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Savo Programą 

DARBA?
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ALGŲ MAŽINIMAS
Suv. Valstijų Darbo De- 

partmento surinktos žinios 
parodo kad šymet Įvairiuo
se darbuose algos numažin
ta jau 200,000 darbininkų. 
1930 metais per visą metą 
numažinta 125,000 darbi
ninkų algos.

Nors pragyvenimas nuo 
1929 metų žymiai atpigo, 
tačiau, kaip Darbo Depart- 
mentas skelbia, darbininkų 
algos bendrai žymiai suma
žėjo.

Maistas šymet Birželio 
mėn. buvo 12 nuoš. piges
nis negu 1930 m. Bet dar
bininkų ineigos numažinta 
32 nuošimčiais.

• Budavojimo darbuose vi
soje šalyje palengva ineina 
penkių dienų darbas į sa
vaitę, be jokios atviros ko
vos ir pastangų. Surinktos 
žinios iš 130 miestų paro
do kad apie 70 budavojimo 
amatų darbininkų yra be 
darbo ir kad daugelis jau 
18 mėnesių kaip mažai te
gavo dirbti.

1930 metais 35 miestuo
se budavojimo darbininkai 
dirbo po penkias dienas į 
savaitę.

Fordas statys naują dirb
tuvę. Fairport, O. — Lake 
apskrities piliečiams nubal
savus užtraukimą paskolos 
gilinimui ir gerinimui pa
kraščio, kad laivai galėtų 
prieiti, Fordas paskelbė jog 
ten statys didelę $7,000,000 
vertės dirbtuvę, kurioj bus 
sustatomi automobiliai — 
joje bus sustatoma 400 au
tomobilių Į dieną.

Automobilių darbai pa
gerėsią. Biznio reikalų ži
novai sako kad dabartiniu 
laiku automobiliai nusidė
vi daug greičiau negu nau
jų prigaminama, taigi, sa
ko, trumpu laiku turės pa
didėti jų gamyba. Spėja
ma kad 1932 metais auto
mobilių darbai pradės eiti 
pilnu saiku.

Plieno ir geležies srity
je, užpildymui išsidėvinčių 
dalykų užtenka tik 50 nuo
šimčių normalės gamybos, 
todėl nenumatoma kad ta 
industrija galėtų sugryžti Į 
pilną gamybos saiką.

SULAIKYS EKSPOR
TĄ, KAD BUTU NA

MIE DUONOS
Berlinas. — Nesenai so

vietų Rusijos caras Stali
nas panaikino suvaržymą 
senos Rusijos inteligentijos 
ir pastatė ją ant lygios su 
visais žmonėmis. Jie gali 
užimti specialistų vietas ir 
nereiks pasitikėti ant im
portuotų iš kitų šalių bran
gių specialistų. Nors kiti 
primetė Stalinui grąžinimą 
senoviškos buržuazijos, jis 
atsakė kad to gal ir reikės 
ir savo programą vykdo.

Dabar sovietų diktato
rius padarė dar vieną žygį 
tolyn nuo buvusios komu
nistiškos tvarkos. Jis Įsa
kė panaikinti maisto saika- 
vimą ir panaikina mais
to korteles. Iki šiol mai
stą galima buvo "gauti pirk
ti iš valdiškų krautuvių tik 
su kortelėmis ir tik apribo
tą saiką, pagal darbininkų 
klesos. Kurie turėjo pini
gų galėjo pirktis ir priva
tinėse krautuvėse, bet ten 
buvo kelis kartus brangiau, 
kadangi valdžia apdėdavo 
privatinį biznį aukštais ta
ksais.

Toliau, Stalinas įsakė 
griežtai tvarkyti grudų iš
vežimą į užrubežius. Taigi 
sulaiko beprotišką vežimą 
grudų į užrubežį, kaip da
rė iki šiolei, viską atimant 
nuo Rusijos gyventojų. Iš
vežimą suvaržius, maisto 
liks namie įvalias ir kožnas 
galės nusipirkti kiek reikia. 
Bus paliuosuota pardavi
mui sandėliai grudų, kurie 
buvo paruošti eksportui, ir 
visos Rusijos klesos galės 
būti pavalgiusios.

Grudų eksporto suvaržy
mas duos progos kitoms ša
lims išgabenti savo grūdus 
į tas rinkas kurias sovietai 
užpildydavo.

Šiuomi susiardo sovietų 
svajonė užkariauti viso pa
saulio rinkas savo produk
tais. Pamatė Stalinas kad 
alkanas mužikas neilgai ga
lės eksportą gaminti, ir vie
toj mirti iš bado,"kaip ko
munistai skelbia kapitalis
tinėse šalyse, verčiau mirs 
kovodamas prieš komuniz
mą.

MEILIŠKA TRAGEDIJA
New York. — Slaugė Ag

nės Birdseye, 23 m., peršo
vė ir sužeidė Dr. Miltoną 
Thomaševskį, ir pati nusi
šovė iš pavydo, patėmijus 
kad daktaras, su kuriuo ji 
turėjo meiliškus santikius 
per penkis metus, pradėjo 
vedžiotis su kita ir ją ap
leisti.

MacDONALD DABAR 
RŪPINASI ANGLIJOS 

LIKIMU
Londonas. — Gelbėjęs 

Vokietiją iš finansinio kri- 
zio, Anglijos premjeras Mc 
Donald dabar apsižiūri kad 
Anglijai taip pat gresia fi
nansinis krizis. Jis dabar 
pradėjo vajų už ekonomi
ją, norėdamas išvesti šalį iš 
jai gręsiančios bėdos.

Anglijos socialistų val
džia susiduria su $600,000,-, 
000 deficitu, Valdžia šau
kiasi į gyventojus dėti vi
sas pastangas kad nenu
smuktų valiuta.

MIRĖ PIRMASIS TELE
FONO IŠRADĖJAS

Alliance, 0. — Mirė G. 
A. Liebtag, 75 m. amžiaus, 
gelžkelio telegrafistas, ku
ris sako pirmutinis išrado 
telefoną. Jis 1872 metais, 
keturi metai pirmiau negu 
Bell išrado savo telefoną, 
darė bandymus kalbėti vie
lomis. Pritaisęs tam tik
rus pabūklus prie vielų, pa
sakė kelis žodžius, kuriuos 
girdėjo kitas telegrafistas, 
jo draugas, už dviejų my
lių atstu. Bet Liebtag ne
darė nieko daugiau ir jo iš
radimas tapo neišvystytas.

ŠAUKIASI HOOVERĮ 
TAIKYT STREIKĄ

Fairmont, W. Va. — Van 
A. Bittner, United Mine 
Workers atstovas W. Vir- 
ginia minkštos anglies dar
bininkų streike, šaukiasi į 
Prezidentą Hoover arba 
Darbo Sekretorių Doak im
tis tarpininkauti streiko 
užbaigimui ir jis sutinka 
atšaukti streiką ir darbi
ninkai sutinka dirbti tary
boms einant.

Toje srityje streikuoja 
apie 8,000 angliakasių, tuo 
tarpu kompanijos deda pa
stangas darbą varyti su 
streiklaužiais. Prie kasyk
lų pastatyta šimtai gink
luotų sargų su tikslu sukel
ti terorą ir streikerių žu
dynes.

Streikerįai pasiryžę ko
voti ir nenusileisti kompa
nijoms, kurios begėdiškai 
išnaudoja darbininkus.

Kaip angliakasiai išnau
dojami visomis pusėmis pa
rodo sekantis pavyzdis:

Darbininkas gauna išdir
bti | bėgyje dviejų savaičių 
11 dienų. Uždirba $46. Iš 
tų pinigų kompanija atsi
ima už pirkinius iš kompa
nijos krautuvės $41, už ga
rą $?, nuomos^ !»' dar
bininkas dar lieka kompa
nijai skolingas.

Pirkti iš nepriklausomų 
kompanijai krautuvių už
drausta, nes neteksi darbo. 
O tose krautuvėse viskas 
pusiau pigiau.

KUBOJ SUKILIMAI 
TĘSIASI

Havana, Kuba. — Suki
lėliai kurie nori išversti 
Kubos prezidentą Macha- 
do, veda kovas gana atkak
liai ir gauna sau pritarėjų.

Vietomis kareiviai perei
na į sukilėlių pusę.

Iš mūšio lauko Santa 
Clara provincijoj parga
benta lavonai 180 kareivių 
žuvusių susirėmime. Tenai 
pasiųsta daugiau kareivių.

Sukilėlių esą nužudyta į 
50 žmonių.

DEPORTUOJA MEK- 
SIKONUS

Los Angeles. — Iš šios 
srities pereitą savaitę iš- 
deportuota 1,000 Meksikos 
ateivių neturinčių iš ko gy
venti. Bus deportuojama 
dar daugiau.

NUOGIEMS NESISEKA 
KAIP SVAJOJO

Paryžius. — Francuzijoj 
buvo pradėjus plisti mada 
steigti nuogųjų kolonijas, 
ir štai, šį pavasarį Seino li
pęs pakraščiais ir salose 
prisisteigė tokių nuogųjų 
kolonijų su apie 75,000 gy
ventojų. Bet mat be ap
valkalų nevisada gali būti, 
pasimaino orai,' užpuola ‘ slo
gos ir kiti blogumai, ir rei
kia lysti į rubus.

Dar vasara nepasibaigus 
o jau neliko nei 50,000 Ado
mo ir Jievos rūbuose.

Europoj pradėjo ineiti į 
madą nuogumas.

KIEK IŠLEIDŽIAMA 
APSIGINKLAVI

MUI

Pasaulinės Taikos drau
gija New Yorke išleido kny
gą, kurioje parodo kiek val
stybės pereitais metais iš
leido pinigų apsiginklavi
mui, kariumenei bei laivy
nui. Pasirodo kad susida
ro milžiniška suma, 4,157,- 
000,000! Jeigu žmonija tik 
pusę tos sumos pakreiptų 
gydymui ekonominio krizio 
tikėkime, pasauliui tuo ge
rovė gryžtų.

Didžiausią sumą ($707,- 
000,000) išleidžia Amerika.

Antrą didžiausią ($578,- 
000,000) — sovietų Rusija.

Lietuva išleido $5,680,000, 
o Lenkija — $92,000,000.

Šitą milžinišką sumą su
mažinti (reiškia, valsty
bėms šiek-tiek nusiginkluo
ti) yra svarbus dienos klau
simas visai žmonijai. Tau
tų Sąjunga pradės jį neuž
ilgo rišti. Palinkėkime jai 
pasisekimo.

Ramiame ir nusiginkla
vusiame pasaulyje bus pa
tikrinta gerovė ne tik žmo
nijai bet ir musų tėvynei 
Lietuvai. /

Kol didžiosios valstybės 
nenusiginkluos mažoms nė
ra kaip tą imti vykdyti, 
nors jau Danija ir Švedija 
bando kariumenę bei laivy
ną panaikinti.

VITAIČIŲ TARDY
MAS ATIDĖTA

“Sandara” praneša gavus 
žinią jog SLA. Pild. Tary
ba atidėjo sužaviavimą ku
ris tūrėjo įvykti Rugpjūčio . 
17 d. tardymui Vitaičių su
rengtų muštynių SLA. raš
tinėje.

Taipgi sako kad S.L.A. 
Apšvietos Komisija priėjo 
prie išvados jog nėra pa
mato Vitaitį suspenduoti.

O ką darys su p. Vitai- 
tiene, kurią Kontrolės Ko
misija rekomendavo išmes
ti iš Susivienijimo?

Matomai čia dirba slap
tos Gegužio-Vitaičio-Vini- 
ko jiegos viską “užlaižyti”. 
(Vinikas yra Apšvietos ko
misijos pirmininkas ir Vi- 
taitienės “slaugytojas”).

12 užmušta. Austrijoje, 
prekiniam traukiniui užbė
gus ant pasažierinio, ėjusio 
iš Romos Į Vienną, užmuš
ta 12 keleivių.

DEMPSEY DIVORSUO- 
JASI

Reno, Nev. — Jack Dem- 
psey, buvęs čampionas, tu
ri kovą su savo žmona: jis 
sako kad jo žmona, Estelle 
Taylor, yra labai žiauri ir 
nesukalbama, todėl nori at
siskyrimo nuo jos.

Estelle Taylor yra filmų 
artistė.

SIŪLO ĮVESTI VALDIŠ
KĄ ANGLIES KON

TROLĘ
Washington. — Kongre

so narys Clyde Kelly parė
mė pasiūlymą kad valdžia 
paimtų angliakasyklų kon
trolę. Tam pritaria ir Se
natorius Brookhart, kuris 
rengiasi paduoti Kongresui 
sumanymą paskirti $100,- 
000,000 ateinančios žiemos 
bėgiu aprūpinimui anglia
kasių pragyvenimu.

Brookhart sako kad pa
galba butų tik laikina, o 
dalykams pagerint reikėtų 
kasyklas sunacionalizuoti— 
paimti visai į valdžios ran
kas.

GANDHI NEVAŽIUOJA J 
LONDONĄ

Ahmedabad, Indija. — 
Indijos vadas Gandhi apsi
sprendė jog jis nevažiuos į 
Londoną tartis apie Indijos 
likimą. Jis sako kad Indi
jos “likimo siūlas turi būti 
verpiamas čia pat Indijo
je”, ir sugryžo prie savo 
verptuvo. Jis kaip tai kei
stai užsiima verpimu siūlų 
ir sako kad tai yra “Indi
jos likimo siūlas”.

Gandhi sako jog jis pa
matęs “Dievo ranką, kuri 
grąsinanti man nevažiuoti, 
į Londoną. Iki šiol aš ma
niau ir rengiausi važiuoti. 
Bet Dievo valia turi stotis.”

Pasakęs kalbą savo pase
kėjams, pasimeldęs, jis pa
reiškė: “Mums yra du ke
liai: kovoti ramiu budu ar
ba aktiviai, bet visada ma
nyti apie swaraj (savival
dą)”.

VATOS PERTEKLIUS
Suv. Valstijose šiuo tar

pu yra gatavos vatos ne
samos kur padėti 17,316,717 
rišulių. Per metą laiko iki 
Liepos 31 d. pasidaugino 
6,369,405 rišuliais.

AMERIKONAI LAKŪ
NAI PAKLIUVO 

Tokyo. — Du Ameriko
nai lakūnai, Herdron ir 
Pangborn, tapo Japonų vy
riausybės areštuoti ir kal
tinami špiegavime, nes jie 
savo kelionėj aplink žemę, 
daskridę Japoniją, pradėję 
fotografuoti Japonijos for
tus. Amerikos valdžia už
ginčijo kad jie turi ką nors 
bendro su valdžios kariška 
tarnyba. Jiedu gi aiškina
si kad fotografavo ne ko
kiu kitu tikslu, tik sau at
minčiai.

SAPNAS LIEPĖ NUŽU
DYT ŽMOGŲ 

Clifton Mills, W. Va. — 
Viena moteris, 42 m., iš 
Uniontown, sako sapne ga
vo paliepimą nueiti nužu
dyti pašto užvaizdą, ką , ji 
ir padarė. Anksti rytą 5 
vai. ji nuėjo į paštą, kur 
sykiu buvo ir krautuvė, ir 
nušovė. Paskui sugryžo į 
namus ir vėl atsigulė. Iš
bėgus žmona dar spėjo iš- 
klaust savo vyro kas jį per
šovė, ir taip šovikė pakliu
vo. Tyrinėjama jos protas. 
Žudytoja neturėjo jokio ne
susipratimo su nušautuoju.

MIŠKAI DEGA
Spokane, Wash. — De- 

sėtkas tūkstančių vyrų dir
ba prie gesinimo miško gai
srų trijose šiaurvakarinėse 
valstijose. Ten siaučia po
ra šimtų mažesnių ir dide
lių gaisru, kurie vieni kilo 
nuo žaibo padegimo, kiti 
iš neatsargumo su ugnia.

Keletui miestelių grąso 
pavojus. Sunaikinta dau
gelio ūkių budinkai. Sude
gė šimtai galvijų ir avių.

Šymet S. Valstijose ug
nis sunaikino arba sugadi
no 251,000 akrų miško.

MAISTAS ATPIGO
Suv. Valstijų kariumenės 

ir jūreivių maisto lėšos su
mažėjo $19,000,000 suma iš 
priežasties kainų nupigimo. 
Pirmiau ant kožno kareivio 
reikėjo 50c į dieną, dabar 
tiek pat nuperka už 40c.

DAUGIAU ŽMONIŲ UŽ 
SUMA KORTAVIMU 
Washington. — Iždo de- 

partmentas per metą laiko 
ki Birželio 30 d. gavo tak
ių už kortas $4,993 559, o 
pernai per metą gavo $4,- 
819,292. Reiškia šymet žmo
nės daugiau sėdi namie ir 
kortuoja.

Taksų iš tabako surinkta 
$444,276,502, gi metai pir
miau — $450,339,060.

NARKOTIKOS BIZNIO 
PELNAI

Apskaitliuojama kad per 
praeitus šešis metus par
davėjai narkotiškų nuodų 
jų naudotojams paėmė net 
$15,000,000,000.

DRĄSI ŽMOGŽUDYSTĖ
St. Clairsville, O. — Du 

broliai užmušė savo sesers 
vyrą, kuris buvo su žmona 
pasimetęs ir pereitą savai
tę atėjo atlankyti ją. Bro
liai pamatę jį ateinant, vie
nas kitam mirktelėjo, sese
rį ir jos dukterį pasiuntė į 
kitą kambarį gamint vaka
rienę, kad nematytų muš
tynių, ir anam ineinant į 
vidų pagaliais užmušė. Pfl 
to lavoną išmetė laukan ir 
tik kaimynai užėję lavoną 
pranešė policijai. Kada pri
buvo policija, abu žmogžu
džiai atrasta sėdį priena
myje, jų sesuo virtuvėje 
dirbo, o mergaitė sau tai
sė gitaro striunas. Lavoną 
buvo apipuolusios vištos.

UŽSĖMĖ MIESTĄ, PRI
GĖRĖ DAUG CHINŲ
Hankow, Chinija. — Iš

virto siena saugojanti mie
stą nuo užtvinimo ir apsė
mė gatves taip kad daugy
bė gyventojų prigėrė. Spė
jama kad prigėrusių bus 
keliolika šimtų.

Aukščiausios miesto da
lys apsemta po penkias pė
das gylio, kitur apsemta po 
10 ir 12 pėdų. Gyventojai 
išbėgo į aukštumas. Tarp 
jų platinasi ligos.

ERIE RAILROAD
S Y S T E M

CLEVELAND i NEW YORK
“The Lake Citics Exprcss”

Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų K’-icdion
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto

• (Be Ekstra Primokėjimų)

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKU: S
New Yorko Stotis randasi gretimai visų

Laivų prieplaukų

Rezervacijų, ir Informacijų šaukit City Ticket Off:c<> CHerry 
arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED
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Korespondencijos

PITTSBURGH
Susprogdino Italijos kon

sulato namą. Pereitą sa
vaitę nakties laiku tapo su
gadintas Italijos konsulato 
namas. Sprogimo suren- 
gėjai nesusekti.

Šis sprogimas yra pen
kioliktas iš didžiųjų kerštu 
surengtų sprogimų Pitts
burge šių metų bėgyje.

Po Italijos konsulato na
mo suardymo pastatyta po
licija saugoti Lenkų konsu
latą. Lenkų konsulas pra
dėjo baimintis kad ir jam 
kas bombos nepakištų.

Užsigavo Lietuvių klube 
ir mirė. Tūlas August Wal- 
ker, 45 m., naktį į Rugp. 16 
d. rastas susižeidęs Lietu
vių Klube, McKees Rocks. 
Nuvežtas į ligonbutį mirė. 
Jo galva buvo permušta.

Allegheny apskrities ta
ryba nupirko Wabash gelž- 
kelio tunelį ir tiltą ir ims 
perdirbti į viešą kelią, to
kiu budu per žiemą bus ne
mažai darbo keliems šim
tams darbininkų. Apskai
čiuojama kad perdirbimas 
to visko į tinkamą miestui 
vieškelį kaštuos apie $1,- 
200,000.

Bedarbių fondas. Dabar
tiniu laiku Pittsburgo mie- 
.stas ir apielinkės turi apie 
$2,000,000 pinigų kuriuos 
gali išleisti viešiems dar
bams, kaip tai gatvių ir ke
lių taisymams, ir duoti už
dirbti bedarbiams šį rude
nį ir ateinančią žiemą.

Apskaitliuojama kad bus 
darbo dėl 12,000 bedarbių 
per 14 savaičių ir bus mo
kama po $12 į savaitę — 
vos pragyvenimui.

Keturi nubaudžiami už 
vieną žmogžudystę. Belle- 
fonte, Pa. — Rockview ka
lėjime Rugpjūčio 17 d. nu
žudyti elektriškoje kedėje 
keturi vyrai už nužudymą 
vieno ūkininko 1928 metais.

Tie keturi vyrai yra iš 
Johnstown, Pa. Jie nužu
dė ūkininką Hoffmaną už
puolę ant jo nakties laiku 
reikalaudami pasakyti kur 
yra paslėpta jo ūkė j e siun
tinis degtinės. Jie girdėjo 
kad kas tai gabeno degtinę 
ir apsisaugojimui nuo pa
tekimo policijai naktį pa
slėpė Hoffmano ukėje. Už
pultas ūkininkas tikrai
žinojo apie paslėptą degti
nę, nes jam niekas apie tai 
nepranešė. Bet žmogžu
džiai manė kad jis tyčiomis 
atsisako išduoti ir jį nuga
labijo.

Po žmogžudystės, visi 
pėdsakai buvo dingę, bet 
į antrą metą vieno laikraš
čio privatinis detektivas iš
kėlė beveik užmirštą skan
dalą ir žmogžudžiai tapo 
suimti ir nubausti.

Jie yra: Carl Crow, Jo- 
seph Parsi, Frank Cantilla. 
Frank Powell. Jie buvo na
riai degtinės platintojų 
gaujos.

ne-

Dega kasykla po miestu. 
Po gyviausiomis Pittsbur
go biznio gatvėm dega ap
leista anglies kasykla. Ug
nis yra po Wylie'ave. ir So- 
mers st., kur važiuoja be 
pertraukos tramvajai ir 
automobiliai. Anglis yra 
pergiliai ir perprasta, to
dėl jos niekas neišėihė. Ji 
dega trys metai ar daugiau 
— niekas nežino. Iš sky
lučių žemėje į viršų veržia
si durnai ir garas. Į tą ka
syklą ineigos nėra. Ineiga 
tapo užpilta taip senai kad 
niekas nei neatmena kur ji 
buvus. Spėjama kad ang
lis pati kaip nors užsidegė 
daug metų atgal ir paleng
va degdama atėjo iki' šios 
vietos.

Matant pavojingumą to
kio gaisro, miesto taryba 
paskyrė gesinimo darbams 
$25,000.

Kasyklose kur yra inei
gos, gaisrą užgesinti leng
viau, bet kur nėra inėjimo, 
padarymas ineigos yra la
bai sunkus darbas.

Tuo tarpu bandys užlie
ti ir užcementuoti visas ga
limas surasti skyles, kad į 
požemį neįsigautų oro, ta
da gal ugnis sustos.

CHICAGO, ILL.

Jurgeiiutės ir Vitaitienės 
kumštynės “Margučio” pik
nike. Plačiai kalbama vi
suose Chicagos kampuose 
apie rengiamas Jurgeiiutės 
su Vitaitienė kumštynes 
"‘Margučio“ piknike Rugp. 
30 d. Mat, Zosė yra Chi- 
cagietė. Vanagaitis sugal
vojo naują komediją. Jam 
ilgai nereikia galvoti. Sce
nos gabumų jam netrūks
ta.

SLA. ofiso peštynės Va
nagaičio makaulėj pagim- 
lė naują juoką. Savo pik
nike, p. Vanagaitis impor
tuoja iš Najorko “Zos” ir 
“Pet” kumščiuotis. Kumš
tynės įvyksta The Oaks 
iarže prie daug-tukstanti- 
nės minios. SLA. komedi
jos sutrauks daug publikos 
ir p. Vanagaitis duos gali
mybę išspręsti kuri 
dviejų kumštininkių 
pionė. Visi žino jog 
Pildomoji Taryba 
kaltininkės, tokiu 
“Margučio” piknikas 
karūną vienai iš jų ir pa
rodys “nosį” SLA. Pildo
mąją! Tarybai. Žiogutis.

NEW YORK, N. Y.
Ko poni Zosė “susirgo”? 

Užmulkinimui S.L.A. Pild. 
Tarybos akių, ir kad dau
giau Susivienijimui lėšų 
pridarius, kada Pildomoji 
Taryba suvažiavo į New 
Yorką tardyti Vitaičiu su
rengtų muštynių SLA. raš
tinėje, poni Zosė atsisakė 
dalyvauti tardyme, Vitaitis 
pranešė jog ji “serganti”. 
Ko ji “sirgo”? Nagi paro
dymui kad ne ji Jurgeliutę 
sumušė, bet Jurgeliutė jai 
šonkaulius sulaužius....

Tai mulkinimas visomis 
pusėmis padengimui savo 
žiauraus darbo ir savo sky- 
mų kokius jie turi prie Su
sivienijimo.

Kuomet po pietų Vįtai- 
tienė užpuolė Jurgeliutę, 
nei vienas iš SLA. darbinin
kų kurie muštynę matė, ne
palietė tos įšėlusios bobos, 
reiškia niekas jos neužga
vo, ir tik bandė atitraukti 
ją šalin nuo sukruvintos 
SLA. Sekretorės.
'Kuomet ji vakare vėl at

ėjo su savo vyru Vitaičiu 
ir padarė antrą užpuolimą, 
irgi nebuvo kam jai šon
kaulių laužyt, nes kuomet 
netyčia pasitaikė ten būti 
p. Varniui, kuomet jis atbė
go Į viršų ir bandė Vitaiti’e- 
nę atitraukti nuo Jurgeliu- 
tės, Vitaitienė perkando 
Varniui ranką taip kad jis 
turėjo atsidurti net ligoni
nėje.

Visi tie buvo liudininkais 
prieš Vitaičius. Negana to, 
Vitaičius išeinant iš ofiso, 
po viso skandalo, matė S. 
L. A. Vice Prezidentas Mi- 
kaluskas ir Stanis, kuriuos 
pamačius Vitaitienė sarka
stiškai pasityčiojo. •Nesi
matė jos jokio sumušimo, 
ji išėjo iš SLA. raštinės su 
sveikais šonkauliais. Jeigu 
bent namie vienas kitą pas
kui teikėsi apdaužyti už ne
pasisekimą atlikti darbo su 
Jurgeliutė. .. .

Jeigu Pild. Taryba daro 
tokius šposus ir dėl kokios 
ten pašalinės bobos leidžia 
nukentėti SLA. narių išrin
ktai ir seimo užtvirtintai 
Sekretorei, tai nariai ne
privalo tylėti ir padaryti 
savo išvadas.

Tai yra žemiausios rūšies 
darbas prie kokio tik Vi- 
taičiai ir Gegužis galėjo 
dasileisti, pamesdami gėdą 
ir savęs pagarbą, ir vistiek 
laikosi savo vietose įsikibę 
prievarta versdami S.L.A. 
narius juos laikyti savo va
dais. Narys.

HARTFORD, CONN.

ne

iš tų 
čam- 
SLA. 
neras 
budu 

uždės
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SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU AMERIKOJE

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, tr $1,000. 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina lavo šeimos liki

mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- 
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tą, j 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir < 
mergaites. P

Informacijų kreipkitės i Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- į 
lm Į vietinių kuopų valdybas. C

<<
jxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxx:

REIKALAUJA TAU
TIŠKU KUNIGU

Vyskupas X. M. Žukau
skas skelbia kad paskuti
niais laikais iš daugelio Lie
tuvių kolonijų žmonės pra
šo atsiųsti jiems kunigų — 
gerų, dievobaimingų Lietu
vių, Lietuvių Tautos Kata
likų Bažnyčios parapijoms 
tverti. Bet jų labai trūks
ta Lietuvių Taut. Katalikų 
bažnyčiai, todėl, sako jis, 
yra pageidaujama kad tin
kami patapti kunigais atsi
šaukti] jo antrašu ir gaus 
platesnes informacijas:

Rev. X. M. Žukauskas, 
Ileed Street

Philadelphia, Pa.

Rt.
331

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

visą kaimą!
Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musą žy

miausią Sportininką.

Iš MUSŲ JUDĖJIMO
Rugp. 13 d. vakare pa

rapijos salėj įvyko Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyriaus 
narių susirinkimas, kuriam 
vadovavo pirm. V. M. Če
kanauskas. Iš valdybos na
rių ir komisijų raportų pa
aiškėjo kad organizativis 
darbas vasaros laiku, kuo
met oras nepatogus veiki
mui, visgi kiek galima va
romas pirmyn. Šiame susi
rinkime prisirašė 5 nauji 
nariai, viso narių bėgyje 
nepilnai trijų mėnesių V. 
V. S. skyriaus gyvavimo, 
prisirašė 36 nariai, neskai
tant aštuonių Lietuviškų 
draugijų atstovų, kurie ir
gi yra pilnateisiais nariais.

Vietos Lietuvių draugi
jos simpatizuoja V. .V S. 
skyriaus pradėtam darbui, 
moraliai ir materialiai re
mia. Pereitame susirinki
me Kun. J. Ambotas auka
vo penkinę, dabar L. R. K. 
S. A. ir S. L. A. kuopos au
kavo po penkinę. Žodžiu, 
šio skyriaus narių ūpas la
bai geras. Tikimasi kad ru
dens laiku bus aktingesnis 
veikimas.

Minės Spalių 9. šiame 
susirinkime buvo apkalbė
ta prisirengimas paminėti 
Spalių 9 dieną — Vilniaus 
užgrobimą. Tuo tikslu ren
giama didelis programas. 
Nutarta pakviesti kalbėt 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas P. žadeikis. Kalbės 
ir vietiniai. Bus dainų ir 
muzikos programas, ir bus 
perstatyta tai dienai spe
cialiai . parašytas veikalas, 
trijų aktų politiškas vaiz
delis, “Lenkų .Konspiraci
ja”. Veikalą parašė V. V. 
S. skyriaus pirmininkas p. 
V. M. Čekanauskas. Kriti
kai Kun. J. Ambotas ir G. 
Levišauskas, peržiūrėję jį 
užgyrė. Taigi dabar ruo
šiamasi prie jo perstatymo 
scenoje Spalių 9 d.

Tame trumpame veikalė
lyje nušviečiama visas tas 
politiškas istoriškas Lietu
vių-Lenkų konfliktas ir ne
tekimas Vilniaus.

Atostogos ir vizitai. Po
ni Ona Sekienė sugryžo iš 
atostogų, kurias praleido 
New Yorko pajūryje, Long 
Island Beach, viešėdama 
pas pp. Žadeikius, taipgi 
aplankė gimines ir pažys
tamus New Yorke-Brook- 
lyne, parsiveždama gerų įs
pūdžių. Gryždama p. Se
kienė parsivežė savo motu
tę p. Draugelienę Į vaišes. 
. Kiek teko patirti, p. Se

kienė turi draugingus ry
šius su p. Žadeikiene nuo tų 
laikų kada jodvi abi pradė
jo tarnybą Lietuvos Atsto
vybėje New Yorke (J. Vi
leišio ir P. Žadeikio Misi
jos). Vėliau jos abi kartu 
su T. Naruševičum ir B. 
K. Balučiu išvyko su diplo
matine misija į Paryžių, iš 
ten į Kauną. Poni Sekie
nė su Naruševičium buvo 
tūlą laiką Maskvoje, vėliau 
Berline.' Rodos p. Sekienė 
virš metą laiko praleido 
Lietuvos diplomatinių misi
jų tarnyboje ir visko matė 
po-karinėj Europoj.

Išvažiuoja atostogų. Jo
nas Sekys, notaras, laivų 
kompanijų atstovas-biznie- 
rius išvyksta trumpam lai
kui atostogauti į Mass. val
stiją, Bostorų Lawrence ir 
tt.

Taipgi rengiasi atostogų 
ir V. M; Čekanauskas, ža
da praleisti Rhode Island ir

I 
pavyks. Bet jam gal prisį-| 
eis atsigulti po operacijos 
peiliu, nes apendicitis gra
sina jam pastoti kelią ato
stogoms.

Paralyžius platinasi. Ry
tinėse valstijose platinasi 
paralyžiaus liga, daug šio
je valstijoje ta liga serga. 
Musų vienas veikėjas, Ga- 

. brys Levišauskas, staiga 
bene tik paralyžiaus suim
tas, jo dešinė ranka iš po 
nakties sutino ir eina blo
gyn.

Šiaip jau abelnas gyveni
mas musų kolonijoje yra 
labai nenormalus: yra dik- 
čiai bedarbių, suvargusių 
žmonių, daug Lietuvių šei
mynų gyvena skurde.

“D.” Koresp.

LONDONAS, Anglija
Liepos 26 d. įvyko Lietu

vių parapijos bertaininis 
susirinkimas. Žmonių pri
sirinko j Lietuvių klubą pu
sėtinas buris, kadangi pas
taru laiku Kun. Sidarevi- 
čius vaikščiojo po namus 
rinkdamas aukų užlaiky
mui sergančio Kun. Matu
laičio, taigi paragino ir į 
susirinkimą atsilankyti. Į 
susirinkimą atėjo kiekvie- 
norėdamas girdėti paskelb
ta savo vardą ir auką, o la
biausia tie kurie aukomis 
viršija kitus.

Kun. Sideravičius prane
šė kad viso aukų surinko 
70 svarų sterlingų.

Susirinkime taipgi išduo
ta atskaita parapijos iždo 
stovio. Iš atskaitų pasiro
dė kad pereitas bertainis 
davė parapijai kelis svarus 
sterlingų deficito, kas tulus 
surūpino, yphč parapijos 
komitetą. Pirmininkas ke
lis kartus davė paklausi
mus kas daryti išėjimui iš 
tos blogos padėties, nes kas 
savaitė parapijos išeigos 
yra didesnės negu ineigos, 
ir tai ne šilingais bet sva
rais. Vieni siūlė padidinti 
parapijonams mokesti, kiti 
kalbėjo kitaip, ir nieko ga
lutino nepadarius atidėta 
kitam susirinkimui.

Susirinkime vėl buvo ap
kalbėta Kun. Matulaičio li
ga ir lėšos jo užlaikymui.

Toliau, buvo kalbėta kas- 
link parsišaukimo naujo 
klebono. Aiškinta kad su
tinka atvykt Kun. Matulai
tis iš Amerikos užimti šią 
parapiją, apie kurį “Dirvo
je” jau buvo rašyta,
čiau apie tai nieko galuti
no nedaryta. Taipgi sako
ma kad Marijonai paskir- 
sią čia tinkamą kleboną iš 
Amerikos ar iš kur kitur.

Iš parapijos komiteto pa
aiškėjo kad jie jau turėjo 
reikalus naujo kunigo par- 
kvietimo klausime. Kun. 
Sidarevičius čia bus iki ki
tas kunigas atvyksiąs. Jis 
galutinai negali čia apsibū
ti, nes einąs Paryžiuje mo
kslus ir norįs baigti.

Klaida. “Dirvos” Nr. 30 
tarp kitko mano korespon
dencijoj buvo pasakyta kad 
Kun. K. Matulaitis visai su- 
paraližiuotas ir negali pa
eiti. Turi būti taip: jis ne
valdo kairėsės pusės kūno 
dalies, būtent kojos ir ran
kos, dėl to negali ir paeiti.

Kalnavertis.

Ta-

KIEK HOTELIAI PA
DARO BIZNIO

Cenzo biuro žiniomis, per 
metą laiko Suv. Valstijų 
keleiviai, apsistoją 15,577 
viešbučiuose praleidžia net

•
jda praleisti Rhode Island ir _ L— j
[Mass. valstijų pajūryje, jei j $1,039,363,000.

Akrono Naujienos
ŠIS IR TAS

Rugp. 2 d. SLA. 198 kp. 
turėjo pikniką P. Siderio 
farmoj. Žmonių buvo la
bai daug, bet pelno kuopai 
liko vos virš $12, taigi per- 
mažai. Vienok atsižvelgiant 
į tokius prastus laikus rei
kia pasidžiaugti kad pelnė 
nors tiek.

Firestone Rubber Co. su 
Rugpjūčio 1 diena vėl su
trumpino darbo valandas ir 
atleido iš darbo apie 800 
darbininkų.

Rugp. 5 d. J. Yurgeliutė 
tapo nuvežta į Peoples li- 
gOnbutį ir tą pačią dieną 
jai buvo padaryta operaci
ja ant apendicito. Ji taiso
si. J. Yurgeliutė yra na
rė SLA. 198 kp., pereitą 
žiemą mokino vaikus Lie
tuviškai skaityti ir rašyti.

Taipgi labai serga kita 
Lietuvaitė, J. Višniauskai- 
tė, kuri dabar vadinasi Su- 
bockiute, po antro tėvo. J. 
Višniauskaitė pernai užbai
gė aukštąją mokyklą ir nuo 
to laiko pradėjo sirgti; jau 
du kartu buvo ant operaci
jos, bet niekas negelbėjo. 
Tėvai panešė iškaščių apie 
$700 begelbėdami ją, bet ji 
vis eina blogyn. Daktarai 
patarė dar kartą jai eiti 
ant operacijos, bet ji jau
čiasi silpna ir nesitiki at
laikyti, o prie to ir pinigai 
išsibaigė. Jų 
metai neturi 
patėvis taipgi 
tas iš darbo, 
žmogus jau suvirš 50 metų 
amžiaus, nėra vilties dar
bas gauti. Visa šeimyna 
neturi darbo, ir daryk tu 
ką žmogus prie šitokio su
rėdymo.

Su Liepos 1 diena mies
tas pranešė 600 namų jog 
uždarys jiems vandenį jei 
nebus užmokėta už sunau
dotą vandenį iš pirmiau. 
Tokiai padėčiai esant, žmo
nės linksta prie komunistų, 
ir jeigu darbo žmonių gy
venimas nepagerės tai ga
limas daiktas kad kapita
listai susilauks prastai.

Šiose dienose išvažiuoja į 
Rusiją dvi Lietuvių šeimy
nos: K. Jurgelionis su žmo
na; jie jau beveik viską iš- 
sipardavė ir ketina apleist 
Akroną Rugp. 20 d. Antra 
šeimyna tai K. Joneliunas 
su žmona, kurie irgi šiose 
dienose išvažiuoja. Abudu 
jie buvo atleisti iš darbų 
už komunistinį veikimą.

Sakosi jog jiems sovietų 
valdžia užtikrina darbą. Jo
neliunas yra angliakasis, o 
Jurgelionis mechanikas au
tomobilių darbuose. Jis ve
žasi su savim ir naują au-

tomobilį. Matysime kaip 
ten jiems seksis ir ar ilgai 
galės sovietuose gyventi.

Petras Da*bartinis.

sūnūs antri 
darbo, pats 
tapo atleis- 
o kadangi

SMULKMENOS
Miliauskam jauniesiems 

garnys padovanojo dukterį. 
Krikštynos buvo Rugp. 9 
d., kūmais buvo J. Sebesti- 
nas ir Paulina Barauskie
nė. Krikštijo buvusioj Lie
tuvių bažnyčioj.

Pas A. Rudį lankėsi jo 
giminės iš Pittsburgo, pp. 
Švetkauskai su dukterim. 
Jie apžiurėjo zepeliną “Ak- 
ron” ir išvažiavon namon 
patenkinti.

Pas Pulkus lankėsi jų se
suo Malonienė su sunum iš 
Clevelando. Ji čia prabu
vo savaitę laiko, sako jos 
sveikata čia daug pagerė
jus.

Taip pat lankės iš Cleve
lando P. Štaupienė; ji vie
šėjo pas tokius žmones ku
rie yra pridarę visiems la
bai daug blogo, todėl jos 
buvimas tokioje šeimynoje 
sukėlė daug kalbų ir 
piktinimo.

Akrono priemiestyj 
bertone gyvenančio
vos” skaitytojo I. Jarašiaus 
sūnūs per neatsargumą ap
sidegino. Gydosi namie.

Lankėsi iš Chicagos p. 
Rumbutienė. Ji apžiurėjo 
savo namus ir čia likusį vy
rą ir sutvarkius reikalus iš
važiavo Chicagon.

Keliautojas.

pasi-

Bar- 
‘'Dir-

UŽRAŠYKIME 
DAINAS!

Lietuviai Amerikoje mir
šta ir j kapus nusineša dau
gybę liaudies dainų.

Gelbėkime nuo pražūties 
savo tautos turtą.

Seni, jauni, stokite į dar
bą! Užėjus rudenio metui, 
senieji dainuokite, o jaunie
ji užrašykite žodžius (ku
rie galit ir melodiją) ir sių
skit “Margučio” redakcijai, 
(2437 W. 69 St., Chicago, 
III.).

Ruošiu dainų rinkinį su 
gaidomis. Jau daug dainų 
turiu, bet daug dar trūks
ta. Amerikos Lietuviai, 
prisidėkime prie dainų rin
kimo, nes mes tiek pat dai
nų mokame kaip ir musų 
broliai už jurų-marių....

Dainų rinkinis bus išleis
tas dalimis ir su gaidomis. 
Šį rudenį pasirodys pirma 
laida.

Užrašykit tik senoviškas 
liaudies dainas ir dar ne
dainuotas.

. A. Vanagaitis.

. .. . 10c

.... 04c
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.... 20c
.... 20c
.... 80c
.... 10c
.... :ioc 
.... O5c 
.... 06c
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.... 8Oc 
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KNYGOS APIE VILNIŲ
• Y'Jn’u*. Sąjungos centras yra prisiuntęs iš Kauno specialiai

parinkt!} rinkinį knygų kurios visapusiškai nušviečia musų sostinės Vil
niaus atvadavimo kelius, štai tų knygų vardai ir kainos Amerikos pinigais:

O Vilniaus Nepamiršk, Lietuvi ........................
Vilniaus Malda ...................................... ' ,į į
Trumpos Žinios apie Vilniui Vaduoti Sąjungą 
Anyžiais už Vilnių Dės Galvą Lietuviai............
Mes be Vilniaus Nenurimsim! ........................
Vilnius Lietuvai ir Lietuva Vilniui ................
Lietuva Kankinė ....................................................
Vilniaus Baras ........................................ ............j
“Musų Vilniaus” Kalendorius ............................
Vilnius prieš Lenkams jį Pagrobiant ............
Ukraina Lenkų Valdžioje ..................................
Kaip Lenkinta Vilniaus Kraštas .............. .
Vilnius Musų .............................. ............................
Vilniaus Golgota .......................... ..........................

Prof. Mykolas Biržiška, kaip Vilniaus vadavimo vadas, tas knygas re 
komenduoja kiekvienam Lietuviui perskaityti, kad pajausti ir pamatyti visa 
V ilniaus klausimo svarbą, visą Lenkų smurto žiaurumą link savo silpnesnio 
kaimyno Gerbiamieji! Vilniaus vadavimo reikalams reikalinga nuolati
nes aukos, nes juk negulime tylėti kąi užgrobę musų kraštą Lenkai viso
kiais išmislais mėgina Lietuvius naikinti, lenkinti. Įsigykite šių knyge
liu kaip galima daugiau. Tos knygelės papildys gerb. Profesoriaus Biržiš
kos prakalbos, jos- nuolat mums primins apie neužmirštiną jo atsilankymą 
ir Vilniaus atvadavimo pranašavimą. Surinkti už šias knygeles pinigai iki 
cento tenka Vilniuus Lietuvių reikalų gynimui per Vilniui Vaduoti Sąjun
ga Kaune ir jos talkininkę Amerikoje. Siųskit užsakymus į:

LAIK. AMERIKOS LIETUVIŲ VILNIUI VADUOTI SĄJUNGA 
207 York Street Brooklyn, N. Y.



S. L. A. Reikalai
Rašo K. S. Karpavičius.

Vėliau šį rudeni prasidės 
nominacijos Susivenijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildo
mosios Tarybos. Jau da
bar prasideda agitacijos už 
kandidatus, taigi čia noriu 
plačiau išsikalbėti, kaipo 
SLA. narys, apie SLA. at
eities darbus ir apie musų 
organizacijos businčią val
dybą.

’ I.
Bus dideli politikavimai
Tarp SLA. 

galima tikėtis 
litikavimų už 
Pild. Taryboj 
turėjom. Bet nuo businčių 
rinkimų SLA. valdyba tu
rės likti mums kaip buvo 
seniau: tie žmonės geri ir 
atsakanti, visų pagerbiami 
ir remiami kurie taps iš
rinkti. To reikalauja bro
liškumas tokioje organiza
cijoje kaip SLA.

Jeigu bus išrinkta ir ne 
tie asmenys kuriuos kokia 
paskira grupė statė, ta gru
pė turės nusileisti, nes to 
reikalauja musų organiza
cijos ateitis.

Daug blogo padarė mums 
bolševikai atitraukdami bū
rį narių. Dar daugiau pa
blogino reikalus dabartinė 
musų valdyba, ypač Prezi
dentas Gegužis ir organo 
redaktorius Vitaitis.

Vitaitis per keturis me
tus demoralizavo SLA. na
rius savo nevykusiu nusi
statymu link Lietuvos. Jis 
pats dabar mato kad nieko 
neatsiekė — Lietuvoj daly
kai stovi kaip buvo, ir' eina 
geryn, o savo poziciją Vi
taitis taip sunaikino kad 
dabar neturi ant ko pasi
laikyti; jo palaikytojų bū
relis kasdien mažėja. Dar 
labiau sumažino jo su žmo
na surengtas nevykęs “pu
čas” prieš Jurgeliutę. Nors 
Vitaitis tiki ir skelbia “de
mokratizmą”, bet jį skelbė 
kitiems, o pats tikėjo ir 
vykdė smurtą, prie to pri
sitraukdamas savo žmoną, 
SLA. Prezidentą Gegužį ir 
Dr. M. J. Viniką.

Gali dabar būti taip kad 
Vitaičio klikai bus smerkti
ni visi tie kandidatai ir 
paskui visa Pild. Taryba, 
kuri bus išrinkta ne jo no
ru. Jis gal neteks redakto
riaus vietos, bet nepasiliks 
ramus, kaip visi kiti būda
vo, o ims požemines politi
kas varyti, griauti, keršyti, 
kaip kartais padaro despe-. 
ratai.

Toj linkmėj Vitaitis jau 
dirba, savo ištikimiesiems 
rašinėdamas laiškus su vi
sokiomis “informacijomis” 
apie asmenis kurie neremia 
jo ir Gegužio. Tie jo dar
bai išeis į viršų.

Gegužis ir Vitaitis
Gegužis yra sau žmogus, 

Vitaitis sau ir jų urėdai 
nesiriša taip kaip rišasi Ge
gužio su Sekretorės Jurge
liutės. Bet kodėl tai tarp 
Vitaičio ir Gegužio “užsi
degė” net perkaršta “bro

narių šymet 
didesnių po- 
vietas SLA.
negu kada

ŠVEDU AMERIKOS 
' ‘ UNIJA 

i*
NEWYORKO j 

KLAIPĖDA

TRUMPAS MlIASillFTUVA,.*ŠVEDU*

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

21 Statė St. New York City

liška meilė” ir jiedu jau 
i nuo pereito seimo buvo su
barę padaryti SLA. daugiau 
sau užtikrintu pastoviu liz
du. Buvo sumanymai rin
kti valdybą kas keturi me
tai, reiškia ir seimus turė
ti kas keturi metai, ir tt.

Seime, Gegužis ir Vitai
tis tik sau patinkamus as
menis į komisijas įsileido, 
rengdamiesi viešpatauti.

Devenio paskola
Bolševikų atsikratyta, ir 

rodės viskas bus “po naše- 
mu”. Bet lyg šunvotė, iš
augus ant kaklo, ima ir 
trūksta Devenio-Užunario 
paskolos pražuvimas. Vi
taitis išsyk “Tėvynėj” išve- 
džioja kad tai nuostolis iš 
perdidelio pasitikėjimo De- 
veniui. Bet paskui sugal
voja kad tų $25,000 žuvi
mas yra dar didesnė proga 
sugriebti SLA. į savo saują 
apkaltinant Jurgeliutę ir 
ją pašalinus pasisodinant į 
jos vietą Viniką ir Vitaičio 
šeimyną SLA. raštinėje ir 
spaustuvėje.

Bet, kaip sako, nekask 
kitam duobės, arba blogais 
norais nesiek ko nors geru 
vadinamo.

Vietoj rast pritarėjų ap
kaltinimui Jurgeliutės už 
pražudymą $25,000, atsira
do smerkė jų Gegužio-Vi
taičio skymo, Jurgeliutė li
ko veik išteisinta, o tie ku
rie griebėsi į ją akmenis 
mesti patys tapo atrasti 
nešvariais politikieriais.

Ar reikėjo tos kombi
nacijos?

Mano nuomone, Vitaitis 
galėjo stengtis palaikyt sa
vo vietą prie “Tėvynės” sa
vo paties dorybėmis ir ne
paisant kas bus SLA. Pre
zidentas, sau redaktoriauti 
ir valgyt SLA. duoną.

Gegužis taip pat galėjo, 
savo dorybėmis, nepaisant 
Vitaičio, elgtis gražiai ir 
bešališkai su Jurgeliutė, ir 
gal dar butų užsitarnavęs 
nominacijų.

Bet, nuo gamtos taisyk
lių neištruksi: Kada vienas 
savo “dorybėmis” neišsilai
ko ir smunka nuo koto, pri
sideda prie kito su tokio
mis pat “dorybėmis”, ir to 
išvada yra — košė: abudu 
turi nusmukti.

Matyt kad Vitaitis nepa
sitikėjo vienas laimėti, ir 
nepasitikėjo Gegužis savi
mi, na ir jieškojo “partne
rių”, o savo nelaimei pasi
rinko ne tuos....

Taigi, einant prie užbai
gos šios kombinacijos, rei
kia štai kas pasakyti: Jei
gu tiedu ponai dar linki 
Susivienijimui gero, lai pa
sitraukia garbingai (ar ne
garbingai), nes jie liko tik 
užmauda Susivienijime, o 
ne vadai. Jiedu sukėlė di
džiausią suirutę organiza
cijoje; savo siekius vykdy
dami išmėtė ir dar tebemė- 
to musų pinigus. Jie nusto
jo pasitikėjimo kaipo vadai, 
nes savo darbais to nepa
rodo. Jų niekas daugiau 
neklausys.

Taipgi, jeigu Vinikas no
ri kokio urėdo Susivieniji
me, neprivalo su jais dėtis, 
nes tokie kaip Gegužis ir 
Vitaitis, kurie padėję į šalį 
organizacijos gerovę, grie
bėsi atlaikyt savo poziciją 
ir vietą, jie ir toliau nieko 
gero nedarys organizacijai, 
o tik sau.

—•“"■“in—-r

Jeigu jie nematytų sau 
naudos, aišku nesiskverbtų 
taip labai, sakytų: Vyrai, 
mes padirbėjom, dirbkit da
bar jus. Bet jie sako: Nė
ra kitų kurie tiktų užimti 
Susivienijime vietas. Tą pa
kartotinai rašė “Tėvynėje” 
poni Zosė, o Vitaitis pakar
totinai rašo kad tie kurie 
ims nurodyt jų blogus dar
bus bus patraukiami teismo 
atsakomybėn. Na ir orga
ną naudoja savęs gynimui 
ir nariams grąsinimui kad 
tylėtų prieš juos.

Bet srutų kiauroj bačkoj 
nepaslėpsi: visi jau mato 
ir rengiasi prie atsakančio 
nuosprendžio išnešimo.

Viena ko reikia tai apsi
saugoti kad kitą seimą Ge
gužis su Vitaičių neuzur
puotų ir smurto keliu ne
pasiliktų vienas preziden
tu, o kitas redaktorium.

Tada tai butų Susivieni
jimo pabaiga: jie išmestų 
iš seimo sau nepatinkamus, 
kaip padaryta su bolševi
kais, ir ponauja sau ant vi
sos organizacijos.

Iki dar ne vėlu, nariai tu
ri apsižiūrėti: geriau ne
tekti dviejų ponų, negu vi
sos organizacijos.

Kuo ’ greičiau bus sulau
žyta Vitaičio-Gegužio kli
ka tuo greičiau organizaci
ja ramiai atsidus.

Nėra reikalo juos “lin
čiuoti”, tik nebalsuoti už 
Gegužį, nors jis kandida
tuos ir nors jų agentai agi
tuos už juos. Seime neleisti 
jam mėtyti laukan ne jo 
klikos delegatus, nes Gegu
žis dar vadovaus sekantį 
seimą.

Kad jiedu su Vitaičių 
prie ko nors rengiasi paro
do Gegužio pastangos, mė
tant SLA. pinigus, ginti 
Vitaitį visomis galėmis — 
labiausia dabar, kada visa 
Pild. Taryba norėjo Vitaitį 
išmesti už surengtas muš
tynes SLA. ofise, tik vienas 
Gegužis rado Vitaičius “ne
kaltus” ir barstys SLA. pi
nigus tolei kolei privers ki
tus Pild. Tarybos narius, 
taupumo delei, sutikti pri
pažinti Gegužio nuomonę, 
kad nereikėtų daugiau su
važiavimų laikyti.

(Bus daugiau)

DIRVA

LEIDŽIA DR. ŠLIUPO 
BIOGRAFIJĄ 

Ir K. S. Karpavičiaus 
Apysakas

Lietuvoje susidarė būre
lis literatūros mylėtojų su 
J. V. Girdvainiu priešaky
je, kurie sudarė “Šatrijos” 
knygų leidimo bendrovę ir 
imasi išleisti pirmiausia Dr. 
Jono Šliupo biografiją, o 
vėliau žada leisti K. S. Kar
pavičiaus apysakas, su tik
slu supažindinti Lietuvos 
žmones su Karpavičiaus ra
štais.

Dr. Šliupo biografija tu
rės apie 200 puslapių, bus 
iliustruota joje minimų se
nų laikų veikėjų: Dr. Šliu
po, J. O. Sirvydo, J. A. Viš- 
taliaus, Dr. J. Basaniaus, 
Martyno Jankaus, Kun. V. 
Dembskio, L. Šliupienės- 
Eglės ir daug kitų Ameri
kiečiams žinomų asmenų 
atvaizdais.

Šią knygą 
platint tarp 
per Tėvynės 
ją. Knyga išeis iš spaudos j 
šį. rudenį Lapkričio mėne
sį. Knygos kaina bus $1.

Geistina butų kad iki ru
dens susitvarkytų Tėvynės 
Mylėtojų Draugija ir kuo
pos pradėję veikti surink
tų iš narių mokestis ir to
kiu budu TMD. nariai šy
met gautų svarbią ir nau
dingą knygą.

Apie tai pakalbėsime ki-1

i tą kartą daugiau.
Toliau, “Šatrija” ruošiasi 

; leisti Amerikiečių Lietuvių 
rašytojų raštus.

Pirmiausia leidžiama K. 
S. Karpavičiaus (“Dirvos” 
redaktoriaus) istoriškas ro
manas “Baltijos Aras”. . 
knyga Amerikoje išsipar-1 
davė labai greitai ir dau
giau negalima gauti. Kaip 

' greit bus atspausdinta an
tra laida Lietuvoje taip 
greit tų knygų vėl turėsime 
pardavimui Amerikoje.

Toliau žada išleisti Kar- 
i pavičiaus sekančius veika
lus (antrą laidą, nes Ame
rikoje jau jų nėra): “Juo- 
dar Karžygis”, “Vargšų 
Karalienė”, “Kryžeivis”.

Po to bus bandoma leisti 
kitų Amerikiečiti Lietuvių 
raštai.

Lietuvoje labai mada lei
sti vertimus iš kitų kalbų,

norima pra-
Amerikiečių 

Mylėtojų Dr-'

3
I
i diduma knygų leidėjų Lie- 
ituvoje tiesiog bijo Ameri-
I kiečių Lietuvių raštų, bet 
j atsirado drąsesnių, kurie
[ įvertina originalius savųjų 
[autorių raštus daugiau ne-

★ ★ ★ ★’ Ta **_

i
gu vertimus iš Lenkų ar 

[ kitų tautų ir paskleis Lie
tuvos skaitymą mėgstančiai 
visuomenei ko nors kitokes- 
nio negu diduma knygų lei 
dyklų norėjo duoti.
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ASTROLOGIJA
šio periodo ženklas yra:

MERGA (VIRGO)
Nuo Rugpjūčio 22 iki Rugsėjo 23.

Ypatos gimusios šiame tarpe yra Virgo arba 
Mergos ženklo ypatos. Virgo yra šeštas zodia
ko ženklas. Virgo ženklas reiškia išmintį, ir 
Šio ženklo ypatos yra daugiau intelektualinės 
negu emocinės. Jų viena ypatybė yra ta kad jos 
perdaug kritiškai žiuri į save ir į kitus.

Vyrai yra išmintingi, myli draugystę, švaru
mą ir tvarką; yra linksmi ir nedrąsus. Turi sau
gotis nuo nereikalingų aikvojimų ir girtuoklys
tės, nes; nuo jų tuoj mirs.

Moterys yra atsargios ir teisingos, šalinasi 
nuo negerų draugysčių. Būna geros žmonos ir 
motinos. Sulauks daug- vaikų. Piktumas yra 
blogas joms pačioms.

AMERIKOS MILTAI
Surinktomis žiniomis iš

I, 030 malūnų, per metą lai
ko iki Birželio 30 d. buvo 
pagaminta 109,986,684 bač
kos miltų.

Viso buvo sumalta 503,- 
527,851 bušelis kviečių, iš 
kurių pasidarė 9,082,339,- 
993 svarai miltų.

Pernai buvo pagaminta
II, 455,861 bačka miltų.

Sumalta buvo 527,342,860 
bušeliai ir pasidarė 9,294,- 
289,761 svaras miltų.

Greičiausi
Pasaulyje Laivai 

BREMEN 
EUROPA 
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

per Chsibourg-6 dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec. trūkis iš Bremerhaver 

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kainos j abi
pusi dabar galėję 

Informacijos iš vie
tinių agentų arba 
1119 EUCLID AVĖ.

CLEVELAND

M
NORTH 
LLOYD

LLOYD

Muzikas, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

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

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

i Dainelės lengvutės su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas: 
“MARGUTIS” 

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

* -

* * ¥ ¥
.. *

pusi.
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NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

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

Viršminėta kaina dabar galėję ant 
visų musų laivų.

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American Line
839 Union Trust Blg. Cleveland

"SPRAGINIMAS" pašalina 
PAMATINIUS elementus, naudojamus 

(Juoda, karti ir šiurkšti <ebemikalinė medžiaga)

avims prausti, kurie, naturališkai, 
randasi kiekvienam tabako lape

' į

"Jie išimtį- 
todėl jų 
ir nėra!"

Kiekvienas LUCKY STRIKE pagamintas iš 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duoti — 
geriausių iš Turkijos - geriausių iš Kentucky, Ten- 
nessee, Virginia, Georgia ir Carolinų — pasaulio tabakų 
derliaus grietinės. Tačiau visi tabako lapai, nežiūrint 
kainos ir rūšies, kaip gamta juos užaugina, turi savy 
šiurkščias savybes. LUCKY STRIKE vienintelis 
“SPRAGINIMO” Procesas — procesas nokinąs ir švari
nąs, kuriam naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai — 
pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios natūrą. 
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 -ubstancijų 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.

’ V. S. Dept. o f Agriculture, Bureau o f Aninial 

Industry, Order No. 210

Geriausia 
tabako rūšis 
plius gerklės 

apsauga.

It’s toasted" ‘
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitejimus—prieš kosulį

PAKLA U S Y K 
PER RADIO — 
Lucky Strike šo
kių orkestro, kuris 
griežia kiekvieną 
Antradienį Ket
virtadienį ir Šešta

dienį, vakarais per 
N.B.C. radio stotis.
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(Tųsa iš pereito num.)

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

S. L. A. NARIAI BEDOJE
*—----------

Daugybė SLA. narių at
sidūrė bėdoje: per eilę me
tų priklausė organizacijon, 
mokėjo mokestis, paseno, 
dabar užėjo bedarbės lai
kai, neturi iš ko apsimokė
ti mokesčių ir jiems grųso 
išbraukimas.

Kitas gal už šešių mėne
sių vėl atsigriebs, galės iš
simokėti, bet šeši mėnesiai 
užvilktų mokesčių reiškia 
jo išbraukimų ir netekimų 
teisės būti nariu.

Juos reikia gelbėti.
Jau pernai buvo bedarbė, 

bet seimas į tai neatsižvel
gė. Seimas nekaltas, yra 
dar Pildomoji Taryba.

Kų veikė musų Pildomo
ji Taryba ištisus metus nuo 
seimo ? Seniau pražudžius 
$25,000 paskolos, barėsi ir 
mėtė dar daugiau tūkstan
čių SLA. pinigų neva “kal
tininkų” jieškant.

“Kaltininkų” jieškant at
sirado daugiau darbo: Ge
gužiui rašinėti laiškus su 
klausinėjimu ar kas nema
tė “kaltininko” (jis rašinė
ja ir sakosi pats esųs ne
kaltas. ...), o Gugiui išmo
kant čekius už keliones ir 
sugaištis. Jie paprašė, o 
visa Pildomoji Taryba su
tiko ir paskyrė vienam $10, 
kitam $15 Į savaitę, neva 
“sekretorėms” samdyti.

Vitaitienė pakėlė mušty
nes, vėl Pildomoji Taryba 
važinėja ir mėto šimtus.do- 
larių. Ar dviejų suvažia
vimų dėl to užteks tai klau
simas.

Jeigu kas butų pasiūlę 
skirti iš lėšų fondo apmokė
jimui bedarbių mokesčiams 
Pild. Taryba butų rėkus 
kad tas negalima, kad sei
mas neįgaliojo, ii' tt. ir tt.

Bet iki seimo visas metas 
laiko ir per tų laikų daug 
narių galima netekti, ku
riuos galima butų išgelbėti 
keliais šimtais dolarių.

Dabar “Tėvynė” ragina 
kuopas ir draugijas rūpin
tis ant vietos tokiais reika
lais, ir priduria kad “gal 
Pild. Taryba išras” kokių 
pagalbų apmokėti SLA. na
rių mokestis.

Jeigu Pild. Taryba ims 
svarstyti reikės vėl suva
žiavimus šaukti.

Bet kad reiks tai reikia 
pripažinti, vienok Pild. Ta
rybai reikia imtis žygių 
gelbėt Susivienijimo narius 
ant kiek tas liečiasi jų mo
kesčių neišgalėjimų.

Kad nebūtų aikvojama 
pinigai “jieškant” ir neran
dant pagalbos, “Dirva” pa
siūlo štai kų:

1. Gegužis ir Gugis pri
valo atsisakyti nuo tų pa
skirtų po $10 ir $15 Į savai
tę ir tuos pinigus sunaudo
ti apmokėjimui narių mo
kesčių.

2. Visus Tautiškų Cen
tų Fondo pinigus paskirti, 
kaipo “emergency” atsitiki
me, narių mokesčių apmo
kėjimui, nelaukiant seimo.

Jeigu be seimo paveliji
mo Pild. Taryba gali mėtyt 
tūkstančius dolarių nie
kams, tikrai gali pasivelyt 
sau paskirt Tautiškus Cen
tus narių mokesčių apmo
kėjimui. Kada darbai eis 
gerai galima bus vėl tuos

centus dalinti svetimiems, 
dabar jie reikalingi viduje, 
ir niekas už tai Pild. Tary
bų nesmerks.

3. Reiktų pasirūpint su
rinkt žinias apie galimybes 
iškelt SLA. Centrų iš New 
Yorko į Pennsylvanijų. Su- 
sutaupys išlaidos ir galima 
bus sumažint raštinės, re
dakcijos ir spaustuvės dar
bininkų algas. Dabar visi 
ten gauna algas kokias ga
vo karo laikais — reiškia 
perdideles.

Šitų dalykų gali prirengt 
businčiam seimui, bet pri
valo dirbti, o nariai priva
lo to reikalauti.

Pildomoji Taryba turi 
pradėti nors kų veikti. Iki 
šiol tik pinigus mėtė, na
rius sukiršino, organizaci
jos augimų sulaikė, senus 
narius apleido, ir dabar tik 
politikas varo, o to darbo 
kuriam pasodinta — nedir
ba.

A. L. L. Sąjunga ' 
Inkorporuota

“Liaudies Tribūna” Rug
pjūčio numeryje praneša 
jog Am. Lietuvių Liaudies 
sų junga tapo inkorpotuota 
Illinois valstijoje, gavo čar- 
terį ir nuo Liepos 15 dienos 
yra legalė organizacija.

A. L. L. Sųjunga yra kul

tūrinė organizacija, apie 
kurių nepersenai buvo pa
minėta “Dirvoje” ir tilpo 
jos atsišaukimas.

Centras bus Chicagoje.

širvydas Serga
“Vienybė” rašo ir “Dir

va” gavo tiesioginį prane
šimų jog Jūžintuose gyve
nus musų senas veikėjas J. 
O. Širvydas susirgo širdies 
liga. Guli Kauno ligoninė
je. Linkime jam greito pa
sitaisymo.

Lietuvių Darbas 
Svetimiems

Ernest Leroux knygų iš- 
leistuvė Paryžiuje skelbia 
išleidus Jurgio Baltrušai
čio veikalų “L’Art Medieval 
et Georgie et en Armenie” 
(Viduramžių Menas Gru
zijoj ir Armėnijoj). Kny
gos kaina 300 franku (apie 
$12).

Jurgis Baltrušaitis dar 
prieš karų pasižymėjo kai
po poetas rašus Rusų kal
ba. Jis ilgų laikų buvo Lie
tuvos pasiuntiniu Maskvo
je.

Smagu kai Lietuvis pasi
žymi kitose tautose, arba 
tarptautiškai, tačiau sykiu 
ir gaila kada Lietuvos gra
ži praeitis nėra pilnai ištir
ta, kad musų veikėjai rū
pinasi Gruzinų ir Armėnų 
senų laikų menu.

MYLĖK TĖVYNĘ
(Miško Dievaitė)

Mylėk, Lietuvi, tėvynę savo, 
Atmink kaip bočiai už jų kariavo! 
Kaip jųjų kardai rankoj spindėjo, 
Daugybę priešų jie apgalėjo! 
Linksmai su daina į kovų ėjo, 
Savos krutinės jie negailėjo.
Mylėk, broleli, tųjį kalnelį
Kur saldžiai miegų musų tėveliai. 
Juos sergsti medžiai budriai apstoję, 
Primen’ kad ilsiai narsiai kovoję. 
Taip balsas garsus siek’ musų širdį, 
Jaunime mielas, argi negirdi? 
Į darbų šaukia mumis kiekvienų, 
Kad tik neleisti tuščiomis dienų. 
Mylėkim tiesų ir dorų, broliai, 
Gal musų kelio dar galas toli. 
Dabar tik dirbkim visi išvieno, 
Tada sulauksim laimingų dienų. 
Kada slūgs jiegos musų kelionėj 
Tada pabaigsim sunkių karionę.

SVAJONIŲ VAINIKAS
Tarp žiedų kvapiųjų alyvų baltųjų 
Vakarais giedojo linksmos lakštingčlės, 
Ir tokias žavingas jos giesmeles pynė 
Kad svaigo aplinka ir žmogaus krūtinė.

Ir mano širdužė alpo nuo giesmelių, 
Kada aš sėdėjau sodne tarp gėlelių, 
Kada rukus kilo nuo sraunaus upelio
Ir linksmai šypsojos erdvėse žvaigždelės. 

O kad aš to ruko siūlas sidabrinius 
Bučiau į vainikų su gėlėm supynęs, 
Tada bučiau skausmus iš širdies ugninius 
Vainikų bepindams nejučioms nuskynęs

Ir šiandie su skausmu bučiau negyvenęs, 
Bet jausmus tuo gražiu vainiku raminęs, 
Buč’ jausmais kutenęs, žvilgsniais 

glamonėjęs,
Ir juomį sielužę savo sužavėjęs. 

Bet tiktai svajonės supynė vainikų, 
Kuių mano širdžiai gėrėtis paliko, 
Jos man jį supynė iš žvilgsnių gėlelių 
Iš šilkinio ruko perlinių siūlelių.

J. Morkūnas.

Justas: Ne tas yra doriausiu žmogum 
kuris dorybės kelių visuomet seka, bet tas 
kuris supratęs klaidas jas atitaiso. Zeno
nai, tu tėvu būdamas savo vaikams užkir
tai laimės kelių. Suardei jų saldžias jau
nystės svajones. Ar ne gaila tau Antu
tės, ar negaila Simuko?

Zenonas: Tylėk nezurzėjęs. Simas, kur 
jis dabar yra? (Pradeda verkti) Antu
te.... aš suprantu kad tas nedora, bet jau 
šita mane suėdė.... Jiedu prašė manęs 
paliauti, paskui supykę išėjo iš namų.... 
K tu- jiedu dabar yra? O Dieve, kokį bai
sų jovalų aš padariau iš savo gyvenimo...

Justas: Vargšas ligonis.... (paima ir 
veda) Reikia paguldyt į lovų, lai prasi- 
miegos.... (išveda per šonines duris.)

Scena 5.
Simas, Jievutė, Ildas, Antosė, Jeanetta, 

paskui Justas.
Jeanetta: Iki šeimininkas gryš, elgki- 

tės kaip namie.
Simas: Kas yra šių namų savininkas? 

Jau valanda, o jis nepasirodo.
Ildas: Kam reikalinga šeimininkas, bi 

tik šeimininkė yra.... Čia ir be jo jauku 
ir malonu!

Jievutė: Taip kalbėdamas gali abu įžei
sti....

Justas (iniena): Įžeisti? Ne mane. Ge
rų vakarų visiems! (Sveikinasi.)

Antosė: Justas....
Jeanetta: Štai ir šeimininkas. Bene 

visiems pažystamas?
Simas: ■ Jis šeimininkas? O tamista šei

mininkė?
Antosė: Jis šeimininkas?
Simas: O ji?... .
Justas: Mano žmona! (prisiartina prie 

Jeanettos.)
Simas: Tai dabar suprantu....
Ildas: Turbut jis Rokui ir Paulinų par- 

kvietė ?
Justas; Nieko nuostabaus, jis jų mylė

jo ir myli, bet nežinojo kur jų rasti. Aš 
tik pagelbėjau.

Ildas: Ar jis jų myli? Ir kaip! Kad 
butum matęs, žaibo greitumu išdulkėjo į 
stotį pasitikti.

Simas: Jievute, ko taip nustebus? Čia 
reikia paaiškint. Francuzijoj, musų pul
kas tūlų laikų buvo apsistojęs netoli Je
anettos tėvo ūkės. Justas mažiausių pro
gų gavęs lankė jos tėvo namus. Išrodė kad 
jis su tėvu draugavosi, bet jam ne tėvas 
rūpėjo....

Justas: Na o tau, Simuti? Matyt se
nos žaizdos užgijo. Antosė, Ildai, judu ar 
sulopėt savo kvailai įsivaizduotų tragedi
ją?

Ildas: Justai, tu kai]) magikas, kur pir
štus prikiši ten laimė klojasi.... (Už lan
go girdėti trukšmas.)

Simas (prieina prie lango): Girta mote
ris gatvėj švaistosi. Pavirto.... vaikų 
buris apspito.... Atsikėlus švaistos lyg 
be proto.... Vėl pargriuvo.... reikia ei
ti apginti. (Išeina.)

Justas: Prohibicija nepanaikins girtuo
kliavimo.... Net ir moterys pradėjo vy
rų blogus papročius daryti.

Scena 6.
Tie patys, Barbora, paskui Zenonas.

Simas (įveda Barborų, plaukais apdri
busia, sena skepeta ant galvos): Kas yra 
tamistai? Ar sergi?....

Barbora: Ko tu mane stumdai? Ko tu 
iš manęs nori? Šalin! (Stumia Simų į 
šalį, pati ko neparvirsta. Skepeta nupuo
la nuo veido.)

Antosė (pažinus motinų, šoka prie jos): 
Mamyte, kas atsitiko? Taip baisiai atro
dai....

Simas (pažinęs): Ak, tai musų moti
na!....

Justas (pribėga): Na, kas gi atsitiko?
Barbora: Kas?! matai! Šerifas ma

ne išmetė į gatvę, daiktus ištaškė, namų 
atėmė.... Abu vaikai išbėgo, mat, aš per
prasta dėl jų.... Mokėjau išaugini, pirš
tus nudėvėjau iki kaulų bemazgodama jų 
vystyklus, o dabar aš jau perprasta.... 
Vyras irgi pabėgo.... o mano geriausi i 
draugai įžeidžiančius žodžius kaip purvų! 
drabstė....

Justas: Poni Rimgailiene, dabar busi 
pas mane. Nereiks tau daugiau vargt.

Barbora (akis išvertus mirksi, žiuri j 
Justų): O kas tu per vienas? Ko kabi
nėjiesi? Čia mano reikalas! Aš dar turiu 
bonkutę.... ji mane nuramins.... (Išsi
traukia bonkutę, geria.)

Simas: Mamyte, paklausyk prašymo ta
vo Simuko.... Tu mane taip mylėjai.... 
negerk daugiau....

Antosė (ant kelių prieš Barborų, bučiuo
ja jai rankas): Mes duosim tau namus, 
pas mus gyvensi. Tik paklausyk, pragai
šintų laimę atrasim drauge....

Barbora (pavarto akis): Kas tu? ko 
tu iš manęs nori? (Išvertus akis dairosi). 
Simuk, ar tai tu? Antute, mano vaiku 
čiai.... (ima verkti) Kaip nelaimingaif 
aš jus padariau.... Ar nesigėdijat pri 
siimt mane už savo motinų? Tavo moti 
na.... tu paveikslas nekaltybės, aš.... 
panaši į raganų.... •

Antosė Mamyte, nekalbėk taip, atleisi 
mums. Mes apleidom tave kada buvon 
reikalingi kųodaugiausia....

Barbora Ne jus, bet aš jus apleidau.... 
Motinos priedermė uždėta ant mano pe 
čių paties Dievo.... Aš sugrioviau, sunai 
kinau visų musų laimę, pragaišinau pa 
garbų kaimynų, sunaikinau savo šeimyniš 
kų lizdelį.... gatvės puvėsis likau.... jai 
pervėlai.... I < *

Simas Nekalbėk taip, mamyte, ne per 
vėlai.... Pradėsim išnaujo. ... Mes ke
turi : tu, tėvelis, Antutė ir aš.... visi....

Barbora (užsikosti): Pervėlai.... vai
kučiai. ... pervėlai.... Justai, tu turi tė 
viškų įtekmę ant visų, tavo globon juos pa
vedu. ... (verkia). Lai būna prakeikta ta 
valanda kada pagundos šmėklos paklau
siau virti tų prakeiktų raugalų. Prakei
kimas man kad neklausiau dorų perspėji
mų.... Simuti.... aš tavo ir jos moti
na.... judviejų laimė brangesnė negu mar 
gyvastis.... (Pradeda kosėti) Antute 
mylėkit tėvelį, mylėkitės vienas kitų.... 
Kur yra Zenonas?.... Ne jo čia kaltė, as 
visame kalta.... Aš paklausiau šetoniškc 
šnibždėjimo....

Zenonas (išeina iš kito kambario, lyg 
pakvaišęs): Kas čia? Aš lyg girdžiu 
Barboros balsų....

Barbora: Zenonėli.... tie nuodai ku
riais nekaltus žmones nuodijau.... bai
gia mane.... Neilgai man lemta čia bū
ti.... Atleisk man.,.. (Sukosti.)

Zenonas: O, Dieve mano.... (apkabi
na Barborų) Neapleisk manęs.... kur 
aš vienas pasidėsiu....

Barbora: Justai.... tu.... (pagriebia 
jį už rankos, bučiuoja) kaip stulpas.... 
toks stiprus.... toks pastovus.... dabok 
juos.... globok.... Mano akyse.... An
tute.... Simuti.,.. Eikit šian.... Ze
non.... aš...,, aš.... (Visi sumišę, ver
kia. Barbora miršta.)

Justas (stovi, kiti suklaupę prie miru
sios) : Daugiau čia nieko negalima pasa
kyti. ...

(GALAS)

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

Reikalaukit “Dirvoje”

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.)

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

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

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

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

“SANDARA” IR 
VITAITIS

“Nežinė yra palaima”, 
sako Angliška patarlė. Rei
škia, jeigu esi nežinėlis tau 
viskas gerai ir tiek. Vie
nok negalima priskaityti 
“Sandaros” redaktorių prie 
nežinėlių reikale Vitaičių 
surengtų muštynių. Jie ži
no labai gerai, bet užsto
dami uolų savo organizaci
jos stulpų bando muilinti 
akis visuomenei. Dar ir da
bar “Sandara” sako jog ne- 
natanti kame Vitaitis bu- 
ų kaltas.

Šiame atsitikime laimin
gas tas Sandarietis kuris 
klas (nežinėlis). Jam ge- 

•ai kaip “Sandara” parašo.
Tiesa, dalykai turi dvi 

rnses. Jų buvo dvi ir Vi
naičių skandale.

Viena, buk “fašistai” da- 
•ę visokius “suokalbius” 
prieš Vitaitį.

Antra pusė, kad Vitaitis 
su Vitaitiene, norėdami at
sikratyti Jurgeliutės, nuėjo 
į SLA. raštinę ir sumušė 
lurgeliutę. Žmogžudystėje 
prieš įstatymus yra kalti 
įbu dalyviai, ir abu būna 
baudžiami, nors tik vienas 
žudymo darbų atlieka. Tai- 
*i ir muštynėse, sužiniai 
surengtose, kalti abudu.

Pirmutinei pusei faktų 
lėra, liudininkų nėra. Tai 
/ra tik Vitaičių išgalvota 
nuselė, ant kurios jo pase
kėjai ir rėmėjai kai žuvelės 
kimba ir tiki.

Antrų pusę įrodė septyni 
iudininkai, ir SLA. Kon
trolės komisija, taipgi tų 
pripažino ir Pild. Tarybos 
nariai, išskyrus Gegužį.

Nejaugi “Sandara” nori 
;ikė,tirkad visi Sandariečiai 
/ra mulkiai ir turi užgirti 
tokius skymerių darbus?

Žinoma, “Sandarai” svar
bu remti Vitaitis, nes neli
kus jo “Tėvynėje”, “Sanda
ra” liktų viena kai pirštas 
savo kovos lauke. Vitaičiui 
su “Tėvyne” prigelbstint, 
‘Sandara” dar turėjo šim- 
telį-kitų “palaimintų ubagų 
dvasioje”. Bet beganyda
ma Vitaitį “Sandara” pra
ganys visus savo narius.

Vienas įdomus “Sanda
ros” pareiškimas yra štai:

“Kol dar nepervėlu, pa
sukime visuomeniškų vairų 
j kitų pusę, kad pats laivas 
nesudužtų į netolerancijos 
uolų. SLA. jau artinasi 
prie uolos ir jeigu nuošir
desni nariai nesugriebs lai
ku, jo išgelbėjimas bus la
bai sunkus.”

Klausimas, kam “Sanda
ra” nori pavest tų vairų? 
Nagi skymeriams Vitaičiui- 
Gegužiui-Vinikui. Bet juk 
jie ir suka SLA. link tos 
netolerantiškos uolos. Rei
kia kuogreičiausia vairų iš 
jų atimti. Ir mes pritaria- • 
me “Sandaros” pareiški
mui: Lai nuoširdingesni S. 
L. A. nariai stoja prie dar
bo, o tokie kurie veda or
ganizaciją link netoleranci
jos uolų lai skuba trauktis 
šalin. Jeigu tokius “San
dara” remia tai ji turi pri
siimt didelę dalį atsakomy
bės už visus blogumus.

Jeigu “Sandara” už tris 
žmones aukoja visų Susi
vienijimų sudužti į uolas, 
ji turi kokį kitų tikslų, tik 
ne SLA. gerovę.

1931 METŲ BONU 
KUPONAI

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį ui 
“Dirvų” ir už knygas.
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APYSAKA Iš TOLIMOS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius ▼ ” ”

Juros Merga
PER TVORA

(Tąsa iš pereito num.)

Sušaukė savo seimą, j kuri pribuvo 
visi Gerutos ir Ramojaus pavaldiniai Že
maičiai, neatsiliko ir Žuvėdai, ir juos Rol
fas atvedė j seimą, kame Žemaičiai išrin
ko savo viršaičiu tūlą Budenį, narsų vi
duramžį Žemaitį, ir ėmėsi kurti naują gy
venimą. Gerutos pilį paliko žuvėdams, o 
patys žemaičiai statėsi sau naują pilį ki
toje upės pusėje, ir nors tos pilies žymių 
senai nėra likę, Budenio vieta ir po šiai 
dienai yra likus ir vadinama Budendyčia. 
Žuvėdai išsiderėjo iš Žemaičių sekančiai: 
duoti jiems teisę apleisti Žemaičių kraštą 
jeigu kuris norės, kada užplauks kokie pir
kliai, o tiems kurie norės čia gyventi teisę 
vesti Žemaites už moteris be jokio priešgi- 
niavimo, už ką jie pasižadėjo būti ištikimi 
ir karo atsitikime kariauti išvien prieš už
puolikus.

Gerutos dukrelę priglaudė ir paėmė 
augyti pats Budenis, prie kurio pristojo 
tarnauti ir Rolfas. Žvingys irgi nuėjo prie 
Budenio, ir taip du milžinai tapo sargais 
naujo savo išrinkto viršaičio.

Tik liūdna prisiminti, neilgai Rolfas 
tęsėjo, ne tiek dėl senatvės kiek dėl Geru
tos mirties, kuri, kaip atmename, buvo jo 
išauginta ir jis sergėjo ją kaipo savo ša
lies karališkos giminės brangenybę: jisai 
pradėjo nykti, džiūti, ir jausdamas atei
nant mirtį prašė ir jį taip palaidoti juroje 
kaip laidojama visi juros bastūnai....

Ketvirtadalis
LIŪDNA PABAIGA 

Ulelės Mirtis
RYŽKIME dabar atgal į padubysį, 
už tų tamsių girių, per kurias ne
pilnai metas laiko pirmiau Giruliai

atėjo gelbėt Žemaičius nuo juros siaubū
nų. Pirmiausia pažiūrėkim tų Ramojaus 
draugų, kurie gryžo rudenį prieš tai. Jie 
visi parėjo, bet parėjo su liūdnomis žinio
mis. Gryždami jie sekė savo pirmiau pra
eitus kelius, todėl nors ir priklaidžiojo, bet 
parėjo laimingai. Pakeliu gryždami apsa
kė apie žuvimą Gaurės ir jo draugų, ir taip 
vienas po vieną išsiskirstė, ir į patį pane- 
munį parėjo tiktai keli.

• Arčiau Nemuno gyvenusieji turėjo 
praeiti pro Ulelės ir Ramojaus pilaites, ir 
ten turėjo pasakyti kas atsitiko, bet turė
jo pameluoti, nes pasakyt tiesą apie Ra
mojų, ir Taujo pasilikimą, nebuvo galima; 
kada namiškiai ėmė verkti tikėdami kad 
jų vyrai žuvę, Smilgys užtikrino kad tik 
Gaurė su savo vyrais žuvo, o tiedu liko 
pagelbėt Žemaičiams susitvarkyt, ir žadė
jo gryžt kitą pavasarį.

Ulelė prisispyrus reikalavo pasakyti 
teisybę, bet Smilgys ir kiti pora vyrų sa
vo kalbų nekeitė — sakė tą patį, ir užtik
rino jai kad Ramojus su Tauju yra gyvi 
ir sveiki ir kad būtinai gryš, nes ten ne
žadėjo likti.

Nurimo ji ir laukė.

Pavasaris — tas laikas kada Geruta 
buvo nužudyta, kada Ramojus su Tauju 
iškeliavo atgal į savo kraštą.

Ulelė jau turėjo kūdikį — gražų sū
nelį, kuris, visi sakė, panašus ne į ką kitą 
kaip į savo tėvą, ką girdėdama Ulelė labai 
džiaugėsi ir tik laukė tėvo pareinant, nes 
jau buvo laikas, jeigu anksti pavasarį bu
tų išėjęs.

Pavasaris — ir vėl Pavasarinė šventė 
Ramojaus pilies srityje, kur j šventę rin
kosi visi kas tik gyvas: pagarbinti dievus, 
paskui jaunieji pažaisti, pasilinksminti, 
mergaitės vainikus plukdyti, vyrai išban
dyti savo spėkas. Susiėjo ir seniai, ir tuo

tarpu kai vieni apgailavo savo sūnų žuvu
sių su Gaure, kiti patyrę iš savo sūnų keis
tą nuotikį su Ramojum ir kodėl Taujys te
nai pasiliko, pakuždomis apšnekinėjo Ra
mojų ir jo nedorą pasielgimą, kad leidosi 
“užsikerėti” kokiai ten “laumei” ir dėl jos 
užmiršo savo paliktą žmoną....

Tiek to butų buvę jei tos kalbos nebū
tų pasiekę Ulelės ausis. Nors visi bandė 
slėpti nuo jos tą žinią, tikėdami kad Tau
jys pajiegs jį parvesti, ir viskas baigsis 
laimingai, tačiau vienas pusprotis, kurs 
tankiai norėdavo prieš Ramojų išsistaty- 
ti, priėjęs prie Ulelės pradėjo juokais zau- 
noti ką jis žino apie jos vyrą. Išbalo Ule
lė, nutilo, pastiro ir tūlą laiką stovėjo ne
pajudėdama. Priėjus prie jos Mingė jau 
suprato kame dalykas, nes matė tą pusgal
vį nuo Ulelės nueinant. Nuduodama nie
ko nežinanti, ji kvietė Ulelę eiti pas mote
ris, bet ji nepakrutėjo.

— Ar tiesa.... nemeluok, pasakyk, 
Minge.... ar tiesa ką jie apie Ramojų kal
ba? — klausė ji savo tarnės.

Mingė susimaišė, ir pirm negu spėjo 
ką pasakyti Ulelė vėl klausė:

— Ko tyli ?.... Tu žinai viską, Min
ge, sakyk teisybę, man palengvinsi....

Taip užklupta tarne negalėjo meluot.
— Taip, Ulele, taip pasakoja tie kurie 

parėjo, dėlto, sako, jį pametę, dėlto liko ta
vo brolis, ir jis sakė tikrai jį perkalbės ir 
parves pas tave.... Taigi, nors ir butų 
tiesa, pasitikėk savo broliui, jis atkalbins 
jį, gal jau ir atkalbino — gal už kelių die
nų pareis........ Nesirūpink....

— Nepareis.... nepareis daugiau.... 
tą jaučia mano širdis., Jis kitą turi, aš 
jam jau nereikalinga.... Užmiršo ma
ne.... Nematysiu daugiau jo....

— Ką kalbi, Ulele: užmiršo! Juk ži
nai kad ir čia prie jo kitos kibo ir prievar
ta norėjo prisimest!, bet jis visas pastūmęs 
i šalį tik tave vieną pamilo... . Gal jam 
reikėjo ten likti, ir vyrai matę kokią nors 
prie jo kimbant parėję pasakoja buk jis ją 
pamylęs ir tavęs išsižadėjęs....

Vienok Ulelę nuramint nebuvo gali
ma. Gandai kad jos vyras, jos taip mylė
tas ir garbintas, pasirinko kitą ir jos visai 
išsižadėjo, parbloškė ją, jos širdį mirtinai 
sužeidė.

Bėgo jis prie Ramojaus motinos klau
sinėti, bet kad kalbos ir nuo jos buvo sle
piamos, ji mažai žinojo; ji tik ramino na
bagę nesisieloti perdaug, tvirtindama jog 
Ramojus gryš. Bėgo pas savo motiną, iš 
kurios išgirdo rūsčius žodžius:

— Matai, rinkaisi pati, kokį išsirinkai! 
Neklausei tėvų palaukti! Tie kurie karš
tai myli išsyk, greit atvėsta! Tavo bėda, 
tu rūpinkis....

Nors tėvas bandė sulaikyt motiną nuo 
tų kalbų, bet ta dar labiau tūžo, kas Ulelę 
stūmė į didesnes sielgraužas.

Tuoj nabagei ėmė rodytis kad visi į 
ją žiuri ir apkalba, kaipo vyro apleistą, 
kuris kitą rado ir jos išsižadėjo.... Ir 
ištiesų niekas apkalbų nešykštėjo. Ar jau
ni ar seni tik ii’ kalbėjo apie Ramojų ir jo 
naujai surastą meilužę, kuri jį “apkerė
jo”.

Ulelei tarp šventės dalyvių vietos ne
liko. Ji nubėgo viena sau į paupį ir ėmė 
karčiai verkti. Jos mintyse perbėgo visas 
jos gyvenimas ir tie gražus laikai su Ra
mojum pergyventi, štai staiga jai prisi
minė skendimas jos vainiko, trys vasaros 
atgal, prisiminė burtininkės į saują įdėta 
žarija, kurią išmetus burtininkė pasakė 
kad taip ji neišlaikys prie savęs savo my
limojo. Viskas tas ją labai graužė ir ją 
staiga apėmė mintis kad jai tarp gyvųjų 
vietos nėra. ... Kankino sielgraužos nete
kus to kuris jai buvo lyg dievaitis iš pat 
jaunų mergystės dienų....

(Bus daugiau)

Prie Stiklų, žemaičiai! 
šalia vieškelio, tarp medžių

Stovi namas aukštas.
Kai išsigeriu daug šnapso

Skauda man pakaušis.
V.

Jūsų Asilencija, gerb. A- 
sile: Ar gali būti teisingai 
pasielgta pravarant nuo 
“Tėvynės” redagavimo Vi
taitį už jo bobos Zosės aną 
sykį padarytus griekus S. 
L. A. centre?
Pasirašo Jūsų nužemintas 

Maršalka 105 kp.
Iš Dayton, Ohio.

Atsakymas: Jeigu pats 
Dievulis taip pasielgė iš
mesdamas iš rojaus Adomą

ir išvydamas žemę arti ir
gi už jo bobos Jievos grie- 
ką, taigi ir Vitaitis nege- 
resnis už Adomą ir turi ei
ti laukan iš SLA. rojaus ir 
keliauti anglių kasti už Zo- 
sytės griekus. Toks jau 
palikimas iš pirmų dienų.

4/
Jonas Plonas iš Najorko 

rašo: Atsilankius į gerų 
artistų koncertą, kur tiktai 
operų arijos dainuojama 
arba “aukštos” simfonijos 
griežiama, mano mintys 
ima skraidyti po dausas, ir 
pagaliau visai nutrūksta 
įsisiaubdamos į gilų, ramų 
miegą. Ale Stasio-Zosės- 
Petronėlės koncerto, kokis 
atsibuna čia, galėčiau klau
syt dieną-naktį.

Kam kas pritinka: 
“Sandara” Nr. 33 rašė;

“ ‘Dirvos’ redaktorius nė
ra vertas nuvalyti Dr. Vi- 
nikui čeverykus.”

Tą darbą “Dirvos” re
daktorius paveda “Sanda
ros” redaktoriui, kuris pa
sireiškia jog labai tinka Dr.

PASTVBA: Vaidai 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.

1931 KALENDORIUS 1931
Rugpjutis-August

Sekmad. 
Pirmad. 
Antrad.
Trečiad, 
Ketv’tad. 
Penktad. 
šeštad.

23
24
25
26
27
28
29

Pilypas. Baumilas, Ringelė 
Baltramiejus ap. Jaunutis, Aušrinė 
Liudvikas kar. Liudytė, Gilius 
Aleksandas. šilką, Gailutis
Kazimiero kūno pers. Visgirdis, Didirė 
Augustinas. Liūtas, Kantminė
Jono kr. nukirt. Lameika, Gardenis, Nadinč

Viniko čeverykams valyti.
Ir tada lieka prisiminti 

sena nudėvėta, bet teisinga 
pilvozopija:

Viniko batų valytojas ne
tinka būti laikraščio redak
torium ir Sandariečių mo
kytoju.

Kam geriau?
Vienas tapytojas metė 

tapybą ir pradėjo mokytis 
medicinos. Užklaustas ko
dėl jis tai daro atsakė.

— Tapytojas visas savo 
klaidas turi į parodą iš
statyti visiems parodyt, o 
gydytojas visas savo klai
das į žemę užkasa.

Išmėgino.
Karininkas: Koks čia

kvaraba kad degtukai ne
dega, galvutė nusimauna! 
A! tai sudrėkę, bjaurybės! 
(į kareivį). Eik, parnešk 
degtukų, bet pamėgink kad 
gerai degtų!

Kareivis po geros valan
dos grįžta ir paduoda.

Karininkas braukia vie
ną —nedega, antrą—nede
ga, trečią ir gi nedega.

— Kokius tu čia, po ply
nių, degtukus parnešei kad 
nė vienas nedega!

Kareivis: Aš nežinau, aš 
išmėginau visus, braukiau 
visus ir man visi degė.

(.Jau galit gauti šią puikią apysaką prisiunčiant $1.00 arba $1.50, taigi 
pasiskubinki! užsisakyti, nes šių knygų nedaug spausdinom ir jos tuoj 

IŠSIBAIGS!

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami

DIR V A
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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KAMAJAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis kurio klebonas bu
vo garsus poetas Kun. 

Strazdelis
Važiuojant iš Rokiškio Į 

pietų pusę, 12 kilometrų 
atstume, yra dvaras, vadi
namas Skrebiškio. Žiloje 
senovėje minėtame dvare 
valdovas grafas buvęs krik
ščionis, o jo kaimynų dau
gumas dar pagonys. Norė
damas kad daugiau žmo
nių liktų krikščionimis, pa
statydinęs gražią bažnytė
lę ir daug žmonių patrau
kęs į savo pusę. Pagonys 
matydami kad jų skaičius 
vis mažėja, susitarė nakties 
metu tą bažnytėlę palaidoti 
žemėse. Ištisą naktį pago
nys dirbę, nešę su kepurė
mis žemę ir pylę ant baž
nytėlės.

Rytą krikščionys atsikėlę 
radę vietoj savo bažnytėlės 
didelį kalną, o kitoje vieš
kelio pusėje į vakarus dide
lį slėnį. Ir šiandien tas kal
nas tebėra, apaugęs puši
mis, eglėmis. Viršukalnyje 
yra didelė duobė. Pakasi- 
nėjus šioje duobėje rasi 
įvairių plytgalių likučių. 
Šiais laikais tas kalnas va
dinamas Koplyčkalniu. Slė
nyje pasidarė pelkė apau
gus krūmais.

Krikščionys nubudo, bet 
nenustojo vilties, eina jie 
į Kamajus pas Lukianskį 
Paslavičių ir maldauja. Šis 
ponas sutiko savo kaime iš- 
statyt bažnytėlę, ir 1650 m. 

7 pajieškojimaT^ 
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 “Dirvų" dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimų su savo pilnu antrašu.

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 
l’ajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartų 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
6820 Superior ave. Cleveland, Ohio

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
3368 Salmon St. Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų, pigiai, $4450.00, 

turi būti parduotas išdalinimui tur
to. 1593 East 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.
■---------r------------------------------------ —

ANT RENDOS AKRONE
4 kambarių namas, su furnasu 

ir visais patogumais, nuoma $15 į 
mėnesį. Kreipkitės ten pat ant vie
tos (35)

864 Biruta St. Akron, O.

PADĖKA DRAUGAMS
Antanui Juodviršiui, Mallet Creek, 

Ohio, jo draugai surengė “surprize 
palty” ir padovanojo jam puikų 
piano-akordeonų. Abu Juodviršiai 
dėkoja savo draugams Clevelande ir 
Akrone už prisidėjimų, taipgi po
niai Ramanauskienei iš Mallet Creek 
ir p. D. Armulienei iš Clevelando už 
pasidarbavimų šios partės surengi
me. Visi turėjo gerus laikus.

Antanas Juodviršis ir žmona, 
Mallet Creek, Ohio.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant 

1410 East 66th St. 

buvo pastatydinta medinis 
maldnamis. Ta bažnyčia il
gą amžių pragyveno, pasie
kė net 1900 metus, bet buvo 
jau visai menka. Kun. Jo- 
kimavičiaus trusu ir para
pijonų pastangomis pasta
tydinta nauja akmeninė- 
murinė, kuri tapo pašven
tinta 1905 metais.

Metai vėliau pastatydin
ta klebonija, o 1907 metais 
pastatyta dar medinis pa
rapijos namas.

Kamajų bažnyčios įdo
miausias amžius buvo gy
venant čia Kun. Strazdui, 
žinomam poetui Strazde
liui. Kamajų bažnyčia pir
mutinė išgirdo iš to kunigo 
lupų Lietuvišką “Pulkim 
ant kelių visi krikščionys”.. 
Jis buvo baudžiauninkų už
tarėjas, Lietuvos atgimimo 
pranašas. Jis yra parašęs 
gražių liaudies dainų ir ki
tokių raštų, ir prikrėtęs vi
sokių šposų. Jis mirė 1833 
metais — už poros metų 
sueis 100 metų jo mirties 
sukaktuvių. Kun. Strazdas 
yra palaidotas Kamajų ka
pinėse. Paminėjimuį šimto 
metų jo mirties sukaktuvių 
bus statomas paminklas, o 
tam rūpintis bus išrinktas 
komitetas.

Kamajai yra prie šetekš- 
nos upės kranto, kitados 
buvęs visai mažai kaimelis. 
Pastačius bažnyčią gyven
toji) skaičius kas kart dau
gėjo, ir šiandien yra jau 
apie 900 gyventojų.

Didysis karas pusę dides
nių trobesių sudegino. Ta
čiau šiandien mažai bežy- 
mu karo pėdsakai, visi na
mai atstatyta mūriniai ar
ba mediniai.

Miestelyje yra didelė rin
ka, kuri beveik visa išbru- 
kuota, šaligatviai visur nu
tiesti. Miesto centre įreng
ta Nepriklausomybės aikš
tė, gražiai aptverta, pasta
tyta Šaulių paminklas (dvi- 
skersinis kryžius). Aplink 
aikštę apsodinta aržuolai.

Miestelyje yra 23 krau
tuvės: keturios Lietuvių ir 

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

... .......................................................................................................................... .

I DABAR I
| PENNZIP ETHYL |

NAUJAS ETHYL GASOLINAS
| Sudėtis geriausių ypatybių kokios tik randasi =

PENNZIP
s =

Su visais patogumais kokius duoda Ethyl.
| Trumpu laiku kokį PENNZIP buvo rinkoje jis = 
| tapo populiariškiausias motorams kuras kokį E 
| kas kada publikai šioje srityje pasiūlė. Jį vir- f 
| šija tiktai |
| PENNZIP ETHYL
| COLUMBIA REFINING CO.
^iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiuiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii^Į

viena Kamajų Vartotojų 
B-vės “Vienybės”, kitos vi
sos Žydų. Yra keturios ar
batinės, 1 traktierius, 1 mo
nopolis, 1 mezgykla.

Yra kelios organizacijos, 
veikliausios Pavasarininkų 
ir Šaulių.

Yra valsčiaus valdyba, 
paštas, policija, viena pra
džios mokykla Lietuvių, ki
ta Žydų.

Artimiausi susisiekimai: 
su apskrities miestu Rokiš
kiu į šiaurę 18 kilometrų; 
į Jūžintus 12 kil. į rytus; 
Svėdasai pietų pusėje 20 kl. 
atstume; Salos žiemos va
karų pusėje 10 klm. Vieš
keliai visur geri; per Šetek- 
šnos upę geras akmeninis 
tiltas.

Kovo 4 d. per Šv. Kazi
mierą ir Birželio 24 d. per 
Šv. Joną ir Bažnyčios pa
šventinimo dieną čia būna 
dideli atlaidai, į kuriuos su
važiuoja žmonių iš tolimų 
apielinkių.

Nuo Kamajų į žiemius 
yra didelis miškas, vadina
mas Kamajų šilas, šiame 
šile yra graži pieva, kurio
je vakaros laiku ir per šv. 
Jono atlaidus rengiama ge
gužinės, o šiaip šeštadie
niais būna pasivaikščioji
mai, pasiuogavimai, riešu- 
tavimai.

Žiemos vakarais rengia
ma vakarėliai Baltuškos sa
lėje. Vakarus ir gegužines 
daugiausia rengia Pavasa
rininkai ir Šauliai.

K. iš A.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

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

i Dr. S. T. Tamošaitis |
(THOMAS)

I Lietuvis Dentistas | 

g 1304 E. 68th St.
U Kampas Superior Avenue

! Florida 2898-R

(Virš Lietuvių Banko)

SPORTAS

BUS DAUG TRUKŠMO 
IMTYNĖSE “DZŪKO”

SU “AISMANU”

Šį sekmadienį, Rugpju-. 
čio (August). 23 d. “Dir
vos” ir SLA. 14-tos kuopos 
piknike Neuros darže bus 
daug ko svarbaus pamaty
ti. “Drapiežnas Dzūkas” 
Juozas Bancevičius sako 
parodysiąs “Aismanui” No- 
ewer 
muskulai. Nors, sako, aš 
ir mažiau sveriu už “Ais- 
maną”, bet ne tokie manęs 
bijosi, taigi jam bus darbo 
su manim.

“Aismanas” Noewer, ka
da tapo užkviestas imtis, 
sužinojęs kad Charley Fox 
jau buvo kviestas ir jis sa
kosi neturėsiąs laiko, pra
dėjo teirautis pas Jarą kas 
tas do per Bancevičius, nie
kad Clevelande nesiėmęs, o

r ką reiškia Lietuviški n)atyt šias imtynes, bus to-

g Didelis Piknikas 

IMTYNES!
RENGIA

DIRVA” IR SLA. 14 KUOPA
. ' i'.frtit . ....................

Imsis “Drapiežnas Dzūkas”
Bancevičius su ‘Iceman’ F. Noewer

Ned. Rugpj-August 23d.iZ.

NEUROS
Darže

Šios imtynės yra pirmutinės Clevelande šią 
vasarą, ir jau bus paskutinės, kadangi pikni
kai baigiasi. Bet bus labai žingeidžios, nes 
pirmą kartą pasirodys 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 pergalės, be apriboto 
laiko.

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

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

net Fox su juo neina. Ja-' 
rus papasakojo kad Bance
vičius yra ne didelis vyras, 
pusiau sunkaus svorio, ne- 
sveria per 190-95 svarus.

Tada “Aismanas” atsiga
vo ir sako: “Well, jeigu tik 
tokį vyrą man duodat tai 
ką jis man giliuoja. Aš ti
kėjau kad Lietuviai visi to
kie dideli kaip Komaras ar
ba Sarpalius.”

Toliau “Aismanas” pasa
kė Jarui: Jeigu aš nugalė
siu Bancevičių, turėsit kitą

isykį duot man savo smar
kuolį Požėlą.

Taigi, rengkitės visi pa-

kios smarkios ir nepapras
tos kokių dar nematėt.

Kviečiami atvažiuoti visi 
“Dirvos” skaitytojai ir rė
mėjai, taipgi SLA. nariai iš 
Clevelando ir aplinkinių 
miestų.

Nenusigąskit lietaus, nes 
jeigu Clevelande lyja tai 
Neuros farmoj nelyja. Cle- 
velandas stovi prie ežero, o 
Neuros farma 30 mylių į 
pietvakarius nuo vandenų 

ir ten retai kada lietus už
eina.

Piknikas prasidės anks
ti prieš pietus. Per dieną 
bus šokiai, po pietų imty
nės. Įžanga į šį pikniką la
bai pigi — tik 50c. ypatai, 
o vaikams veltui.

Kas gaus “Dirvai” vieną naują metinį skai
tytoją gaus šią $2 vertės knygą dovanų 
((jaus ir kas pats sau naujai užsirašys)

NAMĮJ DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 174 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.

Parašė Dr. A. J. KARALIUS 
Išleido A. VANAGAITIS

* . * 
Tvirtais viršeliais — $2.00

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

J. C BLASER
H a r d iv a r e 

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko

Darom raktus. End. 0280
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IŠ LIETUVOS e
KAIP VYKDOMA 
ŽEMĖTVARKOS 

DARBAI
Šiais metais žemės tvar

kymo departmentas numa
tė sutvarkyti 200,600 ha. 
žemės. Į žemėtvarkos darbų 
planą įtraukta 138,000 ha. 
kaimų išskirstyti vienkie
miais, išparceliuoti 45 tuk- 
st. ha dvarų, išdalyti 12,000 
ha. ganyklų ir atlikti apie 
9000 ha. įvairių smulkesnių 
žemėtvarkos darbų.

Per gegužės mėnesį at
likta matavimo darbų apie 
18 tukst. ha, per birželio 
mėnesį—25 tukst. ha. ploto. 
Rudenį darbų vykdymas tu
rėtų sulėtėti. Bet atsižvel
giant į darbų skubotumą, 
daugybė praŠyjnų ir kas
dienines ūkininkų delegaci
jas ministerijoje, matinin
kai yra raginami stengtis 
kuo daugiausia išnaudoti 
sezono laiką žemėtvarkos 
darbams. Dažnai dhromes 
jų darbų rezicijos. Bus mo
kamos premijos už viršnor- 
minius darbus. Todėl numa
toma visą šiais metais nu
matytąjį 200 tukst. ha. plo
tą sutvarkyti.

Prieš karą išskirstyta 
1680 kaimų, apie 417 tukst. 
ha. ploto. Musų nepriklau
somo gyvenimo metais iš
skirstyta vienkiemiais 2590 
kaimų, 651 tukst. ha. ploto. 
Neparceliuotų dvarų yrą 
145 mil. 153 tukst. ha. ploto 
kurie neturi daugiau per 
150 ha. Liko dar skirstyti 
vienkiemiais valdomos že
mės rėžiais per 6000 kaimų. 
Jau išparceliuota per 4000 
dvarų, 666 tukst. 500 ha. 
ploto.

Dabar departmentas pra
dėjo ypatingo dėmesio 
kreipti į išskirstytų vien
kiemiais kaimų statybą. Ge
resni trobesiai yra nukelia
mi nesugriauti net po 5 ki
lometrus. Kadangi žemės 
ūkio rūmai negali padėti vi
siems išskirstytiems į kai
mus ūkininkams išplanuoti 
sodybų, paruošti trobesių 
planų, todėl dabar tą padės 
departmento matininkai, 
kurie skirstys kaimą į vien
kiemius.

I viensėdžius šiemet bus

išskirstyta daug didelių 
kaimų po keletą tūkstančių 
hektarų didumo, kui-ie turi 
ne mažiau, kaip po 400 ha. 
Kauno apyg. tokių kaimų 
yra 11. Kėdainių apyg. di
delių kaimų yra 8, Mariam- 
polės apyg.—13, Panevėžio 
apyg.—20, Raseinių apskr. 
—4, Šiaulių—9, Tauragės 
apyg.—9, Telšių—14, Vilk
mergės apskr.—10, Utenos 
—16. “L. A.”

Kur daugiausia ūkių skolų
Pereitais metais Lietu

vos žemės bankas išdavė 
ūkininkams maždaug 53 
mil. litų paskolų. Pasirodo, 
kad daugiausia paskolų 
gauna Mariampolės, Vilka
viškio ir Klaipėdos krašto 
ūkininkai. Mažiausia pa
skolų yra paėmę Zarasų, 
Telšių, Kretingos ir Taura
gės apskričių gyventojai.

“L. A.”

Paduotas prašymas atida
ryti Alytuje grybų fabriką.

Daugų lentpjūvės savi
ninkas ats. pulk. Petraitis 
padavė finansų ministerijai 
prašymą kad leistų jam A- 
lytuje atidaryti didelį mo
dernišką grybų apdirbimo 
fabriką. Tokio fabriko lig- 
šiol Lietuvoj nebuvo. Gry
bai šiame fabrike bus kon
servuojami ir paruošiami 
vidaus rinkai ir eksportui. 
Žaliavos Alytaus apylinkėje 
šiam fabrikui busią užtekti
nai. “L. A.”

Suvaržytas darbininkų 
išvykimą

Turint galvoje, kad kraš
te šiemet atliekami dideli 
viešieji darbai ir kad eina 
labai intensyvi privatinė 
statyba miestuose, jaučia
ma didelė stoka darbininkų. 
Ypatingai ryškiai jaučiama 
darbininkų stoka žemės ri
kio srity. Kad darbininkų 
skaičius neturėtų tendenci
jos dar mažėti, vidaus rei
kalų ministerija mano su
varžyti išvykimą į užsienį 
darbo ieškojimo tikslais.

“D.”

Moterų Kruvina Kova
Liepos 24 d. Mikitų (A- 

laučiaus) kaime dvi mote
rys Natalija Moterunienė 
ir Auksotienė susiginčijos 
dėl kažin kurių apkalbų ir 
kruvinai susikūlė.

Tada Auksotienė su savo 
vyru užpuolė Moterunienę 
ir šiai kirviu perkirto ran
ką.

Moterunienė stipri mote
ris: ji atlaikė užpuolikus ir 
abudu išstūmė pro duris iš 
savo pirkios.

Tačiau tuo nesusiprati
mas nesibaigė.

Antrą dieną su peiliu
Rytojaus dieną t. y. šeš- 

tadienė liepos 25 d. Moter- 
nas su žmona nuėjo į Vil
kiją gydytojo pagalbos.

Gydytojo nesulaukė. Mo- 
terunas liko laukdamas gy
dytojo, o Moterunienė per
sikėlė per Nemuną ir ėjo 
namo pas savo mažus du 
vaikučius. Tačiau pakelėje 
iš krūmų iššokusi, matyti, 
tykojusi Auksotienė užpuo
lė ją su peiliu keletą kartų 
perskrodė kratinę, galvą ir 
palikusi Moterunienę be są
monės, paspruko.

Iš Vilkijos einą iš garlai
vio žmonės rado Moteru
nienę gulinčią kraujuose 
paplūdusią be jokios pagal
bos.

Tuo pat momentu pro ša
lį bričkoje važiavo vienas 
nuovados viršininko padė
jėjas. Buvo jis dėl to įspė
tas. Tačiaus užuot dalyką 
tuojau aiškinęs ir pagalbą 
teikęs, pasakęs grįšiąs vė
liau ir nuvažiavo savo ke
liu. Ir, žinoma, atsiradęs 
tiktai vėliau pusiaunaktį 
tardė.

Auksotienė suimta ir tar
doma.

Visa apylinkė sujudinta 
tuo negirdėtu atsitikimu 
kad moterys pavartojo to
kias žiaurias priemones ne
susipratimams aiškinti.

Nemažiau sujaudinti ir 
nestropiai pagalba viešųjų 
organų.

KIEK LIETUVOJE 
IŠKERTAMA 

MIŠKO
Lietuvoje viso yra valdiš

ko miško 760,421 ha. priva- 
tiško 85,835 ha.; Klaipėdos 
krašte valdiško miško yra 
28,435 ha, privatiško—92,- 
691 ha. Vidutinis Lietuvos 
miškingumas — 16%. Vie
nam gyventojui tenka 0.33 
ha miško.

Bet įdomiausia kiek Lie
tuvoje iškertama miško. 
1921 m. iškirsta miško 1,- 
400,000 ktm., 1926 m. 1,300,- 
000 ktm., o jau 1927 m. iš
kirsta 2,800,000 ktm., 1928 
m. „ 3,000,000 ktm., 1929 m. 
2,800,000 ktm. ir 1930 m. 2,- 
500,000 kmt.

Dabar vidutiniškai per 
metus iškertama 2,200,000 
ktm. O norma miškui kirst 
nustatyta 1,200,000 ktm., 
vadinasi, kasmet miško iš
kertama daugiau negu nu
statyta norma—1 mal. ktm. 
Tos normos nustatytos at
sižvelgiant miško prieaug- 
liaus. Ir kiek iškertama 
daugiau negu nustatyta 
kirtimo norma tiek mažėja 
Lietuvos miškai.

Toliau. Nors miškingumo 
% Lietuvoje mažas ir iš
kirstas miškas turėtų pisi- 
likti krašte, tačiau valsty
bės ekonominė gyvenimo 
būklė verčia minimum 25% 
kasmet iškertamo miško 
gabenti į užsienį.

Lietuvių Banko 
Išvažiavimas

Rugpjučio-Aug. 30 d. T. Neu- 
ros darže, visiems gerai žino
moj dailioj vietos bus Lietuvių 
Banko išvažiavimas. Visi ke
lią į tenai žinot. Baigiantis 
vasaros laikui, bus linksma vi
siems ir naudinga tokioj dide
lėj vietoj, tyrame ore, smagiai 
praleisti dieną.

Dėl geresnės tvarkos, ir kad 
neprivažiuotų nepageidaujamų 
svečių, prie vartų bus reika
laujama tikietų. Taigi kurie 
manot dalyvauti tame išvažia
vime, Lietuvių Banko dalinin
kai ir pažystami, prašomi atei
ti j Banką ir pasiimti įžangos 
tikietų, kurie bus duodami vel
tui.

Piknike bus šokiai, progra
mas su dovanomis, ir dvi dova
nos pinigais bus duodamos su 
įžangos tikieto numeriu tiems 
kurie ištrauksit.

Taigi rengkitės kuoskaitlin- 
giausia dalyvauti Banko išva
žiavime ir podraug išbandyti 
savo “luck”. Atminkit dieną— 
Rugpjučio-August 30.
THE LITHUANIAN SAVINGS 

and LOAN ASS’N 
6712 Superior Avė.

! SKUBĖKIT! SKUBĖKIT!
Paskutinės Dienos musų Didelio Prekių 

Sumažinimo Išpardavimo — Tuojau 
pasibaigs! Dar jums yra proga!

PIRKIT DABAR IR TAUPYK1T!

THE KRAMER & REICH CO.
t 7002-04 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

* B I Z N I ERIAI * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

WEST SIDE MUSICAL COLLEGE
Rugsėjo-Sept. 1 d. atsidaro 31-mas Mokslo Metas 

Mokiname visokiais instrumentais.
MERRELL BLDG., 1900 )Vest 25th, cor. Carroll 

Lakewood Branch, 14623 Detroit Av. Pasiteiraukite, j

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

Degtukų monopolis Lietu
vai duos nuostolių.

Atidavus švedų degtukų 
sindikatui degtukų gamy
bos monopolį Lietuvoje, pa
ti degtukų gamyba žymiai 
sumažėjo ir degtukų koky
bė yra daug blogesnė. Dėl 
degtukų blogumų atskiri 
gyventojai turi daug nuo
stolių. Be to, degtukų eks
portas taip pat žymiai su
mažėjo.

1929 metais, kol dar ne
buvo monopolio, dektukų 
eksportuota 197.6 tonos už 
317.7 tukst. litų, o įvedus 
monopolį 1930 me. ekspor
tuota tik 78.7 ton. už 152.4 
tukst. lt. Gauta paskola iš 
švedų degtukų sindikato, 
atpigus kredutui, yra per 
daug dideliais nuošimčiais 
ir dėl to Lietuvą ji labai ap
sunkina. Taip kad degtukų 
monopolis Lietuvai duos,di
delių nuostolių. “L. A.”

NAUJA KRAUTUVĖ 
1466 E. 66th St.

Ką laimės Lietuva iš Huve- 
rio plano.

“Mem. Dampf.” rašo, kad 
iš Huverio plano įgyvendi
nimo daug laimėtų ir Lie
tuva. Mat, ir Lietuva turi 
skolų užsieniui, kurios su
rištos su karo mokesčiai.

Lietuva skolinga Jungt. 
Amerikos Valstybėms 6 
mil. 197 tukst. 628 dol., An
glijai 30 tukst. svarų sterl., 
Prancūzijai (už išlaidas, 
kai ji valdė Klaipėdos kraš
tą) 1135 svarus ir 8 šil.

Jungt. Am. Valstybėms 
skola turi būti sumokėta iki 
1986 metų, o Anglijai — iki 
1932 metų vasario mėn. 1 d.

. SKAITYTOJAMS
Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siųst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

X Ofiso Telefonai Nainy H 
f MAin 1773 KEnmore 4710W •• 
| P. J. KERŠIS :: 
į 1426-8 Standard Trust Bldg J > 
X Baigęs teisių mokslą Cumber- I 
T land Universitete ir darbuojas •• X su Teisių ofisu advokatų ! i 
X Collister, StėVens ir " 
v Kurzenberger ;;
r Su visais teisiu reikalais Ličiu- ■ ■ 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai P 
f kreipkitės prie musų.

•*****4****************» 
© ROSEDALE ©1 
‘Ory Cleaning Go.J 

HEnd. 7906 T
f C. F. PETRAITIS, Prop, f 
;; 6702 Superior Avė., j

Kupiškėnų išvažiavimas. Ku
piškėnų kuopa rengia savo iš
važiavimą šį sekmadienį pas 
Šeškevičių ant ūkės. Nuvažia
vimas: Reikia važiuoti iki or
laivių stoties (Airport), tenai 
pamatysit mokyklą, tada sukit 
Į rytus, kur sako East Road ir 
važiokit pagal gatvekario bė
gius iki Stop 31, kur yra pik
niko vieta.

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

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Avė. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606. Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416jEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Avė.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906
>__________________

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd. 9720 

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

T. NEURA
Hamilton avė. PR. 9709

Jewelers
J. J. LAZICKAS

6407 Superior avė. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Avė. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Avė.

r

6J)01

1404

2047

Restaurants
BOLES. ANdERSON 

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Nupigintos Round Trip Laivakortes

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

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

KAINA I VIENĄ PUSĘ $102.50 KITAIS LAIVAIS - $94.50

1197 East 79th Street
1‘RONE HEnderson 3535

Adolpas Jaki
ADOLPII JA
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsi 
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuoto.ias. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitu patar
navimas. Vežimai ligoniams j ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVĖ. CLEVELAND, O.

(Tarp Wadc Park ir Lesinglon av.) 
Užlaikėm Groserių, lee Cream, Ci- 
garetų, Cigarų, Lietuviškų ir Ame

rikoniškų saldainių.
A. Žukas—A. Zdanis

Kviečiame Lietuvius apsilankyit.

K. STONIS
6824 Superior Avė.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

PORTAGE MARKET 
CO.

Turime didelę daugybę jaunų 
šio pavasario ančių.

Lietuviams patogi vieta

6921 Wade Park Avė.
ENdicott 9764 ar 0144

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E- 9th St

Kitais Laivais RoundTrip į Klaipėdą $150
f Kurie norit pigiai parvažiuoti i Lietuvą pasinau- 

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

. ( kant laivakortę į abu galu" (round trip) galit pa r- y 
X važiuot į Lietuvą vienu iš didžiausių pasaulyje y 

laivu tik už $159. Taksai ekstra. J vieną galą 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $ 102.50 j

Klaipėdą. Kitais laivais — $94.50. (

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

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

X.
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MIRĖ JUOZ. GALKAUSKAS
Rugpjūčio 9 d. mirė Juozas 

Galkauskas, apie 56 m. amž., 
nuo 6729 Bayliss avė. Palai
dotas su bažnytinėmis iškilmė
mis iš Šv. Jurgio Lietuvių baž
nyčios Kalvarijos kapinėse 12 
d. Rugpjūčio. Iš Lietuvos pa
ėjo ir Alukėnų k., Traukių v., 
Ukmergės apsk. Amerikon at
važiavo 1907 m. į Pittsburgh, 
Pa. Paliko nubudime žmona, 
trys dukterys ir sūnūs, taipgi 
pusbrolis, Kun. M. Kuliavas, 
kamendorius Šv. Jurgio para
pijos Clevelande. Lietuvoje li
ko brolis ir sesuo.

Velionis prigulėjo prie SLA. 
apie 17 metų ir buvo narys S. 
L. A. 14 kuopos ir per daug 
metų skaitė ‘‘Dirvą”, 
metų prenumeravo “Dirvą”.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
šaltoj Amerikos žemelėj.

Padėka. Išreiškiame širdin
gą padėką visiems musų drau
gams ir giminėms dalyvavu
siems laidotuvėse musų myli
mo vyro ir tėvo, Juozo Galkau- 
sko, taipgizdėkuojame už gėles 
ir graboriui Ad. J. Jakubaus
kui už gražų patarnavimą.

Marijona Galkauskienė 
ir šeimyna.

LIETUVIŠĘAS RADIO 
PROGRAMAS

Kitą sekmadienį, Rugp. 30 
d., nuo 6 vai. vakare, iš radio 
stoties WJAY bus Lietuviškas 
programas. Kas dalyvaus bus 
paskelbta kitame numelyje. Iki 
šiol yra žinoma kad dainuos šv. 
Jurgio parapijos choras, grieš 
smuikininkė Vanda Janūšaičiu- 
tė, taipgi muz. B. Nekrašas, po 
kurio vadovyste bus progra
mas. Taipgi pakviestas Lietu
vai Tautiškas Benas, kuris da
lyvaus jei spės prisirengti.

SPORTO žinios ir praneši
mas apie SLA. 14 kp. ir “Dir
vos” bendrą pikniką ant 6 p.

Jurgis Salasevičius su šei
myna automobiliu išvažiavo 
keletui dienų į Chicagą ir Wis- 
consin pas gimines. Gryš kjtą 
savaitę.

J. Blaškevičius su šeimyna 
r uošviene Ona Matulioniene 

važinėjo po Penn. valstiją, ap
silankė Bridgeville, Morgan ir 
Travcrskin. Kelionė gerai nu
sisekė.

Mirė. Rugp. 14 d. mirė J.
Žekonis, palaidotas Rugp. 17 
d. miesto kapinėse. Liko mo
teris ir 19 m. duktė, taipgi se
suo Bačiulienė, gyvenanti ukėj.

“MARGUTIS” jau atėjo — 
ir atėjo su paveikslu Vitaitie- 
rėi kumštynių su Jurgeliute. 
Vitaitis yra tų kumštynių re- 
fery. Bet tame numeryje yra 
ir gražių pasiskaitymų ir daug 
dainų. 20c. “Dirvoje”.

SLA. 362 kp. sekretorius S. 
čerauka persikėlė į naują vie
tų. Dabar jo antrašas yra: 
1G226 Arcadia avė.

PRAKALBOS TEMOJE: 
“Dievo Rūstybės Diena Jau 

Atėjo” 
Ncdūlioj, Rugp.-August 23 

Abel salėj, 7017 Superior Av.
Pradžia nuo 2:30 p. p. 
Kalbės S. J. Beneckas 

iš Chicago, III. 
Prašome visus atsilankyti. 

Įžanga veltui. Kolektų nėra.

EKSTRA! CLEVELAND, O. 
Programas per RADIO 

iš stoties WHK, 1390 klc. 
Nedalioj, Rugp.-Aug. 23 
Pradžia 10:35 v. ryto. 
Kalbės Beneckas temoj:

“Kokiame Laike Gyvename”

ADOMO PADEGIMO 
PASIAIŠKINIMAS

Povilas A. Šukys savo lape
lyje Rugp. 15 d. rašo kad 9 d. 
Rugp. 12 vai. po pietų buvo pa
imtas iš namų Adomas Padegi
mas, ir sako: “žmonės kurie 
matė sako kad policija atvedus 
Adomą į bažnyčią, bet ką poli
cija veikė su Adomu bažnyčio
je tikrai nežino.” Taigi bažny
čioje policija Adomą paklausė 
kur jis sėdėjo laike pirmųjų 
mišių, to ir užteko. Iš bažny
čios vienas paliemonas su Ado
mu nuėjo į policijos automobi
lį, o kitas poliemonas su Skir- 
bantu ir Miliausku nuėjo į kle
boniją, nes jie irgi sykiu buvo 
bažnyčioje. Ką poliemonas vei
kė klebonijoj aš nežinau, bet 
ten užtruko bene pusvalandį.

Toliau p. Šukys rašo kad ne
žino ką policija veikė su Ado
mu per 24 valandas policijos 
centralinėje stotyje. Taigi aš 
paaiškinsiu, ypač pačius svar
biausius nuotikius. Mane nu
gabeno į centralinę policijos 
stotį 2 vai. po pietų ir uždarė, 
kaip paprastai, už grotų. Už 
valandos laiko buvau pašauktas 
į atskirą kambarį išklausinėji
mui. Klausė kiek turiu metų, 
kaip senai Amerikoje, ar buvau 
kada kalėjime, kaip senai pri
klausau prie Šv. Jurgio parapi
jos, atsakiau kad Jau 25 metai.

Detektivas sako: Aš čia tu
riu žmones (Miliauskas, Skir- 
oantas, Skužinskas) kurie spė
ja kad tu buvai šiandien baž- 
lyčioje ir paleidai dvokiančių 
tujų bombą. Aš atsakiau: Jei 
’ie tikrai žino kad aš tą pada
riau tai kodėl manęs nearešta
vo ten pat ant vietos. Detek
tivas sako jog jie tikrina kad 
tu esi kaltas. Atsakiau kad 
dar ne dabar.

Toliau klausia: Ar tu pažys
ti tą trečią kunigą? Sakau: 
Pažystu, tai yra Kun. Šteigma- 
las, girdėjau išvažiavo į Lie
tuvą.

— Kaip jis jums patinka?— 
klausia. Sakau: Jis yra geras.

— Ar jis turėjo naują auto
mobilį? Nežinau, sakau.

— Ar nežinai kas jam skoli
no pinigų pirkti tą automobi- 
’į? Aš neskolinau, sakau.

— Bet gal žinai kas skolino? 
Sakau: Aš nieko nežinau apie 
tokius dalykus, neklausinėk 
manęs.

— Kodėl jus nemylit kunigo 
Vilkutaičio? Sakau: Todėl kad 
jis nesielgia su parapi jonais 
taip kaip kunigas turi elgtis.

— Iš kur tu žinai? Sakau: 
Aš buvau parapijos komitetu 
ir priklausau tokį ilgą laiką į 
parapiją, tai ir žinau.

— Kada tu buvau komitetu? 
Rodos 1925 metais buvo mano 
paskutinė tarnysta, sakau.

— Kiek tada buvo parapijoj 
priklausančių narių ? Sakau: 
Paskutinės mokesčių knygelės 
.numeris buvo 2,728-9.

— O kiek dabar yra? Sa
kau : Pagal 1930 metų atskai
tos pasirodo yra apie 700 na
rių.

— O kur dingo tie du tūks
tančiai parapijos narių? Neži
nau, sakau. Tiek žinau kad ir 
s tu 700 dar yra didesnė pusė 
priešingų Kun. Vilkutaičiui.

— Turi duot man prižadėji
mą kad daugiau nepriklausysi 
prie komunistų. Atsakiau: Aš 
įepriklausau prie jokių komu
nistų.

— Suprask kad tu turi atsi
sakyti nuo tos grupės kuri ei
na prieš Kun. ■ Vilkutaitį. Sa
kau: Aš negaliu to padaryti.

— Kodėl negali? Užtai kad 
tie žmonės nėra jokie komunis
tai bet geriausi mano priete- 
liai, kaimynai ir draugai, stf 
kuriais aš visa gyvenimą Cle
velande praleidau. Toliau sa
kau : Geras kunigas stengiasi 
iš komunistų padaryti gerus 
katalikus, o kunigas Vilkutai- 
tis, kaip tamista sakai, padarė 
iš gerų katalikų komunistus. 
Aš neisiu į tą bažnyčią iki ku
nigas Vilkutaitis ten bus, bet 
nuo tų žmonių neatsisakysiu. 
Toliau sakau: Jeigu nerandi 
prie manęs jokios priekabės tai 
kam čia mane kamantinėj!, 
leisk mane namon.

— Negalima, sako, to reika
lauja policijos teisės.

Ir pirmadienį 12 vai. ryte 
išleido keikdami. Aš manau 
kad dabar p. Šukiui bus leng-' 
viau ant širdies kuomet daži-| 
nos kam mane policija paėmė 
ir ką su manim veikė.

Adomas Padegimas.

LANKYSIS SVEČIAI 
IŠ LIETUVOS

“Vienybė” praneša kad 
Rugp. 15 d. laivu “Grips- 
holm” atvyko Į Ameriką 
du Lietuvos žurnalistų at
stovai: Antanas Bružas, įs
teigėjas ir redaktorius di
džiausio Lietuvos laikraš
čio, “Musų Rytojus”, kuris 
turi 100,000 skaitytojų, ir 
Augustas Gricius, plačiai 
žinomas Lietuvos feljeto
nistas, “Lietuvos Aido” re
dakcijos narys.

Svečius oficialiai pasiti
ko Lietuvos Generalis Kon
sulas P. Žadeikis, J. Olšau
skas ir kiti.

Jiedu žada aplankyt ke
letą kolonijų, susipažint su 
musų spauda Amerikoje ir 
užmegsti artimesnius ry
šius su laikraštininkais.

Taipgi apsilankys Cleve
lande, svečiuose pas “Dir
vos” redaktorių Karpavi
čių. Jie susipažino 1928 m. 
Karpavičiams viešint Lie
tuvoje.

Galima tikrai sakyti jog 
musų garbingi svečiai ras 
Amerikoje daug įdomaus ir 
tikrai pamatys musų Lietu
višką gyvenimą kaip laik
raštininkai privalo matyti.

VAIKŲ ATOSTOGŲ PABAIG
TUVĖS STADIUME

Clevelando Stadiume rengia
ma gražus ir pamokinantis pro
gramas, kuris atsibus Rugpjū
čio 25 d. Vaikai iš 37 miesto 
žaislaviečių duos įvairius per
statymus publikai, įkergdami 
visą savo žaislaviečių nuveiki- 
mą per vasarą'." '" ''

John H. Gourley, Recreation 
Commissioner, įvedė šią vasa
rą “keliones” po įvairias šalis, 
kas bus vykinama dar dvi va
saras. Kas savaitė žaislavie- 
tėse buvo parodoma kas nors 
iš kokios nors šalies, buvo ap
sakoma apie tą šalį ir buvo iš
rengta vaikai tos šalies kostiu
mais atlikimui tautiškų žaislų.

Dabar, sukvietus vaikus iš 
viso miesto į Stadiuiną, bus pa
baigtuvės vasariško veikimo. 
Atsilankykit Stadiume kitą an
tradienio vakarą, įžanga nemo
kamai.

LIETUVAITĖMS 
PRANEŠIMAS

Pranešu kad atidariau pui
kų BEAUTY PARLOR su 
geriausiais įtaisymais, vardu

California Beauty
Parlor

7606 LEXINGTON AVĖ. 
(prie E. 77-tos gatvės).

Supažindinimui Lietuvaičių 
su musų geru ir artistišku 
darbu grožėje, duodu iki 20 
d. Rugsėjo-September vertės
$7.50 “Eugene” Permanent > 
Wave už $5.00 su išmazgoji- 

mu plaukų.

Mes atliekame visokį grožės 
kultūros darbą už prieinamas 
kainas. Prašau atsilankyti 
pas savo tautietį, aš užtikri
nu kiekvienai jog busit pil
nai patenkinta. Susitarimui 
telefonuokit ENdicott 1811.
Savininkas Jonas Bakeris.

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.

W. R. VVIEBOLDT-- Superior ir E. 69th St.
EINA IS BIZNIO

Dar Apie Pora Savaičių Laiko 
Liko! Skubėkit!

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

Nereik Mokėt Nuošimčių už Palaukimą-Lengvos Išlygos

V

8 ŠMOTU WALNUT VALGOMO
KAMBARIO SETAS
Reguliarė kaina $129

Jus sutaupysit net $69.50. šis papiginimas negali būti pa
kartotas niekados daugiau. Stalas, šešios kėdės ir šeimi
ninko k#de, ta.pgi bufetas. Tikta? 3 liko, taigi atsilanky
kit anksti.

Reilfi?t $8 v. . $59-50įmoket Viso tiktai

3 ŠMOTU LIVING ROOM SUITES 
Reguliarė kaina $110

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

Reikia 
į mokėt $6 Viso tiktai $59-50

3 ŠMOTU MIEGKAMBARIUI SETAS 

Reguliarė kaina $125
Visi dideli, ne kokie maži, stipriai padirbti paskiausių 
stilių pavyzdžiais. Išdalint juodmedžu (walnut) ir 
kitais gražiais brangiais medžiais. Lova, šėpa, ir pa
sirinkimui vanity arba komodė.

Reiki?t $8 v. ,,,. $5950jmoket Viso tiktai

Daugybe Kitų Dalykų Turi Būti Išparduota

LEMPOS
JUNIOR BRIDGE 

ir Stalinės Lempos su Šilko arba 
Sakuotais gobtuvais — labai gražios 

ir tinka kožr am namui

$3.98 Pavienės Komodės $9.75100''< Vatos 
MATRASAI

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

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