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Balsavimai ir
Riaušes Vokietijoj

ŠTAI KAIP BUT, JEI VĖL DIDELIS POTVI-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Amerikos Darbo Federa
cija laiko savo metinį suva
žiavimą Atlantic City N. J. 
Suvažiavimo programe pir
moj vietoj stovi klausimas 
kaip aprūpinti apie 7,000,- 
000 Amerikoj esančių be
darbių žiemai ateinant.

Pirma mintis yra apie su
trumpinimą darbo valandų. 
1919 metais reikėjo dirbti 
52 valandas į savaitę, o da
bar su pagerintomis maši
nomis tas pats darbas pa
daroma į 34 valandas, bet 
bendrai imant darbo valan
das sutrumpintos iki 50 į 
savaitę. Sutrumpinus dar
bo valandas daugiau butų 
darbų.

Am. Darbo Federacįja ti
ki kad beveik ’ kiekvienas 
darbdavis galėtų duoti už
siėmimo nors mažam skai
čiui darbininkų nuo Lapkr. 
iki Balandžio mėnesio. Jei
gu tie 20,000,000 darbinin
kų kurie dar dirba, but už
tikrinti jog dirbs, jų rūpes
tis praeitų ir jie imtų dau
giau leisti pinigų, sako Fe
deracijos viršininkai.

Kivirčiai filmų teatruose. 
Chicagoj užsidarė apie 100 
judamų paveikslų teatrų ir 
išmesta iš darbo 5,000 dar
bininkų kilus nesusiprati
mui tarp teatrų savininkų
ir filmų operatorių unijos. 
Operatorių unijos patvar
kymą kad kožname teatre 
prie filmų aparato butų po 
du vyru teatrų savininkai 
atmetė ir uždarė teatrus, 
norėdami tą patvarkymą Į 
panaikinti. Kurie teatrai 
veikia nepriklausomai tie 
užlaiko po vieną operatorių 
ir sutaupo nuo $90 iki $175 
į savaitę, kas yra nemažas 
pinigas šiais blogais lai
kais. Del sulaikymo teat
rų veikimo neteko darbo ir 
visi kiti teatrų darbininkai.

Carson City, Nev. — Su
streikavo 125 tunelio kasė
jai prie Hoover tvenkinio.

Naujoj Zelandijoj (Paci- 
fiko vandenuose) vyriausy
bė nusprendė paliuosuoti iš 
mokyklų ištekėjusias mo
kytojas, o į jų vietas pasta
to merginas, bet ir jos tu
rės apleisti mokyklą kuri 
ištekės.

Septyni užmušta. Neto-
Ii Chicagos. automobiliui 
užvažiavus ir sustojus ant 
gelžkelio bėgių, užlėkęs ant 
jo trakinis užmušė septy
nias ypatas.

VISUOMENĖ PRITA
RIA DABARTINEI 

TVARKAI
Berlinas. — Sekmadienį, 

Rugp. 9 d., Prūsija turėjo 
visuotiną balsavimą, kuria
me diduma parodė pritari
mą dabartinei šalies padė
čiai ir nepakrypo prie ko
munistų ar Hitleristų žadė
jimų.

Reakcijonieriai ir komu
nistai dėjo pastangas išnau
doti dabartinį Vokietijos 
krizį pasukimui balsavimų į 
savo pusę, bet nepavyko. 
Didele dauguma balsų pilie
čiai pareiškė pasitikėjimą 
Prūsijos premjerui Braun, 
tokiu budu ir Vokietijos 
kanclerui Bruening.

Komunistai, socialistai ir 
nacionalistai sudėjo savo 

I spėkas norėdami išardyti 
l Prūsijos seimą ir priversti 
j vyriausybę apšaukt naujus 
rinkimus, bet pralaimėjo — 
jie gavo 3,500,000 balsų ma
žiau už poziciją. Radikalai 
gavo 9,783,000 balsų, o po
zicija arti 14,000,000 balsų.

Komunistų riaušės
Komunistų centro name, 

po rinkimų, komunistai su
rengė riaušes: pradėjo iš 
stogo šaudyti į policiją. To 
pasekmėje žuvo du polici
jos kapitonai. Už tai pas
kui policija apsupo komu- 

| nistų namą ir uždarė jį vi- 
I siškai iki Rugp. 20 d. Su-
spendavo porai savaičių iš
leidimą komunistino laik
raščio ir uždraudė komuni
stams susirinkimus.

Kituose miestuose irgi 
buvo susirėmimų su komu
nistais.

Prūsija ir Vokietija
Prūsija yra laisva vals

tybė Vokietijos respubli
koj. Pati Prūsija turi virš 
38,000,000 gyventojų, o li
kusi dalis Vokietijos dar 
24,000,000 gyventojų.

Berlinas yra sostinė Prū
sijos ir visos Vokietijos.

Prūsija turi vadovauja
mą rolę Vokietijoj. Jeigu 
butų Prūsijos plebiscitas iš
ėjęs radikalų ar fašistų pu
sėn, dalykai butų pakitęję 
ir visoj Vokietijoj.

Vokietijoje prasidėjo ju
dėjimas už susitaikymą su 
Francuzija ir užvedimą ge
rų draugiškų ryšių.

SUSPROGDINO 
TRAUKINĮ

Berlinas. — Rugp. 9 d. 
riaušininkai šaukdami “Lai 
gyvuoja revoliucija!” sudi- 
namitavo ir nuvertė nuo 
bėgių traukinį su astuo
niais vagonais. Sužeista į 
100 žmonių.

17 UŽMUŠTA KUBOJ
Havana, Kuba. — Susi

rėmimuose tarp riaušinin
kų ir policijos įvairiose Ku
bos dalyse užmušta 17 ypa
tų. Daug riaušininkų su
imta.

Kubos prezidentas išlei
do pranešimą jog piliečiams 
panaikinama konstitucinės 
garantijos ir bus elgiamasi 
kaip reikia sumišimo laiku.

FRANCUZIJAI VISKAS
Užkliūva

Paryžius. — Francuzija 
baidosi visokio Europoje 
kitų šalių pasijudinimo ir 
jai išrodo kad tai yra pasi
kėsinimas prieš Francuzi- 
ją. Šiose dienose apsivedė 
Rumunijos kunigaikštytė 
Ileana su Hapsburgo kuni
gaikščiu, Vengiu. Tose ve- 
dybosę Francuzija įžiūri 
politišką sąjungą Centrali- 
nėje Europoje, nors Haps- 
burgai nieko nevaldo—Ven
grija yra respublika.

Francuzai mano kad per 
šias vedybas susivienys Ru- 
manija su Vengrija ir pasi
darys pavojumi Europai.

Teisingumas apsimoka. 
New Yorke vienas raišas 
vyras, neturintis darbo, ra
do laikrodėlį. Jo draugai 
ragino jį tą laikrodėlį par
duoti ir turės nors savaitei 
su šeimyna pragyventi. Bet 
patyręs iš išpjautų raidžių 
kam laikrodėlis priklauso, 
nunešė jį savininkui. Už 
tai gavo $10 popierinį, $20 
auksinį ir nuolatinį darbą 
kaipo sargo.

Lenkams Prastai
Lenkijos vyriausybė iš

leido įsakymą kad visi išei
viai iš Lenkijos gali išva
žiuoti tiktai per Lenkijos; 
uostą Gdynia. Tas sugadi
na biznį kitoms laivų kom
panijoms turinčioms savo 
biurus Lenkijoje, o Lenkai 
keleiviai pavedami malonėn 
mažyčių laivukų kuriuos 
virš metai laiko atgal Len
kija apipirko ir užvedė' ke
leivių gabenimą iš Gdynės.

Kaip tik tuos laivus nu
pirko, keleiviams Lenkams 
iš Amerikos irgi buvo gra
sinama važiuoti tik tais lai
vais, bet Lenkai, matę gerų 
ir didelių laivų, tam pasi
priešino. Dabar tik vizas 
veltui siūlo tiems kurie va
žiuos Lenkiškomis geldo
mis.

Iš Lenkijos išvažiuojan
čius gali priversti važiuoti 
savais “laivais”, bet tik vie
ną kartą, nes daugiau tais 
laivais niekas nenori va
žiuoti.

BUT ALAUS
Cooperstowin, N. Y. —■ 

August A. Busch, preziden
tas seniau buvusio garsaus 
bravoro Anheuser-Busch, 
pareiškė kad sugrąžinimas 
teisės gaminti ir pardavinė-j 
ti alų aprūpintų darbu net' 
1,250,000 Amerikos darbi-j
ninku ir valdžia gautų in- 
eigų po $483,000,000 į metus 
daugiau.

Busch sako: Musų kom
panija išdirbo tik 2-rą nuo
šimtį viso Amerikoje ga
minto alaus, ir tai 25,000 
darbininkų gavo pragyve
nimą. Taigi visoj alaus in
dustrijoj dirbo apie 1,250,- 
000 darbininkų.

Pasiremiant 1919 m. val
džios gautais mokesniais iš 
alaus industrijos, federalė 
valdžia netenka kas metai 
po $483,000,0b0, o pridėjus 
dar kiek iš prohibicijos pa
eina visokių niekadėjysčių 
visuomenei reikia panešti 
sunkią $18,000,000,000 naš
tą nuostolių į metus.

Alaus gamyba padidintų 
sunaudojimą grudų, ypač 
miežių; sunaudotų 3,220,- 
000 tonų anglies į metus; 
butų panaudota 180,000 va
gonų pravežimui anglies.

1932 metai turės parodyt 
ar Amerika dar nori prohi
bicijos, ar jau jos užteko.

ANGLIJA LABAI DAUG 
PERKA AUDINIŲ

Washington. — Anglija 
yra trečia didžiausia pir
kėja Amerikos audinių, ne
skaitant vatos. 1930 me
tais nupirko už $12,989,000. 
Kitos dvi didžiausios pirkė
jos yra Kanada ir Kuba.

. . VOKIETIJA PIRKS
AMERIKOS KVIEČIUS
Berlinas. — Vokietijoje 

užvesta tarybos del nupir
kimo iš Su v. Valstijų apie 
600,000 tonų kviečių, kurie 
turės būti pristatyti 1932 
metais.

Vokiečiai gi galėtų par
duoti savo grūdus į kitas 
šalis dabar ir gauti pinigų. 
Kada pavasarį pritruks 
grudų, kaip tik laiku bus 
pristatyti Amerikos kvie
čiai.

Vokietija taipgi pasiryžo 
nupirkti iš Suv. Valstijų 
600,000 rišulių vatos.

KAIP GANDHI SUTVAR
KYTŲ INDIJĄ

Indijos sukilimo vadas 
Mahatma Gandhi sako kad 
jis padarytų sekančią tvar
ką savo biednoje šalyje:

Už aplankymą ligonio 
gydytojai dabar ima $5, jo 
patvarkymu gautų tik 10c. 
Advokatai kurie ima už pa
tarnavimą $5,000, gautų tik 
50c. Kada daktarai ir ad
vokatai atpigs, pats gyve
nimas atpigs, sako Gandhi.

Suv. Valstijose vakarinė
je dalyje šarančiai-žiogai 
užklupo laukus net 46,000 
ketvirtainių mylių plotu ir 
pridarys nuostolių milijo
nus dolarių.

NIS CHINIJOJE
Hankow, Chinija. — Gel

tonosios upės potviniuose 
centraiinėj Chinijoj prigė
rė tūkstančiai žmonių, šim
tai tūkstančių liko be pas
togių ir daugybei gresia 
ligos ir bado mirtis.

Iš Šanghajaus paduota
užsakymas Suv. Valstijoms 
prisiųsti už $2,500,000 kvie
čių maitinimui potvinių nu
kankintų sričių gyventojų. 
Vanduo išnaikino laukus 
apie 100,000,000 gyventojų.

20 PRIGĖRĖ AUDROJE
Rugp. 10 d. kilus vėtrai 

Francuzijos pakraščiuose, 
audroj sudaužyta 50 laive
lių ir žuvo apie 20 žmonių. 
Pajūrin vėtra išgriovė na
mus.

SAKO BANDYS ATGAI
VINT GERUS LAIKUS 
Amerikos Skelbimų Fir

mų Federacijos prezidentas 
sako kad panaudojimas tei
sybės skelbimuose pagelbės 
atgrąžinti gerus laikus.

Jis sako kad 1927 metais 
200 didelių korporacijų, di
duma jų leidusios daug pi
nigų skelbimams, turėjo vi
dutiniškai po $15,000,000 
pelno tą metą. O 100,000 
mažesnių korporacijų turė
jo pelno vidutiniai po $95.

Tos didėsės korporacijos 
skelbėsi ne del to kad jos 
buvo didelės, bet patapo di
delėmis dėlto kad skelbėsi.

Skelbimų Federacija dės 
pastangas išjudint išdirby- 
stes skelbti savo produk
tus ir tokiu budu išjudint 
biznius ir pramonę.

Pereitą sekmadienį Suv. 
valstijose nelaimėse su or
laiviais užsimušė 12 žmo
nių.

Pietinėse valstijose šią 
vasarą gerai užderėjo “py- 
čės” — visas bušelis parsi
duoda po 10c.

Ap Aprausimas Laisves
Stovylos

New Yorko uoste stovi 
milžiniška Laisvės Stovyla, 
kurią 45 metai atgal Fran
cuzija padovanojo Ameri
kai. Ji yra iš žalvario nu- 
lieka ir labai didelė, bet tik 
arti prie jos būdamas gali 
suprasti jos didumą. Ji ran
dasi ant Governors salos.

Šią vasarą pirmą kartą 
nuo jos pastatymo tą sto- 
vylą nuvalys ir pagražins. 
Ji vietomis yra jau prakiu
rus, taigi bus užlopyta.

Žibintas jos rankoje bus 
padarytas daug šviesesnis, 
jos veidas bus apšviestas 
stipresne šviesa, o ant gal
vos bus įtaisytas elektra 
nušviestas vainikas.

Los senos Laisvės merge
lės išgražinimas kaštuos 
net $30,000. Bet kadangi 
jos tik viena nosis yra apie 
penkių pėdų ilgio, galima 
pripažint kad ta kaina yra 
vidutiniška.

Kada bus baigta gražin
ti, bus verta pamatymo.

PRIE SKANDALO S. L. A. 
CENTRE

Į Gegužis Atmetė Liudininkų Parodymus — Šaukia 
kitą Pild. Tarybos Suvažiavimą. Nejaugi 

Prasidės Pinigų Mėtynias kaip Devenio 
Paskolos Kaltininko “Gaudyme”?

(Iš “Vienybės”)

Vitaičiai pripažinti 
kaltais

New York. — Rugpiučio 
3 d. SLA. centre įvyko SLA. 
Pildomosios Tarybos posė
dis nagrinėti įvykusį liepos 
24 d. centro raštinėje inci
dentą, kuris vėliausiu laiku 
sukėlė SLA. narių tarpe ir 
spaudoj įvairių komentarų.

Kaip žinoma, rugpiučio 2 
d. įvyko Kontrolės Komisi
jos posėdis, kuriame išklau
sinėti 7 liudininkai ir p. 
“Tėvynės” redaktorius Vi
taitis. Išdavoje Komisija 
padarė sprendimą pašalinti 
p. Z. Vitaitienę iš SLA., o 
jos vyrą Vitaitį suspenduoti 
iki SLA. Seimo, kuris įvyks 
sekančiais metais.
Komisijos posėdy dalyva

vo: Grinius, ■ Strumskis, 
Glaveckas ir Mikalauskas 
sekretoriavo Pijus Bukš- 
naitis.

Aukščiau minėtas Kon
trolės Komisijos nuospren
dis buvo priimtas vienbal
siai.

Pildom. Tarybos posė
dis prasidėjo apie 10 vai. 
ryto. Susirinkimą atidarė 
SLA. prezidentas S. Gegu
žis. Dalyvavo šie nariai: S. 
Gegužis, A. Mikalauskas, P. 
Jurgeliutė, K. Gugis, J. M. 
Raginskas.

Gegužis' už Vitaitį, nors 
tas brangiai kaštuoja

Pirmiausiai buvo svar
styta Kontrolės Komisijos 
rekomendacijos ir tardymų 
daviniai. A. Mikalauskas 
pasiūlė Kontrolės rekomen
dacijas priimti be pataisų, 
— suspenduoti redaktorių 
S. E. Vitaitį iki seimo. Po 
ilgoko svarstymo susidarė 
nuotaika kad ve’k visi da
lyvavę nariai reiškė tenden
cijų sutikti su Kontrolės 
Komisijos rekomendacija, 
tačiau prezidentas S. Gegu
žis pasiūlė duoti progos S. 
Vitaičiui pasiaiškinti dėl vi- 
so įvykusio incidento.

Ponas Vitaitis jokio pasi
aiškinimo nedavė, bet pra
šė, kad jam butų duota pro
ga pasiaiškinti pasiremiant 
SLA. Konstitucijos teisėmis 
ir tam paskirti atatinkamą 
laiką. Tas reiškia, kad rei
kės perklausinėti visus liu
dininkus iš abiejų pusių.

Po Vitaičio prašymo, p. 
Raginskas pasiūlė pataisą 
pįrman pasiūlymui, t. y. 
duoti Vitaičiui dvi savaites 
laiko pilnai pasiruošti pasi
aiškinti. Šį pataisos pasiū
lymą niekas iš narių nepa
rėmė, tačiau leista ir pradė
ta balsuot. Už pataisą bal
savo Raginskas; prieš — 
Mikalauskas; visi kiti su
silaikė nuo balsavimo. ■

Pasikartojo diskusijos ir 
vėliau vėl balsuota. Ši kartą 
už pataisą jau balsavo Ra- 
ginskas, Gugis ir Gegužis, 
Mikalauskas laikėsi savo 
pirmo nusitatymo. Priėmus 
Raginsko pateiktą pataisą 
p. A. Mikalauskas tuojaus 
pateikė Pildomąjai Tarybai 
savo rezignaciją, kurią pa
matavo Įvykusiais faktais 
ir nesutikdamas su pataisos 
priėmimu, kuri reikštų be
reikalingo laiko gaišinimo 
ir daugiau išlaidų SLA. Or
ganizacijai. Tačiau iždinin
ko pasiulymu rezignacijos 
priėmimas buvo atmestas 
ir po ilgoko pasikalbėjimo 
Mikalauskas rezignaciją at
siėmė.

Daug kaštavo, nieko ne
nuveikta

Susirinkimas tęsės iki vi
durnakčio, tačiau, kaip mu
sų reporteris praneša, nieko 
konstruktyvaus nenuveikta. 
Kitas Pildomosios Tarybos 
posėdis tuo pat reikalu į- 
vyks rugpiučio 17 d. New 
Yorke.

Šis susirinkimas padarė 
SLA. apie $100 (?) ar dau
giau išlaidų, o priskaitant 
dar busimąjį susirinkimą, 
reikia manyti, kad bus iš
viso išlaidų apie $500—$600.

Musų reporteris iš ben
drų pasikalbėjimų po susi
rinkimo patyrė, kad p. Ge
gužis šį Įvyki vadina tik 
“pletkais”, o Vitaitis visą 
bėdą bando suversti “Vie
nybei”, esą prieš ji konspi
racijos jau buvo daromos iš 
senai, tačiau šie jo kaltini
mai nepamatuoti.

Kontrolės komisijos pa
tirta, kad ponia Vitaitienė 
nedalyvavo tardymuose del 
to, kad serga, esą jai sulau
žyti du šonkauliai ir pri
trenkta galva. Kiek mums 
žinoma p. Vitaitienę niekas 
nemušė, jei bent kas su ja 
Įvyko vėliau, namie ar kur 
kitur. Be to, reporteris su
žinojo, jog Pildomosios Ta
rybos posėdžio dienoje Vi
taitis teisinosi vienam tary
bos narių, kad jis kitaip ne
galįs daryti, kaip tik savo 
žmoną teisinti ir prašė jį 
paremti.

Bendroj išvadoj. Pildomo
ji Taryba Kontrolės Komi
sijos nuosprendį ir reko
mendacijas atmetė ir tardy
mas bus daro mus per nau
ja.

Romą ir Italija' užpuolė 
šarančiai-žiogai. Romo’ ne
sant ką ėsti jie iš’vė~ė Ki
ti milijonai užpuolė laukus. 
Ūkininkai panešė (’io: liūs 
nuostolius nuo j u i’1 nuo 
ugnies, nes padegė bukus 
sulaikvmui jų nuo tolimes
nio ėjimo.
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Korespondencijos DAYTON
AMERIKOS LIETUVIŲ KUNIGŲ NUSISTA

TYMAS LINK LIETUVOS

PITTSBURGH
NUŠOVĖ DU EINAN

ČIU Į DARBĄ
Rugpjūčio 9 d. užpuoli

kai iš pasalų nušovė du 
darbininku einančiu paski
rais takais į darbą. Vie
nas, Joseph Lentine, aps
krities darbininkas, einant 
po Greenfield tiltu, Schen- 
ley parke.

Antras, Tom Sacco, 
žininkas, nušautas už 
wickley kapinių.

Abudu nušauti ryto
tu, šautuvais, ne revolve
riais.

Spėjama kad Lentine ta
po nušautas atkerštui už 
1926 metais nužudymą Sal
vatore De Roso, už ką Len
tine išsėdėjo kalėjime 4 me
tus.

laiškus ir vėl išėjęs Į 
ką pats nusišovė.

miš-

pus-Per pirmą šių metų 
mėtį Pittsburge automobi
liai suvažinėjo 79 ypatas; 
daugiausia suvažinėja va
karais tarp 5 ir 6, kada vi
si važiuoja iš darbų namon. 
Prie šito nepriskaitoma tie 
kurie patys savo automobi
liais užsimušė.

apskrities 
išleido pa- 
kontrakto-

Jų nutarimai ir politiški sveikinimai popiežiui, 
dai kovoti už klerikalizmą Lietuvoje.

paža-

mano

dar-
Se-

me-

Jau 48 negyvi. Po kata
likiškos senelių prieglaudos 
gaisro ligoninėje mirė dar 
keli, ir viso iš to gaisro 
priežasties mirusių skaičius 
šios savaitės pradžioje bu
vo 48.

Musų Lietuviška dvasiš- tuvoje, jei kunigai 
j kija Amerikoje nusimaska- kad savo užsimojimu atsta-j IS-lJcl ZULJLcl liXUJC IlUollIldoAct" Ad.ll bclVU UZiblIllUJllllU clloLd.“ 

paėmę aps-,vo save savo sejme Atlan-itys Lietuvoje savo galybę, 
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Akrono Naujienos

Mirė bažnyčioje. Perei
tą savaitę, delei karšto oro, 
Lenkų bažnyčioj Natronoj 
(Pa.) mirė 74 metų senis, 
Fr. Klukaszewski.

Mirė keletas kitų asmenų 
iki sulaukta šilumos pabai
gos sekmadienį.

Automobilic susimušime 
su motorcikliu sekmadieni 
užmušta Anton Gastonski, 
21 m., ir St. Senkevič, 19 m. 
Jiedu važiavo motorcikliu.

Sužeista automobilio ki
toje vietoje Pranė Gaižaus
kaitė, 15 m.

Susprogdino angliakasių 
namą. Rugp. 7 d. tapo su
sprogdintas angliakasių ko
lonijoj netoli West Newton 
gyvenamas namas, kuriame 
sužeista keturios ypatos.

Ugnis prasiplėtus sude
gino šalinį namą pirm negu 
spėjo priguti ugniagesiai. 
Sprogimo spėka ko tik ne
nuvertė nuo pamatų trečią 
gretimą namą.

Susprogdytame name gy
veno komunistų angliaka
sių unijos narys, Aleksan
dras Roma.

RŪPINASI SRTEIKERIŲ
MAISTU

Gavo dideli užsakymą. 
Page Steel and Wire Co. 
Monessene gavo užsakymą 
iš American Cable Co. pa
gaminti vielų už $6,500,000. 
Darbas prasidės tik Sausio 
mėn. 1932 m.

Kitos kompanijos gavo 
užsakymą padaryti plieno 
dalis rengiamam statyti 
naujam tiltui prie San 
Francisco, Kalifornijoj, še
šių milijonų dolarių vertės. 
Tiltas visas kaštuos apie 
$31,000,000.

3,500 sugryš j darbus. 
Braddocke pradės dirbti 
Edgar Thompson plieno iš- 
dirbystė priklausanti Car
negie kompanijai. Ji sto
vėjo nuo Sausio 24 d., kada 
neteko darbo 3,500 darbi
ninkų. Dirbtuvės vedėjas 
sako jog yra gauta užsaky
mų tiek kad bus darbo pu
sėtinam laikui.

Jo-Nužudė mylimąją.
seph Snyder, 28 m., Cover
dale angliakasis, nusižudy- 
damas Rugp. 10 d. paliko 
rašteli jog jis nužudė savo 
buvusią mylimąją, Elzbie
tą Valek Hart, kuri ji pa
metus savaitė laiko atgal 
išėjo už kito.

Ją pužudė susitikęs už
miestyje krūmuose, paskui 
parėjo namon, parašė kelis

Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot atidėjo savo 
ruoštą kelionę Į vakarus su 
tikslu pasirūpinti gauti iš 
kur nors maisto badaujan
čioms angliakasių šeimy
noms vakarinėje Pennsyl- 
vanijoje.

Gubernatorius sako kad 
ne tik suaugę, bet ir dau
gybė vaikų angliakasių, ir 
tų kurie dirba ir kurie iš
ėję ant streiko, kenčia nuo 
maisto nedatekliaus. To
dėl, sako, aš turiu pasilik
ti namie ir žiūrėti kas bus 
galima padaryti.

Streikeriai gryžta dirbti
Kaip United Mine Wor

kers viršininkai skelbia, su- 
gryžo Į darbą šiose dienose 
apie 8,600 angliakasių, su
sitaikę su kompanijomis ir 
dirbs po unijos kontraktu.

Pittsburgo distrikte su- 
gryžo apie 2,600 angliaka
sių, o kiti 6,000 darbininkų 
priklauso šiauriniam kam
pui West Virginia kasyklų.

United Mine Workers 
viršininkai pranašauja pil
ną unijos laimėjimą. Ne
užilgo sako bus susitaikyta 
ir su kitomis kompanijo
mis.

Ši angliakasių unija ruo
šiasi užvesti vajų už iško
vojimą kad federalė valdžia 
paskirtų Kuro Komisija 
reguliavimui minkštos ang
lies industrija.

KAS KUR PATIRTA
Montgomery 

komisijonieriai 
tvarkymą kad 
riai kurie yra 
krities darbus,
tų budavojimą, turi mokė
ti paprastiems darbinin
kams į valandą po 45c. Be
širdžiai kontraktoriai jau 
buvo pradėję mokėti tik po 
25c į valandą.

Toks patvarkymas butų 
ne pro šalį ir privatiškiems 
darbdaviams, nes visi veik 
pradėjo skriausti sunkiai 
dirbančius darbininkus.

Moratorium neužsiniokė- 
jusiems taksų. Apskrities 
valdyba patvarkė kad na
mų. savininkai kurie neuž
simokėjo taksų už savo ne
judinamą nuosavybę Birže
lio mėnesį dar galės užsi- 
kėt iki pabaigai Rugsėjo 
mėn. ir nereiks mokėti 10 
nuoš. pabaudos, kaip buvo 
praktikuojama iki šiolei.

Mirė žynius arnionistas. 
Nuo džiovos pasimirė Jo
seph Dorner, 33 m., tauty
bės Austras. Buvo puikiai 
nuaugęs gyvas, linksmo bu
do, ir geras muzikantas ar- 
monistas. Velionis yra daug 
kartų grojęs ir Lietuviams 
ir buvo plačiai Daytoniečių 
gerbiamas, todėl susirinko 
didelė publika paskutiniam 
atsisveikinimui ir palydėji
mui į kapus.

Svečias Chicagietis. Ži
nomas Dėdė Janšauskas, 
anais metais filosofavęs 
bolševizmo teoriją Day tono 
Lietuviams, dabar lankosi 
čia. Kadangi dėdė yra rim
tas žmogus, linkėtina jam 
pakvėpuoti tyru oru, kurie 
čia gana turim, ko jo am
žius ir sveikata reikalauja.

Biznierius A. J. Fretic iš
važiavo savo nauju auto
mobiliu Oakland į tolimus 
rytus — į Philadelphia, At
lantic City ir kitur. Linkė
tina jam, kaipo geram Lie
tuviui, susijieškoti ten sau 
gerą Lietuvišką šonkaulį, 
nes jam rodos toks šonkau
lis yra reikalingas.

Nėnusiųstas į dangų. Čia 
staiga ir gan rimtai susir
go M. V. Nors pats ligonis 
yra laisvamanis, o šeimy
na tikinti, tuoj jam buvo 
pašaukta kunigas (svetim
tautis) aprūpinti išpažinti
mi ir patepimais. Ligonis 
dar turėjo gana jiegų apsi
ginti mirties. Nors kunigė
lis buvo atsilankęs kelis sy
kius, bet veltui, nes ligonis 
pradėjo eiti geryn, 
kia, velnias laimėjo.

Bus piknikas. Šv. Petro 
draugystė rengia pikniką 
sekmadienį, Rugpjūčio 16 
d., Hickory Grove. Drau
gija žada pikniką padaryt 
labai linksma.

“D.” Rep.

Reiš-

>■

LIETUVIŲ AMERIKOJE

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. L. turi keturis apsaugos skyrius: $1.50; $300; $600. ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet fu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- 
gnivzacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tu 
prakilnioji) tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
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Ligoniai Dėkoja už 
Padovanotas Knygas
Gerbiama “Dirvos” Re

dakcija. Mes nelaimingi li
goniai Kings County chro
niškos ligoninės, Brooklyn, 
N. Y., ištariam širdingą a- 
čiu už dovanas knygas ku
rias mums prisiuntėt. 
labai apgailestaujant 
negalim atsimokėt už 
gausią dovaną. Mes
esam koliekos ir biedni.

Su pagarba
Jonas šislahskaš.

Mes 
kad 
tai]) 
visi

> Infirmncijų kreipkiles j Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- 
j bą į vietinių kuopų valdybas.
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Kalbinki! savo draugus skai
tyti “iji'rvčj” — joje telpa

daugiausia gražių skaitymų. į kano valdovai siekia to Lie-

tie City, N. J.: parodė tik- ir dėlto jie šiandien taip 
rąjj savo veidą, pareikšda- užsidegusiai anti-valstybiš- 
ma antagonizmą Lietuvos kais pasidarė, reikia tik ste- 
vyriausybei ir pažadėdama bėtis ir apgailėti jų igno- 
paramą popiežiui kovoti su 
Lietuva, Ispanija, Italija ir 
Meksika.

Musų dvasiškuos pareiš- 
mas link Lietuvos ir jos vy
riausybės yra begalo nai
vus, nepatriotingas, tiesiog 
išdavikiškas. Laikymas Lie
tuvos vyriausybės ne-kata- 
likiška yra absurdas! Lie
tuvos dabartinė vyriausybė 
labai katalikiška, palan
ki bažnyčiai ir dvasiškijai. 
Juk ši vyriausybė iš vals
tybės iždo teikia algas kiek
vienam’ dvasiškiui nuo ma
žiausio iki aukščiausio; nę- 
varžo katalikų ir neperse
kioja jų ir jų tikybos, ne
liečia bažnytinių dvarų ir 
katalikiškų organizacijų ir 
Įstaigų nuosavybės. Kame 
gi yra tas anti-katalikizmas 
dabartinės valdžios?

Lietuvoje kilo nesusipra
timas tarp vyriausybės ir 
Vatikano bažnytinės kara
lijos valdžios pasiuntinio 
Lietuvai, bet kilo ne iš Lie
tuvos valdžios pusės, bet iš 
pusės Vatikano atstovo ii 
pačios Lietuvos katalikų 
dvasiškuos. Vatikano at
stovas Lietuvoje pradėjo 
aktingai veikti versdamas 
dvasiški ją neigti, boikotuo
ti dabartinę vyriausybę tuo 
tikslu kad nuvertus ją ii 
jos vieton pastačius grynai 
klerikališką. Šita tendenci
ja gyvai ir aktualiai reiškė
si per vadinamą “Katalikų 
akciją”.

Kas gali laikyti teisėtu ir 
doru tokią diplomatinę Va
tikano atstovo akciją, kenk
smingą Lietuvos valstybei? 
Ką pasakytų Amerikos val
džia jei Lietuvos atstovas 
Washingtone būdamas pra
dėtų gandinti žmones prieš 
šią vyriausybę? Už toki 
pasielgimą pirmiausia Lie
tuvos atstovas butų išvy
tas, o kurie jo paklausę im
tų čia veikti prieš valdžią 
butų teisiami. Tokią akciją 
Vatikano atstovas padarė 
Lietuvoj, už ką teko neštis 
iš Lietuvos, o tie kunigai 
kurie mano kad jiems ša
lies valdybas priklauso ir iš 
ambonų kursto žmones, yra 
baudžiami arba sudraudžia
mi.

Žinant ši faktą, ir dabar 
matant musų dvasiškuos 
Amerikoje pasielgimą, at
sistojimu Vatikano pusėn, 
prieš Lietuvos vyriausybę, 
reikia musų kunigus laiky
ti išdavikiškais, nepatrio- 
tingais. Del jų tokio pasi
elgimo turi piktintis kiek
vienas geras Lietuvis kata- 
ikas ar ne katalikas, kuris 

tik supranta teisėtumą.
Nejaugi musų kunigai 

mano ir tiki jog jie galės 
atsteigti Lietuvoje vidur
amžių gadynę su šventa In
kvizicija ir savai]) valdys? 
Viduramžių laikai, jų žiau
rus aklas fanatizmas, kle
rikalizmo viešpatavimo pe
riodas, jau atgyveno savo 
dienas ir tų laikų grąžinti 
niekas nepajiegs. Šio civi
lizacijos amžiaus žmonės 
atmetė klerikalizmo valdy
mą ir kunigus pastato Į jų 
tikrąją vietą. Jeigu Vati- <

rantiškump. Vatikanui gi 
reikia palinkėti kovoti su 
Lietuva ir kitomis valsty
bėmis dar atkakliau, nes 
ko bus daugiau bažnyčios 
kovų su valstybe tuo dau
giau bažnyčia pralaimės.

Istorija parodo kaip dar 
nesenai popiežiai buvo ga
lingi ir skaitėsi globėjais 
valstybių ir karalių, bet iš 
didelio godumo kovą pra
laimėjo ii- liko tik su mažu 
plotu Vatikano sienose. Jei 
Įvairios katalikiškos valsty
bės leidosi popiežiui kontro
liuoti jose esančią dvasiš- 
kiją, popiežius turėjo tuomi 
tenkintis ir būti dėkingas. 
Bet jis vėl siekia savo val
dymo ne tik iš tikėjimiškos 
pusė, bet ir iš politiškos. 
Tačiau čia jo pralaimėji
mas.

Kunigų galybė kokią pa
saulis yra matęs, jau neat
statoma. Tą kunigai turė
tų suprasti ir žinoti kad jų 
siekiai Lietuvos valdyme 
nepasiekiami. Jeigu Lietu
vos kunigai, padrąsinti mu
sų kunigų iš Amerikos, im
sis karščiau dirbti ir demo
ralizaciją vykdinti, jie grei
tu laiku turės neštis iš Lie
tuvos. Lietuvos vyriausy
bei nesvarbu kas laukia ko- 
ruptingų, politiškai nusi- 
bankrutijusių kunigų, svar
bu kad šalies gyventojai ne
taptų dvasiškuos žabangų 
auka, kad neimtų liet krau
ją už kunigų viešpatavimą 
ant žemės.

Tuo labiau mums Lietu
viams turi būti svarbu pa
laikyti dabartinę vyriausy
bę jos kovoje su klerikaliz
mu, kad Lietuva netaptų 
Vatikano politiška ir eko
nomiška eksploatacijos ko
lonija. V. M. č.

KARIŠKO LĖKTUVO 
“KRIKŠTYNOS”

Rugp. 8 d. Akrone Įvyko 
iškilmingos krikštynos nau
jai pabūdavote kariško ze- 
pelino “Akron”. Kurna bu
vo prezidentienė poni Hoo
ver, su ja atvažiavo kariš
ko laivyno, kariumenės ir 
civiliniai didžiūnai; dalyva
vo 200 orlaivių. Į iškilmę

Kasant 
Locust 
atkasė 
100,000

ATKASĖ PREISTORIŠ- 
KĄ MIŠKĄ

Philadelphia. — 
požeminĮ kelią ant 
gatvės, darbininkai 
preistorišką mišką
metų senumo. Medžiai, be
veik kaip sveiki, rasta apie 
40 pėdų po žeme. Pirmiau
sia užtikta kelmas milžiniš
ko medžio kur kitados tu
rėjo iškėlęs savo galvą per 
100 pėdų virš dabartinių 
medžių. Toliau kasant at
rasta daugiau kelmų ir iš
tisų medžių. Sakoma kad 
toj vietoj kitados radosi 
tankus miškas, kaip iš se
niau geologai tikrino.

TIKRI IR 
NETIKRI 

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

“DIRVA” 
G820 Superior Av. Cleveland, 0.

BROLIAMS AMERI
KIEČIAMS

Išvažiuodamas iš Š. A. 
. Jungtinių Valstybių po tri- 
, jų mėnesių kelionės per lie- 
; tuvių kolionijas, Vilniui Va- 
. duoti Sąjungos Centro Ko

miteto Pirmininkas prof.
, M. Biržiška balandžio 24 d. 
. savo atsisveikinimo laišku 
. yra padėkojęs Amerikos lie- 
. tuvių visuomenei, jos dva

siškijai, spaudai, organiza
cijoms ir visiems, kurie jį

. palaikė.
■ Šis Pirmininko laiškas ir 

jo pranešimai Amerikiečių 
. spauda ir šiaip jau visa, ką 

esame patyrę apie jo darbus 
Amerikoje, įtikino mus, kad 
musų žygis buvo tikslus, 
reikalingas, tat ir gerai nu
sisekęs. Dabar mes tvirtai

; tikime, jog užsimezgę Vil- 
' niui Vaduoti Sąjungos san

tykiai su Amerikos lietu
viais nebenutruks, jog abie
jų pusių palaikomi ir stipri
nami, vis daugiau reikš ben
droje musų kovoje, kad Vil
niaus ir Suvalkų Seinų kra
štai vėl sugrįžtų Nepriklau- 
somajai Lietuvai. • ■

Kad tie santykiai nebūtų 
palaidi, jie turi nuolat stip
rėti, glaudžiai susiburiant 
visiems, kam tik Vilniaus 
kovos reikalai yra ypatin
gai brangus. Tad dėkodami 
už gražų musų Pirmininko 
priėmimą Amerikos lietu
vių visuomenei, musų val
džios atstovams, taip pat 
palaikusiems jį Amerikos 
ukrainiečiams, baltrusiams 
ir kilusiems iš Lietuvos žy
dams, tos progos pasigavę, 
kviečiame visus brolius a- 
merikiečius, kad neko ne
trukę imtų visose kolionijo- 
se steigti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius.

Sąjungos įstatus ir in- 
trukcijas siunčiame dauge
lio mums žinomų Jūsų vei
kėjų ; mielai pasiųsime ii' 
bet kam, kas į mus tuo rei- 
galu kreipsis. Kaunas, Dau
kanto g. 3.
Vilniui Vaduoti Sąjungos

Centro Komitetas.
Vicepirm. Dr. J. Purickis 

Iždininkas Dir. K. Lapinas. 
Nariai: Ind. B. Sližys, kan.
J. Tumas, prof. Z. Žemaitis.i" ™ RAR 

Sekr. A. Bčhdoravičius.' m Todd Hidg.

didumas

suvažiavo iš visų valstijų 
apie 150,000 žmonių, aplink 
zepelino hangarą buvo ap
statyta laukuose apie 20,000 
automobilių.

Apie 3 vai. po pietų Įvyko 
krikštynos. Poni preziden
tienė trumpais žodžiais pa
sakė: “Aš pakrikštinu tave 
‘Akron’.” Paskui, patrau
kus šniūrą, išleido iš zepe
lino vidaus 48 baltus kar
velius (balandžius), kurie 
atstovavo 48 šios respubli
kos valstijas.

To milžino zepelino pasi
kėlimas Į orą atidėta iki po 
Rugpjūčio 15 d.

“Akrono
Šis naujai pabudavotas 

zepelinas štai kaip lyginasi 
su kitais dabar esančiais 
didžiausiais zepelinais:

“Akron” yra 785 pėdų il
gio, turi 8 motorus ir gali 
lėkti 82 mylias Į valandą; 
be sustojimo gali skraidyti 
11,000 mylių. Gazo įtalpa 
6,500,000 kubiškų pėdų; ga
li nešti 91 toną krovinių.

“Graf Zeppelin”, Vokiš
kas pragarsėjęs dirižablis, 
yra 776 pėdų ilgio, gali lėk
ti 80 m. Į vai., turi 5 mo
torus, neša 45 tonus Įkro
vos ; gali išbūti ore 6,100 
mylių. Gazo Įtalpa 3,700,- 
000 kubiškų pėdų.

“Los Angeles”, kitas Su
vienytų Valstijų kariškas 
dirižablis, kuri Amerika 
nupirko iš Vokiečių, yra 
658.pėdų ilgio; neša 30 to
nų; turi 5 motorus, gali iš
būti or,e 4,0Q0 mylių be pa
sipildymo, gali škristi 73 
mylias j valandą; talpina 
gazo 2,470,000 kub. pėdų.

“Akron” gali nešt 77 vy
rus karo laike.

Statys dar vieną
Karo departmentas suta

rė budavoti du tokiu kariš
ku lėktuvu. Šitą pabaigus 
žadama už šešių savaičių 
pradėti budavoti antrą.

Prie to darbo užlaikoma 
apie 800 darbininkų.

Pradėta smarkus vajus 
už iškovojimą kitam zepe- 
linui vardo “Cleveland”.

KURTUMAS
Atgausi girdėjimą jei 
kurtumas paeina nuo 
kataro, Galvos Ūžimo, 
Flu, Škarletinos, užga-

I vinių, sprogimų, blogų ausų bubne- 
I lių, tekėjimų ir tt. Tūkstančiai kurie 
blogti girdėjo ir ūžė galvoj dabar 
susikalba su draugais, eina į bažny
čias ir teatrus, nes jie naudoja
Wilson Common-Sense Ear Drums 

kurie naudojami virš 38 metus šim
tų tūkstančių visame pasaulyje, nes 
jie yra patogus, pritaikyti ausyje ir 
nesimato, nėra vielų, nei kitokių pri- 
dęčkų ar prietaisų. Jie nebrangus. 
VELTUI KNYGA apie Kurtumą su 
laiškais daugybės dėkingų naudoto
jų to išradimo, kurie buvo kurti po

■ 20 metų, o dabar girdi. Kreipkitės:
DRUM CO., Inc. 

Louisville, Ky.

.... 10c

.... 04c 
(dovanai) 
.... 20c 
.... 20c 
.... 80c 
.... 10c
.... 30c 
. . . . 0.5c 
.... 06c 
. . . . 20e 
. ... 10c
. .. . 30c
.... $1

KNYGOS APIE VILNIŲ
Vilniui Vaduoti Sąjungos centras yra prisiuntęs iš Kauno specialiai 

parinktą rinkini knygų kurios visapusiškai nušviečia musų sostinės Vil
niaus atvadavimo kelius. Štai tų knygų vardai ir kainos Amerikos pinigais:

O Vilniaus Nepamiršk, Lietuvi .......................
Vilniaus Malda .......................................................
Trumpos Žinios apie Vilniui Vaduoti Sąjungą 
Amžiais už Vilnių Dės Galvą Lietuviai...........
Mes be Vilniaus Nenurimsim! .......................
Vilnius Lietuvai ir Lietuva Vilniui ................
Lietuva Kankinė ...................................................
Vilniaus Baras .....................................................
“Musų Vilniaus” Kalendorius ...........................
Vilnius prieš Lenkams jj Pagrobiant ............
Ukraina Lenkų Valdžioje .................................
Kaili 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 visą 
Vilniaus klausimo svarbą, visą Lenkų smurto žiaurumą link savo silpnesnio 
kaimyno Gerbiamieji! Vilniaus vadavimo reikalams reikalinga nuolati
nes aukos, nes juk negalime tylėti kai užgrobę musų kraštą Lenkai viso
kiais išmislttis mėgina Lietuvius naikinti, lenkinti. Įsigykite šių knyge
liu kaip galima daugiau. Tos knygelės papildys kerb. Profesoriaus Biržiš
kos prakalbos, jos nuolat męms primins apie neužmirštiną jo atsilankymą 
ir Vilniaus atvadavimo pranašavimą. Surinkti už šias knygeles pinigai iki 
cento tenka Vilniaus Lfėfuvfo reikalų gynimui per Vilniui Vaduoti Sąjun
gą Kaune ir jos talkininkę Amerikoje. Siųskit užsakymus į:

LAIK. AMERIKOS LIETUVIU VILNIUI VADUOTI SĄJUNGA 
207 York Street Brooklyn, N. Y.
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TETULEI VIS DAR UPAS 
NEATŠALO

DIRVA 3

— Tegul bus pagarbin
tas, vaikeliai.

— Sveika-gyva, tetule, iš 
kur taip atsiskubini?

— Vaikeli, aš ateinu su 
labai svarbiu reikalu.
. — Na o kas pasidarė, ar 
kokį stebuklą matei?

— Ne, vaikeli, čia reika
las kaslink musų kunigėlio.

— Tai ką gi, tetule, ar tu 
vis prieš jį kovoji?

— Žinoma kad kovoju, ir 
kovosiu paki jį išmesim iš 
savo bažnyčios.

— Tai nukalbėjo: savo 
bažnyčios, juk žinai kad ta 
bažnyčia ne jūsų, ji yra 
vyskupo ir ji. jūsų niekados 
nebus.

— Ale, vaikeli, aš atėjau 
pas tave pasikalbėt.

— Gal nori rinkt mane 
už kleboną į jo vietą?

— Ne, vaikeli, aš noriu 
kad tu padėtum mums ko
vot ir kleboną išmest. Ba 
kaip mačiau kitoj gazietoj 
parašyta kad “Dirvos” re
daktorius nuėjo pas klebo
ną, išsispaviedojo ir jam 
nusilenkė, užtai dabar prieš 
jį nieko nerašo, o toks be
dievis būdavo!

— Ką tetulė šneki, kur 
tą matei?

— Ugi vienoj gazietoj 
tas buvo parašyta. Sako, 
nuėjo pas kleboną, išsispa
viedojo, ir dabar liko ištiki
mas parapijoms, užtai nie
ko prieš kleboną nerašo, ir 
mes negalim jo išmest.

— Tetule, kad tu turė
tum nors kiek proto tai ne
tikėtum tokiems pliauška
lams. Pati žinai kad “Dir
vos” redaktorius to neda
rys.

— O kodėl nieko prieš 
kleboną nerašo?

— Tetule, ar tu žinai kai 
tu sykį buvai susipykus su 
Burbuliene? Tu norėjai kad 
redakcija patalpintų tavo 
raštą apie tą moterį, dėlto 
kad tu turėjai piktumą ant 
jos ir norėjai ją išniekinti. 
Tas pats ir čia: jeigu kas 
su klebonu pykstasi, kas do 
biznis redaktoriui rašinėt 
apie tai? Yra ir daugiau 
visokių piktumų kurie ne
liečia redaktoriaus; jeigu 
imtų visų raštus talpint tai 
“Dirva” butų tik barnių lai
kraštis, daugiau nieko, o jo 
rašymai vistiek klebono ne
išmes.

— Bet čia visuomeniškas 
dalykas ir apie kleboną tu
ri rašyt.

— O ką tetulė žinai, gal 
klebono šalininkai taip pat 
lenda į redakciją su savo 
visokiais raštais prieš jus 
ir nori kad duotų vietos jus
Ea'.uwwĮi.HMiw,iwi«įiiM>rTm

ŠVEDŲAMERIKOS 
čflh UNIJA

u
NEWYORKO į

VOmTT KLAIPĖDĄ

TI.lMP.ls KELIAS i LIETUVA p.r ŠVEDIJĄ

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

21 State St. New York City

iškoliot ir visokiais išva
dint, o ar matai kada para
šyta? Tie sako kad jų ar
gumentai irgi yra pamatuo
ti. Gal ir jie pyksta ir sa
ko kad redaktorius jums 
parsidavęs. Keno dabar su- 
klausyt?

— Jie turi savo laikraš
čius ir mus šmeižia, o mes 
neturim kur savo skundo 
paduot.

— Jus ir jie esat lygus 
katalikai ir gerai žinot kad 
“Dirva” yra bedieviškas 
laikraštis ir rūpinasi žmo
nių švietimu, o ne katalikų 
savitarpiniais barniais. Jū
sų rašytojai lenda ir į bol
ševikų laikraščius ir į kito
kius, kas parodo kad jus 
nesilaikot savo principų. Iš 
jūsų netaktiškumo ir bolše
vikai naudojasi ir bedieviai, 
ir ką tu žinai: nors tie laik
raščiai rašo kad “Dirvos” 
redaktorius “išsispaviedo
jo”, jis gal sau tik tyli ir 
į rankovę juokiasi iš jūsų. 
Išpažintis nepadaro žmo
gaus geru ir ištikimu, ką 
jus aiškiai parodėt: ir tu 
pati kitados kas savaitė bė
gai išpažinties pas tą patį 
kleboną, o dabar matai lak
stai savo senus kaulus tam
pydama, ir nors lauki mir
ties, o ne j ieškai dusios iš
ganymo, tik progos klebo
nui ar jo seserei supuvusiu 
kiaušiniu į kaktą užvažiuo
ti.

— O ko neina lauk iš šios 
parapijos?

— Kodėl neina tai jo da
lykas. Bet aš tau prirodi- 
nėju kad tu pildai mirtiną 
nusižengimą, kaip jūsų ti
kėjimas mokina, paversda
ma bažnyčią į muštynės 
vietą ir nueini ne melstis 
bet su kerštu širdyje prieš 
tą žmogų kuris yra paskir
tas ir jūsų pirmiau pripa
žintas tos bažnyčios užvaiz
dą.

— Kaip matau, vaikeli, 
tai ir tu klebonui parsida
vęs ir gal but jis gerai tave 
patepė kad gini jo pusę, o 
eini prieš mus.

— Klausyk, tetule, tu se
niau sakydavai kad aš esu 
negeras kam neinu pas tą 
kleboną išpažinties, o da
bar negeras kam jo nenie
kinu. Jeigu tu tik tiek su
pratimo turi ir taip mėtai- 
si tai bent nenorėk kad aš 
mėtyčiaus, dėlto kad aš ta
vo norų negaliu sugaudyt. 
Jeigu netyčia šis klebonas 
išeitų ir gautum naują ku
nigą, vėl pyktum ant manęs 
kodėl aš nepriguliu į para
piją ir nemoku jam mokes
nių. Jeigu .tu iš savo lais
vos valios mokėjai tai ko 
dabar pyksti? Jeigu nepa
tinka tas kunigas eik į ki
tą bažnyčią. Bažnyčių pil
nas miestas.

— A, su tokiu bedieviu 
kaip tu niekad negali susi- 
šnekėt. Gudbai.

ĮDOMYBĖS
Jaunumas ir Senumas

Napoleonas buvo 27 me
tų amžiaus kai tapo armi
jos vadu, o-36 metų būda
mas vainikavosi Francuzi- 
jos imperatorium.

Charlemagne tapo Fran- 
cuzijos ir Vokietijos valdo
vu turėdamas 30 metų am
žiaus.

Spinoza kai turėjo 33 m. 
amžiaus buvo įžymus filo
sofas.

Lindbergh buvo 25 meti] 
kai perskrido Atlantiką.

Tai jaunieji garsunai.
Tačiau Vokietis Bismar

kas didžiausius darbus nu
veikė kai buvo 70 metų am
žiaus.

Titianas geriausius pa
veikslus nupiešė kai buvo 
senas. Jis mirė 99 metų 
amžiaus.

Poetas Goethe mirė 83 
metų sulaukęs, o savo gar
sų veikalą “Faust” parašė 
keli metai prieš mirtį.

Stradivarius įžymiausią 
savo smuiką “Piati” pada
rė būdamas 76 metų am
žiaus.

Taigi nėra paskirta kada 
žmogus turi pradėti savo 
genialius darbus ir kada 
pabaigti.

Mašina kuri Skaito
Radio Corporation of A- 

merica ruošia pardavinėti 
mašinas kurios galės skai
tyti knygas. Knyga sure- 
korduojama ant kalbamų 
filmų ir paprastai sutelpa į 
30 pėdų. Operą galima su
talpinti 'į 15 pėdų, o simfo
ninis koncertas į 3 pėdas.

Paleidus mašiną, žmogus 
galės paklausyti straipsnį- 
kitą iš geriausių knygų, o 
jei norės tai ir visą knygą. 
Jei nenorės baigti skaity
mą vieną vakarą, galės už-

NUPIGINTOS
Trečios Klases 

Laivakortės į EUROPĄ 
ir atgal

Nupiginimai įeina gallon visiems 
RUGSĖJO mėn. išplaukimams 

SPECIALIAI 
VADOVAUJAMOS GRUPES 

Būtinai paprašyk savo agento, kad 
jis neatidėliojant užsakytų tamstai 
vietų vienoj United States Lines 

specialių ekskursijų

LAIVAKORTES Į TEN IR ATGAL 
Now 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.

G16 Superior Avenue
GENKKAI. OFFICES 

45 Broadway 
New York City

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandins 

per Charbourg-B dimes per Bremen 
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec, trūkis iš Bremerhaver

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios kleeos kainos j abi

baigti kitą vakarą. Maši
ną skaitys greitai ar lėtai, 
pagal noro.

Stebėtinas pasaulis mums 
atsidaro!

Milijonai iš Penktukų
F. W. Woolworth, kuris 

uždėjo 5c ir 10c krautuves 
visoj šalyje, gyvenimą pra
dėjo paprastu krautuvės 
patarnautoju Watertowne, 
N. Y. Kai buvo 26 metų 
amžiaus, jis savininką pri
kalbino pripirkti už $50 vi
sokių blekos ir kitokių pi
gių prekių. Prisirinkęs dai
nuo krautuvės lentynų vi
sokių senų prekių, jis sudė
jo viską ant vieno stalo, 
virš kurio iškabino parašą: 
“Čia nieko nėra brangiau 
5 centų”.

Pirkėjų nebuvo galima 
apsiginti.

Tada Woolworth nutarė 
pats eiti į biznį. Pasisko
linęs $325, atidarė krautu
vę Utica, N. Y. Į šešias 
savaites jis skolą atlygino 
ir dar padarė $139.50 pel
no. Po to jis susikrovė mi
lijonus iš žmonių penktukų 
bei dešimtukų.

Meile
— Ak, Eliute, kad žino

tum kaip aš tave jau nuo 
senai myliu....

— Ar gali būti? Dar tik 
dvi savaitės kai aš turtus 
paveldėjau....

EKONOMINIO CENT-' 
. RO EKSKURSIJA

Rugpjūčio 19 d. išplaukia! 
antra Ekonominio Centro j 
ekskursija į Lietuvą per j 
Klaipėdą. Tai yra paskuti
nė šiais metais tos rūšies, 
ekskursija, kurią Klaipė-j 
doj pasitiks dabar Lietuvo
je viešintis Ekonom. Centro 
pirmininkas Dr. Puskuni
gis.

Atvažiuoja Lietuvos
Žurnalistai

Švedų Amerikos Linijos
motorlaiviu “Gripsholm” į 
Ameriką atvažiuoja žurna
listai A. Bružas, “Musų 
Rytojaus” redaktorius, ir 
p. Gricius. Jie pribuna į 
New Yorką Rugp. 15 d.

Iš Klaipėdos išplaukė tos 
pačios linijos laivu “Borg- 
holm”.

ATOSTOGOSE
Juozas Smitrus, Lietuvių sk. 

vedėjas Skandinavų Amerikos 
Linijos, nuo Rugp. 8 iki 24 d. 
atostogauja Johns Beach Sta
te Parke, L. L

Jo nuolatinis adresas: Far
mingdale, L. L

Mirtys Kongrese. Iš da
bartinio Suv. Valstijų Kon
greso mirtis paėmė jau 11 
atstovų. Tik 1923 metais 
buvo tiek pat mirčių kon
greso narių tarpe. Šymet 
dar liko keli mėnesiai, gal 
dar rekordas bus sumušta.

Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

$173'50 Trečia Klase
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

Vinšminėta kaina dabar galėję ant 
visu musų laivų.

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg -American Line 
839 Union Trust Big. Cleveland

1@1
1

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEW YORK
“The Lake Cities Express”

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

(Be Ekstra Primokėjimų)

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 CHerry 1S42 
arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED

10 prigėrė. Meksikoj, nuo 
vulkaniško sprogimo Tla- 
mapa kalnuose, išvirto Tla- 
mapa upės tvenkinis ir už- 
sėmė miestelį Cordova. Pri
gėrė 10 žmonių.

pusi dabar galėję 
Informacijos iš vie- 
tinių agentų arba
1119 EUCLID AVE. 

CLEVELAND
NORTH 
LLOYD

NORTH GERMAN

LLOYD

naturališkai

t:o rusts

Les ceiklės

C L

Jie išimtu 
todėl jų 
ir nėra!"

"SPRAGINIMAS" pašalina 
PAMATINIUS.elementus, naudojamus 

(Juodu, karti ir šiurkšti'chėhiikalinė medžiaga) 

avims prausti, kuri© 
randasi kiekvienam

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

"It’s toasted”
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį

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 grietinės. Tačiau visi tabako lapai, nežiūrint 
kainos ir rūšies, kaip gamta juos užaugina, turi savy 
šiurkščias savybes. LUCKY STRIKE vienintelis 
“SPRAGĖSIMO” Procesas — procesas nokinąs ir švari
nąs, kuriam naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai — 
pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios nalura- 
liškai yra kiekviename tabako lape. Šituos išimtus 
šiurkščius elementus mes parduodam chemiškų sudė
čių gamintojams, kurie juos sunaudoja gaminti tam 
tikrą chemišką sudėtį avims prausti*, taip pat sudė
tims apšvirkšti augalus: gėles, vaisius ir kitus augmenis. 
Tų substancijų pagaminama kasdien prausti apie 
50.000 avių ir apšvirkšti daugelį tūkstančių augmenų. 
Todėl, jūs galit būt tikri, kad tų šiurkštumų, kurie 
naturališkai yra kiekviename tabako lape, nėra jūsų 
LUCKY STRIKE cigaretuose. “Jie išimti — todėl jų ir 
nėra.” Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus 
jūsų gerklei.



DIRVA

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

(Tąsa iš pereito num.)

MERGA
šie nauji užsirašė:

“SANDARA” GINA SAVO “APAŠTALUS”
■ - J "**  *------------------------------------

šiai kenčia finansiškai ir 
moraliai. Jeigu Gegužiui 
rupi SLA. gerovė, o ne šil
ta vietelė jo ir Vitaičio, ko
dėl Gegužis nepaliauja me
tęs SLA. pinigus, o dar la
biau mėto?

Gegužis čia pasirodo vi
sai nekompetentiškas orga
nizacijos reikalų vedime, ir 
“Dirva” turi teisę reikalau
ti jo atsistatydinimo. Gana 
košės privirė.

Jau, kaip žinios skelbia, 
SLA. lėšų fondas baigia iš
tuštėti, iki galo metų jo sa
ko visai neliks. Bet Gegu
žis į tai neatsižvelgia, ir ka
la lėšų 
Gegužis 
mutinis 
xariams

Jeigu “Sandara” tą užgi
na, jeigu Gegužio-Vitaičio 
garbintojai to nori, lai jie 
:r toliau tiki jiems ir lai 
mulkina visuomenę.

Ateina S.L.A. viršininkų 
nominacijos.
numeriu “Dirva” 
‘•alpinti aprašymus apie 
linčius kandidatus.

“Sandara” štai kaip pa
teisina skandalą SLA. cen
tre:

“Įvykusios ‘kumštynės’ S. 
L. A. centre turėjo grynai 
privatinio pobūdžio. Jokios 
r u'tikos čia negalėjo būti.” 

Toliau, pabarus kam kiti 
rei’ alau j a Vitaičio ir Ge- 
<-^žio atsitraukimo nuo S.

vadovybės, rašo:
‘Tegul SLA. buna dar la

biau sudemoralizuotas; jo 
nariai vienpusiškai ir klai
dingai informuojami....”

Nors “Sandara” gailisi 
S' sivienijimo, bet tas jos 

'! stis matomai yra kad 
r' si vienijimas gali netekti 
"■‘•ičio ir Gegužio, o tada 

•? ’ar labiau sudemorali- 
■ z "s. Reiškia, be jų dvie

jų ponų Susivienijimas gali 
sugriūti.

Tai klaidinimas Sanda
ri. či i, užtylint Vitaičio-Ge- 
gūžio skymus, kas “Sanda
rai” labai ne į sveikatą. Ji 
praloš taip kaip pralošė su 
Lietuvos politika.

Viena, tai nėra “dviejų 
moterų” reikalas, bet dvie 
jų vyrų — Gegužio ir Vitai 
čio, — kurių manebrai Su- 
sivienijiifie brangiai kaš
tuoja ne Gegužiui ir Vitai- 
čiui bet visiems S.L.A. na
riams. Jeigu “Sandara” ti
ki tam ką skelbia lai renka 
aukas gynimui savo “mu- 
čelninkų”, o SLA. turto aik- 
vojimą nariai privalo šulais 
kyti.

Antra, Susivienijimo ge
rovei reikalinga kad Gegu
žis ir Vitaitis ir jų klika ei
tų laukan. Tada tik bur 
ramybė. Visi aiškiai mate 
kokią žalą jie daro organi 
zacijai jau apie metas lai
ko: demoralizuoja narius 
“Tėvyne” ir laiškais, prira
šydami nebūtų dalykų apie 
tuos kurie atsisako garbin
ti juos kaipo “patronus”.

Nenuostabu kad tie laiš
kai suklaidina paprastus 
narius, nepažystančius Ge
gužio ir Vitaičio, bet kad 
“Sandara” leidosi sumul- 
kint ir to “įkvėpta” mulki
na savo narius, tai neatleis
tina.

Iš visų kolonijų “Dirva” 
gauna panašaus turinio ži
nias:

“Vitaitis siuntinėja laiš
kus, teisina savo ir savo 
Zosytės pasielgimus, tikrin
damas buk tai ‘fašistų’ kon
spiracija 
išmesti jį 
dakcijos.”

*
Pereitą

L. A. Pild. Tarybos suva
žiavimas ištirti dalyką. Iš' 
tyrinėjimų pasirodė kad Vi- 
taitienė kalta Inuštynėje, O 
Vitaitis prisipažino kaltu 
atvedime Vitaitienėš vaka
ro laiku j SLA. raštinę, kur 
SLA. Sekretorė dirbo.

Tas suvažiavimas S. L. A. 
nariams kaštavo apie $600. 
Bet to neužteko. Gegužis 
atmetė septynių liudininkų 
ir visų Pilti. Tarybos narių 
nuomones jog Vitaičiai kai
ti ir paskyrė dar $600 iš S. 
L, A. iždo naujam Pild. Ta
rybos suvažiavimui.

Tas aiškihl parodo Ge
gužio desperatiškas pastan
gas palikti Vitaitį redakto
rium, nors SLA. nuo to bai-

fondas bus tuščias 
be abejo bus pir- 
už PADIDINIMĄ 
mokesčių!

Su sekančiu 
pradės 

bu-

Stalino Vinis
Socializmo Karstau

New York "Times”, _ 
lesdamas apie Stalino pa
sakytą kalbą Rusijos eko
nomistams, sako Rusų dik
tatorius .padaręs šį įdomų

pra

tiksliai suruošta
iš ‘Tėvynes’ re-

* * 
savaitę buvo S.

pareiškimą:
“Net socializmo (komu

nizmo) gadynėje reikia mo
kėti tik už tai kiek darbo 
padaroma, o ne pagal to 
kas darbininkui reikalin
ga.”

Tuo pačiu principu juk ir 
“kapitalistinėse” valstybėse 
visa pramonė remiasi, 
ne?

ar
tele-

us
tuve

Simu- 
.. Tu

Ką aš

Greitas Dvasiškijos 
Teismas — kur Nereikia

Nepersenai Kaune Kun. 
Jocius iš klausyklos atsilie
pė į “strielčiaus” Kun. Da
gilio pamokslą. Už tai ka
talikų bažnyčios vyriausy
bė pašalino Kun. Jocių iš 
bazikilos, reiškia išmetė iš 
vietos. Nors kunigystės ne
atėmė, bet vistiek greitai 
pravarė savo “teismą”.

Tačiau tas aiškiai parodo 
kokia neteisinga yra kata
likiškos bažnyčios vyriau
sybė: ji nubaudė kunigą už 
pasipriešinimą kitam kuni
gui, dariusiam kas nepride
ra kunigui nei bažnyčiai, 
bet kaip ilgai ėmė tai pačiai 
bažnyčios vyriausybei nu- 
vilkt pralotą Olšauską, ne
žiūrint aiškių įrodymų jog 
jis papildė iškalno sugalvo
tą žmogžudystę, nužudyda
mas savo buvusią meilužę.

Kun. Jociui duota tarny
stė Lietuvos Susisiekimo 
Ministerijoje, reiškia val
džia jam atsilygina už išti
kimybę.

Jeanetta (linksma): Antsyk visų klau
simų atsakyti negaliu. Trys mėnesiai kaip 
Amerikoje. Pirmiau negalėjau pakviesti, 
nes tiktai dvi savaitės kaip apsivedžiau. 
Paulinos Amerikoje nėra.

Rokas: Apsivedei.... ir Paulinos nė
ra.... (nusisuka, užsimąstė.)

Jeanetta: Bet štai šiandien gavau 
gramą. Skaityk ką sako:

Rokas (paima telegramą skaito): 
važiuoju iš New Yorko, pribusiu pas
rytoj penktą valandą vakare. Pasitik sto
tyje. Paulina”. Ji atvažiuoja?!

Jeanetta: Taigi pats matai....
Rokas: Tai reiškia šiandien! (Greitai 

griebia skrybėlę, puola per duris) Iki pa
simatymo! Paulina atvažiuoja, o aš čia 
stoviu išsižiojęs! Neturiu laiko! (išbėga.)

Jeanetta: Kas jam pasidarė?
Simas: Neklausk kas pasidarė. Jis vi

są laiką, sugryžęs iš Francuzijos, kaip be 
. dvasios. Aimanavo, rašė laiškus ir vis pas 
Nataliją. Nekurie laiškai sugryžo atgal.

Ildas (Jeanettai): Čia tikrai netikėtas 
malonumas. Kiek smagių vakarų pralei
dom pas tavo tėvelius. Sakyk, ar tėvelis 
gyvas, kaip močiutė? O brolis? Nesu jo 
matęs, tik paveikslą.

Jeanetta: Brolis.... jis dar jaunutis 
aukščiausią kainą užmokėjo už tėvynę.... 
Tėveliai sveiki....

Simas: Kiek pasišventimo, negerus, ne
valgius, tankiai be miego, kiekvienam kar
eiviui tai meilus žodelis, tai šypsena, tai 
švelnus žnybtelėjimas. Pameni, musų Lie
tuviu būrelis buvo praminęs tave “Bizu- 
te”.?..

Ildas: Lietuvių būrelis ir mane buvo 
priskaitė prie savųjų. Aš nežinodamas ką 
tas žodis reiškia, tave “Bizute” vadinda
vau.

Jeanetta (lyg susigraudinus): Kaip ma
lonu susitikti visus karo draugus. Kaip 
buvo sunku persiskirti su Amerikos ka
rininkais.... (Apsidairo) Mes sau už- 
sikalbėjom, o jau pusė penktos. Prašau į 
šį kambarį ir bukit iki nepranešiu. (Abu 
juos išveda.)

Jievutė: Tas aišku iš tavo apsiėjimų. 
Statai kokias ten kliūtis kurių aš nematau.

Simas (staiga apkabina Jievutę): Jie
vute .... Jievute mano....

Jievutė (maloniai prisiglaudžia): 
ti, laikyk mane taip.... nepaleisk. 
nuo manęs daugiau nesišalinsi ?...

Simas (bučiuoja, bte atsipeiki):. 
padariau ?....

Jievutė: Simuti, tu neprivalai mane bu
čiuoti, neprivalai senas žaizdas atverti.... 
Neprivalai, jei nemyli manęs....

Simas: Bet aš myliu tave, Jievute.... 
Bet, mano brangiausia, žinodama mano 
padėtį, ar eisi už manęs?....

Jievutė: Kam klausi? Ar dar reikia 
žodžių? (Nubličiuoja visą veidą). Štai, 
ir dar ir dar vieną kartą.... (vis bučiuo
ja.)

Jeanetta (pasirodo tarpduryje): Du 
įsakymai atlikta....

Ildas (ineina su Antosė glėbyje): Dau
giau kad ir kažin kas atsitiktų nepaleisiu 
tavęs....

Antosė (maloniai prisiglaudus): Aš ir 
nenoriu kad mane paleistum....

Jeanetta: Prašau visus ant balkono, bus 
maloniau....

Simas (prie Ildo): Kaip tau?....
Ildas: Viskas kaip sapne. Kaip tau? 

Kada vestuvės?
Simas:

nebus....

M. Vizgirda, Brooklyn, 
N. Y., rašo Siunčiu $1.50 už 
knygą “Juros Merga”, kai 
bus gatava prašau prisiųs
ti.

Magdalena Dagilienė, iš 
Montreal, Kanada, rašo: Ir 
man prisiųskit knygą “Ju
ros Merga” kai bus gata
va. Turiu įsigijus pirmiau 
leistas knygas “Vargšų Ka
ralienė”, “Juodas Karžy- 
gis”, “Kryžeivis” ir kitas, 
todėl prisiunčiu . $1 ir už 
“Juros Merga”.

K. Povilaitis iš Toronto, 
Kanada, rašo: Dar trys mė
nesiai kaip skaitau “Dirvą” 
ir ji man patinka, todėl kad 
ir bedarbė siunčiu $1 už 
knygą “Juros Merga”.

Juozas Stalioraitis, Buck
ner, Ill., rašo: Siunčiu $3.50, 
iš jų $2 už “Dirvą” ir $1.50 
už knygą “Juros Merga”.

Šį kartą jokio atidėliojimo 
(Visi išeina per duris.)

Scena 4.
Justas ir Zenonas.

(labai girtas): Tai kur tu

ne-

čia

VASAROS LAIKAS
(Kun. St. Durskis)

Vasaros metas — laikas gražiausias, 
Neša gerybes svietui didžiausias, 
Jame kaip matom viskas žaliuoja, 
Ar tai laukuose, ar žaliam gojuj.

Kur nepažvelgi — reikia stebėtis,
Ir visai grožei gamtos gėrėtis,
Kurią taip puikiai surėdė Dievas, 
Puošdams gražybėm’s laukus ir pievas.

Vasaros laike, kai saulė leidžias
Ir skanus kvapsnys žolynų skleidžias — 
Malonu yra tada ulioti,
Medžių ir gėlių kvapu kvėpuoti.

Kad saulė teka — rytai gaisruoja, 
Paukštelių balsai skamba po gojų, 
Visi kas gyvas Dievą garbina — 
švilpia ir gieda — kaip kas tik žino!

Scena 2.
Jeanetta, Antosė ir Jievutė.

Antosė (ir Jievutė baldosi už durų).
Jeanetta: Prašau!
Jievutė (abi nedrąsiai ineina): Kažin 

ar pataikėm, rodos adresas tas....
Jeanetta: Bene Simo sesuo, o čia pane

lė Weberiute, Ildo sesuo? Malonios pa
žinties. Simas taip daug kalbėjo apie jus, 
net gatvėje judvi susitikus bučiau pažinus. 
(Paduoda jom ranką.)

Antosė: Su kuo turime reikalą? Laiš
kelyje pasakyta atsilankyti pusę po ketu
rių? Kame reikalas, jei galima paklausti?

Jeanetta: Mano vardas Jeanetta, ne
senai iš Francuzijos, o pakvietimo priežas
tį tuoj patirsit be aiškinimo. Panele An- 
tose, prašau į šį kambarį. Panele Jievu- 
te palauksi Čia.

Jievutė (Į išeinančią Antosę): Čia kas 
tokio misteriško.... Ar nepakars mudvi 
perskyras po vieną?....

Antosė: Atsargiai, tos Francuzaitės sa
ko pavojingos.... (išeina.)

Zenonas 
mane trauki? A?

Justas: Kur Barbora?
Zenonas: Ar aš žinau? 

išmetė mane lauk, paskui 
suvertė gatvėj, tai mano boba, kai bepro
tė.... (žaksi) bonką degtinės nusitvėrus 
nubėgo.... Tas nieko, neprapuls, atsi
ras. ... O ar tu turi čia ką gėrt? (žaksi)

Justas: Kodėl tu manęs neklausai? Ze
non, kam tu nepaliauji gėręs.... į ką pa
našus.... (rodo veidrodį.)

Zenonas: Kad tau'negražus tai nežiū
rėk į mane.... Tu man kaip kunigas pa
mokslus pjukluoji.... kas tau rupi, tu man 
duonos neduodi.... (Nori eit lauk, su- 
krypsta, vos negriuva) Tu manęs nestum
dyk.... supranti?! Aš čia nenoriu but!

Justas (sodina): Zenon, Zenon! argi 
negali atsibusti iš to baisaus miego ?.... 
Tavo žodžiai, ištarti septyni metai atgal, 
“Motin, namas musų, nereiks daugiau cen
tą prie cento spausti, kiek palaimos musų 
namuose....” tuščiai nuėjo. Dabar likai 
išmestas iš to namo, o kodėl? Tavo pati, 
kuri tau atsidavusiai tarnavo, gal kur pur
vyne guli....

Zenonas: Ką tu man čia zauniji. Tai 
mano reikalas...,. čia dar turiu (išsitrau
kia bonkutę) Ot tas tai štofas.... O tu 
ką čia man pliurpsi.... atsirado blaivinin
kas. Pameni, tau bonka iš nagų neišeidavo.

(Bus daugiau)

Atėjo šerifas, 
išnešė daiktus,

KAS DAUGIAU?
Laikas prisiųst premune- 

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 Įmygą 
skubėkit siųsti savo pini
gus — $1.00 arba $1.50.

Muzikos; Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

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

Jame telpa kas numeris 2 daint
ies: chorui, arba solo, duetams.

Daineles
piano.

Chorams
Rašykite

stamiems Amerikoje lai jio jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:
“MARGUTIS”

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

lengvutes su pritarimu

pigu ir naudinga.
savo giminėms ar pažy-

NaujausiTEATRAI

JONINIŲ NAKTIS
Gamta džiaugias, girios ošia 
žaliaiš lapais pasipuošę, 
Kad Joninių gražią naktį 
Ims liepsnot ir laužai degti.

Ir gėlelės kužda-šnara
Kad išvys jos aukso žarą,
Kad žėrės visa mėlynė
Nuo laužu nakties Joninių.

Ir štai tą Joninių naktį
Ima Paužų laužai degti,
Ir į auksą Įsipynė
Kyla durnai į žydrinę.

Žaros dadgų užkariavę,
Jo kiūtinę išauksavę, 
Vis kaskart žavesnės daros — 
Tos auksinės žarų žaros.

O galop visa mėlynė
Taip įrausta, įliepsnoja

Kad žmogaus skausmų krūtinė
Nejučiomis uždainuoja:

Ei, ilaktiš, naktis šventoji, 
Pilba džiaugesio gilaus, 
Tu mane kaž kur vilioji 
Iš pasaulio šio gražaus!

Jonas Morkūnas.

Scena 3.
Tie patys, Simas ir Ildas.

Jeanetta (išvedus Antosę į kitą kambarį, 
iš pirmojo iškviečia vyrus): Simai, Ildai, 
prašau, viena ypata nori su jumis matytis.

Simas (ir Ildas ineina, Simas nustebęs): 
Jievutė....

Jeanetta: Simas pasiliksi čia, Ildai pra
šau Į šį kambarį. (Nuveda pas Antosę.)

Ildas (Jievutei): Ką tu čia veiki? Ar 
pažysti panelę Jeanetta?

Jievutė: Tik pirmą kartą sutikau.
Jeanetta: Paliksim judu vienudu va

landėlei. (Išeina su Ildu pas Antosę.)
Simas (pasitraukiu nuošaliau, stovi už

simąstęs.)
Jievutė: Ką taip mąstai? Simai, jau 

daugiau metai laiko kaip mudu nesima
tėm, o tu taip atšalęs. Ar nemyli daugiau 
kaip mylėjai? Kodėl slapstaisi?

Simas: Ta pati sena pasaka, Jievute. 
Kada tik mano širdis trokšta ko nors, tuoj 
atsiranda priežastys, kurių negalima nu
galėti ....

Jievutė: Bet nejaugi tu, Simai, neturi 
jokio širdies troškimo? Tas turbūt daro 
tave nuostabiai laimingu. .. .

SimasKodėl, Jievute, manai kad aš 
neturiu širdies troškimų?....

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

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

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

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

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga | 
G vyrų ir G moterų.1 Knygute 60 
pusi. Kaina ......................... 50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

‘DIRVA"
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.
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DIRVA

Juros Merga
Parašė K. S. Karpius

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Naktis buvo tamsi ir be mėnesienos, 
todėl niekas piktadario nei šešėlio matyt 
negalėjo, bet jis žinodamas kuriame kam
baryje Geruta miega, nakties glūdumoje 
prisivogė prie lango, įlipo į vidų, ir buvo 
gatavas atlikti savo kerštą. Geruta inėjo 
Į savo kambarį vėlokai, ir nieko pikto ne
nujausdama ruošėsi gulti. Kaip tik atsi
gulė, aplink jos gerklę apsivyniojo žiaurus 
Taujo rankų pirštai ir taip stipriai su
spaudė kad šią valandą be jokio balso nu
truko ir pasibaigė visas musų “juros mer
gos” žemiškas gyvenimas, kurs buvo toks 
malonus, nors labai skaudus ir audringas. 
Nužudė ją Taujys norėdamas išgelbėt Ra
mojų savo seserei ir jos kūdikiui, kurią jis 
labai mylėjo ir nedryso gryžti be jo atgal, 
žinodamas kad ji žus nesulaukus savo vy
ro. Žudė kaipo didžiausią niekše, viliokę 
ir “laumę”, kurios auka liko tas kurį visi 
garbino ir paskui apleido....

Kaip keista kad nors Ramojus rado 
Gerutoje meilę ir laikė ją savo didžiausia 
brangenybe, Taujui ji buvo didžiausia ne
dorėlė, verta negarbingos mirties. Kodėl 
ji negalėjo “užkerėt” ir Taujo, kad ir jis 
ją pamylėtų? Mat, toks dievų lėmimas, 
kitaip negalėjo būti.

Bet Taujys nespėjo pabėgti. Štai į 
kambarį inėjo Ramojus ir pajutęs ką tai 
per langą lendant sugriebė ir atitempė at
gal į vidų.

— Ramojus?! — baugiai suriko Tau
jys. — Nežudyk manęs! '■ •

— Taujys? Ką tu čia veiki? — paži
nęs iš balso sušuko Ramojus. Tuo pat lai
ku grybštelėjo į guoli kur turėjo būti Ge
ruta, ir pajuto kad ji negyva.

Buvo gatavas surikti kad visa pilis su
drebėtų, bet kas tai sulaikė jį, ir nors bu
vo begriebiąs Taujį pasmaugti, nuo to su
silaikė.

— Ramojau, gryžk pas Ulelę, juk tu 
jai dabar labai reikalingas.... — kalbėjo 
įtikinančiu balsu Taujys, pajutęs kad Ra
mojus paleido jį ir nesigriebia žudyti.

Sugriuvo jis ant Gerutes krutinės, ap
sipildamas karčiomis ašaromis, ir verkė 
kai kūdikis.

— Ramojau.... ji buvo kerėtoja, lau
mė, ji užkerėjo tave, atviliojo nuo draugų, 
nuo namų, nuo Ulelės.... Skubėkim, ša- 
linkimes iš čia, gryžkim.... Aš čia gy
venau per žiemą ir atėjau vestis tave at
gal namon. ... — kuždėjo jam Taujys.

Su Gerutos gyvasčia išėjo ir Ramo
jaus spėkos protiškos ir kūniškos, ir jis, 
nustojęs mąstyti ir neturėdamas jiegų, ne
žudė Taujo, tik susyk jį apėmė baimė kad 
nepajustų Rolfas. Dabar Ramojus pasi
juto esąs kaltininku, nes atbudo jame su
pratimas kad jis blogą darė susigyvenda
mas su šia moteriška, apleidus savąją.... 
Jeigu ne Taujys o kas kitas butų ją nužu
dęs, Ramojus butų sudraskęs žudeiką į 
šmotus, kai įšėlęs lokis, tačiau Taujui ker
šyt negalėjo, labiau dar pradėjo rūpintis 
kad jį išgelbėjus....

Taip žuvo Geruta, 'ta “juros merga”, 
pernešus daug vargų ir nelaimių, bet dar 
visai jauna ir graži, dora ir vertinga mo
teris, iš rankos vieno tų kurie tikrenybėje 
buvo atėję ją sunaikinti. Žemaičių kraš
tas buvo jai maloni prieglauda, bet čia pa
liko savo gyvybę, taip nereikalingai, kerš
tu kitos moters — irgi doros ir prakil
nios — brolio, kurs savo sesers laime la
biau rūpinosi, nors ar jo pastangos kiek 
nors galės pakreipti dievų lėmimą pama
tysime toliau.

Vogčiomis smuko jiedu abudu iš pilies 
ir po priedanga nakties, mėtydami savo 
po(ias, bėgo, lyg didžiausi niekadėjai. Bė
gu • Ramojus jausdamas save lygiu kalti- 
"inl<u Taujui. Nors niekas jų nepuolė, bet 
Ramojus buvo prisirgngęs* ginti Taujį ly

giai kaip ir save, jeigu kas jiems kelią pa
stotų.

Bėgo pėkšti, palikę savo arklius Že
maičiams. Paupiu, brisdami vandeniu kad 
neliktų jų pėdų, kad niekas nepasektų ir 
nepavytų, skubėjo tolyn gilyn į girią. Iš 
narsių karžygių dabar liko du niekadėjai, 
kurie jautėti mirties verti už Gerutos nu
žudymą.

Kuomet pilyje visi subudo, nesulau
kiant ilgai Gerutos ir Ramojaus, nuėjus Į 
jos kambarį pažiūrėti rasta tik jos lavo
nas .... pasmaugtas, kaip ženklai rodė, ir 
niekas nebuvo kaltinamas kaip tik Ramo
jus!

Įtūžo Rolfas ir butų į šmotus suplėšęs 
tą kurį jis iki šiol garbino, nežinodamas 
tikro dalyko stovio. Tik daug vėliau pra
dėjo dasiprotėti kada nerado anoje pilyje 
Taujo ir kada su Tauju į Gerutos pilį at
silankiusieji Žemaičiai, išgirdę apie Ge
rutos mirtį, apsakė kaip su jais tada į pi
lį atėjo Taujys, ir vertė kaltę ant jo.

Paplito gandas po Žemaičius kad jų 
valdovė, “juros merga”, nužudyta, ir kada 
aiškinta jog Ramojus ją nužudė, vieni ti
kėjo, bet kiti tam prieštaravo ir ginčijo, 
darydami savotiškus išvedžiojimus. Kiti 
net spėjinėjo kad GerUtą nužudęs kas 
nors iš Vikingų, o Ramojų su savim išsi
vežę, iki patyrė tikrą dalyką. Nuslūgo 
visų upas netekus Ramojaus ir Gerutos. 
Keikė žmonės net pačius dievus už tokį li
kimo sutvarkymą. ... Ašarojo visi, ir rin
kosi tolimi girių gyventojai į laidotuves 
tos kuri pirmiau jiems buvo baisi, bet vė
liau, kada sumušė “vięnmarškinius” ir su
sidėjo su Ramojum, palengva įsigijo var
dą geros ir prielankios valdovės.

, Nelikus Gerutos,’ nyko ir Žuvėdams 
jos vyrams viltys Žemaičiuose gyventi, su
sirūpino jie ką su jail darys Žemaičiai, 
kuomet nebus kam juos užtarti. Liudo 
Žemaičiai kad po tokio gražaus ir ramaus 
bet neilgo gyvenimo, viskas vėl suiro.

— Kodėl Ramojus turėjo ją nužudy
ti? Kodėl pabėgo nužudęs, nors galėjo lik
ti ir valdyti?.... — kalbėjo tarp savęs 
Žemaičiai, nesurasdami jokių išvadų šiai 
liūdnai ir baisiai paslapčiai.

Štaip užsibaigė viskas šiame gražia
me Žemaičių krašte, nors laukta kad, su
sivienijus Gerutai ir Ramojui, iškils ga
linga Žemaičių valdovų giminė, kuri paliks 
garsi juroje ir žemėje. Žemaitija butų bu
vus visai kitokia negu dabar yra jeigu Ra- 
mojaus-Gerutos giminė butų įsiveisus ir 
įsiviešpatavus.

Rengta Gerutos laidotuvės — laidotu
vės pagal Vikingų papročio: upėje sutai
syta iš rąstų plaustas, ant kurio sukrauta 
sausų malkų laužas. Ant jo Žuvėdai uždė
jo Gerutos lavoną ir padegę malkas pavan
deniu nustūmė į pūrą. O kadangi vėjas 
putė iš rytų, degantį laužą palengva nešė 
tolyn j jurą, lyg norėdamas nunešti jos 
pelenus ten iš kur ji paėjo, bet nespėjo, o 
Žemaičiai ir Žuvėdai, ašarose pasriuvę, 
krante stovėjo ir su didele širdgėla žiu
rėjo į laužą, kurs užsiliepsnojo, perdegė, 
sumažėjo ir baigėsi — ir tuomi užsibaigė 
Gerutos žymės kokios tik jos ant žemės 
buvo... .,

Žuvimas abiejų vadų privertė Žemai
čius galvoti kas daryti, kad nelikus vėl 
malonėje jurų plėšikų. Jie jau mokėjo ka
riauti, mokėjo pasidaryt ginklus, tik reikė
jo susitvarkyt kad galėtų priešus atmušti 
kada jie iš juros užeis.

(Bus daugiau)

3072. Lengvas Budai 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 krautuaėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

Reikalaukit “Dirvoje”

PER TVORA

Gerb. “Pertvorąpasidai- 
rius” Redakcija: Kaip ma
no galvos razumas rodo tai 
“Sandara” liks tik su dviem 
nariais — Vitaičiu ir Zo
se. Jau žadam atsimest ir 
mes nito “Sandaros”, kurią 
ilgai rėmėm. Mes jau ne- 
remiam Gegužio, kurį ‘San
dara’ garbina, o išranda m 
geresnius kandidatus.

Štai aš gavau vieno “San
daros” redaktoriaus agita- 
tivišką raštą ant naujų Su
sivienijimo valdybos virši
ninkų, ir štai kaip tas raš
tas skamba:

Ant Prezidento 
Vitaitis, arba 
Vitaitienė

©

©

&

© 
© 
©

Ant Vice Prezidento
Vitaitis, arba 
Vitaitienė
Ant Sekretoriaus

Vitaitis, arba 
Vitaitienė

Ant Iždininko
Vitaitis, arba 
Vitaitienė

Ant Daktaro-Kvptėjo
Tas Dakatras kuris 

Vitaitienės šonkaulius 
gydo (vardo dar nepatyrė) 

(gal Dr. Vinikas?)
Ant Iždo Globėjų

Vitaičiukas, 
Vitaičiukas, 

Vitaičiukė-Krasauskutė
Todėl aš mislinu, šitą są

rašą perskaitęs, kad mums 
daugiau darbuotis nereikia,, 
už mus apsidirbs Stasys ir 
Zosė.

Picburko Lepšė.

O man tai dyvai kad iš; 
'“Dirvos” redaktoriaus ko
vų su Vitaičiu už'Lietuvos 
politiką prieita prie kovų 
už paprastą nieką — bobą, 
kuri mėgsta žmonėms ant
ausius daužyti.

1931 KALENDORIUS 1931
Rugpjūtis-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—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Sekmad. 16 Rokas išp. Rugelis, Vaiselė
Pirmad. 17 Anastazas. Saulenas, Sigita
Antrad. 18 Agapitas. Mantautas, Ale
Trečiad. 19 Liudvikas išp. šviesuolė, Patrimpas
Ketv’tad. 20 Bernardas. Neringa, Eimenis
Penktad. 21 Joana. Sunigaila, Bukantas
šeštad. 22 Ipolitas. Karijotas, įminė

Pažymėtini Istoriški N u o t i k i a i
1824 m. Rugp. 1 Rusų po

licija Kaune nuėmė nuo 
Perkūno žinyčios Perkūno 
statulą.

1392 m. Rugp. 5 d. Vy
tautas tapo Didžiu Lietuvos 
Kunigaikščiu.

1506 m. Rugp. 7 Lietuvių 
kariumenė vedama Glins
kio sumušė didelę Totorių 
kariumenę netoli Lydos ir 
paėmė apie 40,000 Totorių 
kareivių į nelaisvę. Tam 
laimėjimui paminėti Mika
lojus Radvilas 1508 m. pa
statė Vilniuje Šv. Jurgio 
bažnyčią.

1303 m. Rugp. 8 d. buvo 
smarkus žemės drebėjimas 
Žemaitijoje ir Baltijos ju
roje, nuo kada Žemaitijos 
juros krašte sumažėjo sil
kių skaičius.

1569 m. Rugp. 12 Liubli
ne (Lenkijoj) padaryta ta 
nelaiminga unija tarp Lie
tuvos ir Lenkijos.

1382 m. Rugp. 15 d. mirė 
Didis Lietuvos Kunigaikš
tis Keistutis, Vytauto tė
vas.
Už $3 pralinksminsit visa kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS

didumo —

Prie to, kaip ir seniau, ir šioje knygoje bus įtalpinti

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue
@)
I®

KAINA bus ta pati kaip ir kitų iki šiol leistų 
gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 
audimo viršeliuose.

“JUROS MERGA” taip pat bus apie 300 puslapių 
taigi didelė knyga, gausiai paveiksluota ir smagi skaityti, tinkama

Dirvos” kny 
gaus ši? 
tvirtuose

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

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

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

JUROS 
MERGA

prenume-
• ratorių vardai, ir bus skelbiama “Dirvoj” kiekvienas kas prisius sa
vo prenumeratą ($1 arba $1.50).

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

©
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9 DIRVA

UKMERGE
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Senas nemažas miestas, su 
Įvairiu gyvenimu

Ukmergės miestas yra la
bai senas. Kadangi įkurtas 
senų senovėj, taigi jau ne 
visai mažutis miestelis, ir 
yra apskrities miestu pas
kirtas. Kaipo apskrities 
mieste, jame ir Įstaigų yra 
nemažai, taip yra šios Įstai
gos: Žemės Ūkio Bankas, 
Lietuvos Bankas, Smulkaus 
Kredito Bankas, Žydų Ban
kas, Mokesčių Inspekcija; 
I-mos ir II-ros nuovados 
viršininkai ir tų nuovadų 
teisėjai; Valstybinė Gimna
zija, Žydų Realinė Gimna
zija, Lenkų Gimnazija; sta
lių amatų vidurinė mokyk
la, pradžios mokykla; Inte
ligentų klubas, Karininkų 
klubas. Bizniškų įstaigų 
yra: keturiolika kepyklų, 
astuonios valgyklos, šešios 
arbatinės; šešios degtinės 
parduotuvės, iš jų du vals
tybinės degtinės sandėliai.

Yra vienas vaistų sandė
lis, keturios vaistinės, ligo
ninė; dvi perfumerijos ir 
kosmetikos krautuvės, še
šios kirpyklos, trys ben
drovės, dvylika manufak
tūros krautuvių, keletas 
galanterijos krautuvių, ke
turi fotografai; aštuonios 
geležies krautuvės, šešetas 
smulkių prekių didelių par-

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

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

“DIRVA”
G820 Superior avė. Cleveland, Ohio

Aš Mykolas Velbasis, Justino Vel- 
basio sūnūs, pajieškau dėdes Kazio 
Velbasio, gyvena Chicago j. Daug 
metų kaip negaunam žinių ir neži
nom ar gyvas ar gal jau miręs. 
Prašom paties atsišaukti arba ži
nančių pranešti.

Mykolas Velbasis
Pakublio k., Kuršėnų p., Šiaulių ap. 

Lithuania.

PAJIEŠKAU pusseserių Pranės 
ir Juzės Slavickiučių, paeina iš Su
valkijos, nuo Punsko. Amerikoje 
gyvena apie 24 metai. Prašau pa
čių atsišaukti arba apie jas žinan
čių pranešti.

Magdalena Slevinkiutė 
33G8 Salmon St. Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų, pigiai, $4450.00, 

turi būti parduotas išdalinimui tur
to. 1293 E. 47 St., didelis lotas, 
30x140, tarp Superior ir Payne av. 
O. F. GOUDY, Admr. (34)

345 Engineers Bldg.
Tel. Main 7918

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.

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

visą kaimą!

duotuvių ir daugelis smul
kių prekių krautuvėlių; dvi 
saldainių dirbtuvės, viena 
spaustuvė, paštas ir telefo
nas ; penki knygynai: Šv. 
Kazimiero, Šviesos, U. Kol- 
tuno, mokytojų, ir vienas 
senų knygų knygynėlis ir 
viena popieriaus dirbtuvė. 
Prie to yra Singer siuvamų 
mašinų krautuvė, Vienybės 
mašinų draugija, javų va
lymo punktas, ir trąšų dr- 
ja; dvi akmens išdirbinių 
parduotuvės.

Yra du malūnai, vienas 
garinis, antras ant Švento
sios upės kranto.

Ukmergė nesveikiems ir
gi yra neblogiausia gyven
ti, nes čia yra vienas aps
krities gydytojas, penki 
privatiniai gydytojai, vete
rinarijos gydytojas ir keli 
gyvulių gydytojai.

Organizacijos: Ugniage
sių komanda, Šaulių būrys, 
Pavasarininkų kuopa, be to 
stovi I-mas pėstininkų D. 
L. K. G. pulkas su pulko 
krautuve.

Yra kalėjimas prie pat 
Šventosios kranto.

Pati Šventoji teka per 
pat miesto vidurį.

Miesto šaligatviai ir gat
vės brukuotos.

Mieste dar yra piliakal
nis. Apie tą piliakalnį yra 
toks padavimas. Aštuonio
likto amžiaus pradžioj Šve
dų kariumenė sudegino Uk
mergę. Tuomet Švedų ka
riumenė sumanė ir supylė 
savo kepurėmis tą piliakal
nį. Vasaros metu ant šio 
piliakalnio daromos gegu
žinės.

Be to, dar yra du gražus 
sodnai, vienas prie pašto 
įstaigos, antras prie kari
ninkų klubo, su Vytauto 
paminklu. Prie pašto yra 
pulko sporto aikštė.

Per Ukmergę eina plen
tas; iš Jonavos ateina siau
rasis geležinkelis.

Ukmergės apielinkės ga
na gražios. Plentu pava
žiavus du kilometru nuo 
miesto randasi gražus Duk- 
ftynos miškas, o į žiemos 
•ytus per du kilometru nuo 
Ukmergės randasi Pivoni- 
ios miškas ir taip visokių 
gražių, ramių vietų.

Ukmergės bažnyčia yra 
mūrinė, dar Jogailos staty
ta (apie 500 metų atgal).

Ukmergėje yra nemažai 
kapinių: katalikų, pravos
lavų, stačiatikių, ir Žydų.

Miesto pavadinimas
Apie Ukmergės miesto 

pavadinimą yra toks pada
vimas. Senų senovėje, kada 
dar Ukmergės vietoje buvo 
miškas, gyvenęs čia toks 
didžiūnas. Kartą jis pa
siuntęs savo tarnaitę pas 
vieną žuvininką atnešti žu
vies. Ji eidama susitikus 
vilką, kuris ją ir sudraskęs. 
Nuo to laiko ir ėmė vadin
ti Vilkmerge, gabaus Uk
merge.

Per karą Ukmergė nela
bai nukentėjo. Rusai užėję 
sudegino tiltą, gerokai ap
degino, apiplėšė žmones, ir 
Vokiečių varomi išėjo. Ne
trukus užėjo Vokiečiai, at
statė tiltą, ten manė apsi
gyventi ilgiau; jie ėmė de
ginti didesnes įstaigas, kir
sti artimiausius miškus.

Dąugiau miestas nuken
tėjo nuo orlaivių, nes jie

atlėkę ėmė daužyti murus, 
deginti namus.

Perlaidus karą, Ukmer
gė dabar vėl nuosekliai gy
vena. Mieste yra gerokai 
sustiprėjus prekyba, pra
monė irgi ne visai blogai 
eina.

Ukmergė dabar yra jau 
pusiau kultūringas miestas.

Petras šinkevičius.

RAŠYKIT DAUGIAU
Už aprašymą Lietuvos 

miestų ir miestelių “Dir
vos” redakcija duoda dova
nų visam metui laikraštį 
“Dirvą”. Nurodymai kaip 
rašyti tilpo keletą kartų se
niau. Laikas aprašymams 
prisiųsti nėra apribotas — 
kada prisiųsit tada bus ge
rai, ir nuo to laiko pradės 
jums eiti “Dirva” (ne nuo 
pradžios metų).

Priimama taip pat apra* 
šymai Lietuvos piliakalnių, 
su pažymėjimu kur jie ran
dasi, prie kokių miestų ar 
kaimų, su visais pasakiš
kais padavimais apie juos.

Kurių prisiųsti straips
niai dar netilpo tai dėlto 
kad neatėjo jų eilė.

Kurių baigiasi prenume
rata už prisiųstą aprašymą 
galit prisiųst kitą aprašy
mą ir paminėti jog siunčia
mas prenumeratos atnauji
nimui.

Rašykit: “DIRVA”,
6820 Superior Ave.

Cleveland, O. U.S.A.

Į Kanados
i Naujienos j

Orlaivių Lenktynės
Kuomet prasidės Nacionalės Or

laivių Lenktynes Clevelando orlaivių 
lauke Rugpjūčio 29 d., čia suvažiuos 
vyrai ir moterys lakūnai ne tik iš 
Amerikos bet ir,,is kitųę,šalių.

Tie vyrai ir moterys yra daugiau 
negu atstovai savo šalies aviacijos 
progreso. Jie yra skleidėjai geros 
valios. Jausmai ir atsinešimai ko
kius žmonės turi vienas prie kito 
nenustatomi užsidariusių politikie
rių ir valdžios narių. Jų nuospren
džiai nepaliečia žmogaus kuris gat
vėje. Bet romantiškos figūros — 
sportininkai kaip Sir Thomas Lip- 
.on, komedijantai kaip Charlie Chap
lin, ir lakūnai kaip Charles Lind
bergh — pagauna visuomenės pa
mėgimą.

Žymiems lenktynių svečiams bus 
suteikiama raktai į Clevelandą. Su- 
gryžę į savo namus užrubežiuose jie 
ipsakys kokiu svetingumu jie buvo 
priimti Clevelande.

Ruoškitės pamatyti orlaivių lenk
tynes ir visokius orinius perstaty
mus.

TORONTO, ONT.

TORONTIEČIŲ IŠVAŽIA- 
ŽIAVIMAS

Toronto Lietuviai katali
kai šymet surengė išvažia
vimą į Niagara Falls, Ka
nados pusėje. Praeitus du 
metus išvažiavimai buvo 
organizuojami vardu kata
likiškų draugijų, šymet gi, 
Liepos 12 d., išvažiavimas 
tapo surengtas Toronto 
Liet, bendruomenės vardu, 
kadangi katalikų vardu ne
buvo galima, nes vietos kle
bonas priešinosi sekmadie
nio išvažiavimui.

Kelionė į Niagara Falls 
yra labai smagi, važiuoja
ma laivu pustrečios valan
dos, o vanduo pasitaikė ra
mus, paskiau apie 1 valan
dą laiko važiavimas eina 
elektrišku tramvajum pro 
gražius parkus ir šiaip ža- 
vėjančius vaizdus.

Šiame išvažiavime daly
vavo 36 ypatos, daugiausia 
čia gimęs Lietuvių jauni
mas ir šiaip pažangesni 
Lietuviai.

Nuvykus į vietą, Vikto
rijos parke A. Gerbenis nu
fotografavo visą ekskursi
ją. Jis yra jaunas Lietuvis 
studijuojantis fotografiją.

Toliau, smagiai, išvien 
pasistiprinus, eita apžiūrė
ti įvairių vietų, garsių van- 
denpuolių ir kitų vaizdų.

Po pietų apie 3 vai. atsi
rado svečių byolių Ameri
kiečių iš Niagara Falls ir 
iš Rochester, N. Y., su ku
riais susipažinta, mintimis 

'pasidalinta, plačiai pasikal
bėta.

Priėjus 7 vai. vakaro vie
ni kitus atsisveikino ir aki
mi palydėjus iškeliavo na
mon. Jūsų Draugas.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Rusšell Road

1 REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS

I
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 
IApdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 1 
kit mus negu ugniagesius (firemonus). j

i 
( Vienatinė Vietinė Pastovi- Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MI LIOLIS
I 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 !
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PENNZIP

I DABAR I

| PENNZIP ETHYL I
NAUJAS ETHYL GASOLINAS

= Sudėtis geriausių ypatybių kokios tik randasi =
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- ,i 
= šija tiktai , |

PENNZIP ETHYL
| COLUMBIA REFINING CO. 1
5iimiiimiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii£

Toronto, Ont., Lietuvių Niagara Falls išvažiavimo dalyviai, vadovaujant J. Krasauskui. Tai yra 
trečias toks metinis Toronto Lietuvių Jaunimo išvažiavimas. Girtinas dalykas surengimas eks
kursijų į Įžymesnes vietas pasižiūrėti, apsipažinti, gražioje vienybėje laikas praleisti, ypač jau
nimui. Lietuvoje jaunimas tankiai rengia išvažiavimus j Įdomesnes savo ir svetimų salių vietas.

TORONTO RUOŠIASI 
PREKYBAI

Toronto miestas dar pirm 
atidarymo Welland Kanalo 
išdėjo $40,000,000 ištobuli
nimui savo uosto. Welland 
Kanalą pastačius ir prasi
dėjus didesnei Didžiųjų E- 
žerų prekybai miestas yra 
prisirengęs.

Pilnai įrengus St. Law
rence upės navigaciją, ka
da Atlantiko laivai galės 
priplaukti, Toronto pataps 
tarptautinės svarbos uos
tas.

Toronto šymet tikisi tu
rėti bent 700,000 tonų lai
vų krovinių daugiau negu 
turėjo pernai.

Kanalą pabaigus ir įren
gus Toronto uostą, jo sri
tyje įsikūrė 64 naujos in
dustrijos, kurios įdėjo apie 
$30,000,000 į žemę, budin- 
kus ir įrengimą.

X Ofiso Telefonai Namų X 
.;. MAin 1773 KEnmore 4710W 4 
Į P. J. KERŠIS | 
11426-8 Standard Trust Bldg. | 
$ Baigęs teisių mokslą Cumber- X 
4 land Universitete ir darbuojas f 
t su Teisių ofisu advokatų X 
X Collister, Stevens ir ” 
4 Kurzenberger ;; 
4 Su visais teisiu reikalais Lietu- ; • 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ” 
4 kreipkitės prie musų. 4

KAIP Ii

ĮGALIOJIMAI
į reikalingi Lietuvoje pirki- 
> mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

Į K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Į Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

s'IIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip ^ 

= Kas gaus “Dirvai” vieną naują metini skai- = 
= tytoją gaus šią $2 vertes knygą dovani? = 

(Gaus ir kas pats sau naujai užsirašys)

I TŪKSTANTIS IR VIENA i 

j NAKTIS | 
= Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau- = 
= gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. = 
= Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta. = 
= Kaina tik $2.00. =

6820 Superior Ave. Cleveland, O. =
“niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii IIII9II11HIIIII iiiiiiiiiii iiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiii=

TELEFONAS 

PALAIKO

Tėvą ir Sūnūs

Darbe

gTEUBENVILLE plieno 
dirbtuvės darbininkas at

ėjo į musų ofisą ir užsisa
kė įvesti jo namuose tele
foną. Jo niekad neturėjo 
bėgyje 25 metų dirbtuvėse 
dirbimo. Jis sakosi pats ir 
jo du sunai negaudavo dir
bti kai tik darbai sumažė
jo, kadangi darbininkai pa
šaukiami tik kada reikia, ir 
tik tie kurie galima pasiek
ti telefonais. Dabar, turė
dami telefoną, tėvas ir su- 
nai gauna padirbt, kadangi

darbdavis gali greitai juos 
pasišaukti.
Dauguma šeimynų patiria 
šiandien kad telefonas yra 
reikalingesnis negu kitada 
buvo. Jis sutaupo laiką ir 
pastangas. Palaiko šeimy
nos narius susisiekime vie
ną su kitu. Pagelbsti gaut 
darbą. Jis atlieka daug ki
tų dalykų už mažas lėšas.
Už kelis centus į dieną tu
rit šį modernišką pasiunti
nį nuolat pasitarnaujantį.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
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IŠ LIETUVOS S
KAIP IŠRODO LIE

TUVA DABAR
Lietuvą aš apleidau 1927 

metų pradžioje. Kaip tuo
met Lietuvoj buvo ir išro
dė nerašysiu, tik noriu pa
sidalint mintimis su “Dir
vos” skaitytojais kurie nė
ra matę Lietuvos po 1926 
metų Gruodžio 17 d.

Niekam nėra paslaptis 
kokia buvo krikščionių de
mokratų politika. Aš ma
nau kad protaujantis žmo
gus galėjo matyti ir prie 
ko butų privedus buvusi 
koalicinė Dr. Griniaus val
džia. Čia ir noriu apie tas 
dvi buvusias vyriausybes 
pakalbėti.

Krikščionių demokratų 
valdžia per savo viešpata
vimo laiką ką padarė? At
sakymas trumpas: kraštui 
labai mažai padarė, o kaip 
kuriose srityse visai nieko 
nedarė, nors turėjo ir ga
lėjo dirbti.

Jų tikslas buvo tik kuoil- 
giausia sėdėti valdžioje ir 
aprūpinti savo partijos šu
lus vietomis. Tuo laiku bu
vo nepaliaujamos partijų 
peštynės, kurios Lietuvos 
kaimams nieko gero neža
dėjo, o atbulai, kiršino vie
nus su kitais: pešėsi kaimy
nas su kaimynu, brolis su 
broliu, o tik už tai kad bu-

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS 

Nusipirkit, sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle- 
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias bvangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikro
dėlius.
6407 Superior Ave.

Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4633—

J. C BLASER 
Hardware

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

| Dr, S. T. Tamošaitis j 
(THOMAS)

Lietuvis Dentistas j
1304 E. 68th St. J

J Kampas Superior Avenue I 
Florida 2898-R

(Virš Lietuvių Banko) fl

vo visokių agitatorių sukir
šinti, kurie atsibaladodavo 
kaimuosna vienas paskui 
kitą. Gaudami iš partijos 
atlyginimą, dirbo visu įnir
timu, visai nepaisydami ko
kios bus pasekmės.

Laimėjus rinkimus Vals
tiečiams Liaudininkams su 
Socialdemokratais, žmonės 
tikėjosi sulaukt bent ramy
bės, bet apsiriko, nes vieton 
pirmesnių Darbo Federaci
jos agentų po kaimus pra
dėjo valkiotis visokie Prof- 
sojuznikai, ir kas iš to vis
ko butų išėję labai aišku 
kiekvienam, nes pradėjo or
ganizuotis visoki Lenkų rė
mėjai ir kitokie priešvals
tybiniai gaivalai, paliuosuo- 
ti-amnestuoti iš kalėjimų.

Užtai tas kas įvyko turė
jo įvykti, nes buvo jam pri
eita liepto galas.

Dabar visai kitokį įspūdį 
gauni Lietuvoje: kaimuose 
apie politiką visai niekai 
nei nesvajoja, kiekvienai 
rūpinasi savo kasdieniniais 
darbais, jokie agitatoriai 
po kaimus nesivalkioja, tai 
žinoma nėra kam kiršinti 
gyventojus vienus prieš ki
tus.

Kaunas visai ne toks kaip 
buvo prieš penkis metus: 
gatvės meksf akuojamos, 
didelė dalis šios srities dar
bi! jau atlikta ir visu smar
kumu varoma pirmyn.

Toliau, geležinkeliai sta
tomi, nusausinimo darbai 
varomi labai plačiai, nes 
kur prieš kelis metus teko 
matyti antis plaukiojant 
dabar matai pjaunant gerą 
žolę arba durpes kasant.

Pavyzdžiu prie Vilkaviš
kio esantis Paežerių ežeras 
lietingais metais visuomet 
būdavo užsėmęs prieinančią 
prie plento pievą, “Kisinę”. 
dabar žmonės jau kasa dur
pes ir pjauna žolę. ’ Dau
giau galima tokių pavyz
džių rasti, bet stoka laiko.

Taip pat cukraus fabri
kas irgi didelės reikšmės 
turės ūkininkų gyvenime, 
kurie turės gražaus pelno 
už cukrinius runkelius.

Po sugryžimo šymet at
gal į Lietuvą, teko susidur
ti su visokio plauko žmo
nėmis, bet pakalbėjus gau
ni įspūdį ko visai nesitikė- 

i turn. Dabartine vyriausy- 
i be visi patenkinti išskiriant 
blogos valios žmones.. Pleč
kaičio pasekėjai jau išny
ko, apie juos visai nesigir

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Birmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Adoipas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdatniesi pas mane apturėsit tei
singą pAtarnavimą. Laisnuotas Balsamuoto.jas. Sim- 
natiskąs, mandagus, greitas ir geresnis už, kitų patar- 
hayirtias: Vežikai ligoninius j ir iš ligonbučio. Kainos 
sažiningiAusi'ds. žemiausia kaina palaidoji md, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tol. ENdieotl 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant 

1410 East 66th St.
Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c. 
921 St. Clair arti Ė. 9tk St.

di nieko.
Turiu pridurti kad aš 

pervažiavau daug šalių, ta
čiau kaip matau tai dabar
tinį ekonominį krizį Lietu
va daug lengviau pergyve
na negu kuri kita valstybė. 
Lietuvos valiuta nesvyruo
ja, bedarbių nėra, kas nori 
dirbti turi darbo užtekti
nai. Geras amatninkas už
dirba dienai 15 litų ir dau
giau. O musų išeiviai Pie
tų Amerikoje, kur tikėjo 
rasti aukso kalnus ir Lie
tuvą pametė, eina kepures 
nusiėmę prašyti darbo tik 
už valgį ar menką atlygini
mą. J. V. Selm-tis.

Vilniuje Sušaudytas 
Lietuvis Šimkūnas

Lenkų laikraščio praneša, 
kad liepos 18 d. Vilniuj ka 
■a teismas nuteisė mirti 
pirmojo legionierių artileri- 
os pulko puskarininkį Šim

kūną už šnipinėjimą Lietu 
70s naudai. Sprendimas bu
vo įvykdytas tą pačią dieną, 
šeštadienį popiet, kaip tik 

uvo gautas atsakymas ii 
irezidento, kad jam mirtie 
įausmė nedovanojama.

Šimkūnas tautybės buvc 
Lietuvis, gyveno Švenčionių 
ipskr. Jis baigė 5 kl. moky
klą ir iki šiol buvo laikomas 
pavyzdingu kareiviu, šnipi
nėti jis pradėjęs tuk nuo šių 
metų liepos 1 d. Savo prane 
Šimus apie Lenkų armiją jis 
siųsdavo savo pažįstamam, 
gyvenančiam ties adminis
tracijos linija. Tas pažįsta
masis žinias perdavinėda- 
vęs toliau. Šimkūnas jokio 
itlyginimo už šnipinėjimą 
negaudavęs, išskyrus 5 zlo
tus, už kuriuos, jis pirkęs 
pašto ženklų. ' Laikraščiai 
pažymi, kad jis buvęs idėji
nis šnipas if dirbęs ne už pi
nigus.

Prieš įvykdant mirties 
bausmę Šimkūnas paskuti
nėmis savo gyvenimo minu
tėmis parodė daug susival- 
lymo. Prie sušaudymą jis 
rūkė papirosą ir ramiai žiu
rėjo, kaip jam kasė duobę 
Antakalnio kalėjimo kieme 
kur sprendimas buvo įvyk
dytas. Prieš tai Šimkūnas į- 
davė karininkui pakietą 
laiškų savo giminėms.

Įdomu kad Lenkų nugala
bytas Lietuvis, jų pačių da
viniais, šnipinėjimą pradė
jęs liepos 1 d., o liepos 18 
d. jau buvo sušaudytas. Dėl 
to tenka nusistebėti Lenkų 
teismo “greitumu” ir žiau
rumu. Ar tik nužudytas 
Šimkūnas nebus keršto au
ka, už prieš kurį laiką pa
gautus Lietuvoj tikruosius 
Lenkų šnipus. “M.R.”

Ekspedicija j Pietų Ame
riką

Liepos 22 dieną iš Kau
no išvyko į Pietų Ameriką 
dalis “Musų Rytojaus” or
ganizuotos mokslinės eks
pedicijos į Pietų Ameriką. 
Ekspedicijos vadas Prof. 
Ivanauskas, su juo išvyko 
Palionis. Kiti ekspedicijos 
nariai, Aris ir Fanstilis, iš
vyko pora dienų vėliau, ir 
visi susitikę Paryžiuje tę
sia kelionę kartu.

PASĖLIAI LIETUVO
JE BIRŽELIO MĖN.
Birželio mėnuo, išskiriant 

pradžioje kelias šiltas ir 
saulėtas dienas, perdėm bu
vo šaltas. Pirmoje mėnesio 
pusėje vyravo stiprus šalti 
vėjai, o naktimis net buvo 
pasirodžiusios šalnos, ku
rios pakenkė daržovėms. 
Drėgmės buvo užtektinai. 
Antroje mėnesio pusėje ta
po kiek šilčiau, tačiau, ben
drai imant, augalų vegeta
cijai meteorologinės sąlygos 
buvo nepalankios.

Lauko darbams birželio 
mėnuo buvo gan palankus, 
tik pačioj pradžioj perdaž- 
nai lydavo ir darbai budave 
sutrukdomi.

Daugely ūkių vasarojui 
baigta sėti pirmoje birželio 
mėn. pusėje, o linų sėja ii 
nuo audringo lietaus nuken 
tėjusiose vietose vasarojau: 
sėja užsitęsę iki birželio 
mėn. 20 d.; maždaug tu 
pačiu metu buvo baigta i 
šakniavaisiai sodinti.

Rugiai pradėjo žydėt' 
pirmoje birželio mėn. pusė 
je, bet žydėjimo sąlygos bu- 

o nepalankios, nes visą lai- 
:ą buvo šaltas ir lietinga: 
iras.

“L. a:

Tėvas su Dukterim Gy 
veno kaip Vyras su

Žmona
Pumpėnų val-šč. . Sniilge 

lių km. ūkininkas An-tis bu 
vo labai įsimylėjęs savo ke 
turiolikos metų dukterį ii 
su ja gyveno aštuonius me
tus.

Paleistuvavo šu sav 
dukterimi Visai rifesislėpd? 
mas. nuo savo žmonos, ir ki
tų dviejų dukterį^

Savo namiškius’jis vers
davo tylėti grasindamas 
kirviu.

Begyvendamas su savo 
dukterimi susilaukė dukre
lės.

Dėl kažkokių sumetimų 
savo meilės vaisiaus neau
gino—pasmaugė ir nunešė 
į mišką paslėpė.*

An-čio namiškiai, nebe
galėdami pakęst tėvo žiau
raus elgesio apskundė jį 
policijai.

Šiomis dienomis jį areš
tavo ir išvežė į Šiaulių kalė
jimą drauge su dukterim.

An-tis atrodo dar nelabai 
senas, apie 55 metų am
žiaus, Amerikonas, labai 
dievobaimingas žmogus.

Voldemaras nori būti tei
siamas kartu su savo 

šalininkais.
Advokatas Nargelavi- 

čius, kuris yra sutikęs Ka
riuomenės teisme ginti ak
tyvių voldemarininkų (Slie- 
soraitį, Steikuną ir kt.) šio
mis dienomis nuvyko į Pla
telius pas Voldemarą pasi
tarti su juo, būtent, ar Vol
demaras nesutiktų kad jo 
byla butų išskirta. Volde
maras pareiškė, kad jis no
rįs būti kartu teisiamas su 
visais savo šalininkais.

“L. A.”

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 apsilankvit.«♦*****'»■ 't' '1 * * * •!■<■*****«' i »» 
l O ® NEDALĖ °* 
t feJ'Orv Gleaning Go,t t KVA! HEnd. 7906 t 
❖ C. F. PETRAITIS, Prop, + 
| 6702 Superior Ave., |

Nusišovė Ūkininkas
Diržeminys, Onuškio vai.

— Liepos mėn. 5 d. (sek
madienį) šiame kaime pas- 
sklido gandai, kad prapuo
lė kaimo gyventojas Povilas 
Staniulionis, 61 metų am
žiaus. Prieš vakarą visi su
judo minėto žmogaus j ieš
koti, bet nerado. Rytojaus 
dieną (pirmadienį) vėl bu
vo jieškomas viso kaimo, 
senų ir jaunų, bet taip pat 
niekur nesurastas. Taip bu
vo ieškoma tris dienas. Tik
tai ketvirtadienį netikėtai 
surado piemens, beganyda
mi gyvulius: gyvuliai miške 
pradėjo baisiai baubti ir at
bėgę piemens rado lavoną, 
/elionis tyčia buvo atėjęs 
oli į ųiišką ir čia trumpu 

šautuvu nusišovęs, kad nie
kas negalėtų rasti jo lavo
no. Tuoj buvo pranešta kai-1 
mo gyventojams ir policijai.

Velionis paliko žmoną, 3 
lukreles, uošvį. Nusižudy- 
no priežastis tikrai nesuž1' 
iota bet manoma, kad dėl 
sunkaus gyvenimo. Šiais 
netais jis sirgo ir gydyto
ms buvo pataręs atsigulti 
igoninėn, bet neturėdamas 
ėšų, negalėjo. O dirbti tu- 
ejo sunkiai, nes esant sun-> 
dems laikams, berno sam-l 
’yti negalėjo. “L.A.”

i NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS! 1
Pirkit Dabar ir Taupykit Pinigus

! . KAIP NIEKAD PIR
[ Vyrų VILNONIAI
| MAUDYMOSI Siutai .......... 1.95

Verti iki $3.95

MIAU NETAUPeT
Pasirinkimui visos
ŠIAUDINĖS skrybėles ..

Buvo iki $3.95
Vyrų Union Siutai ..........

♦
1 

$1.00 j

. . 48c
* Vaikų Marškiniai ................ 39c Vyrų Lisle Kojinės .......... . . 10c
j Vaikų Knicker kelnaitės . . 88c

THE KRAMER
I 7002-04 Superior Ave.

Broadcloth Marškiniai . . .

& REICH CO.
Kampas Giddings

.. 77c j

Rd. 1

PORTAGE MARKET 
CO.

Turime didelę daugybę jaunų 
šio pavasario ančių.

Lietuviams patogi vieta

6921 Wade Park Ave.
ENdicott 9764 ar 0144

* BIZ N I E R IAI * 
kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

J. J. LAZICKAS
6107 Superior ave. ENd 16 '

Banks P rinters-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Pulding Contractors
MARTIN KAŽEN 

6606 Superior Avenue
M. ROM All IS 

13416„Edgewood Avenue

Confectioners

“DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St ENi

F ■.-■■r.pVr:pk.

\ 1 A NK BA PK 
1197 E. 79th St. HEn. 3535

P?.i 'ters-Paperhange?
I BARDZILAUSKAS

6412 White Ave. VINCAS DEBESIS
7607 Star Ave. Hend. 0732

Dry Cleaners
Real Estate-InsuranctC. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
.6901 Superior ave. ENd. 9720

KAZ. OBELIENIS
1404 E. 66th St. HEn. 6716

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 075'

Keliones i LIETUVA
Nupigintos Round Trip Laivakortes

. %

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

Rugs. Septemb. 9d.
Kaina į Abi Puses $159 « j

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

Kitais Laivais Round Trip į Klaipėdą $150
^Kurie norit pigiai parvažiuoti į Lietuvą pasinau

doki! šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio mė
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per- 
kant laivakorte į abu galu (round trip) galit par-

laivu tik už $159. Taksai ekstra. Į vieną galų 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $115 į Klai
pėdą. Kitais laivais — $107. ' Taksai 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.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

▼
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Kas Girdėt Clevelande-ApteJinkese

DIRVA

SPORTAS
DIRVA”, 6820 Superior Ave.—IlNdicott 4486—Atdara vakarais

Lankėsi “Dirvos” Redakci
joje sekanti svečiai:

Pp. Račkauskai iš Detroito, 
jie viešėjo pas p. Baltrukonius.

Iš Akrono lankėsi: Kazys ir 
Salomėja Norkai, “Dirvos” 
skaitytojai”, ir Mikas ir Ona 
Andriuškevičiai. Jie atvažiavo 
į Goodrich kompanijos pikniką 
Euclid .Beach 
nį. Piknike 
žmonių.

Po Moterų
lankėsi Rozalija Maziliauskie- 
nė, Chicagietė veikėja ir direk
torė Illinois valstijoj Moterų 
Sąjungos. Ji plačiai darbuoja
si visokiame viešame tautiška
me ir katalikiškame, judėjime.

Iš SLA 14 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

kp. susi- 
buvo šil- 
nemažai. 
pirm. J.

parke pirmadie- 
dalyvavo 40,000

Sąjungos seimo,

P. 3. Žiurius, No. 
lankėsi iš Detroito 
Uvick su žmona.

Pas 
stead,
J. V.
U viekas sako kad reikia praša
lint skandalistus iš SLA. Cen
tro.

Olm-
Adv.
Adv.

“Dirvos” redaktorius Karpa
vičius ir žmona išvažiavo ke
letui dienų atostogų į Cedar 
Point. G rys pirmadienį.

Kupiškėnų kuopa rengia 
vo pikniką Rugp. 23 d. Šeške
vičiau ūkė j, East road. Bus 
šokiai ir Lietuviškos dainos, 
dainuos Kupiškėnų vyrų cho- 

. ras. Nuvažiavimas lengvas — 
East rd. palei tramvajus bė
gius iki Stop 31., paskui sukit 
į kiemą.

sa-

puikiai priimdamos 
ir viešnias kaip val- 
ir programais.
seimo dieną, vakaro

Po seimo. Vietinė Moterų 
Sąjungos kuopa padėjo daug 
truso tinkamai prisiruošti prie 

\ Moterų Sąjungos 15-to jubile- 
jinio seimo, bet ir gražiai pri- 
siruošė, ‘ 
delegates 
giais taip

Pirmą
metu, šv. Jurgio salėje buvo 
puikus koncertas, gražiai dai
navo Moterų Sąjungos choras. 
Bene pirmą kartą Clevelande 
jis taip pasirodė. Sudainavo 
liaudies dainų ir operų veikalų 
labai pasekmingai. Jauname- 
čių choras irgi pasižymėjo.

šv. Jurgio parapijos choras 
kaip dar niekad kitados, žavė
jo ir stebino svečius. Chica- 
gos delegatės išsitarė kad dar 
niekur nėra girdėję tokio cho
ro. Buvo ir “importuotų ar
tistu”, kurie atvažiavo neva 
“pagražint koncertą”, nes argi 
galėtų būti be žydo kermošius. 
Ir bukietai kaip tai pateko ne 
vietinėms kurios nuolat daly
vauja m.usų parengimuose, bet 
tokiems kurie visai neužsipel
no. Po koncerto buvo šokiai.

Rep.

LIETUVIŠKOS SALDAINĖS
“Dirvos” krautuvėje galite 

gauti pirkti svarais Lietuviškų 
saldainių. Yra labai skanios 
Birutos saldainių fabriko dar
bo, importuotos iš Šiaulių.

nedryso šaukti jo imtis, nors'siu kokias kada
Dzūkas sveria 

o Noewer sveria 
abu yra vienodo

Požėla nugalėjo Son Jennings, 
"".j Juozas Komaras pereitą sa- 
Jie | vaite turėjo kelias imtynes

Kolorado valstijoj., Gerai se
kasi.

matėt.
apie 190-195, j 

apie 215. 
aukštumo.

prie kitų kibo.
Bancevičius yra tikras smar

kus arba kaip Dzūkai sako, 
“drapiežnas”, Dzūkas. Jam ir 
didieji musų imtikai ne už ką.

Buvo skelbta kad jis imsis 
su palicmonu Charley Fox. Bet 
kaip tik Fox patyrė koki jam 
priešą Lietuviai stato, pradėjo 
atsisakyt kad 
išvažiuos kur
paimta smarkus 
Frank Noewer, 
sunkesnis už Bancevičių 
Fox rekomendavo tą '
na”, sakė pažiūrės ką jam 
su Dzūkas padarys, tada il
gai but bus drąsesnis.

Pats Fox kelis kartus 
su “aismanu” ėmėsi ir vis 
jie vienas kito nenugali.

Taigi, šios imtynės Neuros 
darže kitą sekmadieni, Rugp. 
23 d., bus vienos iš žingeidžiau-

fhe
P

oi
TARP MUSŲ IMTIKŲ

San Francisco, Cal. — Ka
rolis Sarpalius turėjo imtynes 
su Strangler Lewis Rugp. 4 d. 
Lewis po sunkios kovos nuga
lėjo Sarpalių 2 iš 3.

Bet publika reikalavo kad jie 
dar kartą imtųsi, taigi Rugp. 
11 d. vėl surengta imtynės, ir
gi su tokiomis pat pasekmėmis. 
Lewis sveria 230, Sarpalius 218 
svarų.

Baltimore.] ėmėsi Ričardas 
Šikatis ir nugalėjo George Ma- 
nich.

New Yorke šikatis nugalėjo 
Rusą Sergei Kalmikov.

Karolis Požėla ėmėsi Bosto
ne, nugalėjo Fred Caroni. Ki
tose imtynėse Richmond, Va.,

BURKE GERAI PASIRODĖ
Billy Burke (Burkauskas), 

golfo čampionas, turėjo keletą 
lošių keletoj golfo klubų aplink 
Clevelandą trijų dienų bėgiu ir 
visur gerai pasižymėjo. ,

6520
Visų musų imtikų- karjeros

No.

IR

Kiek

viena?

bu-

pa-

'■r?

I'

jau 
dar

perplačiai nupasa- 
tariasi daryti ką 

moterėle, nes pla- 
nesveika parapijai

In t
Gani 
Litbi

“DRAPIEŽNAS DZŪKAS” 
BANCEVIČIUS ATVYKSTA 

UŽKARIAUT CLEVE- 
LANDĄ

“neturės laiko, 
nors”. Taigi 

‘aismanas”,
apie 20 svarų 

Pats 
'aisma- 

mu- 
Fox

Šokiai tęsis per visą dieną ir bus kitokių 
pasilinksminimų jaunimui ir senesniems. Už- 
kviečiame SLA. narius ir “Dirvos” skaityto
jus iš visų aplinkinių miestų.

Šios imtynės yra pirmutinės Clevelande šią 
vasarą, ir jau bus paskutinės, kadangi pikni
kai baigiasi.

vietą, plačioj Amerikoj prasidėjo nuo
Tei-įcievelando: taip buvo su Požė- 
su-įla, su Sarpalium, šu Komaru ir

Kiti

JUDGE SWEENEY LAIMĖ- j 
JO NOMINACIJAS

Rugp. 11 d. buvo nominaci
jos Republikonų ir Demokratų 
partijų kandidatų Į mirusio

' Kongresmano Mooney 
Didžiausiu laimėtoju išėjo

I sėjas Martin L. Sweeney, 
'linkdamas 3,923 balsus.

Rugp. 5 d. buvo 14 
rinkimas. Nors oras 
tas bet narių suėjo 
Susirinkimą atidarė
Brazauskas. Išsyk viskas ėjo 
tvarkoj iki prieita prie pikniko 
rengimo. Komisijai paaiškinus,! V ’CF " T. . . I du Demokratai kandidatai: Ku-prasidejo argumentai, vieni , . , . ,T , , __, _ , , . jawki (Lenkas) gavo 68osake kad nereikia pikniko, ki- ' 
ti reikalavo kad tik viena kuo
pa rengtų be “Dirvos”, o į galą 
tas rėksnys (dar yra likęs bol- 
ševikčlis) pasisakė kad jis jau 
apie trys metai kaip į kuopos 
piknikus nevažiuoja. Kiti darė 
kitokių užmetimų. Tačiau pik
nikas užtvirtinta.

Paskui vienas kuopos narys 
pasiūlė rengti kitą pikniką jo 
farmoje ir. su juo pelnu dalin
tis, tai nekurie su džiaugsmu 
sutiko. O delko? aiškinti ne
reikia, mat ten “eudauna” vie
ta. Išrinkta komisija ir tam 
antram piknikui, kuris atsibus 
vėliau kada.

Išrinkta komisija iš trijų na
rių surengimui paminėjimo S. 
L. A. jubilejaus: K. S. Karpa
vičius, A. M. Praškevičius ir J. 
V. Mitchell.

Pakelta klausimas apie Cen
tro parupinimą kokių nors fon
dų apmokėjimui bedarbių mo
kesčių, kurie negali mokėti. 
Komisija paruoš SLA. Centrui 
kokius nors pasiūlymus ir su
manymus.

Kada prieita prie apkalbėji
mo įvykusių SLA. Centre peš
tynių, kilo betvarkė, pirminin
kas net negalėjo tvarkos pa
daryti. Vieni šaukė kad Vitai- 
čiai kalti, kiti prirodinėjo kad 
tai buvę tik “privatiškas daly
kas” ir kuopai nesą reikalo kiš
tis. Paduoda sumanymas iš
nešti Jurgeliutei užuojautos 
laiškelis, kiti įnešimai buvo 
atidėti iki sekančio kuopos 
susirinkimo ir palaukt ką pati 
Pild. Taryba padarys to skan
dalo reikale. Kilus trukšmui 
pirmininkas negalėjo privesti 
nei vienos nei antros pusės 
prie tvarkos.

Gerbiami SLA. nariai, nepa
mirškim kad mes 
neturim bolševikų 
todėl reiktų veikti 
vien, o jeigu kyla 
sipratimai turim ramiai juos 
apsvarstyti, nes dideli barniai 
nei vienos kuopos prie geresnio 
stovio nepriveda. Neturim bū
ti perdaug vienpusiais, turim 
atsižvelgti j faktus ir prisilai
kyti teisybės. Tie kuopose ne
sutikimai tik duos progos mu
sų priešams apie mus kalbėti.

Buvo ir daugiau svarbių rei
kalų aptarimui, bet per neku
riu narių nesusipratimą susi
rinkimas turėjo būti uždarytas.

Jonas Jarus.

bal
sus, O’Donnel tik 131 balsą.

Republikonų kandidatas D. 
Haydn Parry gavo 1,949 bal
sus.

Judge Sweeney yra' “šla
pias” žmogus, narys “Kryžei
vių” kovojančių už panaikini
mą prohibicijos, ir narys Ame
rican Equality Lygos, prie ku
rios priklauso ir Lietuviai.

Balsavimai bus Lapkričio 3 
d. Lietuviai kurie turit teisę 
balsuoti nepraleiskit progos — 
Sweeney turi būti išrinktas jei 
norim padaryt prohibicijai ga
lą.

kitais. Kaip tik jie čia atva
žiavo ir gerai pasižymėjo, nuo 
to laiko gavo imtynių plačiai 
po visą šalį ir dabar dar dirba 
su geromis pasekmėmis.

Tą patį gali užsitarnauti ir 
Dzūkas Bancevičius, jeigu jis 
Clevelande pasirodys. O kad 
jis geras imtikas žino tie ku
rie Chicagoj gyveno ir niekad

1931 METU BONU 
KUPONAI

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

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

6820 Superior av. Cleveland, 0.

)idelis Piknikas D
IR 1

Iš Collinwood
Iš L. R.-K. Moterų Labdary

bės Dr-jos pikniko. Pereitą sek
madienį V. ir B. ukėj turėjo 
būti šios draugijos piknikas, 
bet kad užėjo lietus tai viskas 
atsibuvo parapijos darže. Ne- 
kurios darbščios moterėlės su
rinko daug dalykų piknikui. 
Bet vieno biznieriaus dovana 
pasinaudojo ir pašaliniai: jie 
žinodami kad Obelienis dova
nojo piknikui 13 tuzinų bandu
kių, išvakaro prieš pikniką nu
važiavo ir paėmė bandukes, ne
va moterų draugystei, ir išsi
vežė sau į naktinį išvažiavimą. 
Sekmadienį gi tie niekšai (esą 
bolševikėliai) atsilankė ir mo
terų piknike pasijuokti,
žinoma, moterys jiems už ta; 
nedovanos. Jau ir čia 
gavo per sprandą ir susirietęs 
bėgo šalin.

Toliau, kaslink paties pikni
ko, tai man vienas dalykas ne
patinka kad parapijonys duoda 
valią savo, vaikeliams. Aš nu
ėjau su savo vaikučiais pasi
vaikščiot po sodą ir mačiau 
rius vaikų laužant medžių 
kas ir gadinant. t

Toliau, mano vaikučiai
alko, nuėjau į vidų nupirkti 
jiems ledinės košelės ir pama
čiau kad keletas vyrų ir mote
rų prie baro traukia ką tokio, 
prie jų buvo ir vienas senber
nis. Kadangi už baro dirbo 
mandagios moterėlės, jos jam 
patiko, tik jis nežinojo kad ten 
yra viena moterėle kuri mėgs
ta ka:p ką 
koti. 
nors 
čios
ir draugijai.

Jai ir kitoms tokios nebuvo 
vietos senojoj parapijoj, nebus 
ir šitoj ir reiks jieškot trečios 
parapijos.

Vienas iš Parapijonų.

IMTYNES!
RENGIA

dirva:: ir sla. 14 kuopa

Imsis Drapiežnas Dzūkas9
5 »4*L 7 ■ • ■ Į 1 • ' ' | •Bancevičius su ‘Iceman’ F. Noewer

dabar jau 
savo tarpe, 
visiems iš- 

kokie nesū

Lietuvių Darželio susirinki
mas bus šio penktadienio va
kare Lietuvių .salėje. Atstovai 
prašomi atsilankyti.

Lau 
nio. 
nekur 
labiau 
kad E 
gerėti

Fon 
binink 
pjučio 
leido 
savo ( 
nesj 
naujo 
liūs, t 
inita

Kul 
apšau 
ir pei 

’fdS’-ju 
ližiuot 
šaukt; 
kuoja: 
bininl

Kitos 
su ta 
kalbos

Ned. Rugpj-August 23d
Ang 

anglia 
perorį 
paseki 
pie 10i 

No'r: 
pavarj 
se dar

NEUROS
Ame 

nautoj 
pradėj 
pie 35 
kelių t 
teko v 
gelžkel 
lių sax 
sieiti t 
klausiu 
kalas 
paskiri 
simas.

RADIO PAAIŠKINIMAI 
APIE ŽAISLAVIEČIŲ 

PROGRAMUS
Miesto 37 žaislavietėse, po vado

vyste Commissioner John H. Gour
ley, tapo įvesta naujas planas su- 
lyg kurio suaugusieji kurie negali 
apsilankyti miesto žaislavietėse ga
li patirti kas yra daroma su pagal
ba radio.

Su kooperacija radio stoties WG 
AR pusę valandos kas ketvirtadie
nis po pietų, nuo 3 vai., pašvenčia
ma žaislaviečių programui kuris ei
na.-.! apie tai kokioje šalyje vaikai 
“nts'lanko” tuo laiku.

Namie esant, tų valandą galima 
pasiklausyti per radio apsakymų.

Cv. Rugp. 10 d. per savaitę atsi- 
buna programas žaislavietėse apie 
Čekoslovakiją.

Jonas G. Polteris su šeimy
na išvažiavo į svečius j Penn- 
sylvaniją, Pittsburgo apielin- 
kėn.

SUBATOS VAKARUŠKOS
NEUROS DARŽE

bus sekančiomis dienomis: 
August 15 .August 22 

August 29 September 5 
Atvažiuokit kada turit laiko 

smagiai praleist subatos 
naktelę iki gaidelių. 

Pradžia kas subata nuo 6 vai. 
GERA MUZIKA 
Visiems Veltui.

Padėka. L. R.-K. Moterų 
Labdarybės Dr-ja išreiškia šir
dingą padėką visoms moterė
lėms ir biznieriams kurie pri
sidėjo su dovanomis piknikui 
Rugp. 9 d. Gaila kad vieno 
biznieriaus dovana, 13 tuzinų 
bandukių, pateko į gudruolių 
nagus prigavingu budu.

Piknikas įvyko naujos para
pijos salėje ir darže, 
dovanas: 
nė; antrą

Publiko 
ko pelno

Laimėjo 
pirmą — H. Luizie- 
— O. žiburienė. 
buvo mažai, bet li- 

apie $45.,
Rengimo Komisija.

Bet bus labai žingeidžios, nes 
asirodys su savo gabumais gar

sus Chicagietis, “Drapiežnas Dzūkas” Juozas 
Bancevičius. Imsis su vienu iš smarkiausių 
vietinių' stipruolių —“Ice manu” Frank Noe
wer. Imtynė bus iki pergales, be apriboto 
laiko.

Įžanga 50c - Vaikams dykai 
Al. Slinkio Orkestras Drapiežnas Dzūkas” JUOZAS BANCEVIČIUS

Siuvi 
Yorke 
šininks 
klų sa 
naujas 
tams. . 
j ančių 
ti.

Chai 
la Nei 
Clyde, 
lies k 
už 59 
mų n. 
sykių 
laike

Los 
tai ki 
dijų 
rengi: 
tuoda 
algų 
das. 
mokei


