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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

7 DARBININKAI 
SUDEGĖ

Philadelphia, Pa. — Da
rant bandymus su naujai 
įrengtu gazolino tanku, iš
tikus sprogimui užmušta 7 
darbininkai, 9 kiti sunkiai 
apdeginta.

Rochester, N. Y. — Spro
gime Eastman Kodak Co. 
dirbtuvėj užmušta 2 darbi
ninkai, 9 kiti sužeista sun
kiai, 20 sužeista lengviau. 
Sprogimo laike dirbtuvėje 
buvo 800 darbininkų, jie iš
gelbėti.

Benton, III. — Ištikus ek-

PADARYTA MILŽI
NIŠKI NUOSTOLIAI
Belize, Honduras (Pietų 

Amerika). — Rugsėjo 10 
d. šį miestą ir plačią sritį 
užklupo baisi vėtra-uraga- 
nas, kurioje žuvo, kaip ap- 
skaitliuojama, apie 1,200 
ypatų. Miestą užklupo vė
tra ir vėtros užneštas jurų 
vanduo, išgriovė daug na
mų ir sunaikino daug kito
kio turto. Po to prasidėjo 
gaisras, kuris padarė dar 
daugiau nuostolių.

Gyventojams pristigo ge
riamo vandens ir maisto.

Gyvi likusieji darbuojasi 
po griuvėsius jieškodami 
sužeistų ir užmuštųjų la
vonų. Daug lavonų randa 
vandenyje.

Sugriauta Šv. Jono kole-

TRAUKINIO NELAIMĖJ 
UŽMUŠTA 25

Budapeštas, Vengrija. — 
Traukinyje užtaisytai bom
bai sprogus netoli Biator- 
bagy, nukritus vagonams į 
pakalnę užmušta apie 25 
pasažieriai ir 40 sužeista.

Spėjama kad sprogimą 
užtaisė radikalai.

PINIGŲ CIRKULIUOJA 
LABAI DAUG

Suv. Valstijose^ šiuo tar
pu cirkuliacijoje pinigų yra 
labai daug, net $5,051,333,- 
592, arba po $40.31 nuo gal
vos. Liepos 31 d. buvo po 
$38.35 nuo galvos.

1920 m. Spalių 31 d. nuo 
galvos buvo po $53.01.

I Geneva, Šveic. — Tautų 
'Sąjungos posėdyje Vokieti- 
j jos atstovas Curtins iškėlė 
protestą prieš varžymą ka- visą šalį, bet po 12 valandų 

Įriško ginklavimosi, o Fran-jtapo numalšintas. Užmuš- 
j euzijos atstovas Briand iš- ta tik 3 ypatos.
sireiškė kad Francuzija tu- Sukilo Austrijos fašistai, 
ri gauti užtikrinimus, tik- užgriebė šešis miestus Sty- 
tai tada ji -sutiks mažinti rijoj. Bet valdžios kariu- 
savo karišką ginklavimąsi, menė greitai padėtį patai- 
Tokiu budu tarp Francuzi- 
jos ir Vokietijos vėl apsi
reiškė nesutarimas.

Abu, ir Francuzijos ir 
Vokietijos atstovai, priža
dėjo paramą businčiai nu
siginklavimo konferencijai 
Londone Vasario mėnesį, 
1932 metais.

Italijos atstovas pasiūlė 
Tautų Sąjungos narėms su
laikyt statymą kariškų lai
vų nuo dabar iki nusigink
lavimo konferencijos Vasa
rio mėnesį. Kitos valsty
bės tam pritaria, išskyrus 
Francuzija.

AUSTRIJOS FAŠIS
TŲ SUKILIMAS
NUSLOPINTAS

Vienna, Austrija. _  13 Keturiolika kaltinamųjų nuteista, 10 Išteisinta, tarp jų
ir Prof. A. Voldemarasd. Rugsėjo Austrijoje buvo 

sukilimas, kuris nustebino

sė. Sukilimą vadovavo 50 
m. amžiaus advokatas ir 
karo veteranas, Dr. Pfrie- 
rner.

, c ^'įgija, kurioje užmušta kelisplozijai Safety Mining Co.l^V^. 
dirbtuvėje užmušta penki i 
darbininkai. Du sudegė ant 
vietos, o trys mirė nuvežti 
į ligonbutį.

.’ desėtkai studentų.
Tapo suardyta visa 

munikacija.
Vėliau praėjo kita vėtra 

kitu ruožtu ir padarė 
stelių Vakarų Indiją 

Am. Raudonasis Kryžius se, užmušta keliolika 
skelbia kad apie 1,000 jo'nių. 

skyrių šioje šalyje jau už-j ---------------
siima šelpimu bedarbių ir, PRIEŠINGI HOOVER’D 
jog tapo išsiuntinėta para-l KANDIDATŪRAI 
ginimai kitiems skyriams Tarp Republikonų parti- 
užsiimti šelpimu. įjos nekuriu narių pradeda

Nepersenai, kuomet Rau-1 kilti nepasitenkinimai Pre- 
denasis Kryžius buvo ragi- zidentu Hoover’u ir jie kal- 
namas rūpintis bedarbiais, ba apie naujus kandidatus 
nekurie jo viršininkai sakė 
kad R. K. užduotis yra gel
bėti tik karo ir gamtiškų 
katastrofų nukentėjusius.

ko-

nuo- 
salo- 
žrtio-

SUOMIJOJ PPOHIBI- 
CIJAI NESISEKA

Suomija, artima Lietuvos 
kaimynė, turi prohibiciją 
jau 12 metų. Tačiau ir ten 
mažai kas įstatymą pildo, 
ir svaiginančių gėrimų gė
rimas padidėjo dvigubai 
nuo prohibicijos Įvedimo.

Areštai už to Įstatymo 
laužymą nuolat daugėja ir 
visoje šalyje didėja prieš
taravimai tai tvarkai.

Amerikonai darbininkai 
gryžta iš Meksikos. Mek
sikoje Įvesta naujas Įstaty
mas sulyg kurio visokiuose 
darbuose turi būti nema
žiau 90 iš 100 darbininkų 
Meksikos piliečiai. Tokia 
tvarka palietė Amerikonus 
kurie ten uždarbiavo ir jie 
netekę darbų gryžta atgal.

Suv. Valstijų kariškam 
laivynui pradėta budavoti 
11 naujų laivų naikintojų, 
kurių vertė bus $50,000,000. 
Kariško laivyno reikalams 
paskirta $200,000,000, iš ko 
beveik viskas bus sunaudo
ta budavojimams naujų lai
vų ir kitų reikmenų.

į jo vietą. Senatoriai Fra
zier (iš No. Dakotos) ir 
Brookhart (iš Iowa) sako 
kad Hoover privalo išsi
traukti iš 1932 metų prezi
dentystės lenktynių.

Kas yra žymiausi 
datai Į Republikonų 
jos kandidatus dar 
ku.

Demokratų partija pla
čiai judina savo kandidatų 
klausimą. Tarp jų yra: Ba
ker iš Clevelando, Roose
velt iš New Yorko, Smith 
iš New Yorko, Young iš 
Alabamos.

kandi- 
parti- 
neaiš-

MA-

dienų darbas, 
automobilių 

pranešimai 
beveik pusė

Iš 
in- 

rodo 
dar- 
die- 
dar-

Penkių 
daugelio 
dustrijų 
jog jose 
bininkų dirba penkias 
nas Į savaitę, kuomet 
bo yra. Penkių dienų sa
vaitė pradeda patapti nu
statyta tvarka tose dirbtu
vėse. Reikia tik kad darbo 
butų, o darbininkai atsieks 
savo troškimo dirbti pen
kias dienas.

PRIEŠINGI ALGŲ 
ŽINIMUI

Londonas. — Naujai An
glijos vyriausybei pradėjus 
vykdyt taupumo programą 
ir paskelbus kad bus maži
nama algos visų valdžios 
tarnautojų, šiose dienose 
prasidėjo bruzdėjimas tarp 
kariškų laivų jūreivių, ku
rie priešingi algų mažini
mui.

AUKŠTAS MUITAS IŠ
VIJO AMERIKOS PI

NIGUS SVETUR
Kaip suvestos skaitlinės 

parodo, iš priežasties Įve
dimo aukšto tarifo, dauge
lis Amerikos išdirbysčių iš
sinešdino Į svetimas valsty
bes ir ten Įsteigė savo fa
brikus. Tokių fabrikų Įs
teigimui Amerikonai inves- 
tino kitose šalyse apie 15 
bilijonų dolarių 1930 metų 
bėgyje.

Vienoj Kanadoj investy- 
ta $3,941,693,000, o visoje 
Europoje — $4,929,277,000.

Pietų Amerikoje — $3,- 
041,926,000; Vakarų Indijo- 
se — $1,233,484,000; Azijo
je — $1,022,949,000; Mek
sikoj ir Centralinėj Ameri
koj — $968,576,000.

RUOŠIASI PRIE BIZNIO 
SU ATLANTIKU

Toledo, Ohio. — šis mie
stas. prie Erie ežero, vie
nas iš keleto didžiųjų ežerų 
prekybinių miestų, bėgyje 
penkių metų išdėjo $25,- 
000,000 savo uosto pageri
nimui ir ruošiasi prie dide
lės prekybos su Atlantiko 
laivais kaip tik prasidės 
judėjimas St. Lawrence li
pe susisiekimas Atlantiko 
laivų su ežerais.

Toledo jau dabar yra- di
džiausias anglies perkrovi
mo uostas šioje šalyje, 
smarkiai lenktyniuoja 
Clevelandu.

GANDHI KABĖJO PER 
RADIO

Londonas. — Rugsėjo 13 
d. Indijos vadas Gandhi, at
vykęs Į Angliją taryboms 
del Indijos likimo, sutiko 
kalbėti per radio į Ameri
kos gyventojus. Jisai kal
bėdamas šaukėsi i pasauli 
gelbėt pusiau badaujančius 
Indijos žmones, kurie mir
šta kovodami už savo atsi- 
liuosavimą.

Gandhi sako kad pasau
liui nėra ko bijoti iš Indijos 
laisvės. Indija nepalink- 
sianti prie Rusijos komu
nizmo.

RAGINA DIRBTI KAIP 
MULUS

Jis 
su

8 PRIGĖRĖ
Jugoslavijoj, ant

Thesis apvirtus laivui pri
gėrė 8 žmonės. Laivą ap
vertė kilus audra ir perkū
nija.

upės

TŪRINĖJ A DIDELĘ AT
EIVIŲ ŠMUGELYSTĘ 
New York. — Federaliai 

viršininkai skelbia susekę 
jog bėgyje praėjusių 10 me
tų buvo varoma milžiniška 
svetimšalių šmugelystė iš 
Kanados ir Meksikos, iš ko 
šmugelninkai uždirbo apie 
$20,000,000. Žmonių gabe
nimui buvo panaudota grei
ti laivai, orlaiviai, automo
biliai ir net valtys.

Sakoma kad žmonės mo
kėdavo nuo $200 iki $5,000 
už Įšmugeliavimą, ir pas
kiau turėdavo mokėti dar 
daugiau, kad neliktų išduo
ti ir išvežti atgal.

NAUJAS GREITUMO 
REKORDAS

Calshot, Anglija. — Ka
riškas lakūnas Leit. Stam
ford specialiai budavotu or
laiviu darydamas greitumo 
bandymus lėkė tarpais iki 
404 mylių Į valandą greitu
mu.

Maskva. — Sovietų carai 
'vėl išleido karštą atsišau
kimą Į darbo mases dirbti 
visomis galėmis užbaigimui 
industrializacijos progra- 
mo. Visi raginami užbaig
ti tą programą 1932 metais 
ir žadama visokios gerovės. 
Tas gal pastūmės darbinin
kus kad ir alkanus ir pus
nuogius, dirbti visomis ga
lėmis, tikint ko nors geres
nio darbo pabaigoje. Vie
nok iš sovietų carų ko .nors 
gero tikėtis yra tuščias da
lykas. Komunistai išgalvos 
ką nors kitą ir vėl spaus 
pusbadžius dirbti.

KEROSINAS VAISTAS
Texas Universiteto tyri

nėtojai skelbia jog atrado 
nevalytame kerosine alko- 
loidus kurie turi tam tikras 
gydymo savybes. Pennsyl- 
vanijos universiteto labora
torijos imasi toliau vesti 
tyrinėjimą.

Alkoloidai, skirtingi už 
ką nors iki šiol gauto iš na
tūralinių šaltinių, yra toje 
klesoje kuri priguli prie 
hydro-aromatiškų medegų, 
o turi savyje tai ką turi 
tam tikri augalai, kaip ki- 
niną, morfiną, kokainą ir 
strychniną.

AMERIKOS KVIEČIAI 
PABRANGO

Pradėjus mažėti baimei 
kad Rusija užvers pasaulio 
rinkas kviečiais ir Ameri
kai neliks kur savo kviečių 
dėti, Amerikoje grudų kai
nos pradėjo stiprėti. Pasta
rose dienose pradėjo aiškė
ti kad šymet sovietų der
lius bus mažas ir Rusija ne
galės daug eksportuoti.

Į»?WŽMEgBI

BARZDOS SUGRYŽTA
Vienas New Yorko žy

mus siuvėjas sako kad vy
rai vėl imsią auginti barz
das pritaikymui savo veido 
prie naujų businčių vyriš
kų rūbų madų.

Barzdos per amžius buvo 
ženklas vyriško stiprumo, 
bet atėjo laikai ir jos išėjo 
iš mados, išskyrus išimti
nus atsitikimus.

LAIMĖJO VAGIŲ ČAM- 
PIONATĄ

Chicago. — Vienam ban-, 
ke lėtas, švelnaus budo, na
mus mylintis tarnautojas 
knygų suklastavimais suvo
gė to banko $3,666,929. Jis 
tuomi užsitarnauja titulą 
čampiono klastuotojo Ame
rikos bankų istorijoje. Pa
sitaiko kad bankų tarnau
tojai klastuodami knygas 
nusuka desėtkus ir 
tūkstančių dolarių, bet šis 
nusuko virš trijų milijonų 
dolarių.

Yra ką ir daugiau pinigų 
suvogė, bet tie buvo patys 
bankų vedėjai, savininkai, 
ne tarnautojai.

šimtus

Kaunas. — Dvi savaites 
slaptai ėjus Kariumenės 
Teisme vadinama atentato 
arba Voldemarininkų byla, 
Rugpjūčio 30 d. pasibaigė. 
Byla buvo labai sudėtinga, 
nes čia rišosi ne tik atenta
to reikalai, bet buvo spren
džiama ir apie neva ruoštą demaras yra išteisintas, jį 
perversmą prieš dabartinę čia pat teisme sveikino kal- 
V yriausybę.

Kaip žinoma, bylos pra
džia įvyko praeitų metų vi
duryje, kada du Voldemaro 
grupės žmonės — Vaitke
vičius ir Pupaleigis — vieš
butyje norėjo nužudyti tuo
metinį Kriminalinės Polici
jos direktorių, o dabar Vi
daus Reik. Ministers, Pulk. 
Rusteiką. Tačiau atenta
tui nepavykus, kaip tardy
mo metu vis aiškėjo, kad 
Voldemarininkai turėjo sla
ptą organizaciją ir ruošė 
sukilimą. Teismo metu tą 
faktą savo liudijimais pa
tvirtino ats. gen. Plechavi
čius ir Vidaus Reikalų Vi
ce-Ministers pul. Štencelis, 
kurių pirmajam buvę pa
siūlyta net diktatoriaus 
vieta jei tik perversmas pa
vyktų.

Teismas, išposėdž i a v ę s 
dvi savaites, savo sprendi
mą taip formalavo: Pripa
žinti kaltais priklausius 
slaptai organizacijai ir kur
sčius nuversti esamą val
džią šie asmens ir jiems 
paskirtos tokios bausmės:

Kapitonui Gineičiui 1 me
tai paprastojo kalėjimo,

Algirdui Sliesoraičiui 1 
metai paprastojo kalėjimo, 
bet jam įskaityta iškalėtas 
laikas ir liko sėdėti 4 mėn.

Steikunui 1 metai papra
stojo kalėjimo; atskaičius 
atsėdėtą laiką — paleistas.

Antanui Butkevičiui 8 
mėnesiai paprastojo kalėji
mo ; Iškaičius atsėdėtą lai
ką — paleistas.

Petrui 
paprasto 
atsėdėtą 
mėn.

Kaziui 
paprasto 
čius atsėdėtą laiką — liko 
2'/2 mėn.

Jonui Romančioniui 1 m. 
paprastojo kalėjimo;

Jurgiui Vėžiui 
Iškaičius atsėdėtą 
ko 2'Z* mėn.

J. Gedminui 1 
kalėjimo; liko dar 4V-> mėn.

Povilui Pakarkliui ir Al
bertui Dideliui — po 1 me
tus paprastojo kalėjimo 
lygtinai (5 metais ištyrimo 
laiko).

Atentato įvykdytojai — 
svarbiausieji kaltinamieji— 
nuteisti: Julius Vaitkevi
čius 15 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir Antanas Pu
paleigis 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Kiti visi 
kaltinamieji išteisinti.

Jie yra: Prof. A. Volde
maras, kapitonai: Leonas

Virbickas ir Mačiuika; VI. 
Mylimas, Juozas Juršynas, 
Jonas Viliušis, Kazys Ro- 
bačius, Jadvyga Sipkevičai- 
tė, Jonas Bagdanavičius ir 
Antanas Povilauskas.

Paskaičius sprendimą ir 
; sužinojus kad Prof. A. Vol-

ti

tinamieji, advokatai ir pu
blika. Jam išėjus iš teis
mo Į gatvę, irgi daug žmo
nių jį sveikino.

Ką sako kaltinamieji 
ir visuomenė

Kaltinamieji nepatenkin- 
teismo sprendimu ir ža

da apeliuoti j Vyriausi jį 
Tribunolą. Kai kurie jų, 
atlikę bausmę, žada išvykti 
Į užsienį. Teismo sprendi
mas žaibo greitumu aplėkė 
visą Lietuvk, nes visuome
nė su didžiausiu nekantru
mu laukė bylos pabaigęs ir 
spėliojo ar bus Prof. Vol
demaras išteisintas ar nu
baustas. Sprendimo dieną 
Kauno gatvėse žmonės tik 
ir kalbėjo apie A. Voldema
rą ir jo bylą.

Kadangi Prof. A. Volde
maras yra išteisintas tai, 
manoma, jis bus paliktas 
laisvėje ir nereikės gryžti 
į Platelius, kur jis yra iš
tremtas visam karo stovio 
laikui. Dabar jis žada ap
lankyt savo brolį, kuris gy
vena Zarasu apskrityje.

j. k. ss.

Naujausi

TEATRAI

Požėlai 
kalėjimo 
laiką —

1 metai 
Iškaičius 
liko 2'Ą

Šileikai 
kalėjimo;

1 metai
įskai-

1 metai; 
laiką li-

metai p.

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. Knygutė 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. .. . 50c

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

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

Žemės Rojus
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyveninio. 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 0 vyrai 
ir 3 moterys ......................... 25c

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

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

REIKALAUKIT DABAI.:

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.



DIRVA

Korespondencijos DAYTON
PITTSBURGH

Rūpinasi bedarbiais. Su
rinkus smulkmeniškas ži
nias pasirodo kad šią žiemą 
aprūpinimui Pittsburgo be
darbių reikės apie $6,500,- 
000. Sukėlimas tokių pini
gų bus didžiausia našta 
kokią miestas kada turėjo. 
Pereitą žiemą, nors reikėjo 
mažiau, bet dvi tokios or
ganizacijos, surėmusios pe
čiais, pinigus sukėlė. Pasi
tiki padaryti ir šį rudeni.

Daug skiria mokykloms. 
Iš valstijos iždo paskirta 
net $5,279,913 viešų mokyk
lų užlaikymui. Valstija iš
duoda tam tikras sumas pi
nigų mokyklų palaikymui 
iš surenkamų taksų.

Valstijos mokyklos išda
lintos Į keturis laipsnius ir 
kiekvieno laipsnio mokyk
loms skiriama tam tikros 
sumos.

Allegheny 'apskrityje mo
kyklos gauna $639,551.

Spalių 1 d. gaus savo pi
nigus pirmo laipsnio moky
klos Pittsburge ir Philadel- 
phijoj.

NOTICE TO LITHUA
NIAN STUDENTS

All Lithuanian students, 
from any part of the coun
try, who have been gradu
ated from a four year High 
School or any school equi
valent to a four year High 
School, intending to attend 
a Pittsburgh College or 
University are invited to 
join the “Lithuanian Inter
collegiate Club”.

Any College or Universi
ty graduate living in Pitts
burgh permanently or tem
porarily is also invited to 
join. The “Lithuanian In
tercollegiate Club” is a non 
sectarian club composed of 
college students and grad
uates.

For further information 
write to

Miss Milda Virbickas 
124 Moultrie Street 

Pittsburgh, Pa.

Smarkios politikos. Šio 
rudens Pittsburgo miesto 
tarybos rinkimai bus labai 
audringi. Dabar, dar tik 
nominacijas darant, iške
liama aikštėn visokios nie- 
kšystės. Pradeda išeiti ai
kštėn kad politikieriai ku
rie turi savo rankose mies
to tvarką, daro net tokias 
niekšystes kaip išdavimas 
taksu mokesčių paliudymų 
tokiems kurie jokių mokes
čių nemoka, ir tokius paliu
dymus gavę žmonės eina ir 
balsuoja už tam tikrus as
menis, sulyg politikierių į- 
sakymo. Sakoma kad tak
sų liudymų nelegaliai išda
linta net 55,000.

Rugsėjo 15 d. laike nomi
nacijų mieste prasidėjo te
roras: muštynės, šaudymai, 
užpuolimai, areštai ir kito
kie žiaurus darbai, kuomet 
dabar Įsigalėję ponai norė
jo laimėt nominacijas, nors 
jie pridarė visokių blogu
mų laike savo valdymo.

Tai kas darosi kur poli
tikieriai perilgai Įsibuna ir 
paskui nenori užleisti vie
tų kitiems.

349 mylios naujų kelių. 
Pennsylvanijoj šymet, su 
pagalba federalės valdžios, 
išstatyta 349 mylios naujų 
vieškelių. Iš valdžios gau
ta $10,000,000 tam tikslui; 
o valstija davė $2,000,000.

Kaip dirbama už prohi- 
biciją ir prieš tabaką. Per
eitą žiemą Pittsburgo mo
kyklose tapo išdalinta net 
875,000 įvairių leidinių pa
remiančių prohibiciją ir ra- 
ginančių kovot prieš naudo
jimą tabako. Tuo darbu 
užsiima Moterų Krikščio
nių Blaivininkių organiza
cija.

Prohicijos priešai nori 
uždrausti platinimą litera
tūros per mokyklas, agita
cijai už prohibiciją.

Pittsburgo srityje atsi
darius pradinėms mokyk
loms, į jas įstojo apie 201,- 
000 mokinių. Iš jų 114,000 
yra miesto mokyklose, o 
87,000 parapijinėse mokyk
lose.

Orlaivių stoties atidary
mas. Pereitą savaitę įvyko 
iškilmingas atidarymas tik 
ką įrengtos Pittsburgo ir 
Allegheny apskrities orlai
vių stoties, kuri kaštuoja 
$3,500,000. Atidarymui at
vyko desėtkai kariškų ir 
civilinių lėktuvų parodyda
mi įvairių skraidymo ma
nevrų. Desėtkai tūkstančių 
žmonių suvažiavo į atida
rymą.

Pittsburgo didumas. Su
lyg cenzo biuro žinių, didy
sis Pittsburgas užima 1,517 
mylių plotą ir jame gyvena 
1,930,111 ypatų.

Pittsburgo distriktas už
ima Washington apskrities 
miestelius, miestelius greta 
Monangohela upės, ir Fa
yette ir Baever apskričių 
dalis.

Prie Pittsburgo srities 
nepriskaito Allegheny aps
krities tolimesnius mieste
lius.

Sulyginimui galima pa
minėti kad New Yorkas 
guli tik ant 308 ketvirtai
nių mylių ploto. Londonas 
užima 443,449 akrus žemės.

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

visą kaimą!

ŠIS-TAS
Išvažiavo į Paryžių. Po

licijos viršininką? Wurst- 
ner ir detektivų inspekto
rius Yendes išvažiavo į po
licijos viršininkų tarptauti
nį suvažiavimą? Jiedu ža
da aplankyti kitus svarbes
nius Europos miestus.

Klaidos pataisymas. Per
eitame “Dirvos” numeryje 
padaryta klaida kaslink 
viešos gerovės departmen- 
to bedarbių šelpimo. Buvo 
pasakyta kad duoda darbo 
ir moka vietoj $3.60 po 
$3.20 į dieną, o dabar mo
ka tik po $2.40.

Nori mažint algas. Bū
davo jimo kontraktoriai su
sitarė ir per savo sekreto
rių pranešė būdavojimo a- 
matų darbininkų unijoms 
kad po išsibaigimo dabarti
nių sutarčių su unojimis 
daugiau jų neatnaujins.

Budavotojai nori numa
žinti darbininkų algas, ku
rios yra perdidelės ir ne
pritaikytos šiems laikams. 
Kontraktoriai prie to turi 
priekaištų darbininkų uni
joms buk jos leidusios už
imt mieste darbus kontrak- 
toriams iš kitų miestų, to
kiu budu vietiniai kontrak
toriai būdavo nuskriausti.

Kas iš to išeis sunku pa
sakyti, bet galima žinoti 
tad darbininkai neužsileis 
ir pradės streikus.

Amerikonai tiki į gyvas
ties apdraudą. Gyvasties 
ipdraudos reikalams lei
džiamas žurnalas “Specta
tor” praneša kad Suv. Val
stijose ir Kanadoje yra 391 
ypata kurios apdraudusios 
savo gyvastis nuo $1,000,- 
000 ir daugiau.

Du Daytoniečiai irgi la
bai aukštai įvertinę savo 
gyvastis. Frederick B. Pat
terson, National Cash Re
gister Co. prezidentas, ap- 
draudęs savo gyvastį ant 
$5,480,000. C. F. Kette
ring, vice prezidentas Ge
neral Motors Corp., apsi
draudęs ant $4,027,370.

Ožka prarijo pinigus. Ar
canum, O., ūkininkas Hen- 
linger nepersenai pametė 
savo piniginę mašnelę, ku
rioje buvo $23 ir keletas 
čekių. Už tūlo laiko atsi
minė kad pametė ją ožkos 
tvarte. Tuoj papjovė or
ką ir rado jos pilve mašne
lę apkramtytą, bet pinigai 
nesugadinti.
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B SUSI VIENI JIM AS
; LIETUVIU AMERIKOJE
; Didžiausia Lietuvių Organizacija
5 307 W. 30 Street New York, N. Y.>4
h S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių 

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

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

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- 
-J mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
m nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- 
< ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
J prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
i mergaites.
M Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- 
J ba į vietinių kuopų valdybas.

M 
*
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PHILADELPHIA, PA.
Prakalbos. Rugsėjo 5 d. 

Lite. Tautos Katalikų Baž
nyčios komitetas buvo su
rengęs prakalbas, kalbėjo 
nesenai iš Chicagos atvykęs 
Arkivyskupas S. A. Genio- 
tis. Žmonių atsilankė daug. 
Kalba buvo dviejose temo
se, ir gana ilga, bet žmonės 
atidžiai klausėti. Ark. Ge- 
niotis kalbėjo moksliškai ir 
visiems suprantamai. Jo 
atsilankymas paliko gerą 
įspūdį. Jis yra energingas 
jaunas žmogus. Per pra
kalbas buvo platinama jo 
atsivežtos knygos ir L. T. 
K. Bažnyčios org “Tautos 
Balsas”. J. Krasauskas.

ISXXXXXXXZXXXXXXXXXXX3XXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

“Tautos Balso” Nr. 2
Jau išėjo iš spaudos Lietu

vių Tautinės Katalikų Bažny
čios organas, 2-ras numeris Ir 
šis numeris vra įdomus ir tu
riningas. Metams kaina $1.50. 
Adresas: “Tautos Balsas”,
1743 N. Sumner avė., Scran
ton, Pa.

BROOKLYN, N. Y.
Trijų Srovių Bendras Pasi

tarimas SLA. Nomina- 
cij Reikalu

Rugsėjo 4 d. “Vienybės” 
salėj įvyko Tautininkų, So
cialistų ir Sandariečių pa
sitarimas apie kandidatus 
į SLA. centro viršininkus. 
Susirinkimą sušaukė SLA. 
“Sargybos” komitetas susi
dedantis iš X. Strumskio, ir 
už sekretorių A. B. Stri
maičio kvietimu. Dalyva
vo 32 asmenys atstovaują 
tris kuopas Boroklyno, Pa- 
tersono, Elizabetho, White 
Plains, Newark, Maspeth, 
Great Neck ir dar regis 
vieną ar dvi kitas kuopas.

Susirinkimą atidarė ir 
vedė Strumskis, sekretoria
vo Strimaitis.

Pradėjus kalbėti apie 
kandidatus, tuoj pasireiškė 
trys srovės: socialistai, tau
tininkai ir sandariečiai.

Pirmiausia apkalbėta S. 
L. A. prezidentas. Iš “Sar
gybos” komiteto skaityta 
jau pagamintas sąrašas as
pirantų į kandidatus. Są
raše pirmiausia užrašyta 
Strimaitis, paskui Gegužis, 
Grinius ir Bačiunas. Po 
perskaitymo, Strumskis pa
stebi kad pirmiausia turėjo 
būti užrašyta kas kitas, bet 
kad protokolą rašė pats 
Strimaitis tai jis pats save 
ir padėjo pirmiausia. Sa
lėje tarp veikėjų kilo juo
kas ir vienas kitam pasta
bos.

Eina apkalbėjimas. Vie
nas atstovas iš Paterson, 
N. J./pareiškė jog jų kuo
pa pranešimą gavo kaip tik 
prieš kuopos susirinkimą ir 
ten buvo perskaitytas. Kuo
pa įgaliojo juos du važiuoti 
i pasitarimą, bet išleisdama 
pasakė kad niekad neprilei
stame A. B. Strimaitį kan
didatuoti į prezidentus.

Prie to atstovo pareiški
mo pasigirsta iš sėdinčių 
veikėjų daug nemalonių p. 
Strimaičiui komplimentų, 
ypač pastebi J. Laučiškis iš 
Brooklyno ir J. Ambroze- 
vičia iš Newarko (jie abu 
yra seni SLA. veikėjai).

Nekurie reikalauja kad 
laike apkalbėjimo apie pre
zidento kandidatus Stri
maitis apleistų salę, bet jis 
tarytum to negirdėdamas 
lieka ir laukia iki sukvies
tieji jo draugai išrinks ji 
prezidentu....

Paskiau buvo apkalbama 
J. J. Bačiuno kandidatūra.

Balsuojama. A. B. Stri
maitis gauna 13 balsų; Ba
čiunas — 12; Grinius — 6; 
Gegužis — 0.

Čia reikia priminti kad 
•J. J. Bačiunas pilniausia 
laimėjo, nes už jį balsavo 
daugiausia kolonijų kuopų 
veikėjai, kurie neturi jokio 
politinio išrokavimo, laiko
si tik vienybės, myli savo 
tautą ir nori gero savo or
ganizacijai. Jie rems Ba- 
čiuną savo kuopose, kas la
bai daug reiškia. Už Stri
maitį balsavo jo asmeniniai 
draugai, kurių buvo sukvie
tęs nepavydėdamas, ir jo 
paties šeimos nariai. Pasi
kalbant su kolonijų veikė
jais jie pareiškė: Nors čia 
Strimaitis “išrinktas” savo 
draugų kartu su socialis
tais, mes kuopose vistiek 
balsuosim už Bačiuną.

Praėjus balsavimui, p. 
Strumskis pastebi: Kas tai 
kad musų Gegužis taip nu
sigyveno kad negavo nei 
vieno balso....

Vice-prezidentu persta
toma du kandidatai: A. Mi
kalauskas ir M. Vokietai

tis. Iššaukus vice-preziden- 
tystės aspirantus, A. Mika
lauskas pirmas pasiprašo 
balso ir pasako gražią kal
bą apie M. Vokietaitį, pa
brėždamas kad jis yra pil
niausia tinkamas būti SLA. 
vice-prezidentu. Pats už 
save nei žodžio, ir pasielgė 
kaip džentelmenas: apleido 
salę duodamas progą veikė
jams liuosai apie Mikalaus
ką pakalbėti. Iš to Mika
lauskas įgijo simpatiją pas 
dalyvius.

Po pasikalbėjimo balsuo
jama. Mikalauskas gauna 
20 balsų, Vokietaitis — 9. 
Du susilaiko.

Sekretoriaus vieton per
statyta tik vienas, dabarti
nė Sekretorė P. Jurgeliutė.

Pirmsėdis prašo kad vei
kėjai, jeigu jaučia tinkamą 
aspirantą, pasiūlytų. J. Šil
kas perstata V. M. Čeka
nauską. Bet čia paaiški 
kad jis nėra S. V. pilietis ir 
todėl jo rinkti negalima.

Pagaliau Strimaitis per
stata B. Varašių. Eina ap
kalbėjimai. Vienas atsisto
jęs rėkė prieš Jurgeliutę 
sekančiai: “Tik tas gali ją 
remti kas turi su ja kokius 
nors asmeniškus santi- 
kius”. Dalyviai iš to įsižei
dė ir karštuolį apramino. 
Tas žmogelis kepurę užsi
movęs apleido salę.

Balsuojant, už Jurgeliu
tę paduota 22 balsai; už 
Varašių — 8.

Smarkios diskusijos pra
sideda atėjus iždininko ap
kalbėjimui. Pasiūloma trys 
aspirantai: K. Gugis, J. S. 
Lopatto ir Jonas Tareila. 
Tareilą gina visi tautinin
kai. Lopattą palaiko dalis 
sandariečių (ne visi), ir so
cialistai (keista kad socia
listai taip daro). Taipgi 
keista kad netiesioginiu bu
du Strumskis mėgino įpirš
ti Lopattą prieš Tareilą 
perskaitydamas vienintelį 
laišką, kuris agituoja už 
Lopattą. Laiškas buk tai 
gautas iš Pennsylvanijos 
nuo kokio tai veikėjo. Gu- 
gį gina keli socialistai.

Balsuojama. J. Tareila 
gauna 21 balsą; Lopatto — 
5; Gugis — 5.

Daktaro kvotėjo klausi
mas taipgi sudaro gyvumo 
veikėjuose. Perstatoma se
kami daktarai: Puskunigis, 
Klimas, Montvidas, Šimkus.

Dr. Puskunigį gina tau
tininkai. Dr. Klimą sanda
riečiai; Dr. Montv’dą so
cialistai. Dr. Šimkus men
kai pastebimas. Po ilgų dis
kusijų balsuojama. Dr. P. 
Puskunigis gauna 14 L alsų; 
Dr. Klimas — 10; Dr. Mon
tvidas ir Šimkus — po 2.

Iždo globėjus perdaug 
nediskusuojama. Pareiškus 
aspirantus pastebima kad 
visi yra geri žmonės. Tau
tininkai palaikė kiek stip
riau Mockų ir Pivaroną; 
Sandariečiai — Januškevi
čių ii’ Ambraziejų.

Balsavimai: Mockus — 
7 b.; Ambraziejus — 11; 
Pivaronas — 15; Januške
vičius — 15; Raginskas—0.

Aprašau pilną eigą susi
rinkimo kad veikėjai kurie 
nedalyvavo galėtų matyti 
kaip buvo politikuojama ir 
kaip viskas ėjo. Man bū
nant susirinkime ir tėmi- 
jant visą eigą pilnai paaiš
kėjo kad pirmenybės lai
mėtojai yra:

J. J. Bačiunas iš Sodus, 
Mich. (60 kp., Grand Ra
pids, Mich.) narys) — ant 
Prezidento.

A. Mikalauskas, Brookly- 
nietis (dabartinis Vice-Pre-

zidentas) — ant Vice-Pre- 
zidento. (M. Vokietaitis li
ko antroje vietoje.)

Petronėlė Jurgeliutė — 
Sekretorium (dabartinė S. 
L. A. Sekretorė).

J. Tareila — iždininku.

Dr. P. Puskunigis —dak- 
taru-kvotėju.

P. Pivaronas ir J. Januš
kevičius — iždo globėjais. 
Antroj vietoj pasiliko St. 
Mockus ir J. Ambraziejus.

S.

S.L.A.
Rašo K.

PASIŽYMĖJĘS JAUNAS LIETUVIS BAIGĖ
ADVOKATO MOKSLĄ

ELIZABETH, N. J.
Šią vasarą ištisa eilė Lie

tuvių baigė aukštąjį moks
lą. Iš jų pažymėtinas čia 
gimęs Kastantinas R. Jur- 
gėla, kuris šią vasarą už
baigė teisių mokslus Brook
lyno universitete ir gavo 
diplomą, kuriuo jam sutei
kiama teisių bakalavro lai
psnis.

Jis gimė 1904 m. Eliza- 
bethe, N. J. Prieš pat did. 
karą buvo tėvų nuvežtas į 
Lietuvą. Per karą mokėsi 
Rusijoje, o nuo 1918 m. ru
dens Vilniuje Vytauto Did. 
gimnazijoje, kurios direk
torium buvo Prof. M. Bir
žiška. Per Lietuvos Nepri
klausomybės karą jis, bū
damas 16 metų amžiaus, įs
toja savanoriu į tautišką 
Lietuvių kariumenę. I’d to, 
besimokydamas toje pačio
je gimnazijoje, jis buvo vei
klus skautas ir šaulys-par- 
tizanas. Vilniaus šaulių- 
partizanų būrys buvo labai 
veiklus ypač po Želigovskio 
judošiško žygio. Rezultate 
Kastas ir Julius Jurgėlos 
su keliais kitais šauliais bu
vo Želigovskio žvalgybos 
suimti ir ilgai tardomi. Po 
po kelių savaičių jiedu su 
kai kuriais kitais tuojau 
spruko į laikinąją Lietuyos 
sostinę. Čia Kastas toliau 
tęsė mokslą gimnazijoje, 
lisai atgaivino čia apmiru
sias Lietuvių skautų drau
goves, vienai iš jų jis pats 
vadovavo ir kartu buvo vy
riausio skautų štabo adju
tantu. Išsyk turėjo daugy
bę pareigų. Negana to, įs
teigė pirmą Lietuvių skau
tų laikraštį “Skautas” ir jį 
redagavo apie du metus. 
Uoliai populiarino Lietuvių 
skautų vardą. Praplėtė ju
rų skautų veikimą, vadova
vo pirmai jų ekskursijai 
laiveliais Nemunu į Klaipė
dą ir paskiau pirmai Lie
tuvių skautų ekskursijai į 
užsienius, į Latviją. Kaip 
matome, daugelyje sričių 
jis pirmas takus pramynė. 
Dalyvavo Klaipėdos atva
davime ; puolant Klaipėdą, 
buvo kontūzytas. Pirmo
mis dienomis po sukilimo 
atvykus į Klaipėdą Anglų 
karo laivams, jis laikinos 
Klaipėdos \ krašto valdžios 
buvo pasiųstas juos pasitik
ti ir pasveikinti.

Už tuos visus- nuopelnus 
Lietuvai jis yra apdovano
tas keliais karo ir skautų 
ordenais.

1924 m. K. Jurgėla gryžo 
j Ameriką, keletą metų dir-

bo sunkų fizišką darbą fa
brike Elizabethe ir stengė
si žūt but užbaigti aukštą
jį mokslą, sunkiu savo dar
bu užsidirbdamas pinigų 
tam kilniam tikslui. Dirb
damas dieną-naktį, jis ras
davo laiko ir energijos ir 
tautiškiems reikalams; da
lyvavo par. chore, vaidini
muose ir keletą metų buvo 
New Yorko ir New Jersey 
apskr. vyčių pirmininku. 
Negana to, organizavo tau
tišką Liet, studentų korpo
raciją “Neo Lituania”, ku
rios valdyboje dirbo keletą 
metų ir dažnai laikydavo 
paskaitas. Daugiausia jo 
pastangomis ir iniciativa 
tapo suorganizuota Lietu
vių Legionas. Rašinėdavo 
straipsnius į “Vienybę”, 
“Vytį” ir kitus tautiškus 
laikraščius. 1930 m. Sau
sio mėn. pakviestas eiti Ge
neralinio Konsulato New 
Yorke sekretoriaus parei
gas.

Kaip matome, šis jaunuo
lis nuo jaunų dienų uoliai 
dirba Lietuvos gerovei, ge
rai moka Lietuvių kalbą ir 
yra nemaža su ginklu ir 
plunksna patarnavęs Tėvy
nei. Sunkiose gyvenimo ap
linkybėse jam niekados ne
pritrukdavo energijos, su
manumo ir pasiaukojimo. 
Kąs jį arčiau pažysta, tas 
gerai žino- jo darbštumą ir 
patvailumą. Geras ’ patrio- -r 
tas, gero budo žmogus, ge
ras draugas. Garbė tokiam 
žmogui kurs sugeba be sve
timos paramos erškėčių ke
liais prasimušti iš papras
to darbininko į advokatus! 
Iš jo darbų turėtų daug ko 
pasimokyti čia gimusieji 
musų tautiečiai. Tai ge
riausias jiems pavyzdis.

Mes Dirviečiai linkime 
naujam advokatui viso ge
ro, bet prašome ir toliau 
būti tokiu darbščiu Ameri
kos Lietuvių veikėju.

L. Legionierius.

Kearny-Harrison, N. J.

Prasideda žieminis sezo
nas. Liet. Vyčių 90 kuopa 
rengia didelį metinį balių, 
kuris įvyks Hartmano sa
lėj, Harrison, N. J., Spalių 
17 dieną. Bus gera muzi
ka, gros Lietuviškus ir An
gliškus šokius. Prie rengi
mo darbuojasi jaunuolių 
komitetas: Ernestas Gri- 
vertas, Kazys Liutkus, Ona 
Stankiutė; Zuzana Veliviu- 
tė ir Marijona Žiogiutė.

Lonesome.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS PER ši MĖNESI

„AMERIKOS LIETUVIS” TIK $1 METAMS
Lietuvoje $2 Metams

Jei nori žinoti kas Pasaulyje dedasi
Užsirašyk "Amerikos Lietuvį”, Savaitinį Laikraštį Nupiginta 

Kaina—Tik $1 Metams

Naudokis Proga Dabar!
“Amerikos Lietuvio” Knygyne Galite Gauti šias Svarbias 

Knygas Nupiginta Kaina:
1— Vilniaus Albumas su Lietuvos Istorija. Kaina $4. Dabar___ $1

2— Lietuvos įstatymai. Kaina $4. Dabar tik--------------------------- $1
3— Didysis Sapnininkas. Kaina 75c. Dabar ------------------------ 50c
4— Ukininkystė, Ūkininkų Rankvedis-Patarčjas --------------------- 50c
5— Paslaptys Lošimo Kazyromis ------------------------------------------- 25c

IMANT VISAS SYKIU, PRISIUSIME Už $3.00.
Adresuokite šitaip:

“AMERIKOS LIETUVIS“
14 Vernon Street Worcester. Mass.
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DEL KO “DIRVA” REMIA JONĄ TAREILĄ 
ANT SLA. IŽDININKO

V.
Naujosios Anglijos tau

tininkai stato kandidatu i 
SLA. iždininkus seną SLA. 
veikėją, Joną Tareilą. Tą 
patyręs, parašiau p. Tarei- 
lai laišką su maždaug to
kiais pat paklausimais apie 
jo programą ir ką jis mano 
gero padaryti Susivieniji
mui, kaip buvau parašęs p. 
J. J. Bačiunui. Ir štai kaip 
p. Tareila rašo:

“Waterbury, Conn. 
Rugsėjo 6 d., 1931 m.

“Į Jūsų man rašytą laiš
ką SLA. reikalais štai ką 
turiu pasakyti:

“Jei bučiau SLA. gerbia
mų narių įvertintas ir tap
čiau jų balsais išrinktas į 
SLA. Iždininkus tai dėčiau 
visas savo pastangas kad 
nariams ir abelnai visai or
ganizacijai suteikti patar
navimą kokį mano jiegos ir 
protas išgalės.

“Priguliu prie SLA. nuo 
Gruodžio 31 d., 1894 metų, 
ir nuo to laiko, be mažiau
sios pertraukos dirbu orga
nizacijos labui. Tą mano 
darbą SLA. istorija yra jau 
įvertinus ir teigiamai atžy
mėjus.

“Savam laike, prisiėjo 
gerokai padirbėti ir pavar
gti, pakol buvo į SLA. įve
sta vaikų skyrius ir Tautiš
ki Centai. Tie gražus ir 
naudingi sumanymai yra 
užgimę musų 11-toj kuopoj 
Waterbury, Conn., ir po 
to per keletą seimų tapo 
įgyvendinti SLA. organiza
cijoj, iš ko šiandien mes vi
si SLA. nariai pasidžiau
giame.

“SLA. ekonomiją dideliai 
įvertinu ir esu pasiryžęs ją 
visu griežtumu palaikyti. 
Tą jau esu savo darbais ne 
kartą įrodęs. Kaipo buvęs 
SLA. Centro Pirmininkas 
nuo 12 iki 19 seimo, pasi
šventusiai tarnavau orga
nizacijai be jokio atlygini
mo. Nuo 19 iki 21 seimo 
užteko 50 dolarių metams 
atlyginimo. Man būnant S. 
L. A. Prezidentu, Pildomo
sios Tarybos suvažiavimai 
visai nebuvo madoj; viskas 
buvo atliekama pasinaudo
jant krivule-laiškais, ir nie
kas delei to nenukentėjo. 
SLA. iždas buvo sveikesnis. 
Viskas buvo tvarkoje. Ta
me laike Susivienijimas na
riais ir turtu sparčiai augo.

“Mano didžiausiu rūpes
čiu buvo ir dabar yra kad 
SLA. nariams už jų įmokė
tus pinigus ką nors suteik
ti. Svarbiausiu šių dienų 
klausimu yra: Sutvarkyti 
SLA. reikalus taip kad su
sirgę nariai gautų ligoje

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.

pašalpą nuo dienos jų su
sirgimo. Mano manymu, 
tas butų galima padaryti 
prisilaikant griežtos ekono
mijos SLA. centre.

“Numatoma kad organo 
‘Tėvynės’ reikalai butų ga
lima ir reikia sutvarkyti 
bizniškais pamatais, kad 
laikraštis neštų gerą nuo
šimtį pelno. Organe rastų
si vietos įvest daugiau tau
tiškumo ir Lietuvystės sy- 
vų-cemento. Su Lietuvys
tės cementu atsirastų dau
giau galimybės musų jau
nuolius prie organizacijos 
prikviesti ir pricementuoti. 
Kitos didesnės jiegos nėra 
jaunuolius prie organizaci
jos pritraukti ir juos palai
kyti.

“Apię centro namą New 
Yorke greituoju reikia su
sidomėti ir padaryti reika
lingą patvarkymą, nes jis 
neša Susivienijimui nęma- 
žus nuostolius. Iš pereito 
seimo Sekretorės Jurgeliu- 
tės raporto pasirodė kad 
centro namas per du metus 
padarė nuostolių apie 4,600 
dolarių. Į tokį svarbų rei
kalą negalima per pirštus 
žiūrėti ir jį tokioj padėtyje 
ant toliau palikti. Reikia 
padaryti koks nors iš to iš
ėjimas. *

“Reikia susirūpinti ir pa
gelbėti SLA. Apskričiams 
prieglaudos ukes arba na
mus įsteigti.

“Būtinai reikia visas pa
darytas paskolas nuodug
niai peržiūrėti ir jų stovį 
visiems SLA. nariams pil
noje aiškumoje parodyti.

“Reikia Moksleivių fon
dą pertvarkyti: Iš nuo se
niau pasiskolinusių iš to 
fondo pareikalauti paskolų 
grąžinimo. Atgavus tas pa
skolas, bus galima kitiems 
atsižymėjusiems SLA. na
rių jaunuoliams suteikti 
paskolas užbaigimui jų sie
kiamo mokslo.

“Užtikrinu SLA. narius 
kad jokia paskola iš SLA. 
iždo nebus duota be prista
tymo reikalingų garantuo
tų dokumentų. Joki favo
ritizmai nei pasitikėjimai 
niekam nebus daromi.

“SLA. 4-tam Apskričiui 
jau peP daugelį metų tar
nauju kaipo pirmininkas be 
jokio atlyginimo.

“11-je kuopoje esu pirmi
ninku jau apie 20 metų.

“SLA. organizacijai dir
bau nuo savo jaunystės die
nų, ir esu pasiryžęs ir at
eityje dirbti pagal savo ge- 
riausį išgalėjimą. Visoje 
Naujojoj Anglijoj, kur tik 
yra kuopa, veik kiekvienai 
esu prigelbėjęs susitverti- 
susiorganizuoti. Prakalbas 
SLA. reikalais esu pasakęs 
beveik visose Naujos Ang
lijos kuopose, nekuriose net 
po keletą kartų, ir tą pada
riau, su mažu išėmimu, sa
vo kaštais. Nesigailiu tai 
padaręs, nes jaučiuosi savo 
broliams Lietuviams pasi
tarnavęs ir SLA. organiza
cijai išaugti padėjęs.

Jonas Tareila.”

Tiek tai matom iš laiško 
p. Tareilos, kuris savo ge
rais darbais pasižymėjo 
organizacijoje ir , dar turi 
gana energijos pasišvęsti 
naudai visų SLA. narių.

Kiek tenka girdėti, Ge
gužio klika dabar stato į 
SLA. iždininkus dabartinį 
teisių patarėjų adv. J. S. 
Lopattą. Jie skelbia kad 
buk esą reikalinga laikyti 
Susivienijimo iždas Penn- 
sylvanijoj, 'ko reikalauja 
tos valstijos įstatymai.' Tie 
įstatymai reikalauja ir kad 
SLA. centras butų Pennsyl- 
vanijoj. Bet iki šiol musų 
Prezidentes šitų įstatymų 
nevykdė ir niekas jo už tai 
į kalėjimą nesodina.

Priešingai gi, kada per
nai valdybą rinko, tie ku
rie dabar reikalauja iždo i 
Pennsylvaniją, atidavė visą 
iždą vežtis į Chicagą. Nei 
burbt nesakė kad tas nege
ra. O kiek nuostolių Susi
vienijimas, del to turėjo vi
si nariai mato iš atskaitų 
iždininko “kelionių ir su
gaiščių.”

Tareila gyvena visai ne
toli nuo New Yorko — be
veik dusyk arčiau negu Ge
gužis su Lopatto. Taigi, 
jeigu kalbėt apie SLA. eko
nomiją, apie taupymą pini
gų, Tareila kaipo iždinin
kas bus Susivienijimui pi
gesnis negu Lopatto. Ir 
štai del ko:

1. SLA. centras vistiek 
bus' New Yorke, tuo labiau 
jeigu Lopatto ir Gegužis 
pasiliktų Susivienijimą va
dovauti. Kodėl jiems Penn
sylvania dvokia kad jie, 
patys gyvendami Pennsyl- 
vanijoj, nedėjo pastangų 
ten centrą iškelt, mums na
riams žinoti nevalia.

2. SLA. tuo tarpu tiek 
surištas su New Yorku kad 
bent šiuo tarpu nėra gali
ma tikėtis iškelti centrą iš 
New Yorko.

3. Jeigu kas iškels tai 
tik geri, ekonomiški SLA. 
viršininkai, ■ tokie kaip Ta
reila, Bačiunas, Pivaronas 
ir kiti, kuriems rupi SLA. 
gerovė, o ne uždarbiauti iš 
“kelionių ir sugaiščių”.

4. Jeigu busintis seimas 
nutartų perkelti centrą į 
Pennsylvaniją, tai ekonb- 
mingi viršininkai padarys 
t'ą su nauda Sifsivenijimui, 
o kitokie žmonės tai žiūrės 
kad gautų patys pasinau
doti.

Negalima tikėti priža
dams tų kurie iki šiolei ne
sirūpino nei pinigų taupy
mu, nei centro perkėlimu, 
nei iždo nenorėjo Pennsyl- 
vanijoj laikyti, ir mielu no
ru išlydėjo iždą į Chicagą. 
Jie, turbut matydami kad 
nariai už jų praeities dar
bus juos rengiasi nabausti, 
dabar ryžtasi padaryti sa
vo pavėluotą gerą (tiktai 
žodžiais), o jeigu bus išrin
kti, jie nedarys jokių per
mainų, nes tas jų intere
sams nebūtų į naudą.

Grinius ir Gegužis
Gegužis jaučia kad Gri

nius gali būti jam žymiau
sias konkurentas, todėl te
ko patirti kad Gegužis bu
vo atsilankęs pas Grinių ir 
siūlė jam iždininko vietą. 
Išrodo kad Gegužis dar ti
kisi Susivienijimą valdyt ir 
vietas dalinti, nežiūrint ką 
SLA. nariai išrinks.

Ant kiek tas gandas tei
singas nežinia.

Kitame numeryje tilps 
“Naujienų” pastabos ir ki
tų kolonijų proponuojami 

kandidatai.
(Bus daugiau)

“GERBIAMAS
DARBUO
TOJAS"

Apie žmogų kuris už viską 
riebiai iš SLA. iždo lupa
Tiktai skaitau rezoliuci

jas “Sandaroje’ išreiškiant 
užuojautą musų “gerbia
mam” redaktoriui, p. S. E. 
Vitaičiui už jo paties sukel
tą skandalą SLA. Centre— 
buk reikėtų jam atleisti ir 
susimylėti ant jo, nes jis 
buvo ir dar yra geras, nuo
širdus, sąžiningas darbuo
tojas ir senas veikėjas. Juk 
jis su savo visu pasidarba
vimu iškėlė SLA. į padan
ges ir per daugelį metų su 
savo visa jiega ir proce ne
šė SLA. ant savo pečių ir 
matote, buvo “the real po
wer behind the throne”.

Beskaitydamas ir girdė
damas virš panašias istori
jas, stačiai, žmogus gali 
trukt iš juoko. “Senas Dar
buotojas - Didelis veikėjas”. 
Gražus titulas, b.et ne jam 
pritinka. Taip, pripažystu, 
jis darbavosi ir dabay dar
buojasi, bet ar veltui? Ar 
jam negana riebiai atlygin
ta? Ir dar kaip! Tokių vei
kėjų mes daug galime turė
ti jeigu tik butų vietų jiems 
užimti. Įrodykit man, ger
biamieji, nors vieną darbą 
kurį p. Vitaitis atliko uždy- 
ką. Nemanau, kad galėsite 
įrodyti, nes minėtas “ger
biamas” redaktorius nieko 
nenuveikė jeigu jam nebu
vo storai atlyginta. Gal jus 
skaitote dideliu darbu, kad 
kelis kartus ponas redakto
rius atsistojo piješ visuo
menę ir prakalbą pasakė 
mulkindamas publiką, nes 
pate nepraktikuoja ką žmo
nijai pataria. Nejaugi tokį 
darbą galima skaityti dide
liu pasidarbavimu organi
zacijos labui!

Gi tie musų paprasti na
riai, kurie nejieško jokių 
laurų, titulų, nei šiltų vietų 
(savo visai šeimynai) kal
bina, prirašinėja narius, or
ganizuoja kuopas, darbuo
jasi visame parengimuose ir 
vis po savo darbo valandų 
—paskui atsikvėpę džiau
giasi, kad jų organizacija 
milžiniškai užaugo ir dai 
labiau gali džiaugtis kuo
met žino, kad jie patys prie 
to auginio biskutį prisidėjo. 
Toks tai pagirtinas darbas! 
Bet ar mes jiems duodame 
kredito? Ne, mes garbina
me tokį “gerbiamą” redak
torių, kuris atlieka, laike 
darbo valandų, savo dar
buotę už gana didelę algą 
ir šiaip kitokių atlyginimų. 
Pavyzdžiui: laike SLA. Sei
mo, musų viršminėti papra
sti nariai yra raginami va
žiuoti į Seimą sava lėšomis 
arba už mažą atlyginimą 
ir stumdomi bosais ir t. t. 
SLA. labui ir gerovei. O 
musų “gerbiamas” redakto
rius, (kuris panašiai ragi
na) sau atsisėdęs ramiai 
trukiu šmulkšt nuvažiuoja 
—gauna kelionę, algą, vieš
butį ir kitokias smulkias iš
laidas apmokėti ir dar Sei
me • už sekretoriavimą apie 
$50-$60. Kaip tą viską va
dinti? Pasidarbavimu ar 
pasipinigavimu ? Bet neat- 
sižvelgkite į tai ir atleiskite 
jam, gerbiami nariai, nepai
sant kokį juodą skandalą 
jis atliktų, nes jis yra senas 
“visuomenės veikėjas” ir 
“žymus darbuotojas”!

SLA. Narys

ĮDOMYBĖS
Turtuolis George F. Ba

ker, nesenai miręs, 1863 m. 
įdėjo į First National ban
ką $3,000. Mirdamas, jis 
valdė to banko šėrų 22,000, 
kurių vertė siekia $72,000, 
000 sumos.

Mokslas Europą padarė 
gana mažą. Amerikonas la
kūnas, kapitonas Hawks 
papusryčiavęs Paryžiuje 
nuskrido pietų valgyti Ber- 
linan; vakarieniavo jau 
Londone, ir dar spėjo tą 
patį vakarą su žmona Pa
ryžiuje atlankyti operą.

Detroite atidaryta gara 
džius, kur 60 žinovų darbi
ninkų per dieną pasiruošę 
apmazgoti 500 automobilių 
Vieną automobilį perleidžia 
per “valyklą” į 10 minutų

Anglijoje išeinąs “Cham
bers Journal” nurodo jog 
štai kokia milžiniška pa
žanga aviacijoje įvyko per 
paskutinius 27 metus. Nuo 
1903 m. padaryta štai kas:

Tolumu oroplanai yra 
nuskridę nuo 852 pėdų pir
mų bandymų iki 4,912 my
lių.

Ore išbūna ne 59 sekun
das, kaip 1903 metais buvo 
pirmas lėktuvas, bet 67 va
landas (pasaulinis rekor
das išbuvimo ore be prida- 
vimo daugiau gazolino).

Aukštume iškyla net iki 
43,000 pėdų.

Greitumas per 27 metus 
pašoko nuo 30 mylių per 
valandą iki 357.

Tačiau mes dar tebesa
mo aviacijos gadynės tik 
pradžioje. V.

Spraginimas — Pagalba 
Agronomijai

Amerikos ūkininkai kas metai tu
ri $2,000,000,000 nuostolių iš prie
žasties vabalų ir kirminų užpuolimų 
medžių, gelių, krūmų, daržovių ir 
kitų augalų, kaip skelbia Agrikultū
ros Departmentas. Agrikultūros dar
bininkai ir chemiški ekspertai per 
daugybę metų kreipė savo atidų link 
išnaikinimo tų vabalų. Bėgyje per
eitų penkių metų Federate Valdžia 
paskyrė suvirs $2,000,000 naikini
mui Japoniškų bitelių kurios tik vie
nos pridaro nuostolių už milijonus 
dolarių. Kovai prieš tuos vabzdžius 
ūkininkai naudoja daugiau ir dau
giau chemiškų produktų, paveizdan 
juodų, kartų chemikalų išimamą iš 
tabokos lapų su pagalba Lucky 
Strike's išimtino skraginimo proceso 
kuriame naudojama ultra-violetiniai 
spinduliai. Ne tik lead tie deginanti 
chemikalai naudojama darymui au
galų laistymo medegoms, bet jie 
naudojama ir avių odų gydymui.

Ištraukus nekuriuos karčius ėdan
čius dalykus iš tabako, kokie natū
raliu budu tabake randasi, yra vie
nas iš procesų kuriuomi tabakas pa
sidaro tinkamas cigaretų gamini
mui. (Skelbimas.)

Įšvew Amerikos
UNIJA

U 
NEWYORKO i 

KLABPEDĄ

IWJMPAS KElIASiL>ETtJV4 per ŠVEDIJA

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

21 State St. New York City

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

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

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klcsos kainos i abi 
pusi dabar galėję
Informacijos iš vie- 
tinių agentų arba ggĮ .

NORTH COM1N 
ILLOYDi

NORTH GERMAN

LLOYD

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES )

ItHlRll

1

PROBAK

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

$ 17350 Trečia Klase
U. S. Kuro Mokesčiai Atskirai 

Viršminėta kaina dabar galėję ant 
» visu musų laivų.

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

Is
i

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEW YORK 
“The Lake Cities Express” 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų Kncrlion
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto n-dsuien

(Be Ekstra Primokėjhnų)
\

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
, . r . '.".r,' i J
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VOLDEMARO IŠTEISINIMAS
--------  * *---- --------- z------

Kuomet Prof. Voldema
ras tapo atstatytas iš val- 
valdžios ir ištremtas į Pla
telius, net Amerikoje buvu
sieji jo šalininkai, garbi
nanti jį už jo drąsius žy
gius Tautų Sąjungoje, bu
vo bepradedą šiauštis prieš 
dabartinę vyriausybę už jo 
pažeminimą, tikėdami kad 
kitas niekas jo darbų atlik
ti nepajiegs. Reikėjo padė
ti šiek-tiek pastangų jo ša
lininkus apmalšinti. Apri
mo tik nurodžius kad Lie
tuva nuo to nenukentės ir 
kad Lietuvai pakenks kėli
mas naujų suiručių kad ir 
čia pat tarp musų Ameri
koje. Galėjo įvykti skili
mas ir tarp pačių tų apšau
ktų “fašistų” Amerikoje jei 
butų atsiradęs koks karšta
galvis vadas. Laimei, apsi
eita ramiai. Spauda pasili
ko ištikima Lietuvos vy
riausybei, o ne Voldema
rui, nes to reikalavo Lietu
vos gerovė.

Kaune įvyko pasikėsini
mas prieš p. Rusteiką, tas 
darbas tapo priskaityta ša
lininkams Voldemaro ir ti-

Laikraštininkams iš Lietu
vos Atvažiuot Nevalia

“Naujienos” Nr. 215 pri
sikabina prie pereitame nu
meryje “Dirvoj” tilpusio 
paminėjimo apie Lietuvos 
laikraštininkus pp. Bružą 
ir Gricių. “Naujienos” ra- 
vo pastaboje “Prasti Juo
kai” bando lyg kalti visuo
menei į galvą kad tiedu lai
kraštininkai turėjo atva
žiuoti keno nors pinigais, 
tik ne savo. O taip atva
žiavę, turėję būti keno nors 
atsiųsti, o atsiųsti ne keno 
kito kaip “fašistų’, taigi jie 
turį būti “fašistų” šnipai, 
kaip jau seniau bandė tai 
įrodyti.

Klausimas, ar Lietuvos 
“fašistams” reikia siųsti ką 
nors ko nors šnipinėti apie 
mus? Lai pats “Naujienų” 
redaktorius pasisako ar y- 
ra kas nors ko apie ji Lie
tuvoje suinteresuoti (jeigu 
kas juo interesuojasi) neži
no? Aišku kad nėra.

Visa paslaptis šio atako 
prieš pp. Bružą ir Gricių

yra ta kad atvažiavo ne jų 
pakraipos žmonės, ir kad 
tie žmonės galėjo pasakyti 
Amerikiečiams žodį kitą 
kas parodytų jog “Naujie
nų” ir kitų antagonistų ra
šinėjimai prieš Lietuvą yra 
tuščia, išgalvota pagieža.

Visokio plauko Ameri
kiečius važiuoti į Lietuvą 
ragina pačios “Naujienos” 
(jos pardavinėja laivakor
tes), bet Lietuvos laikrašti
ninkui pas mus atvažiuoti 
tai baisiausias prasižengi
mas. Jei dabar atvažiavo 
du drąsesni vyrai tai jie ne
gali būti niekas kitas kaip 
šnipai....

Męs žinome kad “Naujie
nų” redaktorius supranta 
apie tai daugiau, ir žinome 
del ko taip rašo.

Duhoborai Meksikoje
Iš Kanados persikelia į 

Meksiką 16,000 duhoborų, 
Rusų tikybinių fanatikų, 
kuriuos Kanados valdžia 
pradėjo varžyti. Jie netiki 
į jokį mokslą ir mėgsta vai
kščioti nuogi. Meksikoje 
jiems bus geriau, nes ten 
šilčiau negu Kanadoje.

Baudžiauninkė 
Keturių veiksmų drama iš baudžiavos laikų Parašė K. S. Karpius
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' keta kad bus galima Prof. 
Voldemaras su tuo atenta
tu, kaip Lietuvoje sako, su- 

\ jungti. Po dviejų savaičių 
tardymų Prof. Voldemarui 
ryšių su užpuolikais pri
mesti nepavyko.

Iš šito pasirodo kad Lie
tuvos vyriausybė, kurios 
šulai išstūmė Voldemarą iš 
valdžios, nedarė spaudimo Į 
teismą “nukryžiavoti” Vol
demarą, nežiūrint ar jis 
butų kaltas ar ne. Tas pa
rodo kad prieš jį keršto ne- 
jieškota, o tik tyrinėta pats 
žygis prieš p. Rusteiką, ka
dangi tikrieji kaltininkai, 
du vyrukai, kurie užpuoli
mą padarė, buvo sugauti

Reikia pasigerėti Lietu
vos teismo bešališkumu, 
šaltumu, rimtu dalykų tar
dymu, nepataikavimu nie
kam.

Atmename vieną skanda
lingą bylą praloto Olšaus
ko. Ten irgi jokia įtekmė į 
teismą negalėjo paveikti ir 
teismas atliko savo darbą 
nežiūrint visos dvasiškuos 
galingo spaudimo ir užtari
mo jų nario.

Dabar vėl. Prof. Volde
maras buvo didelė figūra 
Kada ji griuvo, padarė di
delio bildesio. Griuvėsiams 
prašalinti, jei teismas butų 
nesdvistovus, butų galėjęs 
pataikaudamas Tautininkų 
partijai, išrasti Voldemarą 
kaltu ir jo visai atsikraty
ti.

Šitokiu Voldemaro ištei
sinimu labai nepatenkinta 
musų Amerikiečių opozici
jos spauda: ji norėjo kad 
Voldemaras butų nubaus
tas, idant turėtų daugiau 
progų visuomenę kiršint 
prieš dabartinę Lietuvos 
vyriausybę, nors Voldema
ro užtarimas jai visai ne
apeina.

KANADOS TURTAS
Kanados statistikos biu

ras skelbia jog Kanada vi
sokio turto turi už $30,840,- 
000.000, arba virš bilijonu 
dolarių daugiau negu turė
jo 1928 metais.

(A. J. Jakubavičius)
Sudiev, sesutės, Lietuvaitės, 
Sudiev, dainelės, žolynai!
Sudiev malonios mus mergelės, 
Palikit sveikos amžinai....

Dainelių jūsų aš auksinių
Nebegirdėsiu skambančių,
Neigi žodeliij mylėtinių,
Meiliai širdelei limpančių....

Jau greitu laikų iškeliauju
Iš savo žemės prigimtos,
Kokioj šalelėj prisiglausiu,
Kur širdis liūdna bevaitos?. ...

O jus, sesytės, pasilikit
Dainuoti skardžiai Lietuvoj,
Ir man “sudiev” nei nesakykit,
Likit širdyj mano karštoj....

Nors ir šalelėj tolimiausioj
Dejuosiu viens tarp svetimų, '
Tėvynei Lietuvai brangiausiai
Siųsiu vainiką iš dainų....

Ii’ ten atminsiu seses savo,
Ir liūdnos dainos pas jus bėgs,
Tik saldaus balso kaip dainavot
Svetur girdėti man hebteks....

Sudiev, sesutės Lietuvaitės,
Už balsus jautrius ačiū jums,
Sudiev, malonios seseraitės,
Vainikų jau nepinsit mums.

Netenku aš vainiko laimės
Tėvynėj savo Lietuvoj;
Prislėgtas vargų ir nelaimės
Skursiu šalelėj svetimoj....

Sudiev, sesytės Lietuvaitės!
Dainuokit dainas visados!
Gal jų skambėjimu užgautas 
Pabus kaimietis Lietuvoj.

w
Iš VYTAUTO KOVOS

Kad saulė jau leidos, žemė temo, 
Vytautas šaukė: “Tėvynės vaikai!” 
Ir mistras nerimo Vaterlando, 
Kad saulė jau leidos — žemė temo. 
Liutai-kryžiuočiai plieną sukando, 
Trenkė perkūnas — ištiško vilkai! 
Kad saulė jau leidos, žemė temo, 
Kovą laimėjo Lietuvių pulkai!

(Tąsa iš pereito num.)

Pranas: Onute, ar matysimės šią nak
tį ?....

Ona (apsidairius, baimingai): Kad, po
naiti, aš bijau.... Ar tas reikalinga?.... 
Šiandien aš pavargus....

Pranas: Neatsisakyk, Onute... man ne
smagu be tavęs.... (Paima jai už rankos, 
kitiems nematant) Nors pasimatyt.... 
valandėlei....

Ona (giliai žvelgus į Praną): Gerai, po
naiti, tik pasimatyt.... tik ant valandi
kės .... Poryt bus šventa — galėsim il
giau. ... (Greit nubėga ištraukdama ran
ką iš Prano.)

(Ubagė tuo tarpu prie stalo rankinėja 
, ką sugriebdama. Pranas, lėtai atsi
sukdamas, pamato ją, nusišypso, pa- 
jieško kišeniuje, radęs pinigą duoda 
Ubagei. Šeimininkė tuo tarpu ima nuo 
stalo puskepalį duonos. Pranas pa
griebia tą duoną ir deda Ubagei į tar- 
bą.)

Pranas: Nors tu nedirbi, bet gyvent 
nori.... Eik dabar sveika namon....

Ubagė (bučiuoja Pranui ranką): Dė
kui, ponaiti. .. . parnešiu namon šviežios.

(Daina toli girdisi. Pranas pasilipęs 
ant suolo tėmija Į tolį kur Ona nuėjo.)

Scena 4.
Iš vidaus išeina Poni, Malvina, Kunigas ir 
Narutas. Pranas juos pajutęs paeina to
liau į dešinu. Toli girdisi dainavimas. Na- 
rutai lėtai nueina kairėn. Lieka Kunigas 

ir Malvina.
Malvina (Kunigui): Prisilakė chlopai, 

ir bliauna po laukus vaikščiodami. Rytoj 
užmirš kelt į darbą. ... Pergeras jiems 
ponas Narutas. Mano tėvelis tankiau sa
vo baudžiaūninkams lazdų duoda — pa
klusnesni buna....

Kunigas: Dukrele, visi yra lygus Die
vo sutvėrimai, kam juos nekęsti ir muš
ti....

Malvina:' Kas, chlopai mums ponams 
lygus?! Ar jau ir kunigėlis užsikrėtęs 
minčia apie chlopų paliuosavimą?

Kunigas: Paliuosuos juos ir be manęs. 
Tiek to, panele. Bet kur musų Pranas?

Malvina: Gal nuvedė chlopus į šiaudus 
paguldyt ir apklostyt.... Jis toks atsi
davęs jiems.... Nedykai chlopų mergos 
su juo jaučiasi kaip su sau lygiu.... Net 
gėda....

Kunigas: Jis jaunas, dar nepratęs taip 
labai save nuo kitų skirti. Surimtės. Kai 
apsivesit padarysi jį kokiu norėsi. ... Ži
nai, šią gadynę jau moterys vyrus val
do....

(Ateina iš dešinės Pranas.)
Kunigas: Na, Pranai, kur tu vaikštinė

ji? nei ant arbatos nebuvai... .
Pranas: Matai, kunige, šiandien pa

baigtuvės. Noriu atsibodėti ūkio gyveni
mu, geriau patiks miestas. Juk neužilgo 
reiks gryžti į mokyklą.

Kunigas (apkabina Praną): Jau pas
kutinis mokslo metas.... Manau, dabar 
svajoji kas kitą vasarą nutiks — ne tiek 
apie mokslą....

Pranas: Na tik, kunige, prašau nesukt 
man galvos. Mokslas pirmiausia, o viskas 
kitas — paskui....

Kunigas (mirkteli): Gal seniau, bet ne 
dabar.... Panelė Malvina irgi tik kitos 
vasarėlės telaukia.. Manot kad aš nenu- 
jaučiu, a?....

Pranas (sau): Kad ji nesulauktų....! 
Užsikrovęs ją ant sprando bučiau tikras 
baudžiauninkas.. .•.

Malvina: Ponas Pranas vis dar neatsi
džiaugia baudžiauninkais....

Kunigas: Matai, jis ne toks kaip mes: 
jis turbut mokykloj išmoko kad iš bau
džiauninkų turtus turi.... Padrąsina juos 
ir dirbti.,..

Malvina: Bizūno jiems užtenka padrą
sinti, ne gražių žodžių....

Pranas (akis išvertęs, sau): Ak tu, Su- 
tvertojau. .. . atitolink ją nuo manęs!. .. . 
Taip mane bizunu ir šokdintų jeigu ją pa
imčiau ....

Kunigas: Panele Malvina, jis tave tik 
paerzint nori.... Nepyk, nori ištirt ar tu 
jį myli.... Jam niekas daugiau neapei
na....

Malvina (daugiau sau): Kad taip ne
apeitų ....

Pranas (sau): O kas kam darbo?....
Kunigas: Ak, vaikeliai, jau tamsu, o aš 

nesuprantu kad judu kai balandėliai nori- 
ta vienudu pasiburkuot.... Eisiu aš pas 
senius.... (Malvinai) Pamatysi, Malvi- 
nute, koks meilus jis tau liks kai aš čia ne- 
nesimaišysiu. .. . (Suglaudžia juos j krū
vą, paglosto Malviną ir nueina kairėn.)

Scena 5.
Pranas ir Malvina.

Malvina (pasitraukia nuo Prano, rus
tai) : Žinau prie ko tu palinkęs, tik neno
rėjau kunigėliui įskųsti.... Nedykai tau 
su chlopais taip smagu....

Pranas: Labai gerai, panele, kad žinai, 
nereiks pian aiškintis....

Malvina: Bet bus suru kada reikės pa- 
siaiškint tėvams.... Gėdą darai man ir 
tėvams.... juk jau visi žino kad aš bu
siu tavo, kai mokslą baigsi.. . .

Pranas: Prasmenga visi! Zaunija kas 
jiems nepriklauso! Iki to dar toli! Iškal- 
no negalima sakyt kas gali būti. . . . Dar 
aš arba tu galim pas Abraomą atsidurt.

Malvina: O jai (krypteli galvą rodyda
ma i dešinę, apie Oną ^manydama) sodne, 
visokių prižadų prišneki, ir visai nepama
nai kad katras galit atsidurt pas Abrao
mą !....

Pranas: Ką tu žinai?!
Malvina: Aš viską žinau!
Pranas: Bene atslampini klausytis?
Malvina: Tai mano reikalas!
Pranas: Tai perdaug kišies kur nepri

dera! Iki mokslą baigsiu aš esu laisvas 
daryti ką noriu. Tą pasakiau tavo ir sa
vo tėvams. O jeigu tau kas perdaug pri
šnekėjo tai ne mano kaltė. ...

Malvina: Kai tavo tėvai patirs apie ją, 
ką sakysi tada?!

Pranas: Tik tau bus blogiau.... Aš 
rasiu ką pasakyt, nes ji — baudžiaunin
kė.... Jeigu tau norisi gali pasakyt ką 
žinanti.... Man vistiek....

Malvina: Sužinos ir be manęs — neišsi- 
slapstysi....

Scena 6.
Iš kairės ateina: Kunigas, Poni, Narutas.

Kunigas (linksmai): Matot, kaip šiedu 
balandėliai gražiai patamsėję burkuoja- 
si....

Pranas: Apšnekam savus reikalus.... 
Vakaras toks puikus, norėtųsi per naktį 
sodne būti....

Malvina (sau): Žinau su kuo. .. . (Ei
na prie Ponios.)

(Visi susėda, šnekučiuojasi. Pranas, 
nesulaukęs kad nueitų, sugalvoja: ima 
garsiai žiovauti, visi užsikrečia žiova- 
vimu.)

Poni (sužiovavus): Kunigėlis matau 
nori miego....

Kunigas (sužiovauja): Aš manau... 
Jau vėlu.... (sužiovauja.)

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats ka
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

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

Spalių 9 diena liko musų 
istorijoj juoda diena. Tai 
yra ta diena kurią Lenkai 
užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių.

Vilniaus, klausimą ,mes 
turim visados palaikyti gy
vą, todėl Amerikoje Lietu
vių kolonijose draugijos 
privalo skubiai ruoštis prie 
paminėjimo Spalių 9-tos.

Nors daugelio priimta tą 
dieną rengti lyg kokias “žė- 
labas”-gedulas, bet tas rei
škia Vilniaus lyg ir išsiža
dėjimą. Gedėti nereikia, 
reikia tik stiprinti Lietuvių 
dvasią kad žmonės butų 
gatavi paremti Vilniaus at
vadavimą reikalui kilus; 
išnešti protestus ir reikala
vimus Tautų Sąjungai ir 
skelbti Amerikos spaudoje 
apie Lenkų neteisingą lai
kymą pagrobto Vilniaus.

Kaip kur, yra Vilniui Va
duoti Sąjungos skyriai, jie 
privalo imti vadovybę; ki
tur privalo rengti, jei gali
ma, katalikai ir tautininkai 
išvien, o kur ne, rengti pa
skirai, bet reikia Vilniaus 
užgrobimo dieną tinkamai 
atžymėti.

'“Naujos Mintys”
Philadelphijoj pradėjo ei

ti “Naujos Mintys”, “Phi- 
ladelphijos Lietuvių Laik
raštis”. Jis skirtas daugiau 
vietiniams reikalams.

Iš redakcinio straipsnio 
matyti kad laikraštis turės 
sau už tikslą stiprinti Lie
tuvystę. Laikraštis yra 4 
pusi., mažo formato. Tik 
redaktoriams reiktų būti . 
atsargesniems su rašyba: 
Net toki didelį žodį kaip 
Amerika rašo su mažaja a.

Iš gemančių naujų laik
raščių reikia spėti kad blo
gų laikų tarp Lietuvių nė
ra. Nesenai Scrantone pra
dėjo eiti “Tautos Balsas”, 
dabar Philadelphijoj “Nau
jos Mintys”.

GRYŽTA LIETUVON
Rugsėjo 16 d., Švedų A- 

merikos Linijos motorlai
viu gryžo atgal į Lietuvą 
svečiai žurnalistai, Anta
nas Bružas ir Aug. Gri
cius. Jie parsiveš Lietuvon 
įvairių įspūdžių apie Ame
riką ir Amerikiečius.

Nors jiedu trumpai čia 
viešėjo, bet aplankė visus 
svarbiuosius Amerikos Lie
tuvių centrus ir susipažino 
su dauguma veikėjų.

Mėnesinis žurnalas 
“MARGUTIS”

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

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

Dainelės lengvutes su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas: 
“MARGUTIS” 

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

1931 METU 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”.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

WN.;
VAM
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KUN. STRAZDELIS
VARGUOLIŲ POETAS

Baudžiavos laikų žmogus 
yĮ^ŠTUONIOLIKTAM šimtmetyje Lietu- 
^viai nešė sunkų baudžiavos jungą. Ru
sai turėdami Lietuvius savo valdžioje, juos 
baisiai išnaudojo ir neleido jokio kultūros 
darbo dirbti. Ypačiai daug teko nuken
tėti liaudžiai. Liaudis, visų niekinama ir 
baisiai ponų išnaudojama, rasdavo nusira
minimo degtinėje arba liaudies dainelėse. 
Tokiais tai laikais ir teko gyventi Kunigui 
A. Strazdui-Strazdeliui.

Antanas Strazdas gimė 1763 metais 
Zarasų apielinkėje. Buvo baudžiauninko 
sūnūs. Mokėsi Alukštoje, Kroslave ir Var
niuose. Įšvęstas j kunigus, neturėjo pa
stovesnės vietos — buvo keliamas iš vienos 
parapijos kiton. Mat, jo kaipo varguolių 
dainiaus ir užtarėjo labai nekentė jo drau
gai kunigai ir vyskupas. Bet užtai bega- 
jo j j pamilo liaudis. Nors beveik jau šim
tas metų praėjo nuo jo mirties, bet liau- 
dies-žmonių atmintyje jo vardas užsiliko 
iki dabar ir gal dar ilgai bus minimas. 
Jis žmonių atmintyje yra žinomas ne vien 
kaipo pamokslininkas ir mažiau ar dau
giau vykusių dainų autorius, bet ir kaipo 
keistas satirikas-cinikas. Jo keista išvai
zda atitinka, kaip toliau pamatysime, jo 
keistam gyvenimui.

Susikūprinęs, trumpa sutana, ilgaau- 
liais batais, vienplaukis, pasiramsčiuoda
mas lazda, štai kiūtina jisai keliu, rankoje 
laikydamas raudoną skarelę, kokią papras
tai vartoja pypkoriai. Pailgas veidas, il
ga didelė nosis, atsikišęs senai skustas 
smakras, atkariai pakrypusios lupos ir 
siaurai primerktos akys, visai jo fiziono
mijai duoda kaž ko įspėjančio atkaklaus. 
Jisai nesiduos užgauti ir skaudžiai atkirs 
kiekvienai pašaipai. Būdamas baudžiau
ninko sūnūs ir matydamas niekšišką ponų 
elgesį, jis nekartą ciniškomis replikomis ir 
skandališkais geram tonui ir išsiauklėji
mui pasielgimais, skaudžiai įkirėdavo sa
vo poniškiems kolegoms. Tačiau gyvas 
teisybės jausmas ir apsigynimo reikalas 
gludi to nepaprasto elgesio prasmėj. Skau
dus satiras ponams, Strazdelis nepaprastai 
nuoširdus, geras ir gailestingas vargo 
'žmonėms. Delei to jį labai mylėjo bau
džiauninkai, o neapkentė ne tik įvairus 
ponai bet ir dvasiškiai-kunigai. Nors jis 
ir nevengdavo jų draugijos, bet šie kaip 
galėdami stengėsi jo atsikratyti. Todėl ir 
nenuostabu kad kiekvienas klebonas ga- 
vę^ vikaru Strazdą, stengėsi juo atsikra
tyti, t. y. iškelti kiton parapijom Bet jų 
atstumtas Strazdas nenusiminė. Atstum
tas ponų jis rado vietą pas baudžiaunin
kus. Jis dalinosi su jais jų vargais ir 
džiaugsmais ir kartu su jais mokėjo verk
ti ir dainuoti. Žmonės pasakoja kad jis, 
būdamas Šimonyse, dažnai nakvodavęs su 
naktigoniais šieno kupetoj ir kartu su jais 
dainuodavęs ir juokaudavęs. Savo juo
kais jis stengėsi, palengvinti sunkią bau
džiauninko naštą, atgaivinti jo prislėgtą 
sielą. Delei tos priežasties liaudis jį taip 
pamilo kad išlaikė savo atmintyje įvairių 
anekdotų iš jo gyvenimo ir elgimosi. Štai 
keletas tokių žymesnių anekdotų, kuriuos 
pasakoja jo krašto žmonės.

Didelis Strazdo nusikaltimas dvasiš- 
kijai buvo tas kad jis neišlaikė celibato 
ir susilaukė vaikų.

Vieną, kartą vyskupui atvažiavus j 
Kriaunas, kunigai apskundę jam Strazdelį 
kad. jis visiems darąs papiktinimą, augin
ėk mas prie savęs sūnų, ir prašė kad vys
kupas jį už tai nubaustų. Vyskupas pasi
jukęs Strazdelį ir viešai prie kunigų jį 
išbaręs. Strazdas pasityčiodamas atsa- 
1 ę:: “Dievas taip pat turėjo sūnų, tai ką 
mus žmonelius jau bekaitinti?”

Kaip smarkiai Strazdelis įžeisdavo 
dvarininkus matysime iš šio anekdoto:

Karpuška, Lietuvis bajoras, buvęs Ka
majų dvaro administratorium ir kaipo to- 
kis labai skriausdavęs baudžiauninkus. 
Karpuškai mirus jo sūnūs prašęs kunigą 
Strazdelį per tėvo šermenis pasakyti trum
pą pamokslą apie velionį. Kada atėjo lai
kas, Strazdelis įlipęs sakyklon taip pradė
jęs: “Štai, brangus klausytojai, regite 
prieš save nabašniką. Kas gi iš jūsų jo 
nepažino, kas gi užmirš? Jo prisimini
mas jūsų širdyse pasiliks dar ilgai. Jus 
minėsjte jį taip kaip jis užsipelnė. Jis jū
sų atmintyje bus niekinamas, nes visą sa
vo gyvenimą jis jus skriaudė, vargino...”

Jaunasis Karpuška išgirdęs tokius žo
džius ir norėdamas tėvo atmintį apsaugoti 
nuo gėdos, traukdamas kunigą už skverno 
prašęs kalbą pertraukti. Strazdas kalbą 
pertraukęs ir pabaigoje pasakęs: “Na-tai 
kvitą su sviestu.” Tada Kun. Strazdelis 
buvęs skolingas už sviestą, kurį jis iš Kar- 
puškos pirkdavęs.

Kun. Strazdelis visuomet kalbėdavęs 
Lietuviškai ir už tai dvarininkų ir kunigų 
buvęs labai niekinamas. Bet jis visuomet 
sugebėdavo tinkamai nuo jų apsiginti.

Nuėjęs pas vieną dvarponį Strazdelis 
pagarbinęs Lietuviškai, bet nesulaukda
mas jokio atsakymo, ten pat kambariuose 
rengęsis atlikti prigimtąjį reikalą. Tada 
šeimininkai paklausę ką jis čia darąs. 
Strazdelis atsakęs: “Maniau kad čia kiau
lių gyvenama, o ne žmonių.”

Strazdelis gerai sugyvenęs su Kalvi
nų kunigu Palšiu, kuris buvęs labai turtin
gas ir garsus- geradaris. Vieną kartą 
Strazdelis įkalbėjęs Palšiui kad jis apsi
mestų mirusiu, ir tuo metu kai Strazdelis 
sakydamas graudingą pamokslą sušuksiąs 
“Palši, kelkis iš numirusių” — jis atsikel
tų iš grabo. Tai busiąs didelis stebuklas. 
Palšis tai apsiėmęs ir atsigulęs grabe. Bet 
šis juokas baigęsis labai liūdnai. Tuo kar
tu vasara buvus labai šilta ir Palšis užda
rytas grabe užtroškęs.

Vieną kartą Strazdelis dar jaunas bū
damas pateko garbingų klebonų draugi- 
jon, kurie laukė atvykstančio' vyskupo. Po 
visų ceremonijų, ėję visi pietų valgyti. Ta
da vyskupas piktai pažvelgęs į Strazdelį 
ir pasakęs: “Ei, jaunutis kunigėlis teža- 
dinie čia paneles....” Strazdelis tuoj ir 
pradėjęs pildyti vyskupo paliepimą. Atsi
stojęs viduryje salės, išpūtęs veidus ir duo
damas į juos kumščiais šaukęs baisiu bal
su. Išgirdęs tai vyskupas klausia Straz
delį: “Ką gi čia darai, kunigėli?” “Jūsų 
ekscelencija, liepei man žadinti paneles, 
tai aš ir žadinu kaip mokėdamas”, — at
sakęs Strazdelis. Tada vyskupas nusišyp
sojęs ir pakvietęs jį pietauti.

Daug dar yra įvairių pasakojimų apie 
Strazdelį, bet kas juos visus suminės.

Visų anekdotų atsiradimo priežastis 
tai didelis Strazdo linksmumas, gyvumas 
ir statumas.

Mirė Strazdelis 1833 m. Del neišlai- 
kymo bažnytinių kanonų ir kitokių įvairių 
kivirčių su kunigais jam buvo atimta ku
nigo teisės ir miręs buvo palaidotas ant 
nešventintų kapinių. Tik vėliau atsilan
kius vyskupui į Kamajus kapai buvo pa
šventinti ir ant Strazdelio kapo buvo pa
statytas nedidutis akmens paminklas su 
Lenkišku užrašu: “Pulkim ant Kelių gies
mės autorius”.

Dabar Strazdelio kapas yra apleistas, 
niekas juo nesirūpina. Retkarčiais pasi
rodo balsai spaudoje kad reikią sutvarky
ti Varguolių Dainiaus ir laisvės pranašo 
kapą, bet tas lieka tik tuščiais žodžiais.

Reikia tikėti kad vis kada nors susi
pras Lietuviai pagerbti savo didvyrį — 
pastatys jam užtarnautą paminklą.

Jurbarkas. J. Varguolis.

Musų Onutė
Išsigerkim už sveikatą 
Barkauskų Onytės: 
Jinai kelia su saulyte, 
O gula su berniukais.

Peregrinacija
Lai gyvuoja Baublių Jonas, 
Tegul šildo jį dievai!
Nuo jo išvirtos degtinės 
Žmonės virsta kaip rugiai.

Kiekvienas Vitaitienės 
kaprisas ir griekas yra 
naujas kirtis Susivienioji- 
mo prezidentui Gegužiui 
per sprandą. Užtai kada 
kiti Susivieniojimo virši
ninkai gauna nominacijas, 
Gegužis visų užmirštamas, 
nors pasakė kad nepažys- 
tąs tokio dalyko kaip ne- 
kandidatavimas.

Nesenai turėjo sūdą var
gonų redaktoriaus Vitai
čio. Vitaitis kuloku mušė
si į krutinę ir garsiai rėkė, 
“Mano kulpė”, ir gavo iš
rišimą (ta spaviednė Susi
vienijimo vaikams bran
giai kaštavo).

Ale Zosė atsisakė į sūdą 
stoti, ba negavo gražios pa- 
vinčiavonės.

Kada Gegužis pasiųs jai 
pavinčiavonę ir ji sutiks į 
sūdą atsilankyti, gal jau 
bus pervėlu.

Už pirmos, bobos grieką 
Ponas Dievulis apieravojo 
savo sūnų nukryžiavojimui, 
o Susivieniojimas apieravo- 
ja savo prezidentą, o tas, 
kai geras avinėlis, už Zosės 
griekus sutinka netekti sa
vo vietos....

Daugiau, daugiau reikia 
Susivieniojimui tokių atsi- 
davėlių!

Po Vitaičio sūdo dabar 
išėjo kaip tas žioplys pasa- 

čielas ir aviskė, “ir vilkas 
soti”.

“Sandaros” 
vistiek netiki 
kaltas, nors jis pats taip sa
kosi. Turbut tai “fašistų 
išmislas, daugiau nieko.

O Strimaitis “runija” 
Gegužio vietą pasišokinė
damas, tuo pačiu progra
mų kokį po šonu pasitiesęs 
turėjo Gegužis.

Susivieniojimo nariai, ne
miegokit, ištrinkit vėl tokį 
žmogų kuris nori vest Su- 
sivieniojimą sena tvarka!

Strimaitis yra logiškiau- 
sias įpėdinis ir jį rems Vi- 
taičio-Gegužio vargonai — 
“Sandara”.

O jeigu “Sandara” už Ge
gužį ir Strimaitį, tai tada 
tikrai gausit tinkamą pre
zidentą.

Pasakė Teisybę.
— Tau jau ir ištekėjai! 

Nagi tu sakei, kad už ge
riausio vyro pasaulyje ne
tekėsi.

— Taip, aš už geriausio 
nei netekėjau.

Kaip tau rodosi.
— Ar gi tamsta nemanai 

kad žmonija dabar yra liuo- 
sesnė nuo visokių 
rių ?

— Pažiurėjus į 
tus kalėjimus taip 
dosi.

redaktorius 
kad Vitaitis
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prigrus- 
bėnt ro-
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šioje
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KAINA $1 IR $1.50

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

20
21
22
23
24
25
26

šventu, 
pragaro

Laiminga Pora
Dzūkų Mikas sako 

laimingiausia pasaulyje ve-

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

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

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

Bernardas. Vainora, Tautgirdas, Gundega 
Matas ap. Mantvilas, Visekintė 
Simparijonas. Vyrmantas, Mantautė 
Teklė. Kernius, Baumilė
Marija, nei. ūžt. Juodis, Rankmė 
Vladislovas. Vientautas, Zelvė, Maldonis 
Kiprijonas. Gražina, Kurytis, Mėtra______

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

(D

Gerb. Asiliauski: Kaip 
tu pats esi darbininkiškos 
klesos sutvėrimėlis, todėl 
kreipiuosi prie tavęs su ši
tokiu klausimu:

Aną metą Dievo aviny- 
čioj, laikė misijas rodos a- 
paštalas Vaitkevičius ir pa
sakė darbininkams pamok
slą maždaug tokį:

Jeigu jumis darbininkus 
kapitalistai išnaudoja, ver
čia sunkiai dirbti ir nežiū
rint kiek mažai moka už 
jūsų sunkų darbą, neturit 
prieš tai murmėti, ba už ne
kantrumą eisit į pragarą.

(Pasirašo)
Daytono Melagius.

' Mano Asilencijos atsaky
mas: Mat, jus dvikojai 
darbininkai irgi panašiai 
elgiatės su asilais: kada 
pasikinkot asilą arti ar ve
žimą traukt, nežiūrint kaip 
asilui nebūtų sunku, o už 
pasipriešinimą plakate bo
tagu. Jus nejaučiat sun
kumo sėdėdami vežime.

Kadangi minėtas apašta-

KALENDORIUS

las yra dangiškas viršinin
kas, jis ant jūsų jodinėja, 
tai jisai irgi nejaučia jokio 
darbininkiško sunkumo.

Už jūsų nekantrumą jis 
plaka jus liežuviu 
gąsdindamas net 
kančiomis.

Tai tokis mano
supratimas apie savo ir jū
sų dvikojų vargus 
ašarų pakalnėje.

1931

dusi pora yra ta kur vienos 
moteries vyras sueina su 
kito vyro žmona ir turi sau 
gerus laikus.

Turguje.
—Moterėle, bet ar šis gai

dys sveikas?
—Sveikas, poniute, svei

kutėlis.
— Galite užtikrinti?
— To poniute, bus per 

daug. Šiandien už tikrą sa
vo vyrą negalima užtikrin
ti, tai kaip gali užtikrir 
už kvailą gaidį?

JAU GATAVA!
REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME
Gerbiamieji knygų mylėtojai! Kurie manot įsigyti apysaką “JUROS 
MERGA”, neatidėliokit ant toliau, nes laikas bėga ir knygos smarkiai 
nyksta. Tuoj ir jų neliks kaip neliko kitų K. S. Karpavičiaus kurinių.
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Akrono Naujienos
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Banks

Confectioners

Groceries-Meats

6901 9720

67161404

Kolumbijoj
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Investykit in Elektrišką Refrigeratoriu

Pilniausias Pasitenkinimas

Apsilankykit į Veltui Parodą Įvairių Išdarbių ir Modelių

in the OTity ūf GHevelnnO

Bulding Contractors

Bradys, 62 
atėmė sau

D D

syti pagalbos. Nežinia kaip 
šią žiemą bedarbiai pašal
pą gaus. Gal daugumui teks

kortelę ir 
jog sutin- 
šalj. Pas- 
ateina de-

H 
a

J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

Ne- 
Pir- 

dirb-

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

MARTIN KAZEN 
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416|Edgewood Avenue

apleisti Kanadą ir veltui 
pargryžti atgal Į savo tė
viškę. Bečerninkietis.

Bažnytkaimis su Amerikie
čių padovanotais varpais 

bažnyčia

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

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

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
kit

LIETUVIŲ BANKAS 
6712 Superior Ave. HEn. 2498

se -gulėjimas. Daugybei rei-i Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
kės kreiptis į valdžią pra-| 1310 Russell Road

PIANO
Lekcijos
visą RUGSĖJO 

mėnesį už suma- 
žintk kainą. Moki
name džiaz ir clas
sical muziką.

Vine. Greičius
19650 PASNAW

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906

THE ELECTRICAL LEAGUE
Builders Exchange Building 18-tas Aukštas
Prospect arti Ontario Cherry 2335

Ofiso Telefonai Namų Y 
MAin 1773 KEnmore 4710W

P. J. KERŠIS
1426-8 Standard Trust Bldg . U 
Baigęs teisių mokslą Cumber- .” 
land Universitete ir darbuojas “ 

su Teisių ofisu advokatų
Collister, Stevens ir 

Kurzenberger
Su visais teisių reikalais' Lietu
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 
kreipkitės prie musų.

Adolj

Fotografuojam 
tuvių ir kitok 
vienius. Darbi 

geriausia, kai

1197 East
PRONE H

Pirmos Klt
Paveik

E. 79TH SI
ST

A. S. BART

KANADOS | 
NAUJIENOS I

Lietuvos Lietuviai ateina j 

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

Šilai priklauso prie Vilk
mergės apskričio, link ku
rio yra 30 kilometrų. Šilai 
yra mažas miestukas, ge
riau sakant bažnytkaimis 
su trejetą krautuvėlių.

Žymiausis Šilų papuoša
las tai graži raudonų plytų 
mūrinė bažnyčia, statyta 
prieš didįjį karą. Kadangi 
didesnių mušiu apie Šilus 
nebuvo tai ir bažnyčia išli
ko sveika.

Bažnyčia stovi prie pat 
kelio ant aukšto kalno, su 
dideliu šventorium apaugu
siu gražiais medžiais ir 
krūmokšniais, kas teikia 
vasaros laiku puikų reginį.

Kadangi bažnyčios dide
lius varpus išvežė prieš ka
rą bėgdami Rusai tai baž
nyčia buvo likus keletą me
tų be varpų, tik 1924 me
tais dėka Šiliečių Amerikie-

3 NAMAI PARSIDUODA 
1386-1388-1392-1394 East 53rd St. 
šiaurėj nuo Superior. 1 dviejų šei
mynų namas po 5 kambarius. 2 pa
vieniai namai po 6 kambarius; 3 
lotai; 100 pėdų frontas, 125 pėdų il
gio. Buvo $15,000, dabar parsiduos 
už $5,000. Šavininkas apleido mies
tą. Kreipkitės

1366 MARQUETTE RD.
Prie St. Clair ir E. 55th St.

PARSIDUODA NAMAS
864 E. 73 St., šiaurėje nuo St. 

Clair. 8 kambarių pavienis, kiet- 
medžio grindys, ugniakuris, 3 gara- 
džiai, cemento įvažiavimas. Parsi
duos už $3,900. Rendos neša $55 į 
mėnesį. Savininkas apleido miestą.

1366 MARQUETTE RD.
Prie St. Clair ir E. 55th St.

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.

PAJIEŠKAU Jono Jankevičiaus. 
Pri?š karą gyveno Bostone. Kas 
žino prašau jam pranešti, jo moti
na randasi sunkioje padėtyje.

J. Kirkilienė, 
Pumpėnai, Pasvalio g. Lithuania

JIEŠKAU APSIVEDIMUI vaikino 
amžiaus tarp 40 ir 50; aš turiu 40 
m., vaikų neturiu; turiu gerų‘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,

čių, ši bažnyčia susilaukė 
dviejų didelių varpų. At
mintinas ir įspūdingiausias 
buvo varpų sutikimas.

Vieną gražią pavasario 
dienų sujudo viso Šilie- 
čiai. Beveik iš kiekvieno' 
kiemo senas ar jaunas, pri- 
šėręs žirgą jojo link Šilų. 
Ten susirinkę jojo sutikti 
per Raguvą net iki Putiliš- 
kių kaimui, aštuonis kilo
metrus atstumo, atgabena
mų varpų. Kuomet sutiko 
vežimus, tai visi raitieji, 
laikydami vieną ilgą vaini
ką rankose, jojo apsupę, to
li nusitiesdami abipus veži
mų vienokiam atstume, o 
vienas jojo priešakyje ant 
širmo žirgo nešdamas vė- 
lievj su Amerikiečių Šilie
čių aukotojų obalsiu. ų

Tokioje gražioje tvarko
je vyko iki namų, kur lau
kė dar gražesnis sutikimas 
saulėlaidos laike.

Apie Šilus žmonės daugu
moje nėra tokie pamaldus 
kaip kitur, o ypač jauni 
mas. Jei eina bažnyčion ii 
į visokias iškilmes tai del 
kitų akių.

Organizacinis judėjimas 
irgi nežymus, nes jaunimas 
daugutnoje laiką leidžia 
trukšmavimuose, kaimo va
karinėse ir girtavime, todėl 
ir apšvietoje Šilų apielinkė 
yra atsilikus nuo kitų;

Tik per Naujus Metus 
Šilai parodo gyvumą ir vai
šingumą. Mat, tą dieną bu
na dideli atlaidai, del to su
važiuoja daugybė žmonių 
iš aplinkinių parapijų. An
tri atlaidai tai Šilinės, ket
virtą savaitę po Žolinei.

Netoli bažnyčios kitoje 
pusėje kelio yra Misevi
čiaus dvarelis, kur suva
žiuoja visa lenkuojanti po
nija apsistoti atlaidų laike.

Ketvirtame kilometre at
stumų nuo bažnyčios ran
dasi gražios kapinės, o to
liau dvarininko Kulvečic 
(tas pats ką būdamas Lie
tuvos valdžioje darė viso
kius šposus) ežeras ir tan
kus šilas juosiantis aplink 
laukus.

Didesni keliai Šilų nesie
kia, nes daugiausia reikalų 
Šiliečiai turi su Raguva, 
kur vyksta kas antradienį 
į turgų

Šiaip 
vieta, 
neturi, 
gražios
akį patraukia.

ir kermošių.
Šilai, būdami maža 
didesnės reikšmės 
tik vasaros laike 
apielinkės keleivio 

A-tis.

FT. WILLIAMS. Ont.
Deportuoja ateivius at

gal į jų šalis. Anksčiau jau 
buvo girdėti jog iš čia po 
keletą ateivių išsiunčia at
gal į jų šalis. Bet Rugsėjo 
5 d. išsiuntė 11 žmonių, jų 
tarpe ir vieną Lietuvį, J. 
Skaržauską. Veža tik to
kius kurie yra svetimšaliai 
ir miestas juos turi maitin
ai. Miestas duoda maisto 
nio praėjusio rudens, bet 
tik dabar kelios savaitės at
gal pradėjo ateivius šaukti 
: imigracijos biurą. Tenai 
nuėjus, paduoda 
liepia pasirašyti 
ki gryžti į savo 
kiau iš Ottawos
oortavimo raštai ir išveža. 
Kurie nenori važiuoti tie 
turi atsisakyti nuo ėmimo 
maisto iš miesto.

Daugumui Lietuvių grę
žia deportavimas. Kiti gal 
ir nenorėti} važiuoti, bet 
’šeities nėra, neturi pinigų, 
lėra kur prasišalinti, o ant 
vietos badu nemirs.

J. Skaržauskui, kaipo ge- 
■am pažystamam draugui, 
su kuriuo sykiu iš Lietuvos 
atvažiavom, linkiu laimin
gai parvykti ir apsigyven
ti Lietuvoje. Manau Lietu
voje nereikės krūmuose po 
atviru dangum gulėti ir 
prekiniais vagonais slaps
tantis važinėti.

Kanados bedarbiai. Su
rinktos bedarbių skaitlinės 
parodo jog Kanadoje be- 

530,000. Pagal 
jie šitaip dali-

darbių yra 
provincijas 
naši:

Britiškoj 
38,800.

Albertoj — 15,450.
Saskatchewan, miestuose 

ir miesteliuose — 26,906; 
sausumos užkluptuose plo
tuose ukėse 150,000.

Manitoboj — 41,498.
Ontario — 130,000.
Princo Edwardo saloj — 

1,500.
Quebec — 100,000.
Nova Scotia — 18,000.
New Brunswick — 8,000.

Žiemai atėjus, be abejo 
tas skaičius dar padidės, 
nes dabar yra dirbančių va
sarinius darbus, o ant žie
mos juos atleis. Jau kas
dien orai eina šaltyn, grei
tu laiku ir visai sušals, už
sibaigs prekiniais trauki
niais važinėjimas, krumuo-

VISOKIOS ŽINIOS
šiose dienose mirė K. Be- 

liackas, sirgo vos keletą 
dienų. Buvo apie 53 metų 
amžiaus. Liko moteris ir 
keletas vaikų. Velionis bu
vo gana rimtas 
visų gerbiamas.

Nusišovė. F. 
metų amžiaus,
gyvastį nusišaudavas iš re- 
volrerio. Sakoma jog sau- 
žudystę papildęs iš susi
graužimo. Pereitą metą jo 
moteris mirė, o jis pats li
ko atleistas iš darbo, 
turėjo iš ko gyventi, 
miau dirbo Goodyear 
tuvėj.

Krikštynos. Šiose dieno
se atsibuvo krikštynos Al
fonso Žintelio ir jo žmonos 
dviejų sūnų. Krikštyta bu
vusioj Lietuvių bažnyčioje. 
Kūmais buvo: Ig. Tama
šauskas su kokia tai pane
le iš Canton, O., ir B. Jara
šius su B. Palioniene. Bu
vo gražus krikštynų pokilis 
namuose.

F. Rumbutis su K. Šmitų 
lankėsi Chicagoje, Detroi
te, ir sutvarkęs Chicagoje 
reikalus gryžo namon.

Pas L. Glinskį per Labor 
Day lankėsi iš Chicagos jo 
brolis Aleksandras. Pasi
svečiavus išvažiavo namon.

A. Rudis su šeimyna ir T. 
Salaševičius lankėsi pas p. 
Ramanauskus jų ukėj Mal
let Creek, O.

Neišmoka. The Akron 
Savings and Loan Co. ban
kas, vienas iš didžiausių 
tos rūšies įstaigų, sulaikė 
savo depozitoriams pinigų 
išdavimą. Tą banką pase
kė ir nekurtos mažesnės įs-

taigos. Dabar duoda tik 
po keletą dolarių reikalui. 
Tame banke turi pasidėję 
pinigų ir Lietuviai. Bankas 
yra didelis ir saugus ir ne- 
gręsia pavojaus. Banko ve
dėjai sako kad pavojingiau 
žmonėms yra imti pinigus 
iš bankų ir laikyti namuo
se, kur prapuola arba kas 
žmones apgauna. Moterys 
dabar ėmėsi pančiakose pi
nigus laikyt, užtai bankai 
ir sulaiko didesnių sumų 
išmokėjimą, pinigai nežus, 
ir visi turės po biskj reika
lams. Laikams pagerėjus 
vėl dalykai eis sava tvarka 
ir pinigus išmokės po seno
vei. Keliautojas.

Todel pirmiau šau
nius negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Reni Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUMOE1S
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

J. J. LAZICKAS
JEWELER —. RADIOS

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

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

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

JOE BLAŠKEVIČ1US 
1168 East 77th Street 

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS 
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

Jewelers
J. J. LAZICKAS

6407 Superior avė. ENd. 4635

P rinters-P ublishers
“DIRVA”

6820 Superior avė. 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 I2047 970!

Q V ARB A taupymo pinigų kaipo būtinos reikmenies 
šeimynos arba pavienio žmogaus gyvenime niekad 

nebuvo taip įmatoma kaip šiais 1931 metais. Vaikai ir 
mergaitės Clėvelando mokyklose, taupanti penktukus 
ir dešimtukus per Mokyklų Taupymo Sistemą, gauna 
ankstyvą pažinimą pinigų taupymo, kas bus svarbu vi
sam gyvenimui. Mokyklų Taupymas operuojamas šio 
banko, su pagalba Mokyklų Tarybos, didumoje pradinių 
ir Vidurinių mokyklų. Jūsų kooperacija nuoširdžiai pa
geidaujama.

Incorporated 1849

DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ

TAURAGĖ
Naujas elektros sto 

koncesininkas
Liepos mėn. pabaigi 

totą koncesija ej 
šviesai teikt Tauragė 
štili per 15 metų Kaui 
(Amerikiečiui) Juozi 
maičiui. Jau ir šutai" 
įrašyta. Koncesinink 
« dienose nupirko i 
Cancingerio ir žemei 
pa prie upės Juros e 
stočiai pastatyti. Ti 
tarimas ar nuo 1! 
Sausio 1 dienos n 
koncesininkas galės 
ti veikti kol senojo k 
rinko Gudžiuno-S 11 
tinklas tebėra galioj 
nuėmus jo, negalima 
tiesti, o naują tinki; 
žiemos metu neimant 

"Rūbo” bendrovė 
nuoju koncesininku 
da teisme bylą ir 
top at byla baigsi 
čiau Gudžiūnas sa' 
naujieji koncesininl 
jo maiše, o ne jis 
įsmukęs.

Kaip tas baigsis i 
mes vieną žinome k 
tros stotis paimta 
vio rankas.

Skerdyklos sta 
Bekonų fabrikas 

gėje auga: visų 
sienos baigtos mu 
džiojo trobesio ne 
aukštai) ir jau sti 
giami. Net mašin 
pradėti taisyti - 
vandens bakas ir 
satorius. žodžiu, 
turėsime Tauragė, 
fabriką, kurio vii

Girdėti kad šy 
pradės ir kitą bi 
piką Alytuje sta

CUKRAUS f;
Mariampolėje 

mas cukraus fai 
briko statyba ei 
liai ir šių metų 
bus sunaudoti sa 
rike. Todėl ir 
sunkeliais šymet 
apsėta 2,900 bei 
tas. Jų pasėlių g 
kti aukščiau vid 
taigi fabrikui ė 
teks.

Kitais metais į 
tyta pastatyt dai 
kraus fabriką K 
Šiaulių rajone 
žinkelių ir didės

Lietuviai reik 
singą patama 
patiškas, man 
nąvimas. Ve: 
sąžiningiausio 
lėšos, $150.00
6621 EDNA



IŠ LIETUVOS
TAURAGĖ

Naujas elektros stoties 
koncesininkas

Liepos mėn. pabaigoj ati
duota koncesija elektros 
šviesai teikt Tauragės mie
stui per 15 metų Kauniečiui 
(Amerikiečiui) Juozui Ši
maičiui. Jau ir sutartis pa
sirašyta. Koncesininkas šio
se dienose nupirko nuo G. 
Cancingerio ir žemės skly
pą prie upės Juros elektros 
stočiai pastatyti. Tik kyla 
klausimas ar nuo 1932 m. 
Sausio 1 dienos naujasis 
koncesininkas galės pradė
ti veikti kol senojo koncesi- 
ninko Gudžiuno-S t r a z d o 
tinklas tebėra galioje. Ne- 
nuėmus jo, negalima naujo 
tiesti, o naują tinklą tiesti 
žiemos metu neįmanoma.

“Rūbo” bendrovė su se
nuoju koncesininku tebeve
da teisme bylą ir nežinia 
kaip at byla baigsis. Ta
čiau Gudžiūnas sako kad 
naujieji koncesininkai esą 
jo maiše, o ne jis pas jus 
Įsmukęs.

Kaip tas baigsis taip, bet 
mes vieną žinome kad elek
tros stotis paimta Į Lietu
vio rankas.

Skerdyklos statyba
Bekonų fabrikas Taura

gėje auga: visų trobesių 
sienos baigtos mūryti (di
džiojo trobesio net keturi 
aukštai) ir jau stogai den
giami. Net mašinų skyriai 
pradėti taisyti — keliama 
vandens bakas ir konden
satorius. žodžiu, neužilgo 
turėsime Tauragėje bekonų 
fabriką, kurio visi susido
mėję laukia.

Girdėti kad šymet greit 
pradės ir kitą bekonų fab
riką Alytuje statyti.

Gintaras.

AR BUS ĮSTEIGTA KA
TALIKŲ AKADEMIJA?
Perreformavus Vytauto 

didžiojo Universiteto teolo
gijos-filosofijos fakultetą. 
Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centras (kuriam vadovau
ja krikščionių demokratų 
lyderiai) nutarė įsteigti at
skirą universitetą, pavadin
tą Katalikų Akademija. Ši
tai akademijai jau ir statu
tas esąs paruoštas.

Tačiau jos sumanytojai 
susiduria su dviem sunku
mais: tai trukumu profeso- 

. rių ir studentų. Profeso
rių klausimas yra lengves
nis, nes Lietuvoje kunigų 
nemažai. Daug sunkesnis 
yra studentų klausimas, 
nes vargiai ar kas eis į tą 
akademiją, nes ji bus pri
vatinė ir, ją baigus, vistiek 
dar reikės laikyti ir valsty
biniai egzaminai Vytauto 
Didžiojo Universitete.

Ar bus įsteigta Katalikų 
Akademija ar ne, netrukus 
pamatysim, nes mokslo me
tai jau tuoj prasidės.

J. K. Ss

CUKRAUS FABRIKAI
Mariampolėje yra stato

mas cukraus fabrikas. Fa
briko statyba eina norma
liai ir šių metų runkeliai 
bus sunaudoti savame fab
rike. Todėl ir cukriniais 
sunkeliais šymet Lietuvoje 
apsėta 2,900 hektarų plo
tas. Jų pasėlių galima lau
kti aukščiau vidutinio — 
taigi fabrikui darbo už
teks.

Kitais metais yra numa-l 
tyta pastatyt dar vieną cu
kraus fabriką Kėdainių ar 
Šiaulių rajone (arti gele
žinkelių ir didesnės upės),

nes atsiranda vis daugiau 
norinčių auginti cukrinius 
runkelius, be to ir tie pa
tys mano savo pasėlių pa
didinti.

Naujo fabriko statymui 
bus patraukti vietiniai, gal 
ir užsienio kapitalai pavi
dale paskolų. “Br.”

kį juodalksnių Šveicarijos 
pirkliams po 95 litus už 
ktm. Kybartų stotyje.

Šveicarai ir toliau pirks 
Lietuvos juodalksnius, bet 
reikalauja ilgų rąstų.

NAUJI FABRIKAI
Kaunas. — Paskutinėmis 

savaitėmis Prekybos dept. 
išdavė visą eilę leidimų 
naujoms pramonės įmo
nėms: alaus bravorui, šilko 
dirbinių fabrikui Šančiuo
se, kaulų miltų fabrikui 
Kaune, A. Fredoj; verpi
mo ir audimo fabrikui Tel
šiuose.

Klaipėdoje taipgi steigia
ma naujas mielių fabrikas:

PERKA ŠVEDIJOS 
ARKLIUS

Kaunas. — Žemės Ūkio 
Rūmų ir Žemės Ūkio Mini
sterijos komisija išvažiavo 
Švedijon veislinių arklių 
pirkti. Ta proga komisija 
susipažins su Švedų bekono 
gamyba ir kiaulių ukiu.

ŠVEICARIJA PERKA 
JUODALKSNĮ

Kaunas. — Paskutinėmis
1 savaitėmis Lietuvos miško 
pirkliai pardavė didelį kie-

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 
Lietuvis Graborius

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

ŽMOGŽUDYSTĖ
Kaune penktame forte 

griovyj buvo rastas nužu
dytas Kalėda. Kaip teko 
smulkiai patirti apie An- 
driejaičio, Kalėdos ir Kalė- 
dienės tarpusavius santy
kius, Kalėda buvo kalvis, 
labai girtaudavo, ką išdirb
davo tą praleisdavo degti
nei. Pats darbą jau neį
stengdavo atlikti, nes visa 
da būdavo girtas, jis pasi
samdė sau už gizelį Andie- 
jaitį, kuris turėjo dirbti Ka
lėdos kalvėje. Pati Kalėdie- 
nė, kaip žmonės pasakoja, 
buvo labai dievota moteriš
kė, labai rūpindavosi savo 
šeimos buviu ir tvarka. Vy
ras niekada nesumokėdavo 
mokesčių valsčiui ar polici
jai, nustverdamas pinigus 
pragerdavo. Skolų tvarky
mu taip pat rūpinosi žmo
na, ji parduodavo paskutinį 
rūbą, kad galėtų lyginti 
skolas, taip pat užlaikyti 
vaikus.

Taip vis po biskutį kilda
vo tarp girto Kalėdos, An- 
diejaičio ir Kalėdienės ki- 
virčiai: Žmonės pasakoja, 
kad jau seniau Andiejaitis 
norėjęs nužudyti Kalėdą, 
bet jam sutrukdę žmones. 
Taip gyveno nesantaikoje ir 
liudesyj ta šeima. Tik čia 
neseniai lemiamas barnis į- 
vyko. Kalėda parėjęs namo 
girtas ir susikivirčijęs su 
Andiejaičiu, tas nieko ne
laukęs smogė jam kaž ko
kiu geležiniu daiktu į galvą 
ir užmušė, matyt, Andiejai
tis laukė, patogios progos į- 
vykdyti šį savo darbą. Poli
cija netikėtai užtiko lavoną 
prie fortu. Pradėjo sekti. 
Pasirodė, kad tas lavbnos 
yra atvežtas iš toliau ir nu
mestas nuo forto 13 metrų 
aukštumo kalno. Policija tą 
pačią dieną pradėjo sekimą. 
Norėjo eiti pėdomis, kurio
mis važiavo žmogžudys, bet 
pasirodė neįmanoma, nes 
jau tuo keliu buvo daug 
pravažiavę žmonių ir be to 
buvo vakaras. Sekimą pali
ko sekančiai dienai: Sekan
čią dieną nebesekė pėdomis 
bet nutarta susekti to la
vono asmenybę.

Greit paaiškėjo, kad tai 
yra kalvis Kalėda. Tuoj po
licija nuvyko į Kalėdos gy
venamus namus. Sulaikė 
Kalėdienę ir Andriejaitį. 
Pradėjo viską smulkiai kra
tyti. Tuoj buvo rastas kru
vinas vežimas, paskui po 
sunkaus ir ilgo įieško jimė 
rado kruvinus šiaudus kiau
lių tvarte jau sumintus mė
šlam Paaiškėjo, kad iš pra
džių Kalėdos buvo užkištas 
namuose už pačiaus, bet 
tuoj buvo vėl ištrauktas ir 
išvežtas. Taip buvo po ke
liolikos valandų susekti 
žmogžudžiai. Kalėdienė sa
vo pirmajame parodyme sa
ko: Andriejaitis susiginčijo 
ir užmušė mano vyrą, o 
man prigrasino, jeigu aš iš- 
duosianti kad jis nužudė, 
tai tuoj ir mane žadėjo nu
žudyti. Tai khs nenorės gy
venti. O iš Andriejaičio tad 
visko galima buvo tikėtis. 
Jis buvo tada panašus į lau
kinį žvėrį. Kai areštavo Ka
lėdienę, liko namie maži 
vaikai—našlaičiai, žmogžu-; 
džio amžius maždaug 26 m., Į 
Kalėdienės 28 m., o Kalėdos 
33 met. Visi jauni žmonės,! 
bet pagadinti. “D.”>

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

VIENA 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
ti negalime. Prašome šitą Įsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

NIEKAD DAR TOKIOS DOVANOS NE
BUVO PASIŪLYTA

ĮS1TĖMYK1T JOG DUODAMA PAČIOS DIDŽIAUSIOS IR NAUDINGIAUSIOS 
KNYGOS, TINKAMOS KIEKVIENAM PAGAL JO SKONIO IR REIKALAVIMO.

»rija Vytautas Didysis
Kas ta “Liublino Unija”? 
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl? 
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie 
Keistuti, Birutę, Vytautą

Didelė 318 puslapiu knyga
KNYGOS KAINA $2.00 '

NAMŲ DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui Įvairių ligų.

KNYGOS KAINA $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA

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

KNYGOS KAINA $

Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkams 
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

-- -----------------

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

((l<ą išleista — tas parodo kad mes duodame ne ko
kias senas knygas, bet naujausias, kaip tai '‘Vy
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

NAKTIS

GEOGRAFIJA
Geografija arba žemės aprašymas yra didelė, 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

ORAKULAS
Naujas pilnas Orakulas — didžiausią ir prak

tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimais li
kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.Q0

ŽINYNAS
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 p ažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidauja!

“DIRVA” 6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIEVĄ”



i Kas Girdei Cleveiande-Aplelinkese
DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

GRAŽIAI PASAKOJA
LIETUVĄ

APIE i SUGAVO pinigų klastuoto- Lietuvių Beno piknikas per- 
jus. Wilkes Barre, Pa., tapo eitą sekmadienį Neuros darže 

| policijos sulaikyti motina ir jos išėjo pasekmingai, žmonių at- 
trys sunai: Ona Malonienė ir silankė pusėtinai, 
sunai Jonas, Pranas ir Kazys,! __________
°. su, J.a\s jr. tūlas Senkus, ku-j Pereitą savaitę žydai šventė 
rie visi kaltinami platinime su-, gggg-rus savo naujus metus, 
klascuotų pinigų. Kada polici-, ja pasauų anksčiau Dievulis 

piudejo juos sekti, Mnlonie-į sutvėrė ueęu musu.
nė ir Senkus, sako pranešimas, 
norėjo pasislėpti pabėgdami į 
mišką, bet buvo surasti, 
velande jų adresas buvo 
Birchdale avė.

Ši žinutė buvo paduota 
l'.škuoče laikraščiuose.

Lietu-Rugsėjo 5 d. gryžo iš 
vos Pranas Glinskis ir Salemo- 
na Šidlauskienė, kurie su “Dir
vos” ekskursija išplaukė Birže
lio 16 d. laivu “Aquitania”.

Labai nugyrė laivą, kuriame 
turėjo labai puikią kelionę, val
gyt duodavo, sako, po šešis kar
tus per dieną, ir visuomet su 
valgiu duoda vyno. Patarnavi
mas labai mandagus.

Tuo pačiu laivu ir gryžo.
P. Glinskis nebuvo Lietuvoje 

virš 27 metų, p. Šidlauskienė I 
lankėsi 1928 m. Bet abiem Lie-1 nors c]ar oras 
tuva labai patiko. , kurįe norėtų maudyti

P. Glinskis padarė geriausia11.jos ligoninėje prasiplatino ty- 
negu kiti Amerikiečiai, ir jis 
iš savo apsilankymo labai pa
ter kintas. Jis pasisamdė auto
busą, užmokėjo $50, ir sudaręs 
ekskursiją su buriu inteligentų 
ir kunigų, apvažinėjo kelis de- 
setkus miestelių, ir turėjo to
kius gerus laikus kaip tik gali
ma turėti Lietuvos šviesuome
nės draugijoje. Pats yra pa
prastas darbininkas, bet blai
vas, gražaus apsiėjimo, todėl jį 
namilo jo nauji pažystami inte
ligentiški žmonės ir taip su jais 
turėjo gerus laikus. Sako, rei
kia pačiam mokėti apsieiti tai 
tave Lietuvoj ant rankų nešios. 
Pasakojo kaip kur matė Ame
rikiečius nusigėrusius mušantis 
su savo broliais, tai kas tokius 
Amerikiečius gali pagerbti 
paskaityti už žmones?

Neužteko to kad važinėjo 
matė, p. Glinskis susitarė 
Raguvos kunigu, M. šermukš
niu, kad jis aprašytų “Dirvai” 
jų kelionę. Dalį to aprašymo 
parvežė ir aprašymas tuoj pa
sirodys “Dirvoje”.

Lietuvoje būdamas, P. Glin
skis apsistojęs buvo pas Domi
niką Lazdaūską, Užunevėžio k., 
Raguvos par., Panevėžio apsk.

Kaune, pasakoja, eina smar
kiausias budavojimas; po visą 
Lietuvą eina didelis laukų ir 
miškų sausinimas, pelkių nai
kinimas. Dirba visi kas tik ga
li dirbti. Žmonės gyvena gerai 
ir linksmai. Mokyklose moks
las priverstinas, visi vaikai tu
ri lankytis mokyklon. Mokyk
lose tvarka labai graži: jauni
mas mokinamas ne tik iš kny
gų, bet taipgi ir dainuoti ir šok
ti, niekame neduoda jaunimui 
atsilikti nuo kitų tautų jauni
mo. Laukuose skamba 

Lietuvos žmonės turi 
kek tik jiems reikia, 
sau gėrimus, vyną, alų 
lesnius, ūžia, baliavoja, 
žai kas už tai ką sako.

Ten kur jis buvo, vieną die
ną užėję ledai išmušė javus. 
Tuoj apie tai duota žinia į Kau
ną, ir, sako, prie jo paties akių , 
gauta iš Prezidento Smetonos 
pranešimas kad nukentėjusieji 
šymet paliuosuojami nuo vals
tybinių mokesnių.

Apsilankė ir Vilniuje, Lenkų 
užimtame krašte. Vilnijoje la
bai didelis skurdas, pasakojo 
jis; tvarkos nėra, žmonės pri
spausti. Lenkų pusėj žmogui 
nevalia papjaut vištos, kiaulės 
ar kitokio gyvulio be pasiveli- 
mo iš valdžios. Jeigu kas tą 
nadaro esti baudžiamas. Vis
kas ten brangu. Nevalia au- 
gyt nei tabako, kas Lietuvoje 
visai laisva.

Kuomet gryžo atgal į Ame- 
i ką, jis susitiko su Ameri
kiečiais gryžtančiais iš Čeko
slovakijos. Tie žmonės irgi la
bai skundėsi kad rado labai 
sunkią padėtį, didelis prispau
dimas. vargas, ir ten nevalia 
nei tabako pačiam augintis, nei 
lašelio alkoholio pasidaryti.

Taip tai apsako apie Lietuvą 
bešališkas Lietuvis darbinin
kas, iš savo patyrimų. Jis nė
ra vienpusiškas, skaito ne tik 
“Dirvą” bet ir “Keleivį”. Sako, 
jeigu butų žinojęs kad ten taip 
ras, butų susitvarkęs savo da
lykus ir visai važiavęs. Dabar, 
sako, po meto, kito, apsižiūrė
jęs savo dalykus čionai, trauk
siu atgal į Lietuvą.

Keista yra kad vieni parva
žiavę į Lietuvą ten nieko ne
randa, o kiti gryžta pilni pui
kiausių įspūdžių. Gal bnt anie 
patenka kur į tamsų kaimą ir 
iš jo niekur neišeina, išskyrus 
ką nuvažiuoja į miestelį pagir
tuokliaut. Bet visai kitokius 
įspūdžius gauna tie kurie par
važiavę aplanko Lietuvą pla
čiai ir stengiasi daugiau pažin
ti jos gyenimo ir žmonių.

Cle-
9111

Ang-

EŽERE maudytis uždrausta, 
i labai šiltas ir ne- 

Vals-

tas ir jau 6 ypatus mirė, todėl 
norima užkirsti kelią tolesniam 
tos ligos plėtimuisi ir draudžia
ma ežere maudytis.

Cleve-Apskrities kalėjime
Innde uždaryta rekordinis skai
čius kelinių — apie 530, kuo
met ten toli gražu tiek vietų 
nėra. Kaliniai sugrusti po ke
lis į vieną kamerą.

ir

ir

SPORTAS

“Dukas” Bancevičius ir 
Adomas Vidžius Imsis 
su Vietiniais Priešais 

EKSTRA PRANEŠIMAS
Jonas Jarus, vietinis sporti

ninkas ir imtynių refery, už
vakar gavo telegramą nuovakar gavo telegramą nuo 

j ristiko J. Bancevičiaus ir kito
j Chicagiečio, kurie imsis Cleve- 
j landė “Dirvc's” piknike šį sek- 
I madienį V. ir B.
! Greęn road (tarp

METŲ sukaktuvės. Rugsė-lir Mayfield rd.).
io 13 d. suėjo metai nuo šv. P.1 
N. P. parapija įžengė į naują! 
nuosavą bažnyčią su pamaldo-' 
mis. Paminėjimui to svarbaus 
vienų metų sukaktuvių momen
to Moterų Labdarybės Draugi
ja surengė vakarienę, 
suometį, joms pavyko 
didelį buri svečių iš 
velando.

Vakaras prasidėjo
Paskui buvo vakarienė 
pasistiprinus, klebonas 
A. Karužišks trumpai

Iš Collinwood farmoj, ant 
Euclid avė. 
Telegramas

Kaip vi- 
sukviest 

viso Cle-

Pastarose dienose Clevelande 
pas savo tėvus Baltrukonius 
viešėjo jų duktė, Julė Raste
nienė, iš Baltimore, Md. Ap
silankė ir “Dirvos” redakcijo
je ir įsigijo knygą “Juros Mer
ga”. Paviešėjus ir aplankius 
gimines ir pažystamus 
atgal.

gryzo

Goodyear Co. statys 
milijono dolarių vertės

pusės 
savo 

stotį automobiliams patarnau
ti. Ji bus ant Walnut avė. prie 
Chester ir E. 13 St.

Mokykloms atsidarius, 
Clevelande įstojo 146,870 
nių. Tai yra tik miesto mo
kyklų pradinių ir aukštesniųjų 
mokyklų mokinių skaičius.

Pradinėse įstojo viso 76,082, 
arba 1,857 mažiau negu pernai.

Vidurinėse — 33,242;
Aukštesnėse (high school) — 

24,236, arba 2,655 daugiau ne
gu ‘pernai.

i jas 
moki-

Gražus profesionalų išvažia
vimas. Pereitą sekmadienį, pa
sidarbavimu P. J. Žiurio, buvo 
surengta gražus vietos Lietu
vių profesionalų grupelės išva
žiavimas į Sandusky bay. Ten 
nuvažiavo automobiliais, paskui 
nusamdytu laivu išvažiavo j 

Diena buvo nepa
prastai graži ir šilta, todėl pa
sivažinėjimas pilnai nusisekė.

Dalyvavo: pp. Žiuriai, Kar- 
pavičiai, Vitkai, Vilkeliai,, Ta- 
nošaitis, Bendleris, Miežis.

dainos.
laisvės, 
darosi' vandenis.

ir stip-' 
ir ma-

(GOOD COAL)
Pristatom į namus visokios rūšies 

anglį, koksus ir kitokį kurą sąžinin
gomis kainomis. Greitas ir teisin
gas patarnavimas.

KAINOS RUGSĖJO MĖN.: 
POCAHONTAS No. 3 
Forked Lump ______$9.50
Shoveled Lump ______8.50

SOFT COAL (Minkšta Anglis) , 
Kentucky Lump ______6.50 7.25
W. Virginia Lump___ 5.50 6.75
Coke—Egg size ______________8.00

Petras C. Komeras
1201 East 80th St.
Telef. GArfield 3956-M

No. 4 
$7.50 

6.01

Telefonas HEnderson 9262

Dr. Jonas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

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

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

. darbės laikus ir žinodama kad pakėlė save aukštyn, 
musų vientaučiai vistiek nori 
šian-ten išeiti ir pasilinksmin
ti, pasitarus su pirmos klesos 
imtikais išprašė kad jie pigiau 
imtų už savo darbą, tokiu budu 
publikai galėjo padaryti įžangą 
pusiau pigesnę.

Pats piknikas prasidės 10 v. 
ryto. Imtynės prasidės anksti 
po pietų, nes imtikai nori 
pat dieną gryžti į Chicagą, 
del nevėluokit atvažiuoti, o 
ksčiau atbaigus programą 
lės gryžti ir svečiai iš kitų mie
stų.

I Lengva atvažiuoti iš Akrono 
. ir Youngstowno, nes vieta yra 

svarbios kiekvienam pamatyti.' 
O kadangi įžanga tokia pigi —.
tik 5Cc suaugusiems — tai vi- Į
si Clevelandiečiai, Akroniečiai 
ir kitu miestų kaimynai norėsi 
į šį pikniką atsilankyti.

Seniau imtynėse turėdavom!
po vieną porą imtikų ir įžan
ga būdavo SI. Dabar gi “Dir-

imtikais. 
laimėti, 
nike”.

Kovą mes tikimės 
Iki pasimatymo pik-

Bet, kaip Jaras sako, jis kal- 
i bejosi ir su Clevelando imtikais 
ir tie tą patį sako. Kalbėjosi 

I su Aismanu ir su Jacobsenu, ir 
jiedu sako treiniruojasi kuo- 
smarkiasia ir yra prisirengę 
parodyti Chicagiečiams kas čia 
bus ponais. Vietiniai imtikai 
sako: Jeigu mes pralaimėtume 
savo mieste tai kas mums do 

i garbė čia būti, niekas neis mu- 
I su matyt kitose imtynėse.

Taigi, sako Jarus, kaip man 
atrodo, šios imtynės bus labai

, skamba sekančiai:
“Praneškit gerb.

Lietuviams ir pikniko rengė
jams kad mes treiniruojamės 
dieną ir naktį ir rengiamės prie 
smarkios kovos su Clevelando

Clevelando

su šo
kiais. 
Kiek 
Kun. 
prabilo į svečius, dėkavodamas 
publikai už užuojautą ir linkė
damas kad tarp Lietuvių visuo
met butų tokia broliška meilė, 
draugiška, nenuduota ant lupų 
šypsena ir pavyzdingas sugy
venimas, kaip šioj vakarienėj. 
Tarp svečių buvo studentas 
subdiakonas Sadauskas iš Pitt- 
sburgo, kurį klebonas irgi per
statė kalbėti ir jis gražiai išsi
reiškė apie šios parapijos stai
gų trumpu laiku išbujojimą. 
Jis pagyrė moteris už jų su
gebėjimą įvykdyti savo pasiry
žimus, dalyvauti 
imti aukštas ir 
vietas valdžioje 
stiprių tėvynės
parankiai surėdytą šią bažny
čią ir jos gražią vietą ir linkė
jo kad ateinančiais metais ras
tų šią parapiją su dar dides
niais nuveiktais darbais.

Pasimainė stalai, suėjo kiti 
valgyt, o pirmesni nuėjo šokti. 
Visiems pavalgius, šokta iki vi
durnakčio. Žmonių buvo apie 
trys šimtai. Liko parapijai 
gražaus pelno. 1 Rep.

politikoje, už- 
atsakomingas 

ir išauklėjimą 
sūnų. Pagyrė

HELEN THOMPSON
(Lietuvaitė) 
Atidarė dailią
Valgyklą

6400 Superior Avenue
Gamina visokius Lietuviškus ir A- 
merikoniškus valgius. Atsilankę bu
sit patenkinti. Kviečiame Lietuvius

G O R E N E’ S 
Confectionery

1370 East 65th St. 
atsilankyti ir susipažinti.

ICE CREAM — CANDIES 
Visokios rūkymo reikmenys, taipgi 
rroserial ir kitos reikmenys. Už

prašome Lietuvius lankytis.

PRANAS DIMŠA
LIETUVIS BARZDASKUTIS 

6504 Superior Ave. 
Ir GERAS KIRPĖJAS 

Atidarė naują kirpyklą vyrų, moterų 
ir vaikų plaukams. Kainos vyrams 

ir moterims 35c; Vaikams 25c. 
Prašome atsilankyti.

Paimsiu Automobiliu
Iš pat jūsų namų ir nuvežu 

pas garsu GYDYTOJĄ
ED ŠORGEN

Informacijų klauskite:
HEnderson 0294

SORGEN’S AGENTAS

Pranešimas
UžSISENĖJUSIOMIS 

LIGOMIS SERGANTIEMS 
gera proga tapti sveikais. Nuvežu 
iš pat namų pas gydytoją kurs gydo 

VISOKIAS LIGAS 
BE JOKIOS OPERACIJOS.

Tas garsus gydytojas gyvena 
Mansfield, Ohio.

Kreipkitės pas mane susitarimui del 
nuvežimo. Mano kaina už nuvežimą 
labai prieinama. (39)

A. J. JAKŠTAS
Eddy 2594-R 828 E. 95 St.

MOKYKLOS JAU ATSIDARO!
Specialis Išpardavimas Vaikų 2 Kelnėm 

SIUTU
$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.

pietryčius nuo Clevelando.

tą 
to-
an-
ga-

BURKE LAIMĖJO
Glens Falls, N. Y. — Golfo 

čampionas Billy Burke turėjo 
kitą čampionatą pereitą savai
tę ir čia vėl laimėjo padaryda- 

' mas 72 skyles i 284 mušimus. I 1vos” bendrovė atjausdama be- Jis laimėjo $1,000 pinigais ir

Providence, R. I., atsibuna 
profesionalų golfo lošėjų tur- 
namentas, kuriame dalyvauja 
Burke su kitais garsiais Ame
rikos golfininkais, tarp jų ir 
Bobby Jones.

MIRĖ LENKAS IMTIKAS 
STANLEY STASIAK

Pereitą sekmadienį mirė nuo 
kraujo užnuodinimo plačiai ži
nomas Lenkas imtikas, Stanley 
Stasiak. Jis Rugsėjo 4 d. su- 
sikkržė ranką imtynėse Kana
doj su Don George. Paėmus li
goninėn gavo kraujo užnuodi- 
nimą ir į savaitę laiko mirė.

Jis buvo 38 m. amžiaus, svė
rė 245 svarus. Paėjo iš Len
kijos. Tikras jo vardas buvo 
Ignacy Jozef Stasiak.
* *«■ * **■»■*♦* ♦ * -t t a t- 4- * ♦ H 

o ROSEDALE Oj 
“Dry Cleaning Co.! 

HEnd. 7906 į 
C. F. PETRAITIS, Prop. ♦ 
6702 Superior Ave., t*

t

M IMTYNES!
Nedelioj Rugs.-Sept. 20d.

V &B. FARNOJ
Green Road

IŠ AKRONO arba YOUNGSTOWNO važiuokit 
per Beclfordą, ir paskui LEE ROAD iki. MaY- 
FIELD AVĖ. Paskui sukit į rytus ir netrukus 
privažiuosit GREEN ROAD. Tada važiuokit į 
šiaurę ir tėmykit Pikniko ženklą.

“Drapiežnas Dzūkas” Juozas Bancevičius
Šiose imtynėse bus dvi ar net trys poros: 

Dzūkas BANCEVIČIUS su JACOBSENU 
AD. WIDZES (Vidžius) _su _nežinomu priešu

ir dar viena pora ekstra imtikų. Adomas Widzes (Vidžius)

Visi esat kviečiami atsilankyti į šias linksmas pabaigtuves vasarinio sezono piknikų. Niekas dau
giau šymet piknikų nerengs. Bus tai linksmiausias Lietuvių susiejimas. Bus du ar trys imtikai is 
Chicagos, kurie imsis su vietiniais. Bus šokiai Lietuviški ir Angliški. Gl'os LUIZOS Orkestras.

įžanga į šias imtynes ir pikniką visai žema — 50c. ypatai. Vaikams veltui.
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