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Vokietijoj per Rinkimus 
Užmušta 30 žmonių

PASAULINĖ' OLYM- 
PIADA ATSIDARĖ _____
Los Angeles, Cal. — Lie

pos 30 dieną, trimitams tri
mituojant, kanuolėms šau-

DEL DERYBŲ SU
LENKIJA

(Lietuvos Pasiuntinybės
Pranešimas)

Washington, D. C., Rugpju-

KAIP BUVO VAIKOMI EX- 
KAREIVIAI IŠ SOSTINĖS

Jie apsibuvo Johnstown, Pa., ir atsisako skirstytis.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Svarsto 5 dienų savaitę. 
Washingtone suvažiavo N. 
Anglijos industrijų vadai 
pasitarimui apie įvedimą 
penkių dienų darbo savai
tės su tikslu padidinti dar
bininkų skaičių.

Daugiau darbų. Delawa
re and Hundson gelžkelio 
kompanija praneša jog ga
rantavo savo 2,850 darbi
ninkų mėnesiui darbą su 
biskį padidinta alga.

Taipgi keletas New Yor- 
ko valstijos dirbtuvių pra
nešė jog atidarys dirbtu
ves.

Atsidaro kasyklos. Wil
kes-Barre, Pa., srityje at- 
sidai’o "kelios kietos anglies 
kasyklos. Nežinia ar dar
bo bus ilgam, bet keli tūks
tančiai darbininkų pašauk
ta- dirbti.

Pennsylvanijos kietos an
glies darbininkų unija rei
kalauja Įvesti penkių dienų 
savaitę po 6 valandas i'die
ną darbo.

Tuo budu, sako, bus dau- 
ąesniu žmonių darbo.

Youngstown, O. — Re
public plieno korporacija 
pradėjo dirbti astuoniose 
savo dirbtuvėse Niles, O.

Tos pačios korporacijos 
keturios dirbtuvės atsidarė 
Warren, O.

Nickel Plate gelžkelio li
nijos trys dirbtuvės pradė
jo veikti pilną laiką. 626 
darbininkai pašaukta dirb
ti. Jos randasi: Coneaut ir 
Lima, Ohio, ir Frankfort, 
Ind.

Wickliffe, O. — Plytų iš- 
dirbystė pradėjo veikt pa
šaukdama j darbą 150 dar
bininkų. Ji stovėjo nuo Ge
gužės mėnesio.

Keturis užmušė. Oaklan, 
Gal. — Netoli čia ištiko 
sprogimas parako dirbtuvė
je; 4 darbininkai užmušta. 
Sprogimas sudrebino apie- 
linkę per 12 mylių.

Du užmušta. Boswell, Pa. 
— Gazo sprogime angliaka- 
sykloje Jerome užmušta du 
darbininkai, keli sužeista. 
rloliau dirbo 75 kiti darbi
ninkai, bet jiems nepaken
kė.

Uždarė nikelio kasyklas. 
Toronto, Ont. — Užsidarė 
laikinai dvi nikelio kasyk
los ir tarpinimo dirbtuvė.

Washington. — Su v. Val
stijų Darbo Departmento 
ofisuose įvesta 5 dienų sa 
vaitėje darbas.

HITLERISTAI IŠNAU-
JO PRADĖJO TE

RORIZMĄ

kerimas. — Liepos 31 d. 
įvyko Vokietijos seimo at
stovų rinkimas. Daugelyje 
miestų per rinkimus įvyko 
partijų šalininkų susikirti
mai, apie 30 žmonių užmuš
ta ir 200 sužeista. Surin
kus pilnas žinias tikima už
muštų bus daugiau.

Balsavimuose dalyvavo į 
37,000,000 žmonių.

Hitlerio fašistai, kurie ti
kėjosi nušluoti visus rinki
mus, toli nelaimėjo kontro
liuojamos didumos.

Hitleristai, nelaimėję ko 
tikėjosi, pakėlė lermą savo 
spaudoje kad butų atimta 
komunistams teisės, tokiu 
budu butų atimta įV jų 37 
vietos, kurias jie laimėjo.

Hitleristai žymiai pakilo 
laike šių rinkimų — gavo 
229 vietas (pirmiau turėjo 
tik 107 vietas), bet bet di
dumos nesudaro. Susidėję 
su keturiomis kitomis juos 
remiančiomis partijomis 
Hitleriniai turi 276 vietas. 
, Socialistai ■ gavo 133 vie
tas (turėjo 143); Katalikai 
76 (turėjo 68) ir kelios ma
žosios partijos bendrai su
daro 241 vietas.

Bet komunistai, kurie ir
gi fašistams priešingi, ga
vo 89 vietas (pirmiau turė
jo 77 vietas). Jie su savo 
89 atstovais kontroliuos vi
są dalykų stovį. Prisidė
jus prie fašistų priešininkų 
šioje pusėje pasidaro 330 
atstovų. Prie fašistų ko
munistai jokiu budu nesi- 
dės.

Jeigu tik katalikų parti
ja prisidėtų su savo 78 at
stovais prie fašistų tada da
lykai pavirstų kitaip.

Viskas lieka po senovei
Kaip dabar dalykai sto

vi, Vokietija pasilieka to
kioje pat suirutėje kaip bu
vo. Nei viena partija išim
tinai neužvaldė ir neužsi- 
leis kitiems, todėl galima 
laukti tų pačių partinių žu
dynių kokios buvo iki šiol.

Hitleristai ant rytojaus 
po rinkimų, pamatę jog ne
laimėjo, pradėjo savo tero
rizmą išnaujo. Jie nukrei
pė savo veikimą prieš so
cialistus.

Prezidentas Hindenburg 
išleido atsišaukimą į visas 
partijas sulaikyti peštynes 
iki Rugpjūčio 10 dienai.

SAKO DALYKAI PAGE
RĖS

Washington. — Preziden
tas Hoover paskyrė Atlee 
Pomerene, Demokratą, iš 
Clevelando, užimti pirmsė- 
džio vietą Finansinėj Re
konstrukcijos korporacijoj, 
iš kurios -atsistatydino pir
mutinis jos pirmsėdis Gen. 
Dawes. Dabar tą korpora
ciją valdo trys Republiko- 
nai ir keturi demokratai.

Pomerene pasakė kad jo 
numatymu dalykai taisosi, 
ir su pagalba šios finansi
nės rekonstrukcijos korpo
racijos šalyje daug kas at? 
sigaivelios.

NUŽUDYTAS MANDŽU- 
RIJOS VADAS

Harbinas, Mandžurija..— 
Šiaurinės Mandžurijos ar
mijos vadas prieš Japonus, 
gen. Ma Čan-Šan nužudy
tas. Jį sušaudė Japonai už
klupę mažame kaime. Su 
juo išžudyti ir jo pagelbi- 
ninkai. Armija išsklaidy
ta. Jis pragarsėjo trumpu 
laiku pereitą žiemą kada 
griežtai pasipriešino Japo
nų veržimuisi į Mandžuri- 
ją.

NEW YORKE NUO AL
KOHOLIO MIRĖ 23

New York. — Kelių die
nų bėgyje nuo alkoholio mi
rė 28 žmonės. Policija įieš
ko iš kur pasipylė tas nuo
dingas gėralas.

SPROGIME NEW YOR
KE UŽMUŠTA 7 ŽM. 
New York. — Rugp. 1 d. 

ištiko sprogimas Ritz-To
wers hotelyje, 42 aukštų 
budinke. Užmušta septyni 
žmonės ir keliolika sužeis
ta. Sprogimas ištiko dažų 
dirbtuvėj trys lubos žemyn. 
Išardyta viena krautuvė 
gatvės aukšte ir padaryta 
kitų nuostolių.

Atšauks miliciją. Prane
šama kad iš rytinės- Ohio 
valstijos angliakasyklų sri
ties, kur ■ tęsiasi streikas, 
bus atšaukta milicija. Ki
lus ten streikerių riaušėms 
gubernatorius pasiuntė mi
liciją kelios savaitės atgal.

Streikas tačiau tęsiasi ir 
darbininkai reikalauja pri
pažinimo U. M. W. unijos.

200 žuvo Chiniečių. Kan
tone, Chinijoj, kilus dide
liam potviniui, prigėrė apie 
200 žmonių. Padaryta virš 
$1,000,000 nuostolių.

Prašo milicijos. Vigo ap
skrityje, Indiana valstijoje, 
angliakasių , streike pasi
karto jant didelėms riau
šėms kasyklų savininkai 
prašo valstijos gubernato
riaus prisiųsti miliciją.

Kas rytą tūkstančiai an
gliakasių sueina prie kasv- 
klų užstojimui kelio streik
laužiams eiti dirbti.

dant, ir paleidus į orą 2,000 
baltų balandžių-, prasidėjo 
keturmetinė pasaulinė spor
to Olympiada arba žaislai. 
Žaisluose ima daįyvumą du 
tūkstančiai įvairių šalių žy
miausių sportininkų mėgė
jų. Atidarymo iškilmėse ir 
pirmos dienose žaislams pa- 

, matyti susirinko 105,000 
minia.

į Aplink milžinišką stadio- 
| ną iškelta šimtai vėliavų 
įvairių tautų, ir žiūrėtojai 
iš įvairių šalių nustebę tė- 
mijo gražumą ir įspudin- 

j gumą atidarymo cermoni- 
JV

Suvažiavo sportininkai— 
vyrai ir merginos — ir 39 
šalių.

Olympiada oficialiai ati
darė S. Valstijų Vice Pre
zidentas Curtis.

NEGALI BE SUV. VAL
STIJŲ APSIEITI

Ottawa, Ont. — Britiškos 
imperijos ekonominė kon
ferencija, kuri tęsiasi jau 
virš savaitė laikei ir kurio
je aptariama kaip visos da
lys Britų imperijos galėti; 
ir turėtų gelbėtis viena ki
tai, susidūrė su klausimu 
didelės kaimynės, Su v. Val
stijų.

Suv. Valstijos, kaip pasi
rodo, yra didelė konkuren
tė Britų imperijai pasauli
nėje prekyboje. Britų im
perija visa 1930 metais ap
ėmė 28 nuoš. visos pasauli
nės prekybos, o Suv. Vals
tijos vienos padarė apie 13 
nuoš. pasaulinės prekybos.

Toliau, Suv. Valstijos la
bai daug perka iš Kanados 
ir iš kitų Britų imperijos 
dalių ir joms daug parduo
da, todėl apsiriboti nuo Su
vienytų Valstijų Britams 
galimybės nesimato.

Konferencija svarsto ką 
daryti su Suv. Valstijų iš- 
dirbysčių skyriais, kurių 
Kanadoje yra apie 1,000 ir 

'jos daro biznį. Taipgi kal
bama apie naudojimą ang
lies dirbtuvėse atvežtą iš 
Vali jos vietoj iš Pennsylva
nijos.

PAKORĖ DU KOMU
NISTUS

Budapeštas, Vengrija. — 
Tapo pakarti du komunis
tai agitatoriai, atrasti kal
tais ruošime nuvertimo vy
riausybės. Jie abu buvo 
Žydai. Eidami ant kartu
vių rėkavo “lai gyvuoja ko
munizmas, lai gyvuoja Be
la Kun”. Jie dalyvavo 1919 
metų Vengrijos komunistų 
valdžios įsteigime, kuomet 
Belą Kun buvo diktatorium.

44 sušaudyta. Lima, Pe
ru. — Sušaudyta 44 sukilė
liai kurie Liepos mėn. ren
gė revoliuciją prieš vyriau
sybę. 57 kiti nuteisti mir
tim pabėgo. Suvirš šimtas 
apkaltintų uždaryta kalėji- 

I muose.

čio 2 d. — Pastarose dienose 
Amerikos Lietuviu laikraščiuo
se pasirodė žinių ir straipsnių 
apie tariamas > naujas derybas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Kai 
kuriė net tvirtina esą Lietuva 
yra pasirašius su Lenkija ko
kią tai naują sutartį del atida
rymo susisiekimo per taip va
dinamą administracijos liniją, 
kuri nuo želigovskijados laikų 
buvo uždaryta.

šios žinios yra paremtos Chi- 
cagos Tribune laikraščio kores
pondento Donald Day iš Lie
pos 27 d.

Visos šios žinios neturi jo
kio pagrindo. Nieko santikiuo- 
se tarp Lietuvos ir Lenkijos ne
pasikeitė. Nieko nepasikeitė ir 
del susisiekimo per Administra
cijos Liniją, kuri skiria Nepri
klausomą Lietuvą nuo Lenkų 
užgrobto Vilniaus krašto.

Kaip susisiekimo klausimas 
taip ir santikių su Lenkija 
klausimas galėtų būti derybų 
objektu tik tuomet jeigu Lie
tuva turėtų pagrindo manyti 
kad tokiomis derybomis butų 
sąmoningos' galimybės susitar
ti Lietuvai priimtinomis sąlygo
mis. Tų sąlygų minimumas, 
kaip žinoma, yra grąžinimas 
Lietuvai jos sostines ir užgrob
to Vilniaus krašto.

Ikišiol nėra įvykę nieko to
kio nauja kas duotų progos ma
nyti kad Lietuvos reikalavimų 
minimumas galėtų būti šiuo 
laiku patenkintas. Todėl aiš
ku, negali būti jokio pamato 
deryboms su Lenkija.

Donaldo Day pąduotos žinios 
yra visai netikslios, vietomis 
visiškai prasilenkia su teisybe, 
o iš jų daromos išvados yra 
tiek klaidinančios kad jos daro 
greičiau šališkos propagandos 
negu objektivės padėties išdės
tymo jspudį.

JAPONAI IŠMUŠĖ 600
Londonas. — Pranešimai 

iš Tokio skelbia kad Japo
nai susirėmime su Chinais 
Mandžurijoje pereitą savai
tę išmušė 600 Chinų. Žu
vo 6 Japonai.

MIEGOJO SU GYVATE 
ANT KRUTINĖS

Agton, Cal. — Vienas u- 
kininko bernas sumanė pa
miegoti lauke. Už tūlo lai
ko kitas darbininkas pama
tė savo draugą miegant, o 
jam ant krutinės sėdėjo su
siraičius gyvatė, iškėlus į 
orą galvą. Jis tuoj nubė
gęs į vidų atsinešė šautuvą, 
atsargiai priėjo prie gyva
tės arčiausia kiek galėjo, ir 
nušovė gyvatei galvą. Ta
da ir bernas išbudo.

NUŽUDĖ MOTINĄ IR 
PATS NUSIŠOVĖ

Marion, O. — Laukuose 
rasta lavonas nusišovusio 
ūkininko, Jacob Hinke, 50 
m. amžiaus. Jis buvo jieš- 
komas sąryšyje su sudegi
nimu savo ūkės namo ka

iriame sudegė ir jo motina, 
70 m. amžiaus.

Automobilių iš Amerikos 
1931 metais į užrubežius iš- 

(gabenta 324,176. Jų visų 
Įvertė siekia $186,000,000.

Washington. — Rugpjū
čio 28 d. valdžia pradėjo su 
kariumenės pagalba varyti 
iš sostinės suėjusią iš visos 
Amerikos “bonų armiją”, 
susidedančią iš tūkstančių 
bedarbių eks-kareivių, ku
rie prieš kelias savaites su
ėjo čia reikalauti Kongreso 
nutarti išmokėti likusius 
bonus už dalyvavimą kare.

Liepos 28 vakare prasi
dėjo ginkluotos kariumenės 
apgulimas veteranų stovyk
lų. Prieš beginklius vyrus 
panaudota dujų bombos, 
nuogi kardai ir durtuvai.

Veteranų varymą iš sos- 
stinės valdžia pradėjo po 
kruvinų riaušių mieste tą 
dieną, kuomet daug sužeis
ta ir vienas eks-kareivis, 
Vincas Juška, buvo užmuš
tas.

Ten buvo suėję ir mote
rys su vaikais nekuriu ve
dusių veteranų, bet seimos 
buvo išsiųstos iš miesto pir
miau. Kada atvyko kariu- 
menė, veteranams davė 30 
minutų laiko apleisti mies
tą, Už valandos laiko ka- 
riumenė pradėjo savo puo
limą ant veteranų, kada jie 
atsisakė apleisti savo sto
vyklas. Pradėjo mėtyti du
jų bombas, visoje apielin- 
kėje paplito dujos. Tuo lai
ku pradėjo degti palapinės, 
kurių sudegė virš 200.

Tikras kariumenės susi
rėmimas su veteranais įvy
ko už tai kad dalis jų, apie 
2,000, prie kapitoliaus bu- 
dinko, kur pirmiau su poli
cija turėjo muštynes ir kur 
Juška buvo nušautas, atsi
sakė nuo vyriausybės nuo
savybės pasitraukti ir lau
kė pribunant kareivių. Ka
reiviai tuos nuo ten nuvai
kė ir paskui davė 30 minu
tų laiko visiems veteranams 
apleisti miestą.

Daugelis žymių šalies pi
liečių išreiškė pasipiktini
mą Prezidentu Hoover’u už 
pašaukimą kareivių prieš 
veteranus. .

Eks-kareiviai atsisakė iš
siskirstyt ir ištraukė iš Co
lumbia distrikto į artimą 
punktą, Johnstown, Pa., ir 
ten apsibuvo. Ten esama 
apie 7,000 veteranų, kurie 
laukia pribunant naujų vy
rų iš kitur. Jei žada lauk
ti ir laikytis iki bonai bus 
nutarti išmokėti.

Veja komunistus lauk
Veteranų vadai gaudo ir 

veja iš savo tarpo komunis
tus kurstytojus, nes tie de
da visas pastangas sukelti 
eks-kareiviuose didesnį su
mišimą.

Johnstown mieste radi
kalai Rugp. 1 d. norėjo su
rengti demonstraciją ir pa
sakyti kurstančias kalbas, 
bet buvo suimti, kiti išvai
kyti.

Naujoj vietoj apsibuvu
sius veteranus šelpia šalies 

į žmonės prisiųsdami aukų

pinigais ir pristatydami 
maisto.
Juška palaidotas kareivių 

kapinėse
Rugp. 2 d. Washingtone, 

Arlington kapinėse, tapo 
palaidotas nelaimingai žu
vęs Vincas Juška. Jis bu
vo bedarbis, gyveno Chica
go je, ir veteranams einant į 
Washingtoną bonų jieškoti 
iškeliavo ir jis. Jis buvo 
nušautas dienos laiku susi
rėmime su policija.

Jušką laidojant, atėjo ži
nia kad mirė kitas sužeis
tas veteranas, Eric Carl
son, iš Kalifornijos.

Bijoma epidemijos
Bijoma kad tokiose pras-, 

tose aplinkybėse vetera
nams gyvenant nekiltų jų 
tarpe > ligos.

Yra sumanymas kad vie
toj nacionalės bonų armi
jos stovyklos, kožnos vals
tijos veteranai steigtų sa
vo valstijines stovyklas.

Viena jauna graži našlė 
pasiūlė veteranams stovyk
loms įsisteigti savo didelį 
plotą žemės, nuo kurio jų 
niekas neturėtų teisės nu
vyti. Ta žemė yra Mary
land valstijoje, netoli Can- 
tonsville miestelio.

ROOSEVELT PRIŽA- 
ŽADA ALAUS

Albany, N. Y. — Liepos 
30 d., pradėdamas savo va
jų, Demokratų kandidatas 
į prezidentus, Franklin D. 
Roosevelt, pasakė jog jo 
kampanijos tikslas yra eko
nominis atgaivinimas šalies 
ir toliau, jeigu jis bus iš
rinktas, jis reikalaus Kon
greso kad butų legalizuota 
išdirbimas ir pardavimas 
alaus, nežiūrint kaip prohi- 
bicija bus tampoma.

Roosevelt pasakė kad De
mokratų partijos rinkimų 
platforma yra tokia gera 
kad ją po partijos konven
cijos visų pažiūrų spauda 
beveik pagyrė ir tikrai ne
rado ką joje kritikuoti.

Prezidentas Hoover, Re- 
publikonų kandidatas, pir
mą savo kalbą rinkimų rei
kale pasakys Rugp. 11 d.

NUBAUDĖ JAUNUS 
KOMUNISTUS

Čeliabinskas, Rusija. — 
Keturi jauni komunistai 
nuteisti sušaudymui ir aš- 
tuoni kiti gavo kalėjimo 
bausmes už bendrą užpuoli
mą ir išgėdinimą mergaitės 
Čeliabinsko parke.

SU $38,090 BANKE, MIRĖ 
BADU

Olympia, Wash. — Vie
nas siuvėjas čia mirė badu, 
vietoj traukti iš banko pini
gus kuriuos pasidėjo 1926 
m. Jis banke turėjo $38,000, 
bet matomai nenorėjo nau
doti juos maisfui pirkti.
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Korespondencijos
PITTSBURGH
- Degtindarių karas. Per
eitą savaitę degtindarių sa
vitarpinėj kovoj nušauta 
trys broliai Volpes. Juos 
nužudė jų konkurentai ku
rie nenorėjo kad Volpes 
veiktų jų distrikte. Kalno 
distrikte vienas po kitam 
žuvo butlegeriai kovodami 
už teisę kontroliuoti degti
nės pardavimą.

Iki šiol jau žuvo apie 100 
butlegerių nuo konkurentų, 
bet žudysčių policija neiš
aiškina.

Apskaitliuojama kad di
dieji degtindariai penkių 
metų laiku padarė už savo 
svaiginančius gėrimus apie 
$50,000,000 pelno ir apie 
tiek išbraukė iš kitų šalti
nių sąryšyje su savo veiki
mu. Apie $10,000,000 išmo
kėta policijai ir politikie
riams kyšių.

Nepriklausomų degtinės 
pardavyklų dienos pasibai
gė. Dabar jau negalima 
laisvai savarankiai bizni 
varyti, reikia imti degtinę 
iš to kuris kontroliuoja tą 
distriktą. Jeigu imsi iš ki
to, kurs gal pigiau parduos, 
gręsia pavojus tau, o tas 
kitas kuris bando Įsiveržti 
Į svetimą teritoriją tikrai 
padės savo gyvybę.

Iki 1926 metų buvo ramu 
ir užteko varyti slaptą biz
ni su policijos protekcija. 
Po to užėjo “didžiųjų carų” 
laikai ir jie padarė savo 
tvarką. Nuo to, beveik kas 
mėnuo pradėjo būti žudy
nės. Degtinės kainos paki- 
kilo.

nų iš Pittsburgo, kurį nu
šovė jo žmona Prancūzijo
je 1931 m. pradžioje.

Atkasa kapus tyrinėji
mui žudysčių. Munhall. — 
Išėjus aikštėn kad čia pra
sidėjo žudymas asmenų su 
tikslu išgauti jų gyvasties 
apdraudos pinigus, pradė
jus tūrinėjimus tapo įsaky
ta iškasti lavonus dviejų 
asmenų kurie sakoma buvo 
nunuodyti.

Turi mažint miesto val
džios kaštus. Pasirodė kad 
nuo miesto valdžios kaštų 
reikia numušti bent pusan
tro milijono dolarių jeigu 
Pittsburgas nori užbaigti 
metą be deficito. Prisieis 
paleisti iš darbų dalį žmo
nių kurie nedirbo jokio 
darbo, o tik algas ėmė.

Juodrankiški laiškai savo 
žmonai. Beaver, Pa. — Ta
po suimtas tūlas Mauk, 39 
m. amžiaus, kuris apie me
tai laiko atgal apsivedė su 
šio pat miestelio gyventoja, 
78 metų amžiaus. Paaiškė
jo kad jis pastarose dieno
se pradėjo rašinėti jai laiš
kus reikalaujančius pinigų, 
ir laiškuose grąsino nužu
dysiąs jos “jauną vyrą” jei
gu ji pinigų nepristatys nu- 
rodyton vieton. Matomai 
jis kitaip iš savo žmonelės 
pinigų išgaut negalėjo, o 
mirštant vis nesulaukė.

LIET. AVIACIJOS DIENA
CHICAGOJE

Išmokėjo 3276,000,000 už 
gyvastis. Pennsylvanijoje 
1931 metais gyvasties a”p- 
draudos kompanijos išmo
kėjo pavelde jams už gyvas
tis jų mirusių giminių mil
žinišką suma iš $276,000,- 
000.

Didžiausia suma už vie
ną asmenį išmokėta buvo 
Philadelphijoj už gyvastį 
Fredo G. Nixon-Nirdlinger, 
Nixon teatro savininko sū

MAHANOY CITY, Pa.
Laukia Jack Šarkio. Šio

je srityje, Lakewood parke, 
Rugpjūčio 15 rengiama di
delė Lietuvių Diena. Kas 
metai joje dalyvauja apie 
20,000 Lietuvių.

Šių metų Lietuvių Dienai 
rengėjai nutarė užkviesti 
pasaulinį bokso čampioną 
Jack Sharkey-Žukauską.

Šis milžiniškas Lietuvių 
išvažiavimas sutraukia Lie- 
tuvus ir daug svetimų žmo
nių iš Schuylkill, Luzerne 
ir Northumberland apskri
čiu.

Antras posėdis. Liepos 
28 d. Lietuvos Konsulato 
(Chicagoje) raštinėje Įvy
ko Lietuvių skridimo per 
Atlantiką rėmėjų komiteto 
posėdis. Apsvarsčius ‘eilę 
klausimų, nutarta:

1) Lietuvių A\iacijos die
ną Chicago je rengti ne 14 
bet 7 Rugpjūčio, Harlemo 
aerodrome (87 gat. ir Har
lem avė.). Tą dieną bus 
surengta tokis programas: 
lėktuvu triksai ore; lėktų- 
vų lenktynės, kuriose daly
vaus keturi Lietuviai lakū
nai: Kpt. Darius, St. Girė
nas, Pelęckas ir Vydžius; 
lėktuvo saugumo rodymas; 
šokimas su uarašiutu iš le
kiančio lėktuvo; publikos ir 
skridimo rėmėjų vežiojimas 
lėktuvas. „

2) Komiteto sekretoriaus 
P. Jurgėlos surašytą atsi
šaukimą del Lietuvių Avia
cijos dienos išspausdinti ir 
išplatinti per Chicagos Lie
tuvių parapijas, piknikus, 
draugijas ir tt.

Apie Lietuvių Aviacijos 
Dieną per Lietuvių radio 
programus kalbėti pakvies
ti: Konsulas Kalvaitis, Kpt. 
Darius, Kpt. P. Jurgėla ir 
Adv. Vasalis (Angliškai). 
Apmokamus skelbimus apie 
tą šventę duoti “Draugui”, 
“Naujienoms” ir “Sanda
rai”. \

Liet. Aviacijos Dieną per 
garsiakalbius kalbėti ir pu
blikai paaiškinimus duoti 
pavesta komiteto nariams 
Zymontui, P. Jurgėlai ir 
Adv. Vasalini.

Tvarkdariais aerodrome

ir ženkliukų platintojais bū
ti apsiėmė Lietuviai, stu
dentai (universiteto studen
tų Lietuvių Klubo nariai).

Įžanga į aerodromą tą 
dieną laisva, nemokama; 
taip pat nemokamas ir au
tomobiliams pasistatymas.

3. Pagaminti 1000 ženk- 
Jelių Lietuvių skridimui per 
Atlantiką atminti. Jie bus 
parduodami po 25c., o skri
dimo rėmėjams, nežiūrint 
kiek kas aukos, bus duoda
mi nemokamai. To ženkle
lio pigumas duos progą ir 
Amerikos Lietuvių jauni
mui ir vaikams prisidėti 
prie to istoriško žygio rė
mimo.

4) Visi skridimo rėmėjų 
bilietai bus sunumeruoti iš- 
eilės ir bus išdalinti visiems 
komiteto nariams platinti. 
Bilietai bus: po $1, po $3, 
ir daugiau (aukoję nema
žiau kaip $25 laikomi gar
bės rėmėjais). Visi rėmė
jai aukoję nemažiau kaip $3 
galės nemokamai paskrai
dyti. Iš kiekvieno bilieto 
du dolariai skiriami lakū
nams (lėktuvo išlaikymui, 
angaro nuomai, gazolino ir 
kitoms lakūnų išlaidoms). 
Iš visų, aukojusių po $1, 
kiekvienas dešimtas Loteri
jos budu galės nemokamai 
paskraidyti lėktuvu.

5) Komiteto kasininke 
išrinkta p-lė L. Gaižaitė.

6. Kitas komiteto posė
dis įvyks Rugp. 4 d. Kon
sulato raštinėje.

, P. Jurgėla,
Komiteto sekretorius.

GERB. SPRAGILAS

DRAVONĖ PO 
NIAGARPULĮ

NAMUS BUDAVOS 
DIRBTUVĖSE DAYTON

VIENUOLYNO
SLAPTYBES

LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI

Su daugeliu paveikslu.

Kaina buvo $1.00.
15G pusi, didumo.

Dabar tik 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Neužilgo, žmogus norin
tis pirktis sau namą galės 
nueiti į dirbtuvę ir pasirin
kti kokį norės, koks jam iš 
pažiūros patiks, ir už kokią 
kainą norės, taip kaip da-1 
bar nueina į automobilių 
sandėlį ir pasirenka auto
mobilį.

Pasirinktas namas bus 
iš dirbtuvės dalimis atvež
tas, . sustatytas paskirtoje 
vietoje, ir į keturias dienas 
namas bus gatavas apsigy
venimui.

Tam tikslui susitvėrė di
delė kompanija, kuri pada
rė sutartis su namų reik
menų išdirbystėmis. Jos iš
dirbs tam tikras dalis nu
statyto didumo, ir viską su- 
vežus į krūvą namas bus 
gatavas. Paveizdan: me
džio, geležies, stiklo ir tt. 
išdirbėjai padarys kas nuo 
jų bus užsakyta tos namų 
budavojimo kompanijos, ir 
tik reiks suvežti viską į vie
ną vietą.

Namai bus pilniausia vis
kuo įrengti, iki pečių ir šal
dytuvų, ir parsiduos nuo 
$3.500 ir aukštyn. Bet jei 
biznis eis gerai, kompanija 
žada nupiginti juos prade
dant nuo $2,500.

Vis pasaulyje atsiranda 
kas nors naujo.

1932 METU BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

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

National Cash Register 
paleido didelį skaitlių dar
bininkų neribotam laikui. 
Taip pat ir kitos dirbtuvės 
sumažino savo veikimą.

Vietoj gerėjimo, darbai 
eina dar blogyn, ir didėja 
armija bedarbių reikalau
jančių pašalpų.

Vokiečiai pageidauja kai- 
zerizmo. Lietuvių gerai pa
žystama ponia Moon, buvo 
nuvažiavus atlankyti savo 
tėviškę Prūsijoje. Sugry- 
žus ir apipasakodama savo 
įspūdžius .iš Prūsijos, vie
tos spaudos atstovams tarp 
kitko pasakė kad nerimau
janti Prūsija norėtų matyt 
sugryžtant valdyt šalį bu
vusią kaizerio giminę, nes 
kitaip ten gero nebus.

O mūsiškiai žydberniai, 
kurie save tituluojasi neva 
socialdemokratais, trokšta 
kad Lietuvoje butų įvesta 
tokia tvarka (arba tikriau 
sakant betvarkė) kokia da
bar viešpatauja Prūsijoje, 
kur įšėlusios partijos kas
dien surengia žudynes.

Mūsiškiai nori kati Lie
tuvos valdovu liktų išgama 
Plečkaitis, “demokratiziho 
mučelninkas”, kuris dabar 
Berline fricams batus pu- 
cuoja, ir nori kad Ameriko
je' visi Lietuviai klausytų 
Chicagos Grigo ir jo pagel- 
bininko Stasio iš New Yor- 
ko. “D.” Rcp.

PRIDĖKIT 3c 
ŠTAMPĄ

Kreipiantis Į “Dirvos” Re
dakciją ir Administraciją su 
įvairiais paklausimais arba 
pašaliniais reikalais visada 
įdėkit laiške 3c ženklelį at
sakymui.

Prisisvečiavę pas pažys
tamus Amerikos pusėj, vė
lai vakare gryžtam atgal į 
Kanadą, ba ten buvo palik
ti' bagažai ir ten pasamdy: 
tos lovos nakvynei.

Ateinam vėl pas tą patį 
tiltą ir pas tuos pačius in
spektorius kurie mus pir
miau taip kamantinėjo ir 
nenorėjo įsileist į musų pa
čių pusę, mislinom kad jie 
vėl ką sakys arba neleis 
mus, ale jie į mus nei nepa
žiūrėjo.

Misliu•> sau: kas čia per 
mulkinimas, kad .į Kanadą 
leidžia išeiti ir nepaklausia 
kas tu ir ko eini, o kai eini 
atgal sulaiko.

Einant per tiltą žiūrim 
ir gerėjamės įvairiomis ug
nimis ir spalvomis nušvies
tais vandenpuoliais — tie
siog nakties pasigrožėji
mas, žmogaus ranka ir gal
va papuošimas ir taip nuo
stabaus gamtos reginio.

Pereinam per tiltą į Ka
nados pusę, čia vėl niekas 
nei burbt.

— Man tokia tvarka vi
sai nepatinka, — sakau aš 
gerb. redaktoriui.

— Ką padarysi: juk čia 
rubežius tarp vienos vals
tybės ir kitos, — sako jis.

— Jeigu rubežius tai te
gul visai neleidžia išeit kad 
paskui nereiktų žmones er
zint gryžtant į savo šalį, — 
sakau aš.

— Ne jų kaltė, juk žinai 
kad pereinant sieną reikia 
parodyt dokumentą kur tu 
priklausai, ir kada gryžti to 
užtenka. Tokia tarptauti
ne tvarka. Juk pirma ei
nant į aną pusę kai paro
dėm savo pilietybės popie- 
las įleido visai nekliudyda
mi, — sako jis.

Na, po apsidairymų ir at- 
sivaikščiojimų abiejose pu
sėse, pareinant nakvynės.

Ant rytojaus atsikėlus 
jau buvo sekmadienis — 
tai ta diena kada atvažiuos 
Torontiečiai, su kuriais mes 
atkeliavom į Kanadą pasi
matyt.

Atsikeliam anksti rytą— 
saulė šviečia ir kaitina kaip 
pečius. Na tai Torontiečiai 
tikrai atvažiuos. Ale dar 
iki jų atvažiavimo yra ga
na laiko, taigi sumišimom 
vėl eit į savo pusę — į Nia
gara Falls miestuką — pa- 
pusryčiaut, o paskui nuke
liaut į Lietuvišką bažnytė
lę, pamatyt daugiau' Nia
garos Lietuvių ir jiems pa
sirodyt.

Pereinant per tiltą savoj 
pusėj vėl turęjom rodyt po- 
pieras, o musų šonkaulių 
klausė kur jos gimusios.

Neužilgo atsidūrėm pas 
Lietuvišką bažnyčią.

Kunigas bažnyčioj kad 
gieda tai gieda Angliškai. 
Žiūriu j jį, klausau ir pyk
stu: misliu sau, jeigu kam 
reikia Angliški] giesmių tas 
gali nueit į Anglišką baž

nyčią, o čia Lietuvių pini
gais užlaikoma tai Lietuviš
kai ir giedok.

Ale paskui man paaiški
no kad čia Airišis kunigas, 
ba Lietuvis kunigas išva
žiavo į Palangą pasimau
dyt. Tada man perėjo pik
tumas.

Po to dar aplankom van- 
denpuolį iš Amerikos pu
sės, ba kai susieisim su To- 
rontiečiais vėliau nebus lai
ko. Tada vėl keliavom į 
Kanadą, kur papietavom ir 
pradėjom jieškot Torontie- 
čių.

Einam dideliu parku ir 
dairomės. Parkas pilnas 
žmonių, visokių tautų, ir 
kaip čia pažinsi mažą bū
relį Lietuvių....

Ale savas savą vistiek 
suuodi: Žiūrim ir matom— 
tas panašus į Lietuvį, -tas 
dar panašesnis, na ir priei
nam ir kalbinam. Ir nepa
sitaikė kad užkalbintume 
nigerį arba Japoną, ale iš 
pat sykio pataikėm ant Lie
tuvių. Stebuklai ar ne kad 
niekad žmonių nematę iš
syk pataikėm ant Lietuvių! 
Ar žinot kaip tas atsitiko: 
ugi išgirdom 'juos Lietuviš
kai šnekant!

Žinom kad toj apielinkėj 
Lietuvių negyvena, ir kaip 
tik paklausėm ar iš Toron
to, atsako taip! Na-ir pra
sideda sveikinimasi, pasi
pažinimas.

Tada klausiam kur yra 
vyriausias išvažiavimo pra- 
micorius Krasauskas. Tuoj 
suranda jį ir suveda mus 
su veikliausiu Toronto tau
tininku. Na ii' taip prasi
deda bendras draugavimas 
Torontiečių su Klyvlandie- 
čiais. Tuoj kalbos apie be
darbes ir darbus, ale To
rontiečių buris, apie pusė 
šimto žmonių, visi išrodo 
gražiai apsirengę, jaunimas 
linksmas, senesnieji taip pat 
pasitenkinę, ir neišrodo kad 
kuris nors iš jų butų del 
bedarbės suvargęs. Tada 
misliu sau: matai, rašo jie 
iš Kanados į “Dirvą” kad 
ant “freitų” važinėja, ale 
nei vienas šių neišvedė nuo 
vagono nulipęs....

Ale paskui dasiprotėjau 
kad į Niagarpuolį atvažia
vo tik tie kurie dar dirba 
ir išgali važinėt, o kurie ne-l 
dirba iv neturi ko pavalgyt 
tų čia nematyt.

Iš Toronto į Niagarpuo
lį netoli ir nedaug kaštuo
ja, bepiga jiems važinėt, ale 
iš Klyvlando atvažiuot tai 
jau kas kita.

Vienas ir kitas Torontie
čiai pasipasakojo kaip jie 
bandė per tą patį tiltą km 
mus vakar nenorėjo įsilei
sti, pereit į Amerikos pu
sę, ale kai atėjo iki Ameri
kos inspektorių ir tie pa
klausė kur esi gimęs, atsa
ke kad gimę Lietuvoj, buvo 
vėl pasiųsti atgal į Kana
dą.

Daugybė Torontiškių žiu
ri per gilų krioklį į kita jo 
pusę ir dūmoja sau: kažin 
kaip ta Amerika išrodo, 
kad nors įleistų pamatyt. 
Kiti turi Amerikoj giminių, 
norėtų pasimatyt, ale nelei
džia ir gana.

Su Torontiečiais besisve
čiuodami sužinojom kad 
Najorko Vitaitis kada nors 
už ką nors savęs nemylėda
mas persimainė iš Rudzin- 
sko į Vitaitį, ba Toronto,]’ 
yra du jo broliai, kurie va
dinasi Rudzinskais ir Vitai- 
čio pavardė jiems svetima.

Neužteko-pačių Torontie-Į 
čių, su jais atvažiavo kele-j 
tas ir iš Montrealo. Ir tie I

taip pat linksmi žmonės.
Susiėjus su Kanados Lie

tuviais jautiesi kaip Lietu
voj, ba jie beveik visi yra 
nesenai suvažiavę iš Lietu
vos ir su Amerikiečiais la
bai gražiai apsieina.

Buvo atvažiavę ir dau~ 
giau iš Amerikos pusės — 
du geri tautiečiai iš Ro- 
česterio, kurie irgi sumanė 
su Torontiečiais pasimatyt,

Na, taip šnekant, bešne
kant, atėjo ir pavakario — 
saulutė pradėjo leistis že
myn, artinosi laikas laivo 
gryžimo į Klyvlandą, tai 
turėjom skirtis su savo 
naujais pažystamais. Ale 
jiems neužteko kad mes at
važiavom iki Niagarpuolio 
juos pamatyt: pradėjo spir
tis prašyt kad važiuotume 
į patį Torontą. Ale gerb. 
redaktorius sako kad turi 
gryžt, ba “Dirva” šią sa
vaitę neišeitų, ir taip atsi
sveikinom ir iškeliavom at
gal per tiltą į savo pusę, 
pažadėdami kitą metą, jei-, 
gu sveiki busim, juos atlan
kyti. '

Iš Niagara Falls sėdom į 
tramvajų ir išpleškėjom į 
Buffalo, kur jau laukė mu
sų laivas, ir sėdę j laivą ki
tą rytą sveiki ir linksmi 
iš savo apsilankymo ir pa
simatymo su Kanadiškiais, 
atsiradom, savo namuose.

Moundsville, W. Va. — 
pradėjo dirbti stiklo dirb
tuvė paimdama 500 darbi
ninkų, ir U. S. Stamping 
Co., su 350 darbininkų.

KAIP PAGAMINAMA 
CIGARETAS

Reikia abejoti kad kitas koks pro: 
dūktas kainuojantis tiek mažai, tu
rėtu tiek daug rūpesčio sudėto į ji 
kaiip cigaretas. Mažai rūkytojų te- 
Įsivaizduoja kiek mokslo, darbo it 
kapitalo yra reikalinga pagamini
mui'tikrai populiarių cigaretų.

Paimkime, pavyzdžiui, pragarsė
jusį Lucky Strike cigaretų. Ima 
daugiau tris metus laiko pagamin
ti Lucky, kuomet teima kelias mi- 
nutas jį surūkyti. Reikalinga keli 
metai surinkimui, pribrandinimui ir 
suminkštinimui puikaus tabako, kurį 
rūkytojai gauna Lucky cigaretuose. 
Šie rinktiniai lapai iš parinkto taba
ko yra suimti iš didžiausių pasaulio 
tabako rinkų, o jų atitinkamas su- 
gaminimas yra mokslas savaime, 
ką aprašyti imtų tomą. Reikalin
gumas didžiusio kapitalo surinkti 
tokį kiekį aišku savaimi.

Kaip tabakas yra visiškai prino
kęs, prasideda tikras išdirbimas, ku
riame yra vartojama didelis moks
liškas procesas pagaminimui jūsų 
Lucky Strike. Žalias tabakas visuo
met, savo natūraliame stovyje, turi 
tulus nešvarumus kurie yra prieža
stimi gerkles erzinimo ir kosulio. 
Todėl panaikirjimui tų tūlų nešva
rumų Lucky Išdirbėjai panaudoja 
spraginimo procesą su ultra-violeti- 
niais spinduliais. Šis ypatingas va
lymo procesas buvo išrastas del 
Lucky Strike, ir tik Luckies jį tetu
ri. Pagalinus, Lucky Strike yra vie
natiniai cigaretai pasaulyje teikian
ti gerkles apsaugą, kurią duoda ta
bako spraginimo procesas. Taigi 
nestebėtina kad daugiau kaip 20,000 
gydytoj’.i, kuriems buvo duota išban
dyti Lucky Strike cigaretai, pama- 
matuodami savo nuomones savo pa
čių patyrimu rūkyme, sako kad 
Luckies mažiau ūda gerklę negu ki
ti cigaretai.

Per visą -.išdirbinio eigą vartojama 
didele priežiūra, kad užtikrinus jog 
visi cigaretai yra gerame stovyje. 
Kadangi Lucky Strike rūkytojai tu
ri lepų skonį tai vienu ar kitu lai
ku pastebėjo vienodumą savo mėgia- 
miausio cigarcto, ir stebėjosi kaip 
išdirbėjai gali padaryti vieną Lucky 
taip panašų į kitus visus.

Priežastis šio stebėtino vienodu
mo ir vėl bus ta rūpestinga at'da 
kurią deda Lucky Strike išdirbėjai 
i savo produktą. Be šios ypatingos 
priežiūros, cigaretų gamyboje var
tojama trijų sezonų pagrečiui taba
kas. (Skelbimas)

J. ŽEMA&TAUSKAS
Viešas Notaras 

Užrašo “Dirva”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščius.

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.
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PRIE KO GALI PRIVESTI ŠALĮ VETERANŲ 
“BONŲ ARMIJA”

Kada Amerika paskelbė 
karą Vokietijai ir buvo or
ganizuojama Amerikos ka- 
riumenė, Dėdė Samas savo 
patriotams prižadėjo daug 
ko. Susidarė armija iš virš 
dviejų milijonų jaunų vyrų.

Karui pasibaigus, karei
viams sugryžus namon, jų 
daugelis ne tik tų prižadų 
nematė bet ir darbo nega
lėjo gauti.

Tiesa, tie kurie buvo in
validai gavo atlyginimus, 
mokyklas, Jigonbučius vel
tui. Bet labai daug yra to
kių kurie visai mažai ką 
gavo, o savo sveikatai daug 
pakenkė iš pat jaunų dienų. 
Po karui darbai buvo susto
ję, vėliau porą metų buvo 
pagerėję laikai, bet tais ge
raisiais laikais Amerikos 
pramonėj atsirado taip va
dinama “spartumo” mašinų 
producija, ir šimtai tūks
tančių darbininkų neteko 
darbo. Produkcija gi žy
miai padidėjo. Žodžiu sa
kant, didysis kapitalas pa
darė sau didelius pelnus, 
milijonierių atsirado net 
tūkstančiai. |

Šių dienų padėtis
Dalykų sutvarkyti Ame

rikos valdžia nesugebėjo ar 
nenorėjo, ir šiandien depre
sija pasiekė tokio laipsnio 
kur paliesta visi. Bankai 
užsidarė, žmonių pinigai 
kurie buvo sutaupyti juo
desnei dienai, faktinai žlu
go, jei ne visai tai didelė 
dalis.

Šiandien darbų nėr, žmo
nės iš bankų pinigų negau
na; kas turėjo pirkę kokius 
šėrus, bondsus, tie paliko 
mažos vertės.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

' ADVOKATAI
100 North La Salle Street 

Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3211 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562

Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

NAM(J DAKTARAS
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų 

D
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir 
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją 
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo-

, nes. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
174 puslapiai. Kaina $2.00.

“DIRVA” arba “MARGUTIS”
6820 Superior Ave. 2437 W. 69 Street

Cleveland, Ohio Chicago, Ill.
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Veteranai kariavo už ‘de
mokratiją’ kuomet kiti net 
paprasti darbininkai, uždir
bo šimtus dolarių į savaitę. 
Veteranai ne tik negalėjo 
nieko uždirbti, bet prarado 
ir mažus savo uždarbius.

Amerikos valdžia, po da
bartinio Prezidento Hoo- 
ver’o vadovyste, sugebėjo 
rūpintis tik kitų šalių rei
kalais. Prie šito, dėka De
mokratų pastangoms, buvo 
įvesta prohibicija, apie ku
rios vertę yra žemiau kri
tikos ir kalbėti. Ta negeis
tina prohibicija padarė mi
lijonus dolarių nuostolių 
šaliai ir priaugino tūkstan
čius banditų ir kitokių idio
tų, kurie nemažai žalos da
ro Amerikos liaudžiai.

Gryžtant atgal prie “bo- 
nų armijos’’ reikia prisi
minti kad Amerikoj yra 
virš trijų milijonų eks-ka- 
reivių, kurie šiandien yra 
pačiame viduramžyje. Tai 
didelė jiega. Kurie neturi 
supratimo ką toks buris iš
lavintų vyrų gali padaryti 
sū tokiais neapsimoka nei 
kalbėti. Prie to, veteranai 
turi daugybę visokių orga
nizacijų, kuriose jie turi 
daug Įtakos. Todėl jeigu 
Dėdė Šamas ir išvys kelis 
tūkstančius vyrų iš sosti
nės, tas vargu duos ką ge
ra. Šiandien beveik visa 
spauda nukreipta j tai kas 
dedasi su veteranais Wa
shingtone. Išvyti su kariu- 
menės pagalba, ar vetera
nai gryžę namon rankas 
nuleis?

Ar gali išmokėti 
bonus?

Amerikoj yra virš 120 
milijonų gyventojų; šalis 
yra turtingiausia visame, 
pasaulyje. Todėl išmokėji
mas bonų trejetui milijonų 
žmonių yra labai mažas da
lykėlis. Juk bonai vistiek 
prižadėti: čia nėra koks 
naujas veteranų užsispyri
mas. Tegul tik panaikina 
prohibiciją, ir valdžia tu
rės pinigų išmokėjimui bo
nų iš tų pinigų kuriuos iš-
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moka prohibicijos “vykdy
mui”.

Kaip kas gali sakyti, ka
da prohibicija bus panai
kinta, bonai bus galima iš
mokėti. Bet tai nesąmonė, 
kuomet veteranams ir jų 
šeimoms šiandien grąsia 
badas, o Washingtono poli
tikieriai savo ambicijas va
rinėja prohibicijos klausi
mu žaisdami.

Jeigu Amerikos valdžia 
nekreips domės į savo ve
teranus kartais gali susi
laukti daug nesmagumo. 
Tiesa, veteranams bando
ma primesti komunizmas. 
Veteranams reiktų tuojau 
apsivalyti nuo komunistiš
ko gaivalo, nes jie ne tik 
gero nepadarys bet daug 
žalos atneš. Tegul komu
nistai eina kariauti su sa
vais. Amerikoj komuniz
mas nereikalingus.

Veteranams bonai turėtų 
būti išmokėta be atidėlioji
mo ir niekam neverta pro
hibicija turėtų tuoj būti 
panaikinta.

Veteranai kovos už savo 
teises ir šalies gerovę iki 
kova bus laimėta.

MUSŲ

PASTABOS
“Nekalti berneliai” pra

dėjo pykauti prieš So. Bos
tono “Darbininką”, kad jis 
padarė' ištraukas iš “Liau
dies Tribūnos” ir padėjo 
savo pastabas. Toliau pri
meta “Darbininkui” “nepa
stovumą” ir tt.

Prie tokios “nekaltų ber
nelių’’ išvados mes norėtu
me tik porą patarlių pakar
toti: “Ir silpnesnis vilkas 
dar gali avį užpulti.” “Jei 
asilas atsistoja ant užpaka
linių kojų, tai kupranuga
rio dydžio jis vis nepasie
kia”. Šios patarlės atitin
ka ‘nekaltiems berneliams’.

▼ ▼ ▼

Lietuvos laikraščiai labai 
tankiai rašo apie Amerikos 
ir Amerikos Lietuvių keis
tenybes, net juokingai, ir 
taip juokingai kad Ameri
koje išgyvenęs Lietuvis per 
30 metų neturėjo progos 
matyti to ką rašo Amerikoj 
nebuvę Lietuvos laikrašti
ninkai.

Turint laiko galima rašy
ti legendas arba kokias ne
sąmones. “Čikagiškai” ra
šant reiktų atsiminti kad 
Chicaga yra biskį didesnė 
už visą Lietuvą, ir kad Chi- 
cagos blogybes palyginus 
su Lietuva ar kartais tik 
nesibalansuotų ? 

▼ ▼ V

Chicagos komunistų “Vil
nis” pradėjo rašyti apie ve
teranus kurie dabar Wa
shingtone nori gauti priža
dėtą mokestį. Mums atro
do kad “Vilnies” raštai yra 
tik “meškos pasitarnavi- 
mas”.

Komunistai lysdami į ve
teranų reikalus daugiau 
pakenks jiems negu gero 
padarys. Pirmoj vietoj ko
munistai - socialistai buvo
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UNIVERSAL STATE BANKO
REIKALE

Ar galima tikėtis Banko Atidarymo Išnaujo?
Chicagos Lietuvių spaudoje 

prasidėjo lyg kokios lenktynės 
užsidariusio Universal State 
Banko reikalu, žiūrint 'į tai, 
noromis-nenoromis prisieina pa
sakyti kad iš visko'-to norima 
padaryti koks tai politiškas su- 
kuris, pasinaudojimui nelaimėj 
atsidūrusiais žmoneliais.

Universal State Bankas nėra 
pirmutinis užsidaręs bankas ir 
todėl čia nebūtų reikalo tokius 
burbulus pusti. Dabartinė de
presija daug ko nemalonaus 
padarė prie geriausių norų.

“Gelbėtojų” komitetai
Universal State Bankui užsi

darius, prasidėjo organizavi
mas visokių “gelbėjimo” komi
tetų, depozitorių “įgaliotinių” 
ir tt. Reikia paabejoti ar tie 
visi “gelbėtojai” turi gerus no
rus. Gal but kad jie daro daug 
prižadų /su gerais norais. Ta
čiau turime pastebėti kad, ant 
kiek mums yra žinoma, depo
zitoriai iš šio banko galės gau
ti apie 30 nuošimtį už savo de
pozitus be jokių komitetų ir 
įgaliotinių. Tokie “gelbėtojai” 
gali dabai- žadėti išgauti dau
giau, bet ir prie gerų norų, to 
ištesėti vėliau negalės. Tada 
ir tie “gelbėtojai” gali susilau
kti daug neapikantos iš banko 
depozitorių.

Mums atrodo kad depozito
riai be jokių varg.inimųsi ir pa
stangų galės atgausi tą nuošim
tį kurį bankas išgalės atmokė
ti. Kam tada reikalinga komi
tetai ar kas kita? Receiveris 
savaimi jau brangiai kainuoja, 
o dar prisidės komitetų-" išlai
dos, tai kokia bus nauda iš to 
depozitoriams ? Atminkite kad 
visiems tiems “gelbėtojams” 
depozitoriai turės padengti jų 
lėšas ir už darbą, kaipo savo 
samdiniams. Kam tada eiti į 
didesnes išlaidas ?

Ar galima banką atidaryti?
Toliau, yra tokių kurie sako 

kad bankas dar galima atida
ryti su depozitorių sutikimu 
Tas tikrinimas yra keistas sa
vaimi. Visiems gerai žinoma 
kad jeigu patys banko virši
ninkai nesistengė laikyti banką 
atdarą, tai ką galima toliau 
depozitoriams daryti ? Rodos 
kad banko direktoriai prašė 
Valstijos Auditoriaus ar ko ki-

‘,‘slekeriai’’. Antroj vietoj 
jie yra Rusijos vergai-fa- 
natikai. Jiems geriau bu
tų rūpintis Trockio reika
lais.

▼ 'r v

Chicagos cicilikai negali 
išgalvoti kaip “Margučio” 
piknike turėjo apie penkis 
tūkstančius publikos. Iš- 
tikro tai didelis darbas, jo 
užteks cicilikams iki pabai
gai šių metų ir dar liks ki
tam metui.▼ ▼

Pasaulinio nusiginklavi
mo klausimas ir pats riši
mas to klausimo labai pa
našus į čigonišką turgų. 
Suvažiuoja diplomatai, vie
ni kitiems pataria nusigin
kluoti, bet patys nenori nu
siginkluoti, ir pasisvečiavę 
važiuoja namon.

Apie nusiginklavimą jau 
kalbama berods dešimts 
metų ir nieko neiškalbama.

The Lithuanian 
Tribune

Weekly — Published 
by The 

Lithuanian-American 
Peoples Association 

K. J. SEMASHKA, Sec-y 
3221 Beach St. Chicago

Telef. Albany 4918 

to kad banką uždarytų. Jeigu 
aplinkybės butų buvusios to
kios kad bankas galima laikyti 
atidaro tai ir valstijos revizo
riai nebūtų uždarę ir patys 
banko vedėjai butų taręsi su 
depozitoriais pirmiau negu da- 
sileido banko uždarymo. Jei
gu nesitarė pirm banko uždary
mo tai bent butų taręsi pirm 
negu bankas pateko į receive- 
rio rankas.

Aiškiai žinoma kad bankų, 
kaip ir kitų įstaigų, biznis nė- 
,ra toks pelningas koks kada bu
vo. Taigi mums tiesiog nesu
prantama kodėl pas depozito- 
rius turėtų būti noras atidary
ti banką kuomet jos savininkai 
labai mažai apie tai rūpinasi. 
Kam klausyti tų kurie savo po
litiško kromelio delei pasakoja 
kad depozitoriai gali banką 
atidaryti, jeigu jie nori ne pa
dėti daugiau pinigų bet padėtus 
atsiimti ?

Reikia naujo kapitalo
Chicagoj užsidariusių bankų 

labai mažai kuris atsidarė. To
dėl be abejonės ir Universal 
State Bankui butų labai sunku 
atsidaryti, ypatingai del to jog, 
kaip' teko girdėti, reikalinga 
apie $740,000 naujo- kapitalo 
sukelti pirmiau negu "bus pave
lyta atidaryti banko duris. To- 
kis kapitalas šiandien Lietu
viams yra neįmanomas, jei 
bent rastųsi koks milijonierius 
prisidėti.

Musų patarimas Universal 
State Banko depozitoriams yra 
neklausyti kokių nenusimanan
čių apie biznį politikierių, bet 
rimtai pagalvoti ką daryti. Jei
gu yra noras, patartina pasi
tarti su advokatu. x

Kiek yra žinoma, visi depo
zitoriai atgaus apie 30% savo 
depozitų iš šio banko. Jeigu 
gautų daugiau butų labai ge
rai. Tačiau tą sumą depozito
riai greičiau atgaus iš receive- 
rių be jokių kitų išlaidų ir po
litiškų ambicijų visokių “gel
bėtojų”. Tai yra tik nukentė
jusių žmonelių gaudymas į sa
vo “apieka”.

Pagaliaus, tai yra jūsų pa
čių reikalas, jus patys ir galvo
kite kaip geriausia išeitų. Mes 
tik patariam.

“Liaudies Tribūnos” Adm.

Jeigu nusiginklavimas kada 
įvyks tai tik tada kada kas 
nors paims žmoniją po ge
resne disciplina. Jeigu dis
ciplina pasirodytų neprak
tiška tai dar yra vienas ke
lias — būtent KOOPERA- 
TIVĖ sistema.

Demokratijos sistema tai 
kaip sudužęs puodas, iš ku
rio vanduo bėga per visus 
plyšius. Kitaip sakant šmu- 
gelninkų tvirtovė.

▼ v v

‘Lietuvos Aidas’ rašo kad 
kad “del krizės Amerikoje 
kenčia Lietuviai”; po to sa
ko kad Lietuvių bankas už
sidarė kuriam Alijošius tu
rėjo daugiausia akcijų.

Čia verta pastebėti kad 
Alijošiaus banko padaryti 
nuostoliai yra tik mažutė 
dalelė nuostolių kokius pa
darė Lietuviams kiti bankai 
uždarydami duris visoje 
Amerikoje.
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| Chicagos Lietuvių | 
j žinios |
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Dabar Laikas Užsiprenumeruoti 
“DIRVA”-“LIAUDIES TRIBŪNĄ”

Kaina metams tik Du Dolariais. Už tuos du dolarių gausite du 
laikraščiu, kurie suteiks jums daug žinių ne tik apie Amerikos 
Lietuvių gyvenimą, bet ir apie Lietuvos miestus, kaimus, jūsų 

gimtinį kampelį, bei žinias iš viso pasaulio.
“LIAUDIES TRIBŪNA”

Telefonas Grovehill 2242 2437 W. 69th St. Chicago, III.

APSIŽIURĖKIT Į KOKIĄ 
MOKYKLĄ LEIDŽIAT 

VAIKUS
Užėjus šiai didelei bedar

bei atsirado visokių moky
klų kurios prižada išmoky
ti visokias “specialybes” į 
metus laiko: kaip tai “inži
nieriais”, “daktarais” ir ki
tokiais “specialistais”. Vai
kai, paskaitę tokius vilio
jančius skelbimus irgi pa
linksta į tai ir ima kalbinti 
tėvus leisti mokytis.

Prieš įstojant į tokią mo
kyklą paprastai prižada ir 
vieta kaip greit pabaigsi 
“mokslą”. Tokių mokyklų 
reikia vengti ir pinigus be- 
reikalo neleisti. Jokios pro
fesijos arba gero amato ne
galima išmokti į kelis mė
nesius ir tokias mokyklas 
baigus paprastai darbo ne
gauna.

NUSILAUŽĖ ranką. Liepos 
26 d,, apie 9 vai. vakare, gerai 
žinomas Northsaidės gyvento
jas, Kazys Rogers (Rodžius), 
A. L. L. Sąjungos 1 kp. narys, 
patiktas nelaimės. Dalykas bu
vo toks, kaip pasakoja jo šeima 
ir kiti. Rogers nuėjęs pas kai
myną D. Jucių padėti jam iš
semti vandenį iš skiepo, kadan
gi tą dieną smarkiai lijo ii- už
liejo daug skiepų. Besidarbuo
damas kaimyno skiepe, Rogers 
belipdamas laiptais paslydo ir 
nusilaužė kairę ranką. Parpuo
lęs ir negalėdamas iš vandenio 
atsikelti, jis šaukė pagalbos, 
bet, sako jis, Jucius atsisakęs 
jam padėti atsikelti ir uždaręs 
duris,, pareikšdamas nelaimin
gajam kad jis jo neprašęs čia 
ateiti, ir jis tik bėdos jam pa
darysiąs.

Rogers su nulaužta ranka iš 
skausmo neteko sąmonės ir tik 
negreit atsigaiveliojęs atsikėlė 
ir prašė kaimyno parvežti na
mon, bet tas vėl atsisakęs. Ta
da sužeistasis šiaip taip parė
jo namon, devynis blokus; pa
šauktas gydytojas sudėjo ran
kos kaulus, kurie veržėsi pro 
odą, ir tik vėliau L. Striupas 
nuvežė jį ligonbutin, kur ran
ka buvo suraišiota.

Reporteriui teko kalbėtis su 
kitais kaimynais, kurie sako 
kad Rogerų ir Jucių šeimos 
tankiai vieni pas kitus lankyda
vosi. Net ir priešui tokioje ne
laimėje kitas bandytų pagelbėt.

Reiškiame pp. Rogers šeimai 
giliausios užuojautos ir linki
me nukentėjusiam kuogi’eičiau- 
sia pasveikti'.

MIESTAI bus nereikalingi. 
Garsus Chicagos architektas, 
Maj. Alfred Granger, sako kad 
dideli miestai tampa nereika
lingi ir ateis diena kada pasi
baigs budayojimas dangoraižių 
budinki], nes visur pristatoma 
elektra ir greita transportacija 
leidžia žmogui gyventi visose 
valstijos dalyse ir turėti mies
to patogumus.

I “MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu j menesį i 

j su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė- i 
j nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių ;

gyvenimo nuotikiais. ;
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I i

Lietuvąą metams $3.00. Adresaą: i
“MARGUTI S.” !

2137 West 69th Street 'y'.ilj Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE
NA CHICAGO.IE ši SEKMA- 
l DIENI, RUGPJŪČIO 7 D.

(Skaitykit pusi. 2-rą)

LANKĖSI P. Pivaronas. Lie
pos pabaigoje Chicagoj lankė
si Pittsburgo tautininkas vei
kėjas P. Pivaronas, reikale Lie
tuvių kambario steigimo Pitts
burgo Universitete. Liepos 25 
d. jis kalbėjo per radio “Mar
gučio” dienžodžio programe nu- 
šviestamas visuomenei tą da
lyką. Apie tą Lietuvių Kam
barį skaitytojai plačiai jau ap- 
sipažinę iš laikraščių.

Kambario fondui reikalinga 
sukelti $5,000. Nėra abejonės 
kad Chicagos Lietuviai šį gra
žų sumanymą parems. Kurie 
Chicagiečiai norėtų prisidėti su 
auka prašomi priduoti “Liau
dies Tribūnos” redakcijai, 2437 
W. 69 St.

NUŽUDĖ Lietuvį. Liepos 26 
d. Chicaga užklupo didelė aud
ra po karato oro. Daug apsem
ta skiepų.

Pačiame audros įsisiautime 
penki banditai užpuolė krautu
vę Antano Bakaičio, kiirį nušo
vė ir jo žmoną Oną sužeidė už 
pasipriešinimą apiplėšimui.

IŠVAŽIAVO. Liepos 27 d. 
Chicagą apleido “Margučio” 
svečiai, J. Olšauskas, p-lė Kat- 
kauskaitė ir kiti. Pakeliui jie 
užsuko pas pp. Bačiūnus Ta
bor Farmoje, kur prabuvo vie
ną naktį ir išvažiavo toliau. Iki 
Tabor Farmos juos palydėjo 
komp. A. Vanagaitis, p-lė žil- 
vičiutė, pp. Valašimai, du An
tanai: Stelmokas ir Venckus, 
“Vyties” redaktorius A. La
pinskas, “Liaudies Tribūnos” 
red. B. F. Simons-Simokaitis, 
Ady. A. A. Olis su žmona.

Pas Bačiūnus visi praleido 
smagiai laiką, golfuodami, dai
nuodami ir tt. P. Valašimas 
pagavo “100 svarų” lydeką, o 
komp. Vanagaitis ją suvalgė.

Pasiviešėję Tabor Farmoj, 
artistai iš rytų: p-lė Katkaus- 
kaitė, J. Olšauskas ir pp. Sin
tautai iškeliavo Detroito lin-. 
kui. Chicagiečiai, po artistų 
išleistuvių, visi gryžo Chicagon.

VINCAS JUŠKA, Chicagietis 
“bonų armijos” narys, buvo 
nušautas Washingtone vetera
nų susirėmime su policija prie 
Kapitoliaus. Jis buvo dar jau
nas, 36 m. amžiaus. Buvo be 
darbo, todėl išmaršavo į sosti
nę su kitais veteranais. Jisai 
palaidotas su iškilmėmis karei
viškose Arlington kapinėse ne
toli Washingtono.

Apgailėtina kad Dėdė Samas 
taip vaišina savo gynėjus!

Sakoma kad iš Chicagos ren
giasi maršuoti į Washingtoną 
dar apie 1000 vyrų “bonų ar
mijos”. Busią apie 40 ir Lie
tuvių.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”
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“NEŽINOMO KAREI
VIO KAPAS”

KAIP A. L. T. S. PRIĖJO LIEPTO GALĄ
'---------------------- *--------------------- ■-----------------------------------------------------

A. L. T. Sandarai nesise
kė jau kada jos centras bu
vo So. Bostone. Bet atėjus 
Gruodžio 17 d. 1926 m. per
versmui Lietuvoje, didelio 
“demokratizmo” p a g a u ti 
jos vadai, vietoj stiprintis 
ir palaikyti savo kūną krū
voje, šoko “bausti” tulus 
žymius Sandaros veikėjus 
už parėmimą ‘smurtininkų’. 
Nuo to Sandarai daugiau ir 
nesisekė. Daugelis' sanda- 
riečių pasiliko su tais laik
raščiais ir veikėjais kurie 
pasirodė atvirais Lietuviais 
tautininkais ir kurie rėmė 
Lietuvą, rūpindamiesi jos 
visuomenės gerove, ne vie
nos kurios' partijos intere
sus.

Tada suiro daugelis San
daros kuopų ir jos daugiau 
neatsigaivino.

Prisigyvenus daug skolą 
So. Bostone, Sandara per
kėlė centrą ir organą i Chi- 
cagą, nes ten nebuvo tauti
nio laikraščio. Bet nelaimė: 
“Sandara” nenorėjo . būti 
Lietuvybės idėjos nešėja, 
bet “demokratijos”. Šitą 
skraistę jau buvo pasisavi
nę socialistai su “Naujieno
mis”. Negudrus “Sanda
ros” vadai, vietoj išsitiesti 
sau savą skraistę, ir po ja 
tūnoti, sutiko palysti po so
cialistų skraiste, ir jjer ke
lis metus ir socialistai, ir 
“Sandaros” vadai • iškišę 
galvas iš po tos skraistės 
kukavo: “fašizmas”, “pu
čas”, “smurtas”, “demokra
tizmas”, “Smetona” ir dau
giau visokių ku-ku. Ir ir 
nusikukavo.

Visi beveik sandariečiai 
kiek tik jų Chicago j buvo 
sulindo po ta viena socialis
tų skraiste.

“Sandaros” negudrus va
dai nemokėjo atskirti san- 
dariečių nuo socialistų, ne
įstengė ar nesugebejo apsi
brėžti savo ribų ir parody
ti visuomenei kad va čia yra 
musų, o ten už tvoros yra 
socialistų. Visiems išrodė 
kad tie ir tie yra vieni il
tie patys. Dar priedui to, 
“Sandara” pradėjo talpinti 
straipsnius privedžiojančius 
kad “socialistai yra arti
mesni sandariečiams negu 
tautininkai”. Tada Sanda
rą apleido ir tie kurie matė 
šiokį tokį skirtumą tarp 
socialistų ir sandariečių. Jie 
liko Lietuviais.

“Sandara” liko be pase
kėjų, be įtekmės, be nuomo
nės. • '

Nors komunistai /ir socia
listai yra vieni ir tie patys 
raudoni marksistai, o žiū
rėkit kaip “Naujienos” sa
vo bizniui moka atskirt sa
vo skraistę nuo “Vilnies” ir 
niekad neprasižiodamos jog 
komunistai yra “artimesni” 
socialistams negu katalikai, 
pastatė tarp savęs ir komu
nistų sieną', kurią visi aiš
kiausia mato.

“Vilnis” ir “Naujienos” 
rengia net Markso “atpus- 
kus” (gegužinę) paskirai 
vieni nuo kitų. O ką darė 
“Sandara”? Nagi su “Nau
jienomis” rengė ir Vilniaus 
vadavimus, ir Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą...

Tik “Sandaros” galvoms 
reikti! turėt nors kiek gė
dos ir susilaikyt nuo plepa

lų buk “Liaudies Tribūnos” 
vadai' įkurstę “Sandaros” 
darbininkus reikalauti per 
teismą savo užvilktų algų. 
Savo algų reikalauti su
pranta kiekvienas darbinin
kas, ypač šiais bedarbės 
laikais.

mas labai brangiai šaliai 
kaštuoja.

Lietuviai piliečiai priva
lėtų neužmiršti Lapkričio S 
dienos rinkimų ir balsuoti 
tik už tuos kurie atvirai pa
sireiškė prieš prohibiciją.

Kiek Užsispyrimas . 
Kaštuoja

Suv. Valstijų Kongresas 
išsiskirstė iki Gruodžio mė
nesio. Nors gyventojai ir 
taip suvargę, Kongresas tik 
uždėjo daugiau taksų ir po 
visko. Tuo tarpu iš val
džios iždo kas metai prohi- 
bicijos vykdymui išaikvoja- 
ma po $50,500,000, o suren
ka pabaudomis už to įsta
tymo laužymą $4,000,000.

Nuo prohibicijos įvedimo 
jos “vykdymas” suėdė net 
$31,000,000.

Kas metai valdžai turėjo 
nuostolių po apie $1,000,- 
000,000, kuriuos butų surin
kę taksais už svaiginančius 
gėrimus.

Dabar gi, nors visa šalis 
reikalauja grąžinti alų ir jį 
apfaksavus padidinti val
džios ineigas, Kongresas 
tą klausimą atidėjo iki se-j 
kančio Kongreso posėdžio,! 
kuris įvyks Gruodžio mėn.

“Sausieji” prisibijo pre
zidento rinkimų, todėl nesi
skubina prohibicijos palen
gvinti. Bet tas užsispyri

Lietuvos Diplomatas 
pas Karalių

Londono ‘Times” prane
ša kad Anglijos karaliaus 
šiame sezone jau ketvirta
me paruoštame svečių pri
ėmime dalyvavę ir Lietuvos 
atstovas Anglijai p. Sidzi
kauskas su žmona ir sve
čias, Juozas Rajeckas.

Keletas Amerikos mote
rų šiame priėmime, kuris 
įvyko Buckingham palociu- 
je, tapo perstatytos kara
liui. Kaip žinoma, tas lai
koma didele garbe ir daug 
Amerikiečių vyksta specia
liai į Londoną tos garbės 
jieškodamos.

Priėmime dalyvavo Len
kų atstovas, taip pat ir so
vietų, kuris atsigabeno ir 
tūlą Žydeli, Cahaną. Kaip 
žinoma, sovietų diplomatai 
niekur be “čekos” seklio 
negali eiti.

—Moterys iš prigimties 
yra konservą tivės: jos ne
mėgsta pažangos.... me
tuose.

—Tik tas gali įsakyti ki
tiems kas pats moka klau
syti.

TIES DAUGUVOS KRANTAIS 
(Sesei Latvei)

Sodai snieguotom vyšniom žydėjo, 
Kvatojanti saulė dažė laukus, 
Mudu pavasario vakarą ėjom 
Kojom bučiuoti Dauguvos krantus.
Ir mano ir tavo vienodai tėvynę 
Pavasaris žaliuojančiom marškomis 

klojo:
Tu Latvių žemės dukra šilkinė, 
Aš — Lietuvis bernas, sūnūs artojo.
Nors tavo žemę Dauguva rėžė, 
O mano kloniais Nemunas nardė, 
Bet musų širdys vienodai plakė, 
Mintys vienodos žuvėdomis skraidė. • 
Akys tavo — dangaus smaragdai, 
Šypsena tavo — pragiedrulių juokas; 
Kvėpavimu savo tu mane nardai 
Lyg tonų gaudime Havajų gitaros.
Puškendamos raitėsi Dauguvos bangos, 
Joms pritarė mudviejų plakančios širdys. 
Tu, man Beatiče, tu atvėrei dangų, 
Ir kūrybos, gyvenimo vynu nugirdei.
Ir greit musų laimės minutės praslinko: 
Palikai viena betoninėj gatvėj.
Plakimas širdies tavo manyje paliko, 
Palikai meilę tu mano jaunatvei.
Kaip balzganas mėnuo pakluonėmis 

slenka,
Lakštingalos gojuj negęstančiai suokia, 
Manosios mintys prie tavo krutinės 
Ir lupas tavasias bučiuodamos juokias...

Zarasai, 1932. VI-26. V. Dainoras.

O, PERKŪNAI!
(Nežinomo autoriaus)

O jus, Perkūnai! Jus dievai!
Delko nesaugo! Lietuvos?
Delko kankina ją vargai, 
Negirdit balso jos raudos?!

Nejau nesat jus dievais, 
Lietuvą norit jus apleist? 
Nejau laikot mus vaikais— 
Nenorit laimės mums paskleisi?

Tikiu aš dar jog dienos musų 
Kuriose vargo kenčiam tiek 
Suvis kaip sapnas nepražus — 
Tikiu mums laimė gryš vistiek.

Gerbiami “Dirvos” skai
tytojai, Sesutės ir Broliai 
Amerikiečiai:

Jus visi skaitydami popu
liariausi savaitraštį “Dir
vą” skaitot ir mano eilėraš
čius, iš kurių Jums ir esu 
šiek-tiek pažystamas, nors 
ir toli nuo jūsų gyvenu. Bet 
tą gražią, pasakingą šąli, 
mylimą Lietuvą, jus visi 
pažystat, ir aš į jus drąsiai 
kaip į savo brangius tau
tiečius kreipiuosi žemiau 
sekančiu reikalu:1

Jus, gerbiamieji, visi ži
not kokiose sąlygose Lietu
va atgavo savo nepriklau
somybę ir laisvę, bet tų vi
sų aplinkybių negalit gyvai 
ir vaizdžiai persistatyti, o 
norėdami tą nors dalinai 
pergyventi išsirašykite per 
“Dirvos” redakciją mano 
išleistą knygą, “Nežinomo 
Kareivio Kapas”. Apysaka, 
kurioje aprašoma kovos už 
Lietuvos laisvę. Šioje kny
goje smulkiai aprašoma 
kaip tvėrėsi Kėdainių sri
ties ir apsaugos savanorių 
būrys; kaip įvyko Vasario 
7 d., 1919 m., prie Kėdainių 
stoties pirmas mušis už 
Lietuvos laisvę; kaip, Vasa
rio 8 ties Taučiunais žuvo 
pirmas musų fronto sava
noris Povilas Lukšys, kaip 
kovės savanoriai su tais 
pačiais raudonarmiečiais po 
Baisogala ir kitais Lietuvos 
miestais. Be to, kaip žu
vo nežinomas kareivis.

Knyga kaštuos 70 centų 
jūsų pinigais.

Išsirašę ir perskaitę šią 
knygą aiškiai pamatysite 
su kokiu pasišventimu ko
vojo Lietuvos savanoriai ir 
partizanai.-

Baigdamas, laukiu jūsų 
malonaus atsiliepimo, tikė
damas išsirašiusių tarpe 
matyti visas tas garbingas 
pavardes kurios figūruoja 
gerbiamo - rašytojaus K. S. 
Karpavičiaus knygose.

Pasilieku su gilia pagar
ba

Jonas Morkūnas. 
Skėmiai, Baisogala.

Nuo Redakcijos: “Dir
vos”' skaitytojai Joną Mor
kūną pažysta iš jo eilėraš
čių, kurie telpa “Dirvoje” 
jau kelintas metas. Jis pri
siuntė keletą aprašymų Lie
tuvos miestų ir miestelių, 
kurie jau tilpo ir dar tilps. 
Tai yra energingas naujos 
musų gentkartės rašytojas, 
kuris pastaru laiku sukūrė 
Įdomų musų tėvynės kovų 
už laisvę veikalą, “Nežino
mo Kareivio Kapas”. Kny
ga išleista Lietuvoje. Bet 
reikia kad Amerikiečiai pla
čiau susipažintų su sava 
karo literatūra. Taigi pra
šome išsirašyti p. Morkų-- 
no apysaką per “Dirvos” 
redakciją, tikresniam kny
gos gavimui, nes išsirašant 
tiesiog iš Lietuvos galit su
sidurti su įvairiais apsun
kinimais: pinigų persiunti
mu, susirašinėjimu, knygos 
pražuvimu kelionėje, ir tt. 
Iš “Dirvos” gausit papras
tu budu, kaip ir kitas kny
gas. '

Užmokestį galit prisiųsti 
pinigais arba pašto ženkle
liais, tiesiog “Dirvos” ad- 
ministracijon, pažymint jog 
tai už knygą “Nežinomo 
Kareivio Kapas”.

“DIRVA”
6820 Superior.Av. Cleveland, ()

“Dirva” rengiasi prie milži
niško vajaus. Tėmykit vėles
nius pranešimus apie tai.

OLYMPIADA .
Arba Tarptautiški Sporto Žaislai.

Liepos 30 d. Los Angeles mieste, Ka
lifornijoj, prasidėjo Pasaulinė Olympiada, 
arba viso pasaulio amatorių sportininkų 
suvažiavimas lenktyniavimams už garbę 
visose sporto šakose.

Šis atsitikimas yra Amerikoje antras. 
Pirmas buvo St. Louis mieste 1904 metais. 
Olympiada atsibuna kas keturi metai pa
skirose pasaulio' dalyse, kur tik galima 
gauti tinkama vieta.

Šymetinei Olympiadai Los Angeles 
mieste Įrengta nesulyginamai geriausios 
aplinkybės, kuriose turės progos pasiro
dyti visų šalių sportininkai šešiolikoj spor
to šakų. Olympiados prirengimui ir įren
gimui vietų suvažiavusiems sportininkams 
ir svečiams sutalpinti išdėta apie trys mi
lijonai dolarių.

■Savaitė pirm Olympiados prasidėjimo 
jau buvo išparduota apie 1,500,000 tikie- 
tų, kas parodo visuotiną susidomėjimą.

Atidarymo apeigose buvo grojama 
dalyvaujančių žaidimuose tautų himnai ir 
Įvyko visų tautų atletų procesija, kožnos 
šalies atstovams nešant savo vėliavas.

Gaila kad Lietuves Himno aidai ten 
nesigirdėjo, nes iš Lietuvos niekas nedaly
vauja. Vienok nereikia nusiminti, nes iš 
priežasties didelio tolumo Lietuvai butų 
perbrangiai atsiėję keletą vyrų ir mergi
nų atsiųsti į Los Angeles. Už keturių me
tų bus kita Olympiada ir Lietuva vėl da
lyvaus, kaip dalyvavo 1928 metais Amster
dame, Holandijoj.

Olympiados istorija

Olympiškų žaislų prasidėjimo dienos 
nėra žinomos, jos dingusios tolimoje se
novėje. Vienas tikrai nustatytų metų yra 
776 pirm Kristaus. Olympiški žaislai bu
vo pašvęsti Olympijos Zeusui, tėvui visų 
dievų. Tai buvo žymiausia iškilmė su
juosiama jaunuoliams ir jų pagerbimui už 
jų atsižymėjimus.

776 metais pirm Kristaus pradėti žai
slai Graikijoje buvo tęsiami per 1,170 me
tų, bet Romėnai ir barbarai paėmę.virše
nybę vėlesniais laikais viskam tam padarė 
galą. Tik 1896 metais musų amžiaus vėl 
buvo atnaujinta; Atėnuose, Graikijoje.

Nękurie istorikai bando privesti kad 
Olympiškus žaislus įsteigė karalius var
du Oenomaus, tėvas gražios dukters Hip- 
podamijos. Pas šią gražuolę, jai suau
gant į mergas, pradėjo lankyti daugybė 
jaunikaičių kalbinti tekėti už jų. Kara
lius norėjo kad jo duktęrei tektų pats žy
miausias ir narsiausias vyras, todėl jisai 
visus atsilankiusius jaunikius iššaukdavo 
Į lenktynes arkliais Įkinkytais dviejuose 
ratuose. Oenomaus arkliai, dievų jam pa
dovanoti, buvo nepralenkiami, taigi jisai 
pralenkdavo visus nelaimingus vaikinus 
ir juos nužudydavo už jų nepasisekimą.

Vienas jatinikis, vardu Pelops, tačiau 
papirko karaliaus tarną ir'jis ištraukė iš 
ašies virbalą, lenktynėse ratas nusmuko ir 
karaliaus arkliai pralaimėjo. Pelops lai
mėjo gražią karaliaus dukterį.

Kiti tikėjo kad Olympiada Įvedė mil
žinas Herkulis.

Homero gadynėje šie žaislai buvo vir
tę pagarbai žuvusių arba būdavo suren
giami po didelių medžioklių. Toliau jie 
išvirto daugiau į religiškas apeigas ir bu
vo atliekami arti maldnamių. Buvo tikė
ta lead žaisluose dalyvauja ir dievai, nors 
nematomai, todėl visi turėjo didesnio ma
lonumo juose ' dalyvauti.

Nežiūrint kas buvo pirmutinis pasa
kiškas Olympiados Įsteigėjas, juos vėliau 
palaike ir pastūmėjo pietinės Graikijos

dalies vardu Elis karaliai. Jų kunigai at
likdavo visas apeigas prieš žaislų atidary
mą. Visos Graikijos jaunimas ruošdavosi 
į tuos žaislus per 10 mėnesių ir sulaukus 
laiko vykti i Olympiadą, iškeliaudavo su 
didžiausiais pasiryžimais. Buvo reikalau
jama kad dalyviai butų gryno Helenų, t. 
y. tų laikų Graikų, kraujo, nes nors bar
barams buvo leista žaislus matyti, jie ne
galėjo juose dalyvauti. Jaunikaičiai turė
jo būti patys doriausi, nepapildę jokio nu
sižengimo prieš -žmones ir dievus. Buvo 
skaitoma didžiausia garbė tik dalyvauti,' 
o laimėtojai būdavo apvainikuojami ir ap
dovanojami aukščiausiomis įhiesto ir tau
tos dovanomis.

Žaislai tęsdavosi per penkias dienas. 
Atletai būdavo suvedami prieš Zėuso sto- 
vylą ir turėjo prisiekti kad sutiks su tei
sėjų sprendimais, ir meldėsi už laimėjimą. 
Teisėjai padarydavo prisieką dievui kad 
jie elgsis teisingai ir bešališkai.

Visuose kontestuose atletai dalyvau
davo visai nuogi. Moterims buvo uždrau
sta 'kontestus matyti, nors buvo pavelyta 
leisti į lenktynes savo arklius. Moteris su
gauta stadione laike žaislų būdavo nume
tama nuo uolos ir nužudoma.

Olympiadų senovėj buvo 293 išviso. 
Paskutinė atsibudo 393 metais po Kris
taus. Krikščionybei prasidėjus, Impera
torius Theodosius žaislus uždraudė, saky
damas kad tas priešinga tikėjimui. Šim
tas metų vėliau Olympiją — žaislų vietą— 
užplūdo ir išgriovė barbarai Gotai. Taip 
Olympiški žaislai ir pasibaigė.

Atkasus Olympijos griuvėsius 1881 m. 
ir paskiau ištyrinėjus visą tą istoriją, pa
kilo sumanymas žaislus atnaujinti. Tur
tingas Graikas pirktis paaukavo milijoną 
drahmų ir tapo atnaujintas Olympijos 
stadionas. 1896 metais atsibuvo pirmuti
nė Olympiada po ilgų amžių pėrtraukos. 
Dalyvavo 60,000 žiūrėtojų.

Žaislų atnaujinimui pritarė visa Eu
ropa ir nuo to Olympiados pradėta laiky
ti kas keturi metai. ' Sumanymui pritarė 
ir kitos šalys, vėliau prisidėjo ir Azija, ir 
dabar Olympiada yra virtus tarptautine 
viso pasaulio kultūringų šalių atletų šven
te.

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 krautuvėm pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

DU BROLIAI

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

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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(Tąsa iš pereito numerio)

' — Man jų girdėti nereikia! Simeono 
žodis man reikšmingesnis! Ar Algirdas 
neengia Rusų, ar nekariauja prieš pačią 
Maskvą?

. — Taip, tiesa, ir už tai Simeonas nori 
tavo užtarimo. Bet ar' pamanei, didis val
dove, kad tavo tėvas turėjo taiką su Ge
diminu ir paskui padarė taiką su Algirdu, 

Jr tik del to kad orda iš rytų, o Lietuva iš 
vakarų, tvirtai suspaudę Rusus galėtų juos 
priversti mokėti donis ir jūsų klausyti. 
Jeigu nebūtų Algirdo vakaruose, ar susi
kalbėtum su Maskva ir kitais ulais? Kam 
kitam ruošiasi Simeonas jei ne prieš tave, 
vienydamas ir jungdamas prie savęs aplin
kines kunigaikštijas, ką daryti pats leidi, 
tikėdamas kad Simeonas daugiau donės 
pristatys? Ar gali leisti Maskvai pasida
ryti tokiai galingai kaip Orda arba Lietu
va? Tavo paties stiprinama, Maskva pa
kels galvą prieš tave kaip greit pataps ga
na galinga! Tik Algirdas neleidžia Mas
kvai pajungti stiprių kunigaikštijų vaka
ruose, kurios ir dabar nemoka tau donių; 
kaip greit? Algirdas susilpnėtų, Simeonas 
su tų kunigaikštijų pagalba tikrai sukiltų 
prieš tave!

Siauraprotis barbaras, pratęs priimti 
miklesnio liežuvio vienpusius Įkalbėjimus, 
paremtus dideliais papirkimais, ir mokė
jęs išpildyti norus tik tų kurie gausiau ap
dovanodavo, pirmą kartą išgirdo abipusi 
dalyko nušvietimą ir užsimąstė.

— Tavo tiesa! Dabai1 aš suprantu 
ko Simeonas nori! Algirdo pasiuntinius 
aš paliuosuosiu ir pats padarysiu su juo 
naują sutartį! — kalbėjo Čanibekas, su
pratęs kad be maža ko nepadarė didelio 
prasišokimo,

' Taip Merkys išgelbėjo savo brolius 
Vilniečius nuo baisios mirties, kokią su
tikdavo visi kiti kuriems toki nuosprendį 

»khanai išnešdavo.
Merkys nuo dabar Įgavo dar didesnį 

khano pasitikėjimą ir tapo apšauktas “gal
vočium”, nes nors Totoriai patys neprota
vo, jie Įvęrtino protaujančius žmones ir 
prie savęs turėjo mokytus Chinus, Arabus, 
Persus, Graikus ir kitus, kuriuos užlaiky
davo didelėj pagarboj ir jų patarimų klau
sydavo.

Dar didesniam khano pęrtikrinimui 
Simeono klastų, naujas “galvočius” pata
rė Čanibekui sekantį:

— Paklausei manęs, didis valdove, 
tiek, todėl prašau priimt dar vieną mano 
patarimą: Jeigu nori patirt ar Algirdas 
yra toks kokiu jį Simeonas perstatė, ar 
tai tik buvo Simeono klasta sukiršinimui 
tavęs su Lietuva, kad Maskva galėtų iš jū
sų vaidų naudotis, pasiųsk šiuos Algirdo 
žmones pačiam Simeonui! Pamatysi ar 
jis juos žudys!

Barbaras valdovas dar kartą giliai už
simąstė: Jeigu Simeonas įskundė Algir
dą taip kad jo pasiuntiniai buvo verti nu
žudymo, aišku tas reiškė atvirą iššaukimą 
Lietuvos į karą prieš Ordą. Jeigu Simeo
nas pats juos nužudys, manė sau khanas, 
tai ordai išeis į naudą jeigu Algirdas ir 
Simeonas pešis. Bet jeigu jis irgi juos 
paliuosuos, tai bus aišku kad Simeono tik
slas buvo tuo budu sukiršint Algirdą su 
Čanibeku.

Buris Totorių išlydėjo Karijotą ir jo 
palydovus į Maskvą, su patarimu Simeo
nui pačiam pasielgti su Lietuvos pasiunti
niais kaip jam patiks. Už juos Čanibekas 
išreikalavo iš Simeono didelį atlyginimą. 
Sulaukęs Vilniečių ir tokio khano patari
mo, Maskvos valdovas nutirpo iš apsivyli
mo kad jo klasta neįsikunijo.

Simeonas paliuosavo Karijotą su vi
sais jo palydovais, tik atsiėmė iš Algirdo 
atlyginimą kokį buvo khanui už juos da
vęs. Dar daugiau, jisai padarė su Algir
du taiką ilgiems laikams! Tą patyręs Ča
nibekas suprato kad ir jam reikalinga pa

daryti taika su Algirdu palaikymui Mas
kvos sprando prilenkto prie žemės.

Sugryžę į Vilnių Karijotas ir jo paly
dovai daug pripasakojo apie savo prieti
kius Sarajuje ir Maskvoje, ir apsakė Mer
kio tėvui Kruoniui kad buvo suėję jo sūnų 
gyvą ir.sveiką, iš ko džiaugėsi visi tie ku
rie Merkį mylėjo. Tačiau ar sugryžėliai 
žinojo kad jie per Merkį gyvi išliko, Mer
kiui tas nebuvo žinoma, nes jis pats jiems 
to neišdavė. Jie liko gyvi ačiū tokiam li
kimo patvarkymui kad pirmiau jų Ordoje 
atsirastų tas kuris turėjo iš Lietuvos pa
sišalinti kaipo negeistinas ir priešas, kurs 
patapo įtekmingas Totorių tarpe ir galė
jo juos užtarti jų pavojaus valandai at
ėjus.

Algirdo taika su Maskva atkreipė jį 
šalin nuo šiaurinės Rusijos į pietinę, kuri 
vis kerštavosi su Maskva ir buvo suplėšy
ta tarp Lenkų, Totorių khanų arba jų pa
sodintų Rusų kniazių. Čanibekui pada
rius taiką- su Algirdu, šis tenkinosi ka
riaudamas prieš Lenkus už tam tikras že
mes pietuose, iki ateis laikas pakelti gink
las ir prieš pačius Totorius, ką mes vėliau 
pamatysime.

II.
01 ga '

Metas stūmė metą ir mes vis randa
me Merkį tarnaujant barbarų valdovui, 
bet jau įgavusį pilniausi jo pasitikėjimą. 
Dabar Čanibekas pasitikėjo Merkiui ge
riau negu savo patiems giminiečiams To
toriams, kurie nors laikė jį vyriausiu kha- 
nu, patys trokšdami jo vietos darė viso
kias klastas prieš Čanibeką. Šis laikas 
buvo tai pradžia puvimo Auksinės Ordos 
pamatų, ir Čanibekas turėjo jieškoti drau
gų ištikimuose kitų šalių žmonėse.

Per ši laiką Merkys daug Rusų knia- 
'zių nuvertė ir pargabeno į Sarajų baisiam 
teismui, o į jų vietas pasodino kitus, ir jo 
gyvenimas buvo toks įvairus kokio tik jau
nas žmogus gali tikėtis.

1353 metais mirė Maskvos didis knia- 
zius Simeonas, ir Merkys pasodino ant jo 
sosto jo brolį Ivaną II, kurs atsiskubino į 
Sarajų su savo tėvo Ivano Kalitos turtais 
pirktis sau didžio kniazio vietą. Nors bu
vo atbėgę ir daugiau to sosto jieškančių- 
jų, Į?et nei vienas tiek negalėjo užmokėti 
kiek Ivanas, taigi Merkys su khano jarli- 
ku-leidimu išlydėjo Tvaną į Maskvą ir ten 
jis buvo' apšauktas/Simeono įpėdiniu.

Algirdas šiuo tarpu vedė plačius ka
rus prieš Rusus pietuose, jungdamas ku
nigaikštijas vieną po kitos po savim; tą 
darė Simeonas, iki buvo gyvas. Algirdas 
taip pat kariavo su Lenkais už Volyniją, 
kame jam gelbėjo Totoriai, už ką jis pa
vedė Čanibekui Podoliją.

Kadangi toliau nuo Sara jaus įsigyve
nę ir po savim turėdami didelius plotus 
Rusų žemių Čanibeko giminiečiai pradėjo 
su juo nesiskaityti ir net grasino atsimeti
mu nuo Auksinės Ordos, Sarajaus valdo
vas pradėjo prie tų khanų pristatyti savo 
ištikimus svetimžemius. Taigi dabar ma
tome Merkį perkeliamą į Kijevą, iš kur 
jis turėjo prižiūrėti plačią pietvakarinės 
Rusijos sritį.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 
i 30c

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c. 
Kaina: vietiniams po 25c.

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taųvkad tu
rėdami ši ženilapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Jurgio Kelionė iš 
Kanados

Vežės Jurgis iš Kanados
Biskį šlapumos,

Ir sugavo jį, varguolį, 
Žemėj sausumos.

Klausinėjo jį apspitę, 
Atėmė skystimą, -

Liepė pabaudą mokėti 
Ir pridėt vežimą.

Kad ir sausai jis išgręžtas, 
Bet “sausus” apgavo:

Nes kol pėščias namo gryžo 
. Visas šlapias buvo.

V.

i —Geriau kartą ištraukti 
kardą, negu kentėti begalo.

—Saugokitės tinginio lyg 
kokio maro jūsų kūnui ir 
sielai.

BURBULAI

—Ką? Užkirsti kelią ci- 
cilikų šmeižtams? O ką 
pasakyti! Picburko kepa
las? O! jis pasakytų kad 
tai kurstymas pilnateisių 
sunarių ir pliurzijimas pro- 
tornalizacijos. Geriau te
gul jie išsišmeižia, o kai ne
teks ką šmeižti tai pailsę ir 
patys nutils, juk, “keliau
kim, broli, nusibos jiems lu
ti, o kaip matys kad nebi
jom, jie turės nustoti”.

—Vienybėj kažkokį žin- 
geiduoliai klausinėja kodėl 
mes turim valgyt pieną. 
Ale kad čia mažai kas jį 
valgo. Mes ir jie tik ge
riam pieną.

—Cicilikai džiaugiasi kad 
jie laimės seimą Detroito, 
ba Detroitas tai cicilikų 
krępastis. Tai.... tegul 
žmonės sau pasidžiaugia iš 
anksto, kol šilta, o su laimė
jimais, tai tik per' grabę 
peršokę pasakys “op!”. Ma
tot, dabar krepastys mažai 
ką znočija, užtai krepasty- 
se beveik visada jos savi
ninkai gauna į kailį. Ot, 
užpernai “bradiagų” kre- 
pastyje jie buvo supliekti 
į dumblus, o šymet ta pati

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodu- 
kėmis — Lictuviški-tautiški, vyriški ir moteriai.

Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedčlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

nis—Ketvertas; Penktadienis—Pėdnyčia; šeštadienis—Subata.

1932 KALENDORIUS 1932

Rugpjutis-August
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad. 
šeštad.

7
8
9

10
11

• 12
13

Kajetonas. • Drąsutis. Protenė 
Ciri.jakas. Daiva, Uogintas 
Romanas.- Pilėnas, Gražute 
Laurynas. Laima, Irvis 
Tiburcijus.' Parute, Pūtis, šilinė 
Klara. Laimė, Danguolė 
Ipolitas. Asibutas, Drytė, Elvyrė

kūme patiko ir jų tėvus ci-
ėdikus, jų pačių krepastyje 
Picburke. Kas atšitiks už' 
dviejų metų cicilikų antroj 
krepastyje tai dabar dar 
peranksti pasakyti.

—Keturiolikta kupeta 
bulševikų smarvės taip 
daug prisigėrė kad dar ir 
šiandien girta kaip tik su
eina į skiepą tai ir laipioja 
sienomis giedodami visi: 
“Ola, ola, ola dra!”

—O tai laikai! Kur tik 
ausį pakreipsi tai vis: pik
nikas, piknikas, . piknikas. 
Atsiversi gazietos lapus, 
kur tik pažiūrėsi, visur pa
rašyta: Piknikas, iškilmin
gas piknikas, metinis pik
nikas, didžiausis piknikas,

atsilankykit į musų pikni
ką, ir tiek, ir tiek. Nežinai 
žmogus nei kur eiti, nei į 
kurį važiuoti.

—Tėvynė sako kad šio
kių ir tokių komisijų ra
portai su jų rekomendaci
jomis yra “logingi” (?) 
seimo nutarimai, tik neaiš
kus patarimai ir išreikšt: 
pageidavimai nėra seimų 
nutarimais, bet aiškus pa-: 
tarimai ir išreikšti page! 
davimai yra seimų nutari
mais .... Žinok tu daba V 
kas yra “loginga” ir kas no 
“loginga”, ir kas seimo nu; 
tarimas! ---------------------------------- -i
Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva“ ati

duodama metams už $2.

TZ"T A TT TK T A O JAU prasideda prenumeravimas rn 
K g Al! \| A ISTORIŠKOS APYSAKOS, KO VISI AVJ->2 kJ KJ X 12 W LAUKĖTI KNYGA BUS 300 PUSLAPIŲ H7

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
JAU prasidėjo prentųneravimas apysakos “KLAJŪNAS” — Daugelio* 

skaitytoji} klausinėjimas ir pageidavimas Įsigyti “KLAJŪNĄ” 
knygoje išsipildo. Ši pamokinanti istoriška apysaka jau baigiama spau
sdinti knygon — bus gatava anksti šj rudenį. Dabar laikas knygų mė- 
lėtojams užsiprenumeruoti “KLAJŪNĄ” — turėsit savo knygynėlyje vi
sas K. S. Karpiaus-Karpavičiaus knygas-apysakas. Kurie prenumeravot 
jo apysakas pirmiau, nepraleiskit ir šios.

“KLAJŪNAS” bus didelė, 300 puslapių knyga, audimo viršuose, ir ka
dangi dabar viskas pigiau, ši graži knyga duosis su audimo viršeliais tik
tai už Vieną Dolarį ($1.00). Kaip ir seniau, knygoje bus Įtalpinta pre
numeratorių vardai, ir visų prenumeruojančių vardai bus paskelbiama 
“Dirvoje” laike užsiprenumeravimo/ Siųskit $1.00 laiške, arba Lietuvos 
Eonų kuponus, pažymint kad tai už “KLAJŪNĄ”, taipgi pridėkit sa
vo pilną antrašą laiške ir ant voko. Gali prenumeruoti visi, ne tik “Dir
vos” skaitytojai. Siųskit “Dirvos” Administracijai.

"DIRVA"
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

■ i •ffignn ■■■h1 du
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STELMUŽĖ
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Rusų kunigaikščio Volujevo 
sostinė — tylinčių ąžuolų 

karalija
Tik vieną kartą spaudoje 

buvo tarta apie vietą kurio
je ąžuolynų dvasia šnera 
apie slaptingą tautos pfa- 
ejtį. Nors ir slaptinga ir 
grožiu kerėjanti gamta, bet 
tos vietovėš vardas taip pa
prastas. Tai Lietuvos gau
sio ąžuolo vietovė — Stel
mužė.

-Ką-žmogaus širdis įsten
gė sugauti tą ji ir paporins 
apie užmirštą Stelmužę, 
(fal ir ne visas jos kurybiš- 
l&mas bus parodyta. July 
vietos visas žavingumas te- 
pagaunamas vasarą, kai 
ąžuolų šakas garsina gam
tos sunų-paukštyčių dainos, 
kai sodų krūmai porelėms 
tylutėliai šlama ir kai van
dens lelijos saulei juokias.

Stelmužė randasi tarp 
kalnų ir miškelių, keturio
likos kilometrų tolumoj už 
Zarasų. Stelmužė pasiro
do tik arti privažiavus. 
Kartą į tą bažnytkaimį — 
senovės dvarą — pažvelgei 
ir tuojau lieki apgaubtas 
kokios tai baimę nešančios, 
senove dvelkiančios dva
sios. Tai paslaptinga vie
tovė. Visųpirma akin puo
la aptrupėję didžių akme
nų murai. Tie murai liudi
ja seniau buvus garsų dva
rą. Ir dabar yra keletas 
sveikų dvaro rūmų. Dva
ras buvo didžių' kunigaikš
čių, Rusijos vidaus reikalų 
ministerio. Volujevo sosti
nė.

Įvažiavus į dvarą jautie-

Geras Pigus Tabakas
Smulkus Cigarėtų tabakas svaras $1
Smulkys pypkei tabakas “ 50c 
THE CLEVELAND TOBACCO CO.

Manufacturers and Importers
Fine Tobaccos ENdicott 12G6

5512 St. Clair Avenue 1 
Cleveland, O.

O, žiūrėk!
Močiutė jau
Gali Nulipt
Tvenais—

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets, ’ 

Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygeles, “History 
RHEUMATISM’, su nurodymais 
aprašymais reumatizmo perų, į

WELDONA CORPORATION
Desk 7, Atlantic City, N. J.

of 
ir

si esąs ant kalnelio, kurį su
pa figūromis išsukeliotas 
tvenkinis-ežerukas. Kitoje, 
pusėje ežeruko kitas ap
skritus kalnelis, kurio vir
šūnę puošia šakom susipy
nę ąžuolai. Ąžuolai ir ąžuo
lai. Neveltui Stelmužę ir 
pavadino “tylinčių ąžuolų 
karalija”.

Visa kalva nusagstyta 
ąžuolais, o ąžuolyno širdy
je, karalijos viešpats, senu
tėlis galingas ąžuolas, di
dingai išskleidęs gausias 
šakas į visas puses.

Stelmužės ąžuolynas yra 
Europos retenybė. Jis tik 
vienas yra neužginčijamas 
liudininkas senovės Lietu
vių tikybos. Kad žmogus 
jo kalbą suprastų, galėtų 
vėl jirieš tą patį ąžuolą pul
ti ir garbinti jį, lyg nemir
štančios Anapilės dievaitį. 
Nežiūrint 'žmonių perini
mo, galima drąsiai tarti 
kaip šventai ties to ąžuolo 
liemeniu Lietuviai siuntė 
maldas su aukom į Praam
žiaus sostą. Ąžuolo liemuo 
nelabai aukštas, tik milži
niškai storas — aplink lie
menį 13 metrų. Jo šakos 
matomai nulaužytos vėtrų 
ar karų kulkų. Dabar tė
ra ataugos, ir tos storumą 
turi retai randamo medžio 
storio. Liemuo labai gum
buotas, išsikreivuliavęs. Jo 
vidus išpuvęs; ir tos vietos 
kur seniau nulaužtos šakos, 
užkaltos lentom su smali
niu popierium.

Stelmužiečiai senelį visgi 
pagerbė ir aptvėrė beržine 
tvorele, prie kurios yra po
ra suolelių. Šalę ąžuole 
randasi gražios, tvarkingos 
didžiajame kare žuvusių 
Vokiečių kapinės. Kryže
liai surikiuoti į šiaurę. Vi
duryje kapinių stovi išdi
dus baisių žmonių žudynių 
liudytojas - paminklas. Pa
minklo viršuje stovi juodas 
Graikų stiliaus kryžius su 
raide “W”. Viduryje pa
minklo įtvirtinta juoda 
marmurinė lenta su Vokiš
ku parašu rodančiu jog pa
minklas statytas- 1916 me
tais. Šalę paminklo gražus 
betoniniai suoleliai.

Pietinėj kalnelio pusėj 
randasi amžinybės buveinė- 
rūsys, kur ilsisi kunigaikš
čio Volujevo ir giminaičių 
lavonai. Rūsys apaugęs 
ąžuolais ir krūmais. Prie
šais rūsį gražiai iššlifuoti 
juodi antkapiai.

Iš vakarinės pusės kalne
lio viršunėn veda išsirikia-

vusių eglių alėja, kuri bai
giasi keisto stiliaus trobe
siu: nei bažnyčia, nei svir- 
jiu, koplytėle. Koplytėlė 
taipgi sena, statyta dar 
vien kirviais. Dabar nors 
ir apmušta lentomis, bet vi
sos sienos sužėlusios žaliais 
maurais. Bažnytėlės vidus 
dvelkia lavonų dvasia. Dvel
kia po bažnytėle palaidoti 
senovės Lietuvių kaulai. 
Pirmiau ta bažnytėlė buvus 
Liuteronų, bet dabar, daž
nai vidurvasarį ar Kalėdų 
antrą dieną, susirenka ka
talikai ir siunčia kartu su 
kunigu maldas į aukštybes. 
Baž lytėlė artimai , susibi
čiuliavus su senovės Lietu
vių šventnamiu - ąžuolynu. 
Tai liudija pasviręs bažny
tėlės kryžius ir broliškai 
pasikoręs ant ąžuolo šakos.

Su kalneliu visą paminė
tą grožį saugo brigados se
nų dvaro akmeninių rūmų, 
liekni liemenys liepų ir la
kios topolių viršūnės. Jie 
saugo šias šventinyčias nuo 
žalių rudenio vėtrų ir nuo 
ugninių vasaros perkūno 
vilyčių. Ir saugos jie taip 
dar ilgai.

Dabar Stelmužėj yra. tik 
pradžios mokykla ir pašto 
agentūra.

Seniau Stelmužė šimte
riopų grožiu tryškėjo. Se
niau čia gyveno tokia jiega 
kuri sugebėjo įrengti ir 
išpuošti tai kas čia buvo 
gražaus. Tvenkinio pavir
šių rėžė baltų gulbių pul- 

1 kai; ir tūkstančiai auksinių 
žuvyčių., Šiandieną tame 
tvenkinyje nieko .nėra, už- 

. tai ąžuolų šakose šimtai 

. varnų su pilkom vėtrom pil- 
■ ką sermėgiaus dalią suokia.

Vainys Dainoras.

KANADOS
NAUJIENOS

D

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 East 68th St.

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko) 

Tel. ENdicott 1378

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčię

1310 Russell Road

TORONTO, ONT.
Išvažiavimas į Niagara 
Falls puikiai pavyko.

Liepos 17 d. Toronto jau
nimo kuopos Švyturio var
du tapo suorganizuota gra
žus draugiškas išvažiavi
mas į Niagara Falls. Nors 
šiandieninis gyvenimas nė
ra joks raškažis, bet Toron
tiečiai Lietuviai, neatsižvel
giant kad sunkus laikai, vis 
gi sudaro gražų buri, ypač 
jaunimo, ir apsilanko toje 
įstabioje vietoje. Dalyvavo 
ne tik Torontiečiai, bet bu
vo ir iš Montrealo Lietu
vių, kurie čia atostogas lei
do, taigi ir Jie prisidėjo į 
išvažiavimą. To įspūdingo 
išvažiavimo dalyviai buvo 
sekanti iš Toronto: J. Kra
sauskas, J. Belickas, J. Tu
mas, L. Vektaris, J. Marge
lis, E. Norušis, A. Gerbenis, 
J. Markevičius, A. Marke
vičiūtė, P. Pažėra, Eg. Pa- 
žerienė, P. Motėj tinas, M. 
Yurčiutė, P. Kundrotas, W. 
Bepirštaitė, A. Urbonavi
čius, M. Karašauskaitė, A. 
Frenzelis, Elz. Pebirštienė,
J. Juška, B. Tamošiūnienė, 
S. Tamošiūnas," E. Belickai- 
tė, p. Skinulienė, P. Endru- 
kaitis, O. Kalinauskienė, E. 
Vaškeliutė, EI. Belickaitė, 
P. -Brazauskas, V. Strums- 
kis, S. Pamkevičienė, U. 
Repšienė, A. Rudzinskas, 
V. Rudzinskas, M. Migna- 
cco, T. Cinanni, E. Loretta, 
M. Loretta, L. Loretta, P. 
Mignacco.

Iš Montrealo: P. Jasutis,
K. Skara, P. Vimilaitė, p. 
Vilimaitienė.

Liepos 17 d. ryto sulau
kus, ekskursantai su links
miausiu upu renkasi prie 
laivo ir lipa į laivą kelionei 
per Ontario ežerą. Laivui 
plaukiant ežeru, kiekvienas 
jaučiasi lyg per juras plau
ktų tėvynėn Lietuvon. Ke
lionė laivu truko apie pora 
valandų laiko, smagi, visi 
džiaugėsi, daugelis prisi- 
mindinėjo kaip keliavo iš 
Lietuvos į Kanadą. Sve
timtaučiai keleiviai matėsi 
lyg be ūpo, o Lietuviai gy
vi, linksmi, kas fotografuo
jasi, kas užkandžiauja.

Netruko prabėgti laikas 
ir pamatėm kad jau artina

mes prie Queenstown, čia 
jau reikia lipti iš laivo.

Išvažiavimo vedėjas J. 
Krasauskas parūpino savo 
burini strytkario tikietus ir 
visi vėl viename kare trau
kia link Niagara Falls. Čia 
bevažiuojant vėl nauji Įspū
džiai: matosi gražus par
kai, sodai, ir kitos žavėjan- 
čios aplinkybės. Besidai
rant, Torontiečiai nei nepa
juto kaip prabėgo 45 minu
tes ir atsirado visi Karalie
nės Viktorijos parke.

Susiradus tinkamą vietą 
apsistoti, pradėjo visi stip
rintis savo atsivežtais val
giais. Bevalgant, pasigirs
ta vyriškio balsas: Ar čia 
Torontiečiai? Atsakėm jog 
taip. Tai buvo pirmi sve
čiai iš Suvienytų Valstijų, 
iš Rochester. Bematant at
sirado , ir daugiau tos kolo
nijos vientaučių, prasidėjo 
sveikinimaisi, kalbos, pasi
dalinimas mintimis.

Tik besikalbant su Ro- 
chesteriečiais, štai p. Pože- 
rienė iš Toronto perstato 
mums “Dirvos” redakto
rių K. S. Karpavičių ir jo 
“ekskursiją” iš Clevelando, 
nes jai pirmai teko susitik
ti Clevelandiečius. Čia vėl 
sveikinimaisi, pirma pažin
tis, Įvairus pasikalbėjimai, 
begalo. Torontiečiams pa
tiko “Dirvos’’ redaktoriaus 
apsilankymas ir pasipažini
mas. Daug ir plačiai pasi
kalbėta spaudos reikalais, 
bedarbe, ir tt. Bematant 
atsirado dar daugiau sve
čių iš Niagara Falls, Buffa
lo, ir pasidarė Lietuvių di
džiausias skaičius. Susipa
žinus ir maloniai besikal
bant tapo praleista visas 
pusdienis, ir pagaliau atėjo 
laikas skirtis ir keliauti at
gal. Vieni su kitais atsi
sveikinę, palinkėję viso ge
ro iki sekančio pasimaty
mo, išvažinėj o kas sau at
gal iš kur buvo atvažiavę.

Volungėlis.

PAJIEŠKAU savo vyrą Kazimie
rą Jušką, iš Gineiti) k., Vilkijos par. 
Seniau gyveno Clevelande, dabar 
gyvena kur New Jersey. Esu dide
lėje bėdoje, nedirbu, o sūnūs Kazi
mieras, kuris dabar yra 20 metų 
amžiauš, yra sunkiai sužeistas, guli 
ligoninėje. Jeigu esi geras tėvas, 
atsišauk, gelbėk nors apmokėt dak
tarams ir už ligonbuti. Kas žinote 
apie ji prašau pranešti.

MARIJONA JUŠKIENĖ 
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

PAJIEŠKAU savo pusbrolius Juo
zą ir Vincą Kašočiunus. Jie senai 
jau gyvena Suv. Valstijose — virš 
15 metų, prašau jų pačių atsišau
kti arba žinančių apie juos pranešti 
šiuo antrašu:

J. Krasauskas
43 Montrose avė. Toronto, Ont.

Canada

PAJIEŠKAU dėdės Antano Rim
kaus, Leliūnų k., Debeikių vai., Ute
nos ap. Prieš karą išvažiavo Ame
rikon, gyveno Philadelphia, Pa.

Ant. Rimkus
Leliūnai, Debeikių vai., Utenos ap.

PARSIDUODA NAMAS
YALE Ave., arti E. 102 St. — G 

kambarių namas, pavienis, kaina 
visai žema, $4,700. Ilgas lotas su 
vaismedžiais. Garadžius. Namo vi
duje aržuolinės grindys, viskas ge
rame stovyje, verta $6,000.
H. E. FROST 10427 St. Clair Av. 
Mulberry 1410 Glenville 314G

ANT RENDOS
5 kambariai su visais rakandais; 

radio, washing machine, ir tt. Nuo
ma tik $20 į mėn. Reikalinga pora 
be vaikų. Platesnių žinių gausite 

G702 Superior Ave.

MiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiifiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiH:

| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
E Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 
E Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikim!/ •- prisipildykit 
E sau tanką su Nauju žaliu ETH1L GASOLINE

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

Gausit visose g
Pennzoil E
Stotyse E

pURE PENNJYlv

LUDRICAT'®

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN H S
PITTSBURGH $2 S

. IŠVAŽIUOJA
Iš Cleveland ..8:20ry(olš
Iš E. 55th
Iš E. 93rd

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Taipgi atnaujinu senas grindis. 
Nuimti nuo sienų senas popieras su 
vėliausios mados įrankiais greitai ir 
gerai. Neišduokit darbo kitiems bė 
mano šiometinio apkainavimo. Dar
bą darom ant išmokėjimo — duokit 
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

St. . .8:29 ryto TV Is
St. ..8:34 ryto

GRYŽTA
Pittsburgh 1:00 vakare 

arba 8:30 vak.
Youngstown 5:35 vak. 

arba 9:59 vak.

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM |
iŠ

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.

U ■ P. MULIOEIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

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

nama dovanai.

Pajieškojimai iš Lietuvos 
giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į <‘jDirVn” 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) — 
Namų pardavimai —

50c
75c

j 6820 Superior
“DIRVA”

■ avė. Cleveland, Ohio

Rujpj
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ssš $

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ

PILIEČIU
Naudinga knygelė pasimokini- 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland

si

teta.

VIDURVAS ARINĖ
ESKURSI J A

Iš New Yorko fCUgpj. 13
S.S. FREDERIK VIII

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
Visas— Kelias — Juromis
Per Kopenhageną j Klaipėdą

— Paranku — Švaru — Patogu —

Autorizuotas Laivkorčių Agentas
JUS TINKAMAI APRŪPINS ------------T-  ---- --------

Dirva ’ rengia dar vieną Specialę Ekskursiją į 
Lietuvą gerai žinoma Skandinavų Amerikos Li
nija per Klaipėdą

RUGP.-AUG. 13
Didžiausiu tos linijos

FKEDERIK VIII
Šia linija ypatingai patogu važiuoti tiems kurie 
gryžta į Lietuvą apsigyventi ir nori parsivežti vi
są savo reikalingą bagažą. Laivas prieina arčiau
sia prie Klaipėdos — Kopenhagon, iš kur paskui 
paima keleivius tiesiog Į kitą laivą ir nuveža Į Lie
tuvos uostą. Ruoškitės — važiuokit dabar, iki 
dar orai gražus, juros ramios.
“Dirvos” Agentūra aprūpins jus reikalingais do
kumentais — pasai gaunami j 4—5 dienas. Taip
gi pagelbstima išgavimas Gryžimo Permitų.

Išrūpiname pasportus gyvenantiems kituose 
miestuose. Kreipkitės informacijų.

“DIRVOS" AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Vis. 
Pašau 
linkę. 

Prie
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IS LIETUVOS
KAIP BUVO SUGAU

TAS ŽMOGŽUDIS 
TANANAS

Po pietų Liepos 9 d. Kau
ne neišpasakytu smarkumu 

.Laisvės ai. pralėkė du auto
mobiliai. Viename sėdėjo 
kriminalinės policijos val
dininkai ir policininkai, o 
antrame policijos rezervo 
policininkai, apsiginklavę 
Vokiškais karabinais revor- 
veriais. Abu automobiliai 
nušvilpė j Aleksoto pusę.

Nereikėjo sakyti — visi, 
mačiusieji taip smarkiai le
kiant policiją nusprendė kad 
ji lekia gaudyti žmogžudį 
Tananą. Ir iš tikrųjų, po po
ros valandų visame Kaune 
pasklido žinia kad Tatianas 
suimtas ir sužeista galva 
atgabentas i Kauno miesto 
ligoninę. Ši žinia sujaudino 
visą Kauną.

Iš pat pirmos dienos po 
užpuolimo kriminalinė poli
cija nustatė plėšikų asme
nybę ir pradėjo stropiai sek
ti. Liepos 9 rytą 9 vai. kri
minalinė policija turėjo ži
nių kad Tananas bastosi ttž 
Aleksoto, Garliavos apylin
kėje. Ta kriptim tuojau bu
vo sustiprintas sekimas. Iš 
žmonių pasakojimų buvo 
aišku kad Tananas praėjo 
Aleksotą, Ž. Fredą ir trau
kė per Garliavą Į Kazlų- 
Rudos miškus.

Kriminalinė policija pa
siuntė dviems automobiliais 
valdininkus Jesės link. Vie
na dalis valdininkų prasi
skleidė kairėn, kita nuva
žiavo Į Garlaivą.

Ypačiai aiškiai papasako 
jo apie žmogžudį vieną ūki
ninko tarnaitė, nes Tananas 
prieš pusvalandį buvo pro 
ją praėjęs. Einant pėdomis 
toliau, melioracijos darbi
ninkai pasakė kad ir jie 
žmogžudį mate praeinant.

Vienas Garliavos gyven- 
jas matęs kaip krūmais

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnale 

kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
delio formato - 24 puslapių. Yra tik 
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’.

‘MUSU VILNIUS’ gina Vilniaus 
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus 
vadavimo reikalais, deda daug gra- 

. žiu iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių 
gyvenimų.

‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus - 
jis pasirodo kiekvienų 10, 20 ir 30 
dieną kiekvieno menesio,

‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
biauja žymus publicistai, rašytojai 
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas. 
Petras Babickas, K. Berulis, J. A 
Ilerbačiauskas, Liudas Gira, L’udas 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe- 
Ičda-Iaistauskienč, Vygandas-Dr. J 
Purickis, Petras Ruseckas, Matas 
šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M. 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
le okupuotos Lietuves rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.

‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais 
žingsniais i penktus metus., Jame 
rasite gražiausios medegos, gražiau
sių straipsnių, gražiausių iliustraci
jų, visiems artimų minčių.
metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo- 

'“MUSŲ VILNIUS’ pijaus žurnalas: 
se 20 litų ($2.00).

Vieną numeri gausite nemokamai 
susipažinti. Rašykite šiuo adresu:

pro miestelį praslinko Ta
nanas. Jis buvęs be švarko, 
atrodęs labai pavargęs.

Kriminalės policijos val
dininkai nuvažiavo į Mau
ručius, bet ten jokio nepažį
stamo žmogaus dar niekas 
nebuvo matęs. Tuo budi' 
buvo aišku kad Tananas yra 
tarp Garliavos ir Mauručių 
Tuojau į Mauručius nuva
žiavo likęs policijos automo
bilis. Vos tik jis išvyko, ne
toli Mauručių iš krūmų iš
lindo Tananas. Tuojau bu ve 
įšaukta Kauno, Garliavos ir 
Veprių policija ir Tananas 
apsuptas. Pastebėjęs polic 
ją jis pasislėpė krūmuose, 
arti geležinkelio, o poliej. 
jį apsupę ir ėjo artyn.

Kai valdininkai prisiarti
no prie jo per 8—10 žing 
snių, Tananas porą kartų 
iššovė. Tuomet policija pa 
leido j jį keletą šūvių ir su
riko “pasiduok”.

Bet Tanano daugiau ne
besimatė. Girdėjosi baisus 
kriokimas. Valdininkai su
bėgę į tą vietą rado žmog
žudį kniūpsčią gulintį ir ap- 
sipylusį kraujais. Kulka bu
vo pataikius į kairįjį smil
kinį. Valdininkai žaizdą per 
rišo, iškvietė automobilį ii 
Tananą atgabeno į Kaune 
miesto liogninę.

Ligoninėj jis dar rodė gy
vybės žymių, buvo iškvies 
tas kunigas, bet su juo jai 
nebesusikalbėjo.

Kiek vėliau, apie 5:30 vai 
Tananas mirė.

Nelaimingas tas Tananas. 
prieš kelias dienas nušovė 
nekaltą Policininką St. No- 
viką, o dabar beveik į tą pa
čią vieta pats gavo kulipką

“D. NA

Plečkaitininkai vėl 
Veikia

Liepos 6 d. pasienio polic. 
sargybinis Trakų bare, O- 
nuškio rajone, Jaciuliškių 
kaime, pastebėjo einant iš 
Lenkų pusės per adminis
tracijos liniją du civilius pi
liečius. Perėjus jiems apie 
50 metrų į musų pusę, sar
gybinis pareikalavo sustoti, 
bet tie ėmė šaudyti ir bėgti 
atgal už administracijos l:-> 
nijos. Be to, iš anapus lini-j 
jos į musų sargybinį pra-Į 
dėjo ’šaudyti kiti nematomi 
asmenys. Tame susišaudyme 
viens iš civilių už kokios 15 
metrų nuo adm. linijos buvo 
musų pusėj nukautas.

Prie užmuštojo rastas di
dysis parbelis, kapsulis nu j 
sprogstamos didesnės me
džiagos ir našta Plečkaiti-

AKRONO NAUJIENOS
I

DAINAVO SVETIM
TAUČIAMS

Liepos 31 d. buvo istoriš
ka diena Akrono Lietu
viams. Tą dieną pirmu sy
kiu suskambėjo Lietuvių 
dainos Akrono padangėse, 
kurias išgirdo svetima au-

I. Hollish paaiškino paren
gimo tikslą, paskui Lietu- 
vių, choras sudainavo tris Į 
dainas. Po dainų sekė gru
pė šokikų tautiškuose rū
buose, kurie pašoko Lietu
viškus šokius. Lietuviai sa
vo programą užbaigė su 
trimis dainomis, kurių pas
kutinė buvo “Lietuva”.

Likusią dalį programo 
išpildė Ukrainą bažnytinis 
choras.

sis. Tai buvo viešas Akro
no, Lietuvių Draugiško Klu
bo choro pasirodymas Per
kins parke, kur taipgi da
lyvavo ir Ukrainą choras. 
Diena buvo graži. Žmonės 
susėdę įkalnėje atidžiai 
klausėsi programo, kurį1 darniai skambėjo iš čia au- 
atidarė Lietuvių choras po j gūsio jaunimo krūtinių, ku- Draugiško 
vadovyste Vinco Greičiaus rių aidai skliejosi po mc- 
iš Clevelando. Visųpirma. džių šakas atsimušdami tai

Smagu buvo klausyti sa
vo tautos dainų, kurios taip

į Lietuvio, tai į svetimtau
čio ausis.

Čia daug padėkos pri
klauso mokytojui V. Grei
čiui už jo pasidarbavimą. 
Taipgi' pp. Hollišiams už su
teikimą ir atvežimą savo 
piano, o taipgi ir pp. Alek

siams už jų svetingumą ir 
pavaišinimą svečių po kon
certo. Garbė visam A. L. 
D. Klubo chorui ir visiems 
Akroniečiams, kurių duk
terys ir sūnus priguli prie 
to gražaus choro, nes jie 
atlieka naudingą musų tau
tai darbą prisidėdami prie 
sulaikymo musų jaunimo 

i ištautėjimo čia Amerikoje.
Atostogos. Po trumpo, 

bot pasekmingo Akrono L.
Klubo pasidar

bavimo dabar nariai -turės 
trumpas atostogas arba va-

kacijas. Tame trumpame 
laikotarpyje jie surengė po
rą koncertų, vieną vakarą 
su šokiais ir kortavimu, po
rą “beach parties” ir kele
tą baseball rungtynių. Šį 
rudenį Akrono Lietuviai 
gali tikėtis ko nors tokio 
tikrai didelio ir prakilnaus 
iš savo jaunimo, nes jau ta
kas pramintas. Tik visi pa
dėkite jiems.

Dar žodis. Koncerte, at
sibuvusiame Liepos 17 d. 
daug pasidarbavo pardavi
me tikietų iškalno p-lė B. 
Yurgeliutė, ji pardavė 21 
tikietą. Už tą jai suteikta 
dviejų dolarių dovana, ku
rią paskyrė pp. Holišiai.

Bitutė.
Ar jau išrašėt “Dirvą” 

j saviškiams į Lietuvą? — už 
i $3.00 metuose pralinksminslt 
' visą kaimą!

ninku literatūros, jų atsl 
šaukimų ir 
lapelių.

Liepos 7 d. į tą vietą atėjo j 
iš Lenkų pusės 4 kareiviai:

VMTJVVJVJW
karikatūriniu

L c o c i v \

tėra tu ros ir paskui su ka- S 
reiviais nuėjo atgal. į

J. Plečkaitis jau esąs Vii- į 
niujė. “L. U.” j į

Klaipėdos Vokietininkai šei
mininkauja.

Naujoji Klaipėdos krašte 
direktorija atleido iš vietų 
didesnę dalį jaunųjų moky
tojų, kurie pavasarį baigė 
mokytojų seminariją ir bu
vo paskirti .mokytojų kan
didatais. Vietoj pašalintų 
jaunųjų mokytojų direkto
rija paskyrė Vokiečius sve
timšalius.

Be to, dabartinės direkto
rijos pirmininkas Šreiberi; 
grasina per Seimelį Simaičio 
direktorijos narius padary
ti atsakomingus už kraštui 
padarytas žalas.

Simaičio direktorija buvę 
išdavus kelis tūkstančiu.- 
Klaipėdos krašto pasų čia 
atsikėlusiems iš kitur gy
ventojams. Šreiberio direk 
torija žada peržiūrėti ir tų 
pasų išdavimą. “L. U.”

-Padvigubėjo bekono išveži
mas.

Jau suvesti duomenys 
kiek išvežta iš Lietuvos be
kono per pirmą šių metų 
pusmetį. Pasirodė kad šy- 
met bekono buvo ekspor
tuota 294,217 cent, prieš 
147,120 centn. pereitais me
tais. “L. U.”

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
ąpriškit kojas. Naudokit bandažų 3 
colių pločio ir gana ilga kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus1 trukdančio skausmo. 
Tik pašokit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jusu vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

TRUKŠMAUJA LIETU
VOJE

Lietuvos laikraščiai rašo 
kad Kaune Liepos 15 d. su
kėlė nepaprastą skandalą 
tūla iš Amerikos nuo vyro 
pabėgus Domicėlė Jakubau
skienė (nežinia iš kurios ko
lonijos) ir jos meilužis, irgi 
Amerikietis, Latonas, kurio 
žmonelė taip pat palikta 
kur nors Amerikoje.

Jie gyveno Žaliajam Kal
ne, Gėlių rate, bet pradėjo 
nesutikti. Kaimynai pasa
kojo kad Latonas ir dau
giau pažinčių turėjęs ir su 
kitomis mergužėlėmis susi
rašinėjęs. Dar jiesenai Ja
kubauskienės brolis atga
beno jai $3,500 daugiau pi
nigų. Sako ir ji nesnaudu- 
si, ji taip pat turėjus jauni
kių, ypač pinigų turėdama.

Liepos 15 d. vidurdienį 
Latonui parėjus namon pa
sigirstą šuvihi. Moterys 
gyvenusios apačioje tams 
pat name persigąstą. La
tonas kruvinas išbėga iš 
namų ir rėkdamas šaukia 
Dievo pagalbos.

Pribuvus policija randa 
namie peršautą Jakubaus
kienę, kuri pamažu alpsta 
ir spėja dar ištarti kad ją 
peršovė Latonas. Moteris 
greituoju nugabenta ligo
ninėn; ji tik sužeista.

Latonas nubėgęs į aržuo- 
lyną pas šaltinį nusiprausė 
kraujus ir išsiskalbęs džio
vino marškinius. Ten jį po
licija ir rado. Policijai jis 
aiškino kad Jakubauskienė 
jį šovus, ne jis ją. Polici
ja linkus tikėti kad moteris 
jį šovė ir paskui pati norė
jo nusižudyti.

Šiucmi atkreipiame visų senų “Dirvos” skai
tytojų atidą j šį naują “Dirvos” patvarkymą: 
pradedant su šiuo paskelbimu, DUOSIME 
VISIEMS SENIEMS SKAITYTOJAMS DO
VANU $1.00 VERTĖS KNYGŲ kurie tik 
atnaujins METINĘ prenumeratą prisrųsdami 
$2.00. Pasirinkit knygas iš šio sąrašo ir su 
prenumeratos pinigais pažymėkit kokią kny
gą norit. Persiuntimui pridėkit 10c štampą.

Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmonės buvo per
sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusi............ $1.00

—i—------------------------------- —---- s_________________________

Vienuolyno Slaptybės
Labai įdomus aprašymas atsat kimų viename Kanados' vienuolyne.

Labai įdomus skaitymas. 151 pus..............................................50c

Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, ši knyga 
bus .tikras malonumas. 160 pusi............. ;. . .............................$1.00

by!
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Lietuvos geležinkelių 
Su Vokiečiais.

Šiomis dienomis pasibaigė 5 
Vokiečių iškelta Lietuvos į 
geležinkeliams byla dėl 1,- į 
800,000 litų jieškinio. Bylą į 
svarstė trečiųjų teismas •; 
Stokholme. Teisinas Vokic- £ 
čių reikalavimą patenkino | į 
tik išdalies, priteisdamas iš į 
Lietuvos geležingelių sumo-l’į

Kada ir Kokiu Badu Svietas Susitvėrė
Rutinai susipažinkit su žemės atsiradimu — neužtenka tikėti kad 
“Dievas sutvėrė’’. 140 pusi..........................................................$1.00

Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt
Taipgi nelaukit “sudnos dienos” bet paskaitę šią kny^ą gausit su
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. 135 pusi........................$1.00

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tą garsų buvu. į ‘bedievį k unigą’, ir rašytoją, Dr. 
šliupo buvusį draugą. Su jų pave kslais. Knyga 164 pusi. . .50c

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje
Svarbus veikalas Lietuvos istorijos tyrėjams, kaip Lenkai pradėjo 
kišti katalikybę į Lietuvą ir kodėl. 264 pusi................................1.00

Meile ir Daile
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
ga turėti kiekvienam. 206 pusi.................................................. $1.00

Sidabrinis Kryželis
Arba Dailydė iš Naz.arcto"— graži apysaka iš laikų Kristaus kan
kinimo. Kiekvienam patiks. 169 pusi.....................  75c

Marija Bočkareva
Labai. įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo ka- 
riuinenčje kaip vyras. 295 pusi......................................................1.00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai? Šioje knygoje 
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais. 184 pusi.............$1.00

K a n d i d a s
Garsaus Francuzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį 
kurs pasaulyje jieškojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi.......$1.00

Tautos Vainikas — Eilių Knyga
Gražus įvairių dainų rinkinis įvairių autorių. Susideda iš dviejų 
tomų. Viso apie 300 pusi, (už abu tomu tik) ............................ 50c

Pūsčios Dvasia
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi..............................................................1-00

Trimitas — K. S. Karpavičiaus Eilės
Graži knyga romantiškų ir patriotiškų eilių, 144 pusi. .............. 25c

Pažvelgus Atgal
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi..................................$1.25

PO SENOVEI duodame $2.00 vertės knygų 
DOVANŲ NAUJIEMS skaitytojams kurie 
patys užsirašys metams “Dirvą” prisiųsdami 
$2.00, ir tiems kurie kitiems užrašys “Dir
vą” prisiųsdami $2.00 už visą metą. Kny
gą arba knygas pasirinkit iš čia pažymėto su
rašo ir siunčiant aiškiai pažymėkit jų vardus. 
Kanados Lietuviai kurie mokės $2 prenume
ratos dovanų negaus. Gaus mokant $2.50.

Namų Daktaras
Nandinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma 
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti................... $2.00

Rymas — Garsus Romanas
Garsaus Francuzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
mas. Didelė knyga, 432. pusi...................................................... $2 00

Gyvenimo Mokykla
Knyga pakelianti dvasią ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki
tuose darbuose, Labai naudinga, 235 pusi....................................2.00

Dievo Galybe
Paveiksluota knyga apie augalus, gyvius ir jų sudėjimą, apie žemės 
sudėjimą. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi..............................75c

Dailės Milžinai
Aprašymas apie buvusius Viduramžių garsiausius dailės vyrus, j’j 
gyvenimą, su daug paveikslų. 170 pusi....................................... $150

Jaunieji Skrauja!
Linksmas romanas iš ponų ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di
delė 308 pusi, knyga .........   $1.00

Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
Naujas pilnas Orakulas — d.delč praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspėjimais likimo ir laimes vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 pusi...............................  $2.00

Sveikata — Svarbi Sveikatos Knyga 
arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — su daugeliu paveiks
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš 
sveikatos ir hygienos. 339 pusi.................................................$2.00

Žinynas — visokių Įdomybių Knyga
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis 
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus 
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė 
knyga, 392 pusi.............................................................................. $2.00

Geografija arba Žemės Aprašymas
Geografija arba žemės aprašyma — didele 450 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $1), dabar ............................ $2.00

Etnologija—aprašymas apie Žmonių veisles 
Aprašymas apie žemės tautas ■— apie visas veisles, juodą, baltą, 
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3........... $2.00

Istorija Abclna
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus.......................$2.00

Kaip Rašyt Laiškus Lietuviškai ir Angliškai 
Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus 
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, į 
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................$2.00

Lietuvių Pratėviai Mažojoje Azijoje
Dr. J. šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lie- 
uvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų........................$2.00

j keti Vokiečiams minėtos su-į į Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš-
•• L. L. kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6S20 Superior Avenuemos trečdalį.

DIRVA”
Cleveland, Ohio

Už $3 metuose oralinksminstl į’ 
visą kaimą — užrašykit saviš- 

niauu į Lietuią "Dirvą“,
(Priimame Lietuvos L aisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną j ų vertę) į
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Kas Girdėt Clevelande-ApėoHnkese Į
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 44S6—Atdara vakarais

\____ ■__________________________________________________________________

Kaip Svetimi Apgauna ; 
Lietuvius

Pora numeral atgal “Dirvo
je1' buvo rašyta kaip Lietuviai, 
vieni pasivertę žydberniais agi
tuoja kad Lietuviai eitų pas 
žydus ir svetimtaučius daryti 
biznį, o boikotuotų savus, ir 
kaip nekurie patys priešinda
miesi saviems, laikas nuo laiko 
patenka į svetimų rankas ir 
buna gražiai apgaunami.

Kaip tik apie tą laiką ir pa
sikartojo tokia istorija vienam 
net biznieriui, kuri svetimi 
agentai apgavo ant kelių šimtų 
dolarių.

Jeigu jis butų nukentėjęs 
nuc Lietuvio nors ant penkinės 
tai butų lakstęs po visą miestą 
ii keikęs visus savus biznierius 
ir agitavęs eiti pas žydus, boi
kotuoti Lietuvius. Dabar gi 
tyli, niekam nei burbt, ir net 
neateina redakcijon paprašyti 
kad persergėtų kitus Lietuvius 
nuo apgavikų.

Nežiūrint kad tam žmogeliui 
Lietuviai buvo draugingi ir da
vė biznio, ir daug biznio davė 
tokie kurie butų galėję jam 
jo reikale pasitarnauti, bet jis 
r.iąnė kad svetimas jam “ge
riau” patarnaus. Ir patarna
vo ....

Tas žmogelis norėjo pirktis 
namą. Dabar galima pigiai nu- 
sipiikti, tik reikia gerai pasi
rinkti. Nors Lietuviai namų 
pardavėjai turėjo gerų parda
vimų ir davė lengvas išlygas, 
bet kur tau, reikia šalintis nuo 
Lietuvių, Lietuviai visi “apga
vikai”. Na ir pasišalino — nu
ėjo pas kokius ten žydus ar ki
tokius, kurie aprodė namą — 
visai be savininko žinios ar ki
taip ' kaip, na ir paprašė rank
pinigių. Rankpinigius sukišo, 
paėmė “kvitą”, bet dabar netu
ri nei namo nei neranda tų “tei
singų” agentų, nežino iš ko pa
reikalautų atgal pinigus. Sa
ko, vienam padavė pinigus, o 
visai kitas išrašė paliudymą, ir 
dabar negali prie nieko prisi
kabinti.

Tai yra tik pavyzdis vienas 
iš šimtų kaip Lietuvius svetimi 
apgauna.

Visi tie nukentėjusieji ture 
tų būti dėkingi tiems žydber- 
nirims kurie suagituoja juos 
neiti pas Lietuvius biznierius, 
nes jie “apgaus”....

Nuo žydbernių kenčia Lietu
viai biznieriai, bet gerai kad 
tie žydberniai pakliūva į žydų 
nagus ir atkenčia patys. Lie
tuviai biznieriai jiems norėtų 
pagelbėt ir pasitarnautų kuo- 
puikiausia, parodymui kad Lie
tuviai nėra jokie apgavikai, bet 
jie neprisileidžia, neduoda Lie
tuviams progos. Girdėjęs.

Taksų Mokėtojų ir Na
mų Savininkų Susi

rinkimas
Didelė bedarbė užėjus pri

vertė ne vieną namų savininką 
pražudyt savo namą ir sunkiai 
uždirbtus pinigus. Geruose lai
kuose daugelis- manė kad nusi
pirkus gražų namų, įmokant 
mažą dalį, ir su laiku išsimo
kės. Toks manymas neišsipil
dė, ir daugybė apgailestauja 
kad sudėjo savo pinigus į • na
mus.

Daug girdėti atsitikimų kad 
po nupuolimo namų vertės ir 
sumažėjimo darbų,1 daugelis tu
ri badauti, kiti rūpinasi kas 
reikia daryti kad kaip nors iš- 
sitaikius per didelės bedarbės 
laikus.

Toks kritiškas laikas verčia 
ne vieną rūpintis gauti gerus 
patarimus kaip elgtis. Todėl 
mes kviečiame visus namų sa
vininkus ateiti į šį masinį su
sirinkimą, kuris Įvyks penkta
dienio vakare, Rugpjučio-Aug. 
12 d., Lietuvių salėj 8 vai. va
kare. šiame susirinkime išgir
site daug svarbių dalykų kurie 
paaiškės iš įvairių' kalbėtojų.

Reikia suprasti kad dabarti- 
iės gyvenimo sąlygos persikei- 
ė, o taksų ir procentų mokes- 
ys pasiliko tie patys. Miestas 

kas metai balsuoja už visokius 
tonus. Už tą naštą kokią mie
gas uždeda daugeliui reikėjo 
nistoti ir savo namelius.

Kitos tautos jau laiko tokius 
susirinkimus, todėl Lietuviai 
neprivalo pasilikti.

Svarbu kiekvienam namų sa- 
zininkui ateiti. Nebus kalba
ma apie jokią politiką ir nebus 
žaiigos. Komitetas

APKALTINTI. Sąryšyje su 
pražuvimu iš apskrities iždo 
zirš pusės milijono dolarių, per
eitą savaitę išnešta apkaltini
mai Republikonų partijos vadui 
ioje srityje, Maurice Maschke, 
lUvusiam miesto tarybos na
mui Herman H. Finkle, ir pen- 
ciems kitiems turėjusiems ben- 
Iro su apskrities pinigais.

Kožnam jų paskirta užstato 
oo $20,000 iki teismo.

Tyrinėjimai tęsėsi kelintas 
mėnuo ir galiaus prieita prie 
nužiūrėtų kaltininkų.

“RIMBAS”. “Dirvos” krau- 
uvėje galite gauti naują dide- 

'į juokų žurnalą “Rimbą”. Jis 
šleistas paminėjimui SLA. sei
mo. Kaina tik 10c. Patartina 
įsigyti.

Iš MOTERŲ Ratelio. Nors 
nesijaučiu kaip moteris bet į 
moterų parengimus kaip kada 
nutraukiu. Liepos 30 d. vaka
re Moterų Ratelis turėjo savo 
mėnesinę, card party pp. J. Bra
zauskų namuose, 1259 E. 79 St. 
Nors pribuvau vėlai, bet nepra
leidau nieko neužmatęs ir ne
nugirdęs. Tarp svečių buvo 
pp. Zieniai iš Lorain, p-lė Spū
dis iš Pennsylvanijos ir p. če- 
rauka iš Ashtabula. Visi turė
jo gerus laikus. Vieni korta
vo, o kiti politikavo, kalbėda
mi apie SLA. reikalus ir kitą 
seimą. Jonas pasakė kad kita
me seime jis jau nebus maršal
ka bet bus kandidatas į SLA. 
Vice Prezidentus! Na, dievu
liau tau padėk, pasakiau.

Jonas Jarus.

GELŽKELIŲ tarnautojų 22 
unijų viršininkai turės savo su
važiavimą Clevelande Rugpjū
čio 11 d. aptarimui būdų kovos 
prieš gelžkelių kompanijų su- 
manynią suvienyti tam tikras 
rytinių valstijų linijas.

F. SAUKEVIČIUS nukentė
jo. F. Saukevičiua pėreitą šeš- 
adienį atsidarė naują krautu

vę kampas E. 71 St. ir Dellen- 
)augh avė. Atidarymas buvo 
įasekmingas, ir jis ištaria šir- 
lingą ačiū “Dirvai” ųž prane
šimą apie atidarymą krautu
vės. Tačiau Saukevičių patiko 
r didelė nelaimė tą patį vaka
rą. Apie 7 vai., jam nesant 
krautuvėje, jon atėjo, A. Jutė- 
nas (Yotans), kuris krautuvė
je suvedė elektros vielas. Sau- 
kevičius sako, ineidamas iš lau
ko į krautuvę pamatė Jutėną 
viduje ko tai rėkaujantį, ir vos 
spėjus ką jam pasakyti, Jutė- 
nas, be jokios priežasties, išsi
traukė kūjelį ir rėžė Saukevi- 
čiui į veidą. Pataikė per aki
nius tiesiai į dešinę akį, suva
rė į akį stiklus ir akį visiškai 
sužeidė. Saukevičius tapo nu
vežtas ligonbutin, išimta stik
lai, žaizdos apsiuvinėtos, bet sa
ko greičiausia akies neteksiąs.

Jutėną krautuvėje buvę du 
vaikinai nugalėjo ir sulaikę pa
šaukė ir atidavė policijai. Jis 
apkaltintas pasikėsinime už
mušti, bus teisiamas.

Išreiškiame p. Saukevičiui 
giliausios užuojautos jo tokio- 

Į jo nelaimėje.

LENKAI apsigavo. Cleve- 
landietė Lenkė, Stella Walsh, 
atsižymėjus daugelyje moterų 
sporto lenktynių, čia gyvenda
ma nustojo darbo. Ji rengėsi 
dalyvauti Los Angeles pasauli
nėj Olympiadoj, ir pasakė jeigu 
Clevelando miestas duos jai ge
rą darbą tai ji Olympiadoj da
lyvaus kaipo Amerikietė, bet 
jeigu ne, ji ten atstovaus Len
kiją. Miestas jai tinkamo dar
bo neturėjo, todėl ji per Lenkų 
konsulatą New Yorke užsirašė 
Olympiadon kaipo Lenkijos at
letė. Olympiadoj ji laimėjo 
merginų lenktynes.

Dabar Clevelando Lenkai, ku
rie prikurstė ją atstovauti Len
kiją jau gailisi. Pargryždam? 
į Clevelandą ji butų buvus iš 
kilmingai viso mičsto nriimia, 
gi dabar, jeigu norės gauti pa
garbos turi važiout į Varšavą. 
Clevelande gyvena jos tėvai ir 
ji čia be abejo gyvens po seno
vei. Kai sugryš iš Los Angeles, 
tik vieni Lenkai ją galės pa
sveikint.

Jos Lenkiškas vardas yra 
Stanislawa Walaszewska.

Ji kelis kartus seniau laimė
jo įvairiose vietose ir buvo iš
kilmingai sutikta kaipo Cleve- 
landietė.

SAKO DARBAI GERĖJA. 
Miesto-valstsijos darbo biuro 
vedėjas sako- kad Clevelande 
įer Liepos mėnesį dikčiai padi- 
lėjo ėmimas darbininkų į laiki
nus darbus.

Be to, dirbtuvės pradėjo rei
kalauti aniatninkų prie visokių 
našinų darbų: reikalauja tool 
ir die dirbėjų ir designerių, kas, 
io nuomone, yra geras ženklas 
gerėjimo darbų. Tai esą pa 
natas darbams įvairiose dirb
tuvėse. Sako, pagerėjimas tu
rės apsireikšti per mėnesį ar 
šešias savaites.

Maistas šiuo tarpu Clevelan
de yra pigesnis negu buvo 1914 
mejais. šį pusipetį dar nupi 
go apie 5 nuoš. ,

Šiaip pragyvenimo reikme
nys, ypač namai, yra dar 42 
nuoš. brangesni negu 1914 m.

BONŲ veteranams skirstan
tis iš Johnstown, Pa., kur jie 
apsibuvo po išėjimo iš Wash 
ingtono, Ohio valstijos guber- 
latorius sako jog dubs pagalbą 
jiems pervažiuoti per Ohio, bet 
tebus pavelyta apsistoti.

LIETUVIŲ Kultūrinio Dar 
lėlio Sąjungos susirinkimas at
sibus penktadienio vakare, 12 
d. Rugpjučio-August. Draugi
jų atstovai prašomi dalyvauti.

TILTO atidarymas. Ateinan
tį antradienį bus atidarymas 
naujo Fulton-Denison tilto, kas 
bus atlikta su didelėmis iškil
mėmis, tikima dalyvaus 30,000 
žmonių.

RISKO laimėjo. Pirmadienį 
Clevelande įvyko kumštynė vie
tinio ' Johnny Risko su Chica- 
giečiu Tuffy Griffith. Risko 
laimėjo punktais. Jie mušėsi 
12 raundų.

Iš Bostono skelbiama kad 
Jack Šarkis norėtų turėti kum
štynes su Risko arba su Chica- 
giečiu Levinsky.

!| įgaliojimai
į reikalingi Lietuvoje pirki- 
: mui, pardavimui, valdymui 
S žemių ir kitokio turto.

;| K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
! Rašykit laiškais arba atsi-• j 
! lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio. : 
į L--------------

NELAIMĖ PATIKO MUSŲ 
BROLĮ IR šVOGERj KLE

MENSĄ VIDŽIŲ
Kaip yra sakoma, žmogus iš 

luiki.i pareina ir kaip dulkė 
pranyksta. Taip atsitiko ir su 
Klemensu Vidžium, kuris pra
bado savo gyvastį automobilio 
lelaimėj Chicagoje Liepos 17 

d., 10 vai. vakare, ant Archer 
avė. Klemensas mirė' dar jau
nas vyras, 43 m. amžiaus.

Būdamas 16 m. amžiaus jis 
atvyko į šią garbingą šajį lai
mės jieškoti, kaip ir daųgSlis 
iš musų darėm, Lietuvoje pa
likdamas brolį, dvi seseris ir 
senus tėvelius. Išpradžių jam 
čia gerai sekėsi, ir pagal savo 
Išgalės šelpė savo tėvelius. Bet 
išgyvenus apie porą metų šio
je šalyje, Pittsburge, Pa., dir
bant dirbtuvėje jam sulaužė 
kairęją ranką, kurią vėliau rei
kėjo iki peties nupjauti. Biskį 
vėliau atvažiavo iš Lietuvos ir 
j brolis, Adomas, kurie abu 
pasitarę parsitraukė iš Lietu
vos savo seserį Daratą, Už
ėjus pasauliniam karui, kada 
Vokiečiai paėmė tvarkyti Lie
tuvą, seneliai Vidžiai nepaneš- 
dami vargo 1917 metais abu 
persiskyrė su šiuo pasauliu.

Apie 15 metų atgal, Klemen
sas ir Adomas Vidžiai apleido 
Pittsburgą ir Jšvažiavo į Chi- 
eagą. Ten pradėjo jieškoti bu
do pragyvenimui daryti. Kle
mensas inėjo į real estate biz
nį, jam gerai sekėsi pakol ne
užėjo didžioji bedarbė. Bet ir 
dabar jis nebėdavojo, visur bu
vo žinomas ir laikomas kaipo 
geras ir teisingas Lietuvis.

Paėjo iš Lietuvos Panevėžio 
apsk., Pučekų kaimo. Lai bu
na jam lengva šios šalies žeme
lėje. Jonas Jarus (švogeris).

108 suvažinėta. Clevelando 
gatvėse nuo metų pradžios jau 
suvažinėta 1C8 ypatos.

Prigėrė Clevelando valido
liuose besiinaudydarni jau 26 
žmonės.

YRA LAIŠKAS. “Dirvoje” 
yra laiškas iš Lietuvos M. L. 
Balčiūnui nuo Marijonos Aba- 
ienės, iš Maniuliškių k., An

tazavės p., Zarasų ap.

ATĖMĖ kelines. Plėšikai in- 
eję į vieną namą ant Prospect 
avė., kur vyrai užsiėmė gemb- 
leryste, apvogė juos ir priedui 
atėmė nuo visų kelines kad ne
galėtų vytis.

OHIO THEATRE
Pradedant sekmadienį, Rugp. 7, 

Robert McLaughlin perstatys vienį 
"š žymiausių musų gentkartčs ak- 
'orkų, Alice Brady, viename iš di
liausių visų laikų veikalų, ‘Rain’, 
'nos artistės užkvietimas skaitoma 
lidžiausiu laimėjimu šiame sezone, 
les tikima kad tas veikalas su pa- 
iglba Miss Brady vadovaujamoj ro
lėj Sadies Thompson bus perstaty
tas New Yorke ir Chicagoj po va
dovyste Mr. McLaughlin’s.

Dalykas dedasi Pietinių Jurų sa
loje, mažame hotelyje. Nupuolusio 
iryvenimo mergina, Sadie Ehompson, 
atsiranda tenai, apie kurią visas vei
kalas ir sukasi.

NAUJAS SAVININKAS
Buvusioj Pehvalio krautuvėj 6502 

Superior Ave. dabar randasi nau
jas savininkas ir užkviečia visus tos 
Įstaigos rėmėjus remti jį kaip se
niau. Čia užlaikoma po senovei 
saldainių, groserio, ice cream, pieno, 
mals ir hops, ir mokyklai reikmenų.
E. Warren Confectionery

6502 Superior Ave.
i . .

Joe Raulmaitis
6903 Superior Avenue

AVALŲ TAISYMO VIETA 
Puiki, gerai įrengta avalų taisymo 
dirbtuvė su visomis vėliausiomis 
mašinomis. Darbas garantuojamas. 
Patarnavimas greitas. Kainos že
mos. Kviečiame Lietuvius atnešti 
mums visą avalų darbą. (33)

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

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

Skan )s Amerikoniški ir Europišlti 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

• UŽKVIEČIAM VISUS.

IsCoiOwood darbininkais. Paskui staiga iš-j Norit uždirbti PINIGŲ? Iš
sitraukė revolverį ir atėmė iš sitaikykit laiką pašvęsti “Dir- 
gasolino pardavėjo $107. Pa-j vos” vajui, Bus duodama pini- 
grobęs pinigus leidosi bėgti.1 giški atlyginimai.

IŠ PARAPIJOS mitingo. 31 
d. Liepos naujos parapijos, baž
nytinėje salėje įvyko parapijos 
susirinkimas; dalyvavo skait
lingas būrelis parapijonų. Vi
si turėjo mintyje išgirsti blo-j 
gą naujieną, kadangi mitingas Į 
šauktas vidurvasarį, vietoj sy
kį į metus. Susirinkimą atida
rė ir uždarė pats klebonas. Ra
portai ir protokolas tapo vjsų 
priimta. Komitetas nurodė del 
kokios priežasties šaukta pus
metinis susii ''ūkimas, nes para
pijai su mažomis incigomis bu
vo sunku verstis. . Paaiškinta 
jog tame kaita bedarbė. Ko
mitetas pi’.iše. psrapiįonų duo
ti gerus įnešimus kukiu budu 
galima butų gauti daugiau , in- 
eigų antrą pusmetį pragyventi.

Reikia tikėti kad šis susirin
kimas atneš didelę naudą, ir 
komitetas stoja vienybėje dir
bti, parapijonai žinos kaip pa
rapijos pinigai tvarkomi. Baž
nyčiai prisieis pabūti be var- 
goninko ir sumažinta kitos iš
laidos. Baigiant susirinkimą 
parapijonai metė dolarines ir 
žadėjo toliau daugiau aukauti.

D. A.

Tačiau jį ėmė vytis vienas juo
dukas su šautuvu. Plėšikas 
įbėgo į Nathaniel gatvę norė
damas pasprukti, juodukas pa
leido jam vieną šūvį į užpaka
lį. Jis dar vis bėgo, norėjo 
ištrūkt skersai St. Clair gatvę, 
bet vėl nelaimė: iš priešais jį 
sutiko poEcijantas, kuris smo
gė buože į kaktą ir parmušė. 
Jis sulaikytas ir nugabentas li
goninėn. šūvį Matęs.

t Ofiso Telefonai Namų “ 
į-MAin 1773 KEnmore 4740W..

P. J. KERŠIS :: 
|1414 Standard Bank Bldg. E 
į Baigęs teisių mokslą Cumber- ” 
* land Universitete ir darbuojas .. 
v su' Teisių ofisu advokatų " 

1‘f Collister, Stevens ir “
Kurzenberger ;į

Su visais teisių reikalais Lietu- ! i 
• viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 
į kreipkitės prie musų. J

I PASKUTINIS ir GALUTINIS

| NUPIGINIMAS
š Visų Musų Krautuvėje Esančių
I VYRŲ vaikių U ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖSIKI S2.45

VERTĖS $1.00 vertės 75c
Niekas Nerezervuojama

VAIKŲ GRYNOS VILNOS -n VYRŲ GRYNOS VILNOS QQ į 
MAUDYMOSI SIUTAI 5vC MAUDYMOSI SIUTAI

= THE KRAMER & REICH CO.
: 7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. ■
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

PIKNIKAS. Naujos para
pijos komitetas išgirdęs dau
gelio neužsiganėdinimą virvės 
traukioje piknike Liepos 24 d., 
rengia kitą pikniką Rugp. 14 
d. ir žada patenkinti visus, šis 
piknikas bus visiems žinomoje 
vietoje, Neuros Darže, Bruns
wick, O. Ten vieta graži, ma
lonu bus laiką praleisti links
mai ir susipažinti su Clevelan
do visuomene. Tėmykit skel- 
vimą apie tai vėliau.

A. Dubauskas.

PAKLIUVO. Liepos 30 d., 
4 vai. po pietų, atėjo į gasoli- 
no stotį prie Five Points vaiki
nas, apie 21 m. amžiaus, neva 
pasiklausyti radio, ir šnekučia
vosi tūlą laiką su ten buvusiais

SPECIALI
For a Short Time

DRY CLEANING
Men’s Suits or O’coats 49c 
Suits or O’coats Sponged

and Pressed 25c
Ladies’ Spring Coats or

Dresses 69c

Rosedale Dry Cleaning
6702 Superior Ave.

—No delivery—

| MRS. A. JAKUBS |
(A. JAKUBAUSKIENĖ) Ę

= Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 

tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-
E nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- = 

gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. =

E 6221 Edna Avenue ENdicott 1763 |
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii".
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THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio/

Ask your Local Tourist or .
Ticket Agent for nezu C&B
Line Folder, including Free
Auto Map and details on 

our All-Expense Trips. -

ONLY $375 One Way Rd. Trip 
between CLEVELAND and BUFFALO

Autos, any size, carried for only $3.75 
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)

Why drive when you can put your car aboard 
for less than the cost of oil and gas?
More restful.,. cheaper . .. and saves a day.

Steamers each way, every night, leaving 
at 9:00 P.M., May 15 th to November 1st

Cleveland and Pt. Stanley, Canada, Division 
July 1st to September 5th inclusive on Friday, 
Saturday and Sunday only ... $3.00 one way; 
$5.00 round trip. Any car only $3.75

KITOS EKSKURSUOS
KURIE NORI IŠVAŽIUOTI Į LIETUVĄ DABAR, ARBA IR KIEK 
VĖLIAU, VISADA GALI GAUTI GERUS LAIVUS IR GERĄ PA
TARNAVIMĄ atsikreipiant i mus. dokumentai išgau
nami Į KELETĄ DIENŲ. Prisidėkit prie vienos iš šių Ekskursijų —

“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

“Manhattan” (naujas S. Valstijose statytas laivas) 
— Rugsėjo 7 d. per Hamburgą.

“Paris” — Spalių 8 d. per Havre (Francuziją).

DOKUMENTŲ kreipkitės Į “Dirvos” AgentūrąKELIONEI

Kreipkitės informacijų j: “DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio


