialiai 

parinktų, rinkinį knygų kurios visapusiškai nušviečia musų sostinės Vil
niaus atvadavimo kelius. Štai tų knygų vardai ir kainos Amerikos pinigais:

O Vilniaus Nepamiršk, Lietuvi .......................
Vilniaus Maida .......................................................
Trumpos žinios apie Vilniui Vaduoti Sąjungų 
Amžiais už Vilnių Dės Galva Lietuviai............
Mes be Vilniaus Nenurimsim! ........................
Vilnius Lietuvai ir Lietuva Vilniui ................
Lįetuva Kankine ...................................................
Vilniaus Baras .....................................................
“Musų Vilniaus” Kalendorius ...........................
Vilnius prieš Lenkams ji Pagrobiant ............
Ukraina Lenkų Valdžioje .................................
Kaip Lenkinta Vilniaus Kraštas .......................
Vilnius Musų .........................................................
Vilniaus Golgota ...................................................
Prof. Mykolas Biržiška, kaip Vilniaus vadavimo vadas, tas knygas re

komenduoja kiekvienam Lietuviui perskaityti, kad pajausti ir pamatyti visa 
Vilniaus klausimo svarbą, visų Lenkų smurto žiaurumų link savo silpnesnio 

j Gerbiamieji! Vilniaus vadavimo reikalams reikalinga nuolati- 
j nes aukos, nes juk negalime tylėti kai užgrobę musų kraštų Lenkai viso- 
kiais išmislais mėgina Lietuvius naikinti, lenkinti. įsigykite šių knyge- 

! liu kaip galima daugiau. Tos knygelės papildys gerb. Profesoriaus Biržiš-

.... 10c

.... 04c 
(dovanai) 
.... 20c 
.... 2Oc 
. ... 80c 
. ... 10c
.... ::oc 
. .. . oiie 
. . . . 06c
.... 20c 
. . 10c
.... 30c
.... $1

JJKJu P.
ITOMPASMIUSillE

Informacijos ir 1, 

narnos pas vietin

SWEDISH AM-
21 State St.

NUMA

I K
1931 METŲ BONŲ 

KUPONAI
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo UŽmokeStį UŽ kaimyno 
“Dirvą” ir už knygas.

i nu Kaip gauma uąugiau, ius poyuujs u,..,.,..
Nllkirnkil 1931 ar anks- kos prakalbos, jos nuolat, mums primins apie neužmirštinų jo atsilankymų

1 . . - ir Vilniaus atvadavimo pranašavimų. Surinkti už šias knygeles pinigai ikitesnių metų kuponus ir SIU- cer,to tpnįa Vilniaus Lietuvių reikalų gynimui per Vilniui Vaduoti Sųjun- 
skit “Dirvai” g«i Kaune ir j°s talkininkę Amerikoje. Siųskit užsakymus į:

LAIK. AMERIKOS LIETUVIŲ VILNIUI VADUOTI SĄJUNGA 
207 York Street Brooklyn, N. Y.Į gatvę ir vėliau sugryžo su 6820 Superior av. Cleveland, O.

Inform
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StepasDraugas

CHICAGO, ILL.

D I R V A 3

teto aukos yra pilnoj tvar- Į kuomet prasidės tikras ko
koj ir už aukas komitetui miteto darbas tai bus pa- 
nereiks raudonuoti. Skolos skelbta ir atskaitos be jo- 
dar liko apie $500, kurią ko- kių ‘drąsuolių paklausimo’, 
mitetas stengiasi atmokėti
ir garbingai baigti visą dar- menys labai mėgsta- nepa- 
bą.

Holland-America LineBereikalingas Priekabių 
Jieškojimas

“Dirvos” 29-me nr. tūlas 
Varėnos Dzūkas rašo apie 
mirusį garsų ir neturtingą 
Dėdę Chicagoj, jam pamin
klo statymo fondą, aukų 
rinkimą, pradėtą darbą ir 
palikusią skolą, bet prie to 
viso įmaišo to fondo orga
nizatorių veikėją, kuriam 
prikiša panaudojimą pa
minklo fondo pinigų, baig
damas: “Kažin ar neatsiras 
drąsuolis kuris paklaus at
skaitų . .. . ”

Aišku kad ta mali-malie- 
nė kalba apie Šerno Fondo 
Komitetą ir jo organizato
rių ir finansų sekretorių S. 
K. Grisių.

Nuo pat susiorganizavi- 
mo minėto komiteto aš esu 
jo narė-vięe pirmininkė, ir 
sergant ir mirus velioniui 
Stasiui Kodžiui, fondo pir
mininkui, teko ir tenka eiti 
jo pareigas, todėl gerai ži
nodama fondo stovį negaliu 
leisti šmeižti garbės vertus 
darbuotojus, Šerno Fondo 
komiteto narius, ypatingai 
S. K. Grišių. Taipgi reikia 
tarti žodis-kitas kad ir au
kautojai tam kultūringam 
tikslui nebūtų suklaidinti 
tokių rašinėtojų.

Kas seka musų spaudą 
visi žino Šerno Paminko 
Fondo sunkų darbą. Pamin
klas kaštuoja virš $3,000. 
Savo laiku aukos dažnai 
buvo skelbiamos spaudoje 
ir kas tik norėjo matė jas 
“Dirvoje” ir kitur.

Visos gautos aukos buvo 
ir yra perduodamos fondo 
iždininkui Dr. P. Zalato
riui, kuris taip pat kaip ir 
finansų sekretorius yra po 
$2,500 užstatu. Jokie fon
do pinigai nebuvo ir nebus 
vartojami keno nors priva.- 
tiškiems reikalams. Komi-

Stebėtina kad nekurie as-

matuotai užsipuldinėti sau
Tula laiką, sergant ir nepatinkamas ypatas ir tuo 

mirštant nekuriems komi- teršti net pačią spaudą, 
teto nariams ir esant dide
lei bedarbei, fondo darbas 
tapo nutrauktas. Birželio 
m. pabaigoje įvykusiam ko
miteto pasėdyje tapo išdir
bta planai tolesnei darbuo
tei skolij atmokėjimui. Ir

K. Katkevičienė.

Išplaukia iš New Yorko
Rugp.-August 29, 1931 
žinomu Transtalantiniu Laivu 

“ROTTERDAM”

DIDELĖ EKSKURSIJA

13 UŽMUŠTA
Capetown, Pietų Afrika. 

— Susirėmimuose tarp juo
dųjų netoli Dundee užmuš
ta 13 ir apie 100 sužeista.

(Keleiviai laive turi būti diena prieš išplaukimą 8 vak.) 
»

Rengia
Amerikos Lietuvių agentų sąjunga

Puiki Proga Sutaupyti Pinigų. Specialiai Nupi
gintos Laivakortės Važiuojantiems Į

Ten ir Atgal.

Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ
pusę. .. .$107.00 
pusi. .. .8150.00 
pusę. .. .$126.50 
pusi. . . .$209.00

koje ir kiek aukų priauka- 
vai savo dykaduoniams, nu
važiavus į Rusiją į tave žiu
ri kaip į neištikimą, parva
žiavusį su pinigais, ir pir
miausia nori palengvint ta
vo kišenius.

— Tas tiesa, drauge, tu
rėjau už buvimą mokėt po 
penkis dolarius į dieną. O 
jeigu nori dirbt tai tave su
varys su purvinais, aklais, 
utėliuotais mužikais ir tu 
su jais trinkis.

— Oho, tai taip tu kalbi 
apie “rojaus” darbininkus!

— Aš pasakau tik tau ir 
nenoriu kad kiti žinotų.

— Na matai, Stepai, pa
rodai pats kad nenori būti 
lygus su anais skurdžiais, 
dėlto kad tu turi pinigų. 'O 
tu manei kad tau ten su 
mužikais nereiks maišytis: 
nuvažiuosi, komisarai gra
žiai pasitiks, duos darbą ko
kį norėsi, ir busi ponas. Bet 
visai ką kitą radai. Ne dy
kai Pruseika 
žiuot kada jį 
už nepildymą 
ciplinos, arba 
mą durnesnių 
geriau žino už 
kį ten “rojų”
jei ne sušaudytas likęs, bu
tų turėjęs utėles šert.

— Ale, drauge, aš nega
liu ilgai su tavim kalbėt, ba 
kiti gali pamatyt.

— Na tai tau, ir virtai 
pats nežinai kuo. Dabar tu 
nei pakartas, nei paleistas. 
Savo senų įsitikinimų apie 
komunizmą ir soviętų rojų 
pamest negali, nes pasista- 
tysi ant juoko, ir'bijai se
nų savo draugų. Bet jei
gu tylėsi tai darysi blogo 
kitiems darbininkams. O į 
Lietuvą užsukai?

— Bijojau, drauge, ir ne
norėjau, ba mane' įgąsdino 
kad nevažiuočiau, ba 
tuos.

— Tai tu esi dar 
mulkis jeigu klausei
draugužių gąsdinimų ir ne
važiavo į savo kraštą pasi
žiūrėt. Maskvos karbelnin-

DRAUGAS STEPAS PAR
BĖGO Iš “ROJAUS”

— Na, Stepai, iš kur tu 
atsiradai? Girdėjau kad 
buvai išvažiavęs. į “rojų”!

— Taip, drauge, buvau, 
o dabar matai jau vėl čia.

— Na tai kodėl taip grei
tai, ar nepatiko tau “rojaus 
pyragai”?

— A, ką čia, drauge, dar 
Įj klausinėji, aš visai nenoriu 
I niekam pasakot, ba bijau.

— Aš žinau, Stepai, kad 
mielai butum pasakojęs vi
sa gerkle, arba butum visai 
negryžęs jeigu ten butum 
radęs ką tave mulkindami 
jūsų vadai pasakoja. Aš 
tau senai sakiau kaip ten 
yra, bet tu, kaip tas mažas 
vaikas, iki nagų nenudegęs 
norėjai pats persitikrinti.

— Ale, drauge, aš netu
riu daug laiko kalbėt, turiu 
skubėt.

— Aš matau kad tau ne
smagu mane susitiks, 
sarmatinies kad buvai 
kas, neklausei manęs, 
są sako sena patarlė: 
moka pinigą kaštuoja.
gi netikėdamas geram žmo
gui pats pasiryžai išleisti 
kokį tūkstantį dolarių, da
bar esi tiek biednesnis, bet 
protingesnis.

— Biskį man nepatiko ir 
parvažiavau.

— Ne biskį nepatiko, ne
sigirk, Stepai, ir nebūk pai
kas toliau: pasakyk ir ki
tiems darbininkams teisy
bę: nejaugi tu nori kad ir 
jie butų mulkinami ir iš
naudojami?

— Man pinigas kaštavo, 
tegul ir jie nuvažiuoja ir 
persitikrina. Jeigu aš im
siu pasakotis jus faišstai iš
juoksi! mane, o sovietų šni
pai gali ir galą padaryt. O 
katrie mulkiai gimė mul
kiais ir liks. Jiems kiti pa
sakys kad aš meluoju ir jų 
klausys.

— Tai matai, Stepai, ką 
tu išmokai už tūkstantį do
larių: kad buvai paskutinis 
mulkis, o tikėjai kad esi ap- kai bijo kad kas į Lietuvą 
sišvietęs ir susipratęs dar-'nenuvažiuotų ir nepatirtų 
bininkas. Sovietų rojus ge- jos gyvenimo, nes paskui 
ras tik diktatoriams ir ko-. sugryžę gali pasakot ir da- 
misarams. Nežiūrint koks i ryt sulyginimą Lietuvos su 
tu busi komunistas Ameri- Rusija, o tas karabelninkų

biznį sugadintų.
— Gud-bai, drauge, pasi- 

i matysim kitą sykį.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEW YORK
“The Lake Cities Express'

Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto 

(Be Ekstra Primokėjimų)

Kasdien

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
New Yorko Stotis randasi gretimai visų 

Laivų prieplaukų

Rezervacijų ir Informacijų šaukit City Ticket Office Cllerry 1842 
arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED

Trečia Klase ............
Trečia Klase ............
Turistų Trečia Cabin
Turistų Trečia Kabin

U.

. į vieną 
į abi 

į vieną
. . j abi

S. Karo mokesniai atskirai.

Puikus ir Patogus Patarnavimas.
Tiesioginis ir patogus susisiekimas su KLAIPĖDA 

Per Rotterdam;}.

Norėdami informacijų kreipkitės į:
Mollis, P.

1730 — 24th St., 
Detroit, Mich. <

Mikolainis, P.
188 Sands St- 

Brooklyn, N. Y.
Rauktytė, J.

123 MUlbury St., 
Worcester, Mass.

Sekys, J.
226 Park St., 

Hartford, Conn.
Sidabras, K.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

“Naujienos”
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill.
Stulpinas, V. M. 

3255 So. Halsted St., 
Chicago, III.

“Sandara”
373 Kenslgton Ave. 

Chicago. III.
Trečiokas, A. S.

197 Adams St., Newark, N. J.

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis’

14 Vernon St., 
Worcester, Mass. 

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted St., 

Chicago, Ill.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St., 
Montello, Mass.

Bogden, J. G.
432 W. Long Ave., 

Du Bois, Pa.
“Dirva”

6820 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio

Gendrolius, N.
395 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kažemekas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Makarevičius, K. 
95 Liberty St., 

Ansonia, Conn.

Urbšas, J. J.
1ST Oak St., Lawrence, Mail.

“Vienybė”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South Ave., 

Bridgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin Sav. Bank & 
Trust Co., Pittsburgh, Pa.

Varašius, A.
So. 12th and Carson Sts., 

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia, Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washington St., 

Norwood, Mass.
Zolp, J. L

4559 So. Paulina St.,
. Chicago, Ill.

i Keliaukit į Lietuvą per DIRVOS” Agentūrą
pats 
pai- 
Tie- 
Pa- 

Tai-

atsisakė va- 
ten pašaukė, 
partijos dis- 
už neklausy- 
už save. Jis 
jus visus ko- 
butų radęs:

areš-

sykį 
savo

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIM

U 
NEWYORKO į 

KLAIPEDA

TRUMPAS KELUSiElETUVAperSVEDUA

Informacijos ir laivakortes gau
namos pas vietinį agentą arba: 
SWEDISH AMERICA LINE 

21 State St. New York City

j VARŽOSI UŽ MEDŽIO 
RINKAS

Tarp Rusijos, Latvijos, 
Lietuvos, Estijos, Suomijos 

| ir Lenkijos eina varžytinės 
Į už medžio rinką Anglijoje.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

I KAUNĄ IR AT 
PER HAMBURGĄ 

$173 50
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American Line 
839 Union Trust Big. Cleveland

Trečia Klase antų visų Musų Laivų.

NUPIGINTOS
Trečios Klasės

Laivakortes į EUROPĄ 
ir atgal

Nupiginimai įeina gallon visiems 
RUGSĖJO men. išplaukimams

SPECIALIAI
VADOVAUJAMOS GRUPES
Būtinai paprašyk savo agento, kad 
jis neatidėliojant užsakytų tamstai 
vietą vienoj United States Lines 

specialių ekskursijų

LAIVAKORTES [ TEN IR ATGAL 
New York iki Lietuvai (Klaipeda) 

$150.00
Išplaukimai kas savaite

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
vietinius agentus arba

UNITED STATES
LINES

CLEVELAND OFFICE
Robt. E. Good, Gen. Agt.

616 Superior Avenue
GENERAL. OFFICES 

•15 Ilroadwny
New York City

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN
EUROPA
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
mai gerai žinomais 
Lloyd Cabin laivais. 
Informacijos iš vie
tinių agentu arba 

1119 EUCLID A VE.
CLEVELAND

NORTH GERMAN

0

(Juoda, karti ir šiurkšti chemikalinė medžiaga)

Geriausia 
tabako rūšis

PAKLAUSYK

Lucky Strike šc- 
kių orkestro, kuris 
griežia kiekvie; a 
Antradienį Ket
virtadienį ir Še
štadienį, vakarais 
per N. B. C. ra

dio stotis.

© 1931. 
The A T. 
Co., Mfrs.

* !7. S. Dept. of Agriculture, Bureau of Animal 
Industry. Order No. 210

'Wb toasted
raginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina

Lasų Gerklės Apseiugs—Prieš knitejimus—pries kosulį

"SPRAGINTAS" pašalina
PAMATINIUS elementus, naudojamus

csvims prausti, kurie, naturališkai.
randasi kiekvienam tabako lape

g "Jie Išimti

f ©dėl ju

ir nėra!"

Kiekvienas LUCKY STRIKE pagamintas iš 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duoti — 
geriausių iš Turkijos - geriausių iš Kentucky, Ten
nessee, Virginia, Georgia ir Carolinų - pasaulio tabakų 
derliaus grielinšs. Tačiau visi tabako lapai, nežiūrint 
kainos ir rūšies, kaip gamta juos užaugina, turi savy 
šiurkščias savybes. LUCKY STRIKE vienintelis 
“SPRAGINIMO” Procesas — procesas nokinąs ir švari
nąs. kuriam naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai — 
pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios natūra- 
liškai yra kiekviename tabako lape. Situos išimtus 
šiurkščius elementus mes parduodam chemiškų sudė
čių uamintojams, kurie juos sunaudoja gaminti tam 
tikrą chemišką sudėtį avims prausti*, taip pat sude
ki:'.; apšvirkšti augalus: gėles, vaisius ir kitus augmenis. 
Tu “‘tibslancijų pagaminama kasdien prausti apie 
50 000 avių ir apšvirkšti daugelį tūkstančių augmenų. 
Todėl, jus galit būt tikri, kad tų šiurkštumų, kurie 
na’.;:rališkai vra kiekviename tabako lape, nėra jūsų 
LCCKI STRIKE cigaretuose. “Jie išimti — todėl jų ir 
r ~Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus

apsauaa



4 DIRVA

Dienos Klausimais KUMUCIU ROJUS JUROS
MERGA

Keturių Veiksmų Tragi-Komedija Paraše J. J. Zolp

BOIKOTIERIAI JAU NEPATENKINTI
■ / *--------------- ;--------------------

Susivienijime. Kaip vienur 
taip ir kitur, pasirodo, per- 
ilgas Įsibuvimas valdybų 
atneša ne naudos bet žalos.

Nors Vileišis buvo geras 
ir progresingas burmistras 
ir prie jo Kaunas žymiai 
sumoderniškėjo, bet jis per
daug apsileido Valstiečių- 
Liaudininkų voratinkliais.

Liaudininkai gi, pajutę 
kad jų voratinkliai bus iš
šluoti iš Kauno rotušės, no
rėjo neprileisti Vokietaičio 
užimti burmistro vietą su
radę priekabę rinkimų tai
syklėse, buk Vokietaičiui 
išrinkti trukę vieno balso.

Kad pirm rinkimų Liau
dininkai neigė ir boikotavo 
rinkimus, kaip ir viršuje 
cituojamą, ko jie spraudžia
si Į Kauno savivaldybę? Jie 
butų vyriškiausia padarę ir 
parodę jog yra sąžiniški 
kovotojai ir savo “boikotą” 
vykdo iki galo jeigu po sa
vivaldybės rinkimų butų sa
vo visus voratinklius iš ro
tušės išsinešė ir padžiovę 
ant tvorų.

■ Atmename, Lietuvos vy
riausybei paskelbus miestų 
savivaldybių rinkimus, vi
sos opozicijoj esančios par
tijos pasiskelbė jog rinki
mus “boikotuosią”, na ir 
vykdė savo ožį, nors tas ir 
nieko nereiškė. -

Dabar gi, Kauno burmis
tru išrinkus Vokietaiti vie
ton Vileišio, Valst. Liaudi
ninkai pakėlė trukšmą.

Tas jų trųkšmas net iš
vedė iš kantrybės Lietuvos 
katalikus ir štai kaip jų 
Darbo Federacijos organas 
“Darbininkas” apie tai sa
ko:

“Vokietaičio išrinki m a s 
Kauno burmistru sukėlė ne
paprastą ermyderį visame 
liaudininkiškame širšyne. 
Atrodytų kad po to kai 
liaudininkai yra paskelbę 
boikotą savivaldybių rinki
mams, nebūtų jokio reikalo 
karščiuotis del kaž kokių 
menkos vertės formalinių 
klausimų, del kurių pačių 
juristų galvose nėra vieno
do aiškinimo. Juk daug 
svarbiau yra principinis 
nusistatymas visos savival
dybės politikos atžvilgiu. O 
tas principinis nusistaty
mas rodos buvo pareikštas 
gana aiškiai dar prieš savi
valdybių rinkimus. Del to 
veidmainingas turi atrody- 

. ti liaudininkų sielojimąsis 
del burmistro rinkimų tei
sėtumo, trūkstant vieno 
balso, kada jie pirmiau pa
neigė visus busimus burmi
stro rinkėjus. Šitoji aplin
kybė' rodo kad tikroji liau
dininkų ermyderio priežas
tis yra kur kitur. Turi bū
ti kad burmistro rinkimų 
rezultatai palietė ne tiek 
teisinę Bortkevičienės ai 
Vileišio nekaltybę kiek tuos 
liaudininkų interesus kurie 
jiems visų daugiausia rūpė
jo ir teberupi. Ištikrųjų, 
jei liaudininkai butų tokie 
jautrus ir nuosakus teisės 
ir teisėtumo klausimuose 
kokiais jie skelbiasi tai jų 
burmistras su visa Kairiu- 
naičių, C. Petrauskų ir tt. 
kompanija senai turėjo ap
leisti Baltosios Gulbės rū
mus. Tačiau pelningos vie
tos ir kerdžiškas šeiminin
kavimas ne vien Kauno bet 
ir visos tautos sumokamais 
pinigais, matyti, pakanka
mai Įtikino juos kad teisės 
ir teisėtumo klausimus kol 
kas galima pavesti liaudi- 
ninkiškų davatkų globai ar
ba jaunų studentų studi
joms, o patiems — ‘nežiop- 
soti’. Šitokios politikos dė
ka visokie tariami ‘teisėtu
mų’ saugotojai susuko šil
tus lizdus Kauno savivaldy
bės ūkio pastogėse. Naujo 
burmistro išrinkimas yra 
nedviprasmis įspėjimas kad 
tos pastogės dabar gali bū
ti pravėdytos ir visi vorai, 
susukę ten savo voratink
lius, gali būti pašalinti ar
ba mažų mažiausia sudrau
sti, o gal ir teismo atsako
mybėn patraukti. O tai juk 
nėra labai pageidaujamas 
dalykas net ir ‘teisėčiau- 
siems’ liaudininkams.” Ir tt.

Kam tos Nesąmonės?
“Tėvynės” Nr. 31-me re

dakcijos straipsnyje “Tarp- 
srovinė SLA. Pozicija” tarp 
kitko rašoma:

“....Susivienijimas ir jo 
organas niekuomet nesiki
šo ir nesikiša į einančius 
srovių frakcinius ir tarp- 
srovinius ginčus ir nesusi-1kia žolelė!

pratimus. Šituo reikalu Su
sivienijimo poziciją nusta
to jo konstitucija, o Susi
vienijimo organui poziciją 
nustato Seimų nutarimai.”

Jeigu taip rašytų mažas 
vaikas, arba kas nors juo
kus krėstų butų tiek to. Bet 
šitaip kalbama redakcijos 
straipsnyje.

Išeina kad “Tėvynės” po
ziciją, kokia ji buvo per 
keturis metus nuo pervers
mo Lietuvoje nustatė sei
mas ir užtai redaktorius iš
tisus keturis metus dergė 
Lietuvos vyriausybę ir šau
kėsi “vulkanų” užsipukščio- 
jimo kad viskas apvirstų 
aukštyn kojom.

Pasekmėje tokio “Tėvy
nės” nusistatymo (paties 
redaktoriaus perkaršto de
mokratiškumo) iškilo su
irutė pačioje vidurinėje 
srovėje, kuri apie Susivie
nijimą tuokėsi, ir turime tą 
visą košę kokią išvirė “sei
mo nustatyta” (?! ?) orga
no pozicija....

Laikas paliaut “Tėvynei” 
tokius niekus skelbus.

Kad taip turėjo būti nie
kas neginčija, bet kad Vi- 
taitis sauvaliavo ir demora
lizavo organizaciją niekas 
negali užginčyt.

Gamtos Keistenybės
Čile, • Pietų Amerikoj, to

je srityje kur gauna dau
giausia trąšų negu kur ki
tur pasaulyje, “neauga jo-

Gera Lietuvaite, tu mano sesyte, 
Švieti man ir šildai kaip šviesi saulytė. 
Meilus tų laukelių ir pievų gražumas, 
O man daug meilesnis tavasis meilumas. 
Kad butum tu pieva, žaliu žolynėliu, 
Tenai aš lakiočiau laukų bitinėliu; 
Žieduose tarp lapų atrasčiau meilumą, 
Iš tavo gražybės daryčiau saldumą. . 
Kad butum upelis, aš bučiau žuvelė, 
Tenai plaukinėčiau kaip oro kregždelė. 
O gal ten prie šono žolynu svyruočiau 
Ir vėjo linguojams j veidą bučiuočiau. 
Giria tu kad butum, ar mažas sodnelis, 
Aš bučiau lakštingals, mažutis paukštelis, 
Giedočiau, plasnočiau ant tavo šakelių, 
Ir saldinčiaus dienas meiliai tarp lapelių. 
Dangumi kad butum, skaisčiai mėlynuotu, 
O aš—debesėliu.... Tave jis myluotų. 
Meilu but plaukyti ant tavo krutinės, 
Ir nešti pasauliui šviesybę auksinę!

(Tąsa iš pereito num.)

Liaudininkų sukabyti vo
ratinkliai Kauno rotušėje 
pi imena mums Amerikie
čiams voratinklius musų

SIELOS PRAŠYMAS
Nors aš kapuose jau guliu, 
Bet tu neskink mano gėlių, 
Nes tau juk žydi visur gėlės, 
O man tik kelios našlaitėlės.

Tai kas kad kūnas jau kapuose, 
Bet aš juk gyva, aš džiaugiuosi — 
Džiaugiuosi gėlėmis gražiomis, 
Ir sukalbėtomis maldomis.

Ir jeigu Dievą pripažysti,
Tu nenorėsi juk suklysti,
Ir nenurausi tų žiedelių
Kurie sužydo ant kapelio.

Nes jei šiandien juos nudraskysi
Tai ryt tu miręs pamatysi
Kad ir ant tavo tylaus kapo
Neliks nei vieno žalio lapo.

Juos nudraskys tokie pat žmonės 
Negailestingi, be malonės,
Ir tu ramybės jiems neduosi — 
Sapne juos nuolat persekiosi.

Jonas Morkūnas.

Scena 9.
Simas, Antosė, paskui Ildas

! Simas (ardo katilą ir renka bonkas neš
ti laukan): Baisu, ar ištikro tave atleido 

; iš darbo?
Antosė (gelbsti rinkti bonkas): Taip, 

; atleido. Dabar kada tėvas nedirba, aš ko 
, iš proto neišeinu. Man norisi tiesiog eit 

ir pasiskandint....
Simas: Tas nepataisys tėvų būvio. Tė

vai mus išaugino, nevalia jų apleisti.
Antosė (rodo dešimtinę): Štai viskas ką 

turim. Kitais užmokėjau krautuvėje. Ma
mai ant knygutės neduoda. (Ima katilą, 
rankose laiko.)

i Ilgas (beldžiasi už durų ir tuoj inėjęs 
žiuri Į katilą ir apleistą kambarį): 
tute, tavo atsisakymo aš neklausau, 
čia, turi pasakyti priežastį, 
manęs nemyli.

Antosė (rodo katilą): Priežastis štai! 
norėjau užslėpti.... Dabar gal suprasi... 
Duktė alkoholikų... . visi tą žino....

Ildas (žvalgosi): Kas man viskas? Aš 
tavęs noriu. Tu man pažadėta, ar šitos 
blekinės gali mudu perskirti? Mudu už- 
augom drauge, vienas kito laukėm, dabar 
kada jau viskas artinasi prie laimės, tu 
statai kokias ten kliūtis, kurių aš visai ne
matau ....

Simas (lengvai suduoda Ildui per petį): 
Ildai.... baisu.... (Išeina.)

Antosė: Nematai — dabar ne; bet ne
užilgo atsidarys akys. Kada žmonės pra
dės pirštais rodyti ir pakampiais šnibždė
ti kas aš ir keno duktė.... tavo meilė 
užges kaip žvakės liepsna.... Ne, ver
čiau aš širdgėlą perkentėti dabar,negu už
traukti nelaimę ant abiejų.... Sudiev, 
Ildai, negali būti kalbos apie mudviejų ves
tuves .... Mano darbdavis išgirdęs paska
lą apie mano tėvus atleido iš darbo.... 
Jeigu jau biznieriui kenkia, ką besakyti 
apie šeimyninį gyvenimą. . . . Juk visi sa
kys: “Kokia obelė toks ir obuolys”... .

Ildas: Antute, nejaugi tu leisi senoms 
supuvusioms pažvalgoms pastoti musų lai
mei kelią?.... Sakyk tik žodį, važiuosim 
palikę viską, toli, kitame mieste pradėsim 
naują gyvenimą, kur niekas musų nepa
žins, ir niekalų nerūpės. Tik pasižadėk 
būti mano, jei dar myli mane....

Antosė: Ar myliu tave? Tas mane ir 
kankina....

Barbora (pasirodo tarpduryje, girta ir 
susivėlus, bet pamačius lldą pasitraukia.)

Ildas: Jei myli mane tai ir neabejok, šį 
pat vakarą važiuojam....

Antosė: Važiuojam, kur? Patys nuo 
savęs nepabėgsim. Argi aš galiu savo tė
vus palikti kada jie virto ligoniais?.... 
Ne, Ildai, tu čia negali būti, o aš negaliu 
tėvų apleisti.... Sudiev, užmiršk kad mu
dviem buvo laimė žadėta. Matai priežastį.

Ildas: Tai tik užsispyrimas.... Tu su
naikini mano laimę.... be tavęs man ne 
gyvenimas.... Tu sužeidei mano širdį 
baisiausia žaizda. Ar tu neturi jausmų?

Antosė: Staiga mirtis man butų leng
vesnė .... Dabar gi baisus smūgis, sun
kus kryžius reikia nešti.... Kenčiantis 
miršta tūkstančius kartų.... (verkia.) 
Sudiev, Ildai, užmiršk mane.... Aš tau 
nelygi.... (Staiga bučiuoja jį ir verkda
ma išbėga.)

Ildas (lyg pasvaigęs): Tai baisus 
minas.... alkoholis naikina kas tik 
kliūva jo take.... (Pamažu išeina.)

Barbora (bevilčiai ineina): Ir aš jų 
tina, kuriems laimės troškau, šiandien per 
tą prakeiktą degtinę padariau nelaimin
gais'... (Astisuka į kryželį ant sienos, 
priklaupia) O! Dieve visagalis.... duok 
man stiprybę pasitaisyti.... (Rankas pa
kelia) Žvilgterk į mane nelaimingą.... 
aš noriu matyt savo vaikus laimingais.... 
Tai mano kraujas! (mušasi į krutinę) Aš 
prižadu pasitaisyti.... tik nekaltiems ma
no kūdikėliams suteik laimę.... nežudyk 
jų už mano nuodėmę.... (Staiga šoka) 
Aha! tai tie padargai.... velnio žaban
gai. ... (lyg be proto daužo degtinės bon
kas ir kitus prietaisus.) Šalin!. ... sunai
kinot laimę šių namų.... (Bedaužydama 
palengva apsiramina, pamažu prisiartina 
prie bonkutės, nedrąsiai) Ne.... aš ne
galiu. .. . pervėlai. . . . jiegos mane aplei-1 
do.... (paėmus bonkutę geria) Aha.... 1 
taip, tavyje mano laimė (geria) mudvi lai
mingos. ... Tu visa mano laimė.... (Ge
ria) Simaše, kumuti, eikš, rojų atradau, 
rojų atradau.... (susmunka kampe.)

Simašienė (gerokai išsigėrus, ineina): 
Kas čia? na matai kokia girtuoklė, pati 
sau viena ryja.... Vot juokas ima ir ga
na.... (Pamažu išeina.) g

KETVIRTAS VEIKSMAS
Turtingai ir moderniškai papuoštas kam

barin. Jeanetta laikydama rankoje 
popieros lakštą viena kalba.

An- 
Aš 

Netikiu jog

kir- 
pa-

nio-

Scena 1.
Jeanetta, paskui Rokas, Ildas ir Simas.
Jeanetta: Man įsakyta pakviesti sekan

čius. Weberu lldą ir Jievutę, Rimgailų Si
mą ir Antosę, Simašių Roką. Viskas taip 
misteriška, pati nesuprantu. Vaikinai turi 
susirinkti 4 valandą, mergaitės pusė valan
dos vėliau, ir būtinai nesuleisti jų į vieną 
kambarį iki JIS nesugryš. Turbut yra 
priežastis. (Apsižvalgo) Rodos viskas 
tvarkoje. Jau kas tai už durų.... (sku
biai išeina į kitą kambarį). Kažin ar jie 
mane pažins?

Simas (baldosi už durų).
Jeanetta: Prašau.... (pasislepia).
Rokas (ir sykiu Ildas ir Simas ineina): 

Tuščias kambarys.
Ildas: Kas čia — taip misteriška? (dai

rosi).
Simas: Įgrąsinta būti lygiai keturiose. 

Kiek dabar laiko?
Rokas: Trys minutes po keturių. Kaip 

tik laiku. (Dairosi, prieina prie stalo, pa
mato Jeanettos paveikslą) Žiūrėkit!

Simas: Kaip tas galėjo čia atskristi?
Ildas (atidžiai žiuri): Ar pažystat ją?
Rokas: Ją nuluptą pažinčiau! Saky

kit, keno šitie namai? (Pamato kitą pa
veikslą) O čia kas?

Simas (paima paveikslą) 
euzaitė nuo Armenties.... 
geriau pažysti.

Rokas (paima paveikslą): 
Ildai, duok man į sprandą! Ar tik ne sap
nas!. ...

Ildas (per Roko petį žiūrėdamas): Si
mai, duok man į žandą, gal aš atbusiu. 
Juk karas pasibaigė, mes Čikagoj.

Rokas (atsidusta): Kad nors pusvalan
džiui gaučiau ją pamatyt.... Palikau ją 
verkiančią išeidamas į frontą ir daugiau 
nemačiau.... Pasibaigė karas, klausinė
jau, bet niekur jos nei balso. ...

Simas (rodydamas į pirmą moterišką 
paveikslą): Tai Justo mylimoji. Kaip ji 
jo verkė....

Ildas: Čia stebuklai....
Jeanetta (ineidama): Ne stebuklai, vy

rai, tik paprastas dalykas....
Vyrai (visi kartu, nustebę): Jeanetta! 
Jeanetta: Sveiki, mano seni pažystami! 
Rokas: Simai, žiūrėk, ji gyva.... kal

ba su mumis....
Rokas (pribėgęs): Pasakyk man, Je

anetta, jei esi gyva, tikras, kūnas ir krau
jas, kaip čia pasakius.... Na.... kaip 
ta, Na... . Natalija — ar ir ji Amerikoj?

Jeanetta: Kokia Natalija?
Rokas: Nagi šita... . (rodo į antrą pa

veikslą.)
Jeanetta: Jos vardas ne Natalija; ji 

Paulina....
Ildas: Ha-ha-ha! o tu ko galvos nenu

sisukai jieškodamas Natalijos!.....
Rokas: Sakyk, kaip senai Čikagoj? Pas 

ką atvažiavai? Kodėl pirmiau nepakvie
tei musų? Ar Natalija.... argu Paulina, 
Amerikoj? Keno šitie namai?

(Bus daugiau)

Jauna Fran- 
Rokai, tu ja

Natalija!...

šie nauji užsirašė:
Antanas Kriauckas, Cly

mer, Pa., prisiuntė $3, iš jų 
$2 už “Dirvą” ir $1 už kny
gą “Juros Merga”.

Juozas Laukutis, Burn
ham, Me., prisiuntė $2 už 
“Dirvą” kitam metui ir $1 
už apysaką “Juros Merga”.

Pranas Maznikas, Ply
mouth, Pa., prisiuntė $1 už 
apysaką “Juros Merga”.

Juozas Brazis, Philadel
phia, Pa., prisiuntė $2.50 
Lietuvos Bono kuponą ir 50 
centų sidabru už savo pre
numeratą “Dirvos” ir $1 už 
knygą “Juros Merga”.

A. Ališauskas, Worces
ter, Mass., prisiuntė $2.50 
vertės bono kuponą ir 50c 
stampomis už “Dirvą” ir 
už knygą “Juros Merga”.

Jurgis Zelionis iš Toron
to, Ont., užsirašė apysaką 
“Juros Merga” už $1.50.

M. J. Januškevičienė iš 
Hartford, Conn., prisiuntė 
$1 už knygą “Juros Merga” 
ir sako kad jai ta apysaka 
labai patinka.

Kazė Sadauskiene, vieti
nė, užsimokėjo $1 už knygą 
“Juros Merga”. Ji sako 
nenori praleist neužsirašius' 
šios apysakos, nes visas pir
mesnes prenumeravo.

KAS DAUGIAU?
Laikas prisiųst prenume- 

numeratas už knygą “Ju
ros Merga” liko visai trum
pas (žiūrėkit skelbimą ant 
5-to pusi.). Knyga jau bai
giama ir bus gatava Rug
pjūčio mėn. Kurie dar no
rit Įtalpinti savo vardą kai
po prenumeratorių Į knygą 
skubėkit siųsti savo pini
gus — $l>00 arba $1.50.

ATPIGINTA LAIVA
KORTĖS

Švedų. Amerikos Linija 
praneša kad nuo Rugpjūčio 
19 d. ineina į galę čia pažy
mėtos kainos Švedų Ameri
kos Linijos laivais Į Klai
pėdą. Iš New Yorko par
važiavimas j Klaipėdą bus 
$94.50; iš Klaipėdos Į New 
Yorką $105.50. Iki Spalių 
15 d. į ten ir atgal $150. Po 
Spalių 15 d. Į ten ir atgal 
(round trip) nuolatinė kai
na bus $157.00.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas 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 krautu^ėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

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.)

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas 
“MARGUTIS”

Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 21 pusi, 
storumo. Eina treti metai.

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

Dainelės 
piano. 

Chorams 
Rašykite 

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas: 
“MARGUTIS” 

2437 West 69th Street 
Chicago, Ill. U.S.A.

lengvutes su pritarimu

pigu ir naudinga.
savo giminėms ar pažy-

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT
6820 Superior avė.

‘•DIRVOJE”
Cleveland, O.

TIKRI IR
NETIKRI

ŠVENTIEJI
Reikalaukit tuoj Dr.' Jono 
Šliupo knygelės “Tikri ir 
Netikri šventieji”, kurios 
dar galima gauti “Dirvo
je’’. Kaina 25c. su prisiun- 
tiniu. Siųskite (Ameriko- 

. je) pašto ženkleliais.
“DIRVA”

6820 Superior Av. Cleveland, O.

Nors 
nęs apie 
j-uta lyg 
sirodė t 
savęs tą 
Gerutos. 
palinkim 
damas n 
tarp jų i

Kas 
džioklę v 
dingdavo

tą sugah 
tinkamą ] 
rį lėkė mi 
jys. Ats< 
ten savo v 
ta besime 
kerštu ka> 
pulti ir n 
norėjo Ra:

Tarp i 
“juros me)

— Aš 
bus, — pa 
bai užgaut 
dą už sav

Žemai 
darni Girų 
vo susinu 
Dabar gi, 
vienyt su 
prasdami 
darni toki 
erai valdy 
rėjo ir pr

Tarp 
mojus jų 
mišęsdr ‘ 
du būti, 
jis, ir pali 
gė susidu 
tęs vaikšč 
tikrai tos 
apie meilę 
manė.

Girulit 
mesti Žemi 
ni. Tą im 
bint Ramo, 
numojo ir 
jum kalbėti

Artėjo 
Ramojui ka 
keliauja nai 
tik stengėsi 
greičiau išk 
ar Taujys gi 
prašė savo i 
ko, nes pasit 
vesti. Taujy 
kad neįsipyk 
kalbėti, arba 
vesti namon.

Pajutęs 1 
ėmė lankyti C 
einant Geruti 
ją, ką Ramoj

Gyveno ji 
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Nors Ramojus niekados nebūtų pama
nęs apie Tau jo nužudymą, bet dabar Ge- 
.ruta lyg nuodų įpylė j jo širdį, ir jam pa
sirodė taip bus geriausia prašalinti nuo 
savęs tą apmaudą, kuri pynėsi tarp jo ir 
Gerutes. Taujys, nujausdamas Ramojaus 
palinkimą prie “juros mergos”, nepaleis
damas reikalavo kad jis tuoj gryžtų, už ką 
tarp jų nesusipratimai nuolat didėjo.

Kas kartas kada tik Ramojus į me
džioklę vykdavo, jis vis kur tai nuo visų 
dingdavo ir ilgai niekas jo nematydavo. 
Taujys nujautė kur jis pradingsta, ir kar
tą sugalvojo pasekti jo pėdas. Pataikęs 
tinkamą progą, Ramojus palikęs savo bu
ri lėkė mišku i pajūrį. Paskui jį lėkė Tau
jys. Atsekęs į pažystamą vietą, pamatė 
ten savo vadą su labai pažystama žmogys
ta besimeilaujant. Taip- Taujys užsidegė 
kerštu kad buvo besiruošiąs juos abu už
pulti ir nužudyti, bet pabijojo Rolfo, ir 
norėjo Ramojų gyvą grąžint savo seserei.

Tarp Girulių plito kalbos kad jų vadą 
“juros merga” užkerėjo.

— Aš jau senai numaniau kad taip 
bus, — pašiepiančiai patėmijo Digrys, la
bai užgaudamas Taujį, kuris nešė visą gė
dą už savo sesers vyrą.

Žemaičiai kaip tai džiaugėsi. Girdė
dami Girulių kalbas apie gryžimą, jie bu
vo susirūpinę kad gali likti vieni, apleisti. 
Dabar gi, jausdami kad jų vadas gali susi- 
vienyt su “juros merga”, to ir linkėjo, su
prasdami kokie galingi jie pasidarys turė
dami tokius gabius vadus! Patys Žemai
čiai valdyt ir vadovaut nei vienas neno
rėjo ir prie to nelinko.

Tarp pačių Girulių viskas pairo. Ra
mojus jų akyse nebuvo joks vadas, bet pa
mišęs'ir “užkerėtas”, ir jis nenorėjo jų va
du būti. Lai jie greičiau gryžta, norėjo 
jis, ir palieka jį ramybėje.... Jis net ven
gė susidurti su jais, ir paniuręs, užsimąs
tęs vaikščiojo, kas jiems išrodė jog jis yra 
tikrai tos “juros mergos” užkerėtas, nes 
apie meilę kokia tarp jų buvo jie nenu
manė.

Giruliai, vengdami ir Tau jo, tarėsi 
mesti Žemaičių kraštą ir gryžti namon vie
ni.' Tą matydamas Taujys prašė jų kal
bint Ramojų gryžti, bet jie tik rankom 
numojo ir atsisakė su “užkerėtu” Ramo
jum kalbėti.

Artėjo ruduo, ir štai Žvingys pranešė 
Ramojui kad jo vyrai apleidžia pilį ir iš
keliauja namon. Ramojus nieko neatsakė, 
tik stengėsi vengti susidurti su jais, lai jie 
greičiau iškeliauja.... Tik jis nežinojo 
ar Taujys gryžta su jais. Taujys liko. Jis 
prašė savo draugų nepasakoti Ulelei nie
ko, nes pasitikėjo Ramojų atkalbint ir par
vesti. Taujys pasiryžo Ramojui nesirodyt, 
kad neįsipykti, iki ateis gera proga per
kalbėti, arba kada Geruta jam nusibos, 
vesti namon.

Pajutęs kad jo draugų nėra, Ramojus 
ėmė lankyti Gerutą jos pilyje, o žiemai už
einant Geruta prikalbino jį persikelti pas 
ją, ką Ramojus ir padarė.

Gyveno jis su ja ir mylėjo ją visomis 
galėmis, mylėjo ji jį karščiausia meile ko
kią tik moteris gali duoti vyrui karžygiui 
ir vertam meilės, kaip dievų buvo jiedviem 
lemta.

> Gerutos Mirtis
Ir toliau buvo dievų lemta kad per Ra

mojų Geruta tukėjo sulaukt mirties.
Šilta ir graži buvo ta vasara, bet ank

sti ir staigiai užklupo žiema. Taujys ne
gavo progos taip greit atkalbint Ramojų 
nuo Gerutos, ir turėjo pasilikti žiemavo- 
ti. Tūžo jis kaip žmogus gali tūžti maty
damas gerą žmogų darant tokią klaidą, 
bot jis negalėjo sulaikyt nuo galutino įsi
kūnijimo to ką likimas Ramojui ir Geru- 
tai turėjo paskyręs, ir kokią pareigą atlik

ti buvo pavedę Taujui.
Girulių išstatyta pilis liko tuščia, gy

veno joje tik vienas Taujys, visų apleistas 
ir užmirštas. Žiema užklupo gili, ir jis 
niekur negalėjo iš savo pilies išeiti. Lai
ku prisimedžiojęs maisto žiemai, pasiryžo 
gyvento ir laukti pavasario; per žiemą, 
manė jis, atsibos Ramojui ta “juros mer
ga”, ir jis vistiek galės jį išvesti namon.

X * * *

Aušo pavasaris, tirpo-nyko sniegai, gi
rioje prasidėjo gyvumas, ir Taujys pradė
jo tyrinėti apie Ramojų. Jis dabar dar la
biau suprato kad Ramojų reikia vesti at
gal pas Ulelę, kuri be abejo tuoj pastos mo
tina. Vienok Ramojus gyveno sau su Ge
ruta, sužavėtas ir pasitenkinęs jos meile. 
Palengva Geruta įkalbėjo jį užmiršti Ule
lę, kurią jis kartais, sąžinės kankinamas, 
net miege prisimindavo. Geruta norėjo 
būti tik viena, jo vieno. Ši žavi “juros mer
ga” Ramojaus akyse nuolat darėsi gražes
nė ir malonesnė, ji mokėjo mylėti didvy
riui tinkama meile, ir laikė jį savo vyru 
ir šio krašto valdovu. Ji pati buvo tik ge
ra, apsukri ir darbšti šeimininkė.

Užmiršo Geruta apie Girulius, kurie 
čia pernai kariavo ir kurie dviem atvejais 
buvo jai didžiausi priešai. Ramojus buvo 
jos, dievų atsiųstas, jai pavestas, ir ji dė
kingai savo gautą dovaną suvartojo. Ne
paprastai linksma ir pasitenkinus gyveno 
ji, lyg nuotaka pirmą kartą pažinus vyrą, 
ir jos akyse žibėjo gyvenimo malonumas, 
jos kalboje skambėjo smagumas; ji vaikš
čiojo lyg oru, lengvučiai, vikriai, ir ką da
rė jautė ir žinojo viską daranti Ramojaus 
patenkinimui. •

Taujys tankiai atvykdavo arti Geru
tos pilies ir ištolo aplink vaikščiodamas 
geidė kaip nors pamatyti Ramojų — nors 
patyrimui ar jis dar gyvas, — bet negalė
jo matyti, nes tuo laiku jis nei į pajūrį nei 
į medžioklę neišeidavo.

Tūžo ant Gerutos kaip įmanydamas, 
laikė ją laume, nedorėle ir kitokia, bet tą 
žinojo tik sau vienas. Iš arčiau gyvenan
čių Žemaičių patyrė kad Geruta vis laiko 
Ramojų “užkerėjus”, ir pametęs visą kan
trybę sumanė kaip nors įsigauti į pilį ir 
nužudyti tą “laumę”, kuri suardė jo jau
nos sesers gražų gyvenimą. Jeigu ir pats 
žus tiek to, bet tada, manė jis sau, Ramo
jus netekęs ko čia būti sumanys gryžti.

Kada paėmė jį tokios mintys, Taujys 
pasidarė lyg koks slapukas, bijojo kad jo 
kas nepamatytų. Kurie žinojo apie jo gy
venimą toje užleistoje pilyje, nieko pikto 
apie jį nemanė ir nekliudė jam medžioti. 
Prie to, jis buvo žinomas kaipo narsus ka
riauninkas, todėl Žemaičiai jį gerbė. Tik 
dabar, virtęs Ramojaus ir Gerutos pasa- 
lingu priešu, pats jautėsi jog reikia, kaip 
žvėriui, slapstytis siekiant prie savo tiks
lo. Geruta jeigu ir žinojo kad Taujys dar 
čia likęs, uždraudė apie tai prisiminti Ra
mojui.

Vieną vėlyvą pavakarį į Gerutos pilį 
ėjo būrelis Žemaičių aplankyti savo valdo
vę ir nešė jai dovanas. Susitiko Taujį, ku
ris nudavė lyg medžiojo. Labai nudžiugo 
jį pamatę ir išsikalbėjus kur jie eina, jis 
sumanė eiti kartu su jais. Tai buvo gera 
proga jam įsigauti į pilį. Ir pasisekė. Bet 
kadangi jis ruošėsi piktam darbui, Taujys, 
žinodamas tą pilį, tuoj pataikė pasislėpti 
ir taip niekeno nepatėmytas sulaukė nak
ties.

Jis buvo pasiryžęs įvykdyt savo be jo
kio dvejojimo, arba žūti, nes tik taip tikė
jo galėsiąs Ramojų nuo tos “laumės” ati
traukti. Ji kalta atviliojime Ramojaus 
nuo jo sesers ir ji turi žūti. Taip tas, ku
rį rudenį prieš tai Geruta patarė Ramojui 
nužudyti, gyvas likęs, niekam nežinant 
ruošė mirtį jai pačiai.

'(Bus daugiau) ; s

Kai pasensti, mielas broli,
Ir mylėti nepajėgi, 

Gražus veidas nebetraukia,
Tiktai dūsauji ir sėdi.

V.

Nežinau ar tai teisybė ar 
ne, ale greičiau neteisybė, 
ba ką reikštų kad 92 metų 
senis ženijasi su 18 metų 
panele ?

A*'
Jau ateina rudenėlis, 
Pradės vysti gražios gėlės, 
Užstos vėsios dienužėlės, 
Nustos paukščių dainužėlės.

Sniegas.

Ale aš pasakysiu kad to
kios eilės kaip gerb. Snie
gas prisiuntė yra labai ne

pageidaujamos. Dar žmo
nės nori džiaugtis vasara, 
o čia tau dūduoja apie ru
denį, ir gadina visą ūpą.
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NAUJI RAŠTAI

“Pertvorąpasidairius” re
dakcija gavo sekančią nau
ją istoriją:
“GYVENIMO DUMBLE”

Parašė ir išleido 
S. E. Vitaitis

Antra labai populiariška 
laida. Istorija tokia žin
geidi ir patraukianti skai
tyti kad visi Lietuviški lai
kraščiai kuoskubiausia per
spausdina dalimis ir norė
tų leisti laikraščius po du 
kartu į dieną kad tik dau
giau galėtų skaitytojams iš 
tos knygos skaitymo duoti.

A'
Pereitą savaitę skaičiau 

visuose laikraščiuose apie 
kokį ten skandalą Susivie
niojimo ofise, ale kai gavau 
Susivieniojimo vargo nūs, 
išvarčiau visus ir išjieško
jau, o apie skandalą nei pu
se žodžio neužsiminta.

Tai dabar aš misliu kad

1931 KALENDORIUS 1931
Rugpjutis-August

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—Pčtnyčia; šeštadienis—Subata.

Sekmad. 9 Romanas. Pilėnas, Gražutė
Pirmad. 10 Laurynas. Laima, Irvis
Antrad. 11 Tiburcijus. Parutė, Pūtis, šilinė
Trečiad. 12 Klara. Laimė, Danguolė
Ketv’tad. 13 Ipolitas. Asibutas. Drytė, Elvyrė
Penktad. 14 Kalikstas. Pajauta. Eimuntas.
šeštad. 15 P. M. Dangun ėmimo. Utenis, Rugilė

kitų laikraščių pranešimai 
buvo tik išmislas su tikslu 
išgarsint Zosę ir jos vyrą, 
kad ji galėtų kandidatuot į 
Sekretorkas, o jis jai strai
psnius rašytų.

Nėra abejonės kad “San
dara” artistės Zosės debiu
tą Susivieniojimo ofise ap
rašys su pasigerėjimu, o 
artistės Petronėlės balsą 
visai išpeiks.

Kalbant apie dainas, Su
sivieniojimo name užviso 
tiktai artistai-dainininkai: 
Tenoras Stasys ir sopranai

Zosė ir Petronėlė.
Bet jie kožnas mokyti 

skirtingoj mokykloj tai jų 
tarpe kilo didžiausia dis
harmonija.

Man nepatinka Lietuvoje 
viena tvarka tai kad val
džia dirba degtinę ir sam
do blaivininkus ją išgerti.

(P. S. Pereitame “Dir
vos” num, skaičiau P. Kriu
kelio raportą kad valdžia 
moka blaivininkams 30,000 
litų į metus už tai kad jie 
savo “arbatinėse” šinkavo- 
ja valstybine.)

Reiktų panaikint arba 
degtinę arba blaivininkus.

ssr

JUROS
MERGA

©

-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----- .-----—(§)

prenume-

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue

©

gaus 
tvirtuose

©

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
f •

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

Knyga baigiama spausdinti ir bus gatava pirmiau negu apysaka baigsis 
rvoje”, todėl paskubėkit užsisakyti ją dabar ir prisiųsti prenumeratą-.

TAM LAIKO DUODAME TIK IKI RUGS-SEPTEMBER 1 D.
Po tos dienos vardus į knygą įtalpinti bus jau pervėlu! Skubėkit!

©

“JUROS MERGA“ taip pat bus apie 300 puslapių didumo — 
taigi didele 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
gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 
audimo viršeliuose.

Prie to, kaip ir seniau, ir šioje knygoje bus įtalpinti
ratorių vardai, ir bus skelbiama “Dirvoj“ 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.
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VIEŠINTOS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis kur dvarininkas 
Komaras saujom mėtė 

pinigus.
Viešintos yra Panevėžio 

apskrityje miestelis. Su a- 
pielinke skaitosi virš 4,000 
gyventojų.

Nuo šios vietos įsisteigi- 
mo, kaip padavimai rodo, 
bus kokie du šimtai metų. 
Šioje vietoje buvo neperei
namos girios ir pelkės.

Prieš pat karą Viešintos 
buvo mažas bažnytkaimis, 
apart bažnyčios jokios Įs
taigos nebuvo. 1906 metais 
užbaigta budavoti muro 
bažnyžia, kuri ir dabarti
niu laiku puošia visą mies
telį.

Prie pat miestelio yra di
delis ežeras su piliakalniu, 
kuris yra apaugęs pušelė
mis. Padavimai rodo kad 
toje vietoje deginta senovės 
dievams ugnis ir aukauta 
aukos. Vokiečiams užėjus, 
karo laiku buvo pradėta 
kasinėjimas, atrasta vien 
tik sudegusios anglies.

Toje vietoje dabar vietos 
Šauliai suruošia Jonines su 
pasilinksminimais.

Visas miestelis priklausė 
prie dvarininko7 Komaro ir 
turėjo mokėti jam duoklę.

Kilus didžiajam karui vi
sas miestelis buvo sudegin
tas, o gyventojai išbėgiojo 
Į Rusiją. 1918 metais pa
skelbus Lietuvos, nepriklau
somybę pabėgėliai pradėjo 
gryžti Į savo vietas ir ėmė 
atstatyti trobesius. Už že
mę dabar niekas duoklių 
dvarui nemoka. Nors dva
ro centro pirkėjas Stukas 
ir reikalavo, bet niekas jo 
neklausė, kadangi dvaro 
dalis tapo išparceliuota ir 
miestelėnai likosi laisvi 
nuo dvaro baudžiavos.

Praėjus karui, pirmiau
sia susitvėrė valsčiaus savi
valdybė, paštas, ’ vaistinė, 
pradžios mokyklos, pieninė, 
kooperativas, pradėjo veik
ti Stroliaus garo malūnas, 
kuris ir visą miesteli ap
šviečia elektros šviesa.

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 savininkų (32) 

KENMORE 1115M

Valsčiaus valdyba nuta
rė šių metų pavasarį įtaisy
ti miestelyje cementinius 
šaligatvius. Taip čia vis- 
kad ir tvarkosi sulyg dides
nių miestų, tik blogas dar 
susisiekimas keliais, nes 
artimiausia gelžkelio stotis 
yra už 20 kilometrų, o į ap
skrities miestą Panevėžį 45 
kilometrai.

Iš turtingiausio apielin- 
kės dvarininko Kamaro jau 
maža žymė beliko, bet ku
rie pamena pasakoja kad 
buvo geras ponas, tik per
daug gerdavo. Kai atva
žiuodavo į miestelį susišau
kdavo visus miestelio Žy
dus ir kitus biednus žmo
nes ir mėtydavo saujom si
dabrinius rublius, o jam bu
vo gražu kaip visi rinkda
vo ir stumdydavosi. Jis mi
rė nuo degtinės.

Apielinkėse miestelio že
mė yra nebloga, yra gero 
miško, kuriame yra stirnų 
ir vilkų. Yra ir nenusau
sintų pelkių, kurios reikė
tų nusausint, bet niekas ne
sirūpina. Dabartinė Lietu
vos vyriausybė mielu noru 
padėtų jeigu kas užvestų 
propagandą už nusausini
mą.

Parapija skaitosi grynai 
Lietuviška, bažnyčioje pa
maldos atliekamos tik Lie
tuviškai,

Pašte pareina į savaitę 
visokių Lietuviškų laikraš
čių apie 500 egzempliorių, 
iš ko matyt kad žmonės 

’.šviečiasi. Tik nežinia del 
ko dar yra užsilikus Lenkų 
mokykla, palaikoma “Po- 
chodnios”, kurion lankosi 
iš visos apielinkės vos de- 
sėtkas mokinių. Laikas ją 
likviduoti.

Girdėti daug nusiskundi
mų nuo apielinkės ūkinin
kų kad už paslėptas žemes 
reikia mokėti mokestis su 
pabaudom ir ne vienam po
licija ir po karvutę aprašė.

A. Klimavičius.

KAMBARIS 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

UŽDIRBK BESIMOKINANT
Kirpimo ir siuvimo mokykla jau

noms mergaitėms, taipgi moterims 
ir merginoms. (35)
The. Progressive Dressmaking School 
Olympia Bld. E. 55th ir Broadway

Michigan 9363.

PAJIEŠKAU Juozo Bartušio, pa
eina iš Skiražemių k., Sartininkų v., 
Raseinių ap. (dabar Vainuto vai., 
Tauragės ap.). Amerikon išvažiavo 
anksti apie 1902-5 metus, tikrai ne
pamenu. Prašau paties atsišaukti 
arba kas apie jį žinote prašau pra
nešti.

J. Petrauskas 
Kaunas, Mickevičiaus g. 9 

Lithuania.

VELTUI PAMOKINIMAS
The Electrical League praneša jog 

ji suteiks veltui pamokas “Dirvos” 
skaitytojoms norinčioms išmokt ope- 
ruot elektriškas prosijamas maši
nas.

Skaitytojos kurios nori išmokti ši
to puikaus moderniško darbo taupy
tojo privalo apsilankyti į Electrical 
League bustynę bent šeštadienio ry
tą nuo 9:30. Kožnai bus duodama 
elektriškas prosytojas ir bus patyrę 
mokytojai, kurie aprodys kaip rei
kia ta mašina vartoti.

Visoms moterims turi būti aišku 
kad šis patarnavimas yra veltui ir 
kad ypata kuri mokysis nepasista- 
to save jokin privaluman. Electri
cal League, kaip žinoma, neturi nie
ko parduoti ir nesiūlo pirkti.

Electrical League bustynė, kur 
pamokos duodamos, randasi ant 18- 
to aukšto Builders Exchange Build
ing. Tas budinkas yra ant Pros
pect avė., tuoj į vakarus nuo Onta
rio st. ir tiesiai prieš Prospect avė. 
ineigą į Union Terminai.

MONTREAL
Piknikas. Liepos 26 d. L. 

D. organizacija LaSalle gi
rioje surengė pikniką, pub
likos buvo iš įvairių tautų, 
nes tų L. D. arba komunis
tų čia perdaug nėra. Buvo 
visokių žaislų, šokių ir mu
zikos, ir net trys poros im- 
tikų.

Iš publikos atsirado vie
nas Lietuvis stipruolis, ku
ris matydamas kaip kiti 
imasi, iššaukė kitus su juo 
persiimti. Niekas nesutiko, 
iki ant galo Rusas imtikas, 
kuris pirmiau imtynėse nu
galėjo Francuzą, pasiryžo 
išbandyt ir musų Lietuvį, 
P. Laurusiavičių. Sutikta 
imtis 10 minu tų laiko. Na 
ir paprastas darbininkas 
susikibo su patyrusiu imti- 
ku. Visi manė kad bus juo
ko iš to. Rusas sugriebęs 
Lietuvį partrenkė, bet tas 
tuoj išsiliuosavo ir atsisto
jo ant kojų. Bet kai Lietu
vis prislėgė Rusą tai anas 
negalėjo ištrukti ir tapo 
prislėgtas prie žemės.

Publika tą matydama la
bai plojo. Kada Rusą pa
leido jis dar norėjo imtis, 
nes nebuvo praėję 10 minu- 
tų laiko. Rusas mat parau
do iš gėdos ir norėjo dar 
pasirodyt. Refery buvo Ru
sas, kuris irgi sakė kad 
Lietuvis nebuvo to Ruso 
imtiko paguldęs. Patarti
na Laurusiavičiui apsisau
goti ir būti atsargiam šok
ti prieš išsilavinusias imti
nus, nes jie moka sužeisti 
norėdami paimti viršų. •

Piknikas baigėsi kada tū
li ėmė bandyti alaus bute
liais vieni kitų galvas. At
vykus policija visus išvaikė.

Nors komunistai aima
nuoja darbininkams apie 
bedarbes, bet matyt dar 
yra svieto neatjaušiančio 
blogų laikų ir turinčio pini
gų gerti ir muštis.

Ten Buvęs.

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

TORONTO, ONT.
VISKO PO BISKĮ

Bedarbė. Bedarbių čia 
pilna, ir jei kur pasigirdo 
apie darbą tai subėga mi
nia žmonių, kožnas tikisi ar 
nepaims jį į darbą. Bet re
tai kad kam papuola dar
bas gauti.

Bedarbių eilės kasdien 
dejuoja, šaukiasi darbo ar 
duonos.

Bet paėmus kitą pusę 
gyvenimo visai nepanašu 
kad žmones spaudžia be
darbė, vargas ar skurdas. 
Tik pažvelgus į Lietuvius 
matai kaip jie vieni kitiems 
neapsileidžia, iki paskuti
nes puošiasi, vėliausios ma
dos rubus taisosi, perkasi 
automobilius, sportauja iki 
padūkimo, geria, ūžia, vie
ni kitiems bėdoje neužjau
čia, kad ir vienos idėjos, 
vieni kitus žemina, išjuo
kia, nuolat dirbantis pašie
pia bedarbį. Kaip kur pa
ima į darbą vieną-kitą dar
bininką, bet Lietuvis nepa
sistengia savą rekomenduo
ti ar pas užvaizdą paprašy
ti darbo. Vis pavydas, per 
ką sunku prieiti prie susi
pratimo ir vienybės.

Vieni vedasi, kiti skiria
si. Čia tarp Lietuvių ran
dasi nemažai tokių kurie 
Lietuvoje paliko žmonas, 
jas užmiršo, nei laiško ne
parašo, o kiti susidėję su ki
tomis gyvena, veda jas kaip 
tikri jaunikiai. O daugu
ma vėl šaukia, rėkia divor- 
sų. Nenuostabu kad poros 
skiriasi del rimtų priežas
čių, bet yra ir juokingų 
mažniekių už kuriuos jieš- 
ko divorsų. Tas atsitinka 
pas jaunesnius, bet ir pas 
senus, ilgai poroje gyvenu
sius. O tas yra prastas pa- 
vyzdis jaunimui.

Išdeportavo Lietuvį. Lie
pos 14 d. išvežė Lietuvį V. 
Rutkauską is Toronto at
gal į Lietuvą. Jis gyveno 
Winnipege, išvažiavo į miš
kus dirbti ir miške sulaužė 
jam koją. Valdžia mokėjo 
šiek-tiek pašalpos iki gulė
jo ligoninėje. '-Iš ligoninės 
išėjus jis vistiek negalėjo 
dirbti ir jau pašalpos nega
vo. 1929 m. atvyko iš Win- 
nipego į Toronto ir čia pra- 

i dėjo jieškoti pašalpos, kai-

po šioje provincijoje sužei
stas. Negaudamas jokios 
pagalbos, galiaus kreipėsi Į 
miesto valdžią, kuri rado 
geriausiu deportuoti jį at
gal į Lietuvą. Ten randasi 
jo žmona su vaikučiais. Ti
kėjosi nabagas rasti čia gy
venimo pagerinimą, o pra
radęs sveikatą turėjo gryž
ti į gimtinį kraštą.

Toronto Žvalgas.

TORONTO, ONT.

Prie “Vargoninko mitin
go”. “Dirvos” 28 nr. tilpo 
korespondencija viršminė- 
tu antgalviu, kuri sukėlė 
tūlų ypatų pasipiktinimą, 
vargoninkas net šaukė pa
rapijos komitetą aptart ką 
daryt su tokiu korespon
dentu, bet komitetas nesu
sirinko ir dalykas liko neiš
rištas.

Man toj korespondencijoj 
nebuvo nieko blogo ir ne-

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate j 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOL1S
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 !
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J Ofiso Telefonai Namu ” 
v MAin 1773 KEnmore 4710W •• 
j: P. J. KERŠIS ž 
•j. 1426-8 Standard Trust Bldg.C

Baigęs teisių moįkslą Cumber- ..
❖ land Universitete' ir darbuojas;; 
T su Teisių ofisu .advokatų įi 
$ Collister, Stevens ir
<; Kurzenberger ;;
❖ Su visais teisiu reikalais Lietu- ••
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ” 
j kreipkitės prie musų. y

GLADIOLŲ
Clevelando Public auditorijoj ren

giama Rugp. 14, 15 ir 16 d. Nacio- 
nalė Gladiolų ir Clevelando Daržų 
Gėlių Paroda.

Paroda bus per tas tris dienas 
nuo 10 ryto iki 10 vakare, tik ati
darymo dieną publika bus įleidžia
ma nuo pietų. Iš ryto pirmą dieną 
teisėjai rinks' gražiausias ir skirs
tys dovanas. Antrą dieną, Cuyaho
ga Apskrities raiši vaikai bus atga
benti parodą matyti.

Iškalno perkant, tikietai parsi
duoda po 35c. Parodos laiku bus 
po 50c.

Tikietus iškalno. galima gauti pir
kti visose Fisher Bros, krautuvėse, 
Standard Drug Krautuvėse ir Adam1 
Hoffman keputvėse. '

I DABAR I
| PENNZIP ETHYL |

NAUJAS ETHYL GASOLINAS
| Sudėtis geriausių ypatybių kokios tik randasi f

PENNZIP
Su visais patogumais kokius duoda Ethyl.

= Trumpu laiku kokį PENNZIP buvo rinkoje jis = 
= tapo populiariškiausias motorams kuras kokį =
= kas kada publikai šioje srityje pasiūlė. Jį vir- f
= ši j a tiktai |

PENNZIP ETHYL
COLUMBIA REFINING CO. |
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matyt už ką butų galima 
pradėt bylinėtis. Tokias ko
respondencijas reiktų tal
pinį Asilo skyriuje, nes ta
me mitinge buvo tik juo
ko tai ir aprašymas reikėjo 
patalpint juokuose, lai Asi
las savo ilga uodega išrištų 
dalyką.

Patarčiau p. vargoninkui 
nepykt už tai ir negadint 
savo nervų, nes tamista ir
gi gražiai moka aprašyti 
kitus. Klaipėda.
NAUJA KRAUTUVĖ 

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.
•***************<»*****<

O ROSEDALE ©I
*Dry Cleaning Go.t

HEnd. 7906 į
❖ C. F. PETRAITIS, Prop, |
t 6702 Superior Ave., |

WATERBURY, Conn.
Mirė jaunas Lietuvis biz

nierius. Liepos 26 d. mirė 
Kazys E. Kažemekas, 26 m. 
amžiaus, sūnūs žinomo Lie
tuvio biznieriaus Kazio E. 
Kažemeko. Velionis buvo 
pamokytas vyras, buvo vi- 
ce-prezidentas Kažemekas 
& Co., Inc.

Palaidotas Liepos 29 d. 
iš namų Union City, su baž
nytinėmis apeigomis iš Šv. 
Juozapo bažnyčios.

Visi apgailauja gero ir 
darbštaus vaikino. Liko di
deliame nuliūdime jo tėvas 
ir giminės. Rep.

PORTAGE MARKET 
CO.

Turime didelę daugybę jaunų 
šio pavasario ančių.

Lietuviams patogi vieta

6921 Wade Park Ave.
ENdicott 9764 ar 0144

Elektriškas Prosytojas 
Taupo Laiką ir Vargą

kitokius skalbinius.

■j EIGŲ jums trunka net 

penkios valandos laiko kas 

savaitė atlikti. savo prosiji- 

mą, tą darbą galit atlikti į 

tris valandas su Elektrišku 

Prosytoju. Darbą atliksit 

sau sėdėdama, o mašina pa

ti prosys. Elektriškas Pro

sytojas prosija VISUS skal

binius be išėmimo ... ne 

tik paprastus plokščius, bet 

ir marškinius, suknias, Tau

kuotus langų užtiesalus ir

Elektriškas Prosytojas suprosija skalbi

nius švelniai ir priduoda gražumą ir švelnumą, prie kurio taip 

greitai nekimba nešvarumas ... Ir jis sutaupys jūsų energi

ją ir laiką, kurio turėsit kitiems malonesniems užsiėmimams.

Exibicija kurią Kiekviena Mo Lekcija kurią Kiekviena Mo-

Ui

teris Privalo Pamatyti teris Privalo Išsimokyti
Savo ultra-moderninėj parodos salėj Iš vienos lekcijos jus galit patirti kaip

TĖVAS TVAF
PŪDĖ SA

DUKTĖ]

Saulių valsčiuj 
me ūkininkas L- 
ttĄ dienų ve 
a»ną. Močeka

1 pirmosios motino 
prikalbėjo vyrą n

I kratyti. Tėvas 
žmonos ir tikras 
teris be pasigaili 
tė laukan—“tikit 
man nereikaling 
siu valgio, mai

i gės”. Mergaitėb 
I išėjo. Stojo pas 
| tarnauti. Po kie 

riausioji duktė •
■ no su vyrais, pr 

gauti ir po kiek 
juto apsikretus 
liga. Kiek laiko 
nesuprato, bet 
mė darytis kaž

I mergaitė kuo 
ėmė gydytis, be 

Į Per tam tikrą
■ tiek išsiplėtė, !■ 
' mieji suprato ii

lidjai. M. L-tė 
ir gydoma vald 

j mis. Apgydyti 
pristatė tėvui.

Į buvo tiek žiai 
gabenus duktė 

į jo liudijimu ai

I

<

J. J. LA
JEWELER

Nusipirkit sai 
setą ir turėsit 
ant visados, 
velande Liet 
Parduotuvė, 
dam visokias 
taisom laikroi 
dėlius.
6407 Sup

Prie E. C 
—ENdico

Hard
6933 Supę

Maliavos Narni 
ir iš 1

Darom raktus. '

j (THOfi 
j Lietuvis I 
Į 1304 E. I 
[ Kampas Sopei

Florida 1 
(Virš Lietui

E. 79TH f c
Electrical League turi surinkus visus 
paskiausių modelių Elektriškus Prosy- 

tojus. Daugybė išdirbimų, daugybė 
stilių. Tipai pritaikyti laikyti virtu
vėje arba skiepe skalbykloje. Čia at
silankiusios galit išstudijuoti juos, iš
bandyti juos pačios. Inėjimas veltui. 

Nieko ^nesiūloma pirkti. Atdara kas
dien per savaitę nuo 9 iki 5.

Elektriškas Prosytojas gali atlikti VI
SA jūsų šeimynos prosijimą. Veltui 
pamokos duodamos musų ekspertų 
šeštadieniais. Kiekviena moteris gali 
atsilankyti. Prasideda nuo 9:30 vai. 
Jokių susitarimų nereikalinga; tiktai 
ateikit, pasirengusios praleisti keletą 
interesingų valandų. Nėra jokios pri- 
derystės už tai—ir čia nėra nieko par
davimui.

A. S. BAI

Pirmos
Pm

Fotografui 
tuvių ir I 
vienius. I 

geriausia,

1197
PROh

BUILDERS EXCHANGE BUILDING ★ issh FLOOR

Adi

PROSPECT NEAR ONTARIO * CHERRY 2535

Lietuviai 
singą pa 
natiškas, 
navimas. 
sąžiningi, 
lėšos, $11
6621 ED
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TĖVAS TVARTE SU
PŪDĖ SAVO

DUKTERĮ

Šiaulių valsčiuje, M. kai
me ūkininkas L-čius prieš 
keletą dienų vedė antrą 
žmoną. Močeka neapkentė 
pirmosios motinos dukterų, 
prikalbėjo vyrą nuo jų atsi
kratyti. Tėvas paklausė 
žmonos ir tikras savo duk
teris be pasigailėjimo išme
tė laukan—“tikit kur norit, 
man nereikalingos, neduo
siu valgio, maisto, pasto
gės”. Mergaitės verkdamos 
išėjo. Stojo pas ūkininką 
tarnauti. Po kiek laiko vy-
riausioji duktė M. susipaži
no su vyrais, pradėjo drau
gauti ir po kiek laiko pasi
juto apsikrėtusi venerine
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liga. Kiek laiko tos ligos ji 
nesuprato, bet kai kūne ė-'gyti,

Tačiau ji, kaip duktė, vis
gi buvo palikta. L-čiui įsa
kyta ją globoti ir gydyti. Ir 
L-čius pasiėmė sergančią 
dukterį globoti. O globojo 
šiatip: kelias dienas laikė 
a’j-kirai, kol viskas nurimo, 
kaimynams kalbėjo kad iš- 
vežiąs ją tolimon ligoninėn. 
Ir vieną naktį “išvežė”. . . 
iš kambario per kiemą į 
tvartą.

Jau iš anksto turėjo pasi
ruošęs du lenciūgus, prikal
tus gyvulių tvarte prie sie
nos. Nuvedęs savo dukterį 
prirakino prie tų lenciūgų. 
Vienu pririšo ranką, kitu 
koją. Mergaitė turėjo gulėti 
ant mėšlų kur šlapia, dvo
kia, kur pavojingos srutos, 
šlykštus kirminai rausėsi., 
kur nebuvo šviesos ir gryną 
oro. Tik vieną kartą per 
dieną atnešdavo jai paval- 

ir tai nei vieno neval-

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Centro Valdybos Vice-Pir- 
mininkas Inž. A. Graurog- 
kas laišku iš Liepos 17 d. 
praneša sekantį:

“Del pasklidusių žinių 
kad Juozas Adomaitis važi
nėjo Amerikoje praeitais 
metais kaipo Šaulių Sąjun
gos atstovas, arba kaipo 
Šaulių spaudos atstovas, 
šiuo Saulių Sąj-gos Centro 
Vadovybės vardu turiu gar
bės pranešti Amerikos vi
suomenės žiniai kad Ado
maitis nėra net šaulys ir ji
sai neturėjo jokių1 Šaulių 
Sąjungos Centro Įgalioji
mų, nebuvo Šaulių Sąjun
gos atstovas ir dėlto už jo 
žygius Amerikoje Šaulių 
Sąjunga neatsako.”

mė darytis kažkas negera, 
mergaitė kuo išmanydama 
ėmė gydytis, bet ligą slėpė 
Per tam tikrą laiką liga 
tiek išsiplėtė, kad ir sveti
mieji suprato ir pranešė po
licijai. M. L-tė buvo suimta 
ir gydoma valdiškomis lėšo
mis. Apgydyta mergaitę 
pristatė tėvui. Bet tėvas 
buvo tiek žiaurus, kad at
gabenus dukterį su gydyto
jo liudijimu atsisakė priim- 
ti.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

Nusipirk!t sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle- 
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brangmenas ir 
tąisom laikrodžius ir laikro
dėlius.

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

J. C BLASER
Hardware 

6933 Superior Ave. 
Maliavos Namams iš vidaus

gomų likučių.
Buvo visiems paskelbta, 

kad duktė gydosi ligoninėj. 
Ir žmonės pradėjo užmiršt, 
kalbos nutilo. Tuo tarpu 
prirakintoji prie retežių gu
lėjo šlapiuose mėšluose, dra 
bužiai ant kūno supuso ir 
krito gabalais. O jos kūnas 
taip pat puvo ir leidosi ga
baliukais. To viso neperneš- 
dama, tėvo kankinama duk
tė pamišo. Bet tėvas ir ta
da nepasigailėjo ir dukterį 
laikė gyvu lavonu ir slėpė 
nuo žmonių. Bet tačiau po 
kiek laiko kaimynai visgi 
sužinojo. Atėję su seniūnu 
pareikalavo L-čių toliau 
dukters 1 nekankinti. Šiaip 
busią pranešta valdžiai. Tė
vas pabūgo ir pasižadėjo to
liau dukters nebekankinti. 
Išėjus kaimynams, tėvas 
dukteriai paskelbė savo 
“amnestiją” ir ją tuojau į- 
vykdė: apipuvusią, pami
šusią mergaitę iš tvarto 
nuo mėšlų perkėlė daržinėn 
ant šiaudų. Čia taip pat 
prirakino tik jau vienu re
težiu. “L. A.”

šiaurės Lietuvoję trūksta 
darbininkų.

Vasaros darbymečiui ate
itis, šiaurės Lietuvoj: Šiau
lių, Panevėžio, Kretingos ir 
Mažeikių apskrityse ūkinin
kai negauna prie laukų dar
bų užtektinai darbininkų.

Padieniui darbininkui 
moka iki 8 lit. ir duoda val
gi, bet vistiek darbininkų 
trukumas labai jaučiamas. 
Daug darbininkų atitraukia 
nuo laukų darbų geležinke
lių statyba, laukų nusausi
nimas ir miškų gamyba, nes 
kaip tik šiuo momentu ga
minami audros išversti me
džiai—išvartos ir vėjolau- 
žos.

Be to, dalis darbininkų iš 
anksto pavasario yra išvy
kusiu Latvijon. “

“L. A.”

ir iš lauko
Darom raktus. ‘ End. 0280

j Dr. S. T. Tamošaitis )
(THOMAS)

Lietuvis Dentistas j 
; 1304 E. 68th St. j 

j Kampas Superior Avenue 1 
Florida 2898-R

f (Virš Lietuvių Banko) U

Musų bekonų eksportas.
Iki šių metų Liepos 1 d. 

t. y. per pirmą pusmetį, iš 
Lietuvos išvežta 151,620 
centu, bekono. Per pirmą 
šių metų ketvirtį išvežta 
65,280 centu., o per antrą— 

j 86,340 centnerių. Šymet be
kono išvežta daug daugiau. 
Per visus 1930 m. bekono 
buvo išvežta tiktai 73,000 
centneriu. “L.A.”

Prieauglio parodos.
Kaip ir kitais metais, taip 

ir šiemet Įvairiose Lietuvos 
vietose ruošiamos gyvulių 
prieauglio parodos. Už ge
riausią išauginta prieauglį 
bus duodama premijos. Šių 
metų prieauglio parodoms 
prieini j uoti žemės ūkio rū
mai paskyrė 40,000 litų. Iš 
šių lėšų 12,000 litų skirta 
arklių prieaugliui ir 28,000 
raguočių prieaugliui premi
juoti. “L. A.”

“DRAPIEŽNAS DZŪ
KAS” BANCEVIČIUS 

IMSIS SU FOX

Šio mėnesio 23 d., už po
ros savaičių nuo dabar, at
sibus SLA. 14-tos kuopos ir 
“Dirvos” didelis piknikas, 
kuriame pirmą kartą Cle- 
velandiečiai gaus pamatyti 
garsų Chicagos Drapiežną 
Dzūką Juozą Bancevičių.

iVisus imtikus Clevelan- 
diečiai matė, bet Drapiež- 
no Dzūko dar nematė iman
tis su niekuo. Tai yra vy
ras prieš kurį drebėjo Ko
maras, Požėla, Sarpalius ir 
kiti Chicagos smarkuoliai, i 
ir jie norėjo verčiau gra
žiuoju su Drapiežnu Dzūku’ 
gyventi, kad tik nešauktų' 
juos į imtynes.

Bancevičius yra pusiau 
sunkaus svorio, sv,eria apie 
190 svarų. Jam priešu pa
rinktas pragarsėjęs Cleve- 
lando paliemonas Charley 
Fox, 195 svarų.

Tai bus pirmas susitiki
mas žymaus Lietuvio su 
šiuo smarkiu paliemonu, 
kuris visadąs norėjo išban
dyt Lietuvius Šimkų„ Požė
lą ir kitus sau lygaus didu
mo.

Bancevičius sako: Aš su
tinku ristis su bile kokiu ir 
nei vieno jūsų Clevelandie- 
čio nebijau.

Imtynės atsibus Neuros 
Darže, nedėlioj, Rugpjučio- 
August 23 d.

Tai bus pirmos imtynės 
nupiginta paprastų' pikni
kų įžanga. Neatsilikit nei 
vienas namie tą dieną, ma
tysit ko dar nematėt.

Didelis Piknikas
I 

IR

IMTYNES
IMSIS “DRAPIEŽNAS DZŪKAS” BANCEVIČIUS SU FOX

Nedel. Rugpjučio-August 23d.
RENGIA

dirva:: ir sla. u 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 kokiar 
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. Slinkio Orkestras

Keliones j LIETUVA
Nupigintos Round Trip Laivakortes

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

1197 East 79th Street
PRONE UEnderson 3535

Musų sviesto eksportas per 
Klaipėdos uostą.

Sviesto per šių metų pir
mą pusmetį, t. y. iki Liepos 
1 d., iš viso išvežta 3,209,000 
klg. arba 57,873 stat. Iš jų 
I rus. tenka 28,916 stat., 
11—25,941 ir III—2,026 stat. 
Pernai per pirmą pusmetį 
buvo išvežta 2,133,108 klg.

Burke vėl nugalėjo 
Von Elnią

Tecumseh, Ont., Kanada. 
— Rugp. 1 d. buvo sureng
ta golfo lošis, kuriame da
lyvavo Lietuvis čempionas 
Billy Burke ir jo nugalėtas 
Ohio valstijoj oponentas 
Von Elm. Burke vėl lai
mėjo įmušdamas 71 kartą. 
Von Elm net į 76 kartus.

Rugp. 9 ir 10 d."Burke ir 
Von Elm turės kontestus 
Clevelande dviejuose golfo 
klubuose. Milžinišku Cunard Line laivu “AQUITANIA” — 45,647 tonų

Adolpas Jakubauskas
A D O L P H JAKUBS
Lietuvis Grabcrius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsi! tei
singa patarnavimą. Laisnuotas Balsam uoto jas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tek ENdieott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Kilnojamos žemės ūkio pa
rodos.

Šiais metais ■ Lietuvoje 
bus suruošta 19 vietų žemės 
ūkio parodos, būtent: 1) 
Biržuose, 2) Garžduose, 3) 
Krosnoje, 4) Prienuose, 5) 
Viekšniuose, 6) Raguvoje, 
7) Rokiškyj, 8) Viesėjuotfe, 
9) Šakiuose, 10) Žagarėje, 
11) Šaukėnuose, 12) Šilalė
je, 13) Plungėje, 14) Kai
šiadoryse, 15) Siesikuose, 
16) Utenoje, 17, Pajevony
je, 18) Dusetose, 19)Vilka- 
viškyje.

Sakytų parodu ekspona
tams premijuoti žemės ri
kio rumu valdyba paskyrė 
79,200 litų, kurių 66,700* lt. 
—gyvuliams ir 12,500 litų— 
namų pramonės dirbiniams 
premijuoti. š‘L. A.”

Šarkis su Camera?
Iš New Yorko skelbiama 

kad Rugsėjo 23 d. bus su
poruotas kamštynėms Šar
kis su Italu milžinu Came
ra.

Kitos žinios skelbia kad 
šią žiemą Floridoj bus su
poruotas Vokietis Šmeling 
su Mickey Walker, kuris 
nesenai atsilaikė prieš Šar
kį. Taigi kitą vasarą Smė
lingu! teks tikrai stot prieš 
Šarkį.

Kiti skelbia kad dar Šar
kis norėtų kartą susikibti 
su Walker’iu.

Visi promoteriai dabar 
žiuri į Šarkį geriau negu 
žiurėjo prieš jo muštynes 
su Walker’iu.

Rugs. Septemb. 9d.
Kaina į Abi Puses $159™

Kaina Į vieną pusę $115; kitais laivais $107; taksai mokasi ekstra

Kitais Laivais Round Trip į Klaipėdą $150

Tarp musų Inilikų
Juozas Komaras dar vis' 

vajavojasi Kanadoj ir rašo’ 
kad guldo savo priešus ir 
geria gerą alų.

Portland, Ore., Liepos 29 
d. Jack Garisonas nugalėjo 
Švedą Alex Anderson.

Fresno, Cal., Karolis Sar
palius nugalėjo Sol Schla-1 
gel, Vokietį.

("Kurie norit pigiai parvažiuoti į Lietuvą pasinau- 
dokit šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio mė
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per-

. L kant laivakortę Į abu galu (round trip) galit par- y 
važiuot į Lietuvą vienu iš didžiausių, pasaulyje v 
laivu tik už $159. Taksai ekstra. J vieną galą 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $115 Į Klai- j 
pėdą. Kitais laivais — $107. I aksai ekstra. /

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. 1

"DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

DIRVA

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Pasauline Y. M. C. A.
Konferencija

Clevelande, Public Auditori
joje, Rugp. 4 iki 9 d. atsibuna 
Y. M. C. A. konferencija, į ku
rią atvyko delegatai iš viso pa
saulio be skirtumo rasės, tau
tos ir nusistatymų.

Gal ne visiems yra žinoma 
kas yra ta Y. M. C. A. (Young 
Men’s Christian Association) 
arba Jaunų Vyrų Krikščionių 
Asosiacija. organizacija tu
ri milijonas narių visame pa
saulyje ir užlaiko, ypač Ame
rikoje, bendrabučius, svetaines, 
knygynus, mokyklas. Jos vei
kimai nėra politiniai bet doro
viški, krikščioniški, nes nariai 
prigulėdami lavina savo kūną 
visokiuose sportuose, savo pro
tą knygomis ir savo dvasią bū
ti teisingais ir pavyzdingais 
sau ir savo tėvynei. Kitais žo-

kalbant, Y. M. C. A. ru-> 
padaryti žmogų tvirtu 

prote ir dvasioje. Esant 
toje trejybėje žmogus

tys. Prie apkalbėjimo priklau-1 Kas Užmokės Kaštus? 
so klausimai divorsų, šeimynos 
auklėjimas, tikybos apkainavi- 
mas, ir tt.

Apart kitų tautų delega 
tų esančių šioje konferencijoje, 
dalyvauja ir vienas Lietuvis, 
Dr. B. F. Kubilius iš So. Bos
tono, kuris yra išrinktas Bos
tono Y. M. C. A. delegatu.

Lankėsi “Dirvos” redakcijo
je delegatės Moterų Sąjungos 
seime: Chicagietės pp. 
nė, Nausėdienė ir kitos.

Kirie-

ti-

Pereiti} savaitę per šešis va
karus operos sezono atsilankė 
nte 88,708 žmonės, žinoma, 
kietų pigumas tą padarė, o ti-
kietus galėjo padaryt pigius to
dėl kad stadiume yra daug vie
tos, todėl stengtasi duoti pro
gą kuodidžiausiam žmonių skai
čiui dalyvauti.

ir
Tokius principus Jau- 

Vyrų Krikščionių Asosiaci- 
turėdama, neturėjo sunku- 
prigyti Amerikoje ir kito- 

šalyse, o pastaru laiku ir 
Kodėl dar Lietuvo-

džiais 
pinasi 
kune, 
tvirtu
patampa kulturingu ir naudin- 
dingu savo šaliai, valdžiai 
Dievui.
nų 
ja 
m o 
se
Lenkijoje, 
je jos nėra tai yra klausimas. 
Gal ateitis turi ką kitą musų 

- tėvynei. Dar nėr# vėlu.
Ką dabartinė viso pasaulio 

Y. M. C. A. konferencija turi 
atsiekti ? Vienas-kitas svarbes
nis klausimas čia apkalbamas. 
Svarbiausias šių dienų klausi
mas kuris apkalbamas tai kaip 
galima priruošti dabartinę jau
nuomenę kad ji neremtų tauti
nių ir tarptautinių karų, kitaip 
sakant prirengti žmones kad 
jie galėtų savus ginčus išsprę
sti be kraujo praliejimo.

Ši konferencija sudarys bu
dus ir pateiks planus kaip iš
vengti karų ir kaip priruošti 
žmones kad jie mylėtų taiką.

Kitas klausimas išeilės svar
bus ir bus apkalbėtas tai kaip 
prašalinti ekonominį išnaudoji
mą ir bedarbes, kurios apsirei
škia visame pasaulyje.

Trečias klausimas kuris bus 
plačiai apdiskusuotas tai žmo
nijos socialinė ir religinė padė-

VIEŠA PADĖKA
Mes kurie esame nusistatę 

veikti prieš Kun. V. G. Vilku 
taitį, šiuomi išreiškiame širdin
giausios padėkos' visiems kurie 
atsilankė musų parengtam pik
nike Liepos 26 d. Neuros dar
že. Ačiū žmonių susipratimui 
ir gausiam atsilankymui pikni
kas gerai nusisekė, iš ko liko 
gerai pelno musų tolimesniam 
veikimui. Ypatingai priklauso 
didelė padėta T. Neurai, kuris 
davė mums daržą naudoti.

Tatgi ačiū visiems kurie kuo 
nors prisidėjo prie šio pikniko 

tuomi parėmė musų veikimą.
Rengimo Komisija.

ir

Cleveland Tractor Co. gavo 
Pennsylvanijos kelių depart- 

mento užsakymą padaryti 125 
traukiamus traktorius, 
kaštuos $400,000. Prie 
paimta 500 darbininkų.

Jordan Motor Car Co.
užsakymą padaryt 265 automo 
bilius, 100 darbininkų daugiau 
paimta dirbti.

iš

kurie 
darbo

gavo

J. Urbšaitis iš Lietuvių ban
ko pereitą savaitę buvo išva
žiavęs atostogų į Kanadą, pa
siekė net North Bay, Onf. Su 
juo važiavo brolis Klemensas, 
brolienė ir viena vietinė. Ke
lionės padarė 1,300 mylių. Vis
kas pasisekė gražiai.

kurie priguli prie Cleveland© 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

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416JEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

filio I

1404

2047

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street 

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS 
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

9720

8716

9709

IŠ MOTERŲ SEIMO
Šią savaitę, Rugp. 3 iki 5 d. 

Clevelande atsibuvo Liet. Ry
mo-Katalikių Moterų Sąjungos 
15-tas metinis seimas. Posė
džiai laikyta šv. Jurgio para
pijos salėje.

Delegačių dalyvavo apie 45, 
SLA. 14 kp. susirinkimas 5: daugiausia iš Illinois, taipgi yra 

S^°• už'į§ kitų tolimesniu valstijų —
vitaitienę. Vitaiciu gynėjai re-' ‘ , ,r ‘ „ 
kė kad tai ne musų biznis, kad New Yoiko, Mass., Pennsylva
tai tik privatinė ‘bobų’ ar ‘pa- nia. Seimą rengė vietinė 26-ta 
nelių’ peštynė. Jeigu jų priva
tinė peštynė buvo, ko turėjo 
suvažiuoti Pild. Taryba, kas 
mums, SLA. nariams, kaštuos 
apie tūkstantis dolarių. Kas 
tuos kaštus atlygins? SLA. na
riai turi reikalauti kas kalti
ninkai atlygintų. Jau iki šiol 
Gegužis su Vitaičiais, norėda
mi išmesti Jurgeliutę, pridarė 
SLA. nariams $5,000 kaštų be
gaudydami Devenį. Jeigu na
riai tylės tai visą SLA. turtą 
tuoj prarasim, ir tada nereiks 
Susivienijimo nei Vitaičiui nei 
Gegužiui, kaip nereikia Atsta
tymo Bendrovės tięms ponams 
kurie jos iždą išmėtė.

kuopa, kuri irgi gausingai at
stovaujama.

Seimo vedėjos buvo šios:
Sofija Sakalienė, buvus Cle- 

velandietė, dabar Chicagietė, 
“Moterų Dirvos” redaktorė, iš
rinkta pirmininke; •

M. Gerdžiunienė — pagelbi- 
ninkė; f

Sekretorės: Elena Statkienė 
ir O. Ivinskaitė.

Mandatų komisija: Kirienė, 
Čepulienė, Pauražienė.

Tvarkdarės: Glugodienė, Va- 
lunaitienė.

Skundų komisija: Nausėdie
nė, Juškienė, Dambrauskienė.

Tarp delegačių ir seimo sve
čių yra nekurios plačiai Ame
rikoje žinomos katalikų veikė
jos.

Seimas atsibuna su pritaiky
tais vakariniais parengimais, 
ką atliko vietinės moterys.

Pirmadienio vakare puvo di
delis koncertas publikai.

Antradienio vakare — pan- 
ketas viešnioms ir publikai.

Trečiadienio vakare — card 
party su šokiais.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St,

Rengia L. R.-K. Moterų Labdarybės Draugija
Ned. Rugp.-August S, V. and B. Farmoj

Visas pelnas naujai parapj'ai. Bus dvi dovanos $10 vertės lei
džiamos išlaimyjimui. šokiams yros Luizos Orkestras..

Pradžia iš ryto. Įžanpa 25c ypatai.
Visus kviečia Rengimo Komitetas.

Lietuvių Vaizbos Buto
Lietuvių Vaizbos 

pikniką šį 
d., Neuros 
žaislai ir 
Bet įžan-

pikni-
Butaskas.

rengia antrą metinį 
sekmadienį, Rugp. 9 
darže. Bus šokiai', 
šiaip pamarginimas.
ga į pikniką yra veltui, be jokie 
mokesčio, taigi kas norit gra
žiai praleist sekmadienį važiuo
kit į Vaizbos Buto Pikniką.

Gaukit tikietus iškalno “Dir
voje” ir pas kitus Vaizbos Bu
to narius biznierius. Už įžan
gos tikietus galėsit laimėt do
vanas.

Naunčikas taisosi. A. J. Na- 
unčikui buvo sunkiai įsiskau- 
dėję koją kad net negalėjo at
likti savo darbų. Dabar taiso
si ir vėl priiminės klišų darbą.

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
mėnesinis susirinkimas atsibus 
šj penktadienį, Rugp. 7 d., nuo 
7:30 vai. vakare Lietuvių salė 
je. Visi nariai esat kviečiami 
dalyvauti, kadangi yra svarbių 
nutarimų, bus pakeista ligonių 
lankymo sistema ir šiaip nau
jų dalykų aptarimui.

Jonas Jarus.

Kas imsis S.L.A. 14 kp. ii 
“Dirvos” piknike Rugpjūčio 2? 
d. Neuros Darže? Nagi Gar 
sus Chicagietis, “Drapiežna: 
Dzūkas”, Juozas Bancevičius.

Darželio mitingas. Rugpju 
čio 14 d. Įvyks Lietuvių Kultū
rinio Darželio svarbus susirin
kimas. Yra gauta atsakymas 
iš Kauno kad jau ateina Dar
želio planas. Bus svarbių ta
rimų Darželio atidarymo prisi
ruošimo klausime.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir. Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

. 1310 Russell Road

NAUJA VERTYBĖ UŽ ŠIANDIENINĮ 
DOLARĮ

Vyrams ir Vaikinams VILNONIAI SIUTAI
Pirmiau buvo $25 iki $30 vertės

$15
THE KRAMER & REICH CO.

7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

W. R. WIEBOLDT-Superior ir E. G9th St
EINA IS BIZNIO

Viskas Turi Būti Parduota Nepaisant Kainų
Iš priežastieš Mr. W. R. Wieboldt’o ligos jis yra priverstas apleisti namų rakandų biznį. Štai 
yra jums didžiausia proga iš daugelio metų Įsigyti rakandų už visai pigią kainą. Turi būti iš
parduota nieko nelaukiant. Visokiausi namų rakandai atiduodama už nepaprastai žemą kai
ną. Gausit Liberališkomis Kredito išlygomis be jokio mokėjimo už išsimokėjimu pirkimą.

Nereik Mokėt Nuošimčių už Palaukimą-Lengvos Išlygos

Jewelers
J. J. LAZICKAS

6407 Superior avė. ENd. 4635

Printers-Publisbers
“DIRVA”

G820 Superior avė. ENd. 4486
P. A. ŠUKYS

. 1308 E. 68th St. ENd. 4932

P botographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

7C07 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

' Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Vaikų Žaislaviečių Įstei
gimo Sukaktuvės

Sąryšyje su paminėjimu 25 metų 
sukaktuvių nuo įsteigimo Naciona- 
lės Viešo Pasilinksminimo Asosiaci- 
jos, Prezidentas Hoover penkatdie- 
nį, Rugp. 14 d., padarys savo spe
cial; pranešimą 2,500,000 viešų žais
laviečių dalyviams vaikams ir mer-

CIevelando žaislaviečių dalyviams 
>us išdalinta apie 50,000 kortelių 
u Prezidento Hoover’o linkėjimais 
r parašu. Tą darbą atliks miesto 
’asilinksminimo Komisijo n i e r i u s 
ohn H. Gourley. Tokios korteles 
us dalinamos ir kituose miestuose.
Kortelių dalinimą atžymės specia- 

iai paruoštos ceremonijos ir bus 
iškinama svarba sveikatos, saugu- 

atžvilgiais nau- 
organizuotomis

ir auklėjimosi
utis tokiomis

miesto žaislavie- 
perstatymas ša-

Cleveland© 37-se 
se bus septintas 
i serijos. Tai bus Čekoslovakijos 
vaite, kurios bėgyje bus apsaky- 
ai, paveikslai ir dainos iš tos -ša-

BEN BRAZIS
Popieriuotojas ir Maliavotojas — 

iso įvažiavimus, šaligatvius, buda- 
ja garadžius ir porčius. Kainos 
įeinamas.’ Popieriuoja už 20c ttuo 
iuko. Kreipkitės

5905 WHITE AVENUE
Phone FLorida 3533-W.

$5950Viso tiktai

Reguliare kaina $129
negali būti pa
kertės ir šeimi- 
taigi atsilanky-

Jųs sutaupysit net 
kartotas niekados 
ninko kėdė, taipgi 
kit anksti.

$69.50. šis papiginimas 
daugiau., Stalas, šešios 
bufetas. Tiktai 3 liko,

Daugybe Kitų Dalykų Turi Būti Išparduota

S8 B

(walnut) ir 
šėpa, ir pa-

3 ŠMOTU LIVING ROOM SUITES 
Reguliare kaina $110

Tiktai 5 liko. Paskiausios mados ir patogus, 
su dideliu davenport, club kede ir wing back 
atsilošiama kerte, padengti aukštos rūšies ve
lour. Pilnai garantuotų sprenžinų tvirtos apa
čios ir gero subudavojimo.

Reikia 
imoket

8 ŠMOTIJ WALNUT VALGOMO 
KAMBARIO SETAS

Reikia 
imoket Viso tiktai

LEMPOS
JUNIOR BRIDGE

ir Stalines Lempos su Šilko arba 
Sakuotais gob turais — labai gražios 

ir tinka kožnam namui

3 ŠMOTU MIEGKAMBARIUI SETAS 
Reguliare kaina $125

Viso tiktai

Visi dideli, ne kokie maži, stipriai padirbti paskiausių 
stilių pavyzdžiais. Išdailnt juodmedžu 
k tais gražiais brangiais medžiais. Lova, 
sirinkimui vanity arba kornodė.

100% Vatos
Pavienes Komodės $9.75 MATRASAI

Reikia gg 
imoket

$4.489x12 Velvets... $19.75
9x12 Axminsters $22.75

W. R. WIEBOLDT FURNITURE CO
Superior Ave. Cor. East 69th St


