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ite Tautai ir Bažnyčiai, į, 
cite prisirašyti prie mį 
žnytinio choro. fiia išmjį 

e Lietuviškai rašyti, skaity. 
giedoti ir kalbėti. Yra į 

irai: suaugusių ir mažųjį 
u gieda bažnyčioje, dair«j 
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■engimuose. Prie to Kj 
Karužiškis yra didelis nmį 

i ir sporto mylėtojas, ft 
ns pagelbės susiorganizuos 
•o “basebal’’ ir “basket^ 

nūs. žodžiu sakant, larį. 
!s protiškai ir fiziškai ir į 
it "good time’’. Tai vienį, 
i Lietuviams mokykla ijį 
vje miesto. Tėvai, pa.% 
kit savo vaikų Lietuviu 
Įėjimu. Atsiųskit juos fe i 
į penktadienį į bažnytij 
, 18322 Neff rd., į dainai 
pamokas, o už rrietų-kdĮ 

ugsitės kartu su savo į 
ais puikiomis pasekmei.; 
tįsite dėkingi už šita pft. 
ną. “Kol jaunas, o brtft 
pasėlio grūdą”, pasakė 
musu poetas. I darbą, ja;. 
, i darbą visi!- i
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Prancūzija Artinasi
su Vokietija

PRANCŪZAI PRISI
METĖ VOKIEČIAMS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Komunistai pradėjo rū
pintis apie steigimą gele
žies ir plieno darbininkų 
unijos. Jie ir ten nori įve
sti savo suirutes ir tarp ge- 
ležies-plieno darbininkų.

! SOVIETAI VERŽIA
SI Į MANDŽURIJĄ

ATMETA AUKSĄ PI
NIGU PAMATUI 1931 M. STATYBA KAUNE

Mansfield, Ohio. — Apie 
1,000 angliakasių sugryžo 
atgal j darbus tarpininkau
jant gubernatoriaus komi
sijai. Darbininkai buvo 
ėję i streiką.

iš-

Iš

darbo
mo

Vaikai gauna darbus.
23 valstijų surinktos žinios 
parodo kad jose pernai dir
bo net 103,000 vaikų tarpe 
14 ir 15 metų amžiaus, tuo 
tarpu bedarbių skaičius sie
kia arti 5,000,000. - .

Federates valdžios bedar
bių komitetas pradėjo kam
paniją ragindamas mokyk
los metų vaikus būti namie 
kad galėtų gauti užsidirbti 
šeimynų tėvai kurie negau
na darbo. Seniau vaikų 
darbo panaikinimo reika
lauta pačių vaikų gerovei, 
dabar tas tapo užduotimi 
pagerinimui suaugusių be
darbės.

Berlinas. — Nesenai Vo
kietija padarė ekonominę 
sutartį su Austrija, bet tai 
nepatiki Francuzijai ir ji 
dėjo visas pastangas tą 
sutartį suardyti. Pora sa
vaičių atgal tarptautinis 
teismas įsakė Vokietijai ir 
Austrijai tą sutartį panai
kinti.

Dabar gi, Francuzijai pa
sidarbavus, tarp Vokieti
jos ir Francuzijos daroma 
prekybinė sutartis. Paskir
ta iš abiejų tautų komisija 
tos sutarties pagaminimui.

Norima suartinti tas dvi 
valstybes, esančias abiem 
pusėm upės Reino, kad jos, 
taip ilgai buvusios karin
gos viena su kita, pasidary
tų geresnėmis kaimynėmis.

KONGRESAS TIKISI 
ALAUS BILIŲ

Washington. — Busintis 
S. Valstijų kongresas bus 
užverstas biliais reikalau
jančiais grąžinti alaus par
davimą. Iš visų valstijų 
senatoriai ir atstovų buto 
nariai rengiasi siūlyti bi- 
lius prieš prohibiciją ir ti
kisi kokiu nors stebuklu 
laimėti pritarimą “sausų
jų”-

Daugelis Amerikos mote
rų organizacijų deda pas
tangas paįtekmėti į Kon
gresą kad padarytų sušvel
ninimus prohibicijos įsta
tymo.

Londonas. — Gauta ži
nių kad sovietų parubeži- 
nė sargyba su šarvuotais 
vagonais įsiveržė per Man
džurijos rubežių ir užėmė 
Chinijos miestą Manchouli. 
Rusų įsiveržimas sukėlė di
delius Chinų protestus. So
vietų konsulas aiškina buk 
sovietų kariumenė perėjus 
per rubežių jieškodama so
vietų priešų pasislėpusių 
Manchouli mieste ir lau
kiančių progos pereiti į 
sovietų pusę.

Londonas. — Angliją pa
sekė Norvegija. Švedija, 
Airija ir Egiptas ir panai
kino auksą kaipo pinigų 
pamatą. Jeigu taip eis ir 
toliau tai Suv. Valstijos ir 
Prancūzija pasiliks su šė
pomis pilnomis aukso ir jo 
niekas nenorės imti.

Manoma kad suspenda
vimas aukso prives prie 
naujos gadynės tarptauti
niuose santikiuose ir gali
ma bus išspręsti pasauli
nes ekonomines problemas,.

urininkas, ku- 
irėjo nuolatinį 
Įėjo mažėti ir 
laiko vaikščio- 
ntraktorių ofi- 

> keleto savai- 
rrotėjo kad nė- 
po įvairias vie- 
savO namuose

Vokietijoj darbininkų or
ganizacijos nedaug tenu- 
kentė del bedarbės. .Taip 
vadinama darbo federacija 
skelbia jog 1930 metais na
rių turėjo 4,948,209, dabar 
turi 4,717,659, arba vos 4.7 
nuoš. mažiau.

Ta organizacija pereitais 
metais turėjo išlaidų 31,- 
300,000 markių, o ineigos 
nupuolė iki 19,700,000 m.

CHARLES CHAPLIN IR 
GANDHI

Londonas. — Pereitą sa
vaitę Londone turėjo pasi
matymą judamų filmų ko- 
medijantas Charles Chap
lin su Indijos kovotoju Ma
hatma Gandhi. Gandhi a- 
pie Chapliną visai nieko ne
žinojo ir nebuvo apie jį gir
dėjęs. Reikėjo pirmiausia 
jam išaiškint kas tas Chap
lin yra, tada jiedu užvedė 
kalbą. Chaplin nuo savęs 
pasakė kad jis senai norė
jo susitikti su Gandhi.

DOLARIO VERTĖ 
PADIDĖJO

Dolaris dabar perka dau
giau. Apskaitliuojanla kad 
dabartiniu laiku už dolarj, 
lyginant jo 1926 metų ver
tę, galima pirkti rūbų ver
tės ,$1.53; maisto $1.38 ver
tės; namų statybos $1.29 
vertės, ir tt.

Dabar daugiausia gali 
leisti pinigų darbininkai pa
stovių įstaigų: valdžios tar
nautojai, miesto darbinin
kai, telefono ir kitų viešų 
reikmenų darbininkai, bet 
šiaip darbininkų algos tapo 
labai apmažintos ir jiems 
vistiek nėra progos pigumu 
naudotis.

REZIGNAVO CHINIJOS 
M1NISTERIS

Nanking, Chinija. — Pa
sklidus gandams kad Japo
nija pasiryžus paimti Į sa
vo protektoratą Mandžuri- 
ją ir kad Chinijos užrubeži- 
nių reikalų ministeris C. T. 
Wang nesidarbuoja gana 
įtemptai prieš Japoniją at- 
gynimui savo teritorijos, 
Wang tapo priverstas re
zignuoti iš savo vietos.

Wang buvo žiauriai su
muštas demonstrantų, ku
rie protestavo prieš Japo
nų įsiveržimą ir užėmimą 
pietines Mandžurijos su jos 
sostine Mukdenū.

Tautų Sąjungos Taryba 
Genevoje svarstė Chinų-Ja- 
ponų kivirčą ir nebaigus 
dalyką spręsti atidėjo ki
tam posėdžiui, Spalių 14 d.

Po Pre- 
kalbos, 

nereika- 
bonų iš

NEREIKALAUS BONU— 
TIK ALAUS

Detroit. — Pereitą savai
tę pasibaigė Amerikos Le
giono konvencija, 
zidento Hoover’o 
legionieriai nutarė 
laukti mokėjimo
valdžios iždo už jų tarna
vimą pasauliniam kare, nes 
tas apsunkins visus kitus 
gyventojus. Bet legionie
riai labai garsiai reikalavo 
grąžinimo alaus. Tačiau 
tuo klausimu neišnešė jo
kios rezoliucijos, parodyda
mi tik savo palinkimą pa
keisti prohibicijos įstaty
mą.

merį pas kon- 
>, ir dabar jis 
angi jį galima 
ida tiktai dar-

Pietinėse valstijose audi- 
nyčių darbininkams algos 
taip numažinta kad darbi
ninkai su šeimynomis veik 
badauja. Kur pirmiau už
dirbdavo iki $20 Į savaitę, 
dabar uždirba vos apie $11. 
Tenaitinių darbininkų' pa
dėtį tyrinėjo Amer. Darbo 
Federacijos atstovai, apie 
ką raportavo valdžiai.

įsiekti telefonu 
į darbą pir

ksią suras sau 
ji žmonės ma- 
) apie logišką 
su kitu.

SELL
E CO.

'elephone

Suv. Valstijų Ūkių Ta
ryba, kuri buvo paskirta 
tvarkymui ūkių produktų 
kainų, kad ūkininkai netu
rėtų nuostolių, savo darbu 
daug gero nepadarė, o tuo 
tarpu pražudė $205,000,000 
iš $500,000,000 fondo pa
skirto stabilizavimui kainų.

Taryba nupirko 235,000,- 
000 bušelių kviečių už $217,- 
000,000 ir 1,300,000 rišulių 
vatos už $104,000,000, o kai
nos taip nupuolė ir tų da
lykų yra dar daugiau ir nė
ra kur juos dėti ir parduot.

ITALIJA GELBSTISI Iš 
KRIZIO

Roma. — Italija, nežiū
rint ekonominio krizio, di
delėmis pastangomis maži
na savo išlaidas ir stengia
si apsieiti su savo padari
niais, kuomažiau traukda
ma iš užrubežio.

Štai paveizdan Rugpjū
čio mėn. Italija importąvo 
iš kitur reikmenų tiktai už 
847,619,000 lirų, kuomet 
1930 m. Rugpjūčio mėn. im
portavo už 1,162,000,000 Ir.

Pernai per pirmus septy
nis mėnesius Italija impor
tavo už 3,358,347,135 lirų 
daugiau negu eksportavo 
savo gaminių, 
portas buvo didesnis už 
eksportą tik 1,700,614,577 
liromis.

PAKARTA 85 MEK- 
SIKONAI

Tobasco valstijoj, Meksi
koj, kaimiečiai nužudė ka
rininką. Gubernatorius pa
rsiuntė kareivius nubausti 
kaltininkus. Sugaudyta ir 
pakarta net 85 žmonės.

Šymet im-

SUV. VALSTIJŲ DEFI
CITAS PADIDĖJO

Washington. — Dabarti
niu laiku Suv. Valstijų iž
do nedateklius yra 10 kar
tų didesnis negu buvo me
tai atgal.

Rugsėjo mėn. pabaigoje 
deficitas buvo pasiekęs net 
$1,270,231,331.

To priežastis yra suma
žėjimas i’neigų ir padidėji
mas išlaidų.

OHIO PERLŲ INDUS
TRIJA

Nors perlų rinkimas pri
klauso juodukams ir per
lai randami daugiausia to
limuose Pacifiko vandenuo- 
se, bet ir Ohio valstija tu
ri savo perlų industriją, ku
ri duoda darbo del 75 dar
bininkų, kurie uždirba po 
$4 ir $5 į dieną.

Perlų randama Sandus
ky upės dugne ties Fre
mont miesteliu.

Tiesa, perlai nėra tinka
mi karoliams moterims ant 
kaklų, bet jie sunaudojami 
kitiems tikslams kuriems 
naudojama tikrieji perlai, 
bet netinkami puošalams.

Kreivų perlų dalys deda
ma į perlais margintus dir
žus, dėžutes ir kitokius pa
darus, taipgi malama ir 
naudojama akių plovimui.

Tik keletas gerų perlų 
tos upės dugne terandama. 
Šiaip gi visokių perlų gau
nama 1 unciją iškasus to
ną varlių lukštų.

HOOVER PRIEŠ BUDA- 
VOJIMĄ KARIŠKŲ 

LAIVŲ
Washington. — Nekurie 

Amerikos politikieriai agi
tuoja už didelį karišką lai
vyną, bet Prezidentas Hoo
ver pradėjo prieštarauti ir 
atmetė planą budavojimo 
šešių naujų laivų naikinto
jų ateinantį metą.

Yra žmonių kurie varosi 
už didinimą kariško laivy
no ir reikalauja 1932 metų 
karo laivyno biudžetui net 
$401,000,000 arba $41,000,- 
000 daugiau negu skirta 
šiems metams.

VARIS NUPIGO
Varis, naudojamas centų 

dirbimui ir kitokiems išdir
biniams, taip nupigo kad jo 
kaina dabar rinkoje yra 7c 
svaras, o jo pagaminimas 
kaštuoja 10c nuo svaro.

Varis yra Arizonos vals- 
stijos žymiausia industrija, 
todėl ten iš priežasties kai
nų nupuolimo apsireiškė 
susirūpinimas.

1929 metais Arizonoj bu
vo 412 vario kasyklų, dabar 
jų liko tik 300, bet ir jų di
duma uždarytos.

BĖ-

EDISONAS SILPNĖJA
E. Orange, N. J. —• Tho

mas Edisonas, garsus išra
dėjas elektros srityje, jau 
baigia savo gyvenimo die
nas, kaip sako jo gydyto
jai. Jo sveikatą baigia su- 
sidėjusios keturios ligos.

Amerikos pirmos rūšies 
gelžkeliai šymet bus nupir
kę sau reikmenų už apie 
$1,000,000,000, bet bendrai 
šymet bus nupirkta už ma
žiau negu pernai.

Gelžkelių pirkimai yra 
toki: medžio nupirkta už 
$134,000,000; plieno ir ge
ležies už $329,700,000; ang
lies už $249,050,000; kurui 
aliejaus už $53,600,000; ce
mento už $5,100,000; aliejų 
tepimui už $18,200,000; ba
lasto už $18,500,000; elek
triškų dalykų už $14,700,- 
000; maliavų, reikmenų ir 
chemikalų už $26,800,000; 
maisto už $21,500,000.

MacDONALD TURI 
DŲ

Londonas. — Anglijos 
premjeras MacDonald su
siduria su didele opozicija 
iš darbiečių pusės ir turi 
daug bėdos norėdamas iš
laikyt ministeriu kabinetą 
nuo suirimo. MacDonald 
įsitikino kad : visos šalies 
vienybė teišgelbės Angliją 
nuo krizio, bet socialistai, 
kurių vardu MacDonald 
pateko į valdžią ir pastaro
se dienose savo partiją pa
metė norėdamas gelbėti ša
lį, varo tik partiviškus gin
čus ir' vaidus.

ALKOHOLIS SMEGE
NYSE

— Nesenai vienas toksolo- 
gistas, Dr. Gettler iš New 
Yorko, paskelbė kad alko
holio randasi kožno žmo
gaus smegenyse ir kepeny
se, nežiūrint 
svaiginančius 
ar ne.

Dr. Gettler
mus nemažiau 30,000 lavo
nų ir ant to remia savo tik
rinimus.

Kuri žmogaus kūno 
lis alkoholį gamina, jis 
ko dar nėra ištirta.

ar jis geria 
skystimėlius

dare tyri nė j i-

Kaunas. — Kam teko bū
ti Kaune prieš didįjį karą 
arba kad ir prieš 10 metų 
tas be abejojimo dabar nu
sistebėtų pamatęs kokią di
delę pažangą daro Kaunas 
kulturėjime. Turbūt visai 
pamatuotai 1928 m., šven
čiant Lietuvos Nepriklau
somybės dešimtmetį. Prof. 
A. Voldemaras, tuomet bu
vęs ministeriu pirmininku, 
pasakė, kad jei Kaunas per 
ateinančius 10 metų darys 
tokią pažangą kokią pada
rė per pirmą dešimtmetį, 
tai švenčiant Lietuvos Ne
priklausomybės 20 metų 
sukaktuves bus gražiausias 
miestas Europoje. Ir tik
rai, tose vietose kur prieš 
didįjį karą vos žmonės už
lipdavo, dabar stovi gra
žus, moderniškai pastatyti 
namai, pravesta gatvės, su
sisiekimo linijos, ir tt.

Jei kam teko 1921 m. eiti 
didžiausia Kauno gatve, 
Laisvės Alėja, tas be abejo
jimo matė šlapius lentų ša
ligatvius, purviną gatvę, ii’ 
tt. Dabar jau kas kita. Vi
sa Laisvės Alėja išasfaltuo
ta, šaligatviai cementiniai; 
maži namukai griaunami ii 
jų vietoje statomi 4—5 auk 
štų puikus rūmai. Pana
šiai tvarkosi ir kitos gat
vės. Vasaros metu, del la
bai įtemptos statybos, Kau
no gatvėmis sunku ir pra
eiti.

Įvairios aikštės, kurios 
pirmiau stovėjo apleistos, 
nesutvarkytos, dabar gra
žiausia apsodintos gėlėmis, 
kurios gaivina miesto orą 
ir duoda gyventojams poil
sio vietą. Taip pat jau tvar
koma istoriškos Kauno pi
lies, 1362 m. kryžiuočių su
griautos, bet vėliau Vytau
to atstatytos, rajonas. Čia 
manoma Kauno gyvento
jams įtaisyti puikų parką— 
poilsio vietą.

Dar prieš kelis metus 
Kauno gyventojų šeimos, 
gyvendavo susigrūdę ma
žuose, menkuose butuose, 
nes del jų brangumo sunko
ka buvo pragyventi. Bet 
dabar tos pačios šeimos ir 
už tą pačią kainą jau gyve
na daug erdvesniuose, pa
togesniuose butuose. Žino
ma, butų kainos dar nėra 
normalios, tačiau jau da
bar rodo tendencijos mažė
ti. Šiais metais Kaune sta-Į 
tomą apie 2000 naujų butų 
— kaip visas koks naujas 
miestelis dasideda vienu; 
metu.

Tiesa, šiais metais nesta
tomi joki valdiški rūmai, 
panašus į Teisingumo Mi
nisterijos ar Lietuvos Ban
ko. Bet užtai daugelį val
džios įstaigų rūmų remon
tuoja ir naujai sutvarko. 
Šymet remonto paliesti yra 
Valstybės Teatro bei Kau
no geležinkelių stoties rū
mai. Stotyje jau sutvarky
tas peronas ir dabar bai
giamas kasti požeminis kę

są- leiviams tunelis. Taip pat 
šymet bus baigta tvarkyti

Vytauto Didžiojo Universi
teto rūmai Linksmakalnyje 
ir jau pradėta statyti medi
cinos fakultetui rūmai Mic
kevičiaus gatvėje.

Įvairius rumus stato ne 
tik valdžios įstaigos ar at
skiri piliečiai. Stato juos 
ir įvairios organizacijos. 
Štai “Lietūkis” Vytauto 
prospekte pastatė puikius 
keturių aukštų rumus. Pir
miau ši organizacija turė
jo mažiukus, medinius, ap- 
lužusius namelius.

Jau du metąi kai Kauno 
miesto valdyba įvedė van
dentiekį ir kanalizaciją. Ši
tais patogumais dar kol kas 
negali naudotis Žalio Kal
no gyventojai, nors netru
kus ir ten bus įtaisyta.

Kaunas turi labai gra
žias apielinkes. Miestą iš 
dviejų pusių apjuosia di
džiausios Lietuvoje upės: 
Nemunas ir Neris-Vilija. 
Visas miestas yra slėnyje, 
o aplinkui — taip pat jau 
apgyventi — kalnai. Žiū
rint nuo kurio nors kalno j 
Kauną reginis neapsakomai 
gražus. Visai kas kita bu
vo prieš 10 metų. Tada vi
sai teisingai vienas Ameri
kietis, viešėdamas Lietuvo
je, pasakė: “Kaunas tai 
bjaurus paveikslas gražiuo
se rėmuose.” Jei jis dabar 
tą patį Kauną pamatytų tai 
be abejojimo jau kitaip iš
sireikštų.

Kai kas Kauno progresa
vime ir valdžios įstaigų sta
tyme mato lyg atšalimą 
nuo tikrosios Lietuvos sos
tinės Vilniaus, kuri skursta 
ir vargsta be jokios staty
bos, be intentivaus gyveni
mo. Visas Vilniaus miesto 
judėjimas apmiręs. Kodėl? 
todėl kad jis Lenkams yra 
svetimas ir jie nesirūpina 
Vilniaus atgaivinimu.

Jei Kaunas kulturėja tai 
labai gerai ir del to neri 
ko pykti. Atvadavus iVl- 
nių, reikės ir jį padaryti 
panašiu į Kauną, nes Kau
nas tėra laikinoji, o Vilnius 
— tikroji Lietuvos sostinė. 

, J. K. Ss.
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AMERIKOS PREKYBA 
SU UŽRUBEŽIAIS 

NUPUOLĖ
Suv. Valstijų prekyba su 

užrubežiais per Rugpjūčio 
mėnesį nupuolė taip žemai 
kaip nebuvo bėgyje praei
tų 15 metų.

Eksportuota prekių už 
$165,000,000, importuota gi 
už $166,000,000.

Tik 1914 m. Rusg. mėne
sį eksportas buvo žemiau
sias, o importas -— 1916 m.

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”
į 6820 Superior av. Cleveland, O.
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Korespondencijos
PITTSBURGH
PITTSBURGO GYVEN

TOJAI
Seniausių Amerikos gy

ventojų, Indijonų, Pitts
burgo mieste yra tik 39.

Iš visų 669,817 Pittsbur
go gyventojų, ateivių yra 
109,072. Čia gimusių bal
tųjų yra 505,245, iš jų 272,- 
182 gimė iš vietinių, kiti iš 
ateivių tėvų. Negrų gy
ventojų yra 54,988.

Skaitant po tautas, pir
mą vietą skaičiumi užima 
Lenkai, jų yra 15,251, an
troj vietoj Vokiečiai su 
14,400. Airių yra 11,246.

Dauguma ateivių jau iš
siėmę Amerikos pilietybės 
popiefras — 73,547 ateiviai 
patapę piliečiais. Iš jų: 
39,641 vyras ir 33,706 mo
terys.

Viso šiame mieste pilie
čių yra: vyrų (virš 21 m. 
ir turinčiu teisę balsuoti)— 
205,817, moterų — 208,107. 
Moterų, reiškia, yra dau
giau net 2,200.'

Iš negrų yra 35,981 
suotojų amžiuje.

davonėms, kurių vertė ap
ima $876,351 sumą. Per 
Liepos mėnesį buvo išimta 
leidimų už $1,994,202. Vi
so šymet per aštuonis mė
nesius leidimų išimta buda- 
vonėms vertės $5,586,084.

Statys naują paštą. New 
Kensingtone bus budavoja- 
ma naujas pašto budinkas 
$200,000 vertės. Pašto bu- 
dinko statymą užtvirtino 
S. V. Iždo Departmentas.

Džiovininkų skaičius pa
didėjo. Pittsburge padidė
jo skaičius džiovininkų, sa
ko Pennsylvanijos Tuber
kulioze draugijos valdyba, 
padarius sulyginimą džio
vininkų šių metų su 1929 
metų skaičiumi.

Tarp negrų džiovininkų 
skaičius padidėjo net dvi
gubai. Tarp baltųjų — vi
su trečdaliu.

Šymet naujų susirgimų 
per 8 mėnesius buvo 621.

bal-

Plieno korporacijų nuta
rimas numažinti darbinin
kams algas palietė ir Pitts- 
burge ir Allegheny apskri- 

- tyje apie 100,000 darbinin
kų dirbančių tiesioginai ge
ležies ir plieno dirbtuvėse 
ir darbuose turinčiuose 
bendro su plieno industrija.

Darbininkai nustos algo
mis po $50,000 į dieną, ar
ba, skaitant 300 darbo die
nų, net $15,000,000 Į metus.,

Pittsburgh Steel Co., vie
tinė nepriklausoma kompa
nija, kur dirba 7,000 darbi
ninkų, pasekė didžiąsias 
plieno korporacijas algų 
mažinime, ir po to kitos ne
priklausomos dirbtuvės pa
sekė ją. Jones & Laughlin 
Steel Corp., kuriai dirba į 
22,000 darbininkų, padarė 
tą pat.

Apie Pennsylvaniją
Pennsylvanijos vals t i j a 

turi 9,631,350 gyventojų, iš 
jų 95 nuošimčiai yra baltų 
žmonių, iš kurių 12 nuoš. 
yra ateiviai iš kitų šalių. 
Taip kad čiagimių baltųjų 
yra 82 nuoš. Iš jų du treč
daliai gimę iš tėvų jau čia 
gimusių.

Viso ateivių šioje valsti
joje gyvena 1,223,051, iš ku
rių 62 nuoš. jau patapę šios 
šalies piliečiais.

Iš 4,785,833 moterų šioje 
valstijoje, 804,755 yra dir
bančios kur nors ir turin
čios tarnybas už algą. Tai
gi, 17 nuoš. moterų užsiima 
darbu pragyvenimui.

Iš 4,845,571 vyrų, dirban
čiųjų klesoj priklauso 60 
nuoš., o likusieji 40 nuoš. 
yra nepilnamečiai.

Miestuose gyvena 67 
šimčiai visų valstijos 
ventojų (prie miestų
skaityta vietos nuo 2,500 
gyventojų aukštyn).

Apie 6,533,000 žmonių gy
vena miestuose ir 3,097,839 
skaitosi ūkininkais.

Tarp 1920 ir 1930 metų 
cenzo, Pennsylvanijos gy
ventojų skaičius sumažėjo 
10 nuoš;, arba 911,333 ypa- 
tomis.

Kaip dalinasi darbinin
kai. Štai kokiuose darbuo
se. dirba Pennsylvanijos gy
ventojai (kada turi darbo):

Ūkiuose
Kasyklose
Dirbtuvėse
Transportacijoj
Amatuose
Namų tarnaut.
Profesionalų
Dirbtuvių darbininkų y- 

ra daugiausia, bet į tą rū
šį įskaityta: budavojimo, 
geležies, plieno, rūbų ir au
dimo industrijos šioje vals
tijoje.

nuo- 
gy- 
pri-

nuo
Tarp

Pittsburge mirtys 
automobilių didėja, 
paskelbtų žinių mirčių au
tomobilių nelaimėse per 52 
savaites, iki Rugsėjo 5 d., 
pasirodo jog 240 ypatų ne
teko gyvasčių. Metai pir
miau tokiu mirčių buvo 
214.

Iš 240 mirčių, 167 atsiti
ko pačiame mieste, kitos iš- 
laukėse.

Komunistai nepasilieka. 
Šio rudens miesto valdybos 
rinkimuose statys savo par
tijos narius kandidatais Į 
Įvairias vietas. Nori matyt 
gražiu budu, be revoliuci
jos, miestą užvaldyt.

Per Rugpjūčio mėnesį 
Pittsburgo srityje buvo iš
duota leidimų naujoms bu

h 
h
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LIETUVIAI 
AFRIKOJE

Kaip žinome, Amerikie
čiams žinomas, čia ilgai gy
venęs ir darbavęsi litera
tas, V. K. Račkauskas, da
bar yra Lietuvos konsulu 
Pietų Afrikoje. Jis tarp 
kita ko rašo “Dirvos”' re
daktoriui :

Bendrai imant, Lietuvių- 
krikščionių Afrikoje visai 
nedaug, užtai Lietuvos Žy
dų, kurie čia vadinasi Li
thuanians, yra labai daug: 
iš visų Pietų Afrikos Žydų 
(jų čia yra arti 80,000) ne
mažiau 80 nuoš. pareina iš 
Lietuvos. Man čia pavyko 
sukurti Johannesburge 
(1,000 mylių nuo i Cape 
Towno) Lietuvių Draugi
ją, dabar rengiamasi suor
ganizuoti Cape Towno Lie
tuvių Žydų Afrikoje Klubą, 
gal pavyks. Nemaža jų yra 
patriotiškai nusistačiusių, 
tarnavusių ■ Lietuvos kariu- 
menėje, kalbančių Lietuviš
kai labai gražiai. Man daž
nai tenka su jais susitikti, 
jų namuose buvoti ir pas 
save priimti.

Lietuvos Konsulato na
mas priklauso buv. Lietu
vos Žydams Smolanams, jis 
pats, dar jaunas būdamas, 
pernai mirė, o jo žmona gy
vena pas savo tėvus, Levin- 
kindus, pareinančius iš Vir
balio ir apsigyvenusius Af
rikoje nuo 35 metų.

Matyt pas jus ten nelabai 
ramu ir net tautininkų tar
pe nėra sutikimo ir susita
rimo net Lietuvos reikalų 
atžvilgiu. ■ ' .

NATURALIO GAZO 
NAUDOJIMAS 

PLEČIASI

BRAZILIJA

251,443
327,476

1,469,468
359,695 
562,940 
322,245 
247,293

LIETUVIŲ AMERIKOJE

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

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

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

Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba j vietinių kuopų valdybas.

1930 metais Suv. Valsti 
■ jose naturalio gazo iš že
mės ištraukta du trilijonai 
(2,000,000,000,000) kubiškų 
pėdų.

Rinka natūraliam gazui 
labai plečiasi, ir bėgyje 10 
metų sako bus pravedžiota 
150,000 mylių sistema natu
ralio gazo dūdų ir aptar
naus gazu beveik visą šalį.

Pereitą metą nutiesta su- 
virš 8,000 mylių naturalio 
gazo varymui dūdų, ir tik 
už vienas dūdas užmokėta 
virš $100,000,000. Dabarti
niu laiku dar dirbama ant 
pratiesimo virš 11,000 my
lių gazo dūdų ir būdavo ja
ma 50 kompresavimo sto
čių. Spėjama kad gazo in
dustrija . šymet tik vienoms 
gazo dūdoms (paipoms) iš
leis apie $250,000,000.

Dabai- jau yrą; gatayau 
išvedžiotų gazo dūdų apie 
100,000 mylių ir į gazo in
dustriją yra sudėta netoli 
$2,000,000,000.

Apskaitliuojama kad ga
zu dabar aptarnaujama 16 
milijonų šeimynų ir 3,000 
didelių industrijų trijuose 
tūkstančiuose miestų ir 
miestelių.

Per daug metų naturalio 
gazo industrija nebandė ei
ti toliau nuo savo šaltinių. 
Tik penki metai atgal buvo 
pratiesta dūdos 200 mylių 
ilgio. Dabar baigiama tie
sti viena nauja dūda net 
1,000 mylių ilgio.

t-

*
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Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams Į Lietuvą? — už 
S3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

Skurdus Lietuvių Gyve
nimas ten kur Laimes

Jieškojo
Šiuomi parašysiu apie 

Brazilijos gyvenimą. Aš gy- 
i venų Brazilijoje jau penki 

metai ir skaitau “Dirvą” iš 
Suv. Valstijų. Čia gyveni
mas toks vargingas ir žmo
nės tokie tamsus ir kvaili 
ir nieko nesupranta kad 
negalima atsistebėti.

Visi čia dirba ponams 
dvaruose, o tie ką nori tą 
daro su darbininku: , kiek 

; nori tiek moka, o jei neno-
> ri tai nieko nemoka už dar- 
; bą. Jei darbininkas ką pa- 
: sako priešingai tąi gauna

mušti ir dar nuvežamas įir, 
pasodinamas kalėjimai! iy,

■ turi sėdėti kalėjime iki po-> 
, nas neateis išleisti.

Uždarbiai čia labai men- 
, ki, darbininkas daugiau ne-
■ uždirba kaip 5 .įpileirus per
■ dieną, o pravalgo 3 mik, lie

ka du milreisai, tai iš tų 
reikia nusipirkti rūbas, ta-

; bakas ir viskas kito. Taip 
tai čia žmonės suspausti, 

• kaip paukščiai klėtkose, ki
tas neturi ko pavalgyt ir 
kuo apsirengti, 
pusiau alkani 
nuogi.

Taip dirba ir 
tuviai kurie atvažiavo iš 
Lietuvos: dirba kaip jau
čiai, tempia matiką nuo 4 
kilų ir augina savo vaikus 
kaip laukinius, be jokio’ 
mokslo, lyg kokius gyvulė
lius, aršiau negu patys biė- 
dniąusi Lietuvos gyvento-' . . ; ' < 1 ■ • )

1 įBrazilijoj jokių javų ne-
> sėja nei sodina bulvių arba 

kokių daržovių.”' Jeigu'ku
ris pasodina kokį > 20 : galvų 
kopūstų tai rokuoja kaid la-

. baį daug turi. Pasitaiko 
kad kitas nakčia atėjęs nu
pjauna jo visus kopūstus ir 
nusineša. Čia kur mes e- 
sam nieko daugiau nėra 
kaip tik auginama kava di
deliuose ponų kavynuose.

Aš pats daužaus po visą 
Braziliją jieškodamas lais
vesnės vietos ir šviesesnio 
gyvenimo. Išvažiuoti iš čia 
nėra galima, nes negalima 
užsidirbti kelionei pinigų.

Aš sumaniau atsišaukti Į 
brangius vientaučius Ame
rikos Lietuvius ir “Dirvos” 
skaitytojus, gal susimylėsi
te ant manęs ir ištrauksite 
mane iš šios vargingos ša
lies. Kas mane paims iš čia 
aš sutinku pasirašyti ati
dirbti jam už laivakortę ir 
per visus metus dirbsiu už 
nuošimtį. Aš galiu dirbti 
visokį darbą kokį tik man 
duotumėt, lauko ar', miesto 
darbą. Aš esu1 vienas, ne
vedęs, 20 metų amžiaus, 
moku biskį rašyti ir skąi- 
fyti, nesu girtuoklis nei lai
dokas, negeriu degtinės ir 
nerūkau, moku penkias kal
bas. Vincas Verbickas. :

Fazenda Sao Luis < 
L. Sorocabana,

E. S. Paulo Chavantes, 
Brazil.

Nuo Redakcijos: Gaila 
3et tamistai pagalbos nėra: 
parsitraukti galėtų tik ta- 
mistos tėvas, jei gyventų 
Suv. Valstijose, pirm negu 
:amistai sueis 21 metai. Jo
ris svetimas dabar to pa
daryti. Visa pagalba butų 
tai jeigu atsirastų Ameri
koje koks giminietis kuris 
sutiktų duoti tamistai šim
tą dolarių sugryžti į Lie
tuvą. Bet jam reikia žino
ti tamistos kilmė ir iš kur 
Lietuvoje paeinate.

Prie to, dabar veikia Įs
tatymas Lietuvoje kad lai
vų kompanijos kurios išga
bena Lietuvius Pietų Ame
rikon, privalo tam tikrą 
nuošimti grąžinti veltui. 
Patartina pasiteirauti apie 
tai tose laivų linijose ku
rios atgabena Lietuvos iš
eivius.

DAYTON

vaikščioja 
ir pusiau

musų Lie-

Traukia į vienuolyną. Ir 
kita Lietuvaitė Įstojo tar
nauti Dievui; pasiduodama 
Į Dominikonų vienuolyną 
Cincinnati mieste. Tai yra 
p-lė Marė Žilinskaitė.' Ka
dangi ji buvo gera Lietu*- 

1 vaite, o ypatingai mylėjo 
' Lietuviškas dainas ir daly
vaudavo vaidinimuse,; dar
bavosi prie parapijos choro 
reiigime Lietuviškų vaka
rų, todėl gaila yra, ir- lieka 
nuostolis musų tautai nete
kimu tokios darbščios Lie
tuvaitės.

Kalbama kad yra ir dau
giau musų jaunų Lietuvai
čių norinčių pastoti Į vie
nuolyną vesti šventą vergi
jos gyvenimą.

Svetimi Įvertina muzikos 
talentus. Varašiaus moki
nys armonistas, mažas vai
kas, Kaziukas Maršaliukas, 
buvo pakviestas groti inži
nierių klubo bankete. Pa
grojus jam kelis gabalėlius 
su didžiule armonika, jam 
gausiai plota, pankui tapo 
pasodintas prie stalo. su vi
sais valgyti, ir gavo pini- 
gišką atlyginimą. Ąmeriko- 
nai moka įvertinti jaunuo
lių pastangas ,įr .priduoda 
energijos' toliau mokytis. O 
kaip mes, įvęrtinam savųjų 
jaunuolių talentus, ypač va
dinamieji tautiečiai. Mes 
turim pusėtinai tokių ta
lentingų jaunuolių, net ga
lėtume jaunuolių orkestrą 
turėti, kadangi turim ir or
kestro mokytoją, B. Vara- 
šių. Bet prisimink savo 
tautiečiui apie tai, tuojau 
gauni negeistiną atsakymą: 
tas kaštuos keletą dolarių, 
•iš to nieko nebus, niekas 
neišeis, ir tt.

Bedarbė ir mokslui ken
kia. Prasidėjus mokslo se
zonui, daugiau jaunelių, 
norinčių siekti aukštesnius 
mokslus, turėjo pasilikt na
mie, nes tėvai nedirba tai 
ir lėšų nėra iš kur imti tam 
prakilniam tikslui.

Delei bedarbės yra susi
laikę nuo aukštesnio moks
lo siekimo ir keletas Lietu
vių . jaunuolių, kurie turi 
gabumus ir norus.

Apgailėtina padėtis auk
so,1 šalyje Amerikoje.

“D.” Rep.

19 UŽMUŠTA
Pereitą savaitę susirė

mimuose Indijoje tarp In
dų ir Musulmanų užmušta 
19 asmenų.

forSmokers 
of Pipe and

PRANEŠIMAS APIE KUPIŠKĖNŲ BEND
RO KLUBO AMERIKOJ STOVI

Generalio Organizatoriaus
Jono J. Kulio Raportas
Iki šiol jau ..suorganizuo

ta Amerikoj septynios kuo
pos didesnėse Lietuvių ko
lonijose, ir viena kuopa To
ronto, Kanadoje.

Viso narių, užsimokėju
siu pilną metinę duoklę ir 
dalimis, yra 777. Kapitalo 
viso sukelta $595.45. Visos 
išlaidos visų kuopų siekia 
$85.91. Gerieraliam organi
zatoriui 20 nuoš. atlygini
mo — $100, kelionės išlai
doms. Bet organizatorius 
tą $100 paaukauja atgal į 
Kupiškėnų Liaudies' Namo 
fpndą, tokiu budu kasoje 
grynų pinigų lieka $509.54. 
Pinigai randasi padėti Uni
versal State Banke Chica- 
goj, Kupiškėnų Bendro Kl. 
vardu, po parašais keleto 
centro valdybos narių.

Jonas J. Kulis praleido 
10 mėnesių laiko tverdamas 
K. B. K. A. kuopas, pašvęs- 
damas savo laiką ir lėšas, ir 
džiaugiasi atsiekęs tokio 
gražaus tikslo.

J. J. Kulis, 1928-29 met. 
apvažinėjęs po Lietuvą ir 
patyręs ko Lietuvos liau
džiai reikia, sumanė tverti 
K. B. K. A. ir rūpintis įs
teigimu Kupiškyje Liau
dies Namo ir knygyno. Jo 
darbas buvo ne be vaisių, 
šiandien matome gražias 
pasekmes, reikia tik dau
giau padirbėti ir tikslas 
bus atsiektas.

Broliai, sesutės,. gyvenan
ti Suv. Valstijose ir Kana
doje, stokim petis į petį ir 
dirbkim išvien įkūrimui 
Liaudies Namo ir jame vie- . 
šo knygyno, kuriuomi galės 
veltui naudotis visi aplinki
niai Kupiškio ir valsčių 
gyventojai.

Aš, sumanytojas to dar
bo, atsišaukiu į plačią Lie
tuvių visuomenę, prašyda
mas dar padirbėti, prisidė
ti to tikslo atsiekimui. Nei ■ 
vienas centas nebus sunau
dotas kitokiam tikslui kaip 
tik Kupiškio Liaudies Na
mo statymui.

Siųskit aukas arba nari
nes mokestis ($1.20 į me
tus) tiesiai į centrą Kupiš
kėnų Klubo vardu, adre
suodami: 3259 So. Halsted 

’ St., Chicago, Ill.
Didelės aukos. Jonas Bu- 

gailiškis, biznierius, Wa
terbury, Conn., iždininkas 
6 kuopos, paaukavo (priža
dėjo) $1,000 ir 6-tos kuopos 
kasoj turi padėjęs tą $1,000, 
ką žadėjo greitu laiku pa
siųsti į centrą ChiCagon.

Adv. F. J. Bagočius, So. 
Boston, Mass., prižadėjo 
$100 ir tuoj prisius į cen
tro iždą.

Jono J. Kulio $100 jau 
guli kasoje.

Kas daugiau, broliai-se- 
sutės, su aukomis arba su 
$1.20 nario mokesčių stosi
te į talką? Laukiam jūsų.

Liaudies Namas Kupiš
kyje bus pradėtas statyti 
1932 metais, todėl sukrus- 
kit kas gyvas, prisidėkit su 
daugiau paramos!

Visiems aukavusiems — 
Kupiškėnams ir šiaip Lie
tuviams — vardu Kupiškė
nų tariu širdingą ačiū už 
rėmimąjnusų darbo. Visų 
narių ir rėmėjų paveikslai 
bus patalpinti tame Liau
dies name kuomet jis bus 
įrengtas.

Rugsėjo 18 d. įvyko cen-} 
tro valdybos posėdis sutik
ti gryžusį iš kelionės orga
nizatorių Joną J. Kulį, ku- 6820 Superior av. Cleveland, O.

ris patiekė pilną raportą iš 
savo darbuotės. Raportas 
buvo išduotas smulkmeniš
kai raštu, ir priimtas su 
pagyrimu.

Posėdyje dalyvavo cen
tro valdybos nariai:

Sekretorius ir iniciato
rius Jonas J. Kulis,

Pirm. — Dr. A. L. Grai- 
čunas,

Vice-pirm. — M. Čiurlis, 
Kasierius — Dr. Jokūbas 

Kulis,
Iždo globėjai: Jonas Jo- 

dakis, V. Vilimaitė, kemi- 
kas vaistininkas Justinas 
Kulis.

K. B. K. A. Valdyba.

KANADOS I 
NAUJIENOS I
WINNIPEG, MAN.
Pelės sudraskė socialistų 

kuopelės dokumentus. Vos 
tik susiorganizavo W. L. D. 
“Kultūra”, keletas socialis- 
tėlių pradėjo smarkiai, net 
sušilę veikti, žodžiu ir ra
štu skleidė melagingas ži
nias, diskredituodami mi
nėtą draugiją.

Tuomi negalėdami drau
gijai pakenkti, stvėrėsi ki-

1 tokių priemonių ją numa
rini. Susibūrė trejetas vei-

1 kliu “idealistų”, visa trai- 
cė, ir sudūmojo sutvert so
cialistų kuopą. Rašė į “Ke
leivį” ilgus griaudinančius , 
straipsnius atsišaukdami į 
Lietuviu visuomenę kad ko- . 
•yotų p^įpš . steigimą W. L. 
D. “Kultūros” organizaci
jos, kuri sulyg jų filosofi
jos esanti Smetonos įtako- , 
je, fašistinė, o stotų į socia
listų tveriamą kuopą, kuri 
visa šyla kovos prieš tokios 
kultūriškas organizacijas.

Matyt kad jie žodžio “fa
šistas” bijo kaip kipšukas 
kryžiaus. Koks keistas jų 
protavimas: ką gali bendro 
su kokia ten diktatūra tu
rėti ši kultūrinė, grynai be- 
partinė organizacija? Mes 
turim įvalias savų reika
lų čia ant vietos ir jais rū
pinamės.

Musų karta yra pasinė
rus iki ausų į partines rie
tenas, kad per jas nei būti
nų savo reikalų nemato.

Kuomet W. L. D. “Kul
tūra” pernešė visas audras 
ir sustiprėjo, jie pamatė 
kad jokio pavojaus jai nę- 
sudaro, rankas nuleido, ir 
jų steigiama socialistų kuo
pa mirė. O gal pelės doku
mentus suėdė ir turėjo pa
siliauti veikimas. Žmones 
klausinėja kur dingo socia
listų kuopa. Mano nuomo
ne, jeigu turit jiegų, tver- 
kit, gyvuokit, bet kitiems' 
kerštų nevarinėkit.

Šešupės Bangos.

BIRUTES
SALDAINIAI

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

“Dirvos” Krautuve

V W. /?
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IŠKĖNŲ BEND-
:oj stovi
tiekė pilną raportą iš 
darbuotės. Raportas 
išduotas smulkmėms- 
ištu, ir priimtas su 
mu.
idyje dalyvavo cen- 
Idybos nariai: 
etorius ir inicialo- 
mas J. Kulis, 
. — Dr. A. L. Grai-

b I R V A „

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

EŽERU KELIONE I kurios kitados buvo juros 
I dugnas..

pirm. — M. čiurlis, 
irius — Dr. Jokūbas

globėjai: Jonas Jo- 
V. Vilimaitė, kerai- 
istininkas Justinas

. B. K. A. Valdyba.

NADOS
UJIENOS
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“Dirvos” 
rnnių Lie- 
erkų” ga
uruotų iš 
įtės” sal- 
i produk- 
nesulygi- 
s už vie-, 
i. Svaras 
intimu į 
$1.00.

I Mich.). 
toli nuo 
pradeda 
dienomis 
Šidlavą arba Žemaičių Kal
variją. Na ir suvažiuoja 
visokių: Kapsų, Dzūkų, Za
navykų, Žemaičių, Aukštai
čių, Pakuršėnų, Papilėnų il
ki tokių.

Trys dienos iškalno išsi
rengė į “atpuskus” mano 
šonkaulis su savo drauge, 
o gerb. Spragilas, dagirdęs 
kad parvažiuoja iš Lietu
vos pats Tabor Farmos sa
vininkas Bačiunas ir sustos 
pas “Dirvos” gerb. redak
torių pasimatyt, nutarė pa
laukt ir pasiklausyt kokios 
nusiduos politikos, ba kaip 
sužinojo, “Dirvos” redakto
rius nori kad Bačiunas bu
tų Susivieniojimo preziden
tu.

Dar gerb. Spragilui besi
rengiant į Turnamentą, pro 
šalį pravažiavo ir nudundė
jo į Turnamentą Pittsbur- 
giečiai, Pivaronas ir Da- 
niušis. Jie irgi skubino į 
“Margučio” atpuskus.

Po gerb. šonkaulio išly
dėjimo į “atpuskus”, ateina 
pas mane gerb. “Dirvos” 
redaktorius ir sako:

— Ar žinai, gerb. Spra
gile, kad jau visa vasara 
praėjo, o tu nieko nepara
šei į musų laikraštį.

— Žinoma kad žinau, — 
sakau aš.

— O kodėl neparašei nie
ko? Žinai kad skaitytojai 
tavo raštus labiausia mėg
sta skaityti, — sako jis.

— Aš žinau kad mėgsta, 
užtai ir nerašau. Noriu pa
rodyt savo fanaberiją: pa- 
matykit kad be mano raš
tų “Dirva” visai tuščia, — 
sakau aš.

— Aš tą gerai žinau, ba 
skaitytojams politikos nu
sibodo ir jie nori tavo raš
tų skaityti, — sako jis.

— Ar žinai kad aš ant 
“Dirvos” piktas, užtai ne
rašau daugiau, — sakau aš.

— O už ką? — sako jis.
— Ugi kam “Dirva” nie

kina ir šmeižia Vitaitį ir

jo šonkaulį, kam kritikuo
ja Gegužį, ir susidėjo su 
visokiais Asilais ir jų raš
tus talpina, — sakau aš.

— O aš maniau kad tau 
pritruko minčių rašymui, 
dėlto nerašai, — sako jis.

— Visai ne ta bėda, ale 
ta kad aš nesutinku dau
giau su “Dirvos” nuomo
ne, — sakau aš.

— Atleisk, dovanok kad 
taip atsitiko, ale neatsuk 
pečių nuo “Dirvos”. Štai 
vėl mes tau duosim gerą 
progą: važiuok į “Margu
čio” Golfo Turnamentą, tu
rėsi gerus laikus, aprašysi, 
tavo raštai tilps, tau bus 
garbė, ir viskas bus gerai, 
— sako jis.

— Važiuok? Kaip nuva
žiuosi, žinai kad aš neturiu 
automobilio, o ten be auto
mobilio nuvažiavus išrodo 
labai prasta, — sakau aš.

Gerb. redaktorius pasi
krapštė pakaušį ir mislina.

— Ar žinai ką: atvažiuo
ja Bačiūnai su savo auto
mobiliu, vešis mus, tai ir 
tu kaip nors sutilpsi, ba aš 
noriu kad tu butum turna- 
mente ir aprašytum jį, — 
sako jis.

— Gerai, galiu važiuot, 
ba dabar vistiek nedirbu, 
laiko turiu, — sakau aš.

Na ir sulaukėm rytojaus 
dienos, atpleškėjo iš Najor- 
ko Bačiūnai savo dideliu 
automobiliu. Atlaikė pra
kalbą apie Lietuvą na ir ki
tą dieną visi išvažiavom j 
“Margučio” Turnamentą.

Ale užmiršau dar vieną 
dalyką: kad “Margučio” 
“atpuskai” pasidarė tokie 
svarbus parodo ir tas kad 
Bruklyno fašistų laikraštis 
“Vienybė” irgi pasiuntė sa
vo atstovą, Kružintaitį, ap
rašyt Turnamentą. Jis at
pleškėjo su Bačiūnais, per
nakvojo pas gerb. redakto
rių, ir paskui visi, ir aš su 
jais, išvažiavom į Tabor 
Farmą.

Pakeliu dar sustojom pa
simatyt ir atsigaivint pas 
smarkų “fašistą” Žiūrį, ir 
tada šovėm tolyn, kad pa
spėtame į Vanagaičio su
rengtus “atpuskus”.

(Kalbant apie Vanagaitį 
man prisiminė sena Lietu
viška patarlė: kaip vienas 
dūduoja, kiti taip šoka. Vi
si žinom kad Vanagaitis 
yra geras muzikantas, pa
gal jo muzikos publika dai
nuoja 
na ir 
mentą 
gal jo
žin ką jis toliau išmislys: 
gal tokį dalyką kuriuo šok
dins visus Amerikos Lietu
vius. Neduok tu, Ponedie.)

(Bus toliau)

salėse, piknikuose, 
dabar golfo turna- 
išmislino ir visi pa- 
dudavimo šoka. Ka-

KANDIDATŲ KLAUSI
MAS NEUŽBAIGTAS
Per kelis numerius raši

nėjau apie SLA. valdybą ir 
businčius kandidatus.

Pereitame numeryje til
po iš įvairių kolonijų pri
siųstų kandidatų sąrašai 
businčioms nominacijoms 
Lapkričio mėnesį.

Iš tų sąrašų paaiškėjo 
kurie SLA. veikėjai gauna 
pirmenybes, kurie patys sa
ve grūda į SLA. valdybą.

Toliau, reikia pasakyti 
kad tie sąrašai ne visais 
atvejais yra galutini. Dar 
nekurie keisis, o nekurie 
visai išnyks.

Pirmiausioj eilėj stovi Iž
dininko vieton kandidatas, 
Jonas Tareila, kuris gauna 
paramą daugiausio skai
čiaus kolonijų.

Sekantis eina Juozas J. 
Bačiunas, proponuojamas 
į SLA. Prezidentus.

P. Jurgeliutė ant SLA. 
Sekretorės stovi trečia su 
daugiausia rėmėjų.

Kiti visi kandidatai labai 
maišyti.

Šios nominacijos matyt 
bus daugiau sutvarkytos,— 
ne taip kaip senesniais lai
kais kad buvo nominuoja
ma: kožna kuopa iš savo 
tarpo rasdavo po kandida
tą į visas SLA. valdybos 
vietas na ir nuominuodavo. 
Paskiau, nominuotieji bū
davo paklausiami ar apsi
ima kandidatuoti, ir tt.

Laike kovų su bolševikais 
prisiėjo ilgą laiką laikytis 
prie senųjų valdybos narių 
ir jie išbuvo po dešimts ir 
daugiau metų S.L.A. Pild. 
Taryboje, prisibijant staty
ti ką naują kad nepralai
mėtų ir neįlystų koks bol
ševikas.

Bet bolševikų pavojus iš
nyko, liko vėl viena žymiau
sia grupė-tautininkai kon
troliuojanti organizaciją.

Vienok prie senos nomi
nacijų tvarkos jau nebus 
gryžtama.

Dabar jau kitaip: jau su- 
jieškoma žymesni nariai ir 
aptarus jų kvalifikacijas 
rekomenduojami S.L.A. na
riams.

Bet yra dar vienas neto
bulumas: nauji kandidatai 
rekomenduojami ir remia
mi visai nežinant ar jie ap- 
siims. Jie tarp kuopų vei
kėjų garsinami, bet paskiau 
paaiški kad tas ar tas nėra 
Amerikos pilietis; tas ar 
tas neapsiima bijodamas 
perdidelės atsakomybės, ir 
tt. Kas blogiau (ar geriau) 
tai kad jau niekas neremia 
tų kurie patys nori kandi
datuoti, kaip pav. senosios 
valdybos narių nekurie, ir 
vienas-kitas pašalinių.

Reikia tikėti kad su lai
ku ir ta yda bus prašalin
ta ir kandidatais bus stato
ma tik pilnai kvalifikuoti, 
pilnai tinkami, ir tokie ku
rie apsiims.

bės, turės taip būti gerai 
miegoti kaip jie patys pasi
klos.

(Skymerių darbu ir pas
tangomis laikau Gegužio 
suokalbį su Vitaičiu praša
lint Jurgeliutę ir pasisodint 
jos vietoje savo žmogų ir 
užponauti SLA. centre; to
liau, tiems patiems tiks
lams atsiekti Vitaitienės 
užsimojimą išvyti iš Cen
tro Jurgeliutę smurto ke
liu; pagaliaus, Vitaičio vi
sokius rašinėjimus ir šmei
žimus visų tų SLA. narių ir 
veikėjų kurie linki gero Su
sivienijimui, o nepritaria 
jo skymams ir nori išrinkti 
į SLA. Pild. Tarybą tokius 
žmones kurie dirbs organi
zacijos gerovei, o ne naudo
sis, mėtydami tūkstančius 
SLA. sunkiai sukrautų do- 
larių.)

J. GRINIAUS LAIŠKAS 
Gerbiamas Redaktoriau:

Jūsų laikraščio No. 38, 
rašinyje “SLA. Reikalai”, 
pasakyta: “Gegužis buvo 
atsilankęs pas Grinių ir 
siūlė jam iždininko vietą.”

Turiu pasakyti kad Ge
gužis minimu reikalu pas 
mane nebuvo ir SLA. iždi
ninko vietos man nesiūlė.

J. V. Grinius.
Prierašas: Jeigu taip iš- 

tikro yra kaip p. Grinius 
rašo, tegul taip ir lieka.

Rašiau tą tik pasiremda
mas girdėta kalba iš žmo
gaus kuris buvo iš Phila- 
delphijos atvažiavęs.

mtuvė 
leveland, 0.
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Informacijos ir laivakortes gau
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SWEDISH AMERICA LINE 

21 State St. New York City

ne-Biznierius: Išmaldų 
duodu, juk darbą gali gaut, 
toks dar stiprus esi.

Elgeta: Tai gal ponas 
i priimtum mane kompani- 
I jonu?

KAS GERO Iš ŠIŲ 
MANO RAŠYMŲ?

Jeigu aš šiais savo rašy
mais ir nieko neatsieksiu, 
jeigu skymeriai paims vir
šų ir užkariaus sau savo šil
tas vieteles Susivienijime, 
tai visgi jausiuos jog SLA. 
geriems nariams pasitarna
vau, ir velijau ne blogo bet 
gero Susivienijimui.

Jeigu SLA. nariai linkę 
tikėti švelniems liežuviams 
ir nesugeba pamatyti teisy

A. B. STRIMAIČIO 
PILOSOPI.JA 

(Prisiųsta)
Pranešdamas “S” S. L. 

A. Pildomosios Tarybos 
Vitaičio, Jurgeliutes reika
le sprendimą, jokios “pilo- 
sopijos” nenaudojau, tik 
pasakiau tą kas buvo, jei 
jau man primetama piloso- 
pija, tai šitai ką galiu pri
dėti:

Kuomet spauda ypatin
gai “Naujienos, “Laisve” 
Jurgeliutes Vitaitienės in
cidentą taip su dideliausiu 
apetitu aprašinėjo, kad vie
nai nulupta pusė veido su 
puse galvos plaukų, nuga
benta ambulanco į ligoninę, 
kitai galva perskelta sme
genis išbirę, tris šonkauliai 
sulaužyti, ' sudėta kūnas į 
kestingus, lauke krizio, ir 
mirties, kad lauke atviros 
kalėjimo duris vienos ir an
tros pusės, tai aš kaipo sto- 
vėjas nuošaliai visą tą da
lyką tėmijantis, matyda
mas kad laikraščiai ir ju 
bendradarbiai taip išpuolė 
iš balanco delei dviejų mo
terų susivaidinimo. Kad 
tiek daug sensacijų prisi
pildė laikraščiu špaltose, 
pastebėjau, po reikalo iš
sprendimo, ką dabar sakys 
pašalinė spauda.

Dėlto “Dirvos” ir “Vie
nybės” redakcijoms pasiro
dė kad aš užtariu Vitaiti, o 
smerkiu Jurgeliutę, tai ma
tė reikalo padaryti man 
priekaištus, turėjimą noro 
tapti S. L. A. pirmininku, 
ir pilizopavimus.

Turėti nori tapti SLA. 
pirmininku, nėra kam no
ris prasikaltimas, juk Su
sivienijimui pirmininko rei
kė, ar ne? Aš-gi esu naris, 
ir turiu kvalifikacijas, ko
dėl negaliu turėti noro?

A. B. Strimaitis.

Nesenai įvykęs išlužimas 
dalies Niagara Falls briau
nos, nors kelių šimtij tūks
tančių tonų, yra nereikš
mingas, kad ir didelis, prieš 
tą kas dedasi Didžiuosiuo
se Ežeruose, nors nyksta 
visai nežymiai. Tai yra ne
liaujamas griovimas didelių 
dalių Suv. Valstijų šiauri
nio rubežiaus.

Didieji Ežerai, prie kurių 
randasi Clevelandas, Det
roitas, Chicaga ir kiti mie
stai, kokiu tai gamtišku pa
tvarkymu keliauja į pietus. 
Visi penki ežerai keliauja 
sykiu, griaudami ir skan
dindami Suv. Valstijų te
ritorijos krantus, padary
dami milijonų dolarių nuo
stolius. Ir nėra jokio budo 
kaip tą ežerų kelionę sulai
kyti.

Ežerų vanduo kokiu tai 
budu persisveria į Suv. Val
stijų pusę ir bilijonai tonų 
vandens slenka nuo Kana
dos ant Suv. Valstijų.

Negalėdamos nieko da
ryti nei kaip gelbėtis, Di
džiųjų Ežerų srityje Suv. 
Valstijos turi užleisti šim
tus mylių teritorijos Kana
dai. Šioje pusėje ežerų jų 
dugnas smunka žemyn, gi 
Kanados pusėje kyla į vir
šų ir ten žemės plotas di
dėja.

Šis ežerų keliavimas nė
ra geologiškas judėjimas 
kuris butų patėmijamas tik 
mokslininkams, kurių saiku 
šimtmetis yra tik maža da
lelė laiko. Ežerų kelionę 
patėmija pačių paežerių gy
ventojai. Prieš keliolika 
metų jie nusipirko sklypus 
žemės gana.-toli nuo kran
to ir išsistatė namus. Da
bai’ jau jie priversti apleis
ti savo vietas, nes graso 
kranto nugriuvimas; jų už
pakaliniuose kiemuose bu
vę medžiai ir daržai jau 
nugriuvo į pakalnę.

Kaip žinovai tikrina, tų 
paežerių didieji miestai 
kaip Buffalo, Clevelandas, 
Detroitas ir Chicaga, kurie 
dabar stovi prie pat van
dens, gali sulaukti liūdno li
kimo jeigu kylantis Kana
dos pusėje ežerų dugnas bu
tų kokio staigaus požemi
nio sujudimo iškeltas auk
štyn. Tuos miestus vanduo 
užlietų ir nuskandytų.

Jeigu vanduo keliaus lėtu 
budu, kaip iki šiolei, tai pa
vojaus neištiks, nes spės 
pasitraukti tie kurių na
mams bus lemta griūti į 
pakalnę.

Kaip geologų tyrimai pa

Į LIETUVA
Su Didele Rudenine Ekskursija 

Populiare
Skandinavu Amerikos Linija 

Greitu ir Patogiu Susisiekimu 
per KOPENHAGĄ 

į KLAIPĖDĄ
Iš New Yorko Spalių-Oct. 15
Laivu “Frederik VIII”

SVARBU
Visi kurie rengiatės ar manote 

keliauti dabar
LIETUVON 

norite turėt smagią ir nebrangią
KELIONĘ

Važiuokite Spalių 15 dieną
SU RUDENINE EKSKURSIJA 

Į KLAIPĖDĄ
Trečios Klasės Abipusės Kelionės

Kainos nuo 15 Spalių bus pakeltos
Nupigintos Trečios Klasės 

Laivakortės:

ir

Iš New Yorko į Klaipėdą
į vieną pusę  ________ $ 94.50
j abi pusi __________ $150.00

Revenue ir Pagalvės mokesčiai at
skirai. Informacijų kreipkitės pas 

savo agentą arba
Scandinavian American Line

27 Whitehall St. New York, N. Y.

rodo, Clevelandas stovi ant 
vietos kur kitados buvo .iii- j 
ra. Reiškia didelė dalis šių j 
Ežerų kaimyniškų plotų 
buvo po vandeniu. Tvirti-' 
narna kad jura su visa savo I 
gyvija kokia tais laikais bu-| 
vo, radosi čia kokie 400,-į 
000,000 metų atgal. Daug 
tų liekanų jau iškasta ir iš
statyta gamtos

Paskui, juros 
kilus, vandenys 
stumti tolyn ir
jonų metų kaip čia buvo 
sausa.

Bet šie didieji Ežerai, 
kurie gal but buvo liekanos 
dingusios juros, pradėjo ei- j 
ti į pietus-vakarus, vėl pa-1 
dengti vandeniu tas vietas

muzejuose. 
dugnui iš
buvo nu-

daug mili-|

------------------------ 1---------

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

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

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios kleccu kair.es j :.l»i 
pUsi dabar Kalėje
Informacijos iš vie- 
tinių agentų arba
1119 EUCLID AVE. įffėlM 

CLEVELAND
NORTH GERMAN

NUMAŽINTOS f ABI PUSES KAINOS
Į KAUNĄ IR ATGAL®

P E R II A M B U R G Ą W

$ 173“ Trečia Klase XMU. S. Karo Mokesčiai Atskirai
Viršminėta kaina dabar galėję ant 

visų musų laivų.
Informacijų kreipkitės j musų vietinius agentus.

Hamburg -American &INE
839 Union Trust Big. Cleveland

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND * NEW YORK 
“The Lake Cities Express” 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI
Apleidžia Clevelanda 4:00 vai. po pietų Kosrlien
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto PLasu

(Be Ekstra Prihnokčjimų).

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI

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

arba Depot Ticket Office MAin 011G

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED
randasi gretimai visų 

prieplaukų
New Yorko Stotis

Laivų

TRIMITAS

Puiki Eilių-Dainų Knyga, 144 puslapių, tinka-, 
miausia dovana pasiuntiniui j Lietuvą jaunimui 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik Q EJr 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra...........

Siųskit užmokės tį 2c pašto štampais 
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. ", Cleveland, Ohio

fc ■

kair.es


gm

Dienos Klausimais
ijL.9)

TAUTININKAMS REIK BENDRO FRONTO

' Artinantis S.L.A. Pildo- 
'mosios Tarybos rinkimams, 
tautininkams reikia tuok
tis ir siekti prie didžiausio 
galimo susipratimo, kad 
galima butų stoti bendru 
frontu ir parodyti visą pil
ną savo reikšmę Susivieni
jime.

Kiek dabar galima nu- 
tyti, turėsim tris frontus: 
vienas tautininkų, antras 
sandariečių, trečias socia
listų.

Per visus tris frontus — 
reiškia per tų frontų sąra
šus — maišysis dalis tų pa
čių kandidatų, tačiau bus 
juose ir skirtingų asmenų, 
artimesnių vieniems ir ki
tiems.

Kad socialistams ir san- 
dariečiams išstačius savo 
sąrašus tas pakenktų tauti
ninkams nemanome. Tau
tininkų pusę rems rimtesni 
sandariečiai, o kairesnieji 
sandariečiai turės varžytis 
su socialistais už likusius 
balsus.

Ta,rp sandariečių ir so
cialistų yra užmegsta vie
nybė nuo pradžios “fašiz
mo eros”. Jei kokios, gal 
ir galėtų įvykti tarp socia- 
liastų ir sandariečių koks 
nors “blokas”. Bet tas var
gu įvyks del to kad sanda
riečiai neturi tikrai stip
raus nei vieno savo kandi
dato.

Tautininkams su sociąjis-, 
tais arba su sandariečiais į 
kompromisus eiti ir daryti 
bendras sąrašas neapsimo
ka, nes geriausi kandidatai 
yra tautininkų sąraše. Ei
nant į “bloką” tautininkai 
tik ant savo pečių iškeltų 
sandariečius arba socialis
tus.

Išbandymui visų čia mi
nimų srovių spėkas Susi
vienijime, bent nominaci
jose kožna srovė turėtų iš- 

• statyt savo grynus sąrašus, 
o tik paskutiniuose rinki
muose, ar net ir seime — 
JEIGU butų reikalas — da
ryti “blokus”.

Beje, užmiršome, rengia 
savo “sąrašą” ir komunis
tai. Jie ragina savo li
kučius “iššluoti visus fašis
tus” iš Susivienijimo....

Apsisaugokit, tautinin
kai, sandariečiai ir socia
listai, nes po desėtko suvirš 
metų pastangų, komunistai 
netyčia gali imti ir išbal- 
suoti savo kandidatus....

*---------------------------------------
Vokietija turi Perdaug 
Gyventojų

Vokietijos žemės plotas 
yra toks didumo kaip Te
xas valstijos Amerikoje.

Tačiau kuomet Texas gy
ventojų turi 6,000,000, Vo
kietijoj yra net 70,000,000. 
Taigi Vokietija plyšta iš 
perdidelio išsipūtimo, o vis 
dar nekurie Vokiečiai bau
ginasi kad metinis prie
auglis 415,924 dūšių (1930 
m.) yra pavojingas šaliai. 
Vokietija daro viską paak- 
stinimui 
didesnes 
šeimyna 
5 vaikus
duoda didelius palengvini
mus taksų naštos.

Paveizdan: už pirmą vai
ką taksų nuskaito $30 per 
metus; už antrą dusyk tiek 
— $60; už trečią vėl dvigu
bai — $120. Už kožna vai
ką po 5 vaikų, nuskaitymas 
yra net po $240 į metus.

Prie to, didelėms šeimy
noms dar valdžia primoka 
bonus. Tas viskas parodo 
kaip Vokiečiai nori augti ir 
daugintis.

Bedarbių Vokietijoje yra 
apie 4,000,000.

jau 
val-

Baudžiauninkė
Keturių veiksmų drama iš baudžiavos laikų Paraše K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito num.)

KRIKŠTIJIMAS 
PASAULIO

gyventojų auginti 
šeimynas. Kuri 

turi daugiau kaip 
Vokietijos valdžia

Kas Kiek Išleidžia 
Karui

Pereitą metą, kaip 
“Dirvoj” buvo minėta,
stybės išleido karo reika
lams net $4,158,000,000. Iš 
tos sumos išleidžia:
Suv. Valstijos 
Sov. Rusija 
Francuzija 
Anglija 1 
Italija 
Ispanija 
Japonija 
Indija 
Vokieija 
Chinija 
Lenkija

Šitaip 
17 metų 
saulinio
vadinamas “karu užbaigi
mui karų”. Jeigu taip gin
kluojamas!, kad gali tikėti 
kad karai pasiliaus?

Kaip matom, sovietų Ru
sija stovi 
“baisios” 
merikos. 
yra daug
Amerika, tokia suma karo 
reikalams Rusijoje yra bai
si našta. Nedykai Rusijo
je darbininkai raginami ba
dauti ir džiaugtis kad gali 
badauti. Žadama migdolai 
ateityje.

$707,425,000
$578,943,000
$466,980,000
$465,861,000
$248,946,000
$112,583,000
$236,861,000
$211,587,000
$171,923,000

$94,291,000
$92,873,000 

valstybės po 
pradžios pa-

stovi
nuo 
karo, kuris buvo

antroj vietoj po 
kapitalistinės A- 
Kadangi Rusija 
skurdesnė negu

V, i 
' y/t >

NAKTIES PASAKA
Tylisi medžiai, tylisi žemė — 
Klausosi viskas kas grožį jaučia 
Ką paslaptinga mena naktis....

Numetė šydą, atvėrė širdį,
Parodė žemei ką jinai gali....

Pasaką mena amžinai gražią
Žemei, pasauliui dar negirdėtą..

Visus užburė pasakos žodžiai;
Visi užmigo, nieko nejaučia...

Tylisi žemė, tylisi medžiai — 
Pasaka plaukia dar negirdėta.

Komunizmas Rusijoje 
Pasibaigęs

Sugryžęs iš Rusijos Ame
rikietis Pulk. Hugh L. Coo
per, hydro-elektros inžinie
rius, kurs jau septintą kar
tą sovietus aplankė, sako 
jog Rusijoje komunizmas 
kaipo tokis tapo panaikin
tas ir sovietų Rusija tvar
koma “valstybinio kapita
lizmo” tvarka. Sovietai to
liau planuoja pereiti į pa
gerintą privatinio kapita
lizmo sistemą, sako Cooper, 
Jis tą tikrina girdėjęs iš 
didžiųjų sovietų vadų, 
taip sau paskalą.

RYTAS
Sveika, naujo ryto saule,

Pasipuošus spinduliais,
Pabučiavus juodą žemę

Ir išsklaidžiusi Sapnus!
Kilk zenito tolimaisiais,

Nepasiekiamais keliais,
Ir apšvieski horizontus,

Neužkopiamus kalnus!
Mes, pasveikinę pasaulį

Su saulėtekio malda, 
Plieno.skambančiais dalgeliais

Į gėlynus, į lankas,
Išvarysim pradalgėlį

Ilgą, ilgą — ir daina
Pasitiksime dienelę

Braukdami gėlių rasas.

Pranas: Onute, pirma mane negyvą po 
savo kojų matysi negu leisiuos sau žinoti 
kad tu kitam ,tenki.... Ak tai likimas 
žmogaus šiame pasaulyje: kad man reikia 
varžytis už tave su tuo patvirkusių ber
nu.... ir tu visai del to nesisieloji....

Ona: Bet jeigu taip turės būti — kad 
ir prieš mano valią — jausiuos kalta prieš 
tave, nes aš...... aš labai.... ponaitį my
liu:... (Verkia.) Dieve, Dieve.... ge
riau man butų buvę jei aš visai nebūčiau 
užgimus.... arba kur kitame dvare atsi
radus, kur ponaičio nebūtų....

Pranas (apkabina Oną, glaudžia sau 
prie krutinės, glosto galvą): Suprantu aš 
tave, mano brangi.... Bet užtai nuo da
bar tu lieki mano, o aš tavo — lai žemė su 
dangum maišosi, niekas mane nuo tavęs 
neatskirs.... Jei man netiki, galiu prie 
kunigo prisiekti....

Ona (ima bučiuot Pranui ranką, jis ne
duoda, pats bučiuoja jai ranką): Ponai
ti, Pranuk, susimildamas — lai to niekas 
nežino.... Prisiminsi kunigėliui, bus blo
giau .... Tuoj sužinos tavo tėveliai.... 
Mano tėvelius jis iškeiks....

Pranas: Aš taip sakau norėdamas už- 
tikrint tave, mano brangiausi, kad mano 
meilė tau yra tikra ir amžina.... Neno
riu kad tu nei nepaabejotum kitaip....

Ona (glosto Prano ranką): Tikiu tau, 
Praneli; žinau tave jau ne pirma diena.... 
Ne pirma diena tave myliu.... Jau kelin
tas metelis kaip tave slaptai savo širdyje 
nešioju.... Atleisk man kad pasakiau 
tiesą.... Bet mano širdis jaučia kad tu
rėsiu skaudžiai už tai atkentėti.... Yra 
kiti dar šalia mudviejų....

Pranas (glamonėja ją): Brangiausi, iki 
aš esu gyvas tu nieko blogo nepatirsi.... 
Tik pasitikėk man, pasisakyk jeigu tave 
kas nors bandytų skausti... .

Ona (deda'galvą Pranui ant krutinės): 
Ačiū, Pranuk.... Tu toks geras....

(Pranas ją pabučiuoja. Tuo tarpu už 
tvoros pasirodo Rapolas, bet tuoj pra
nyksta. Tolumoj girdisi dainavimas.)

Pranas (dainuoja):

Išsiskyriau tave
Iš daug milijonų —
Iš kitų mergelių
Gražių ir malonių....

Nors jos gražios buvo — 
Tu už jas gražesnė, 
Nors jos lipšnios, meilios, 
Tu man daug meilesnė....

Nors jų žodžiai buvo
Švelnus ir meilingi —
Tavieji žodeliai
Man yra širdingi!....

(nori

ne

Nc.sistengk perspėti 
siminimo, ir nesirūpink 
ko gali visai nebūti. Laiky
kis saulėtos gyvenimo pu
sės. —Franklin. Į

nu- 
tuo

SAULĖ
Oras juda, juda jure, 
Supas oro atbalsiai;
Riogso uolos susibūrę,
Viršų mirkdo debesiai.

Ir per ūkaną iš aukšto
Kad praslysta debesys,
Tartum plunksna Galės paukščio, 
Žemėn leidžias spindulys.

Visur viskas atsimaino, 
Kits pasaulio reginys;
Naują gieda miškas dainą, 
Kitas jurų vidurys.

Ona:
Tiktai ta dienelė
Visų maloniausia
Kai išvysti gaunu
Savo mylimiausią....

Mielas tas sapnelis
Jei kurią naktelę
Gaunu pamatyti
Aš tave, berneli....

Abudu:
Tiktai ta dainelė
Už visas gražiausia
Kurią aš dainuoju
Del tavęs, brangiausia (s);

Saldus tie ilgesiai
Ką kenčiu del tavęs,
Malonus liūdesius
Ką nešu del tavęs....

Nenusuk akelių,
Mano pamylėta (s),
Lai jos žėri, šviečia
Man per dienų dienas;
Nenukreipk nuo manęs
Malonaus veidelio,
Nes be to aš jausčiaus
Liūdna (s), vienų viena (s).... j

Scena 2.
Jiems besėdint susikabinusiems, temstant, 
užeina iš kairės Kunigas. Jiedu persigąs- 

ta, bet pabėgti vėlai.

Kunigas (sukranksi): Gražus vakaras, 
Pranai....

Ona (persigąsta): Ponaiti!
bėgti.)

Pranas (sulaiko ją): Nebijok... . (Ku
nigui) Ačiū už gerą vakarą, tėveli. .. .

Kunigas (pasivadina Praną į šalį): Tai 
panelė Malvina nejuokavo?

Pranas (laikydamas Oną už rankos): 
Mudu čia su Onute.... žinai ją, kunigėlis, 
Mykolo duktė.... Labai gerai ir darbšti 
mergaitė....

Kunigas (rustai į Oną): Drysti tu, bau
džiauninke, prie ponaičio gretintis? Ar 
žinai kas tavęs laukia po mirties už tai?! 
Eik kad tavo nei kojos daugiau čia neuž
stotų !

Ona (puola bučiuot Kunigui ranką): 
Tėveli dvasiškas.... dovanok.... Pasiža
du.... niekados daugiau....

Pranas: Tėve dvasiškas, aš ją myliu ir 
nepavelysiu taip bart nekaltą.... Ne ji 
prie manęs, bet aš prie jos, ir ji atėjo dėl
to kad aš kviečiau....

Kunigas (rustai): Bet tas nepateisina 
jos! Ji žino kas ji yra! Už tai gali būti 
nuplakta ir atsidurt kažin kur, ant šunies 
išmainyta!

. (Ona nusisukus verkia. Pranas nori 
ir ją ramint ir su Kunigu ginčytis.)

Pranas: Jeigu kunigėlis pripažysti kad 
ji yra toks pat žmogus kaip ir visi, kodėl 
ji negali būti su manim, jeigu aš ją kvie
čiau?

Kunigas: Su tavim!? Tu kvietei!? Su 
tavim rasim paskui! Apie tai tuoj sužinos 
tavo gimdytojai. O kas su ja bus aš ne
atsakau !

Pranas: Jei kunigas įskųsi mus, aš ne
bijau kaslink savęs! Bet jos nekankink! 
Aš jos neišsižadėsiu!

Kunigas: Neilgai tau jos reikės kada 
tėvai tavęs išsižadės! Taigi jeigu nori 
būti jų sūnum pasakyk Onai kad ji dau
giau tavęs nematytų ir nelystų į akis! Ji 
tau nelygi, tu turi sau pažadėtą panelę 
Malviną, ir mokslą baigęs ją vesi!

Pranas: Aš vesiu tik Oną L Aš jai pri
žadėjau savo meilę, ir jos neišsižadėsiu:

Kunigas: Pranai, pasimąstyk ką kalbi! 
Apgailėsi savo žodžių kada bus po laiko! 
Turi tėvus ir turi jų klausyti! Kitaip bu
si atmestas ir kas tada iš tavęs bus?!

Pranas: Aš jau ne vaikas, žinau ką sa
kau, ir mokėsiu pats gyvenimą pasidaryt 
kada reikės!

Ona (Pranui): Ponaiti, taip nekalbėk, 
klausyk kunigėlio.... Aš eisiu.... nieka
dos daugiau tau nesirodysiu.... Nesipy- 
kink su tėvais, kunigėlis tiesą sako.... 
(Nusisukus kankinasi širdgėloj.)

Pranas (griebia ją į glėbį): Ne, tu nei
si iki mes su kunigu nesusikalbėsim!

Kunigas: Pranai, buk vyras, žinai kad 
taip Aukščiausio parėdyta: biednas su 
biednu, turtingas tik su sau lygiu gali my
lėtis !

Pranas: Ne, kunige, Dievas žmonių 
nepadalino, visi Jo akyse yra lygus ir vi
si vienas kitą gali mylėti kai pamėgsta. 
Bet žmonės — mes patys — vieni nuo ki
tų atsiskyrėm! Sakyk, ar ne tiesą aš kal
bu?. ... Palikim ponus ir baudžiauninkus 
į šalį, o kalbėkim .apie žmones....

(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 kal
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.

Pereitą metą, Amerikos 
Užrubežinės Misijos pralei
do $2,000,000 pagoniškose 
šalyse “krikščionizavimui” 
žmonių kurie dar neišpa- 
žysta tikėjimo. Šalip skel
bimo savo evangelijos, mi
sijos pastatė mokyklų, li
goninių, dispensarų ir tt.

Tačiau, kaip sako viena 
Amerikone rašytoja, nors 
tai geras darbas, bet du mi
lijonai dolarių praleisti čia 
pat Amerikoje butų padarę 
daugiau gero. Ji sako: Jei 
kas mano kad ši tauta yra 
krikščioniška, labai apsirin
ka. Ištiesų mes esam toli 
nuo. Kristaus mokymų. Di
delių sumų pinigų reikėtų 
išdėti pritraukimui musų 
atgal prie pamatinių krik
ščioniško tikėjimo dėsnių 
pildymo. .. .

Amerikos bemoksliai su
daro didelį skaičių. Pilie
čių kuriems stoka pamati
nio mokslo žinių yra per
daug didelė daugybė, o bie- 
dnieji, ligotieji ir šiaip ne
laimingi nuolat siaučia už 
musų durų....

Misijonierių idėja priver
tė mus perdaug aukštintis 
savo pačių gerumais. Musų 
religija gal kiek patogesnė, 
bet budai kuriais mes ją 
praktikuojame ne visada 
vedama su geru tiems ku
riuos norima atversti.

Mes turim geresnes mau
dynes negu barbarai ku
riuos norime reformuoti, 
vienok abejotina ar musų 
dora visada yra geresnė.

Istorija krikščionių misi
jonierių judėjimo yra in
spiruojanti. Tai yra apipa- 
sakojimas pasišventimo ir 
pasiaukavimo dirbti šventą 
darbą. Bet daugelyje atve
jų pasirodė už religijos kiti 
interesai ir kad už biblijos 
stovėjo kariauninkas.

Cortez atvertė Aztekus, 
bet jis taipgi atėmė jų že
mes. Ir labai abejotina ar 
krikščionys, kurie atėmė iš 
Indijonų Ameriką, padarė 
nors kiek daugiau naudos 
Dievui negu pasidarė sau?

Musų tikyba prigamino 
šventųjų, bet dikčiai per
daug kareivių maršavo po 
Kristaus vėliava, užgrobi
mo tikslais, — užbaigia ji.

Rašo

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.

Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”
Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusi, 

storumo. Eina treti metai.
Jame telpa kas numeris 2 daine

lės: chorui, arba solo, duetams.
Dainelės 

piano.
Chorams
Rašykite savo Riminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:

“MARGUTIS” 
2137 West 69th Street 

Chicago, Ill. U.S.A.

lengvutes su pritarimu 

pigu ir naudinga.

Jų į
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norėjo, ūžta 
duoju popie; 
deną pastun 
tiką. Tik v 
ordeno vard 
jai, versdair 
Vėliau vieni 
zius, Klaviv 
ir platinėtai 
dą išplatin 
kiu budu 
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KRIKŠTIJIMAS

PASAULIO

Pereitą metą, .^įl 
Užrubežinės Misijos k ■ 
do $2,000,000 pagoiįiJ 
šalyse “krikšaoni&s'l 
žmonių kurie dar 
žysta tikėjimo. Šalip» 
bimo savo evangeliją B 
sijos pastatė mokyk > 
goninių, dispensary jų ■

Tačiau, kaip sako B 
Amerikone rašytoja, ji 
tai geras darbas, bet įB 
lijonai dolarių pralį.j 
pat Amerikoje buty^B 
daugiau gero. Jisį-(| 
kas mano kad ši te>l 
krikščioniška, labai aiej I 
ka. Ištiesų mes esąs j I 
nuo Kristaus mokyuyi | 
dėlių sumų pinigu 
išdėti pritraukimai ę I 
atgal prie pamatinį ij i 
ščioniško tikėjimo įj į 
pildymo.... i

Amerikos bemoksiąs ■ 
daro didelį skaičių. Jį I 
čių kuriems stoka į@. i 
nio mokslo žinių ynp. I 
daug didelė daugybįilį. I 
dnieji, ligotieji ir saęa- į 
laimingi nuolat siaučia į I 
musų durų....

Misijonierių idėja pw I 
t ė mus perdaug aite j 
savo pačių gerumais. Uh | 
religija gal kiek patogesni I 
bet budai kuriais mes jį I 
praktikuojame ae visai' I 
vedama su geru tiems ku
riuos norima atversti

KAS TIE JĖZUITAI?
Rašo V. S. JOKUBYNAS.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

j Mes turim geresnes mau- 
j dynes negu barbarai ku

riuos norime reformuotį 
vienok abejotina ar musą 
dora visada yra geresni

1 Istorija irSui? risi- 
s jonieriy judėjimo na ii-
■ spiruopk

I sakojimas pasišventimo ir 
- pasiaukavimo M šventą 
! darbą. Bet daugelyje atve

jų pasirodė už religijos kiti 
į interesai ir kad Ė 
j stovėjo kariaumnkas.

Cortez atvertė Mete, 
j bet jis taipgi atėnė ju že

mes. Ir labai abejotina ar 
• krikščionys, kurie atėmė ii 

Indijonų Ameriką, padarė 
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Jų įsikūrimas ir tikslai
pAS mus tankiai vartojama Jėzuitų var-1 

das, ypatingai tas taikoma nupeikimui 
politikon besikišančių dvasiškių. Kas yra 
tie Jėzuitai?

Jėzuitai tai yra nariai religiškos or
ganizacijos, vadinamos Jėzaus Draugija 
(Societas Jesu). Ją įsteigė Ispanas, var
du Ignas Loyola, o popiežius Paulius III ją 
užtvirtino 1540 m. Jėzaus Draugija turė
jo būti kaipir popiežiaus armija, kurios 
tikslu buvo kovot su eretikais ir gint ka
talikų bažnyčią nuo tais laikais besiplėtu- 
sios reformacijos. Išsyk šio ordeno vy
riausiu viršininku buvo pats jos įsteigėjas 
Loyola, kuris savo dievobaimingumu ir 
nuosekliu iškalbumu prikalbėjo popiežių 
Paulių IV kad tas Romoje įsteigtų šventos 
inkvizicijos teismą naikinimui eretikų.

1582 m. Jėzuitų ordeno generolu tapo 
Klaudijus Aqaviva, dievobaimingas žmo
gus, tačiau didelis despotas, politikierius, 
o savo gabumais jis pasidarė kaip ir an
tras popiežius, nes katalikų bažnyčios rei
kalus popiežius tvarkė taip kaip Aqaviva 
norėjo, užtai jis ir buvo vadinamas “juo
duoju popiežium”. Jis ir patį Jėzuitų or- 
deną pastūmė nuo religijos gynimo į poli
tiką. Tik vienas Franciškus Xaveras šito 
ordeno vardu tarnavo bažnyčiai ir religi
jai, versdamas ir krikštydamas netikėlius. 
Vėliau vienuolis Ricci,‘ .Heronimas, Kani- 
zius, Klavius ir kiti, steigdami mokyklas 
ir platindami apšvietą, paties ordeno var
dą išplatino, padarė jį populiarišku, ir to
kiu budu ordenas įgijo didelę įtekmę ne 
tik dvasiškių bet ir karalių akivaizdoje.

Kada ordenas įgijo didelės įtekmės ir 
pasitikėjimo, tada jis paversta kaipo įran
kis politikos, ir veikė savo darbą tarpe 
valdovų svietiškosios valdžios, su obalsiu 
“Tikslas pateisina įrankį”, tik tas viskas 
pastebėta vėliau, kada Jėzuitai, gavęsi iš
pažinties klausytojais ir patarėjais kara
lių dvaruose, per išpažintį ir privatiškais 
patarimais ėmė verst tikinčius valdovus 
liktis įrankiais tik jų ir popiežijos politi
kos; jei kuris valdovas tokių patarimų ne
paklausė, popiežius ir Jėzuitai kitus val
dovus priversdavo apšaukti aniems karą. 
Aiškiau sakant, Jėzuitai virto intrigantais 
karalių dvaruose ir šeimynose. ‘

Į Jėzuitų intrigas ir siekimą prie svie
tiškos valdžios pirmiausia atkreipė savo 
atidą Portugalijos karaliaus Juozo I kan
cleris Pombal, kuris savo gabumais ir iš- 
minčia valstybei buvo padaręs labai daug 
gero. Buvo jis savo rūšies despotas, ta
čiau visuomet veikė valstybės gerovei.

Pirmas Jėzuitų nepasisekimas
1750 metais Portugalija gavo savo 

nuosavybėn iš Ispanijos Paraguajaus te
ritoriją Pietų Amerikoje, kurią buvo teo- 
kratiškai apvaldę Jėzuitai; Oportoj jie tu
rėjo įsteigę dideles plantacijas tabako ir 
vynmedžių. Paraguajui pereinant Portu
galijos nuosavybėn, prieš savo naują val
džią sukilo Indijonai, ir Portugalijai daug 
kainavo kol tie maištai suvaldyta. Pom
bal maištus suvaldęs pradėjo tyrinėti tų 
maištų priežastis, ir patyrė kad Indijonus 
kurstė prie maišto Jėzuitai, kurie nekentė 
Pombalo ir nenorėjo liktis jo valdžioje.

Pombal dabar Jėzuitus apskundė po
piežiui Benediktui XIV, reikalaudamas re
formuoti jų ordeną ir užgint jiems kištis 
į politiką. Popiežius Jėzuitus jau buvo 
draudęs savo bulla “Immensa Pastorum” 
1741 m. kad nevargintų Indijonų, tai da
bar greitai paklausė Pombalo skundo ir 
prisakė Lisbonos patriarkui Saldanha kad 
tas imtųsi reformuot ordeną. Pombal 
(vėjau prašalino iš Portugalijos karaliaus 
(''varo karališkos šeimos išpažintas klau
sytoją. o patriarkas Saldanha uždraudė 
Jėzuitams klausyt išpažinties.

Pasidarius pradžiai, tuoj atsirado ki
ta priežastis. Rugsėjo 3 d. 1758 m. kara
liui Juozui I parkeliaujant iš svečių, jį už
puolė du vyrai ir sužeidė. Užpuolikai Ta- 
voro ir Aveiro suimta ir nužudyta. Tyri
nėjant priežastį šito pasikėsinimo ant ka
raliaus, išsiaiškino kad pasikėsinimą su
rengė irgi Jėzuitai, keršydami už Jėzuitų 
persekiojimą. Dabar Pombal pareikalavo 
(jau naujo) popiežiaus Klemenso III kad 
jis prašalintų visus Jėzuitus iš Portugali
jos ir jos kolonijų, o gavęs patriarko pa
tvarkymą, išsiuntinėjo laivus į visas prie
plaukas kad suimt Jėzuitus: Portugalijoj, j 
Madeiroj, Azorų salose, Indijose ir Brazi-. 
lijoje. Sugaudyta jų, kunigų ir novocia- 
tų, 2,000 žmonių, ir laivais jie visi išga
benta į popiežiaus valstybę. Jų visus tur
tus valdžia konfiskavo savo naudai.

Jėzuitų nepasisekimas Ispanijoj
Ispanijoj Jėzuitų likimas atsidūrė irgi 

keblioje padėtyje. Karaliaus Karolio III 
patarėjas, finansų ministeris Rodrigą, tau
pydamas valstybės turtą, ekonomijos dė
lei, uždarė vienuolynus, užgynė vienuo
liams elgetaut, prašalino vienuolius iš val
diškų vietų ir uždraudė didinimą dvasiš
kių skaitliaus, kuomet jau ir taip dvasiš
kąja valdė penktą dalį Ispanijos žemių. 
Be to, jam paliepus, policija prisakė mies
tų gyventojams dėvėt nurodytus drabu
žius kurie juos skirtų nuo plėšikų, nes šie 
visomis pusėmis buvo gaudomi ir persekio
jami. Prieš tokį policijos prisakymą suki
lo Madrido gyventojai ir puolėsi sunaikint 
karaliaus rūmą ir ministerijas. Karalius 
sukilėlius nuraminęs prižadais, ėmė tyri
nėt priežastis. Netrukus paaiškėjo kad ši
tuos maištus organizavo Jėzuitai.

Karalius Karolis su savo sekretorium 
Aranda pasislėpę apdirbo ediktą kasacijai 
Jėzuitų ordeno, ir Balandžio mėn. 1767 m. 
išsiuntinėjo jį į visas kolonijas Europoje, 
Afrikoje, Azijoje ir Amerikje, pažymėjus 
kad laiškai butų atidaryti nurodytoj die
noj ir valandoj. Pažymėtai dienai atėjus 
ir valandai praslinkus, visose Ispanijos ko
lonijose Jėzuitai tapo areštuoti. Atskai
čius jiems karaliaus prisakymą, visi jie 
suvaryta į prieplaukas ir iš ten laivais iš
gabenta popiežiaus valstybėm Popiežius 
Klemensas XIII, netikėtai sulaukęs tokių 
svečių, 6,000 žmonių, ir neprisirengęs jų 
priėmimui, išsyk atsisakė leist iš laivų iš
lipti jiems ant savo žemės, tačiau išklau
sęs jų nusiskundimo ir vargo kokį turėjo 
ištremime, susimylėjo, priėmė ir davė po 
vieną franką kiekvienam per dieną mais
tui. Tą patį padarė abi Sicilijos ir Par
ma, tik popiežiui pagrumojui Parmai iš- 
keikimu (mat Parma tais laikais priklau
sė popiežiui), ši savo žygį atšaukė.

(Bus daugiau)
♦ ♦ ♦

TRAKŲ PILIS
Spėjama kad Trakų pilis pastatyta li

me šimtmetyje. 1321 m. Gediminas savo 
buveinę perkėlė iš ‘Kernavos į Trakus. 
Pilis buvo pastatyta prie Trakų ežero ant 
žemės iškyšulio ir dtrodė lyg ant salos. 
Gamta padarė ją neprieinama ir ne kartą 
priešų kardai suluždavo prie pilies sienų.

Gediminas vėliau persikėlė į Vilnių, 
kur buvo įsteigta sostinė.

Bet Trakų pilis vis buvo gyvenama. 
Geimino sūnūs, Keistutis, pilį pagražino ir 
sustiprino. Ji virto tvirtove ir nuo Vokie
čių užpuolimų atrama. Trakų pilyje Kei
stutis su gražia Palangos vaidilute Biru
te praleido savo amžių, čia gimė Lietuvos 
didvyris Vytautas. Daug iškilmių, daug 
baisenybių ir karo šauksmų girdėjo tie pi
lies rūmai. Po Vytauto mirties Trakų pi
lis neteko reikšmės. Valdomų apleista, pi
lis po truputį pradėjo nykti. Dabar telikę 
jos tik griuvėsiai.

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

Nesugriuvus Bendrove
Į atstatymo bendrovę
Įsisuko negerovė:
Statė, statė — nieks nebuvo, 
Bestatant ko nesugriuvo. .. .

Bergždžias darbas kad nebūtų, 
Kad visiškai nesugriūtų, 
Reikia kas nors suplanuoti, 
Atstatyt ar remontuoti.

šaukias Baltraus, šaukias Jono, 
Gretinas prie milijono, 
Kad primestų kiek ant plytų, 
Gal kaip nors ir atstatytų.

S. L. A. kas centrą valdo 
Ir turtus apsaugot bando, 
Kad bendrovės pagailėtų, 
Kelis tūkstančius įdėtų.

Kad bent ji nepavėluotų, 
Greitą pagalbą jiems duotų, 
Kad padėtų atstatyti, 
Ar parėmus prilaikyti.

Ji kuomet valią turėjo 
Tai skolino, negailėjo, 
Jei dar loską padarytų, 
Ir bendrovę atstatytų.

Ku. Ku.
A/

Antras “No. 13”. Amži
nas kandidatas ant S.L.A. 
Prezidento, Dr. Graičunas, 
paliko žinomas kaipo “No. 
13”. Tas numėtąs skaitosi 
nelaimingas.

Dabar atsirado kits “No. 
13” — tai nepastatytosios 
bendrovės manadžeris. Jis 
gavo 13 balsų’ Bruklyno se
sijoj ir mano kad jau išrin
ktas SLA. prezidentu.

Jokia kolonija jo neper- 
stato ir jo kandidatūros ne
pageidauja, jogs laikraštis 
jo neužgiria — tai jis pats 
save užgyrė ir “runija”.

Aš taip nedaryčiau.

Diplomatiškai.
Vienas ponas turėjo pra

nešti savo pažystamai po
niai kad jos vyras kelionėje 
užsikrėtė ir mirė. Atsargiai 
pasakoja:

— Žinai, tamsta, ponia 
Adomiene, tamstos vyras 
uždirbo labai daug pinigų.

— Tai labai puiku!
— Puiku, bet nelabai: tą 

pačią dieną, jis visus pini
gus kabarete prašvilpė.

— Ak, kad jį cholera pa
imtų!

O, nesirūpinkite, jį chole
ra jau paėmė, nes jis vakar 
mirė.

Ač
Geraširdė seselė

Turtingas spekuliantas 
klausia savo mažą dukrelę:

— Ar tu norėtum, kad 
mes parduotame tavo ma
žąjį broliuką?

— Oi, ne, jį nereikia par
duoti !

—O, jeigu už jį gautume 
tiek aukso kiek jis sveria 
ir tau už jį nupirktame vi
sokių visokių saldumynų ir 
gražių daiktų....

— Taip tai taip, bet man 
rodos, reiktų palaukti, kol 
jis paaugs, kad galima butų 
už jį daugiau ankso gauti.

Dzūkų Mikas karo metu 
buvo patekęs Vokiečiams į 
nelaisvę, kur išgyveno ke
lis metus. Jam ten labai 
patiko, bet dabar, sako, bi
josi į Vokietiją atsilankyti 
kad koks Vokietukas jo ne
pasveikintų: “Gut morgen, 
papa!” V.

1931 KALENDORIUS 1931

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

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

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

Spalių-October
Sekmad. 4 Pranciškus Asiž. Gailius, Prytė
Pirmad. 5 Placidas. Palemonas, Upinė
Antrad. 6 Brunonas. Buivydas, Kybelė, Guoda
Trečiad. 7 Morkus. Berčius, Mažrimas, Parkunatelė
Ketv’tad. 8 Brigyta. Lindeika, Daugis, Aina
Penktad. 9 Dionyzas. Vaistininkas, Krytis, Gedetė, Eglė
šeštad. 10 Pranciškus Borg. Butautas, Magutė, Jaunė

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

Parašė K. S. Karpius

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Lenkijoje.
Raulas: Kad ta, Rapolai, 

toks, mandrus, tai pasakyk 
kas Lenkijoje gerai gyvena.

Rapolas: Ministerial,
dvarininkai ir žmogaus pa
razitai.

Raulas, Na, o kas dau
giau dirba Lenkijoje?

Rapolas: Banditai, kresų 
polięija ir valdininkai ky
šius imdami.

Raulas: Na, o ką Lenkai 
išveža ir ką įveža?

Rapolas: Išveža gyvuli- 
niuos vagonuose Prancuzi- 
jon bedarbius, o iš ten par
siveža Prancūzų tuštiems 
fabrikams prižiūrėti.

Skolintojas: Tamstos tar
nas privertė mane ilgai 
laukti už durų!

Skolininkas (į ’ tarną): 
Ar aš tau nesakiau, Bal
trau, tuojau išmesti tą po
ną!

Kodėl arkliai automobilių 
baidosi?

Kai kurie žmonės į šį 
klausimą taip atsako:

“Arklys matydamas be 
arklio bėgantį vežimą, taip 
sau galvoja: jei yra veži
mas, tai turi būti ir arklys, 
o jei nėra arklio, ir vežimas 
bėga, tai čia kas nors ne-

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.

KAINA $1 IR $1.50

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:
gera.

Ar mes nenusigąstame 
pamatę, pavyzdžiui, keliu 
ar gatve, vienas kelines bė
gančias” ?

6820 Superior Avenue

M

Cleveland, Ohio

D



ŠAUKOTAS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Sritis kur buna ankstyvi 
pavasariai ir laukai 

greit nuvalomi.
Tai mažas bet jaukus 

provincijos miestelis Kėdai
nių apskrityje. Stovi lyg 
kokiame iškišulyje rube- 
žiuodamas su Raseinių ir 
Šiaulių apsk. Nuo Kėdai
nių yra apie 50 kilometrų, 
ir Į artimiausią geležinkelio 
stotį 24 kilometrai. Pava
sario ar rudens laiku no
rint pasiekti gelžkelio sto
tis Gudžiūnus ar Baisoga
lą reikia panešti daug var
go. Tiesa, dabar yra įtai
syta nauja gelžkelio stotis, 
į kurią iš miestelio tik 6 ki
lometrai, bet deja, ja ir jos 
artumu šaukotiškiai mažai 
tesinaudoja, nes norint pa
siekti Kėdainius arba Kau
ną reikia sukti geležinkeliu 
didelį lanką važiuojant per 
Radviliškį, ir tas brangiai 
kaštuoja. Iš Baisogalos ar 
Gudžiūnų stočių veik pu
siau sumažėja traukinio iš
laidos važiuojant į Kauną, 
o į Kėdainius išlaidos su
mažėja visu trečdaliu.

Pats miestelis stovi aukš
toje ir gražioje vietoje. Jo 
apielinkės kalvotos ir prie 
smėlio. Čia nors ir lietin
giausia vasara ūkininkams 
jokios žalos nepadaro, taip 
pat mažai tenukenčia ir 
nuo sausros, nes ūkininkai 
labai anksti pradeda dirb
ti pavasario laukų darbus

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

nama dovanai.
Paiieško.iimai iš Lietuvos 

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

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

MURPHY’S
Sweet Shoppe

6914 Superior Avenue
Geri cigarai, šviežios saldainės, 
žaislai, naujenybes, magazinai. 

Lietuviai ypač užkviečiami.
HEnderson 5920

GERAS BARGENAS
Parsiduoda BARBERNĖ, 4 kėdės, 
moderniškai įrengta, Itališko mar
muro šėpos; tirštoje Lietuviškoje 
kolonijoje. Parsiduos už labai pi
gią kainą, kadangi turime antrą to
kį biznį. Kreipkitės: 42)
6918 SUPERIOR AVE. ENd. 9724

KAMBARIS ANT RENDOS
986 E. 79 St—viršuje, ineiga iš 

šono. Tinka vyrams arba porai. 
Kaina prieinama. Kreipkitės ten 
pat. (42)

ANT RENDOS
7001 Lawnview avė. 5 kambariai, 

su maudyne, viršuje. Kaina labai 
prieinama. Kreipkitės ten pat apa
čioje.

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. Savininkas 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.

JONAS JAKŠAS prašomas atsi
šaukti antrašu: Box 95. Kinsgton, 
W. Va., “Velnių Pora”. Kitados 
dirbai pas Dulbj Bridgeport, Conn. 

ir sėti javus. Pasitaiko 
taip kad už 20 klm. į rytus 
ūkininkai vos tik pradeda 
sėti javus, o šaukotiškių 
jau gražiai žaliuoja vasaro
jų laukai, žodžiu, lyg šis 
šaukotiškių kampas butų 
atplaukęs iš Suvalkijos — 
Dzūkų ir Kapsų šalies, nes 
ten žmonės per laikus vi
suomet anksčiau už Kauni- 
jos ūkininkus pradeda pa
vasario darbus ir rudenį 
anksčiau nuima nuo laukų.

Miestelyje yra pieninė, 
kelios krautuvės, ' policijos 
skyrius ir pradžios mokyk
la. Mokyklos vedėjas yra 
M. Morkūnas, kuris jau aš- 
tuoni metai kaip čia moky
tojauja ir yra visų myli
mas ir gerbiamas pedago
gas. Paliesdamas patį mo
kytoją turiu priminti ir jo 
gražią ir kilnaširdžią žmo
ną. Gerbiama ponia yra 
gailestinga ir duosni netur
tėliams ir elgetoms, kurie 
ją g'erbia ir myli visa širdi
mi kaip savo tikrą motiną. 
Šaukote gyvena vienas šim
tametis aklas senelis, elge
ta, kuris pas ją tankiai ap
silanko ir visada gauna pa
valgyti ir duosnių išmaldų. 
Negana to, pati ponia jį į 
metus du-tris kartus ap
kerpa. Senelis gerai žino
damas prieš kokias šventes 
ponia kerpa jam plaukus, 
visuomet tuo laiku ateina 
gerai išsiprausęs ir išsima
zgojęs galvą. Vietiniai gy
ventojai to senelio pirma 
veik neapkęsdavo, o išdykę 
vaikai lydėdavo jį gatve 
tyčiodamiesi, dabar gi visi 
jį pagerbia prisimindami 
ponios Morkūnienės kilna- 
širdiškumą ir jos žodžius: 
“Kas seno žmogaus, o ypač 
elgetos, negerbia, neatjau
čia ir nepadeda, tas never
tas žmogaus vardo.”

Taip pat drauge gyvenąs 
kitas mokytojas, p. Janču- 
kas, pasižymi pilksermėgių 
tarpe savo mandagumu ar 
neišdidumu. Mokiniai bai
gdami mokyklą ir skirda
miesi su savo gerbiamais 
mokytojais-auklėto jais, ski
riasi su jais su ašaromis 
akyse.

Viduryje miestelio ant 
aukšto kalno tuno sena, ne
didelė medinė bažnytėlė, o 
šone jos tyso gražus dide
lis kapinynas, kuris vasa
ros laiku visas paskęsta 
tarpe gražiai žaliuojančių 
ir žaviai žydinčių alyvų 
krūmų.

Kiek toliau už kapinyno 
į rytus dunkso lygios pla
čios pievos, pelkės-kiaury
nės, kurios tęsiasi keletą 
desėtkų kilometrų. Vieti
niai gyventojai ūkininkai 
jų pakraščiuose gano galvi
jus, kiek toliau šienauja, 
džiovindami šieną ant van
dens, pelkėse tam tikruose 
iš karčių pastatytuose žėg
liuose. Gi pats pelkių vi
durys retai kur tedengia
mas ir čia nuo ankstaus pa
vasario iki vėlyvo rudens 

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MILIULIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

gražiai siūbuoja panašios i 
švendres žolės. Tai lauki
nių ančių ir pempių gimti
nė, tai jų mylimas kampe
lis.

Padavimas apie miestelį
Kitados toj vietoj kur da

bar stovi Šaukoto miestelis 
gyveno tūlas Lenkas dvar
ponis. Jis buvo pasižymėjęs 
dideliu žiaurumu su Lie- 
viais baudžiauninkais. Lie
tuvius už nekalbėjimą Len
kiškai plakdavo tolei iki ne
išmokdavo Lenkiškai. Lie
tuviai, kad ir plakami ryk
štėmis, Lenkų kalbos nesi- 
mokinę ir atėję į dvarą 
dirbti kalbėdavęs! Lietuviš
kai.

Toks Lietuvių atkaklu
mas tam ■ Lenkui buvo ne
pakenčiamas ir jis specia
liai persikvietė'iš Varšavos 
stiprų Lenką, kuris Lietu
vius ir plakdavo rykštėmis. 
Lietuviai tą Leriką vadin
davo kotu-kankintoju. Vie
nas Lietuvis baudžiaunin
kas buvo plačiai pragarsė
jęs savo stiprumu. Jis ke
lis kartus buvo nuplaktas 
rykštėmis, bet vis kada tik 
ponas ateidavo pas dirban
čius Lietuvius, jis garsiai 
šaukdavo, “Šauk kotą, nes 
čia visi Lietuviai.” Dvari
ninkas už tokį jo drąsumą 
ir atkaklumą nubausdavo 
po 25 rykštes. Taip tęsėsi 
gana ilgai. Bet vieną kar
tą dvarininkas buvo nepa
prastai piktas ir išgirdęs to 
atkaklaus Lietuvio ' šiurkš
tų pasveikinimą, “Šauk ko
tą, nes čia visi Lietuviai”, 
smarkiai perpyko ir įsakė 
užvaizdai pašaukt kotą, ku
ria m atėjus įsąk.ė atkak
liam milžinui Lietuviui į- 
kirsti šimtą rykščių. Visi 
Lietuviai* nusigando': išgirdė 
tokią bausmę, tik nuskriau
stasis linksmai šypsojos, 
lyg jam butų paskirta 
bausmė, Bausmė turėjo bū
ti įvykdinta. visų darbinin
kų akivaizdoje. Tuojau bu
vo atnešta pundas rykščių 
ir Lietuviui įsakyta gultis. 
Bet šis tuo kartu šoko prie 
pono ir koto ir nusitvėręs 
juos už krūtinių persibloš- 
kė lyg mažus vaikus ant 
žemės, surišo ir įkirto kož- 
nam po 50 rykščių. Dvaro 
užvaizdą ir kiti vietiniai 
sulenkėję Lietuviai pamatę 
tokį netikėtą įvykį išbėgio
jo kur kam kliuvo, bijoda
mi papulti į milžino Lietu
vio nagus. Dvarininkas ga
vęs 50 rykščių neatgavo są
monės, o kotas atgavęs są
monę į kelias valandas mi
rė. Gi Lietuvis milžinas, 
nubaudęs savo skriaudėjus 
ir Lietuvių kankintojus, at
sisveikinęs su savo bičiu
liais apleido dvarą ir išėjo 
į girias. . Ilgainiui tas dva
ras buvo kaž keno padegtas 
ir liepsnos nušluotas nuo 
žemės paviršiaus, o jo vie
toje pradėjo statytis mies
telis, kuris ir buvo pava
dintas Šaukotas, nuo žo
džių “Šauk kotą!”

Jonas Morkūnas.
Skanus Amerikoniški ir Europiški 

valgiai. Kainos žemos. Lietuvia1 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St

SAULĖS ŠVIESA 
LIETUVOJE

Saulės šviesa turi labai 
didelės reikšmės klimatui. 
Lietuva šiuo atžvilgiu gau
na pakankamai saulės švie
sos, kad galėtų žemės ūkio 
augalai tarpti. Yra apskai
tyta, kad, vidutiniškai i- 
mant, Lietuvoje saulė švie
čia:

Sausio mėn. 40 valandų
Vasario ” 68
Kovo ” 120
Balandžio ” 170
Gegužės ” 254 
Birželio ” 272 
Liepos ” 272 
Rugpiučio ” 244 
Rugsėjo ” 171 ■ ” 

.Spalių ” 110 ” ,
Lapkričio ” 41
Gruodžio ” 25

Išviso 1774 vai. per metus.
Tokiu budu nors Lietuvo

je žiema ilgesnė, bet vasa
ros naktys yra labai trum
pos, o dienos ilgos, ir sau
lės spindulių ir šilumos pa
kanka. Del to Lietuvos 
naktys vasarą trumputės 
kad Lietuva randasi daug 
toliau šiaurėje negu Su v. 
Valstijos, o vasarą saulė 
buvoja šiaurėj ir anksčiau 
teka o vėliau leidžiasi.

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.
i Prie E. 66th Street 

—ENdicott 4638—

PROBAK

PATENTS
Negaišk su paten- 
tų aplikacija. Ne- 
rizikuok apsaugų 
savo idėjų. Siųsk 
piešinį arba mode
lį, reikalauk VEL
TUI knygų “How 
to Obtain a Patent” 
cord of Invention” 
Už tai nieko nereik mokėt.
Greitas atsakymas ir užlai

koma jūsų paslaptis.
CLARENCE A. O’BRIEN

iMiškų Kirtimas 1933 
Metais

Miškų departmentas pat
virtino miškų kirtimo planą 
atskiromis urėdijomis 1933 
mt. Alytaus urėdijoje pa
skirta iškirsti miško 31 tuk- 
st. ktm., Baisogalos 47 tuk- 
st. kmt., Biržų 80 tukst. 
ktm., Dzūkų 25 tikst. ktm., 
Dzūkų 25 tukst. ktm., Jo
niškio 70 tukst. ktm., Jur
barko 45 tukst. ktm., Juros 
50 tukst. ktm., Kaišiadorių 
48 tukst. ktm., Kauno 50 
tukst. ktm., Kazlų Rudos 45 
tukst. ktm., Kėdainių 56 
tukst. ktm., Kretingos 22 
tukst., Kuršėnų 65 tukst. 
ktm., Labanoro 50 tukst. 
ktm., Mariamp.-Vilkaviškio 
32 tukst. ktm., Mažeikių 40 
tukst. ktm., Paurio 70 tuk
st. ktm., Pakruojaus 40 tuk
st. ktm., Panemunės 23 tuk
st., ktm. Panevėčio 45 tuk
st., Plugės 50 tukst. ktm., 
Prienų 30 Tukst. ktm. Ra
seinių 50 tukst. ktm., Rau
dondvario 55 tukst. ktm., 
Rietavo 65 tukst. ktm., Ro
kiškio 37 tukst. kta., Seinų 
25 tukst. ktm., Sudargo 30 
tukst. ktm., Šakių 60 tukst. 
ktm., šaukėmi 40 tukst. 
ktm., Šiaulių 48 tukst. ktm., 
Šimonių 50 tukt, ktm., Tau
jėnų 40 tukst. ktm., Taura
gės ktm., Telšių 40 tukst.

PIANO
Lekcijos
visą RUGSĖJO 

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

Vine. Greičius
19C50 PASNOW

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)

į— -
F Dr. S. T. Tamošaitis
S (THOMAS)
I Lietuvis Dentistas 
į 1304 E. 68th St. 
Į1 Kampas Superior Avenue

Florida 2898-R
1 (Virš Lietuvių Banko) 

G O RE N E’ S 
Confectionery

1370 East 65th St. 
atsilankyti ir susipažinti.

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

prašome Lietuvius lankytis.

PRANAS DIMŠA
LIETUVIS BARZDASKUTIS 

6504 Superior Ave. 
Ir GERAS KIRPĖJAS 

Atidarė naujų kirpyklų vyrų, moterų 
ir vaikų plaukams. Kainos vyrams

Knyga 
Veltui 
ir “Re
formos.

Registered Patent Attorney 
48-A Security Savings & Commercial 

Dank Building
(Directly across street from Patent Office) 

WASHINGTON. D. C.

O ROSEDALE ©> 
'Dry Cleaning Go.:

HEnd. 7906 I 
f C. F. PETRAITIS, Prop. •
| 6702 Superior Ave., •

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

ktm., Tytuvėnų 30 tukst. 
ktm., Trakų 40 tukst. ktm., 
Vilkmergės 45 tukst. ktm., 
Varėnos 30 tukst. ktm., U- 
tėnos 22 tukst. ktm., Zara
sų 45 tukst. ktm., Žalgirio 
64 tukst. ktm.

Visose miškų urėdijose 
1933 met. paskirta iškirsti 
miško viešam pardavimui 
619 tukst. ktm., prekybos ir 
pramonės reikalams 631 
tukst. ktmv sartimentams 
paruošti ukišku budu 630 
tukst. ktm., iš viso 1 mil. 
880 tukst. ktm.

Tiek miško yra nutartai 
iškirsti 1933 metais.

“L. U5’

“Žagarės Aidas”
Pačioje Pakuršėje, Žagarėje, iš

eina naujas laikraštis, “ŽAGARĖS 
AIDAS”. Tai visai nepolitinis, gry
nai informacinio pobūdžio Pakuršės 
Lietuviams skiriamas savaitraštis. 
Jame pirmoj eilėj smulkiai aprašo
ma Žagarės gyvenimas, toliau Ak
menės, Kruopių, Gruzdžių, Šakynos, 
Papilės, Skaistgirio, Joniškio, Ma
žeikių, Viekšnių ir daugelio kitų ap
linkinių miestų bei apielinkių gyve
nimas. Metams kaštuoja $1.00. Ra
šykit:

“ŽAGARĖS AIDAS” 
Turgaus g. 33, Žagarė, Lithuania.

ĮGALIOJIMAI
> reikalingi Lietuvoje pirki- ;
• mui, pardavimui, valdymui Į 

žemių ir kitokio turto. Į

: K. S. Karpavičius :
Registruotas Lietuvos !

Konsulate Notaras. i
! Rašykit laiškais arba atsi- < 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

t Ofiso Telefonai Namų J 
> MAin 1773 KEnmore 4740W J 
į P. J. KERŠIS t 
! 1426-8 Standard Trust Bldg J

Baigęs teisių mokslų Cumber- L 
land Universitete ir darbuojas X 

su Teisių ofisu advokatų )
Collister, Stevens ir T 

j Kurzenberger • ?
Su visais teisiu reikalais Lietu- X 

T viai, Slavai, Lenkai ir Rusai Į 
X kreipkitės prie musų.

IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ REIKMENŲ
Proadcloth kelnaitės-------- 39c
Vyrų $5 ir $6 vilnoniai
Shaker Coat sveteriai — $3.95
Šilkiniai kaklaraikščiai 50c

Broadcloth marškiniai su kal- 
nierium, vyrams _______  79c.
Paprasti balti ir spalvuoti 
2 už -------------------------- $1.50 o....------------ ....
Gražios Rayon kojinės ___ 15c I Chambray darb marškiniai <>0c

DYKAI! Mokyklos knygoms tarbos su kožnu 
perkamu Vaikams Siutu

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

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

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

J. J. LAZICKAS
1 6407 Superior ave. ENd. 4635

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498 “DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486

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

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416|Edgewood Avenue

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535
Confectioners

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

7607 Star Ave. Hend. 0732

J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

Dry Cleaners
Real Estate-Insurance

P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

C. F. PETRAITIS
6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS

1168 East 77th Street
B. GUDŽIŪNAS

6901 Superior ave. ENd. 9720
KAZ. OBELIENIS

1404 E. 66th St. HEn. 6716
T. NEURA

2047 Hamilton ave. PR. 9709

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

SUMAŽTA 
KURTUMAS

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

vimų, sprogimų, blogų ausų bubne- 
lių, tekėjimų ir tt. Tūkstančiai kurie 
blogti girdėjo ir ūžė galvoj dabar 
susikalba su draugais, eina į bažny
čias ir teatrus, nes jie naudoja 
Wilson Common-Sense Ear Drums 
kurie naudojami virš 38 metus šim
tų tūkstančių visame pasaulyje, nes 
jie yra patogus, pritaikyti ausyje ir 
nesimato, nėra vielų, nei kitokių pri- 
dėčkų ar prietaisų. Jie nebrangus. 
VELTUI KNYGA apie Kurtumų su 
laiškais daugybės dėkingų naudoto
jų to išradimo, kurie buvo kurti po 
20 metų, o dabar girdi. Kreipkitės:
WILSON EAR DRUM CO., Inc. 
1064 Todd Bldg Louisville, Ky.

Naujausi
TEAfRAI

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 vyri; ir 6 moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina .......................... 50c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dų. 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 
spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

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

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.



SUMAŽTA 
f KURTUMAS

Atgausi girdėjimų jei 
kurtumas paeina nuo

> kataro, Galvos Ūžimo, 
I Flu, škarletinos, užga- 
imų, blogų ausų bubne- 

I ir tt Tūkstančiai kurie 
jo ir ūžė galvoj dabar 

draugais, eina j bažny- 
rus, nes jie naudoja 
inion-Sense Ear Drums 
iami virš 38 metus sta
ll visame pasaulyje, nes 
gus, pritaikyti ausyje ir 
ra vielų, nei kitokių pri- I 
rietaisų. Jie nebrangus. 
JYGA apie Kurtumą su 
gybės dėkingų naudoto
jo, kurie buvo kurti po 
labar girdi. Kreipkitės: 
AR DRUM CO., Inc. I 

Idg Louisville, Ky.

e IS LIETUVOS

Jaujausi

\Trai
Amerikos
ledija iš Amerikiečiu 
.'tuvoje. Lošia 4 vy- 
terys. Kaina ...,50c

Rojus
ksmų tragi-komedija 
)s laikų. Reikalinga 
moterų. Knygutė 60

.............................. 50c

5
lija iš kovų už span- 
yrai, 2 moterys. 50c

edija iš Amerikiečių 
uvoj. Lengva staty- 
.■yrai, 4 mot. ...50c

Ponaitis
idija iš Amerikiečių 
ivoj. Lošia 4 mote-

Į Paukščių ir Jų Produk
tų Eksportas

Nors paukštininkystė Lie- 
I tavoje žemės ūky laikoma 
I antraeiliu dalyku , vistik 
I paukščių ir kiaušinių eks- 
I portas duoda musų kraštui 
Į nemaža pajamų. Taip 1930 
I metais paukščių ir jų pro- 
I dūktų parduota užsieniams 
I už 21,500,000 litų, būtent:

Kiaušinių— 55 milijonai 
| št. už 11,800,000 litų.

gyvų vištų — 157,000 št. 
Į už 804,000 litų.

gyvų ančių — 182,000 štu- 
! kų už 1,362,000 litų.

gyvij kalakutų — 18,000 
f štukų už 342,000 litų.

gyvų žąsų — 360,000 štu- 
į kų už 5,249,000 litų, piautų 

. paukščių už 2,000,000 litų.
/ Per šių metų pirmą pus

metį kiaušinių išvežta 30 
milijonų štukų už 5 milijo
nus lt. Kiek bus išvežta šy- 
met paukščių, dar sunku 
pasakyti, nes sezonas pra
sidės tik už mėnesio.

Atrodo, kad iš paukščių 
akio mes gauname apčiuo
piamų pajamų, bet toli gra-

šiemet žąsys bus vienu- 
dviem litais pigesnės.

“M. R.”

jų darbų kalėjimai, kurie 
pagamina durpes .ir sunau
doja savo ūkio reikalams ii’ 
padaro didelę pinigų ir miš
ko ekonomiją.

H

.............................  50c

>iai
■agedija iš kovų už 
3 m„ 1 vyrai. 25c

US f
nedija iš Amerikie-

Lošia 5 vyrai ir 
........................... 50c 

• 1 akto komedija, 
is, 3 vyrai .... 15c 
- 2 atidengimą ko- 
2 vyrai ......... 15c
IEČIO BERNU - 
ja. Lošia 9 vyrai 
.................'... 25c 
drama 5 aktuose, 

5 moterys ... 35c 
IGELĖ — 4 aktų 
i v., 2 m.........15c

{IT DABAR! ’

?VA”
erior Avė.
id, Ohio. -

1KMENŲ
tės--------- 39c
Inoniai
eriai .. $3.95 
cščiai — 50c 
rankiniai 50c

su kožnu

CO.
ddings Rd. i

žu ne tiek, kiek galėtume 
turėti. Pavyzdžiui, imkime 
vištų ūkį. Apytikriai visoj 
Lietuvoj yra apie 4 milijo
nai vištų, neskaitant prie
auglio, tuo tarpu gyvij ir 
piautų vištų išvežimas yra 
labai menkas.

Kiaušinių kasmet turime 
apie 400 milijonų štukų, o 
išvežame per metus vos a- 
pie 55—60 milijonų štukų,; 
visi kiti sunaudojami vie
toje. Yra apskričių, iš ku
rių kiaušinių visai negau
nama eksportui vien dėl to, 
kad juos suvartoja patys 
gamintojai.

Ir kitų paukščių— ančių 
kalakutų vis daugiau laiko
ma, o jų išvežimas buvo ‘ir 
pasilieka nedidelis. Kiek 
geriau yra tik su žąsimis, 
kurių išvežama gana daug 
ir jas ūkininkai pratę yra 
daugiau skaityti parduoda
ma preke.

Šiemet žąsų eksportui y- 
patingai palankių sąlygų 
numatyti negalima. Sunku 
taip pat numatyti ir kainas, 
bet, rodos, kad jos nebus 
taip žemos, kai buvo numa
toma. Pernai už žąsis buvo 
mokama 11—13 litų štukai 
ir .tik Į supirkinėjimo pa
baigą jos buvo vienu-kitu 
litu kritusios. Manoma, kad

DURPYNAI IR DUR
PIŲ GAMYBA 

LIETUVOJE
Lietuvos pelkynų plotas 

yra apie 180,000 ha. arba 
4% visos teritorijos. Jei pa
lyginti Lietuvos pelkynų 
plotą su Latvijos ir kt. kai
myninių valstybių plotais, 
tai jis pas mus 2—3' k'aJr'tiis 
mažesnis. Sakysim, Latvi-, 
joj pelkynai sudaro 9%, o 
Lenkijoj jų yra net iki 12%. 
Iš visų Lietuvos pelkynų 
ploto tinkamų techniškam 
naudojimui durpynų tėra 
tik apie 60,000 ha, arba 1/3 
viso pelkyno.

Didžiausi musų durpyno 
plotai yra Šiaulių aps. ir su
daro Ųį visų Lietuvos dur
pynų; paskui eina Mariam- 
polės ir Mažeikių apskr. Kai 
kurie durpynai, sakysim, 
Žuvintu, didysis Tyrulių, 
Amalva, Didysis Raistas ir 
kiti siekia per 4000 ha. ir 
turi apie 100,000,000 m šia-
pių durpių. Vidutinis dur
pynų gylis yra 3;—4'meti’.; 
vietomis yra ir iki 16.5 mtr»

Turėdami tokį durpių kie
kį, turime didžiausią kuro 
medžiagos šaltini, kuris gali 
pavaduoti musų ■ miškus; 
Durpių gamyba kasmet 
plinta. Jei palyginti 1920 
metus ir 1930 metus, tai 
durpynų eksploatacija ir 
durpių gamyba kurui bei 
pakratams ' padidėjo' 2—3 
kartus. 1930 metais buvo 
pagaminta 87,000 tonų dur
pių; iš jų 55,000 tonų ran
kiniu budu ir 32,000 tonų 
mašininiu.

Visų šitų durpių eksploa
tacija apėmė 905 ha. durpy
nų plotą. Daugiausia dur
pių pagaminta Vilkaviškio 
apsk. Į 23,000 tonų. Šiaulių 
apskr. durpės gaminamos 
daugiausia mašinomis, o 
Vilkaviškio apskr. rankiniu 
budu. Šiaulių ąpskrityj dur
pių gamyba plačiai varo A- 
merikos Liet. prek. akc. b- 
vė, kuri per pereitus metus 
pagamino mašinomis 17,000 
tonų durpių. Paskui Kauno 
apskr. Kauno miesto valdy
ba veda plačią durpynų eks- 

I loataciją “Ežeriečia” dur
pyne, kur per metus paga
mina apie 5000 tonų. Toliau 
Kauno ir Panevėžio sunkių-

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Kas Gales Būti Teisė
jais Lietuvoje

Valstybės tarybos redak
cijos komisija paruošė nau
ją teismų isutvarkymo įsta
tymą. , . (

Pagal naują įstatymą tei
sėjai turi būti ne jaunesni, 
kaip 35 metų amžiaus.

Jie turi būti Lietuvos pi
liečiai ir turi turėti Lietu
vos universiteto juridinio 
fakulteto diploijius.

Teisėjais negali būti: 1 
tie, kurių.teisė? yra apribo
tos,' 2 kurie buvo teisiami, 
3 kuriuos teismas pašalino 
iš tarnybos arba advokatū
ros, 4 kurie yra pripažinti 
skolintojais, nepajėgian
čiais užmokėti savo skolų, 
5 kuriems, sulig teismo nu
tarimu, paskirti globėjai.

Apskrities teismo, apelia
cijos rūmų ir Vyr. tribuno
lo nariais gali būti tokie, 
kurie jau tam tikrą laiką 
buvo teisėjais.

Asmuo, vienus metus bu
vęs advokatu, gali būti pa
skirtas taikos teisėju. Tas, 
kuris buvo 5 metus advoka
tu—apskr. teismo teisėju: 
10 m.—-apeliacijos teismo: 
ir 20 m. .Vyr, tribunolo tei
sėju. , '

Klaipėdos krašto teismo 
nutarimų skundams tirti 
Vyr. tribunole bus paskirti 
2 Klaipėdos krąšto teisėjai.

Teisėjui uždrausta: 1) 
turėti kokią nors kitą val
stybes arba savivaldybės 
tarnybą (jis tik gali būti 
mokytoju ir dėstyti, teisęs 
mokslį): :2) dalyvauti pre
kybos įmonėse,. 3) užsiimti 
tokiu darbu, kuris sumažin
tų jielns pasitikėjimą. Pri
klausyti politinei partijai, 
bendruomenei arba sąjun
gai. .. ■ ■ : -

Teišmo kandidatas gali 
būti apskr.' teisme ir ape
liacijos rūmuose. Teismo 
kandidatas gali būti Lietu
vos pilietis, kuris baigė Lie
tuvos universiteto juridini 
fakultetą. Būdamas 2 m. 
teismo kandidatu, laiko eg
zaminus. Jei egzaminų iš 
karto neišlaikė, tai gali su 
Teisingumo ministerio su
tikimu laikyti antrą sykį. 
Bet jei nepavyksta antrą 
kartą išlaikyti, tai tuomet 
buna pašalinti.' Po egzami
nų išlaikymo dirba dat vie
nus metus teisėju ar teismo 
tardytoju. Teismo pirmi
ninkas gali jam pavest kal
tinamuosius ginti.

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei- | 
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim- §8 
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar- b|h 
navimas. Vežimai ligoniams j ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763. H
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O. B

“L. U.”

Lietuvoje yra 39,000 pirčių
1928 metais visose Lietu

vos apskrityse buvo sura
šytos miestų, miestelių, baž
nytkaimių, dvarų ir kaimų 
pirtys. Iš viso rasta 39,747 
pirtys. Tame skaičiuje mies
tų pirčių 141, miestelių— 
726, bažnytkaimių — 386, 
dvarų—1,793, ir kaimų 36,- 
701 pirtis. Mažiausia pirčių 
yra Suvalkų krašte, o dau
giausia šiaurinėje ir ryti
nėje Lietuvos dalyje.

“D.”

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau, savą mėsinyeią * 

1310 Russell Road !

DOVANOS
NAUJIEMS DIRVOS” SKAITYTOJAMS

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

GAUS VIENA ŠIŲJ KNYGŲ 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.

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

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

• Didelė 318 puslapiu knyga 
KNYGOS KAINA $2.00

\ \ A - 1

■1 1į j jJ /ULA11

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

ką 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

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 
NAKTIS

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

KNYGOS KAINA $2.00

Geografija arba žemės aprašymas yra 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 '

Naujas pilnas Orakulas — didžiausia 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 $2.00

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

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

DIRVA 6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

SKAITYKIT IK PEATTNKIT “DIRVA
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Lankėsi J. J. Bačiunas 
su žmona, tik ką 
gryžę iš Lietuvos

Rugsėjo 25 d., gryždami
Lietuvos, sustojo Clevelande 
pp. Bačiūnai, Tabor Farmos 
savininkai (iš Sodus, Mich.). 
Kadangi p. J. J. Bačiunas dau
gelio kolonijų yra statomas į 
SLA. Prezidentus, buvo sukvie
sta būrelis SLA. veiklesnių na
rių pasimatymui ir pasikalbė
jimui. Dalyvavo atstovai nuo 
visų keturių vietinių SLA. kuo
pų. Ponas Bačiunas plačiai pa
aiškino apie Lietuvą, ką matė 
ir patyrė tenai viešėdamas. Pa
sakojo kad Lietuva smarkiai 
vystosi įvairiose ūkio šakose, 
kaip žmonės mokinasi ir kultu- 
rinasi, kaip šalis progresuoja, 
bedarbių neturi, ir kaip auga 
Kaunas ir kiti Lietuvos mies
tai. Graži ir aiški p. Bačiuno 
kalba paliko klausytojuose ge
rą įspūdį.

Clevelandiečiai SLA. veikė
jai pasiryžę remti p. Bačiuno 
kandidatūrą ant SLA. Prezi
dento.

Su pp. Bačiūnais turėjo 
važiuoti ir SLA. Sekretorė 
Jurgeliutė, bet centre tapo

posėdis ir ji 
Ji žada at-

at-
P.

su-

atvažiavo p.
an-

LIET. DEMORATŲ KLUBO 
susirinkimas atsibuvo Rugsėjo 
24 d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Prisirašė 18 naujų narių. 
Taipgi visi kurie dalyvavo su- Garfield avė.
sirinkime pasižadėjo prikfllbin- amžiaus. Palaidota Rugsėjo 39 

d. Knollwood kapinėse. Buvo 
sena Clevelando gyventoja, iš
gyveno čia virš 25 metų. Paliko 
dideliame nusiminime vyrą Juo
zą ir -šešias dukteris: Marcelę, 
Oną, Magdaleną, Kostanciją,

MIRĖ ONA KARUŽIENĖ.
Rugs. 26 d. mirė Ona Karu

žienė (Žemaičiutė), nuo 10720 
Ji buvo 48 metų

ti po vieną naują narį, kiti net 
po keletą. Sekantis susirinki
mas bus Spalių 22 d. Šv. Jur
gio parapijos salėje.

šis klubas jau turi virš 300 
narių, bet reikia kad Clevelan
diečiai dar labiau subrustų ii' 
dėtųsi prie klubo, taip kad jis 
išaugtų iki tuktančio ar dau- Eleną ir Joanitą; jų pirmos dvi 
giau narių, tada Lietuvių įtek
mė miesto politikoj žymiai pa
didėtų. T" 
tik 25c į metus, ir nariai gali I raškienė, Clevelande, kita, 
būti ne tik ateiviai iš Lietuvos 
bet; ir- čia gimiai, yyrai ir mo
terys, kurie tik turi teisę bal
suoti. Taigi, rašykites prie 
klubo visi be skirtumo. Mes 
esam maža tauta Clevelande ly
ginant prie kitų, bet galime 
daug ko atsiekti jeigu busime 
organizuoti ir neužsiliksime sa
vo pilietiškose pareigose.

Klubas turės pirmutinį savo 
balių Spalių 16 d. Slovėnų salęj 
ant St. Clair avė. Tikietus įsi- 
gykit iškalno, nes prie durų ne
bus pardavojami.

Klubo koresp. Jonas Verbila.

yra ištekėjusios. Taipgi liko
Mokestis. į klubą yra viena jos sesuo, Magdalena Mo

COMMUNITY FUNO vajus 
rudenį bus per savaitę nuo 

Lapkr. 16 iki 24. Bus bando
ma sukelti pinigai užlaikymui 
110 viešų vietos labdaringų Įs
taigų. šymet numatoma jog 
buk reikalinga net $7,664,000 
varymui darbų bėgyje 1932 m. 
Pernai buvo sukelta $5,400,000.

šį

ji e-
Va Skerienė; Liętuyoj,e; ,

Iš Lietuvos paėjo iš Mikala- 
javok., Skriaudžių p., Mariam- 
polės ,apsk. Ją\ina būdama iš
važiavo' į Angliją, ten ištekėjo 
ir paskiąu su vyrti 'atvažiavo į 
Clevelandą. Čia gyveno ir dar
bavosi įvairiose draugijose ir 
turėjo labai daug draugų. Da
bartiniu laiku buvo veikli Lie
tuvių Moterų Klubo ir Moterų 
Ratelio narė,
skaitytoja ir mėgo 
sokius laikraščius, 
prie SLA.

Laidotuvės buvo 
lės, draugai ir
siuntė daugybę gėlių ir didelė 
minia palydėjo į kapines. Prie 
kapo pasakė kalbą Ona Miheli- 
chienė, Liet. Moterų Klubo pir
mininkė, atsisveikinant savo 
narei 1 <

Lai buna jai lengva 
šios šalies žemelėj.

KAS GIMS TĄ KRIKŠTYSIM
Matant kad tarp Clevelan- 

diečių sportas turi pasekėjų ir 
Clevelandiečiai linkę prie di
desnių pramogų, nekurie asme
nys kalbasi sudaryti ką nors 
naujo sporto srityje. Kaip te
ko nugirst, grupelė sporto my
lėtojų tariasi su Chicagos ir 
Pittsburgo sportininkais ir at
einančią žiemą parodys visuo
menei ką naujo. Jei iš tų pa
stangų kas gims, pamatysim, 
o tada turėsim linksmas krikš
tynas.

Sportas yra mėgiama Lietu
viams pramoga ir Lietuviai vi
sada gerai atsineša į sportą.

Daroma Clevelande visokios 
paprastos pramogos, bet jos vis 
vienodos, be įvairumo. Kuo
met įsikūnys tas kas rengia
masi darysi, turėsim kuo 
įvairinti laiką.

Tėmyklt “Dirvą”, bus 
nešta kada nors apie tai 
čiai ir visiems.

Jonas Jarus.

pa-

pra- 
pla-

iš Collinwood
Buvo “Dirvos” 

skaityti vi- 
Priklausė

labai dide- 
pažystami su-

šaukta koks ten 
negalėjo pribūti, 
važiuoti vėliau.

Vienok su jais
Kružintaitis, “Vienybės’ 
trasis redaktorius, kuris pasi
pažino su. Clevelandiečiais ir 
-ant rytojaus, kartu su pp. Ba
čiūnais ir su Karpavičium iš
važiavo į Tabor Farmą į “Mar
gučio” Golfo Turnamentą.

Apleidžiant Clevelandą p. Ra
čiūnas aplankė pora kitų vei
kėjų kurie negalėjo susirinki
me dalyvauti: J. Jarų ir P. J. 
žiurius, pasidalinti įspūdžiais.

MIESTO darbams skiriama 
$6,000,000, iš' kurių daug eis 
pataisymams, pagerinimams ir 
naujų dalykų įrengimams.

Daugelis tų darbų bus pra
dėta šią žiemą. Nekurie pra
dedama jau dabar.

EINANT šitos diecezijos vy
skupo Įsakymu, šv. P. N. P. 
parapijoj tveriasi vyrų bažny
tinis choras. Todėl turintieji 
giedojimo balsus ir norą ateikit 
bile penktadienio vakarą į baž
nytinę salę į pamokas apie 8 
vai. Mišrusis choras bus var
tojamas vien tik tautiškų pa
rengimų ir vaidinimų progra
mų!. Vincas Greičius.

ŠARKIS ATSISAKO NUO Statement of the Ownership. Management. Circulation, 
etc., Ęecj’dred by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for October 1, 1931 

State of Ohio 
County of Cuyahoga ss

before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, j 
personally appeared K. S. Karpavičius, who, having been duly sworn Į 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER į 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowlelce ’ 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly ! 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 1 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 44.3, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this ! 
Corm, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing I 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHII,NG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius, 
Managing Editor: None 
Bus. Mgr,: K. S. Karpavilčus, 6820 Superior Ave., Cleveland, 0.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.
V. K. (Račkauskas. Lithuania
V. S. Jokubynas, Hart, Mich.
3. That the known bondholders, mortgagees- and other security holder! ' 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, į 
or other securities are: i If there none, so state) There are none. . į

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the j 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the j 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appear! 1 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, J 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is į 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing al- į 
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un- j 
tier which st< ckholdors and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity | 
other than that of a. bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest . 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securitiei 4>an as s> 
stated bv him.

5. That the average number of copies of each issue of this public!- ] 
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers j 
during the six months preceding the date shown above

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.

KUMŠTYNIŲ
Brooklyne, Spalių 1 die

ną turėjo Įvykti kumštynė 
Šarkio su Italu milžinu, 
Camera. Bet šiose dieno
se Šarkis susižeidė pirštą 
ir sako nenori kumščiuotis, 
prašė atidėti laiką ant Spa
lių 12 dienos. *

Promoteris sako kad tu
ri įvykti kumštynės be jo
kio atidėliojimo. Daktaras 
sako kad Šarkio pirštas nė
ra tiek sužeistas kad nebū
tų galima kumštynes turė
ti.

BURKE IR VON ELM 
NUGALĖJO BOBBY 

JONES
West Orange, N. J. — 

Rugs. 23 d. čia buvo golfo 
tui’niras tarp Bobby Jones, 
garsaus gp.lfininko, su F. 
Ouimet iš vienos įpu-sės ir’ 
Lietuvio Billy' Burke Jr Ge
orge Von Eini "iš kitos.

Billy Burke ir Von Elm 
paėmė pirmenybes:. Burke 
padarė 72-71!—143 skyles; 
Von Elm: 73-74—147/ Jo
nes — 74-75—150; Ouimet 
— 79-78—157:

Golfe kas mažiausia mu
šimų padaro tas skaitosi 
laimėtoju. Burke pasirodė 
geriausia prieš garsius vi
soje Amerikoje golfininkus.

is:

Manager.
Oct., 1931.

K. S. KARPAVIČIUS, Business
Sworn and subscribed before me this 1st day of

My comm, expires Sept. 25, 1933 P. MULIOLIS, Notary Public, j 
: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia; I

ilsėtis 
Rėp.

LIETUVIŲ DARŽELIO Są
jungos reguljaris susirinkimas 
Įvyks kitą penktadienį, Spalių- 
Oct. 9 d„ P. P. Muliolio ofise, 
6606 Superior avė.

Svarbu kad visi atstovai da
lyvautų, nes šią savaitę gauta 
iš Kauno taip ilgai laukti Dar
želio planai ir nuo dabar gali
ma bus rimtai rengtis prie dar
želio atidarymo ir prie kitokio 
veikimo surišto su darželiu.

VIETINĖS SLA. kuopos — 
14-ta. 136-ta, 362-ra ir jaunuo
lių 339-ta — turėjo pasitarimą 
“Dirvoje” apie rengimą SLA. 
jubilejaus. Nutarta rengti 22 
d. Lapkričio. Kadangi sudegė 
Lietuvių salė, bus vėliau pra
nešta kur sukaktuvės bus ren
giamos.

ŠTAI dar kas naujo! Cleve- 
lande rengiama statyti dirbtu
vė kurioje bus gaminama teš
la ir pardavinėjama šeiminin
kėms kurios mėgsta kepti na
minius pyragaičius bet nemoka 
tešlos prirengti. Ten bus dar
bo del 75 darbininkų.

LIET. MOTERŲ KLUBAS, 
iš priežasties mirties savo' vei
klios narės, Onos Karužienės, 
pagerbimui jos, atidėjo savo 
draugišką vakarėlį ktiris turėjo 
įvykti Rugs. 30 d., jos laidotu
vių dienoje. Vakarėlis įvyks 
kitą trečiadienį, Spalių ’ 7 d.,‘ toj 
pačioj vietoj kaip narėms yra 
pranešta. Vald.

NEUŽMIRŠKIT kad nauja 
parapija visuomet surengia 
gražius šokių pasilinksminimus 
kas antradienį, čia susirenka 
gražaus Lietuvių ir svetimtau
čių .jaunimo ir visi turi gerus 
laikus prie geros muzikos. O 
senesnieji kortuoja ir laimi do
vanas, kurias tam tikslui duo
da Collinwoodo (ir .Clevelando 
geraširdžiai _ žmonės.

MOTERŲ Sąjungos 36 kuo
pos mėnesinis sųsirinkinjas at
sibus šį penktadienį, Spalių 2 
d.; po šv. valandos pamaldų 
bažnytinėj >salėj. Visos narės 
prašomos dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų.

SLA. 14 KUOPOS susirinki
mas įvyks trečiadienį, Spalių 
7 d., nuo 7:30 vai. vakare, Re- 
publikonų klubo salėj, 1478 E. 
66 Street. Nariai prašomi da
lyvauti. Vald.

PABRANGINA važinėjimą 
strytkariais. Nuo Spalių 11 d. 
už važinėjimą miesto tramva
jais publika turės mokėti 10c. 
Tramvajų kompanija sako jog 

nustojo daug biznio ir nega- 
vežioti už dabartinę kainą.

ji 
Ii

KUN. E. ŠTEIGMANAS šio
se dienose gryžo iš Lietuvos, 
kur praleido vasarą. Apie Lie
tuvą jis labai gražiai atsilie
pia, sako ten viskas gražu ir 
malonu, Lietuva labai progre
suoja. Ten aplankė savo tėve
lius. Dabar gavo vyskupo įsa
kymą užimti Lietuvių parapi
ją Youngstowne, bet ne nuola
tinai, o tik laikinai.

PONI KANČIENĖ, veikli pa
rapijos narė, jau tūlas laikas 
kaip sirguliuoja. Linkėtina jai 
greito pasveikimo.

Poni Peronėlė Kundrotienė, 
nuo Coit rd., su savo šeimyna 
pargryžo iš kelionės. Turėjo 
smagius laikus ir pasekmingai 
suvažinėjo apie 10,000 mailų 
kelio. Dabar stoja darbuotis.

Rep.

PADĖKA. Liet. Tautiškas 
Benas išreiškia padėką p. Ra
manauskienei už pasidarbavimą 
pardavime tikietų Beno pikni
ko išlaimėjimui, taipgi biznie
riams už paramą. Taipgi taria 
širdingą ačiū Jonui Brazauskui, 
kuris išlaimėjo radio ir pado
vanojo jį pačiam Benui, tuomi 
žymiai paremdamas mus.

Liet. Taut. Beno Valdyba.

SLA. 136 KUOPOS susirin
kimas bus laikomas pas kuo
pos finansų sekretorių A. Ged
gaudą, 6001 Lexington avenue, 
antradienio vakare, Spalių 6 
d., nuo 7:30 vai. Bus aptarta 
kur laikysim sekančius susi
rinkimus. Pas Gedgaudą gali
ma privažiuot Paine Ave., Wa
de Park Ave. ir E. 55 St. ika
rais. Vald.

ŠIO SEZONO GRAŽIAUSIAS
PIKNIKAS

NEUROS DARŽE
Brunswick, Ohio

Atkelia daugiau darbininkų. 
Addressograph-Multigraph Co. 
išstatė naują milžinišką dirb
tuvę ant Babbitt road, kuriai 
išleista $1,000,000. Ton dirb- 
tuvėn bus atgabenta iš Chica- 
gos 2,200 darbininkų. Su jų 
šeimynomis, Clevelandas pasi
daugins septyniais tūkstančiais 
gyventojų.

DR. V. KUDIRKOS Draugi
jos susirinkimas, iš priežasties 
sudegimo Lietuvių salės, bus 
laikomas šio. penktadienio va
kare Goodrich salėj, 1420 E. 31 
st, nuo 7:30 vai. (Spalių 2 d.) 

Pirm. Jona's Jarus.

VISŲ SLA. KUOPŲ atstovai 
kurie priklauso komisijoje ren
gimo SLA. jubilejaus prašomi 
dalyvauti susirinkime pirma
dienį, Spalių 5 d., “Dirvos” re
dakcijoje, 7 vai. vakare.

(GOOD COAL)
Pristatom į namus visokios rūšies 

angli, 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
J201 East 80th St.

, Telef, GArfield 3956-M “

HELEN THOMPSON 
(Lietuvaitė) 
Atidarė dailią 

Valgyklą 
6400 Superior Avenue 

Gamina visokius Lietuviškus ir
merikoniškus valgius. Atsilankę bu
sit patenkinti. Kviečiame Lietuvius

A-

No. 4 
$7.90 

6.90

Ned. Spalių-Oct. 4
ĮŽANGA VYRAMS 25c. VAIKAMS 

IR MOTERIMS DYKAI.
Gros puikus orkestras iki vėlam 

vakarui. Bus skanių gėrimų ir už
kandžių: Rengiama atminčiai T. P. 
NEUROS metinių vestuvių sukak
tuvių. Duodama dykai dvi kiaulės: 
viena išlaimėjimui prie Įžangos ti
kietų, antra bus paleista darže, kas 
pasigaus tas turės.

Širdingai užkviečia visus
RENGĖJAI.

COLLINWOODIECIU

PIKNIKAS
Rengia šv. P. N. P. Nauja Par.

Ned. SPALIŲ-OCT. 4
Parapijos Darže
18022 Neff Road.

Ineiga į daržą veltui, į salę 25c. 
Pradžia 2 vai. po pietų, tęsis 
iki vėlumai. Gros Luizos Or
kestras. Bus užkandžiai ir gė
rimai. Clevelando ir apielinkės 
Lietuvius ir rėmėjus prašome 
atsilankyti. Jei lytų ar sriigtų 
piknikas vistiek įvyks, oras 
kliūčių nesudarys.

ŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų Šo

kių Muzikos — visokiu mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina ............... 75c
1-mai smuikai .............. $1.25
Ir kitiems Instrumentams.

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

LOOK YOUR BEST
An expert finger wave or marcel for only 50c. 
EVERY MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY 

A good facial and arch 75c. (comb.)
CALL FOR APPOINTMENT

ENdicott 9724 6918 Superior Ave

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

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) 1

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

Naujoj Vietoj
Kurie pirkdavot “Dirvą” pa

vieniais numeriais pas. Grakau-l 
ską prie E. 33 St., dabar gau-| 
šit Kobylanskio vaistinėje 

3240 SUPERIOR AVE.

«r ui
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IR DARBININKU

1,600 sugryžo t 
Carmel, Pa. — Š 
jos kasyklos, Į vi 
žo 1,500 darbininl 
tas 100 darbininl

Monessen, Pa. 
turiu mėnesių 
atsidarė geležies 
pradėjo dirbti 1 
ninku.

Į DIDESNĘ VIETĄ

GARU ŠILDOMAS IR GERAI APŠVIESTAS GARADŽIUS

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

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą ’ — kaina 
metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

Perkele Savo

6815-31 Superior Ave

Patenkinas Kostumeris yra musų didžiausias nuopelnas

v

Elyria Auto Repair

Garadžių

Henderson 7783-7784

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS EKSPERTAI MEKANIKAI

J. P. MRHAR
MANAGER

Galveston, Tex. 
tą savaitę sustrei 
3,000 darbininku 
prie aliejinių la 
riuosfe uostuose ii 
gabena aliejų ir

Washington. - 
stijų kariumenė 
šiol naudojimąsi

priimta pirkti d 
tų kurie už pigij 
vė. Žinoma, so

Keturios didi 
valstijų geležin 
pradeda susitai 
prieis prie susi 
šiol jos pešėsi i 
ėjimo prie tam 
tų. Paduota 
nei komisijai pe 
sivienijimui ir j( 
tu įvykdyta, sus 
$6,000,000,000 ve

Vancouver, B. ( 
bedamas Ameriki 
Federacijos sui 
Darbo Federaciji 
totas Green pa 
jeigu kapitalistai 
darbininkams teii 
lyginimo algomis 
fe iš jų išreikal 
sis nuo jų pelm 
imeiųjų užlaikym 
Darbo Federacij 

& už darbininkų 
gerinimą nėra b( 
fe, sako Green, ir 
® pagelbėt bed

iNGLIJOJ RIAl 
, DEL PAŠALP 
Monas. — Ai 

bedarbių : 
į fedžios numa

pašaipu. C 
savaitę bu 

/ ttpaprastai c 
C^jos, kurios 

’/i 50,000 žmonii 
Mnrgi turi 
^į'Minus, bet 
{^iniošus nu 

s, t •“r 
K&- garbiai m 
nuįį^tenių vai 
fej// nes šalis

“ Wri pin


