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Italija Susitaikė 
su Vatikanu

IR DARBININKU ŽINIOS

DVASIŠKU A NESIKIšj 
I VALDŽIOS REI

KALUS

NUŽUDYTA DU DARBI
NINKAI

Harlan, Ky. — Atsinau
jinus riaušėms tarp strei- 
kerių ir angliakasyklų sar
gybos, Rugp. 30 d. nušauta 
du darbininkai ir trys su
žeista.

Pottsville, Pa. — Pereitą 
savaitę sugryžo dirbti apie 
2,000 angliakasių po kelių 
savaičių nedirbimo. Lehigh 
Valley atidarė tris kasyk
las. Mažesnės kasyklos at
sidaro aplink Shenandoah.

Fordas ima atgal darbi
ninkus. Detroit. — Rugp. 
1 d. Fordo kompanija daug 
darbininkų atleido. Dabar 
vėl pradėjo šaukti daugelį 
jų atgal ir sako kad iki vi
durio Rugsėjo bus paimta 
atgal apie 50,000 darbinin
kų.

Suv. Valstijų karo de- 
partmentas užsakė keletoj 
Amerikos orlaivių išdirbys- 
čių padaryti 71 orlaivį ir 92 
inžinus, kas viskas kaštuos 
$2,571,757.

New Yorko valstijos gu
bernatorius Roosevelt krei
pėsi į valstijos legislaturą 
prašydamas paskirti $20,- 
000,000 bedarbių šelpimui 
pavidale aprūpinimo darbu. 
Pinigus tam tikslui sukelti 
siūlo padidinti taksus nuo 
ypatiškų ineigų.

Italijos vyriausybė
kyrė dar $90,000,000 vie
šiems darbams varyti šią 
žiemą, taip kad galės; aprū
pint darbu didelę dalį savo 
bedarbių.

Kanada rūpinasi bedar
biais. Toronto. — Kanados 
vyriausybė pradėjo regis
travimą bedarbių ir imsis 
didelio vajaus aprūpinti be
darbius užlaikymu ateinan
čią žiemą.

Kanados valdžia ruošia 
pradėti įvairius budavoji- 
mus išilgai visą šalį, kas 
duos darbo daugybei. Bus 
sušaukta provincijų ir mie
stų valdžių suvažiavimas 
aptarimui kas daryti su be
darbiais. Spėjama kad šią 
žiemą bedarbiams šelpt rei
kės apie $200,000,000.

Tarp didelių darbų Ka
nados vyriausybė rengiasi 
baigt statyt skersai Kana
dą automobiliams vieškelį; 
žada šią žiemą jį pastatyti. 
Prie vieškelio darbų ims 
vyrus be šeimynų ir mokės 
po 30c į valandą už 8 valan
das darbo. Dalis to kelio 
rytuose jau išbudavota, bet 
dar liko 1,400 mylių baigti.
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Roma, Rugs. 2 d. — Ga
na rimtas nesusiprat’mas, 
kilęs tarp popiežiaus ir Ita
lijos diktatoriaus Mussoli
ni iš priežasties Katalikų 
Akcijos veikimo prieš vy
riausybę, pagaliau tapo už
baigtas. Padaryta forma
li sutartis apimanti visus 
nesusipratimo punktus.

Pranešimas apie susitai
kymą išduota tuo pat sy
kiu iš Vatikano ir iš Kviri- 
nalo. Paaiškinama visuo
menei kad padaryta nusi
leidimai iš abiejų pusių ir 
ginčai visiškai užbaigta, 
nors rodės kad turės įvykti 
skilimas tarp valstybės ir 
bažnyčios.

Susitaikymo pranešimas 
sako kad Katalikų Akcijos 
klubai galės gyvuoti kaip 
gyvavo, bet bus grynai po 
globa diecezijos ir priklau
sys tiesioginai nuo vysku
pų, kurie nominuos visus 
tų klubų valdininkus, kaip 
dvasiškius taip ir svietiš- 
kius.

Dvasiškijai uždrausta už
siimti agitacija prieš vy
riausybę ir šalies tvarką.

SUSPROGDINO GAR
SIĄ KATEDRĄ

Londonas. — Maskvos 
i katedra, viena iš garsių še
rnų istoriškų budavonių, ta
po sovietų susprogdinta su 
tam tikromis ceremonijo
mis. Toj vietoj statys taip 
išgakotą “Milžiniško pla
no” rūmą, paminėjimui pa 
sisekimo sovietų piatilet 
kos. Mužikai kad ir alka 
ni bus, bet galės žiūrėti 
komunistų budavones, ku 
rioinis jie savo tuščią gar 
bę kelia.

PRIGĖRĖ 5 KUNIGAI
Ottawa upėje, Kanadoje, 

Rugs. 1 d. valčiai apvirtus 
prigėrė penki Dominikonai 
kunigai, visi jauni vyrai, 
30 ir mažiau metų amžiaus. 
Jie ten leido atostogas ir 
išvažiavę motorine valtimi 
giliai j upę, motorui susto
jus ir bangoms ėmus valtį 
vartyt, valtis prisisėmę ir 
apvirto. Nei vienas jie ne
mokėjo plaukti. Tik vienas 
išsigelbėjo kuriam pasise
kė įsikibti į valties kraštą.

VOKIETIJA MAŽINA 
IMPORTUS

Vokietija norėdama su
laikyti tolimesnį išplaukimą 
iš savo šalies aukso, pasiry
žo žymiai apkarpyti visokį 
importą, kas dikčiai atsilie
pia ir ant Amerikos preky- 
bis. Spėjama kad Ameri
kos eksportas šiuo budu tu
rės į metus $200,000,000 
nuostolių. Amerikos eks- 
porteriai prieš tai užprotes
tavo, bet turbųt be naudos.

Tarp apvaržytų importų 
yra automobiliai, motorcik- 
liai, mašinerijos ir daug ki
tų dalykų. Iš Paryžiaus už
drausta importuoti mote
riškas suknias.

PĖKŠČIAS PERĖJO PER 
ANGLIJOS KANALĄ 
Dover, Anglija. — Rugp.

27 d. per Anglijos kanalą, 
20 mylių pločio, Austras K. 
Naumestnik perėjo pėkš- 
čias. Jis prisitaisė prie ko
jų tam tikrus neprisemia- 
mus prietaisus ir palydi
mas žuvinio laivelio nuėjo 
iš Francuzijos Į Angliją.

Tai pirmas žmogus kuris 
tą pertaką perėjo.

“GRAFAS” BRAZILIJOJ
Recife, Brazilija. — Vo

kiškas dirižablis ‘Graf Zep
pelin’ atskrido j Braziliją. 
Kelionę iš Vokietijos atliko 
i 6ž valandas. Vežėsi 43 
pasažierius.

1,839 UŽMUŠTA ANT 
KRYŽKELIŲ

Suv. Valstijose pirmą šių 
metų pusmetį geležinkelių 
skerskelėse užmušta 1,839 
ypatos. Pernai pirmą pus
metį buvo užmušta 2,009.

HOOVER PRIEŠ DIDINI
MĄ TAKSŲ, NORS 

IŽDAS TUŠČIAS
Washington. — Prezi

dentas Hoover laimėjo ko
vą prieš sumanymą padi
dinti taksus. Nors iždas 
tuščias ir jieškoma pasko
la sumoje ' $1,1000,000,000, 
vienok Hoover nenori ap
sunkinti taksais šalies gy
ventojų. Tą prezidentas 
daro atsižiūrėdamas į 1932 
metus, kada bus preziden
to rinkimai.

ŽUDYSTĖ KALĖJIME
Marquette, Mich. — Val- 

stijiniame kalėjime kaliniai 
surengė riaušes. Keturi ka
liniai, ilgiems metams nu
teisti kriminalistai, pagavo 
ginklus ir norėjo išbėgti iš 
kalėjimo. Bet apsupti, jie 
nužudė kalėjimo gydytoją 
ir paskui patys nusišovė 
vietoj pasiduoti.

KOMUNISTAI IŠVER
TĖ TVENKINIUS

Šanghai, Chinija. — Ko-; 
munistai pradėjo daryti už- 
puolimus užtvinusios Gel- i 
toliosios upės srityje. Pra
nešimai sako kad komunis
tų kariumenė tyčiomis iš
griovė tvenkinius upės pa
kraščiais, užkirtimui kelio 
valdžios kariumenei vytis 
juos. Bet vandeniui užsi- 
liejus dideliu smarkumu, 
prigėrė 20,000 komunistų 
ir šiaip žmonių.

Kitų tvenkinių išvirtime 
aplink Hankow miestą, kur 
nukentėjo trys miestai, da
bar spėjama jog prigėrusių 
ir mirusių nuo ligų bus ■ į 
250,000 Chinų. Apie 173,000 
namų dar apsemta Hankow 
mieste.

Visai plačiai sričiai kurią 
potviniai palietė maitinti 
reikia milijonų dolarių, o 
pinigų mažai tėra.

ANGLIJA GAVO DIDE
LĘ PASKOLĄ

New York. — Amerikos 
ir Francuzijos bankieriai 
susidėję bendrai davė An
glijai $400,000,000 paskolą, 
tuomi parodydami pasitikė
jimą Anglijos padėtimi.

Paskolos sutartys pada- 
ta bėgyje 36 valandų ir tai 
esanti didžiausia privatinių 
bankų paskola kokia kada 
su užrubežiais daryta.

SUGAUTAS ŽMOGŽU- 
DIS

Clarksburg, W. Va. — 
Suimtas Harry F. Powers, 
kuris prisipažino nužudęs 
penkias ypatas. Pereitą mė
nesį jis nusmaugė našlę su 
jos trimis vaikais, kurią at
sikvietė pas save po susira
šinėjimo meiliškais laiškais 
ir prižadėjimo ją vesti.

Vėliau prisipažino jog to
kiu budu atsiviliojo kitą 
moterį iš Chicagos ir ją nu
žudė.

Jis vedė platų susirašinė
jimą su moterimis jieškan- 
čiomis vyrų ir visoms gyrė
si esąs turtingas inžinie
rius norįs “gyveninio drau
gės”, žadėdamas savo mei
lę-

GANDHI IŠVAŽIAVO
Į LONDONĄ 

------ 1
Bombai, Indija. — Indų 

vadas Gandhi gabaus suti
ko važiuoti į Angliją pasi
tarimui su Anglijos valdo
vais apie Indijos reikalus.

Paskutinę valandą prieš 
išplaukimą jis pasiryžo pa
likti savo ožkas namie ir 
pasiėmė tik ožkos pieno 30 
kvortų kelionei, kuri truks 
dvi savaites. Jis pasiėmė 
su savim verptuvą ir liuosu 
laiku suka siūlus. Ant lai
vo denio atlieka savo Indiš
kas maldas, iš ko kiti pasa- 
žieriai turi įdomumo; taip
gi miega ant denio vietoje 
jam paskirtame kambaryje.

Komunistai jį išlydėjo 
demonstruodami su raudo
nomis vėliavomis ir smerk
dami, už ką gavo nuo poli
cijos mušti.

Gandhi pasakė išvažiuo
damas jog nemato nieko 
gero iš tos konferencijos Į 
kurią važiuoja, bet važiuo
ja kad kviečiamas.

TEATRŲ STREIKAS 
TĘSIASI

Chicago. — Iš priežas
ties teatrų kino operatorių 
streiko ir prasidėjusios ko
vos sprogdinti teatrus ku
rie dirba su kitais operato
riais, prie 105 teatrų pasta
tyta policija saugoti dieną 
ir naktį ir įsakyta šauti 
mirtinai kiekvieną asmenį 
kuris bus nužiūrėtas arti
nasi prie teatro su blogu 
mieriu ir policijai nepasi
duos.

PROF. VOLDEMARO BYLA
Tardoma Kaltinamieji Pasikėsnime ant Pulk. 

Rusteikos Pereitą Metą

PORTUGALIJOJ UŽ
MUŠTA 40 ŽMONIŲ

Lisbonas, Portugalija. — 
Pereitą savaitę buvo dary
ta pasikėsinimas nuversti 
diktatoriaus Gen. Carmona 
valdžią. Susirėmimuose už
mušta 40 ypatų ir 300 su
žeista. Suimta apie 500 su
kilėlių ir maištas sulaikyta.

AMERIKA PIRMOJE 
VIETOJE AUTOMOBI

LIŲ PREKYBOJ
Sausio 1 d. šymet buvo 

suregistruota naudo j a m ų 
automobilių sekančiai:

S. Valstijose 35,805,632
Kitur visur 26,697,398

Iš tų kitose šalyse:
Francuzijoje 1,459,650
Anglijoje 1,308,272
Kanadoje 1,224,098
Vokietijoje 679,300
Australijoje 563,657
Argentinoje 366,324
Italijoje 291,578
Brazilijoje 199,570
Ispanijoje 189,650
Nors 1930 metai buvo 

jau blogi, bet automobilių 
įregistruota 678,234 dau
giau negu 1929 m.

Lindbergh su žmona vieši 
Japonijoje, kur buvo iškil
mingai priimti.

RUSIJOS PLAT1NUMAS 
MAŽINA RINKOS 

KAINĄ
Seniau buvęs brangus re

tas metalas, platinumas, 
kuris kaštuodavo daug sy
kių brangiau negu auksas, 
dabar tampa beveik tokios 
vertės kaip auksas. Rusi
jos dumpavimas platinumo 
jo kainas žymiai numažino. 
Rusijoj yra platinumo la
bai daug ir sovietai pasi
stengė iš jo pasipelnyti ga
bendami į užrubežį ir par
duodami pigiau negu kitos 
šalys parduoda.

1909 metais uncija plati
numo parsiduodamo po $19, 
o 1913 metais buvo pakilus 
iki $46. Karui užėjus, Ru
sijos gamyba sustoja ir pla
tinumo kaina pakilo iki de
besų.

Kada 1926 metais sovie
tai pradėjo pagaminti daug 
platinumo, kaina pradėjo 
mažėti, dabar jau Francu- 
zijoj aukso kilogramas par
siduoda po 16,000 frankų, 
o platinumo kilogramas — 
19,000 frankų. Reiškia vi
sai netoli nuo aukso.

Kanada pastarų kelių 
metų bėgiu pradėjo paga
minti platinumo daugiau ir 
daugiau. Dabar ji yra pa
siryžus pagaminti kasmet 
po 300,000 uncijų platinu
mo. Rusija pereitą metą 
davė 125,000 uncijas plati
numo. Prieš karą, 1911 m., 
Rusija pagamino 300,000 
uncijų to brangaus metalo.

Kaune, Kariumenės Teis-* 
me, Rugp. 17 d. prasidėjo 
garsi Voldemaro ir jo pa
sekėjų byla. Teisman sto
jo 24 kaltinamieji.

Svarbiausias kaltinimas 
yra pereitą metą pasikėsi
nimas nužudyti Pulk. Rus
teiką, bet nei Prof. Volde
maras nei kiti kaltinamieji 
prie kaltinimų neprisipažy- 
sta. Prof. Voldemaras sa
ko kad jis apie užpuolimą 
ant Rusteikos nieko nežino
jo, jau tada buvo ištremtas 
iš Kauno.

“Lietuvos Aidas” Rugp.
18 d. rašo:

“Vakar kariumenės teis
me prasidėjus byla nėra pa
prasta. Būdama išdalies po
litinio pobūdžio, ši byla, tie
sa, šiuo metu jau yra daug 
nustojus savo aktualumo 
bei aštrumo. Todėl ir vi
suomenės susidomėjimas ja 
dabar yra mažesnis. Kada 
))0 pasikėsinimo ant pulki
ninko Rusteikos gyvybės ši 
byla iškilo, platesnioji vi
suomenė nelaukė kad byla 
tiek daug asmenų apims. 
Sugauti buvo žiaurus pasi- 
kėsintojai. Visa musų vi
suomenė jų niekšišką dar
bą pasmerkė ir suprato kad 
jiems turi būti greitas ir 
užtarnautas teismas. Ta
čiau teismo organai, pra
dėję šią bylą nagrinėti, pa
stebėjo tam tikrų siūlų, ku
rie vedė toliau — į kitus as
menis, galėjusius turėti ry
šių su pasikėsinimo organi
zatoriais bei vykdytojais. 
Teismo tardymo rezultate 
lyg ir du dalykai susiėjo. į 
vieną. Čia pats pasikėsini
mas prieš pulk. Rusteiką ir 
to pasikėsinimo tikslai, čia 
tam tikras sumanymas pa
sikėsinti prieš Respublikos 
valdžią, prieš esamą krašto 
vyriausybę.”

Toliau sako:
“Musų visuomenė ir visas 

kraštas iš teismo ir šį kar
tą laukia tik vieno teisin
gumo: kas pasirodys nekal
tas, tegu būva išteisintas,11 
kas yra nusikaltęs tegu bus 
nubaustas, kaip to reika
lauja valstybės įstatymai ir 
pačių teisėjų sąžinės.”

Iš šito matyt kad Lietu
voj nėra karšto užsidegimo 
nušmerkt Voldemarą ir ki
tus, jeigu nebus įrodyta jų 
kaltė. Jeigu teismas butų 
po keno nors įtaka tai ne
būtų tokių nuodugnių tyri
nėjimų ir bylos tęsimo, bet 
įtartieji senai butų buvę 
nubausti, kalti ar nekalti.

SANTIKIAI SU VATI
KANU NENUTRUKO
Washington, D. C. — 

Rugp. 26 d. iš Kauno pra
nešama kad žinios apie 
Lietuvos-Vatikano santi- 
kių nutraukimą neatitin
ka tikrenybei.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai.

LIETUVOS SUTARTIS 
PIETŲ AFRIKOS 

UNIJA
Lietuvos Konsulas Pietų 

Afrikos Unijoje V. K. Rač
kauskas, reziduojąs Cape 
Towne, gavo Anglijos Ka
raliaus ir Anglijos Užsie
nių Reikalų Ministerio A. 
Hendersono pasirašytą Ba
landžio mėnesį ekzekvatu- 
rą Šiaurės ir Pietų Rhode- 
sijos Kolonijoms, Bechua- 
naland Protektoratui, Ke
nya Kolonijai, -Tanganyika 
Teritorijai ir Uganda Pro
tektoratui. Be to Pietį] Af
rikos Unijos Vyriausybė 
paskelbė savo oficioze “Go
vernment Gazette”, Birže
lio 19 d., kad Lietuvos Kon
sulo Cape Towne jurisdik
cija pratęsiama ir Pietų- 
Vakarų Afrikos Mandato 
Teritorijai.

AR DARBAI NEINA?
Su Rugsėjo men. pradžia 

apie 600 Amerikos bizniškų 
korporacijų išmokės savo 
akcininkams dividendus.

Tos korporacijos padarė 
pelnų, reiškia joms ir dar
bo buvo.

Žinoma, yra šimtai kitų 
korporacijų kurios turi ir 
nuostolių, jų dirbtuvės sto
vi arba labai mažai dirba.

SUDEGĖ 14 ŽMONIŲ
Montana, Idaho ir Wa

shington valstijose dega 
miškai jau kelinta savaitė. 
Iki šiol šią vasarą prie ge
sinimo dirba 8,200 žmonių; 
sudegė 14 gesintojų.

Naujausi

TEATRAI
Žentai iš Amerikos

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

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygute 60 
pusi. Kaina ........................... 50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Avc.

Cleveland, Ohio.



DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Iš Sandaros Kuopų Sąry
šio Pikniko. Rugp. 23 d. 
rengtas Sandaros kuopų 
sąryšio piknikas Amšiejaus 
ukėj puikiai pavyko. Tur
būt buvo vienas iš didžiau
sių piknikų čia šią vasarą. 
Dalyvavo svečių iš tolimes
nių miestukų. Programas 
buvo labai geras. Pirmiau
sia, nuo 5 vai. vakare, buvo 
kumštynė Lietuvio Antano 
Jokūbaičio su Airiu Jim 
Brink, kuris trečiame raun
de buvo sumuštas ir refery 
K. Aleliunas kumštynes su
laikė. Jokūbaitis dar jau
nas, 19 ar 20 m., sveria 190 
svarų.

Po kumštynių turėjo bū
ti rinkimas gražuolės, bet 
tas nebuvo galima įvykdyt, 
nes musų Lietuvaitės neno
rėjo stot į eilę, turbut nė- 
dryso publikos. Tas atidė
ta žiemos sezonui ir gal bus 
galima pravest salėje.

Po to sekė imtynės Kazio 
Aleliuno su Buck Trimble. 
Po 14 minutų Aleliunas sa
vo priešą turėjo surakinęs 
ir priplojęs pečiais prie že
mės, tokiu budu Aleliunas 
laimėjo.

Pelno Sąryšis gavo $153. 
Tai labai gerai iš priežas
ties tokių laikų kaip dabar.

J. Virbickas.

Pasirodė kad

DAYTON
KAS DAROSI S. L. A. ORGANIZACIJOJE

Biznierių ^vaidai. Pitts
burgo biznierius J. Dargis 
užsidėjo naują duonkepyk- 
lą N. S. Lietuvių dalye, kur 
turi didelę keptuvę senas 
biznierius P. Pivaronas. Jie 
abu yra geri Lietuviai -ir 
geri biznieriai, abu tauti
ninkai patriotai. Bet biz
nyje pradėjo pyktis, na ir 
J. Dargis net norėjo sumuš
ti Pivardną. Rugp. 15 d. 
Pivaronui nuvažiavus su 
duona į McKees Rocks, kur 
Dargis apsigyvenęs) tenai 
Dargis su kitu vyru užpuo
lė Pivaroną ties Kooperaci
jos krautuve.

Pivaronas turėjo 
ninkus ir patraukė 
pas taikos teisėją,
ten susitaikė ir Dargis pa
žadėjo daugiau Pivarono 
neužkabinėti.

Geistina butų kad musų 
Lietuviai gyventų taikoje 
ir vienas kitam kelio nepa- 
stodinėtų. Yra dirvos tarp 
svetimtaučių savo duoną 
platint, nes kiek patyriau 
ir svetimi mėgsta “Lithua
nian bread”. Žinąs.

liudi-
Dargį
Jiedu

pos valdyba ir visi S.L.A. 
darbuotojai. Taigi aš pa
kviečiau nuo 40-tos kuopos 
devynias ypatas, ir nuo ki
tų atsilankė įvairus skaičiai 
ir išviso dalyvavo 43 ypa- 
tos.

Apkalbėjus tinkamumą 
kandidatų į SLA. Pildomą
ją Tarybą, iškelta klausi
mas išnešti protestą prieš
J. Virbicką.
tas daroma nekuriu politi
kierių susitarus iškalno. J.
K. Mažiukna, kuris ikišiol 
dangstėsi bepartivio skrai
ste, pasirodė kad po Chica- 
gos seimo persimetė į so
cialistų pusę ir Yiabar su ki
tais savo- plhūko žmonėmis 
niekino1 L Virbicką ir P. 
'PivardnąLtik už ‘tali kad tie 
yra tautininkai Sahdarie- 
čiai.

Iki šiol Pittsburge buvo 
žinomas tik vienas Baka- 
nas kaipo socialistas, bet 
darbavosi kartu su visais 
ir niekam į galvą neužėjo 
kas susirašinėja su kitomis 
kolonijomis, bile tik susira
šinėja, o suvažiavę skaity- 
davom kartu. Taip pat ir 
pasitarimas pora metų at
gal buvo kartu su Clevelan- 
do Lietuviais ir visi džiau
gėmės kartu. Bet štai kb- 
piunistai prašalinti, tauti
ninkai tarp'savęs pjaujasi, 
reikia veiklesnius narius iš
niekint, sudemoralizuot.

Dėlto aš pradėjau stebė
tis kas tam Bakanui pasi- 
dąrė kad jis pradėjo nie:, 
kint Pittsburgo Sahdarie- 
čius, ypač Virbicką, seįną 
draugą. Dabar . tik supra
tau kame dalykas. Šiame 
•SLA. reikalais pasitarimo 
posėdyje J. K. Mažiukna ir 
Bakanas susikvietė visą, sa
vo . giminę' iii pradėjo savo 
politiką. Laike mitingo p. 
Mažiukna ir jo sūnūs ko 
nepakėlė muštynių.

Todėl kitos kolonijos lai 
nepasiges pašalinio politi- 
kierio, nes čionai atsirado 
tokie draugučiai kurie nori 
būti tiesioginiais politikie
riais ir turbut pradės savo 
politiką vykdyti su kumš
čiu. Juozas Virbickas.

KAS KUR PATIRTA

Pamišo. Petras Burnei- 
ka pamišo, paimtas gydyti 
į valstijinę ligoninę, 
mišinio priežastis esanti 
nepavykęs romansas ir di
delis gėrimas munšaino.

Kaip ten nebūtų, jo liki
mas yra apgailėtinas, 
jis buvo draugiškas ir ge
ros širdies vyras.

“Sandara” praneša kad 
Chicagiečiai nominuos į S. 
L. A. centro sekretorius 
Daytonietį Bronių Varašių. 
Todėl nėra abejonės kad ir 
SLA. 105-tos kuopos nariai 
visi balsuos už savo kuopos 
n|įj. Varašius yra pilnai 
kvalifikuotas tai vietai, ir 
geras Lietuvis, jis taip pat 
n^jodiheja jokios partijos 
arkliu. 1 Tokis žmogus to
kiai vietai tinka ir reika
lingas.

A. J. Fretic padarė rude
ninį išpardavimą čeverykų. 
kanos žymiai nupigintos. 
Lietuviai pasinaudokit pro
ga atsilankydami pas savo 
gerą vientautį biznierių.

Darko musų kalbą. Pa
teko į rankas plakatas pik
niko, kurį rengia Šv. Pet
ro draugija. Pamačius to
kį plakatą reikia apgailėti 
kad yra tokių musų žmonių 
kurie šiais laikais taip dar
ko Lietuvišką kalbą. Ne
mokančio taisykliškai rašy
ti plakatas parašytas ir pa
duotas svetimtaučių spaus- 
tuvėn, kurie atspausdino iš 
rankraščio • raidė į raidę. 
Argi nebuvo galima pasių
sti į Lietuvišką spaustuvę, 
kur pataisytų rašybą ir bu
tų tikri plakatai,' *0-'tuomi 
pat būtų paremta' Lietuviš
ka spauda, kurios paramos 
musų draugijos neužmirš 
ta reikalauti.

Išsikraustė, 
garų dirbtuvė 
Columbus, O. 
bo keli šimtai moterų bei 
merginų, tame skaičiuje ii 
Lietuviškų moterėlių, ku
rios ten dirbo. Jau rodos 
paskutinė cigarinė apleido 
Daytoną. Bedarbių armija 
darosi didesnė.

“D.” Rep.

Pa

nes

Meizers ei- 
išsikraustė i 
Neteko dar-

Daug studentų. Pittsbur
go Universitetą šią vasarą 
lankė 3,600 studentų, 
giausia negu kuriame 
me universitete šioje 
tijoje.

dau- 
kita- 
vals-

DETROIT

SLA. Politikieriai. SLA. 
3-čio Apskričio sekretorė 
išsiuntinėjo atvirutes kvie
sdama kad dalyvautų posė
dyje Rugp. 27 d. LMD. sa
lėje pasitarimui apie kan
didatus į SLA. centro val
dybą. Atvirutėse buvo pa
žymėta kad dalyvautų kuo-

Naujas Lietuvis kumšti
ninkas. Pittsburgo laikraš
čiai rašo kad pereitą savai
tę čia kumščiavęsi Frankie 
Bojarski yra Lietuvįs iš- E- 
rie, Pa., ir yra laimėjęs jau 
42 pergales kumštynėse. Ir 
čia jis laimėjo sumušdamas 
Charlie Baxter iš Colum
bus O., antrame raunde.

Boarskis sveria 133 sv., 
Baxter 130.

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

L. A. turi keturis apsaugos skyrius: SI50; S300; S600. ir 51,000. 
Ligoj* pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- 
gan'7,neijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilni "jų tarpe! Prirašyk ir savo*mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipk'tūs j Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba j vietinių kuopų valdybas.

S.

M

M
M
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DETROITAS RUOŠIASI 
PRIE DIDELIO DARBO

Detroito miesto tarybai 
New Yorko ir Detroito ka
pitalistai siūlo sumanymą 
užtvirtinti budavojimą po
žeminių ir iškelti) tramva
jų > linijų, kas viskas kaš
tuos apie $200,000,000 ir 
butų darbo del 30,000 dar
bininkų. Butų naudojama 
tik Detroito darbininkai ir 
tik Detroite gaminta me- 
dega.

Jeigu miesto valdyba tą 
sumanymą užgirs, jis bus 
paduotas nubalsavimui 3 d. 
Lapkričio. Pagal to plano 
butų pabudavota 44 mylios 
požeminių ir iškeltų tram
vajų linijų Detroito žmo
nėms važinėti.

Milijonas bedarbiams. Se
natorius Couzens iš Detroi
to padovanojo $1,000,000 
šelpimui Detroito bedarbių 
šios žiemos laiku. Bet jis 
nori kad Detroitas sukeltų 
prie to dar $9,000,000 be
darbių fondui, tada tik jis 
savo dovaną duos.

Fordas ir daržai. Auto
mobilių išdirbėjus Ford iš- menų.

SLA. NARIO BALSAS
Gerbiami S. L. A. nariai, 

šiandien prieš mus stovi di
delis klausimas musų orga
nizacijos reikale, ir tą klau
simą niekas kitas neišriš 
kaip tik mes patys, ir tas 
yra musų pačių pareiga.

Seniau mes turėjom vie- 
ną-kitą šimtelį bolševikėlių 
savo organijacijoje ir nuo
lat reikėjo su jais kariauti. 
Jie buvo mums priešingi ir 
visur 
musų užsibriežtuose dar-! 
buose.
valios narių mes nuo jų at- 

, sikratėm. Jeigu dar ir yra 
jų kur vienas ar kitas užsi
likusių kuopose tai jie jau 
ir bolševikais nenori vadin-

I dintis. Su jais apsidirbom.
Pasiklauskim savęs del 

ko dabar SLA. kuopose ki
lo tokie lermai ir nesusi
pratimai? Del ko vėl kuo
pose atsirado grupės ir vie
toj dirbti išvien kaip turė
jo būti, vėl prasidėjo truk
dymas ir ardymas. Juk 
dabar Susivienijime liko ko 
ne visi nariai tos pačios 
partijos. Tie patys nariai 
kurie pirmiau dirbo bend
romis spėkomis organizaci
jos labui, šiandien tapo di
džiausiais priešais.

Tas yra del to kad neku
rie nariai nenori pasiduoti 
teisybei ir atsisako matyti 
faktus, o užsispyrę gina tą 
kas yra bloga visai organi
zacijai. Del tūlų žmonių 
asmeninių ambicijų tie mu
sų užsispyrėliai aukauja vi
sos organizacijos likimą.

Mes gerai matom kad ne
susipratimai kokie šiandien 
SLA. centre kilo padarė vi
soms SLA. kuopoms daug 
nereikalingų ginčų, kuriuos 
bus sunku ir užbaigti, mes 
kaltoji pusė labai gurdiai 
viską turi išplanavus ir va
ro savo darbą. Aš čia kal
bu bepartiviai, bet už teisy
bę, o teisybė buna ten kur 
diduma pritaria arba nu
sprendžia. Kaip dabar ma
tome “Tėvynėje”, iš visų 
kuopų telpa protesto rezo
liucijos už viršininkų pasi
kėlimą sau algų ir samdy
mas! sau pagelbininkų be 
niekeno žinios.

Dar vienas skandalas ne
pamiršta kur žuvo kelias- 
dešimts tūkstančių dolarių 
per neatsargumą, dabar at
sidarė kitas, kur pinigai vėl 
šimtais eina tyrinėjimui po
nių ir panelių peštynių. O 
kad nariai braukiusi šim
tais iš organizacijos, nega
lėdami užsimokėti mėnesi
nių duoklių iš priežasties 
bedarbės tai tuomi niekas 
nesirūpina. Jeigu žmogus 
prigulėjęs prie SLA. per 15 
ar 20 metų, gaila jam pasi
traukti ir butų didelė visa
pusė skriauda. Bet musų 
Pildomoji Taryba, vietoj 
bereikalingo mėtymo pini
gų, galėtų sutverti tam tik
rą fondą ir daryti paskolas 
tiems nariams kurie atsi
dūrė bėdoje. Aiškiai ma
tom kad musų Pild. Tary-

ba elgiasi netvarkiai, tas 
turi būti sulaikyta.

Blogų norų žmonės
Skaičiau “Sandaros” 33 

nr. K. J. Paulausko straip
snį, kuriame nieko kito nė
ra kaip tik pagyrimas vie
no už jo viešus skandalus, 
o visai bereikalingas užsi
puolimas ant kito kuris tų 
skandalų neužgiria. Dau- 

I giausia užsipuolama ant K. 

ri^i“k^7Stouj^.^arPavi5a^buk. j°„p°- 
“ j " - „jlitika esanti purvina ir

kas tą politiką seka pats į 
purvyną nuklimpsiąs. Aš 
nesu Karpavičiaus partijos 
žmogus, bet stoju už teisy
bę ir galiu pasakyti kad tie 
kurie taip rašo patys eina 
purvinu keliu. Jie nenori 
matyti arba negali matyti, 
kaip dalykai stovi; nenori 
kad SLA. kuopos žinotų 
kas jų centre dedasi, o jei
gu kas ima dalyką iškelti 
tai tuoj užsipuola ant jo ir 
visaip pravardžiuoja.

Sandariečiai vis rėkia ant 
kitų, bet savo griekų nema
to. Tegul atsako ko jie te
nai SLA. Centre mušasi? 
Juk ten ko ne visi Sanda
riečiai, p-lė Jurgeliutė yra 
taip lygi Sandarietė (iš 
Sandaros niekad nebuvo iš
braukta) kaip ir Vitaitis ir 
Vitaitienė bei Gegužis ir 
Vinikas. Jie turėtų sutiki
me gyventi.

Aš neužtariu nei už 
kią partiją, bet žiuriu 
sybės ir nenoriu girdėt 
sivienijimo centre tokių 
smagumų ir bereikalingai 
pinigų aikvojimo.

. , , | , Jonas Jarus.

Dr. Puskunigiui Pagerbti Vaišės Kaune

Amerikos Lietuvių Ekonomi
nio Centro pirmininkas Dr. P. 
Puskunigis, išvyko Į Lietuvą 
Birželio '27 d. su pirmutine Ek. 
Centro “Jaunuolių Ekskursija” 
švedų Amerikos Linijos motor
laiviu “Gripsholm” į Klaipėdą 
per Gothenburgą, Švediją. Dr. 
Puskunigis važiavo į Lietuvą 
nes tiek svečiuotis kiek dirbti 
turizmo ir ekonomikos reikalu.

Pa veiks lėly,j ė rtiatyt garbės 
svečias iš kairės j dešinę ant
ras nuo galo sėdintis. Susirin-

1 kę svečio pagerbti Kauniečiai, 
kurių tarpe yra: Pulk, štence- 
lis, vid. reik, ministerijos gene
ralinis sekretorius; Gen. Glo
vackis, V. Gustainis, Dr. J. Pu
rickis, A. Bružas (dabar vie
šintis Amerikoje), direktorius 
Matulaitis, K. Puodžius, švedų 
Amerikos generalis atstovas 
Lietuvai, ir kiti. Dr. Puskuni
gio žmona yra antra iš kairės 
j dešinę.

Dr. P. Puskunigis su žmona 
gryžta j Ameriką tuo pačiu lai
vu “Gripsholm”, Rugsėjo 11 d.

Pastangomis geros

jo- 
tei- 
Su- 
ne-

K. B. K.

tai Jono 
Kupiškis, 
1902 me-

BARBERTON, O,

Policijos žvėriškumas ir 
teismas Akrone. Pirmiau
sia reikia išaiškint viso at
sitikimo pradžią, kad skai
tytojas galėtų suprasti da
lyką.

Barberton turi keletą iš- 
dirbysčių su arti 20,000 gy
ventojų. Kaip visur taip ir 
čia atsirado bedarbių ir ba
daujančių, ir tuo tarpu at
sirado vienas negras, var
du C. Louis Alexander, ku
ris suorganizavęs žmonių 
būrį vedė paš miesto valdy
bą prašyti pagalbos ir pra
dėjo organizuoti uniją prieš 
mažinimą darbininkų algų.

Tas bosams nepatiko, ir 
Alexander gauna porą laiš
kų grasinančių kad liautų
si organizavęs uniją ir ve
džiojęs darbininkus į mies
to valdybą. Bet Alexander 
to nepaisė, todėl Vasario 2 
naktį tapo policijos suim
tas, išvežtas toli į laukus ir 
baisiai sumuštas, su įgrąsi- 
nimais kad daugiau negry- 
žtų į miestą. Bet jis, atsi
peikėjęs, naktį į 3 Vasario 
parėjo į Barberton pas La
bor Defence raštininką ir 
ten pernakvojęs ant ryto
jaus apsilankė pas miesto 
majorą pasakydamas daly
ką ir i 
suvaldytų policiją. Majo
ras tą užtikrino. Sekančią

bet ir ten policija neleido 
mitinguoti. Tada Labor 
Defence ėmėsi organizuoti 
visas savo spėkas ne juo
kais, šaukdama Barberto- 
no, Akrono ir Kenmore gy
ventojus Birželio 26 d. rin
ktis į Lake Anna parką.

Miesto viršininkai pasi
ryžo dėti visas pastangas 
neleisti mitingo laikyti. Ma
joras sušaukė visą policiją 
ir apginklavus gazinėmis 
bombomis ir kitais įnagiais 
užleido ant beginklių žmo
nių. Policija mušė visus be 
atodairos, ir tarp kitų bu
vo smarkiai sumuštas vie
nas Barbertono mokyklos 
perdėtinis. Mušeika tapo 
suimtas ir nubaustas $100 
ir 6 mėn. kalėjimu. Buvo 
sumuštas ir Akrono dien
raščio fotografas, už kurio 
sumušimą policijantas prij 
teistas užmokėt $200 ir 6 
mėn. kalėjime sėdėti.

Tiedu nekalti nukentėję 
žmonės iškėlė bylą prieš 
miesto majorą ir policijos 
viršininką reikalaudami at
lyginimo $50,000 už paneš
tas nuoskaudas.
tynias savaites tardymų 
buvo išklausinėta 105 liudi
ninkai. Buvo jieškoma kal
tininkų už sumušimą Alex
ander^, bet jų nesurasta,

Per sep-

reikalaudamas kad|nes (jvį moterys teisme liu-
dijo apie vienus, o pats 
Alexander išrinko kitus po-

naktį Alexander sugryžo Į lįcijantus, kuomet teisman

leido patvarkymą kad nuo 
sekančio pavasario visi jo 
darbininkai kurie turi šei
mynas ir prie namų daržus 
užsiimtų daržų sodinimu, 
su tikslu apmažinti blogus 
laikus. Kurie to nedarys 
neteks Fordo dirbtuvėse 
darbo.

Detroite susekta kad vie
na moteris nužudžius kele
tą asmenų su tikslu išriko- 
lektuoti jų pomirtines. Jos 
namuose mirė apie 10 as-

savo seną gyvenimo vietą 
ir manė kad bus ramus. Bet 
12 vai. nakties vėl atėjo du 
policijantai ir jį areštavo ir 
nusigabeno į policijos stotį, 
kur sakoma buvo sumuš
tas ir vėl išvežtas į laukus 
ir išmestas su įsakymu ne- 
gryžti, nes busiąs užmuš
tas. Jis atsipeikėjęs nuėjo 
į gelžkelio stotį ir išvažiavo 
atgal į Alabama valstiją, 
kur yra jo namai. Nuo Va
sario 4 iki Liepos 6 d. nie
kas apie jį nežinojo.

Bet po tam areštui šeimi
ninkė, pas kurią tas juodu
kas gyveno, pranešė juodų
jų organizacijai apie jo din
gimą. Ta organizacija pra
dėjo reikalauti policijos pa
sakyti kur jį padėjo. Poli
cija iškarto ėmė gintis kad 
nieko nežinanti, bet kada ir 
Labor Defence ėmėsi jieš- 
koti ir spirti pasakyti, tada 
policijoj atsakyta jog jis 
esąs kalėjime. Jieškota ir 
vis to negro darbininkų or
ganizatoriaus nerasta.

Tuomet Labor Defence 
(ši organizacija yra komu
nistų vadovaujama) rengė 
protesto mitingą Serbų sa
lėje, bet policija išvaiko ir 
kalbėtojus areštuoja. Bir
želio 6 d. rengta kitas pro- 

Mariampolietis.j testo mitingas Anna parke,

BALTIMORE, MD.
- , -j-----------

Kupiškėnų Bendro Klubo 
susitvėrė 7 kuopa. Rugp. 
21 d. pastangomis genera
linio organizatoriaus Jono 
J. Kulio. Baltimorės Lietu
viai gražiai parėmė Kupiš
kėnų sumanymą steigti Ku
piškyje Liaudies Namą. Su
sirašė apie 70 narių ir su
dėjo apie $65. Nekurie vie
tos profesionalai daktarai 
paklojo po penkinę ir maž 
ne visi prisirašė į 
A. 7-tą kuopą.

Baltimore yra 
J. Kulio antras 
nes jis čia atvyko
tais ir čia gyvendamas dir
bo Lietuvių tarpe, vaidin
damas, dainuodamas per iš
tisus 5 metus. Jis tuomet 
buvo Baltimorės Lietuvių 
žvaigždė. Jis giedodavo ir 
bažnyčioje ant vargonų ir 
buvo narys LSS. 14 kp. To
dėl dabar atvykus su tuo 
tikslu, visi jį parėmė, neiš
silenkė nei komunistai, ir 
jų nekurie prisirašė, kiti, 
jie net sakė kad tik bepro
čiai galėtų tam tikslui prie
šintis.

Tapo išrinkta kuopos val
dyba: pirmininkas J. ■Vil
tas, vice-pirm. A. Kurelai- 
tis, 
tis, 
net 
visi 
žmonės.
giausia Suvalkiečių, bet pa
žangus žmonės, todėl tokį 
dalyką neatsisako paremti. 
Net kunigas iš ambono ra
gino parapijomis remti Ku- 
uiškėnų Liaudies namą — 
lyg atsimokėdamas Kuliui 
už jo anų laikų pasidarba
vimą bažnyčioje.

Visi Baltimorės Lietuviai 
sujudinti Kupiškio Liaudies 
Namo sumanymu.

rast. Jonas S. Galinai- 
kasįerius J. Šilaika ir 
aštuoni organizatoriai, 
pažangus ir energingi

Čia gyvena dau-

atvesta 17 policijantų 
statyta į eilę.

Dabar Alexander 
traukti atsakomybėn 
mušėjus, bet liudininkų ne
turi, o pirmieji du įtarti 
policijantai traukia atsako
mybėn anas liudininkes už 
kreivą prisieką.

Miesto majoras teisme 
prisiekė jog daugiau mitin
gų neardys.

Kiti žmonės kurie nuken
tėjo, daugiausia nekalti 
darbininkai, jie ir liko su 
sudaužytom galvom, nes 
nėra kam apie juos rūpin
tis ir nuoskaudų atlygini
mo išjieškoti.

Petras Dabartinis.

ir su-

turi
savo

SUMAŽTA 
KURTUMAS

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

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

kurie naudojami virš 38 metus šim
tų tūkstančių visame pasaulyje, nes 
jie yra patogus, pritaikyti ausyje ir 
nesimato, nėra vielų, nei kitokių pri- 
dėčkų ar prietaisų. Jie nebrangus. 
VELTUI KNYGA apie Kurtumą su 
laiškais daugybės dėkingų naudoto
jų to išradimo, kurie buvo kurti po 
20 metų, o dabar girdi. Kreipkitės: 
WILSON EAfc DRUM CO., Inc. 
1064 Todd Bldg Louisville, Ky.

III.

Kas bus Prezidei

Atsimename, per 
aa SLA. Preziden 
gužis paskelbė kad 
pažysta tokio daly 
nebndidatavimas 
ant SLA. Preziden 

Jo tikslas buvo, 
mis Jurgeliutę, ka 
tininkę”, pačiam Ii 
tam”, kandidatuol 
tuomi patvirtinti i 
monę jog SLA. na 
ne myli”....

Iš daugelio vi, 
va" gavo praneš 

.matomų kandidat 
čioms šio rudens 
rijoms. Bet niek 
nepamini Gegužio 
keista ir gaila.

Gegužio ir Vitai 
gai vietomis siūlo 
to vieton M. J. Vi 
vis prieš Geguži: 
planus, nes jeigu 
gautų nominacijas 
tų atsisakyt kad 
jus kelio Gegužiui 
kurio nariai nenoi

Kilus vaidams t 
rinės srovės SLA. 
tarp Sandariečių I 
Gegužį ir Vitaitj) 
ninku (kurie ei 
juos), socialistai, 
niau kibo prie V 
Gegužio, dabar s 
tilo. Kai Gugis 
vo iš New Yorke 
tienės muštynių I 
jis turbut ką m 
iš Vitaičio ir G 
malonaus. Nuo 
“Naujienos" užs 
tyli.

Ko socialist

Prieš Gugio 
New Yorką, 
rašydamos apie 
tro skandalą, s 
gužis kur tai si 
tentais kokusin 
slaptai tariasi 1 
Susivienijimo vi

Bet Gugiui s 
New Yorko, visi 
tė. Vitaitis ir ( 
Įėjo štai ką Gugi:

"Klausyk, Ka: 
nai kad fašistai 
ninku Joną Tari 
mes laukan? Jei 
mumis, gali da 
ninku.”

Taigi, gal G 
gando, ir, žin 
socialistai vien 
Ii pravaryti, s 
sti tai “dvoik: 
senai “Naujie 
leivis” niekine 
dytų socialist: 
nusistovėjimą 
parodė.

Bet galėjo i 
Gugis, patyi'g 
taitienės skan 
kai dar labiai 
pasakė “Nauji 
ir laukti pro

T1KR 
NETI 

ŠVEN
Reikalaukit 
šliupo knyg
Netikri šve 
dar galima 
j e”. Kaina 
timu. Siųs 
je) pašto i

“D!
6820 Superio



pagerbti Kauniečiai, 
>e yra: Pulk, štence- 
ik. ministerijos gene- 
oratorius; Gen. Glo- 
Gustainis, Dr. J. Pu- 
Bružas (dabar vie- 

erikoje), direktorius 
K. Puodžius, švedų 
generalis atstovas

• kiti. Dr. Puskuni- 
yra antra iš kairės 

uskunigis su žmona 
įeriką tuo pačiu lai- 
>lm”, Rugsėjo 11 i

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

policija neleido 
Tada Labor 

mesi organizuoti 
spėkas ne juo

dam a Barberto- 
i ir Kenmore gy- 
irželio 26 d, rin- 
e Anna park?, 
viršininkai pasi- 
visas pastangas 

ingo laikyti. Ma
ukė visą policiją 
lavus gazinėmis 
ir kitais įnagiais 
; beginkliu ano- 
ja mušė visus be 
r tarp kitu bu- 
i sumuštas vie- 
’tono mokyklos 

Mušeika tapo 
nubaustas $100 
lalėjimu. Buvo 

Akroho dien- 
"afas, už kurio 
ilicijantas priJ 
ret $200 ir 6 
i sėdėti.
liti nukentėję 
iė bylą prieš 
rą ir policijos 
ikalaudami at- 
,000 už paneš- 
las. Per sep- 
ites tardymų 
nėta 105 liudi-
jieškoma kai-

III.
Kas bus Prezidentas?

Atsimename, pereitą žie
mą SLA. Prezidentas Ge
gužis paskelbė kad jis ne
pažysta tokio dalyko kaip 
nekandidatavimas daugiau 
ant SLA. Prezidento.

Jo tikslas buvo, prašali
nus Jurgeliutę, kaipo “kal
tininkę”, pačiam likus “čys- 
tam”, kandidatuoti vėl ir 
tuorni patvirtinti savo nuo
monę jog SLA. nariai “ma
ne myli”....

Iš daugelio vietų “Dir
va” gavo pranešimus nu
matomų kandidatų busin- 
čioms šio rudens nomina
cijoms. Bet niekas niekur 
nepamini Gegužio.... Net 
keista ir gaila.

Gegužio ir Vitaičio drau
gai vietomis siūlo preziden
to vieton M. J. Viniką. Tai 
vis prieš Gegužio-Vitaičio 
planus, nes jeigu Vinikas 
gautų nominacijas jis turė
tų atsisakyt kad nepasto
jus kelio Gegužiui.... tam 
kurio nariai nenori.

Kilus vaidams tarp vidu
rinės srovės SLA. narių — 
tarp Sandariečių (jie remia 
Gegužį ir Vitaitį) ir tauti
ninkų (kurie eina prieš 
juos), socialistai, kurie se
niau kibo prie Vitaičio ir 
Gegužio, dabar staiga nu
tilo. Kai Gugis parvažia
vo iš New Yorko po Vitai- 
tienės muštynių SLA. ofise, 
jis turbut ką nors girdėjo 
iš Vitaičio ir Gegužio ne
malonaus. Nuo to laiko 

. “Naujienos” užsičiaupę,
tyli-

Ko socialistai bijo?
Prieš Gugio važiavimą j 

New Yorką, “Naujienos” 
rašydamos apie SLA. Cen
tro skandalą, sakė kad Ge
gužis kur tai su savo adju
tantais kokusuoja, reiškia

kad 
jau 
ata-

mušimą Alex-
jų nesurasta, 
ys teisme liu-
mus, o pats 
nko kitus po- 
met teisman 
djantų ir su-

;ander turi 
mybėn savo 
idininkų ne- 
ji du įtarti 
.ikia atsako- 
idininkes už

ras teisme 
įgiau mitin-

urie nuken- 
ia nekalti 
ir liko su 

Ivom, nes 
įuos rūpin
ti atlygini-

Dabartinis.

VfAŽTA 
TUMAS 
'irdčjimą jei 

paeina nuo 
ilvos Ūžimo, 
etines, užga- 
ausų bubne- 
iančiai kurie 
raivo j dabar 
na į bažny- 
naudoja 
Ear Drums 
metus šim- 

saulyje, nes 
;i ausyje ir 
kitokių pri- 
nebrangųs. 

lurtuma su 
ų naudoto- 
o kurti po 
Kreipkitės:
CO„ Ine. 

sville, Ky.

ir 
ir

naudotis. “Lai jie pjauna
si”.

Ko mums reikia?
Tiems kurie norime ra

mybės ir gerovės Susivie- 
nijme, turim gerai organi
zuotis. Reikia palikti Į šą
li norą statyt bile ką Į Su
sivienijimo valdybą, o sta
tyt po vieną gerą, stiprų 
kandidatą.

Galiu iškalno sakyti 
Gegužio-Vitaičio klika 
ruošia purvų bačkas
kuoti kiekvieną kad ir šva
riausi žmogų. Jie tuos pur
vus pils nežiūrint kas ban
dys kandidatuoti prieš Ge
gužį, Viniką ir kitus.

Bet mes turim paimti pa
vyzdį nuo savo priešų: Ma
tot kaip gražiai “Sandara” 
ir šiaip asmenys, Gegužio- 
Vitaičio šalininkai, visomis 
pakampėmis moka juos tei
sinti ir ginti, nors susite
pusius visais atžvilgiais: ir 
peštukiškais ska n d a 1 a i s 
SLA. centre ir SLA. pinigų 
mėtymu savo pozicijos pa
laikymui.

Nei vienas iš “Dirvai” 
prisiųstų iš paskirų koloni
jų rekomenduojamų Į prezi
dentus kandidatų nėra tiek 
prasižengęs prieš visuome
nę ar dalį visuomenės kiek 
prasižengus ta klika prieš 
Susivienijimo narius, bet 
jie neturi gėdos reklamuo
ti save “Tėvynėje” ir per 
savo agentus kolonijose.

Reikia sumanių žmonių
Kaip sakiau, SLA. lieka 

nualintas visomis pusėmis: 
moraliniai ir finansiškai 
tik ačiū ypatiškiems intere
sams dviejų skymerių.

Susivienijimas turi augti, 
turi eiti pirmyn, dabar iki 
dar yra laikas. Bet jau ne 
Gegužis ir ne Vitaitis galės 
būti organizacijos vadais.

Daugybei musų kurie da
bar esam viduramžiais tuoj

slaptai tariasi kaip pasilikt ateis senatvė, o kas bus jei
Susivienijimo valdovais. kuri gražią dieną tokie mu-

Bet Gugiui sugryžus iš su vadai paskelbs kad jau 
New Yorko, viskas pasikei- neužtenka pinigų, reikia
tė. Vitaitis ir Gegužis ga
lėjo štai ką Gugiui pasakyt: 

“Klausyk, Kazy: ar ži
nai kad fašistai stato iždi
ninku Joną Tareilą ir tave 
mes laukan? Jeigu stosi su 
mumis, gali dar likti iždi
ninku.”

Taigi, gal Gugis ii’ nusi
gando, ir, žinodamas kad 
socialistai vieni nieko nega
li pravaryti, sutiko nusilei
sti tai “dvoikai” kurią ne
senai “Naujienos” ir “Ke
leivis” niekino. Tas paro
dytų socialistų didesnį ne- 
nusistovėjimą negu kada 
parodė.

Bet galėjo būti ir kitaip: 
Gugis, patyręs kad iš Vi- 
taitienės skandalo tautinin
kai dar labiau susiskaldys, 
pasakė “Naujienoms” tylėti 
ir laukti progos, o tada

TIKRI IR 
NETIKRI

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

pakelti mokesčius?
Susivienijimui bujoti yra 

dar daug progų. Tik rei
kia veiklių, atsidavusių va
dų, sumanių organizatorių, 
o ne tokių kurie tik iždą 
aikvoti moka “kelionėms ir 
sugaištims”. Reikia žmo
nių kurie dirbs iš pasišven
timo, kurie laikys sau už 
garbę jog yra visuomenės 
dalies vadais (tokių buvo ir 
dabar yra, nors Vitaičio- 
Gegužio kilka stengsis juos 
juodint ir purvint, nors jie 
yra dori ir prakilnus SLA. 
nariai.)

“Kelionės ir sugaištys”
“Tėvynės” nr. 35 paskel

bta atskaitos už Balandį, 
Gegužį ir Birželį. Tose at
skaitose yra pažymėta jog 
išleista $829.29 “kelionėms 
ir sugaištims”. O kiek ži
noma, tos kelionės buvo at
likta ne kam kitam kaip tik 
Jurgeliutės “teisimui” ir 
Devenio “gaudymui”. Tai 
vis ačiū Gegužiui, kurs dė
jo pastangas sųtvirtint sa
vo poziciją su trempimu ki
tos ypatos ir pagerinimui 
Vitaičių būvio. 'SLA. rei
kalams už tuos $829.29 ge
ro nepadaryta nei už cen
tą.
Sekančiame numeryje pa
kalbėsime apie businčius 

SLA. kandidatus.
(Bus daugiau)

KROKODILIAUS
AŠAROS

Kada lazdos antras galas 
atsisuka ir ima vanoti tą 
kurs kitus begėdiškai vano
jo, jis, nesuprasdamas kad 
ir kitam skaudėjo, šaukia
si pasigailėjimo.

“Tėvynės”' redaktorius p. 
Vitaitis nesenai per tą pa
čią “Tėvynę” vanojo kitus, 
ir dėjo pastangas, su pagal
ba SLA, Prezidento, išmes
ti iš vietos Jurgeliutę, visai 
niekuo nenusikaltusią prieš 
SLA. ir visuomenę, nepapil- 
džiusią centre jokių skan
dalų, niekam kelio nepasto
jusią. Tada Vitaitis ir Ge
gužis, skirdami iš SLA. iž
do šimtus dolarių, šaukė 
Pild. Tarybos suvažiavimus 
ir neturėdami nei to bibliš- 
ko Piloto sąžinės, nenusiva
lę savo purvinų rankų, kal
tino SLA. Sekretorę ir be 
jokios atodairos reikalavo 
atstatyti iš vietos.

Vitaitis tada nedavė Jur- 
geliutei vietos ’ “Tėvynėje” 
paaiškinti jog yra SLA. įs
tatai, yra įsigyvenus orga
nizacijos tvarka, ko turi 
laikytis pirm negu ją teis.

Dabar gi, kada patys Vi- 
taičiai surengė muštynes S. 
L. A. centro raštinėje, ka
da ta skaudi lazda atsisuko 
prieš jį ir jo žmoną, už vie
šą nusižengimą ir įrodytą 
kaltę, Vitaitis “Tėvynės” 
nr 35-me, įvyniodamas save 
į “Visuomeninio Gyvenimo 
Ydos”, nori nukreipti nuo 
savęs bėdą ir kaltę....

Vitaitis nori kad jo nie
kas nekaltintų, o tik glos
tytų, kaipo “užsitarnavusį 
veikėją”, nežiūrint kaip ne
gražiai elgiasi.

Viskas turi ribas, ir Vi
taitis tas ribas perėjo viso
mis pusėmis: ir žiauriu už
sipuolimu ant kitų visai ne
kaltų asmenų, nei jam nei 
organizacijai niekuo nepra- 
sikaltusių; ir surengdamas 
muštynes įvykdymui savo 
smurto SLA. centre, kuo
met matė jog gražumu nie
ko nepelnys.

Ant kiek Vitaičio straip
snis “Visuomeninio Gyve
nimo Ydos” yra sąžiningas 
dar kartą tuoj pamatysim. 
Ateina SLA. valdybos no
minacijos. Nariai ir kuo
pos renka veikėjus nomi- 
navimui į valdybą. Neku- 
rie veikėjai, matydami ko
kią demoralizaciją sudarė 
Susivienijime Gegužis su 
Vitaičių, kandidatuoja ti
kėdami dalykus pataisyti, 
nes turi tam spėkų ir noro. 
Vitaičiui nereikia pasigesti 
kad jau nėra veikėjų. Pa
žiūrėsim ką sakys Vitaitis 
viešai ir slaptai, per savo 
draugus ir jį remiančią 
spaudą ant tų veikėjų-kan- 
didatų!

Vitaičiui tik tas yra “už
sitarnavęs veteranas, ge
ras veikėjas” kuris sutinka 
palaikyt jo demoralizuojan
čią politiką ir jo skandalus 
SLA. Centre (tų skandalų 
jis papildė ne pirmą). Visi 
kiti kandidatai bus smer
kiami, purvinami, nors jie 
yra švarus ir dori žmonės.

Taigi, ponas Vitaitis, ne
siskųsk buk kas tai “lin
čiuoją” tamistą be ištyrimo 
abiejų pusių: tos pusės abi 
gerai žinomos. Tamista bu
vai linčiuotojas ii- dabar, 
jeigu Gegužis užsispirs, li
kęs redakcijoje, vėl pasida
rysi linčiuotojas ir morališ
kas žudytojas kiekvieno ge
rą Susivienijimui velijančio 
žmogaus kuris tik eis prieš 
jūsų kliką ir norės išvalyti 
skymerius iš SLA.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
ZOSEI VITAITIENEI

Tamistos “Paaiškinimas 
Įvykio SLA. Centre” ne
tilps del sekančių priežas
čių:

1. Jis patvirtina viską 
kas jau buvo rašyta apie 
tą “įvykį SLA. Centre”, ir 
perilgas, nes apima į 5,000 
žodžių, kas užimtų laikraš
tyje apie du puslapiu, o ka
dangi “Dirva” yra savaiti
nis laikraštis, talpinant po 
porą švaltų kas savaitė bus 
be vertės, nes Rugsėjo 1 d. 
įvyksta SLA. Pild. Tarybos 
suvažiavimas, kur bus įvy
kis išspręsta (teisingai ar 
sufabrikuotai).

2. Tamista savo “paaiš
kinime” sakote jog įvykis 
buvo “asmeninis” ir kalti
nate kitus už sujungimą to 
įvykio su S.L.A. reikalais, 
o pati savo ‘paaiškinime’ tą 
įvykį surišate net perdaug 
su SLA. ir centro reikalais.
a) Apie 2,000 žodžių to “pa
aiškinimo” pašvenčiate ap
kaltinimams Jurgeliutės del 
Centro raštinės tvarkos, ku
ri tamistai nepatiko “nuo 
apsigyvenimo New Yorke.”
b) Savo kišimąsi į SLA. ra
štinės tvarką parodote pri- 
rodinėjimu kad Jurgeliutė 
ne tuos pagelbininkus į Su
sivienijimo raštinę samdė 
kuriuos tamista, būdama 
jos vietoj, samdytumet, ir 
kad Centro raštinės ir cen
tro kuopos tvarka ne tokia 
kaip tamista norėtumėt ją 
matyti, nors visiems ki
tiems patinka.

Pildomoji Taryba laiko 
suvažiavimus centro rašti
nėje, nustato raštininkių 
algas, mato visą tvarką ir 
Jurgeliutei už tai nieko ne
sako (reiškia, tvarka eina 
su Pild. Tarybos žinia), ta
čiau tamista išrandate kad 
ten viskas “negerai”.

Jeigu nepatiko, kaipo S. 
L. A. narei, reikėjo įskųsti 
Pild. Tarybai, o ne pati im
tis savo tvarkos vykdymo.

Prie to, jeigu butų cen
tre taip bloga kaip rašote, 
Gegužis butų tuos kaltini
mus prieš Jurgeliutę įdėjęs 
į savo skundą kuomet trau
kė ją į Pild. Tarybos teis
mą ir norėjo atstatyt iš vie
tos. Tarp Gegužio įkalti- 
nimų nebuvo nei vieno tų 
kuriuos išskaitliuojate savo 
“pasiaiškinime”. Tai reiš
kia yra tik tamistos ir ta
mistos vyro išgalvoti daly
kai šitokiu neva “pasiaiški
nimu” drumst vandenį ir 
nusukt nuo savęs kaltę už 
sumušimą Jurgeliutės.

3. Kaslink paties tamis
tos atsilankymo pas Jurge
liutę ir muštynių, tamista 
to neužginate. Pirmiausia, 
sakote jog atėjot ]5as Jur
geliutę apie 2 vai. po pietų 
prašyti rekomendacijų Vi
taičio vaikui į linotype mo
kyklą. Tokių remokenda- 
cijų į tą mokyklą nereikia. 
Toliau sakote kad Jurgeliu
tė tamistą pamačius nuste
bo ir telefonavo kam tai į 
viršutinę raštinę, o paskui 
“metus telefoną staiga pa
sileido bėgti į spaustuvę” ir 
tamista įkibote jai taip kad 
“ji nutempė į spaustuvę ir 
mane ir čia mes susikabi
nome”. Kodėl reikėjo susi
kabinti, o ne paleisti Jur
geliutę, po ko ji, šiaip taip 
darbininkų atliuosuota, bė- 
go net į skiepą? Tamista 
sakot, paskui “aš sugryžus 
raštinėn vėl atsisėdau kė
dėn”. Kokią teisę turėjot 
sėdėti svetimoje vietoje net 
dvi valandas, po ko paskui,

kaip sakote, parašėt rašte
lį Jurgeliutei kad “netoli
moje ateityje sugryšite”? 
Ko? Jeigu Jurgeliutė bi
jojo gryžti į savo raštinę 
tamistai ten esant, reikėjo 
susiprasti kad tamista blo
gai darote ten įlidus, ir iš
eiti, be jokio grąsimo vėl 
“netolimoje ateityje sugry- 
žti”....

Jei Jurgeliutė vadino ta
mistą “insane woman” (be
prote) tai ir tamista, be 
abejo, nepagailėjot jai pa
našių žodžių, kuomet įsiki- 
bot jai į čiupryną.

Apie muštynes spaustu
vėje sekančiai liudija vie
nas iš spaustuvės darbinin
kų, kuris ten dirbo ir matė:

“Vitaitienė p-lei Jurge
liutei įsikabinus Į plaukus 
abiem rankom tąsė ją pri
sispyrus spaustuvėje prie 
stalų, o ne ofise, kaip kad 
Vitaitienė sako, kad ji ne
turi teisės eiti į spaustuvę. 
Man, panelei Draugeliutei 
ir poniai Ramanauskienei 
atplėšus Vitaitienę nuo p- 
lės Jurgeliutės, p-lė Jurge
liutė nubėgo į skiepą, o Vi
taitienė' mus trijų apstota 
kad nebėgtų paskui Jurge
liutę, sukosi j rundą, mušė 
sau kumščia į krutinę ir 
kartojo: ‘Aš Vitaitienė, aš 
Vitaitienė, redakt o r i a u s 
žmona, Vitaitienė!”

4. Tą dieną lyg tyčia Vi
taičio redakcijoje nebuvo, 
ir sakote kad vakare sugry- 
žot abu su Vitaičių, kuris 
ėjo į redakciją pasiimt ką 
neštis namon dirbti.

5. “Stasiui”, kaip sakote, 
kuris atrakino tamistai du
ris į viršutinę SLA. rašti
nę, visai ten nereikėjo at
rakinti, nes į redakciją yra 
kitos durys. Jeigu Vitaitis 
ėjo “pasiimt darbo” neštis 
namon, kodėl jis pataikė ne 
į redakcijos duris raktą įki
šti, o į SLA. raštinės?

Kada duris atrakino ir 
pasimatėt su Jurgeliutė, 
nesakot kad “Stasiui” rei
kėjo raštų namon neštis, 
bet kad tamista puolėt Jur
geliutės klausti kodėl ji va
dino tamistą “beprote” po
pietinėse muštynėse....

Tada įvyko kitas atakas, 
kurį tamista savaip išaiš
kinate, prirodinėdama jog 
tamista buvote sumušta, 
trepais nuversta (trepai la
bai aukšti), išlaužyta šon
kauliai, ir tt. Bet

6. Kadangi sakot nuken- 
tėjot, o Jurgeliutės gynėjai 
(Varnis, Draugeliutė), jus 
mušė, kodėl nesikreipėte į 
policiją, kuri buvo atėjus, 
bet Vitaitis užsirakino sa
vo kambaryje ir policijos 
neįsileidot? Kodėl tamis
ta, kaipo nukentėjus, kaip

rašote, vėliau nesiskundėt 
nei Pild. Tarybai, nors Ge
gužis, pats organizacijos 
galva, laiko tamistų pusę?

7. Užbaigiate savo “pa
aiškinimą” išvadindama vi
sus kurie tą skandalą iškė
lė, “pikta klika” ir rodos ki
ti visi kalti butų, tik tamis
ta ir Vitaitis “šventi”, už-t 
baigiate: “Bet viskas butų 
galima lengvai užmiršti jei 
šitas man skaudus įvykis 
paragintų SLA. narius ga
lutinai apvalyti SLA. cen
tro įstaigą nuo betvarkės 
ir intrigų, kurios su laiku 
gali ir pačią organizaciją 
pražudyti. Linkėtina kad 
SLA. nariai savo organiza
cijos Centrą sutvarkytų

taip kaip garbingos ir rim
tos organizacijos Centras 
turi būti sutvarkytas”.

Taip, to linkime ir trokš
tame mes ir visi rimti S. L. 
A. nariai. Bet ten nebus 
gero tolei pakol ten norės 
savo tvarkos poni Vitaitie
nė, kuri pribuvus iš Chica- 
gos atrado SLA. Centrą 've
damą ne taip kaip jai pa
tinka ir pasiryžo sutvarky
ti, kad ir kumštį panaudo
dama.

Kadangi tamistos straip
snis yra rašytas paties Vi
taičio ir yra daugiau pro
paganda prieš Jurgeliutę ir 
už save, o ne “pasiaiškini
mas”, nematome reikalo jo 
talpinti ir grąžiname. •

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI 
ANT. BRUŽAS ir AUG. GRICIUS

I LIETUVĄ GRYŽTA 
RUGSĖJO-SEPT. 16 D., 1931 M. 
RUDENINE EKSKURSIJA į KLAIPĖDĄ 

(Per Gothenburgą) 
RENGIAMA

Švedų Amerikos Linijos
Patogiu Motorlaiviu “Gripsholm”

KAINOS
Iš New Yorko (ar Bostono) per Klaipėdą_____$ 94.50
Iš Klaipėdos į New Yorką ar Bostoną_____$102.50
Ten ir atgal (Round Trip)________________ $150.00

“Revenue” ir Pagalbos mokasi atskirai
Gerbiami svečiai j Lietuvą gryžta tuo pačiu motorlaiviu kuriuo 
atvyko į Ameriką. Lietuviai mananti aplankyt Lietuvą rudeniop, 
keliaudami šia ekskursija turės progos savo tarpe turėt garbės da
lyvius, kurie suteiks įspūdžių iš kelionės Amerikos Lietuvių kolo
nijose. Svečiai žurnalistai, būdami kelionės ekspertais, suteiks 
naudingų patarimų kaip Lietuvoj atostogauti ar apsigyventi. Iš 
:';vedijos per Kalmarą, švedų Amerikos Linijos laivas "Borgholm” 
nuveža tiesiog j Klaipėdą.
Norinti puikiai ir patogiai keliauti į Lietuvą, naudokitės šia pro
ga. Informacijų ir laivakorčių kreipkitės j vietinį agenta arba į:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE STREET NEW YORK CITY

M

i
NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

$ 17350 Trečia Klase
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

Viršininėta kaina dabar galeje ant 
visu musų laivų.

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland i

ERIE RAILROAD * 
SYSTEM

CLEVELAND * NEW YORK
“The Lake Cities Express” 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI
Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų vfl(!Jipn
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto

(Be Ekstra Primokėjimų)

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
Rezervacijų ir Informacijų šaukit City Ticket Office CHerry 1842 

arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED
New Yorko Stotis randasi gretimai visų

Laivų prieplaukų

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 
per Charbourg-6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec, trūkis iš Bremerhaver

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečioa klesca kainos j abi 
pUai dabar galėję
Informacijos iš vie- 
tinių agentų arba įąffĮ ,

NORTH GERMAN

LLOYD

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

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

O Vilniaus Nepamiršk, Lietuvi ............................................... 10c
Vilniaus Malda ............................................................................ 04c
Trumpos Žinios apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ............. (dovanai)
Amžiais už Vilnių Dės Galvą Lietuviai................................... 20c
Mes be Vilniaus Nenurimsim! .............................................. 20c
Vilnius Lietuvai ir Lietuva Vilniui ......................................... 80c
Lietuva Kankinė ................................................................ 10c
Vilniaus Baras ..........   30c
“Musų Vilniaus” Kalendorius .................................................... 05c
Vilnius prieš Lenkams jį Pagrobiant ................................... 06c
Ukraina Lenkų Valdžioje ...................................................... 20c
Kaip Lenkinta Vilniaus Kraštas .. . 1....................................... 10c
Vilnius Musų .............................................................................. 30c
Vilniaus Golgota ................................................................      . $1
Prof. Mykolas Biržiška, kaip Vilniaus vadavimo vadas, tas knygas re

komenduoja kiekvienam Lietuviui perskaityti, kad pajausti ir pamatyti visą 
Vilniaus klausimo svarbą, visą Lenkų smurto žiaurumą link savo silpnesnio 
kaimyno Gerbiamieji! Vilniaus vadavimo reikalams reikalinga nuolati
nės aukos, nes juk negalime tylėti kai 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 mupis primins apie neužmirštiną jo atsilankymą 
ir Vilniaus atvadavimo pranašavimą. Surinkti už šias knygeles pinigai iki 
cento tenka Vilniaus Lietuvių reikalų gynimui per Vilniui Vaduoti Sąjun
gą Kaune ir jos talkininkę Amerikoje. Siųskit užsakymus į:

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

MacDONALD BE PARTIJOS

Kaip kartais žmogus, pa
matęs reikalą, pameta par
tiją ir siauras pažiūras ir 
stoja Į tikrąjį darbą, paro
do atsitikimas su Anglijos 
premjeru MacDonaldu, so
cialistų partijos buvusiu va
du. Pereitą savaitę Mac
Donald, matydamas Angli
ją sunkioje padėtyje, vie
toj pamesti šalies vairą, .su
tiko pamesti savo partiją 
ir stojo dirbti šalies gero
vei. Jis valdė socialistų 
vardu žymiausią pasaulyje 
valstybę, bet socialistų pro
gramų neįstengė nieko at
siekti. Kabinetas sugriuvo 
ir socialistų valdžia baigė
si. Karalius pasitikėjo juo 
ir pavedė MacDonaldui su
daryt naują kabinetą. Da
bar jis suorganizavo kabi
netą iš trijų partijų žmo
nių, už ką Anglijos socia
listai išmetė ji iš partijos. 
Nauju partijos vadu aprin
ktas Arthur Henderson.

Be abejo socialistai va
dina MacDonaldą parsida
vusiu kapitalistams ir ki
taip jį niekina. Bet Mac
Donald jaučia palengvėju
sią sąžinę žinodamas kad 
gali dirbti ir pagelbėti vi
sai šaliai. Anglija atsidūrė 
finansiniame krizyje. Su- 
durimui galų su galais ša
lies finansų, vienatinę išei
gą rado nukertant net 
$600,000,000 nuo valdžios 
išlaidų, vietoj kad didini 
gyventojams taksus. »

Socialistai darbiėčiai ka-

į ' darbininkų ir ūkininkų 
reikalus* geriau juos mai- 
tinsim, apdengsim, page- 
rinsim bendrą padėtį.

Šitaip pasakė inžinierių 
konferencijoje Maskvoj V. 
Kuidyševas, valstybės pla
nų komisijos pirmininkas.

Kuidyševas tuomi išsiple
pėjo kad Rusijoje darbinin
kų ir ūkininkų padėti yra 
prasta, jie nedavalgę ir ne
apsirengę, nors komunistai 
tą sovietų rojų giria ir tik
rina kad ten darbo klesa 
viskuo aprūpinta.

Krikščionys Chinijoj
Nors Chinija turi savo 

tikėjimą kuris vadinasi pa
gonišku, bet ten yra laisvė 
ir kitiems tikėjimams. Su
tartimis su didžiomis vals
tybėmis Chinija kitados 
užtikrino ten religišką lais
vę.

Katalikų bažnyčia turi 
Chinijoje 57 vyskupijas, 5 
vyskupai yra vietiniai Chi- 
nai, popiežiaus įšventinti 
1927 metais. Yra 2800 ka
talikų kunigų; iš jų 1200 
yra Chinai. Katalikiškos 
bažnyčios turi 2,300,000 pa- 
rapijonų Chinų.

Protestonų tikybą išpa- 
žystančių Chinų yra apie 
pusė milijono. Protestonai 
iš Suv. Valstijų ir Kanados 
užlaiko Chinijoje 24 aukš
tesnio mokslo įstaigas. Di
desniuose miestuose yra įs
teigta Y. M. C. A. (Jaunų

Vyrų Krikščionių Draugi
ja).

Ateiviai Gryžta
Per septynis mėn. iš S. V. 

išvažiavo 57,876 žmonės į 
savo šalis, o viso įvažiavo 
24,818. Iš išvažiavusiųjų 
11,315 ateiviai buvo depor
tuoti; 7,164 skirti deporta
vimui gavo leidimus išva
žiuoti savanoriai. 38,566 iš
keliavo patys.

Per septynis šių metų 
mėnesius du išvažiavo ant 
kiekvieno įvažiuojančio.

Butų išvažiavę dar dau
giau, bet daugybė ateivių 
sudėjo beveik visus savo pi
nigus į nejudamą turtą, o 
dabar jau parduoti negali, 
todėl priversti čia vargti.

“Žagarės Aidas”
Lietuvoje daugelyje ma

žų miestelių leidžiama laik
raščiai. “Dirvos” redakci
ja gavo nedidelį keturių p. 
laikraštuką iš Žagarės, var
du “Žagarės Aidas”. Pra
dėtas leisti šymet. Redak
cijos antrašas: Turgaus g. 
33, Žagarė. Laikraštukas 
vadinamas “nepolitinis Pa- 
kuršės Lietuvių laikraštis”. 
Spausdinamas Šiauliuose.

Tokis laikraštukas gali
mas kur tik randasi tam 
darbui tinkanti ir pasišven
tę žmonės. Nors tie laik
raštukai kenkia bizniui di
diesiems Kauno laikraš
čiams, bet juk Lietuvoje 
yra laisvė, ir . kas gali už
drausti jiems išeiti?

Baudžiauninkė__
Keturių veiksmų drama š Baudžiavos laikų Paraše K. S. Karpius

KOMUNISTAI NEIŠ-
SIŽADA S. L. A.

Komunistų spauda džiau
giasi paskaičius pereitame 
“Dirvos” numeryje kad ne

bineto nariai matė kitaip, 
ir taip žiuri į dalykus visa 
jų partija, taigi jeigu Mac
donald siūlo apmažint ir 
bedarbių pašalpą, socialis
tų partijai jis pasidaro “ne- 
zgadnas”.

Liko be partijos tas ge
nerolas kuris pora metų at
gal skelbė kad darbininkai 
turi paimti viską į save 
rankas ir valdyti. Kaip ta
da pataikavo darbininkams 
norėdamas gauti jų prita

KO Aš TROKŠTU
(P. Vaičiūnas)

rimą ir balsus, bet neišpil
dė savo prižado — tikriau
sakant tuščių žodžių. Ka
da pats stojo valdžią vado
vauti pažino jog tikrenybe 
yra toli kitokia negu ją įsi
vaizduojama.

MacDonald daugiau ne
atstovauja socialistų par- 
liamente nei valdžioja. Jis 
liko žmogus be partijos. Jo
kia darbininkų partija ne
galėtų užgirti tokį planą 
kokį pasiūlė MacDonald, jei 
nori palaikyt savo balsuo
tojus. Taigi, socialistai ge
riau pasiryžo atsikratyti 
MacDonaldo kad tik nepra
sižengti prieš partijos pro-
gramą.

Su MacDonaldu pasiliko 
keturi iš 21 darbo kabineto 
narių ir apie 30 iš 286 dar
bo partijos atstovų parlia- 
mente.

Jei saulė manęs pasiklaustų
Ko kartais labiausia aš trokštu, 
Aš jai atsakyčiau: Aš trokštu 
Kad žemėn ji dangų nublokštų, 
Kad žmonės jos giedrą mylėtų, 
Kad amžiai prieš amžius neraustų.
Jei vėjai manęs pasiklaustų
Ko kartais labiausia aš trokštu, 
Aš jiems atsakyčiau: aš trokštu 
Kad žmonės nesnaustų tarp bokštų, 
Kad erdvės žaibais sužydėtų, 
K.ad amžiai sparnų nesuglaustų....

SVAJONĖS
Saldžias lelijų lupas
Vėjas meiliai bučiuoja....
Ima pašėlęs upas —
Širdis dainas dainuoja!

Noris aru pakilti
Kur debesėliai plaukia,
Saulę, žvaigždes pamilti,
Kur svajonės vis laukia....

Bet vis po žemę rėplioji 
Purvinom klajūno kojom, 
Ir svajones taip svajoji 
Svaigulio žydint lelijom....

Juozas Petraitis.
Sovietų Carai Darbinin
kams tik Žada

Maskvos carai padrąsina 
visus savo darbininkus ir 
mužikus dirbti už įvykdini- 
rną penkmečio plano. Sako, 
dirbkit kuodaugiausia, mes 
tikim užbaigt penkmetį į 
keturis metus ir tada krei- 
us’m daugiau domės į dar
bininkus ir kaimiečius. Ki
tą metą galėsim atsižiūrėti

LIAUDIES DAINA
Sakyk, sakyk, rože skaisti, 
Ar ne pienu tave laistė 
Kas dienelę, kas adyną? 
Kas taip gražią užaugino?
Meilė musų štai ta jiega 
Nuo kurios vargai pabėga;
Kuri duobes, kalnus verčia, 
Žmones angelais perkeičia!

VEIKALO TURINIS:
Senos Lietuvių bajorų kilmės dvari

ninko Naruto sūnūs Pranas, baigiantis 
inžinierystės mokslą studentas, slaptai my
lisi su baudžiauninko duktere, Ona. Vei
kalas atsibuna pabaigtuvių laiku, praside
da sueinant dvaro darbininkams pas poną 
pabaigtuves švęsti. Pas Narutus tuo tar
pu vieši Malvina, kito dvarininko, Lenkiš
kos kilmės duktė, kurią Prano motina, pa
einanti iš Lenkų, perša Pranui už žmoną 
ir visų supratimu kitaip nebus kaip tik 
taip kad Pranas ves panelę Malviną.

Pranas gi, vasarodamas savo tėvo 
ukėje, slaptai mylisi su Ona, kuri, nors ži
nodama kas ji yra ir kad jos meilė su Pra
nu gali būti tuščia, pasidavė širdies valiai 
ir nors per bėdas, Praną myli.

Panelė Malvina tą jau susekus ir pa
vydu apimta laukia progos pranešti Pra
no tėvams.

Pas Narutus taipgi vieši ir jų gimi
nietis kunigas, kuris su Pranu yra vienos 
nuomonės kad baudžiauninkai yra tokie 
pat žmonės kaip ir visi kiti.

Pranui su £)na susisiekti gelbsti sena 
ubagė, kuri perduoda Onai jos mylimojo 
žinias.

Prie Onos sukasi iš baudžiauninkų 
vienas bernas, Rapolas, kuris sekioja Oną 
siūlydamas savo meilę. Malvina neapken
čia ubagės, ir Rapolas padeda panelei tą 
ubagę persekioti, bet Pranas užstoja ir 
nuolat ją sušelpia.

Pabaigtuves baigian, Pranas prašo 
Oną pasimatyt tą naktį, ir jiedu susitaria.

Darbininkams išsiskirsčius, Malvina 
užsipuola Praną apreikšdama jog žino jo 
palinkimą prie Onos. Pranas išsisukinė
damas išsikalba kad jis tik taip sau su Ona 
žaidžia, bet Malvina pagrąsina pasakymu 
jo tėvams, kas vienok Prano nenugąsdina.

Ateina vėlyvas vakaras ir Pranui tei
kia eiti pas Oną, o dar tėvai, panelė ir ku
nigas prie jo prikibę ir neina gulti. Pra
nas ima garsiai žiovauti, užkrečia žiova- 
vimu kitus, ir jie nueina sau, o jis nubėga 
į pasimatymo vietą pas Oną.

Kuomet šventadienio vakarą vėl Ona 
su Pranu pasimato, ten juos užeina kuni
gas, kurs Praną labai išbara už susidėji
mą su baudžiauninke, Onai pagrąsina pra
garu už lindimą prie ne savo luomo vyro, 
bet Pranas kunigą peršneka ir kunigas 
sutinka užlaikyti jo paslaptį. Pranas* ža
da, baigęs mokslą, paimti Oną į miestą ir 
ten gyventi.

Pranui nuėjus, likusią Oną užklumpa 
Rapolas ir bara už nėjimą prie jaunimo, o 
su ponaičiu meilavimąsi. Ona jį pametus 
pabėga. Ateina Malvina, kuriai Rapolas 
apsako ką matė, ir jiedu abu imasi dirbti 
perskyrimui Prano su Ona.

Neužilgo apie Prano slaptą meilę iš 
Malvinos sužino Prano tėvai. Pranas ma
no kad kunigas jį išdavė. Iškyla barniai, 
bet Pranas neužsileidžia niekam. Motina 
su panele verkdamos prasišalina, o Naru- 
tas pasisako kunigui kad ir jis, jaunas bū
damas, turėdavo patraukimo prie bau
džiauninkių ....

Malvina, likus viena, sugalvoja savo 
atkeršto būdą: pasivadina pas save ubagę 
ir prievarta įgrąsina eiti ir nunuodyti 
Oną, ką patyrus ubagė nusigąsta, bet bi
jodama panelės keršto ir kad negaus pro
gos pranešti Onai kas jai ruošiama, sutin
ka. Bernas tuo tarpu ateina su žiniomis 
jog matęs Praną ir Oną laukuose vėl vie
ną su kitu, kas panelę dar labiau uždega 
kerštu. Ubagė prižada panelei išpildyti 
jos piktą sumanymą, o bėdą už Onos mir
tį panelė pasižada suversti ant Rapolo, ku
ris Oną myli ir jai keršina....

Slaptoj Onos ir Prano susiėjimo vie
toj ubagė išduoda jiedviem ką iš panelės■ 
patyrus. Pranas dar labiau užtikrina Onai 
jog ją mylės ir neapleis, o kitą metą, bai
gęs mokslą, ją ves. Ubagę apdovanoja ir 
išsiunčia į tolimą parapiją, kad panelė ne
galėtų jai keršyt. Pats Pranas sutinka iš- 
jot į kitą dvarą pas draugus medžioti, iki

reiks išvažiuot į mokslą, kad Malvina, ne
matydama jo, gryžtų atgal į namus. Oną 
jis pasižada lankyt naktimis parjodamas, 
ir padrąsina laukti kitos vasaros ir vestu
vių, nors jam reiks ir tėvų išsižadėti.

Veikianti Asmens:
Narutas, Lietuvos dvarininkas, apie 50 m. 
Narutienė, jo žmona, apie 45 m.
Pranas, jų sūnūs, studentas, apie 25 metų. 
Ona, Prano mylimoji, baudžiauninkė, apie 

apie 18 m.
Malvina, panelė, apie 20 m.
Kunigas, Narutų giminietis.
Mykolas, Onos tėvas, apie 50 m.
Rapolas, bernas, apie 25 m. 
l'bagč.
Šeimininkė.

Baudžiauninkai vyrai ir mergos.
Veikalas dedasi baudžiavos paskuti

niuose metuose.

PIRMAS VEIKSMAS
Dvaro kiemas. Pavakaris. Nuošaliau po 
medžiais paruošta stalai pabaigtuvėms. 

Kairėje durys į ponų namą.

1 Scena
Šeimininkė ruošia stalus. Toliau sėdi Na

rutienė ir Malvina. Ištolo girdisi pa
baigtuvių daina, kuri artėja. Pra

nas atbėga iš dešinės prie 
Narutienės.

Pranas: Ar girdit! Jau pareina! Dar
bą baigė, ateina pasveikint musų tėvelį! 
(Dairosi kad Naruto nematyt ir žiuri į tą 
pusę iš kur girdisi dainavimas.)

Poni: Ačiū Dievui, apsidirbo, ateina pas 
tėvelį atsiimti dovanas....

Pranas: Kur tėvelis? Nebus kam jų 
sutikti!

Poni: Tėvelis viduje su kunigu. Ateis- 
kai bus laikas.

Malvina (atsistodama): Iš tavęs, ponas 
Pranai, tikras baudžiauninkas kad jais 
taip rūpinies! Tau linksma kad jie pabai
gė! Ilgiau dirba paklusnesni buna.

(Dainavimas visai artėja. Pranas lyg 
nori bėgt pasitikti.)

Poni: Nors mes jį ant inžinieriaus mo- 
kinam, Pranukas išrodo labiau tikęs prie 
žemės. Laukai jam malonus, ir nuolat 
tarp darbininkų maišosi.... ,

Pranas: Panelė ir mamytė visai nesu
prantat ir neįvertinat gamtos! (Eina to
lyn dešinėn.)

Malvina: Bet kažin ar su gamta nėra 
ko daugiau kas tave prie jos taip vilioja! 
(Sau) Bus gana raudonavimo ir gėdos 
kada visi sužinos....

Pranas (nuošaliai, sau): Kad yra tai 
man gerai. ...

(Dainavimas visai arti. Pranas išbė
ga dešinėn ir dingsta.)

Scena 2.
Iš dešinės sueina baudžiauninkai, jų prieš
akyje eina Pranas, šalę Onos. Priešaky
je, su lėkšte nešinas varpų vainiką, eina 
Mykolas, po jo Rapolas ir daugiau vyrų 
ir mergų, dainuoja, sustoję netoli durų.
Pranas: Na kur tėvelis?! Pabaigtuvi- 

ninkai jau čia! (Bėga į vidų, išsiveda Na- 
rutą. Išeina kartu ir Kunigas. Poni pri
stoja prie Kunigo.)

Visi baudžiauninkai (pamatę išeinant 
poną, dainuoja):

Ėd’ žiobrelis rugiuose, 
Žiobraitėlis rugiuose, 
Ėd’ žiobrelis rugiuose, 
Žiobraitėlis rugiuose,
Ei kas jį išvarys
Didį skarbą aplaikys!
Ei kas jį išvarys
Didį skarbą aplaikys!

(Suėjusieji bando kaip ką nugriebti 
nuo stalo, ir suvalgo. Šeimininkė mu
ša per rankas.)

(Bus daugiau)

Gegužis išaugino Susivie-
nijimą, o bolševikai. Bet 
ten buvo pasakyta kad jie 
į S LA. lindo ne kam kitam 
kaip tik savo tikslui užka
riauti tą organizaciją iš vi
daus. Nepavyko, gavo per 
nosį ir išėjo.

Bet to neužtenka. Ko
munistai žino kad dalis S. 
L. A. narių skaito ir komu
nistiškus Lietuviškus laik
raščius (kiti dykai gauna). 
Taigi komunistai ubagai 
dvasioje, neturėdami kuo 
užpildyti savo laikraščių, 
pliekia-rašo savo “S. L. A. 
Darbininkų Opozicijos Ko
miteto Atsišaukimus” ir 
skelbdami savo “veikimo 
programą”, tarp daugiau 
pustuzinio “punktų” štai ko 
reikalauja:

“Kad iš S. L. A. vadovy
bės butų išvyti fašistai ir 
socialfašistai, kaipo darbi
ninkų neprieteliai. Kad S. 
L. A. organas ‘Tėvynė’ bu
tų tuojau apvalyta nuo fa
šistinio purvo ir paversta į 
darbininkų klasės įrankį 
gynimui jos reikalų” ir tt.

Keisti tų komunistų no
rai. Pirmiau kada Susivie
nijime jų buvo rujų rujos 
jie tą pat rašė ir už tai agi
tavo, bet nieko neatsiekė, o 
dabar mano ką nors atsiek
ti....

Gal jie ir nemano nieko 
sau laimėti, tačiau tiki kad 
likusieji Susivienijime jų 
laikraščių skaitytojai ims 
lermavoti. Kaip dabar yra, 
komunistai niekur kuopo
se neturi balso. Lermųoja- 
si patys tautininkai-sahda- 
riečiai už Vitaičių griekus.

Ant kiek neteisingi ko
munistų pri vedžiojimai del 
SLA. ir “Tėvynės” parodo 
šis jų plepalas:

“Gegužio-Jurgeliu tės-Vi- 
taičio kompanija SLA. nau
doja palaikymui kruvino
sios Smetonos valdžios Lie
tuvoje. Ta valdžia, kuri 
paskandino Lietuvos darbi
ninkus ir valstiečius į ne
girdėtą vargą, kuri žudo 
darbininkų klasės geriau
sius vadus ir šimtus ge
riausių kovotojų sukišo į 
kalėjimų urvus ir ten juos 
pūdo, — šita budeliška val
džia atranda savo geriau
sius užtarėjus SLA. fašis
tiniuose baduose.”

Aišku kad nei pats tas 
mulkis kuris šitą rašo neti
ki savo žodžiams. Jis žino 
kad Lietuvoj tokio vargo 
nėra, bedarbių nėra, vals
tiečiai ir darbininkai ne
skursta; jei sušaudė tai ne 
geriausius komunistų va
dus, o tik kvailiausius; to
liau, Lietuvoje nėra šimtų 
komunistų vadų ir jie ne
įkalinti į urvus. Lietuvos 
kalėjimai urvų (skiepų) ne
turi, visi pastatyti į rąstų 
arba plytų ant žemės. Pa- 
galiaus, tas mulkis žino kad 
Vitaitis su “Tėvyne” ne tik 
neužtaria tos “fašistų” val
džios, bet dar visai nesenai 
ponas Vitaitis tą valdžią 
šitokiais pat žodžiais bjau
riojo.

1931 METŲ BONU 
KUPONAI

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

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

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Pats Taujys, jau buvo matyt, vos pa
silaiko ant kojų, bet stengėsi pasitarnaut 
Ramojui; bijojo sugriūti ir užmigti, nes 
gali daugiau 
dytų tą kurį 
ryžo.

Ramojus 
pradėjo nustoti, tik laikas nuo laiko, vėjo 
pajudintos, aržuolo šakos barstė ant jų 
šaltus didelius lašus.

— Gulk, Taujy, tu nuvargęs, pasil
sėk.... — traukė jį Ramojus už rankos., 
sėdėdamas ant žemės. Taujo kojos linko 
ir nedaug reikėjo jį parblokšti. Susmuko 
ant žemės, nes iš didelio nuovargio ir ne
sveikatos ir jis negalėjo ilgiau dalaikyti. 
Tik geležinis žmogus galėtų dalaikyt tokį 
orą ir nuovargį, kokius per kelias 
tiedu pabėgėliai pergyveno. Taip 
do tą dieną ir sekančią naktį.

Sekantį rytą jų bustynę po tuo 
lu pasiekė saulės spinduliai. Tolokiau gir
dėjosi žvėrelių gyvumas, paukščiai aržuo- 
le čiauškėjo. Bet Taujys jau negalėjo at
sikelti — jis irgi tapo ligos-drugio par
blokštas. Jis Ramojaus jau nepažinojo. 
Vaitojo ir klykavo, kartais juokėsi, kar
tais prisiminęs Gerutą rėkė-šaukė, “Gerai 
tau, laume.... vistiek ištraukiau jį iš tavo 
nagų. ... ” Liepė Ulelei džiaugtis, laukti: 
“Pareina, pareis tavo vyras.... ” sakė.

Kiek galėdamas, dabar Ramojus Ilgi
no ir gelbėjo Taujj. Dieną jis perleido pa
prastai klejodamas, bet nakčiai ateinant 
ėmė spiegti, klykti kad net Ramojaus krau
ją šaldė. Pats silpnas būdamas, jis neži
nojo kaip savo draugą gelbėt ir kaip su- 
ramint. Taujys ėmė šaukti mirties, kas 
Ramojų pradėjo gąsdint. Ramino kiek 
įstengdamas, sakydamas kad tuoj viskas 
bus gerai, tuoj jie pareis namon, bet Tau
jys atsakė:

— Ne, nepareisim, riematysim mes 
daugiau namų, tu sergi, aš sergu.... Ta 
laumė atsekė čia ir mane ir užleido savo 
“kerus”, pražudys ji mane.... Matai, štai 
jos ilgos rankos siekia mane už gerklės... 
aš negaliu čia ilgiau but.... Bėgkim! 
bėgkim!

Pakilo Taujys, tamsumoje nespėjus 
Ramojui nei matyti kada jis atsistojo, nei 
sučiupti, ir pasileido bėgti tolyn iš po me
džio į tą pusę kur dienos laiku matėsi lyg 
žole apaugęs plotas, tuščias, be jokio me
delio, bet tai buvo liunas-klampynė, į ku
rią įbėgęs ėmė skęsti, klimpti, grimsti gi
lyn ir gilyn. Ėmė rėkti, šaukė Ramojų 
gelbėt, bet skendo, smuko gilyn į liūną — 
iki juostai, iki krūtinei, iki kaklo, tuoj 
pranyko ir galva, ir nors dar valandėlę 
kyšojo ore iškeltos rankos, bet jos tuoj 
dingo. Ramojus per tamsumą jo nematė. 
Nutilo Taujo šauksmas, nes jis jau buvo 
įtrauktas į liūną ir dingo....

Žemė prarijo Taujj — taip buvo liki
mo dievo lemta, kurs pavydėjo Ramojui 
meilės, kurs nužudė Gerutą rūpindamasis 
savo šeimynine puse, savo sesers likimu, 
bet apie jos tikrą likimą nepatyręs pats 
žuvo ant visados....

Ramojus, silpnas būdamas, norėjo gel
bėt Taujį, bet negalėdamas atsistot ant ko
jų, slinko žeme į tą pusę iš kur girdėjo rik
smą — prislinko prie liūno ir nuo kietes
nės žemės griuvo į liūną, kur sulindo jo 
rankos ir vos galva neįlindo; laimė kad 
greit kita ranka susigriebė žolės, ir atga- 

> vęs lygsvarą išsigelbėjo. Persigandęs lau
kė dienos, laukė pTašvintant ryto, ir nors 
naktys buvo trumpos, jis negalėjo sulaukti 
brėkštant. Šviesai ateinant, pradėjo dai
rytis savo draugo, bet jo niekur nemato, 

ik toliau liūne ant žolių gulėjo jo galvos 
ydas — tai buvo paskutinis Taujo ženk- 

ant žemės....
Baimės perimtas, Ramojus pradėjo

rūpintis bėgti iš tos vietos. Bet kur eis — 
aplink rodės ta pati pelkė, kurioje bijojo 
pats nugrimsiąs jeigu tik pasijudins iš vie
tos. Kaip atėjo j tą vietą pats neišmanė, 
ir bijojo nepataikysiąs išeiti atgal tuo ta
ku kuriuo atėjo. Iš narsaus karžygio liko 
tik kai nublokštas medžio lapas, kurs tuoj 
turės būti sunaikintas. Taujo žuvimas 
jam protą maišė. Žvėrių kaukimas arti ir 
toli jį baugino.

Spėkas sutuokęs, kardu ėmė kirsti ar- 
žuolo šakas ir kloti sau išeigą iš tos pelkės. 
Pirmiau ateito tako, kuris irgi buvo klam
pus, nejieškojo, bet taikė eiti toliau, pir
myn į savo nujaučiamą pusę. Su šakomis 
išsigelbėjo iš pelkės ir pasiekė aukštesnę 
vietą, kur jau augo medžiai ir žemė buvo 
tvirta.

Bet čia vėl prasidėjo vargai. Išeinant 
iš pelkės, čia jo laukė gauja vilkų. Mirti 
ar gyventi? Bet gyventi norėjosi, todėl 
sutelkęs visą savo gyvybę j tas kelias va
landėles, ėmė kardu ir buože žvėris naikin
ti. Taip kirto kad iš vieno smūgio po vil
ką nudėdavo, kitą ant jo šokantį perdur
davo kardu, iki gabaus pravalė sau kelią, 
bet tas kelias vėl buvo nepereinamos me
džių tankumynės. Lindo, spraudėsi pro 
apačias tankių šakų ir sugriuvusių medžių, 
susidraskydamas rubus, susikruvindamas 
rankas, kojas ir veidą. Jo ilgi plaukai ki
bo į šakas, kliudydami ėjimą. Visas buvo 
purvinas ir nepanašus į žmogų.

Jis radosi kur tai dabartinių Telšių 
ežerų srityje, kurie tais laikais buvo daug 
didesni. Iš ten į Nemuną buvo dar labai 
toli. Aišku kad jis jau paklydo, bet ėjo 
manydamas jog eina gerai. Nenorėjo ant 
vietos būti nei dieną nei naktį, nes jąm 
rodės kad ten už ano ežero, už anos kal
vos jau prasideda Dubysa, o ten jau ran
dasi žmonių, ten jau ras pagalbą, ir prieis 
savo tikslo — namus. Naktys buvo labai 
baisios — aplinkui jį matydavosi šviesos 
žiburėliai, kas buvo žvėrių akys; kartais 
suvaitodavo pelėda, ir jam rodydavosi kad 
Taujys pagalbos šaukiasi, arba Geruta at
eina jo jieškodama....

(Bus daugiau)

Parašė K. S. Karpius

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

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 

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

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

_ kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

SAP.X1XYKAS
KAINA 75c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.

BĖDOS IR BATŲ 
VALYBA

“Dirvoj” buvo apie Vinik 
Šiek tiek parašyta, 

Ten nebuvo nieko blogo, 
Nei purvais drabstyta.

Sandarietis redaktorius 
Kaip tiktai pamatė

Tuoj, brolyti, savo akis 
Dideles pastatė!

Jisai sako Karpavičiui: 
“Tu nustok rašyti,

Tu nevertas ponui Vinik 
Nei batų valyti!”

Man gi rodos judu abu 
Mokata rašyti,

Duokite progą bedarbiams 
Tuos batus valyti.

Jei Vitaitį iš “Tėvynės” 
SLA. išvytų,

Ką gi tuomet jis be darbo 
Palikęs darytų?

Juk vis viena jam Zosytę , 
Reikės užlaikyti,

Tad iš bėdos gal priseiti 
Ir batus valyti.

Ku. Kų.

Už šitą dainušką turiu iš
tarti ačiū “Vienybės” Tar
kos gerb. Kukų, ba man ne
reikia galvą laužyt dainuš
kai sugalvot. Ką aš nesu
galvoju tai gerb. Ku Kų 
sugalvoja. Jeigu mudvie
jų abiejų galvas kas sudė
tų ant vieno kaklo, Oo 1 ką 
mes išgalvotume!

dabar Vitaičiui: Rei

Apie “Sandaros” Redakto
rių ir “Dr.” Viniko Batus

Keičiasi laikai, keičiasi il
gy venimas, bet jo branduo- 
lis pasilieka tas pats. Štai 
paveizdan “Sandaros' 
daktorius, nors gavo 
toriaus vietą, bet 
buvo batų valytojas 
apie savo amatą ir 
“Sandaros” nr. 33 
ei jos straipsnyje rašo buk 
“Dirvos” redaktorius sten
giasi apjuodint Dr. Viniką, 
nors visą juodą šmerą turi 
pats ponas “S. 
rius.
rius žino kad p. Vinikas yra 
“daktaras”, kuriam jaučia
si esąs vertas net batus va
lyti?

Tai visgi 
tas “S-ros”

re- 
redak- 
turbut 
tai tik 
kalba, 
redak-

” redakto-
Iš kur “S.” redakto-

“išmintingas” 
redaktorius! 

Reikia spėti kad savo iš
mintį ima iš karvių smege
nų Chicagos skerdyklose, 
kitaip tokių “perlų” nenu
rašytų.

Žiūrėkim iš kokių smar
kuolių Sandaros organiza
cija susideda: iš karvesme- 
genio redaktoriaus, iš skan
dalingos Zosės, iš roman- 
tingo Stasio, iš smarkaus 
Gegužio, kurs Jurgeliutę 
vienu ypu norėjo iš S. L. A. 
išmesti, ir iš “dr.” Viniko, 
kuris neįstengia su savo di-

O
kėjo imti $3,000 ką Susivie- 
niojimo taryba davė kelio
nei į Lietuvą, ir važiuoti 
atitaisyt nervus, laive klau
santis Zosės dainų. Nebū
tų ji mačius Jurgeliutės ir 
nebūtų sukėlus f ai to. Ne
būtų buvę reikalo kentėt 
už šonkaulio griekus.

Arba reikėjo leist Jurge
liutę į Lietuvą.

“Atžalos” Pasta b o r i u s 
rašo: “Vitaitis bemokyda
mas kitų laikraščių redak
torius kaip jie turi gerbti 
‘užsitarnavusius veikėjus’ 
(suprask Gegužį, Vitaitį ir 
kom.), taip savo Zosę išmo
kino to jo ‘garsaus gerbi
mo’ kad Zosė pradėjo SLA. 
sekretorę Jurgeliutę taip 
gerbti kad jos net kudlos 
dulkėjo, kaip vištos vana
gui užpuolus.”

Toliau gerb. Pastabomis 
rašo: “Iš V. G. pasakymo 
yra visiems aišku kad ‘San
daros’ redaktoriams rupi 
ne SLA., bet Vitaičio-Ge- 
gužio reikalas. Tas V. G. 
žmogelis sako kad Vitaičio 
išmetimas šiais bedarbės 
laikais butų neužpelnyta 
bausme’.... Bet jeigu bu
tų Vitaičiui ir Zosei pasise
kę Jurgeliutę iš SLA. sek
retoriaus vietos išmuvyti, 
tai ar butų buvę pelnyta 
bausme?”

šias dvi pastabas paė
miau iš “Atžalos”. Bet ar 
jus žinot kad toks laikraš
tis Amerikoje yra? Jeigu 
norit persitikrint pasiuskit 
2c po antrašu 110 E. Centre 
Str., Shenandoah, Pa., ir 

i craiiaiĖ VnniifiCleveland, Ohio'gausit kopiją.
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad. 
šeštad.

6
7
8
9

10
11
12

Zakarijus. Vaišvilas, Varmonė, Persijis 
Regina. Reda, Bartis, Valdonė 
P. M. Gimimo. Gerutis, Daugalė 
Sergijus. Vylius, Ramunė
Mikalojus, Tolent. Karilė, Kiteinis, Jausme 
Jackus. Sungailė, Margagiris, Gintautas 
Juvencijus. Diemedis, Mantminė_________

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo
mis raidėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriški.

Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas. Trečiadienis—Sereda; Ketvirta

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

plomu jų dvasios ligų išgy- lytoj as butų mano mokyto- 
dyti. Jas. J. M.

Šios minėtos ypatos susi
lindo po “Sandaros” sijo
nu ne iš geros valios bet 
nuo politiško lietaus. Mat, 
“Sandara” yra visokių po
litiškų ir kitokių prasikal
tėlių gūžta.

Taigi sakau, pažiurėjus i 
tų ypatų stoną galima aiš
kiai matyt kad “Dirvos” 
redaktorius nę jų pader
mės.

P. S. Turiu persiprašyti 
“Dirvos” skaitytojų už ma
no tokius “aukštus” išsita
rimus. Matot, aš esu San
darietis tai iš organo visus 
savo literatiškus gabumus 
semiu. Bet jau manau bėg
ti iš Sandaros, nes mat ne
su kantantas kad batų va-

Rojų prarado boba, bet 
Dievulis pakorojo abu: sy
kiu ir Adomą.

O dabar, SLA. raštinėje 
sugriešino abudu, o Gegu
žis neranda nei vieno kal
tininko.

“Sandara” labai bijo kad 
Vitaitis neliktų bedarbiu ir 
todėl nepritaria jo išmeti
mui iš “Tėvynės” redakci
jos vietos už surengtas cen
tre muštynes.

Mat, “Sandara” gyvena 
Čikagoj ir žino kad Zosė iš
važiuodama j* New Yorką 
paliko tokį pareiškimą: Jei 
Stasys neteks redaktoi" 
tės, bus divorsas.

JAU GATAVA!
Jau galit gauti šią puikią apysaką prisiunčiant $1.00 arba $1.50, taigi 
pasiskubinkit užsisakyti, nes šių knygų nedaug spausdinom ir jos tuoj 

IŠSIBAIGS!

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

•

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

KURKLIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Kurkliai yra mažas mies
tukas Ukmergės apskrity
je, stovi labai dailioje apie- 
linkėje, netoli didelio plen
to, kuris eina nuo Zarasų 
iki pat Kauno.

Kurklių kaimyniniai mie
steliai yra šie: Kavarskas, 
Anykščiai, Skiemonys, Že
maitkiemis. Susisiekimas 
su visais šiais miesteliais 
labai patogus.

Gyventojų miestelyje yra 
apie 200. Palei pat miestu
ką bėga sriaunus upelis, o 
prie upelio stovi nedidelis 
malūnas, pastatytas tik po 
karo. Miestelis turi visus 
patogumus: turi savo vals
čiaus valdybą, paštą, pradi
nę mokyklą ir vieną polici- 
jantą. Krautuvių randasi 
apie 10, daugiausia Žydųr 
tik viena Ūkininkų Bendro
vės krautuvė. Degtinės ar 
arbatėlės irgi galima ikva- 
liai prisitraukti.

Katalikai turi nors nedi
delę medinę ‘bažnyčią, bet 
ir joje Dievas tinkamai pri
ima jų padėką kas sekma
dienis už užlaikymą svei
kais ir gyvais. Žmonelių 
sueina sekmadieniais gana 
daug, tik bėda žiemos laiku 
— bažnyčion netelpa ir ki
tiems reikia stovėt lauke. 
Vasaros laiku gi lauke bū
ti tikras malonumas, dide
lis šventorius, medžiais ap
sūdytas, iš po kurių Dievas 
maldą taip pat lygiai iš
klauso kaip ir bažnyčioje

NAUJA KRAUTUVĖ
Nauja Lietuviška Grosernė ir Sal
dainių krautuvė. Prašome visus 
Lietuvius atsilankyti, o busit paten
kinti. (37)
J. Macijauskas ir L. Lastauskas

6516 ST. CLAIR AVE.

esančiųjų.
Netoli bažnyčios yra ka

pinės.
Karo laiku Kurkliai daug 

nukentėjo; ne tik miestu
kas bet ir visi apielinkės 
gyventojai daug vargo per- 
kentė. Rusai ir Vokiečiai 
kariavo ištisas dvi savaites 
ant vietos ties Kurkliais ir 
Anykščiais. Dauguma ūki
ninkų liko be pastogių, lau
kai surausti granatų ir ap
kasų; javai buvo sumaišyti 
su žeme. Rusams traukian
tis žmonės paliko skurde. 
Bet ir Vokiečiai nedaug ką 
atsižvelgė Į sunaikintus u- 
kininkus: surekvizavo vi
sus gyvulius, palikdami šei
mai po vieną karvutę, ir 
plėšė visokias duokles.

Bolševikai Kurklių srity
je laikėsi trumpą laiką. Ne
žiūrint savo spėkų mažumo 
Lietuviai kovojo su didele 
energija ir parodė pasau
liui savo pasiryžimą būti 
laisvi. Ties Kurkliais ma
ža saujelė Lietuviij išvijo 
baisingą bolševikų armiją 
pasidarbavimu Kasto Zgir- 
skio, Gegužės 18 d. 1919 m. 
Jisai su savo buriu, smar
kiai kovodamas, išvijo bol
ševikus iš Kurklių ir pri
vertė palikti vieną patran
ką ir tris šovinių dėžes, už 
ką šiandien jisai tinkamai 
pagerbtas ir apdovanotas 
Vyties Kryžium.

P. Gruklis.

Klaidos pataisymas. Su
bačiaus aprašyme padaryta 
dvi klaidos: gyventojų ten 
yra arti 400, o aprašyme 
paduota rodos 200. Paskui, 
Subačius yra miestukas, o 
ne bažnytkaimis.

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

nama dovanai.
Pajieškojiniai iš Lietuvos 

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

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

ANT RENDOS AKRONE
4 kambarių namas, su furnasu 

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

864 Biruta St. Akron, O.

PARSIDUODA NAMAS
Geras 2 šeimynų, bargenas, savi

ninkas apleidžia miestą. Randasi 
1107 E. 174 St. tarp Lakeshore blv. 
ir Grovewood. Arti naujos Lietu
vių bažnyčios. Kreipkitės ten pat.

X Ofiso Telefonai Namu į 
;MAin 1773 KEnmore 4740W •

P. J. KERŠIS :
1426-S Standard Trust Bldg/ 

X Baigęs teisių mokslą Cumber- i 
T land Universitete ir darbuojas • 
X su Teisių ofisu advokatų i 
X Collister, Stevens ir ; 
X Kurzenberger ; 
S Su visais teisiu reikalais Lietu- t 

viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ’ 
kreipkitės # prie musų.

s--*--:--?-:—'--*-'!--:—

ESU jaunas Lietuvis, noriu susi
rašinėti su Amerikos jaunuoliais ir 
jaunuolėmis. Prašau atsišaukti:

Stanley Mengles 
Kaunas, Lietuvos Kredito Bankas

Lithuania

JIEŠKAU savo dėdė s Felikso 
Opolsko arba jo šeimos narių, bū
tent jo sunaus Juozo Opolsko ir kt. 
Feliksas išvyko į Ameriką prieš 40 
metų. Prieš 20 metų susirašinėjom, 
gyveno Pennsylvanijoj, Luzerne ap
skrityje. Prašom atsiliepti nors iš 
jų pažystamų nurodant jų gyveni
mo likimą.
Justina Opolskytė arba jos sūnūs 

V. Kupstas
Kaunas, Šančiai, Mažeikių g. la b.l 

Lithuania

JIEŠKAU APSIVEDIMUI vaikino 
amžiaus tarp 40 ir 50; aš turiu 40 
m., vaikų neturiu; turiu gerą darbą 
ir esu pasiturinti; aš esu gyvanaš
lė. Vyras gali būti gyvanašlis ar
ba našlys, kad tik ne girtuoklis.

Alena Bubilis (38)
1384 E. 33 St. Cleveland, O.

PAJIEŠKOMA:
Valaitis-Walitus, Petras, iki

1914 m. gyvenęs San Francis
co, Cal., kilęs iš Viltrakių km., 
Šakių apsk.

Makuška Juozas, Antano sū
nūs, iš Skernių k., Jūžintų v., 
Rokiškio ap. Amerikos atvy
kęs 1913 m. ir gyvenęs Hud
son, Pa.

Luksevicius-Lukasewicz Juo
zas, eks-kareivis, gyvenęs Mc
Adoo, Tamaqua, Philadelphia 
ir kituose Pennsylvanijos mie
stuose. Dingo be žinios. Jeigu 
jis yra gyvas gali atnaujinti 
prašymą del “disability com
pensation” ; jeigu miręs jo mo
tina ' gali prašyti atitinkamos 
pašalpos. Motina Teklė Luk- 
ševičienė gyvena Lietuvoje ir 
yra labai susirupinus sunaus 
likimu.

Kazokaitis Baltrus, atvykęs 
1913 m., pas B. Majauską, Eli
zabeth, N. J., ir ten (228 First 
st.) ilgai gyvenęs. Prašome 
pranešti ar jis tebėra gyvas ir 
koks jo antrašas; o jei miręs, 
kada ir kur.

Glaniba Juozas, iš Tarpučių 
k., Veiverių vai. Amerikos iš
vyko prieš karą, gyveno Scran
ton, Pa., 1920 m. buvo pasiren
gęs važiuoti Lietuvos, bet ar 
gęs važiuoti j Lietuvą, bet ar 
Lietuvos nepasiekęs.

Vaitiekaitis Kazys, Amerikon 
atvykęs prieš 38 m. ir gyvenęs 
Philadelphia, Pa. Jieško duktė.

Jasiunas Jonas, iš Sauginų 
k., Papilės v., Biržų ak., iki
1915 m. gyvenęs Lincoln, Neb. 
Jieško brolis Romualdas.

Skunsmonas Jurgis, Ameri
kon atvykęs 1906 m., 1909 gy
venęs Robinson, Utah, 1911 gy
venęs Frontier, Wyo., pasiva
dinęs Geo. Sonsmen; sakoma 
1923 m. buvęs Philadelphia, Pa. 
ir Amsterdam, N. Y.

Budrikas Feliksas, 1917 m. 
gyvenęs Cambridge, Mass. 1918 
dirbęs Bostone, ir pasišalinęs iš 
ten nesuteikęs adreso. Netar
navęs kariumenėje.

Grajauskai: Vincas, Kazys, 
Jurgis, Juozas ir Pranas, kilę 
iš Telšių apsk. Jurgis 1921 m. 
gyvenęs Scranton, Pa. Jieško 
motina.

Kacas-Cohen, Zalmanas, gy
venęs pas svainį Louis Kohen, 
Philadelphia, Pa.

Butkevičius Bronius, prieš 
karą gyvenęs Worcester, Mass. 
Karo metu neva buvęs kariu- 
menėje. Nėra žinių nuo karo 
pradžios.

Jieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji malonėkite 
atsiliepti j

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

15 Park Row New York

JIEŠKOMA
Kazys Brazauskas (Braz), 

buvęs Lietuvos kariumenės sa
vanoris. Prieš 1120 m. jisai 
gyveno Newark, N. J., ir buvo 
vietos Vyčių kuopos narys.

Jieškomasai ar asmens žiną 
apie jį prašomi kreiptis į Lie
tuvos Pasiuntinybę Amerikai:

Lithuanian Legation
2622 — 16th St. N. W. 

Washington, D. C.

! REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS•
j Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
i tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus - reikale bile 
j Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 
| kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIODIS
I 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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Kanados 
Naujienos
WINNIPEG, MAN.
Susitvėrė Lietuvių bedar

biams šelpti komitetas. At
ėjo tas taip labai bedarbių 
lauktas sezoninis laukų 
darbų laikas, bet bedarbių 
eilės nei kiek nesumažėjo: 
bedarbiai dar labiau skurs
ta negu pavasarį. Kada šis 
ekonominis krizis užsibaigs 
sunku pasakyti.

Matydama Lietuvių išei
vija kad niekas kitas nepa
gelbės kaip tik patys sau, 
sumanė subvert Lietuvių 
bedarbiams šelpti komite
tą, kuris rūpinsis vargo ir 
bado prispaustais savo tau
tiečiais.

Išrinktas tam tikslui ko
mitetas nutarė pakviest dvi 
Lietuvių organizacijas, W. 
L. D. Kultūrą ir A. L. D. L. 
D. 217 kuopą kad padėtų 
tame svarbiame darbe.

Pasitarus buvo sušaukta 
Lietuvių susirinkimas. Ne
žiūrint kad dabar daug Lie
tuvių yra be darbo, į susi
rinkimą atsilankė maža da
lis. Kodėl taip, sunku at
sakyti.

Susirinkus svarstyta ko
kiu budu geriausia šis su
manymas vykirit ir kaip 
sukelt pašalpai reikalingi 
pinigai. Buvo įvairių pa
siūlymų, naudingų ir visai 
beverčių. Buvo atsilankiu
sių daugumas siaurai įsiti
kinusių marksistų, todėl jie 
šiam kilniam darbui griež
tai prieštaravo. Jie sakė 
kad bedarbiai tverdami to
kius bedarbiams šelpti ko
mitetus atšaldo darbinin
kus nuo revoliucijinio ko
vojimo, padeda kapitalis
tams nerti sau ant kaklo 
kilpą. Sako, kai darbinin
kas bus alkanas tai geriau 
kovos. Sulyg jų išvadų, ne
reikia darbininkams rūpin
tis apie pašalpą, bet kelti 
revoliuciją ir viską versti 
aukštyn kojom. Vienas jų 
fanatikas net pareiškė kad 
kuris darbininkas atsisakys 
prisirašyt prie T. D. A. lai 
miršta badu, visai jį nešel
pti. Tai matot kaip tokie 
fanatikai darbuojasi ir ką 
jie duoda už bado prispau
stą savo tautietį. Jie ne
paiso šauksmo alkano, jei
gu žmogus protauja ir at- 
siko viską griauti. Jie pir
moj eilėj stato revoliuciją, 
o ne - darbininkų reikalus. 
Iš revoliucijos laimės jų va
dai, o darbininkai vistiek

badaus.
Pasidiskusavus, išrinkta 

i komitetas iš penkių asme
nų ir iš trijų asmenų revi
zijos komisija, sulyg kurios 
nuožiūros darbas bus vyk
doma.

Kas iš to darbo išeis pa
rodys ateitis. Tik iš šalies 
žiūrint išrodo jog vargu 
kas bus atsiekta, nes į ko
mitetą inėjo daugumoj vi
sai siaurų pažiūrų žmonės, 
kurie išsitarė kad be T. D. 
A. nieko negalima veikt. 
Jie neturės pasitikėjimo ir 
paramos visuomenėje.

Musų išeivija, išskyrus 
komunistus, labai atjaučia 
savus tautiečius, turėdami 
centą pusiau dalinasi. Taip 
ir turėtų būti.

Šešupės Bangos.

ft. Williams, Ont.
Nors čia yra nemažas 

skaičius Lietuvių, bet jokių 
žinučių iš čia laikraščiuose 
nejnatyt. Keletas šeimynų 
Lietuvių čia turi savo na
mus ir dirba, o kiti dau
giausia laikinai apsistoję. 
Bedarbių ir čia randasi ne
mažai. Kurie ilgesnį laiką 
čia gyveno tie gauna iš val
džios pašalpą, į savąitę 
$2.45, o iš kitur atvažiavu
siam pagalba sunku gąūti. 
Pasklido gandų kad atei
vius imančius pašalpą de
portuos atgal, tai daugu
mas nustojo imti pašalpą.

Rugp. 1 d. komunistai ir 
čia surengė demonstraciją, 
be žmonių mažai dalyvavo, 
ir jie tik pavaikščiojo po 
miestą su raudonomis vė
liavomis, vienas-kitas pasa
kė prakalbą išgirdamas so
vietų Rusiją ir tt.

i Bečerninkietis.

United States Marine Bąnd 
Concertai Stadiume

Specialiu pavelijimu Prezidento 
Hoover, garsus United States Ma
rine Band duos du koncertu Cleve- 
lando naujam stadiume, po pietų ir 
vakare, sekmadienį, Rugsėjo .27 d. 
Apsilankymas šio beno, kuris pra
garsėjo prie John Philip Sousa, 
Amerikos maršų karaliaus, bus pir
mas čionai nuo 1926 metų, kuomet 
“Prezidento Nuosavas Benas” tapo 
atkviestas į Clevelanda pasidarbavi
mu Junior League.

SKAITYTOJAMS
Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siėst 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.

Akrono Naujienos
ŠIS IR TAS

Rugpjūčio 28 d. sena Akro
no gyventoja p. Veronika Bal
sienė su vaikais apleido Akro- 
ną ir išvažiavo į Chicagą. Be
darbė privertė ją išvažiuoti iš 
čia. Nors ir gailėjo palikt bro
lius ir gerus kaimynus, vienok 
kitokio išėjimo nebuvo. Susi
rinko giminės ir geri draugai 
su ašaromis atsisveikino ją.

Poni Balsienė gera moteris, 
ji yra “Dirvos” skaitytoja ir 
sako būdama Qhicagoj su “Dir
va” nesiskirs, nes ją labai pa
mėgo.

Apsisaugokit. Akrone lan
kosi Lietuvis kurs save vadina 
Grigu. Bus apie 40 metų am
žiaus; sakosi esąs nevedęs. Bus 
apie 5 pėdų aukščio, tamsaus 
veido. Jis mėgina pas pasitu
rinčius Lietuvius lankydamasis 
kalbinti kad duotų tūkstančius 
dplarių, o jisai tam tikra maši
na padarysiąs antra tiek pini

gų ir žmogus patapsiąs tur
tingu. Deja, apgavikui nepasi
sekė rasti žioplių. Pagaliau už
uodė jis |<ad sekioja policija ir 
išsinešė sako, Chicagon važiuo
siąs. Kur toksai žmogus pasi
rodys raportuokit policijai.

Keliautojas.

IŠPARDAVIMAS
Sandėlio Prekių 

už mažiau negu išdir- 
bėjų kaštus

Reguliarės $10 lovos — $3.95 
Springsai $3.95; matrasai $3.95;

$150 valgomasis setas $79.00 
$165 vieškambario setai — $85. 

Viskas už Cash.

Reith Furniture Co.
10231 ST. CLAIR AVE. 

atdara vakarais.

Lietuvos Lietuviai ateina į 

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

MOKYKLOS JAU ATSIDARO!
Specialis Išpardavimas Vaikų 2 Kelnėm 

SIUTŲ
$4.95 - $7.95 - $9.95

MIEROS 6 IKI 17 METŲ AMŽIAUS 
Pilniausias pasirinkimas vaikams Kepurių, Marškinių, Kelinių, 

Sveterių ir kitokių reikmenų už žemas kainas.

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

kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. CHESNUL MAin
929 Society for Savings Bu

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2491

Bulding Contractors
. MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue

M. ROMAITIS 
13416|Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

6901

1404

2047

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street 

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS 
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

8716

9709

9720

Jewelers
J. J. LAZICKAS

6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
•

“DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
| 1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

' 7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

PENNZIPl Investykit in Elektrišką Refrigeratoriu

I DABAR I
| PENNZIP ETHYL I
1 NAUJAS ETHYL GASOLINAS
= Sudėtis geriausių ypatybių kokios tik randasi =
| PENNZIP |

Su visais patogumais kokius duoda Ethyl. = 
= Trumpu laiku koki PENNZIP buvo rinkoje jis = 
= tapo pop.uliariškiausias motorams kuras kokį = 
= kas kada publikai šioje srityje pasiūlė. Jj vir- = 
= sija tiktai -

PENNZIP ETHYL
1 COLUMBIA REFINING CO. |
jjiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiHmiimiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiijS

Darbo ir Laiko Taupytojas

Apsilankykit į Veltui Parodą Įvairių Išdarbių ir Modelių

THE ELECTRICAL LEAGUE
Builders Exchange Building 18-tas Aukštas 
Prospect arti Ontario Cherry 2335
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i j ienos
iogus patapsiąs tur- 
>ja, apgavikui nepasi- 
žiopliy. Pagaliau už- 

ad sekioja policija ir 
ko, Chicagon važiuo- 
toksai žmogus pasi- 
rtuokit policijai.

Keliautojas.

MVZAWVWWW 

{DAVIMAS
ilio Prekių 
iu negu išdir- 
u kaštus
10 lovos — $3.95 
.95; matrasai $3.95; 
įasis setas $79.00 
bario setai — $85.
i už Cash.

IŠ LIETUVOS ®

imiture Co.
CLAIR AVE. 
vakarais.
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tuviai, ateina j

:as Lietaus
ES. ~ 25c.
arti E. 9th St,
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Kelpėm (

Į

/ |

iių, Kelinių, |
as. t
O. j 
dings Rd. f

ENd. 4486

3
ENd. 4932
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DIDELIS SUVAŽIAVI
MAS RASEINIUOSE
Rugp. 16 d. Raseiniuose 

buvo nepaprastai didelis 
suvažiavimas-šventė, tauti
škų organizacijų ir ūkinin
kų. Į šias iškilmes buvo at
silankęs ir Respublikos 
Prezidentas Antanas Sme
tona. Tas nenuilstamas at
gimstančios Lietuvos dar
buotojas ir dabartinis Tau
tos Vadas-buvo sutiktas la
bai iškilmingai. Buvo pa
statyta trys vartai, mažos 
mergaitės gatvėse mėtė gė
les. Aikštėje, kur buvo pa
statyta altorius ir atlaiky
ta pamaldus, dekanas, Pą- 
cevičius Prezidentą sutiko 
bažnytiniais rubais apsivil
kęs.

Po pamaldų toje pat aik
štėje įvyko paradas, kuria
me dalyvavo 4,000 žmonių. 
Malonu buvo žiūrėt kai ži
li senukai ėjo į koją ir reiš-i 
kė pagarbą valstybės Va-i 
dui. Išviso aikštėje buvo 
apie 9,000 žmonių.

Vakare buvo vaidinimas. 
Suvaidinta Liudo Giros mi
sterija “Paparčio Žiedas”. 
Anot žmonių, Raseiniečiai 
kaip gyvi tokių iškilmių ne
buvo matę.

Be šito suvažiavimo nu
matyta dar trys panašus 
suvažiavimai: Mažeikiuose, 
Alytuje, Utenoje.

“Br.”

’KUS .
HEū. 3535

angers

•IS 
end. 0732

irance

ve.

Įvežta už 3,500,000 lt. dau
giau, kaip išvežta.

Lietuvos išvežimas per 
birželio 25.5 mil. lt. Tuo bil
du išvežimas buvo mažesnis 
už įvežimą 3,500,000 1. Paly
ginus su praėjusiu mėnesiu, 
birželio mėn. išvežimas su
mažėjo 2 mil. lt.

Per šių metų pirmą pus
metį buvo išvežta už 137,- 
300,000 lt., o įvežta už 139,- 
500,000 litų. Tuo budu ir 
pusmetinis įvežimas per
viršija išvežimą. “L.U.”

K. STONIS
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą niėsinyčią 

1310 Russell Road

Naujas Kelių Įstatymas 
Lietuvoje

Jau paskelbtas naujas ke
lių įstatymas. Naujasis įs
tatymas viešojo naudojimo 
plentus skirsto į dvi rūšis: 
1) magistralinius plentus 
ir 2) visus kitus plentus.

Plentus rūšimis skir
stys ministerių kabinetas. 
Plentas su paplentėmis tu
rės turėti pločio: pirmos 
rūšies iki 16 metrų, antros 
rūšies iki 17 m. Prie miestų 
ir kitose daugiau važiuoja
mose vietose plentų plotis i 
galės būti didesnis. Triobe- 
šius galima bus statyti ne 
arčiau, kaip per 6 metrus 
nuo plento griovos, iškasos 
šlaito ar pylimo pado. Bet 
iškasose, gilesnėse . kaip 4 
metr., trobesių statybos li
nija galės būti: nukelta iki 
15 metrų. ■ . . •

Vieškeliai skirstomi tri
mis rūšimis: pirmosios rū
šies vieškeliai bus keliai, ku
rie jungia miestus, pramo
nės centrus, kurortus ir ki
tas žymesnes apskričių vie
tas ir kurie turi susisieki
mui didelės reikšmės. An
trosios rūšies vieškeliai bus 
keliai, kurie jungia valsčių 
centrus, miestelius, bažnyt
kaimius, ir vasarvietes arba 
jungia šias vietas su plen
tais, geležinkelių ‘ stotimis 
ir pirmos rušieš 'vieškeliais. 
Trečiosios, rūšies—viisi Uiti 
viešojo naudėjimęsi keliai, 
kurie jungia atskiras .gyve
namąsias vietas.

Vieškelių juostos,. kryptį 
taisant, ištiesiant ar perke
liant į kitą vietą,, už paimtą 
žemę savininkui turės būti 
atlyginta. • •

Iš plentų ir .vieškelių 
griovių vandeniui nuleisti 
bus leidžiama kasti nulei
džiamuosius griovius 'tiek 
per valstybės' ir savivaldy
bių tiek per atskirų savi
ninkų žemes be atlyginimo.

Už plentų ir vieškelių 
griovių teršimą, tiltų ar ki
tų įtvarų gadinimą, plento 
ar vieškelio medžių sugadi
nimą ar sužalojimą, gyvu
lių kelio juostoje ganymą 
apskrities viršininkas galės 
bausti pinigais iki 500 litų 
arba bausmę pakeisti 1 mė
nesio arešto. ‘ L. U.”

Vilniaus Kraštas Labai 
Skursta po Lenkais
Kaip pripažįsta spauda, 

ekonominė Vilniaus padėtis 
paskutiniu laiku labai pa
blogėjo, kas matosi, kad ir 
iš šios statistikos. Šiais me
tais Vilnaus mieste ir kraš
te likvidavosi apie 585 įvai
rios įmonės, būtent: 48 mai
sto produktų parduotuvės, 
98 vartotojų bendrovės, 17 
kepyklų, 37 mėsinės, 8 gėra
lų daryklos, 2 saldainių ir 2 
popierio fabrikai, 7 chemi- 
nės įmonės, 19 metalo ir 14 
odų dirbtuvių, 65 stalių ir 
44 šaltkalvių dirbtuvės, 17 
kalvių, 78 batų ir 29 rūbų 
siuvyklos ir apie 100 kitų į- 
monių.

Ekonominei padėčiai pa
blogėjus, Vilniuj . atsirado 
daugybė elgetų. Šiomis- die
nomis įvyko, pasitarimas 
dėl prieinonių kovai' su el- 
gėtavimu. “M. R.”

Tvarkomi tiltų reikalai u
Šiomis dienomis savival

dybių departmentas išsiun
tinėjo visoms apskričių val
dyboms aplinkraštį, kuria
me siūloma ne vėliau š. m. 
lapkričio mėn. 15 d., t. y. 
kartu su 1932 m. sąmato
mis, paruošti ir savivaldy
bių departmentui pristatyti 
penkerių metų tiktų staty
mo darbų planą. “L. U.” 

_

j ĮGALIOJIMAI
; reikalingi Lietuvoje pirki- : 
> mui, pardavimui, valdymui ; 
! Kerniu ir kitokio turto. į 
! t ' ' ’ G.; ;K. S. Karpavičius
; Registruotas-Lietuvos 
j j Konsulate ,Notąrag* I ;
! Rašykit laiškais arba tatai- ; 
! . lankyki n jrpžbiSkai.

; į “DIRVA”
i 6820: Superior Ave. i. ? " > Į 

; " Cleveland,. Ohio. . ( j

S

The Modem 
Srtonal Anli»«pb<

30i, 601 
and $1.00

IŠVENGKIT 
TU ŽIAURIŲ 
GALVOS 

ŠALČIŲ 
i’AS GALIMA 
Zonite disinfek- 
tuoja gerklę, 
nosį ir burną. 
Naikina ligų 
perus. Nau- 
dokit regu
liariai ir iš- 

vengsit šalčių

PROBAK

DOVANOS
NAUJIEMS “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

VIENY ŠIŲ KNYGŲ GAUS DOVANAI!
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

.. PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo- 
i negalime. Prašome šitą įsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

ON 
et

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

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

WEST SIDE MUSICAL COLLEGE
Rugsejo-Sept. 1 d. atsidaro 31-mąs Mokslo Mėtas 

Mokinamą visokiais instrumentais.
MERRELL BLDG., 1900 West 25th, cor. Carroll

Lakewood Branch, 14623 Detroit Av. Pasiteiraukite.

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturesit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. - CLEVELAND, O.

*

KNYGOS KAINA $2.00

NIEKAI) DAR TOKIOS DOVANOS NE
BUVO PASIŪDYTA TL

ISITĖMYK1T JOG DUODAMA PAČIOS DIDŽIAUSIOS IR NAUDINGIAUSIOS 
KNYGOS. TINKAMOS KIEKVIENAM PAGAL JO. SKONIO IR REIKALAVIMO.

™oSja V y tautas Didysis
Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas? 
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkamj 
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl?
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie
Keistutį, Birutę, Vytautą

Didelė 318 puslapiu knvga
KNYGOS KAINA $2.00

NAMU DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4 

'puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. 
Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

KNYGOS KAINA $2.00

Geografija arba žemės aprašymas yra didele, net 
459 puslapių knyga, svarbi ir pamokinanti, iš ku
rios apsipažinsite su žeme, jos pavidalu, didumu, 
puatumu; kalnais ir jų vardais, apie juras, eže
rus, upes, plotį ir gylį; kokie kokiose šalyse gy
vena žmonės, ir tt. ir tt. Gausiai paveiksluota.

KNYGOS KAINA $2.00

Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak
tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimais li-

(Ši knyga duodama tk popieros viršeliais)
Duodama dovanų ir ši nauja puiki apysaka, tik 

ką išleista — tas parodo kad mes duodame ne ko-
' kiąs senas knygas, bet naujausias, kaip tai “Vy- - kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,

pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00
tautas Didysis” ir šią, “Juros Merga”.

ŽMONIJOS ISTORIJA
Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny

ga, supažindinanti su gyvenimu žmogaus ant že
mės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Tai 
yra darbo žmogaus istorija, parašyta lengva kal
ba, su daugybe paveikslų, taip kad šią knygą tu
rintis lengvai galės vaduotis visuose istorijos klau
simuose. Seniau parsidavė net po $4.00.

KNYGOS KAINA $2.00

Knyga žinių-iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių 
patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus; 
įvairus nurodymai amatninkams, ūkininkams, 
daržininkams, šeimininkams ir kt. 392 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00
Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidaujat

DIRVA
SKAITYKIT IR PUATINKIT “DIRVĄ”

6320 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Iš Collinwood
PO ilgų vasaros atostogų su- 

gryžo Collinwoodo reporteris. 
Gerai atsikvėpęs tyrame ore ir

velis” ir Petrausko “šių nak- 
cialy” (Dzūkiškai). Abiem dai
nom pritars smuiką jos sūnūs 
V. Greičius, o duktė Regina 
akompanuos jos dainoms ir 
chorui.

“Drapiežnas Dzūkas” dar kartą imsis Clevelan
de — imtynės Įvyks Rugsėjo 20 V. ir B. farmoj

SLA. 14 KUOPOS SPREN
DIMAI DEL SKANDALŲ

Rugs. 2 d. įvyko 14-tos 
kuopos susirinkimas, kuria
me tarp kitko nutarta iš
nešti rezoliucija Pild. Tary
bai už aikvojimą pinigų to
kiuose klausimuose kurie, 
yra aiškus ir nereikalauja 
kelis kartus važinėjimo — 
kaip pav. Vitaičių sukeltas 
skandalas centre. Toliau,1 
nutarta padaryti Pild. Ta
rybai pareiškimas kad ne-! 
duotų iždininkui laikyti de- j 
sėtku tūkstančiu dolariu I“ ~ - I
ant rankų, kuomet tie pini
gai galima padėti ant nuo
šimčių.

Po to imta iš pereito su
sirinkimo užsilikęs klausi
mas Vitaičių skandalo rei
kale. Nutarta išnešti SLA. 
Sekretorei P. Jurgeliutei 
užuojauta del nukentėjimo 
ir papeikimas užpuolikams. 
Negana to, išnešta reikala
vimas Pild. Tarybai kad 
muštynių surengėjus Vitai- 
tienę ir Vitaitį prašalintų 
iš Susivienijimo, jeigu yra 
aiškus Įrodymai jų kaltės.

Iš to visko matyt kad 14- 
ta kuopa nesusideda su ne
švariais politikieriais ir ne- 
užgiria jų darbų, kaip daro 
viena kita kuopa kurias 
vadovauja skandalistų ka- 
marotai. Narys.

IŠVAŽIUOJA Lietuvon laivu 
“Aquitania” Rugsėjo 9 d. šie 
Lietuviai:

Kazys Anužis, vietinis,
Dominikas Vindašius iš Ak- 

rono.
Visus dokumentus ir laiva

kortes jiems parūpino “Dirvos” 
agentūra. D. Vindašius yra 
senas “Dirvos” skaitytojas ir 
išsirašė “Dirvą” Lietuvon.

Laimingos kelionės abiem.

SVEČIAI-ŽURNALISTAI LANKYSIS CLE
VELANDE DVI DIENAS

Bružas Kružintailis (“V.” redaktorius) Gricius 
 *----------------

išsimaudęs’ ežero pakraščiuose 
su saulės įdeginta nugara, re
porteris vėl griebiasi už darbo
ir rašines žinutes apie Collin-
woodieciu brūzdė j imą. Rep.

šv. P. N. P. Baž. choras pra
dės giedojimo repeticijas su 
šiuo penktadieniu, Rugs. 4 d. 
Choras turi priešakyje 40 vai. 
atlaidus, giesmes, dainas kon
certui ir teatrui. Darbo bus 
daug, tik reikia jiegų. Daina
vimo ir vaidinimo mėgėjai, štai 
jums auksinė proga parodyti 
žmonėms savo talentus. Atei
kite prisirašyt prie šio jauni
mo būrelio. Vincas Greičius.

Su Rūgs. 4 d. prasidės nau
joj parapijoj šv. valanda. Kun. 
Karužiškis vėl patieks gražių 
pamokinančių paskaitų, choras 
giedos giesmes. Pradžia 7:30.

PALAIDOTA. Rugp. 29 d. 
tapo palaidota Ona Traškaus- 
kienė su bažnytinėmis apeigo
mis i.š Lietuvių Šv. Jurgio baž
nyčios. Ji buvo 63 m. amžiaus, 
paėjo iš šiaudiniškių k., Alvito 
parapijos, Suvalkų rėd. Ame
rikoj išgyveno 40 metų. Pali
ko vyras, penki sunai ir trys 
dukterys.

Ištariame ačiū visiems kurie 
dalyvavo pagrabe ir laidotuvė
se. Jonas Traškaųskas

ir vaikai.

LIETUVIŲ Banko piknikas. 
Pereitą sekmadienį manau sau 
galėsiu visą dieną praleisti na
mie, nėra kur važiuoti. Bet štai 
apie 9 vai. ryto suskambėjo du
rų varpelis, išeinu pažiūrėti ko 
kas reikalauja, nagi žiuriu kad 
vienas banko šėrininkas savo 
nauju automobiliu atvažiavo 
ir savo važiuojam Į musų pik
niką. Tai buvo vietiniams ge
rai žinomas Jonas Brazauskas. 
Na ir susėdę, apie 10 valandą 
išvažiavom. Kadangi kelias ei
na pro vietą kur atsibuna pa
sauline orlaivių paroda, užsu
kom ten pažiūrėti ir paskui nu- 
(Įundėjom Į Neuros daržą.

Piknikas buvo toks kaip bu
na visi musų piknikai, skirtu
mas tik tame kad Įžanga buvo 
veltui. Rengėjai turbut patys 
padengia lėšas. Buvo visokių 
žaislų ir buvo duodama dova
nos. Kurie norėjo pasišoko ik- 
sočiai. Publikos buvo gana

Šį šeštadieni ir sekmadienį 
Clevelande viešės du žymus 
Lietuvos žurnalistai, Antanas 
Bružas ir Augustas Gricius. Jie 
atvyko Amerikon taip kaip va
žiuoja į Lietuvą musų laikraš
tininkai — pasipažinti su mu
mis, su Amerikiečių Lietuvių 
gyvenimu, ir šį tą papasakoti 
kur susirenka didesnė Lietuvių 
grupė. Tai yra tik jų atosto
gų praleidimas, o ne kokia mi
sija. Atvažiavo ne aukų rinkti 
ir neatstovaudami ką nors poli
tiško, tik Lietuvos Žurnalistų 
Sąj-gą. Jų atsilankymas Ame
rikoje svarbus tuo kad kaipo 
laikraštininkai patys savo akio 
mis pamatys Amerikos Lietu
vius ir jų gyvenimą. Jie pir
mutiniai iš Lietuvos laikrašti
ninkų pasidrąsino atvažiuoti ir 
pažiūrėti kaip Amerika atrodo.

A. Bružas yra redaktorius 
labiausia Lietuvoje skaitomo 
ir Amerikiečių mėgiamo lai- 
rikiečių geriausia mėgiamo lai
kraščio “Musų Rytojus”. Gri
cius yra “Lietuvos Aido” ben
dradarbis.

Svečiai norėtų pasimatyti su 
daugiau Clevelandiečių, todėl 
kurie norite atsilankykit šešta
dienio vakare į “Dirvos” krau
tuvę, jie papasakos visko ko 
tik kas norės apie Lietuvą žino
ti. Jie.gryžta atgal į Lietuvą 
Rugsėjo 16 d.

Abu svečiai dabar vieši pas 
komp. A. Vanagaitį Chicagoje.

LIETUVIŲ Moterų Klubas 
pradeda savo rudeninį veikimą 
su užkandžiu ir “card party” 
pirmadienį nuo 12:15 vai. die
ną, Rugsėjo 14 d., Food Craft 
Shop įstaigoj, ant E. 4th st., 
tarp Prospect ir Euc'id. Mais
to dalykai turėtų interesuoti 
visas moteris. Tuo tikslu ir 
kviečiama narės ir jų draugės 
kurios interesuojasi. Tikim tu
rėti Lietuvių moterų didelį bū
rį. Ten bus aprodyta naujai 
gaminami valgiai, išaiškinama 
vertė jų naudojimo. Daug yra 
maisto dalykų krautuvėse į ku
riuos nekreipiam domės del to 
kad nežinom nieko apie juos, 
čia atsilankę patirsit apie nau
jus ir apie senus maisto pro
duktus. Atsilankiusioms bus 
duodama tų valgių paragauti.

šalip užkandžio, buk paskai
ta apie namų ruošą. Ten nėra 
nieko pardavimui. Po užkan
džio bus pasikortavimas kurios 
norės. Tikietai po 50c. ir ga
lima gauti iš klubo narių.

Narė.

J. J. Bačiunas, Tabor Farmos 
savininkas, rašo iš Palangos: 
“Pasiekėm Palangą Rugp. 15 
d. Suėjau su šliupais ir šian
dien p. Šliūpienė nupirko jums 
gintarų ir parvešime. Aplan
kėme Klaipėdos stock yardus, 
alaus fabriką, gintaro kasyk
las ir tt. Labai malonus įspū
džiai. Palangos rezorto sezo
nas baigiasi taip kaip pas mus 
po Labor Day. Visi jau pra
deda Palangą apleisti. Oras da
rosi gana vėsus ir pradeda lie
tus. Po nedėlios trauksime į
Kauną ir po provincijas. Ne
žinau tikrai kada gryšiu. La
bai malonu tėvynėj Lietuvoj, 
viskas savo. Labų dienų abiem 
nuo musų abiejų.

J. J. Bačiūnai.”

PIKNIKAS, šv. Jurgio pa-
skaitlingai. Teko kalbėtis su
keliais banko viršininkais, sa
ko biznis eina gana gerai. Va
kare apie 8 vai. gryžom namon 
patenkinti.

rapijonys kurie veikia prieš

SLA. 14 kuopa rengia dar 
vieną pikniką per Labor Day, 
V. ir B. darže. Piknikas prasi
dės sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
ir tęsis per visą naktį į pirma
dienį. Gros Luizos orkestras.

L.ILK.A. Moterų Sąjungos 
36 kp. laikys savo mėnesinį su
sirinkimą Rugs. 4 d. tuoj po 
pamaldų. Išgirsime seimo ra
portą ir bus pasitarta apie ru
dens darbuotę. Visos ateikite 
ir atsiveskite naujų narių.

ŠĮ sekmadienį, Rugs. 6 d., 
lygiai ant 5:30 vai. užsistaty- 
kit savo radio ant WJAY. sto
ties, nes dainuos šv. Jurgio pa
rapijos bažnytinis choras po 
vadovyste muz. Br. Nekrašo ir 
Stasė Greičienė, kuri padai
nuos Šimkaus “Plaukia sau Lai-

J. J. LAZ1CKAS
JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkininto 
ant visadosi Didžiausia Cle
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brangmenas ir 
talsom laikrodžius ir laikro
dėlius.

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4633—

NAUJA KRAUTUVĖ 
1466 E. 66th St.

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

rikoniškų saldainių.
A. Žukas—A. Zdanis

Kviečiame Lietuvjus apsilankyit.

RUGP. 25 d. nuo “card par
ty” liko naujai parapijai gry
no pelno $55. Ši pasilinksmi
nimo pramoga atsibuna apva- j 
lūs metus antradieniais. Bu-1 
na šokiai ir kortavimas bažny
tinėj salėj, 18022 Neff rd.

PIKNIKAS. Rugs. 6 d. atsi
bus paskutinis naujos parapi
jos piknikas naujoj vietoj, Pin
tai- ukėj, E. 260 st., tarp St. 
Clair ir Lake Shore blvd. Bus 
visokių vaišiu, graži muzika ir 
Lietuviškas svetingumas.

Rep. i

Telefonas HEnderson 9262 I

Dr. Jonas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

OFISO VALANDOS:
1 iki 3 po pietų 
6 iki 9 vakare.

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

b Dr. S. T. Tamošaitis 5
E (THOMAS) 4J v
E Lietuvis Dentistas {
J 1304 E. 68th St. g
I Kampas Superior Avenue I
[ Florida 2898-R I 
r (Virš Lietuviu Banko) Į

Keliones i LIETUVA
Nupigintos Round Trip Laivakortes
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“Drapiežnas Dzūkas” Juozas Bancevičius savo pergale 
“Aismano” puikiai pasižymėjo Clevelande, todėl rengiama 
jam antros imtynės, kuriose bus net dvi poros. Su juo 
atvažiuos dar vienas smarkus Chicagietis. Kas bus jų 
priešai bus paskelbta vėliau. Tėmykit ir rengkitės.

© ROSEDALE ©I 
Ory Cleaning Go.f 

HEnd. 7906 J 
C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave..

TAUTIŠKAS Benas rengia 
savo pirmą pikniką Rugsėjo 13 
d. Neuros darže. Gros pats 
benas, kuris jau daug gražių 
muzikos dalykų prasilavino.

Pirmą kartą Neuros daržas 
išgirs tokią muziką, kada ten 
suskambės apie dviejų desėtkų 
vyrų dūdų balsas.

Benas atsidavusiai mokinasi 
ir rengiasi šią žiemą1 daugiau 
pasidarbuoti.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St

BIRUTES
SALDAINIAI
Reikalaukite “Dirvos” 
krautuvėje skanių Lie
tuviškų “cukierkų” ga
mintų ir importuotų iš 
Šiaulių, “Birutės” sal
dainių fabriko produk
tų. Jos yra nesulygi
namai geresnės už vie
tines saldaines. Svaras 
75c. Su persiuntimu Į 
kitus miestus $1.00.

“Dirvos” Krautuvė
6820 Superior av. Cleveland, O.

DIENINIS IR NAKTINIS
Du Piknikai už vieną Įžangą *^5 

Atsibus Ned. RUGSĖJO-SEPT. 6 d., 1931
V. ir B. DARŽE prie Green Road 

—RENGIA S. L. A. 14-TA KUOPA—
Pradžia pikniko 2 vai. po pietų ir tęsis per visą naktį.

-----------Įžanga tik 25c ypatai-----------
Gerbiamieji: šis piknikas bus tuomi įvairesnis už kitus kad 

prasidės Nedėlioj po pietų ir tęsis per visą naktį, arba todėl kol 
batai nupliš nuo kojų bešokant. Taipgi kas turite noro kepti

Kun. Vilkutaitį, turės antrą sa
vo pikniką sekmad. Rugsėjo 6 

-------------- d. Neuros Darže, Brunswick, O. i Hot Dogs atsivežkit savo, o ten bus ugniavietė išsikepti.
Jonas Jams.1 Pradžia 10 vai. ryto. Kom.lMuzika: Luizos Orkestras.__ Kviečia Rengimo Komitetas.

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

Rugs. Septemb. 9d.
Kaina į Abi Puses $15922

KAINA I VIENA PUSĘ $102.50 KITAIS LAIVAIS - $94.50

Kitais Lai vais Round Trip į Klaipėdą $ 150
Kurie norit pigiai parvažiuoti Į Lietuvą pasinau- 
dokit šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio mė
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per
kant laivakortę i abu galu (round trip) galit par
važiuot į Lietuvą vienu iš didžiausių pasaulyje 
laivu tik už $159. Taksai ekstra. Į vieną galą 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $102.50 Į

Klaipėdą. Kitais laivais — $94.50.

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

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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