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Bėdinas Laukia
Fašistų Perversmo
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SAKO, KETURI MILIJO
NAI GALI GAUTI

DIRBTI
Washington. — Senato

rius Wagner iš New Yorko 
sako kad bėgyje penkių mė
nesių galėtų būti pastatyta 
dirbti keturi milijonai dar
bininkų jeigu valdiška Re
konstrukcijos F i n a n s inė 
korporacija imtų gyviau ir 
be tokių varžymųsi kaip da
bar, veikti.

Wagner atsilankė pas tos 
korporacijos vedėjus patar
damas kad jie atmestų tū
lus suvaržymus kurie kliu
do, ir paleistų valdžios pi
nigus į darbą.

“Ekonominio a t si gaive- 
liojimo greitumas priklau
so nuo to kaip gyvai veiks 
ši korporacija.”

Clevelande, Midland Steel 
Products Co., gavo $5,000,- 
000 užsakymą iš Chrysler 
automobilių išdirbystės pa
daryti automobilams rėmų.

Užmušta 59 angliakasiai. 
Tokio, Japonija. — Ištikus 
sprogimui arti Hokkaido, 
Japonijoj, Rugp. 6 d. už
mušta 59 darbininkai.

Wilkes-Barre, Pa. — Nu
kritus kasysklos luboms už
mušta trys darbininkai: J. 
Letukas, J. Korilla, abu ,iš 
Edwardsville, ir C. Riskey 
iš Pringle.

Birmingham, Ala. — Ža
da atsidaryti grafito kasy
klos, kur gaus darbo apie 
200 darbininkų.

Youngstown, O. — Plie
no ir geležies darbai eina 
visai silpnai, tik 15 nuoš. 
normalio.

Mahoning Valley Steel 
Co., Niles, Ohio, atidarė še
šis savo skyrius. Dirbtuvė 
buvo uždaryta nuo Liepos 
1 dienos.

Washingtone Įvyksta pa
sitarimas apie darbų page
rinimą. Konferencija su
siduria su keletu pasiūly
mų, tarp kurių yra: Įvedi
mas penkių dienų darbo i 
savaitę; šešios valandos Į 
dieną; 30 valandų savaitė; 
paliuosavimas iš darbų ve
dusių moterų kurių vyrai 
dirba, ir tt.

EPIDEMIJA MEKSIKOJ
Meksikoj, Arteaga mies

te, siaučia raupų epidemija, 
kasdien miršta po 10 žmo
nių.

K

ĮVESTA MIRTIES
BAUSMĖ UŽ POLI

TIŠKAS ŽUDYNES

Berlinas, Rugp. 9 d. — 
Vokietijos vyriausybė susi
rūpinus kas gali atsitikti, 
kadangi šiose dienose Hit
lerio fašistai pradėjo rink
tis aplink Berliną su tikslu 
padaryti užpuolimą ir iš
versti von Papen’o vyriau
sybę. Pats Hitler nori būti 
von Papen’o vietoje kancle
riu. Vyriausybė pasistatė 
kariumenę užpuolimui su
laikyti.

Vyriausybė išleido du aš
triu patvarkymu, įvestama 
mirties bausmę už darymą 
ginkluotų užpuolimų, ir įs
teigė specialius teismus vi
sų riaušininkų greitam nu
baudimui.

Visoje šalyje miestuose 
pasikartoja riaušės.

TERORAS VOKIETI
JOJE NESILIAUJA
Berlinas. — Diktatorius 

Franz von Papen pasiryžo 
imtis griežčiausių priemo
nių sulaikymui Vokietijoje 
partijų kruvinų kovų ir te
rorizmo. Prezidentas von 
Hindenburg gryžo į Berli
ną pasirašymui naujo akto 
prieš teroristus.

Nežiūrint visų vyriausy
bės pastangų, Vokietijoje 
kasdien pasikartoja bombų 
sprogimai, šaudymaisi, su
žeidimai ir net užmušimai 
žmonių.

Vyriausybė žada įvesti 
mirties bausmę už visas po
litiškas žudystes, sabotažą, 
sprogdinimą tiltų ir gelžke- 
lių ir griežtas bausmes už 
nešiojimąsi ginklų.

Reichenbache, Silezijoje, 
vienas Hitlerio fašistas su
sisprogdino save Į šmotus 
norėdamas, mesti bombą į 
socialistų laikraščio redak
ciją. Bomba sprogo jo ran
koje.

Kova eina tarp komunis
tų, fašistų ir socialistų.

Dabartinė Vokietijos vy
riausybė nori duoti kokią 
nors vietą Hitleriui valdžio
je, tikėdama kad taip galės 
sulaikyti jo karštagalvius 
pasekėjus nuo kėlimo riau
šių.

ŠIMTAI CHINŲ ŽUVO 
POTVINYJE

Harbinas, Mandžurija. — 
Dideli potviniai užsėmė ke
lis miestus, sunaikino lau
kus, ir prie šimtų žuvusių 
kiti desėtkai tūkstančių su
siduria su badu ateinančią 
žiemą. Tarp benamių ap
sireiškia cholera.

AKCIJOS SMARKIAI 
KYLA

New York. — Pastarų 
kelių dienų bėgiu New Yor
ko biržoje atsibuvo smar
kiausi pardavimai akcijų— 
jos smarkiai ėjo ir kainos 
nekuriu labai pakilo. Ben
drai jų kainos ant popieros 
pakilo $10,000,000,000 su
moje. <

Nekui'ie dikčiai pasipelnė 
iš akcijų kurias turėjo pi
giai pirkę.

Akcijų kilimas rodo kad 
laikai turės gerintis.

EKS-KAREIVIAMS PRA
ŠO VIETOS MEKSIKOJ
Johnstown, Pa. — Bonų 

armija galutinai iš čia išsi
skirstė. Paaiškėjo kad vie
nas eks-kareivių vadų krei
pėsi į Meksiką prašydamas 
vietos ten veteranams Įs
teigti savo stovyklas.

Walter W. Waters, vete
ranų komandierius, kuris 
randasi Washingtone, pra
neša jog jis rengiasi važi
nėti po visą šalį su prakal
bomis apsakymui kaip ve
teranai buvo iš Washing- 
tono vejami. Jis taipgi ma
no apžiūrėti vietas kur ga
lėtų kožnos valstijos vete
ranai steigti .savo stovyk
las.

NAUDINGA SAVANO
RIŲ ORGANIZACIJA 
Švedijoj šiose dienose ap- 

vaikščioja 25 metų sukak
tuves draugija kuri susior
ganizavo tikslu gelbėti ne
laimėje patekusius Baltijos 
juroje laivus ir žmones.

Savo 25 metų gyvavimo 
laiku draugijos nariai iš
gelbėjo 2,200 žmonių ir da
vė pagalbą 443 laivams. Ji 
užlaiko keliolika greitų mo
derniškų motorinių laivų.

Su v. Valstijų visuose val
diškuose darbuose tarnau
ja apie 500,000 ypatų. Iš 
jų apie 70,000 prisilaiko 'pa
čioje sostinėje Washingto
ne, o kiti išsimėtę po visą 
šalį ir salas.

Valdžia rūpinasi sutvar
kymu sistemos kad valdiš
kuose darbuose dirbtų pen
kias dienas Į savaitę ir me
tų bėgyje kožnam tarnau
tojui išeitų apie 30 dienų 
atostogų be užmokesnio.

SUKILIMAS ISPANIJOJ;
8 UŽMUŠTA

Madridas, Rugp. 10 d. — 
Prašalinto karaliaus šali
ninkai surengė sukilimą ir 
užėmė miestą Seville. Su
sirėmime užmušta S ypa- 
tcs. Gabaus sukilėliai ta
po nuveikti.

JAPONIJA RENGIASI 
PRIEŠ CHINIJĄ

Tokio. —Japonas užėmus 
Jehol provinciją Mamjlžuri- 
joje, yra galimybės kad jie 
eis ir toliau ir gali kėsintis 
užimti Chinų miestus Pei
ping ir Tientsin. >

Japonijos karo depart
ments išleido pareiškimą 
pasmerkianti Mandžurijos 
karo vadą už jo organizavi
mą “banditų” Mandžurijo- 
je. Mat, Mandžurijoje ei
na nepaliaujami Chinų už
puolimai ir prieštaravimai 
ten Įsiveržusiems Japonams 
tai Japonai sako kad tai 
yra “banditai” ir po “ban
ditų gaudymo” priedanga 
šeimininkauja Ma'udžurijo- 
je.

JUROJE ŽUVO 22 ŽUVI
NINKAI

Vigo, Ispanija. — Apvir
tus vėtroje žuvininkų lai
vui prigėrė 22 žuvininkai.

PASKYRĖ NAMŲ PA
SKOLOS BANKŲ 

VEDĖJĄ
Washington. — Preziden

tas Hoover paskyrė buvusį 
kongrųsmaną Franklin W. 
Fort iš New Jersey vedėju 
Federalio Namų Paskolos 
Bankų. Paskirta taipgi ir 
kiti tos bankų sistemos na
riai, kurie nuspręs kur ir 
kiek bankų Įsteigti.

SKRIS 1,000 MYLIŲ 
Į VALANDA

Vokietijoj beveik užbaig
tas dirbdinti naujos rūšies 
orlaivis kurs tikima galės 
skristi oru baisiu smarku
mu—apie 1,000 mylių Į va
landą. Bet jis turės pasi
kelti aukštai Į skystą at
mosferą. Lakūnams sėdė
ti Įrengta visiškai tandžiai 
užsidarantis kabinetas kur 
jokis oras iš lauko negali 
ineiti. Jie kvėpuos su sa
vim pasiimtu oksigenu.

NORI UŽGINT VALDŽIAI 
BIZNIAVOT

Iš daugelio kampų Suv. 
Valstijų laikraščiai ir spau
stuvių organizacijos pro
testuoja prieš tai kad val
džios spaustuvės pristato 
biznieriams vokus (konver- 
tus) su pašto ženkleliais ir 
atspausdintus su jų antra
šais už visai pigiai. Tas at
ima bizni iš spaustuvių.

STIPRINASI PRIEŠ 
JAPONUS

Harbinas, Mandžurija.— 
Iš Vladivostoko pribunanti 
keliauninkai sako kad so- 
vietų Rusija smarkiai stip
rina Vladivostoko uostą ir 
ineigą į uostą, tikėdama Ja
ponų užpuolimo. Naktimis 
atveža i Vladivostoką karo 
tankus, lėktuvus ir kitas 
reikmenis.

Depo rtuoja komunistą. 
Boston, Mass. — Gauta lei
dimas iš S. V. Aukščiausio 
teismo deportuoti komunis
tę agitatorę Edith Berk- 

. man, komunistų audinyčių 
darbininkų unijos organi- 

1 zatorę.

DU MILIJONAI NE
DIRBA DEL SULAI
KYMO STATYBOS

Apskaitliuojama kad Su
vienytose Valstijose šią va
sarą du milijonai darbinin
kų negali dirbti del to kad 
visoje šalyje sulaikyta la
bai daug viešų būdavojimo 
darbų iš priežasties stokos 
pinigų. Viso darbų sulai
kyta už apie $2,250,000,000. 
Delei budavojimo sustojimo 
visiškai nupuolė plieno b- 
geležies ir cemento darbai.

Pereitų 10 metų bėgyje 
Įvairių viešų budavojimų į 
metą išeidavo nuo pustre
čio iki trijų bilijomi dola- 
rių. Šymet tokių budavoji
mų bus padaryta už nedau
giau kaip $800,000,000.

Viename tik New Yorke 
tokiu darbu sulaikyta už 
$478Ą10,000 "sumą.

LAIKRAŠTININKE pa
laidota JUROSE

La Jolla, Cal. — Pacifi- 
ko vandenyne paleista ant 
vėjų pelenai Ellenos Brow
ning Scripps, kuri mirė 3 
Rugpjūčio, sulaukus gilios 
senatvės. Ji buvo narė ži
nomos Amerikoje laikraš
čių leidėjų šeimos Scripps. 
Ji .išbuvo visą amžį netekė
jus ir iš pat jaunų dienų su 
broliu darbavosi išaugini- 
mui savo firmos, kuri, da
bar turi dienraščius beveik 
visuose žymesniuose Ame
rikos miestuose.

Toje pat vietoje juroje 
palaidota pelenai jos brolio 
mirusio 1926 metais.

SOVIETAI STATOSI 
NAUJUS GELŽKELIUS
Maskva. —.Rusijos gelž- 

kelių sistema labai prasta 
ir ją reikalinga greitu lai
ku praplėsti ir taisyti, nes 
to reikalauja šalies gynimo 
reikalas, sako jaukas gelž- 
kelių komisaras Andrėje v. 
Šymet pradės veikti loko- 
motivų dirbtuvės kurios iš
dirbinės naujus traukinius 
gelžkeliams.

šeši sudegė. Waukegan, 
Ill. — Užsidegus ir sudegus 
mažam mediniam hoteliui 
ugnyje žuvo šešios ypatos.

Gen. Ma gyvas. Pereitą 
sakaitę buvo pranešta kad 
Japonai užklupo ir sušaudė 
Mandžurijos karo vadą Ge
nerolą Ma Čan-Šan. Bet 
paaiškėjo kad tarp sušau
dytų Chinų Generolo Ma 
nebuvo ir jis yra gyvas.

Japonai vis varo savo va
jų po Mandžurija gaudyda
mi Chinus “banditus-.

Lenkijoje, prie Powurs- 
ko, žaibas nutrenkė šešis 
Lenkus kareivius laike ei
senos.

GERAS DERLIUS 
KANADOJE

Kanados agrikultūros de- 
partmentas skelbia kad šy
met vakarinėj Kanadoj ja
vų derlius yra sulyginamai 
geras. Bus 430,000,000 bu
šelių.

DONALD DAY APIE 
LIETUVĄ

Ar verta remtis pranešimais tokio žmogaus kuris 
nesiskaito su jokiais faktais?

Jau nuo keleto metij Ry
goje gyvena tūlas Mr. Do
nald Day, kuris yra Chica- 
gos Tribune korespondentas 
Baltiko valstybėse. Laikas 
nuo laiko jis atsilanko ir 
Lietuvoj ir pasiunčia iš ten 
savo laikraščiui žinių apie 
Lietuvą.

Jeigu neklystu, Chicago 
Tribune yra vienintelis A- 
merikos laikraštis, kuris 
laiko Pabaltėje savo nuola
tinį korespondentą. Už tai 
reikėtų šiam laikraščiui tik 
padėkos reikšti. Tikslus i- 
vykių nušvietimas Pabaltės 
valstybėse ir gretimuose 
Sovietuose turi nemažos 
svarbos kaip Amerikos vi
suomenei, taip ir toms pa
čioms šalims. Pabaltės val
stybės yra ant pat Sovietų 
vulkano kranto — neužge
susia ir veikiančio vulkano, 
kuris dar nėra sustingęs Į 
pastovią formą. Taigi obser- 
vacijos (tėmijimo) punktas 
yra labai svarbus ir atsa
kingas. Ir žinios iš šio punk
to todėl turėtų būti itin tik
slios ir galimai teisingos.

Nelaimėj, to negalima pa
sakyti apie kalbamojo p. 
Donald Day žinias. Jo tei
kiamas žinias seku nuo pat 
pradžios, taigi bus jau bene 
arti dešimts metų. Kuone 
visas jo žinias turėjau pro
gos palyginti neabejotino 
tikrumo daviniais. Pasekmė 
yra ta: nenoroms tenka 
prieiti prie išvados, kad šio 
korespondento pakartotinai 
teikiamos žinios yra ma
žiausiai vertos pasitikėjimo. 
Jų netikslumas — nepapras
tas, stoka orientavimosi pa
dėtyj — stebina, iš piršto 
išlaužti neva faktai — ne- 
naujiena, o tankiai daromi 
išvadžiojimai ir inuendo — 
liepia tankiai abejoti apie 
korespondento atsakantu- 
mą.

Kad nebūti tuščiakalbiu, 
štai pavyzdys jo paskutinės 
korespondencijos- iš Kauno, 
tilpusios Chicago Daily Tri
bune Liepos mėn. 26 d. Ji 
yra klasiškas šio korespon
dento darbuotės pavyzdys. 
Ji yra taip netiksli ir taip 
klaidingi, kad ne tik publi
ką, bet ir phtį savo laikraštį 
jis suklaidina. Laikraštis, 
pasiremdamas koresponden
cijos turiniu, uždeda tokius 
antgalvius:

“Lietuviai ir Lenkai pasi
rašo paliaubas; Atidaro sie
nos trafiką. — Prieina prie 
laikinos sutarties Vilniaus 
Ginče.”

Korespondentas taip pa
duoda žinias, kad jų turi
nys ištikro priveda prie to
kių išvadų. O tuo tarpu ab
soliučiai nieko panašaus nė
ra įvykę.

Pasijokim tą jo korespon- 
I denciją. Štai svarbesni p. 
Donald Day korespondenci

jos tvirtumai

1. “Lietuvos Vyriausybė, 
— rašo jis, — kuri dėl Vil
niaus priklalsomybės, per 
dvyliką metų laikė neoficia
lų karo stovį su Lenkija, 
galų gale leido atidaryti 
trafiką per’ Administracijos 
liniją.... Tautų Sąjungos 
Įsakytos atidaryti savo sie
nas, Lietuva ir Lenkija pasi
rašė susitarimą.”

Išrodo naujas Įvykis. Tik
rumoje — nieko panašaus. 
Man yra iš tikrų šaltinių 
žinoma, kad jokio “trafiko 
atidarymo” per demarkaci
jos (arba administracijos) 
liniją neįvyko. Tautų Sąjun
ga niekuomet nedavė “įsa
kymo” atidaryti sienas, nes 
ji nei neturi teisės duoti jo
kių Įsakymų. Čia minimoji 
sutartis pasirašyta dar Ge
gužės mėnesyj 1928 metų 
ir ji liečia ne “sienų atida
rymą”, bet susitarimą dėl 
perėjimo demarkacijos li
nijos tik tiems pasienio gy
ventojams, kurių ukius per
kerta kalbamoji demarkaci
jos linija. Iš abiejų linijos 
pusiųgyvenaLietuviai; Lie
tuva, pasirašydama šią su
tartį 1928 metais, davė jiems 
galimybės liuesai apdirbti 
savo perkirstus laukus, — 
ko jie pirmiaus neturėjo. 
Nuo 1928 metų nieko naujo 
neįvyko. Bet koresponden
tas sudaro tokį jovalą, iš 
kurio išeina, kad kas tai 
naujo pasidarė, — kuone 
naujos, paliaubos.

2. Toliaus — nors esą dar 
vis negalima nei laiškų nei 
telegramų siųsti, neigi nėra 
nei geležinkelų nei autobusų 
susisiekimo, bet, — sako ko
respondentas, — “Lietuvoj 
esąs judėjimas tuos dalykus 
sutvarkyti.” Koks judėji
mas? Kame jis pasireiškia 
ir kuo iššauktas? Lenkai e- 
są nuo tūlo laiko darę “drau- 
kiškų žygių.” Ir toliaus štai 
kokios košės koresporiden- 
tas nateikia:

“Trys metai atgal — rašo 
jis — Lietuviai leido skautų 
burini pereiti sieną. Jie (ta
riami skautai) sutiko Len
kų pasienio sargybas ir pa
aiškino, kad jie nori atlan
kyti Vilnių, Lietuvos seną 
sostinę. Lenkai mandagiai 
juos priėmė ir skautai su
grįžo namo, girdami jų pri
ėmimą.”

Viršminėta ištrauka yra 
žodis-žodin vertimas. Kaip 
ją suprasti? Kitaip negali
ma tik, kad Lietuvos skau
tai buvo nuvykę Vilnium, 
kur Lenkai juos gražiai 
priėmė ir tie, sugrįžę, nega
lėjo Lenkų viešningumu at
sigerėti. Siena atidaryta!

(Bus daugiau)

Nušauta keturi kaliniai. 
Tucker Ark. — Nušauta 1 
kaliniai laike kalinių pasi
kėsinimo išsiveržti iš kalė
jimo. Kaliniai nušovė vie
ną kalėjimo sargybinį.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Nušoko iš 12-to aukšto. 
Fulton budinke, 12-me auk
šte, pereitą savaitę moterų 
kambarėlin inėjus viena to
me aukšte dirbanti mergi
na pamatė visai rcepažysta- 
mą kitą merginą lipant per 
langą šokti žemyn. Ji puo
lėsi griebti ją išgelbėti, bet 
ta mirties jieškanti mergi
na pakėlė kovą ir visomis, 
išgalėmis’ prasiveržė per 
langą ir iššoko.

Ta mergina kuri inėjus 
pamatė aną lipančią per 
langą, iš nuogandos ko tik 
nesuspiegė, bet susilaikė, 
dasiprotėjus kad išgąsdins 
aną ir ji dar greičiau iš
kris. Vietoj to, ji priėjo 
palengva ir prašnekino, pa- 
sakydamaf kad ji neprivalo 
taip daryti — negalima žu
dytis. Bet ta lipo ant lan
go nieko neklausydama, o 
kai ši sugriebė jai už ran
kos laikyti, nelaimingoji 
atsisuko prieš ją visu žiau
rumu, akis baisiai ištem
pus. Kuomet ta dar laikė, 
į ranką įsikibus, ana ją pa
stūmė taip smarkiai kad ši 
nusirito per kambarį. Ji 
turbut turėjo nepaprastą 
spėką, pasakojo ši, nes, sa
ko, ji buvo už mane mažes
nė. Negalėdama viena su
laikyti, mergina išbėgo jieš- 
koti kitų pagalbos, bet ka
da sugryžo, ana jau buvo 
iššokus. Jos lavonas rastas 
ant Alvin teatro stogo.

Prie jos rasta laiškelis 
kuriame ji kalba savo mo
tinai kad ji negali pasitai
syti iš, savo ligos ir todėl 
nusižudo. Ji paėjo iš Phi- 
ladelphijos. į

Tie bankai yra: Garfield, 
Peoples State Bank, Bloom
field Trust Co., ir Pennsyl
vania Bank and Trust Co.

Suimta už nužudymą švo- 
gerio. Monessen, Pa. — 
Kaip paduoda Pittsburgh 
Press, Rugp. 8 d. tapo su
imta Katrė Dubinskienė, 28 
m., nuo 321 Indiana avė., už 
nudurimą peiliu savo vyro 
brolio, Jurgio Dubinsko.

Dubinskienė su savo švo- 
geriu susiginčijo už tai kad 
buk nužudytasis neužmokė
jęs jos vyrui pakankamai 
už darbą prie statymo Jur
gio namo. Jos vyras ir ki
tas jo brolis tuo tarpu vir
šuje miegojo ir ginčų ne
girdėjo. Perdurtas nelai
mingasis dar išbėgo ant 
porčių ir ten sugriuvęs mi
rė.

Moteris išsyk sakė poli
cijai kad jis pats nusižudė, 
paskui permainė savo, kalbą 
ir sakė pati nežinanti kas 
atsitiko.

Pra-

DIRVOS’ PERSIUNTIMAS 
PABRANGINTA

Pabrango ir kitų Laikraščių Siuntinėjimas

Gal nekurie laikraščiui Skaitytojams nuo savęs 
skaitytojai nekartą pamą- štai k n ninmlnsiniP — ir t n 
stė: kodėl laikraščių kainos 
neatpiginama jeigu dabar 
viskas, žymiai pigiau?

Bet reikia pasakyti štai 
ką, ko kiti musų laikraščiai 
dar nepranešė: Su pabran
ginimu laiškų ženklelių ir 
aptaksavimu visko sukėli
mui valdžiai pinigų, tapo 
pabranginta ir laikraščių 
siuntimo lėšos ne tik Ame
rikoje bet ir Lietuvon.

Kuomet dienraščiui kas
dien, o savaitinių! kas sa
vaitė, reikia mokėti bran
giau paštui už laikraščio 
pristatymą skaitytojui, jo
kiu budu leidėjai negali at
piginti laikraščio prenume
ratos nors ir labai norėtų.

štai ką priminsime — ir tą 
mintį privalėtų platinti vi
si kiti laikraščiai: Nors 
laikraščio medega leidėjams 
atsieina pigiau, bet taip pat 
viskas žymiai atpigo ir laik
raščių skaitytojams — pra
gyvenimas, maistas, rubai, 
todėl laikraščio kainą ir da
bar galit išgalėti mokėti ir 
del to skaitytojas neturėtų 
jaustis apsunkintas.

Todėl pasiteisindami be
darbe nesiskirkit su savo 
geriausiu draugu laikraš
čiu, nes kada viskam kitam 
pinigų stoka, laikraštis te
lieka vienatinis jūsų pra- 
linksmintojas ir liuoslaikio 
draugas.

DAYTON
HILLSIDE, N. J.

REMKIM VIENI AUS 
FONDA

Atsišaukimas į Amerikos 
Lietuvius

Vilniui Vaduoti Sąjunga 
yra įsteigus Vilniaus Gele
žinį Fondą ir sudarius Ko
mitetą kuris rūpinas V.G.F. 
reikalais Lietuvoje ir nori 
išplėšti savo veikimą visa
me pasaulyj, kur tik ran
dasi Lietuvių. Vilniaus Ge
ležinis Fondas turi didelę 
reikšmę ir bus svarbiu fak
torium organizavimui ka
pitalo Vilniaus vadavimui. 
Šiuom taip svarbiu tikslu aš 
esmi gavęs nuo V.G.F. Ko
miteto atsišaukimą, kurį čia 
patiekiu musų spaudai ir 
per ją noriu informuoti A- 
merikos Lietuvių visuome
nę apie tai. Čia telpančiame 
V.G.F. atsišaukime bus pro
ga visiems Amer. Lietu
viams susipažinti su V.V.S. 
įsteigto V.G.F. K-to pirmu 
pradedamu darbu.

Dar mažins lėšas.
dedant Rugp. 15 d., bus nu
mažinta nuo miesto lėšų 
dar $1,200,000, sekantiems 
penkiems mėnesiams. Jei
gu nieko nedarytų, miestas 
susiduria su deficitu. Per
žiūrėję kuriuos galus gali
ma suvaržyti, majoras ir 
miesto taryba pasiryžo tą 
padaryti, atleidžiant iš vie
tų tam tikrus asmenis ku
rie ir taip buvo nereikalin
gi.

Pakliuvo už užgintą pau
kštį. Uniontown, Pa. — Čia 
vienos šeimos du vaikai iš
ėję į mišką ir pagavę par
sinešė namon auksasparnj 
genį. Paukšti motina iške
pė ir vaikai suvalgė. Bet 
šiuos paukščius uždrausta 
naikinti, taigi motina tapo 
areštuota, nubausta užmo
kėti $17.90 ir 30 dienų kalė
jimo. Patyręs apie vai val
stijos gubernatorius, pa
siuntė $17.90 pabaudos už 
ją ir paprašė moterį paleis
ti. Ji išsėdėjo 4 dienas.

Motina sakė iškepė pauk
štį pamaitinimui alkanos 
šeimos, nes jie yra suvar
gę, neturi iš ko misti.

Kada kokie politikieriai 
suvagia šimtus tūkstančių 
dolarių jų niekas taip grei
tai neįkalina.

Iš priežasties stokos lėšų 
Allegheny apskrities valdy
ba sumažino per pusę pa
šalpas kokias teikė . vargšų 
bedarbių šeimoms. Dabar 
duoda tik po $2 Į savaitę. 
Išgyvenk tu žmogus su po
ra dolarių su šeima....

Žadama užtraukti $800,- 
000 paskolos, kas dalinai 
aprūpintų pašalpų teikimą.

Bankai moka. Keturi už
sidariusių bankų Pittsbur- 
go srityje Rugpjūčio 15 d. 
išmokės savo depozitoriams 
bendroje sumoje $584,392.

LAIMINGAI PAR
VAŽIAVO

Juozas Trinka su žmona, 
iš Youngstown, O., kurie iš
važiavo Lietuvon su “Dir
vos” ekskursija Liepos 2 d. 
laivu “Frederik VIII”, ra
šo sekančiai iš savo tėviš
kės, Sepkaičių k., Gruzdžių 
pašto, Šiaulių apsk.:

“Siunčiu padėką “Dir
vos” agentūrai kad taip ge
rai prirengė mums kelio
nės popierius važiavimui 
Lietuvon. Visur buvo ge
ras patarnavimas ir smagi 
kelionė. Per vandenį buvo 
gražus oras, o laive geras 
valgis ir mandagus patar
navimas. Dėkoju kuola- 
biausia ‘Dirvos’ agentūrai 
už tai kad mums taip gerai 
nasitarnavo.”
Už S3 metuose nralinksminsil 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams i Lietuva “Dirva”.
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LIETUVIV AMERIKOJE =
Didžiausia Lietuvių Organizacija

| 307 W. 30 Street New York, N. Y. =
E S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu E 
= Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
— S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; S600, ir $1,000. H 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $i2.00. E
E Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- E 
E kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis = 
E nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- — 
= ganizaeijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų S 
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir E 
E mergaites prie Susivienijimo. E
E Informacijų kreipkitės j S. L. A. Centrą aukščiau paduotu E 
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. Ę
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Mirtis nuskynė jaunę Lie
tuvę. Rugp. 2 d. mirė Ele
na Vaitkienė, vos sugyve
nus 35 m. amžiaus. Mirė 
nuo gimdymo ligos, Šv. O- 
nos ligoninėje. Velionė bu
vo dora moteris, mylėjo ir 
vedė dorą gyvenimą, buvo 
ir gera Lietuvė .patriotė.

Paliko nuliudime vyrą 
Antaną, sūnų Stasiuką ir 
dukrelę Elenutę. Lietuvoj 
liko motina, du broliai, dvi 
seserys, ir Chicagoj viena 
sesuo. Laidotuvės įvyko 
Rugp. 5 d. su bažnytinėmis 
apeigomis; palaidota Kal
varijos kapinėse, palydint 
didelei miniai žmonių. Lai 
buna velionei amžina ramy
bė, o likusiems, A. S. Vait
kui ir visai šeimai jų liūd
noje valandoje lai buna iš
reikšta užuojauta varde 
vietos Lietuvių.

Susirgo. Kazys Juknevi
čius serga, gydosi Šv. Elz
bietos ligoninėj, kur jam 
buvo padaryta operacija 
nuo vidurių ligos. Linkė
tina geram Lietuviui grei
tai ir sėkmingai pasveikti.

Girtinas r e i k a I avimas. 
Čia vietos Eagles broliškos 
pašalpos organizacijos sky
rius pradėjo rinkti parašus 
po peticija reikalaujančia 
įvesti Ohio valstijoje senat
vės pensiją.

Jeigu nekurie Lietuviai 
butų pakalbinti pasirašyti 
tą peticiją (žinoma, kurie 
esate Amerikos piliečiais) 
tai patartina pasirašyti.

Matote koks yra likimas 
darbininko sulaukus senes
nio amžiaus, ;
tokiam žmogui jau nenori 
duoti darbo, nors esi dar 
tvirtas ir geras darbinin
kas. Kur dėtis tokiems 
žmonėms? Todėl čia turi 
būti valstijos prievolė pase
nusius savo piliečius globo
ti teikiant šiokią-tokią se
natvės pensiją.

Šis Eagles organizacijos 
žygis yra girtinas ir rem
tinas. “D.” Rep.

SLA. 5-to Apskričio Iš
važiavimas. Liepos 31 d. 
čia įvyko SLA. 5-to Apskri
čio išvažiavimas. Žmonių 
buvo apie 300. Daugiausia 
dalyvavo iš Newarko, Hill
sides, ir Brooklyno. Išva
žiavime apart prakalbų jo
kių kitokių pamarginimų 
nebuvo. Prakalbas pirmi
ninkavo A. S. Trečiokas iš 
Newarko. Kalbėjo: S.L.A. 
Prezidentas Gegužis, Sekr. 
Jurgeliutė, Vice Prez. Mi
kalauskas, Ks. Strumkis, 
“Vienybės” red. J. Valaitis 
ir senis Ambrozas. Prakal
bų klausyti suėjo vos treje
tas desėtkų, bet ir tie patys 
ne visi įdomavo kalbomis.

Gegužis pasakė: “Susi
vienijimas labai daug nu
veikė kultūros ir apšvietos 
darbų”. Bet klausytojai su 
jo pareiškimais nesutiko, 
savitarpėj sakė: “Kalbėto
jas labai daug perdėjo.”

P-lė Jurgeliutė kalbėjo 
gerai, tik truputį silpnas 
balsas, beveik niekas negir
dėjo. Valaitis kalbėjo rim
tai, bet SLA. valdybą ir jų 
nuopelnus nevainikavo. Jis 
kalbėjo apie tai kas tauti
ninkams galėtij būti nau
dinga, bet neužgavo parti
jų ir veikėjų. Mikalauskas 
ir Strumskis kalbėjo ilgiau
sia, bet jų kalbos buvo nuo
bodžios.

Pačioj pabaigoje kalbėjo 
Ambrozas iš Newarko. Jo 
kalba buvo kedenimas ku
nigų, komunistų ir socialis
tų. Kalba buvo paprasta 
ir neįdomi. Klausutis.

apie 50 metų:! STATYBA SUMAŽĖJO

ŠYMET VILNOS BUS 
MAŽIAU

S. Valst. agrikultūros de- 
partmentas skelbia kad šį 
metą vilnos nuo avių bus 
gauta 343,386,000 svarų, ar
ba 27,000,000 svarų mažiau 
negu pernai.

Šymet bus nukirpta 31,- 
780,000 avių, arba 1,597,000 
avių mažiau negu pernai.

Per Birželio mėnesį šy- 
met 215 miestų šioje šalyje 
išduota leidimų naujoms bu- 
davonėms $32,173,000 ver
tės. Tai yra 7.0 nuoš. ma
žiau negu buvo išduota Ge
gužės mėn., už $34,566,000.

1931 metais Birželio mė
nesį buvo leidimų išduota 
$84,543,000 sumai.

Viename tik New Yorko 
mieste šių metų Birželio 
mėn. budavojimas sumažėjo 
77 nuoš., lyginant su 1931 
metais.

Per pirmą šių metų pus
metį budavojimui leidimų 
215 miestų išduota už sumą 
$235,446,000, o pernai tą pa
tį pusmetį buvo už $699,- 
272,000 sumą. Reiškia, šy- 
met daugiau negu perpus

Dokumento tekstas:
Gerb. Tamista:—

Amerikos Lietuviai ir 
organizacijos jau ne kartą 
įrodė kad nors ir toli už jurų 
gyvena nuo savo Tėvynės 
Lietuvos, bet jiems labai ir 
labai rupi ir artimi širdžiai 
visi Lietuvių tautos reikalai 
bei vargai. Jie padėjo Lietu
vių tautai kuriant nepri
klausomą valstybę: milijo
nai parašų pagreitino pripa
žinimą Lietuvos valstybės 
de jure; neapsėjo ir Lietu
viškų pinigų atsiradimas be 
Amer. pagalbos; daug bu
vo suaukotų Lietuvos aukso 
fondui. O kiek kiekvienas 
metus Amerikos Lietuviai 
prisiunčia Lietuvon savo gi
minėms doliarių! Čia sunku 
ir išskaičiuoti visus budus 
kuriais Amerikos broliai pa
deda savo Tėvynei. Garbė 
jiems už tai ir Tėvynė vi
suomet liks jiems dėkinga.

Daug turėta vargų ku
riant nepriklausomą Lietu
vą, daug jų jau bendromis 
jiegomiš nugalėta, bet dar 
ne visi. Vargsta ir sielojasi 
Lietuvių tauta netekus savo 
sostinės Vilniaus ir tas var
gas dabar didžiausias. At
gaivino Lietuvių tauta ne
priklausomybę, suorganiza
vo kariuomenę, apgynusią 
tautą nuo gausingų priešų, 
įvedė savo valiutą, kuri ir 
po šiai dienai tvirtai laikosi, 
ir daug kitų naudingų dar
bų nuveikė; ir dabar visos 
tautos energija nukreipta į 
vieną svarbiausią darbą — 
į savo sostinės Vilniaus va
davimą.

Vilniaus vadavimas nėra 
vienos kurios organizacijos 
ar Lietuvių grupės darbas. 
Tai yra visos tautos, visų 
Lietuvių, nežiūrint kur jie 
gyventų, darbas. Tam dar
bui reikia suteikti visus, kas 
tik jaučia savyje nors ki
birkštėlę Lietuvybės. Ame
rikos Lietuviai ir jų orga
nizacijos tiek daug kartų 
tiesę savo broliams Lietu
voje pagalbos ranką, ir 
šiandieną neatsisakys jos 
paduoti ir Vilniaus vadavi
mo darbe.

Vilniui Vaduoti Sąjunga, 
kurios Pirmininkas Prof. M. 
Biržiška lankėsi Amerikoje 
ir ten taip maloniai Lietuvių 
buvo sutiktas ir priimtas, < 
pereitų metų susivažiavime i 
Vilniaus vadavimo darbe i 
nutarė keist kryptį, t. y. eit 1 
nuo žodžių prie darbų. Tuo i i

jų

kajus tvarkyti išrinktas tam 
tikras Komitetas, v kurio 
priešakyje stovi Pirminin
kas Kun. Prof. F. Kemėšis, 
vice-pirm. buvęs krašto ap
saugos ministeris Inž. B. 
Sližys, Iždin. senas Lietuvių 
veikėjas direktorius K. La
pinas ir reikalų vedėjas A. 
Kupcikevičius.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komiteto vyriausias užda
vinys surinkti lėšų, kurios 
taip reikalingos Vilniaus 
vadavimo darbe, taip pat 
sudaryti progą kad kiekvie
nas Lietuvis kad ir nedide
le auka prie Vilniaus Gele
žinio Fondo prisidėtų, tuo 
pačiu prisidėdamas ir prie 
Vilniaus vadavimo darbo.

Šiam reikalui Vilniaus 
Geležinio Fondo Komitetas 
išleido ‘Vilniaus Pasus” ir 
“Vilniaus Ženklelius”. Vil
niaus pasas yra tai simboliš
kas ženklas Lietuvių teisės 
Į Vilnių ir kartu aukų kny
gelė, kurion perkami ir li
pinami Vilniaus ženkleliai.

Pinigai gaunami už iš
platintus Vilniaus Pasus ir 
Vilniaus ženklelius eina Vil
niaus Geležiniu Fondan. Su- 
lyg statuto, iš Vilniaus Ge
ležinio Fondo pinigai negali 
bus imami einamiems Vil
niui Vaduoti Sąjungos rei
kalams. Tai yra nejudina
mas kapitalas laikomas val
stybiniam banke ir jis gali 

' būti pajudintas tiktai di
džiam Vilniaus vadavimo 
reikalui ir tai tiktai Respu
blikos Prezidentui sutikus.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetas yra pasistatęs 
sau tikslą kad kiekvienas 
Lietuvos gyventojas ir kiek
vienas gyventojas liž Lietu
vos sienos Lietuvis, didėlis 
ar mažas-, įsigytų sau Vil
niaus Pasą, ir nors kartą i 
metus nupirktų ir Įlipintų i 
jį Vilniaus ženkliuką, nors 
už 10 centų. - .

“Lietuvoje Vilniaus Pasai 
ir ženkleliai pardavinėjami 
visose Pašto įstaigose ir 
Vilniui Vaduoti skyriuose. 
Iki šiam laikui Vilniaus Ge
ležiniu Fondan yra įplaukus 
didoka suma. Komitetas, at
simindamas Amerikos Lie
tuvių jautrumą ir širdingą 
norą padėt savo tėvynei, ti
kisi kad Amerikos Lietuviai 
visi kaip vienas įsigys Vil
niaus Pasus ir įlipins į juos 
bent po vieną-kitą Vilniaus 
ženkliuką. Čia Vilniaus Ge
ležinio Fondo Komitetas 
maloniai kviečia talkon vi
sus Amerikos Lietuvius, jų 
draugijas, kliubus ir orga
nizacijas.

Dvidešimts tukst ančių 
Vilniaus Pasų ir atitinka
mas skaičius Vilniaus žen
klelių randasi pas Lietuvos 
Generalį Konsulą P. Žadei- 
kį, 15 Park Row, New 
York, N. Y. Vilniaus Pa
sai Amerikoje platinami po 
10c Amerikoniškų; Vilniaus 
ženkleliai po 5, 10, 25, ir 
50 centų, ir $1, $2.50 ir $5.

Reikalingą pla t i ni m u i 
Vilniaus pasų ir ženklelių 
skaičių prašome 
reikalauti iš 
P. Žadeikio. 
ležinio Fondo 
kiši kad visi 
deli ir maži,

niaus Geležinio Fondo Ko
mitetas taria širdingą ačiū.

Vilniaus Gel. Fondo K-to
Pirm. Kun. Pr. F. Kemėšis,

Inž. B. Sližys, 
Nariai: Dir. K. Lapinas, 

Ved. A. Kupcinkevičius.

Iš virš tilpusio atsišauki
mo Amerikos Lietuviai su
prasite kaip rimtą ir svar
bų darbą Vilniaus Geležinio 
Fondo Komitetas rengiasi 
atlikti. Todėl gi butų labai 
gerai kad Amerikos Lietu
viai širdingai atsiduotų ši
tam tikslui stodami į talką 
Vilniaus • Vadavimo Sąjun
gai ir jos įsteigtam Vil
niaus Geležinio Fondo Ko
mitetui. Tai yra rimtas 
valstybinis ir patriotinis 
darbas, vertas Amerikos 
Lietuvių širdingos ir gau
sios paramos. Lai nesiras 
nei vieno Amerikoje Lietu- 
vio-Lietuvaitės neįsigijusių 
Vilniaus Paso ir Vilniaus 
ženklelių į pasą lipinimui. 
Pasistengkime įsigyti Vil
niaus pasus ir bent po vie
ną Vilniaus ženklelį kas 
mėnesį įlipinkime į Vilniaus 
Pasą.

V. M. Čekanauskas, 
Hartfordo V. V. S.

Skyriaus Pirm.

DETROIT, MIČH.
Miestas bėdoje. Rugpjū

čio 9 d. piliečiai turėjo eks
tra. balsavimus. Mat, gy
ventojai apkrauti dideliais 
mokesčiais — namų savi
ninkai turi mokėti taksų 
po $27.43 nuo $1,000 vertės. 
Trumpu laiku taksų buvo 
dadėta net $5 ant $1,000.

Miesto majoras nori kad 
miesto biudžetas butų su
moje $73,000,000, o miesto 
gyventojai mano kad turi 
užtekti $61,000,000. Pilie
čiai sako kad miesto virši
ninkai ima perdideles al
gas: majoras gauna $228 i 
savaitę, kontrolieris $192, 
miesto advokatas $255, ir 
visi kiti viršininkai da.ug 
perdaug algų ima.

Mirė. Liepos 22 d. mirė 
A. Gustainis. Palaidotas iš 
Lietuvių Šv. Jurgio bažny
čios, Kun. J. Čižauskui pa
sitarnaujant. '

Taip pat mirė Ona Bart
kienė, 34 m. amžiaus.

Iš Scranton, Pa., atvažia
vo Kun. Kuras, čia atlankė 
Kun. Bareišį, Šv. Antano 
parapijos kleboną, ir išva
žiavo į Mt. Clemens, Mich., 
gydytis.

Liepos 30 d. pas savo gi
mines Saginaw, Mich., lan
kėsi L. Radeckis su šeima 
ir A. Kairis. Sugryžo pa
tenkinti. Kalnas.

PRIDĖKIT 3c 
ŠTAMPĄ

Kreipiantis Į “Dirvos” Re
dakciją ir Administraciją su 
įvairiais paklausimais arba 
pašaliniais reikalais visada 
įdėkit laiške 3c ženklelį at
sakymui.
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raštiškai 
Gen. Konsulo 
Vilniaus Ge- 
Komitetas ti- 
Lietuviai, di- 
įsigysite Vil

niaus pasus ir į juos įlipin- 
site Vilniaus ženklelius; 
taipgi tikimės kad visos 
Lietuvių draugijos, klubai 

mažiau, tokiu budu ir būda- tikslu yra įsteigtas Vilniaus ir organizacijos padės pla- 
vojimo darbai sumažėjo žy-Geležinis Fondas ir tam fon- tinti Vilniaus pasus ir žen- 
miai daugiau. Į dui suorganizuoti ir jo rei- klelius, už ką išanKŠto Vil-

1932 METU BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, 0,

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” ir 
tautinius laikraščius.

CONGRESS AVĖS

Užrašo 
kitus

na
Naudin; 
sveikat 
retesne 
privalo 
nės. j 
174 pu

130
WATERBURY, CONN. “DIR

6820 Supe 
Clevelan
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“Liaudies Tribūna” 
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
2437, W. 69th St. 

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

No. 29

PATYS SMUNKA, ANT KITŲ BĖDĄ 
META

“Sandaros” Nr. 32 pradė
jo plūsti “Liaudies Tribū
ną” buk ji turinti ką bendro 
su prasiskolinusios “Sanda
ros” bylinėjimaisi po teis
mus su savo darbininkais.

Reikia stebėtis kad “San
dara” nesisarmatija kalbėti 
tokias nesąmones kurių ne- 
drystų turintis sąmonę žmo
gus.

Be kitų nesąmonių “San
dara” sako: “Keleriopai ka- 
didinę poras' buvusių' San
daros spaustuvės darbinin
kų sąskaitas (Kas jas padi
dino ?—Red.) jie Įkalbėjo 
vieną vėliausių kandidatų į 
SLA. prezidentus pasinau
doti proga (Kurį kandida
tą?—Red.) ir už pusdykį 
nupirkti spaustuvę. Tuomet 
jie but pradėję leisti Chica- 
goj savo laikraštį — ‘’Liau
dies Tribūną”. (“Liaudies 
Tribūna” eina Chicagoj jau 
trys metai tai kam dar vėl 
pradėti?—Red.). Paskaity
kit “Dirvoj” tos “Tribūnos” 
straipsnius ir jus suprasite 
kur gimė šis generalis pla
nas (Ką “Sandara” čia nori 
pasakyti turbut ji pati ne
žino.— Red). Misterišku 
(Kodėl ne magišku?—Red.) 
budu jie sukėlė kovai su 
“Sandara” nemažą sumą pi
nigų ir iki šiai dienai bus iš
leidę tam tikslui netoli tūk
stančio dolerių.” (Stebėtina 
kad del tokio dalyko kaip 
“Sandara” leis kas tūkstan
tį dolarių kuomet pati “San
dara” turi daugiaus skolų 
negu ji verta.—Red.).

Nei vienas laikraščio re
daktorius nenorėtų disku- 
siuoti su tokiais žmonėms 
kuriems matomai kas nors 
negerai. Bet del šventos ra-

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.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562

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

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

penktad. vakarais.

mybės mes norime bent 
trumpai atsakyti į tas ne
sąmones.

Pirmoj vietoj turime pa 
sakyt kad “Liaudies Tribū
nai” tiek apeina “Sandaros” 
reikalai kiek nieko. “Sanda
ra” su melais nieko gero ne
atsieks. “Melas turi trum
pas kojas”. Pati ‘Sandara’ 
turėdama apie porą desėtkų 
narių Chicagoje nesudaro 
niekam pavojaus, nei mora
liai nei materialiai. Sanda- 
riečiai yra Lietuviai ir mes 
jiems visuomet ■ pasirengę 
padėt Lietuvybės darbuose. 
Bet nežiūrint to kad San
daros kuopos, pavieniai na
riai dėjo šimtines, tūkstan
čius dolerių, kad palaikius 
tautinį judėjimą, kad palai
kius tautinę sąmonę, ji šią
dien paskandyta skolose ir 
tautinis judėjimas nuo jos 
vadų nukentęs.

Gerbiami sandariečiai ir 
sandarietės, tik pažiūrėkite: 
Kaip So. Bostono “Darbi
ninkas praneša, “Sandara” 
liko skolinga K. J. Paulau
skui apie $3,000.

“Naujoji Gadynė” sako, 
kad “Sandara” buvo skolin
ga darbininkams sekamas 
sumas: F. Kinkai $2,098.65, 
J. D. Gudžiūnui $1200.00, M. 
Pageiui $200.00, ir rodos 
Pronskiui nemažą sumą. 
Vadinasi beveik visi darbi
ninkai kurie dirbo “Sanda
roj” negavo jiems reikalingo 
užmokesčio. Tuomi patim 
kartu tenai buvo įeigos, bu
vo renkamos aukos, pavie
nių asmenų dovanos del la
bo Lietuvybės. Kur visi tie 
pinigai dingo?

Šiądien socialistų bernai, 
’’nekalti berneliai,” besirū
pindami socializmu pasijuto 
kad darbininkai jau reika
lauja jiems nors dalinu mo
kesčių. Tad sušuko: “Liau
dies Tribūna” mums suda
ro visus nemalonumus! Bet 
gerb., tos skolos yra senes
nės negu pati “Liaudies 
Trubina”! Patys skęsta, 
smunka ir sako kad juos kas 
skandina. Ar čia yra kokia 
sąmonė?!

NAMŲ DAKTARAS
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų 
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir 
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją 
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
nės. 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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“Sandaros” štabas susi
deda. iš tikriausių socialistų 
gizelių, kuriems socialistai 
kasė duobę diena iš dienos, 
bet jie to negalėjo įmatyti, 
jie rado sau “pasiteisini
mą” : “Liaudies Tribūna”, 
Tribuniečiai deda tūkstan
čius doliarių, kad “Sanda
ros” poneliai mano dar gau
ti dešimkes iš tų sandarie- 
čių kurie turi tautinę sąmo
nę?

“Liaudies Tribūna” turi 
pareikšti sandariečiams kad 
“Sandaros” pasakos yra 
griniausia nesąmonė! “Liau
dies Tribūna” neturi nieko 
bendro su “Sandaros” dar
bininkais ir su “Sandaros” 
skolomis. Ant galo .turime 
pasakyti kad mums nerei
kalinga “Sandaros” spau
stuvė” ir mes jos nei už dy
ką nebūtume ėmę.

Patartina “Sandaros” re
daktoriui pagalvoti ką jis 
rašo, socialistams bernau
damas ir Sandarą griauda
mas.

MUSU
PASTABOS

Chicagos cicilikų dienraš- 
tis“Naujienos” pradėjo “rū
pintis” SLA. likimu, ir diena 
iš dienos rašo apie Susivie
nijimą. Pastebėtina kad cici
likų laikraštis negali sau į- 
sivaizduoti kokis “steam- 
rolleris” buvo SLA. 37-tam 
Seime Pittsburghe.

'Galimas daiktas kad re
daktorius tą pastebėjo virš- 
minėtam Seime. Bet tik la
bai gaila kad jis nepastebėjo 
tokio incidento SLA. 36-tam 
Seime Chicagoje, kur buvo 
toks “steam-rolleris” kuris 
“naktinėms žvakėmis Olstri- 
tį “lygino” taip kad dienos 
laiku žvaigždės kai kuriems 
matėsi.

▼ *r w

Kalbant apie “steam-rol- 
lerį” SLA. seimuose reiktų 
neužmiršti kad SLA. 6-tam 
Apskrityje p. Grigaitis su 
pagelba p. Vaidylos važia
vo irgi ne paprastu “steani- 
rolleriu” kad pasmerkus 
Bronių F. Simons-Simokai-
tj, Adv. A. A. Olį ir Komp. 
A. Vanagaitį (kuris visai ne 
narys SLA.) Iškeptos rezo
liucijos buvo pateiktos kon
ferencijai ir konferencija 
“priėmė” “demokratiškiau
siu” budu. Skirtumas tak
tikos tačiau skiriasi nuo 
bolševikiškos “čekos” tame 
kad bolševikai pirmiau ne
gu, įsako “strieliat” leidžia 
žmogui pareikšti paskutinį 
žodį, o 6-me Apskrityje 
nebuvo galima “pasiteisinti, 
nes “Sandaros” poneliai, 
draugo Grigaičio gizeliai, 
bendrai su cicilikais kaukė 
“nubausti, nubausti juos ir 
neduoti jiems nieko atsa
kyti”.

Čia tai tikra “demokrati
ja”! 

▼ ▼

P-nas Grgaitis dabar jau 
garsiai kalba kad nubalti- 
nimas Devenio-Užunario 
paskolos ne visiškai pagirti-
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COME ON, YOU FARMERS!
Since June hog and cattle 

prices have been rising and 
there are encouraging indica
tions of rising prices for grain 
and cotton. The parallel rise 
in food prices has led Dr. Julius 
Klein, assistant secretary of 
commerce, to state his belief 
that the well-known “corner” 
has finally been turned. Dr. 
Klein is not alone in his belief 
for Secretary of Agriculture 
Hyde, Chairman Stone of the 
Farm Board, and C. B. Den
man, livestock member of the 
board, also expressed their 
conviction that agriculture will 
lift us out of the depression. 
Peter B. Carey, president of 
the Chicago Board of Trade, 
alsp believes that the fanner 
will lead the business revival. 
And J. S. Campbell of the Live
stock Bureau of the Depart
ment, of Agriculture thinks 
that the optimism gained from 
the price rise will prove of 
greater benefit than the im
mediate paper profits.

The fact that all of these 
men are somewhat closely con
nected with the farming in
dustry may lead one to believe 
that their outlook is some
what prejudiced in favor of 
the farrrier. But the opinions

nas. Taip, mes pilnai sutin
kam kad tai netikslus daly
kas. Tačiau mes norėtume p. 
Grigaičiui priimti tą faktą 
kad jis yra pats pirmutinis 
baltintojas tokių ar panašių 
dalykų. Pavyzdžiui: visi ge
rai žino kad SLA. 6-tas Ap
skritis po SLA. 36-to Seimo 
išmokėjo “Naujienoms” a- 
pie $700.00 be jokių bilų. Už 
ką buvo išmokėta turbut tik 
jo geri draugai žino.

Apskričio suvažiavime p. 
Grigaitis gynė savo draugu^ 
sakydamas kad “bilų nerei
kia, ji (Revizijos Komisi
ja) tik priekabių jieško. Ar 
čia ne puikų “baltinimas”?

Vėliaus p. Grigaitis matė 
kad vienas čekis SLA. 6-to 
Apskričio buvo parašytas 
“SLA. 36-tam Seimui,” po 
čekio parašas “SLA. Sei
mas’’. Nors tokia sąskaita 
kaip “SLA. Seimas” niekam 
nebuvo žinoma.

Taigi ar vertėtų kabtėti 
kad tie kurie česnaką valgo 
sudaro nemalonų kvaną 
kuomet pats jį valgai?

▼ ▼ ’T

Mes turime gerbti visas 
idėjas, neturėtume smerkti 
nei vienos idėjos, kaip tai 
komunizmo, socializmo, ti
kybos, ar bile kurios pasau
lėžiūros, nes pas jas visas 
yra gerų pusių. Kas mums 
atrodo klaidinga mes galime 
kritikuoti, bet ne smerkti. 
Tačiau tokią politiką kurią 
p. Grigaitis veda privalėtų 
smerkti kiekvienas dorą 
mylintis žmogus. Nes jis tik 
ten glaudžiasi kur jis gali 
gauti sau materialės nau
dos, idėjos pas jį nebeliko.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 
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of these' men are supported by 
reports from the Institute of 
Public Affairs that only a $10 
per year increase in the in
come of each farmer in the 
country would aggregate into 
a tremendous purchasing cap
acity.

According to the Institute 
that extra $10 for the farmer 
means the difference between 
depression and normalcy.

Such a state of affairs is to 
be expected, for, in spite of 
the fact that this ir the “ma
chine age”, agriculture is still 
the basic industry. Is it only 
natural that the condition of 
the basic industry should gov
ern the condition ofi the other 
industries; so it may be that 
improvement of the lot of the 
farmer will also mean improve
ment in all other industries. 
That will be a queer situation, 
the underprivileged and handi
capped farmer—the man who 
has waited for relief so long 
that he has almost forgotten 
what he has been waiting for 
—relieving the situation after 
privileged and all-powerful Big- 
Business had so ignominiously 
failed. The farmer may again 
prove that he is still the back
bone of the nation.

John J. Balanda.

VERTA ŽINOTI
Rašo K. J. S.

Drėgnumas. Jeigu žemė 
neturėtų drėgnos atmosfe- 
ros-oro tai nei žmonių nei 
jokių gyvių ant žemės ne
galėtų rastis. Žinome jog 
yra ant musų žemės dalių 
kur drėgnumo nėra, ir te
nai yra vieni smiltynai, jo
kio gyvio nei augmens ten 
nesiranda.

Oro drėgnumas laips
niuoja nuo 20 iki 100 nuo
šimčių. Paprastas - viduti
niškas drėgnumas yra tarp 
40—60 nuošimčių.

Reikia būti atsargiais 
kad gyvenamuose kamba
riuose drėgnumo netruktų, 
nes sausas oras kambaryje 
kenksmingas sveikatai. No
rint žinoti drėgnumą nusi
pirk Hygrometer, kuris ai
škiai rodys drėgnį. Bet ži
nok kad tarp 40 ir 70 laip
snių yra t i n k a m i a tįsias 
drėgnis kambariliose.

▼ -v ▼

Žemė. Musų planeta, ge
roji žemelė, turi savo orbi
tą, arba kelią aplink saulę, 
kurį turi apkeliauti nusta
tytu laiku, ne vėliau ir ne 
anksčiau. Žemės “speed” 
yra pusėtinai greitas: ji er
dvėmis “spydina” greitumu 
19 mylių per sekundą, arba 
1140 mylių per minutą, o 
per valandą padaro apie 
68,400 mylių!

Kitaip sakant, mes su že
me važiuojame - skrendame 
per dausas . ir apie tai nei 
nepagalvojame.

“VYTIES” red. A. Lapinskas 
važiuoja Liet. Vyčių Seiman, 
kuris įvyks Bostone. Su juo 
važiuoja dar keli delegatai ir 
delegatės. Nekurie delegatai 
žada sustoti Clevelande.
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Dabar Laikas Užsiprenumeruoti 
“DIRVĄ”-“LIAUDIES TRIBŪNĄ”

Kaina metams tik Du Dolariais. Už tuos du dolariu 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.

UNIVERSAL State Banko 
depozitorių susirinkimas. Rug
pjūčio 6 d. Lietuvių Auditori
joj įvyko Universal State Ban
ko depozitorių susirinkimas. 
Susirinkimas matomai buvo 
šaukiamas Naujieniečių, kurie 
taip karštai užsiėmė “rūpin
tis” Universal State Banko de
pozitorių reikalais. Stebėtina 
kad jie patys save perstato net 
i komitetą. Diduma susirinku
sių buvo priešingi “gelbėto
jams”, bet jiems išsiskirsčius 
pasilikę Naujieniečiai išsirinko 
“komitetą” “gelbėti” depozito- 
rius. Atrodo kad visas tas jo- 
markas turi labai maža vertės 
ir depozitoriai turėtų pagalvo
ti labai rimtai, o paskui pažiū
rėti kpkiais motivais tas “ko
mitetas” tveriamas. Ar komi
tetui rupi depozitorių reikalai 
ar savas gešetas? Rep.

LIETUVIAI eks-kareiviai or
ganizuojasi. Kaip žinoma, Chi
cagoj kadaise buvo Susivieniji
mas Lietuvių Eks-Kareivių, ku
ris daug kapitalo sukėlė Lietu
vos reikalams ir iš to būrio ke
li šimtai Lietuvių eks-kareivių 
nuvažiavo Lietuvon kariauti su 
Lietuvos priešais.

Eks-kareivių darbuotė buvo 
apsnūdus, apleista jau per ke
letą metų. Dabar vėl prasidė
jo judėjimas. Yra manoma į- 
kurti American Legion Vinco 
Juškos vardu, kuris žuvo “bo- 
nų armijoj” Washingtone.

BUDRIKO piknikas gerai pa
vyko. žinomo radio pardavėjo 
Joseph F. Budrik Korporacijos 
piknikas įvyko sekmadienį, 7 
d. Rugpjūčio, “Birutės” darže, 
žmonių atsilankė apie pora tūk
stančių ; buvo dainų, muzikos 
kontestai, dovanos daininin
kams ir dainininkėms. Progra
mą vedė p. Budrikas ir Stasys 
Valančius. Rep.

A. L. L. Sąjungos 1-mos kp. 
piknikas įvyko Liepos 31 d. 
Willo-West darže. Šioj naujoj 
vietoj kur labai mažai iš Lie
tuvių kas rengia piknikus, at
silankė skaitlingai rinktinės pu
blikos. Tai buvo pirmas pikni
kas A. L. L. S. 1-mos kuopos ir 
kaipo kuopos labai gerai pavy
ko.

Šiuo laiku tveriasi dar dvi 
naujos kuopos Chicagoje ir su 
laiku, kada bus, koks desėtkas 
kuopų bus galima surengti di
delius piknikus.

Melrose Parkiečiai labai ge
rai pasirodė atsiveždami į pik
niką 14-kos muzikantų orkestrą 
po vadovyste Paul Joniko (Ber- 
lino); jie grojo Lietuviškus šo
kius. Muzikantai visi jauni 
vaikučiai, bet lavinasi labai ge
rai. Piknikas baigėsi 10 vai. 
vakaro. Rep.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyveninio nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į 
Lietuvą.-} metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, Ill.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
*************^******<*******#***««>***»*^**^#^#«^#«^«#<^#^^^#^^^<'

“MARGUTIS” Liepos 25 d. 
laidoje parodė savo buvusio 
pikniko prašmatnybes, tarp ku
rių telpa ir storų poniučių kon- 
testo atvaizdas. Iš jo atrodo 
kad Amerikoje nėra jokios de
presijos.

Ant pirmo puslapio gražių 
viršelių matosi artistas J. Ol
šauskas, dainininkė Onutė Kat- 
kauskaitė ir pp. Sintautai. Vi
si jie nesenai lankėsi Chicagoj 
ir po pikniko gryžo atgal į New 
Britain, Conn.

CHICAGOS gyventojams ža
da numažinti taksus sumoje 
$25,000,000. Tik tokiu budu 
miestas išlys iš bėdų kada po
litikieriai apsimažins sau algas 
ir numažins gyventojams tak
sus.

LIETUVIŲ AVIACIJOS die
na Chicagoj praeitą sekmadie
nį pasisekė gerai. Harlem A- 
viacijos lauke žlmonių suvažia
vo net keli tūkstančiai ne tik 
iš Chicagos bet ir iš apielinkės 
miestelių. Finansiniai, kiek te
ko reporteriui patirti, irgi ne- ' 
blogai pavyko: įplaukų buvo 
apie $400. Sakoma kad ketu
ri asmenys davė po $25, o kita 
suma susidėjo iš smulkesnių 
aukų. Kapt. Darius parodė vi
sokių skraidymų ir parašiutu 
nusileidimą. Anglų laikraščiai 
įdėjo net fotografijas Lietuvių 
aviacijos dienos.

DIDELI gaisrai. Chicagoje 
pereitą savaitę įvyko du dideli 
gaisrai. Rugpj. 4 d. užsidegė 
Omaha Packing Co. skerdyklos 
prie Archer ir S. Halsted. Gai
sras buvo nepaprastai didelis ir 
daug gyvulių, k. t. kiaulių, ar
klių, avių ir kitų sudegė, žmo
nės kurie girdėjo gyvulių riks
mą sako kad gaisrui plečiantis 
darė labai nemalonų įspūdį.

Rugpjūčio 7 d. kilo kitas di
delis gaisras taip vadinamoje 
Goose Island Waherouse. Sie
nai virstant užmušė du ugnia
gesius.

SUGRYŽO. Rugį?. 1 d. su- 
gryžo Chicagon vienas “Mar
gučio” štabo narys, Pustapėdis, 
kuris buvo nusivijęs kažin ką į 
Detroitą. Sugryžo geram upe, 
nors pavargęs. Pasakojo kad 
Detroite turėjo gerus laikus.

MELROSE PARK, ILL.
Pas pp. Rudzinskus apsilan

kė garnys ir paliko gražią duk
relę. Reiškia dar viena jauna 
narė A. L. L. Sąjungos 4-toj 
kuopoj.

Tėvai džiaugiasi nauja vieš
nia ir sako kad bus dainininkė. 
Linkėtina kad sveika augtų ir 
išaugtų graži ir pavyzdinga 
Lietuvaitė.

P-as Rudzinskas yra vienas 
iš senųjų veikėjų Melrose Par 
ke., ir matomai ne tinginys.



DIRVA

“Naudojimas dažų veidams 
ir lupoms ir pudros yra at- 

Igarsis supuvusios kapitalis
tinės civilizacijos, barbariš
kas užsiėmimas koki prak
tikavo primitiviai žmonės.”

REVOLIUCIJONIERIUS APIE REVOLIUCIJĄ
-------- *-------- --------------- :------

Kaip senas revoliucijo- 
nierius, Pijus Grigaitis, sa
vo gyvenimo pabaigoje, pri
pasakoja apie revoliucijos 
reikalingumą ar nereika
lingumą Amerikoje (tas 
tinka ir kitoms šalims) pa
matysit iš sekančio edito- 
rialo tilpusio “Naujieno
se”:

“Šiais laikais neretai gir
dėt žmones kalbant apie re
voliuciją. Daugelis sako: 
jeigu depresija tęsis ilgiau 
ir valdžia nesistengs padė
ti badaujantiems bedar
biams, tai ‘kils revoliucija’.

“Pranašavimų apie revo
liuciją pasidirgo daug kai 
valdžia pavartojo ginkluo
tą jėgą prieš karo vetera
nus Washingtone ir vienas 
jų buvo nušautas....

“B?t ar eks-kareivių mar
šas j Jungtinių Valstijų so
stinę buvo revoliucinis? Ne. 
Jie ėjo j Washingtona ne 
nuversti valdžią, o tik gau
ti pinigų už savo bonus. 
Jeigu kongresas butų nu
taręs išmokėti pinigus ir 
prezidentas butų pasirašęs 
po tokiu nutarimu tai vete
ranai butų linksmam upe 
išvažinėj ę namon.

“Susikirtimas su valdžia 
ir net - kraujo praliejimas 
tai dar anaiptol ne revoliu
cija. Revoliucija gali būti 
tiktai tenai kur yra tikslas 
nuversti valdžią, o toks tik
slas kyla ne iš piktumo ar 
pasikarščiavimo, bet iš Įsi
tikinimo kad esančią val
džią negalima pataisyti.

“Amerikoje yra tokia 
tvarka kad, jeigu žmonės 
nepatenkinti valdžia jie ga
li ją pašalinti taikiu budu 
ir pastatyti jos vietoje kitą. 
Šitą progą žmonės turi, ka
da ateina rinkimai.

“Tiesa, daugelis sako kad 
rinkimais negalima nieko 
pasiekti, nes rinkimus lai
mi tie kurie turi daugiau 
pinigų. Bet jeigu žmonės 
nesupranta savo reikalų ir 
per rinkimus balsuoja už 
savo priešus, tai argi jie 
mokėtų, nuvertę valdžią, 
geriau sutvarkyti dalykus 
negu kad jie yra tvarkomi 
dabar ?

“Susipratę ir susiorgani
zavę žmonės Amerikoje ga
lėti} be jokios rezoliucijos 
pakeisti valdžią. Bet val
džios pakeitimu nedaug kas' 
tebus pasiekta jeigu pasi
liks sena ekonominė siste
ma. O ekonominę sistemą 
pakeisti ginklu arba kito
kiomis jėgos priemonėmis 
negalima. Žmonės turi su
prasti sistemos ydas ir tu
ri žinoti ką jie nori turėti 
jos vietoje.

“Taigi tuščios kalbos a- 
pie ‘revoliuciją’ nieko ne
pagelbės. Žmonėms reikia 
apšvietos, ypač ekonomi
niuose klausimuose. Ir rei
kia organizacijos.”

Žinantis ką reiškia revo
liucija ir jos pasekmės nei 
vienas jos nenori. Jeigu 
komunistų vadai nori-tai jie 
žino kad, su tamsių žmonių 
pagalba vięką išgriovus, iš
žudžius valdančiuosius, jie 
gaus progos užsilipti ant 
sprandų savo tamsiems pa
sekėjams.

Ir blogiausiais laikais, ga

li tikėtis sulaukti geresnių 
dienų jeigu tavo namelis 
dar stovi. Bet paimk, su
degink ji, tegul jame žūsta 
viskas, kur ko jieškosi ir 
gą gausi? Tai tik atsitiki
mas su vienu namu. Bet 
sugriauk, išdaužyk, išplėšk 
krautuves, Įstaigas, tegul 
jose nieko nelieka, kur ką 
gausi ant rytojaus po revo
liucijai?

Pastaba Lietuviškos Enci
klopedijos Redakcijai

Kaune leidžiama “Lietu
viškoji Enciklopedija”. Jo
je, visai be reikalo, citavi
mai daugelyje vietų iš kitų 
kalbų yra paduodami -tie
siog tose kalbose: Vokiš
kai, Rusiškai, Lenkiškai ir 
kitaip.

Supraskit, gerbiamieji, 
<ad enciklopedija yra infor
macijų šaltinis, niekas dau
giau, taigi tas šaltinis turi 
būti kuoaiškiausias. Enci
klopedija jokiu budu nerei
kalauja kitų tautų rašyto
jų pareiškimų paduoti toje 
kalboje kokioje buvo para
šyta. Viskas turi būti aiš
kiai Lietuviškai. Užtenka 
tik nurodyt autorių ir jo 
kurini. Nereikia tik auto
rių pavardes Lietuvint, kas 
Lietuvoje* paprasta.

Iš tokio informacijų šal
tinio kokis enciklopedija 
turi būti, nebus naudus ne
suprantančiam Rusiškai ar

Vokiškai ar Lenkiškai’; ji 
ypač nenaudinga Amerikos 
Lietuvių jaunesnei gent- 
kartei, -nes ji nėra susipa
žinus su Europos kalbomis. 
Ir Lietuvai nebus naudinga 
jei ištraukas darysit Ang
liškai.

Pirmoj vietoj, enciklope
dijoj nėra reikalo origina- 
lėse kalbose paduoti tam ti
krus keno nors išsireiškif 
mus apie Lietuvius, paduo
dant istoriškus faktus. Vis
kas turi būti išversta į Lie
tuvišką. Kas nori kitų tau
tų literatūrą patyrinėti-su
ras pats nurodant autorių 
įr jo veikalą neiškraipyto j 
formoj.

Antroj vietoj, jeigu jau 
tiek neprisilaikoma grynos 
Lietuviškos rašybos tai ga
lima visą enciklopediją iš
spausdinti maišytomis kal
bomis, kadangi išskyrus a- 
pie pačią Lietuvą ir Lietu
vius, visa medega imama iš 
svetimų šaltinių.

Moterų Silpnybė 
Visur ta Pati

Viena žymi Anglijos so
cialiste, poni Webbs, 70 m. 
amžiaus, apsilankė sovietų 
Rusijoje, kur pamatė ko
munistes moteris naudo
jant pagražinimus veidams 
ir tepant sau lupas raudo
nai kaip ir kapitalistinėse 
šalyse. Būdama sena ir ne
suprasdama moteries silp
nybės būti gražesne už ki
tas, poni Webb labai žiau
riai pasmerkė Ruses šiaip':

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ
(Maironis)

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
Tai musų Tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai Lietuviškai šneka, 
Čia skamba po kaimus Birutės daina.
Tegul bėga musų upės Į marias giliausias, 
Tegul skamba musų dainos po šalis 

plačiausias!
Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja 
Ir musų sesučių dabina kasas, 
Kur sode raiboji gegutė kukuoja, 
Ten musų sodybas keleivis atras.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba 

gegutė,
Ten Tėvyne, ten sodyba, ten sena močiute.
Ar giedrios išaušta pavasario dienos,
Ar krinta po dalgiais žvangučiai lankos, 
Ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos — 
Mums savo Tėvynė graži visados.
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjutė, 
Tu gražiausia, maloniausia Lietuva 

motutė!
Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, 
Tu musų brangiausia senelių šalis!
Čia prakaitu musų aplaistyta žemė, 
Čia tiek atminimų atranda širdis!
Ar laiminga, ar varguose, visados tu miela 
Atminimais taip turtinga ir brangi kaip 

siela!
Čia Vytautas Didis garsiai viešpatavo, 
Ties Žalgiriu priešus nuveikęs piktus; 
Tėvai mus už laisvę tiek amžių kariavo;
Čia musų Tėvynė ir buvo ir bus!
Čia kur Vytautas Didysis mus ir Vilnių 

gynė,
Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuva 

Tėvynė!
Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, 
Kur musų sodybos, kur musų kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai.
Neapleisk, Aukščiausias, musų ir 

brangios Tėvynės,
Maloningas ir galingas per visas gadynes!

Kada gi Išmoks 
Rimtai Protauti?

Jau senai yra žinoma kad 
Amerikos tūlų laikraščių 
korespondentas Rygoj, Do
nald Day, laikas nuo laiko 
gerai Lenkų nugirdytas, 
prirašo visokių nesąmonių 
apie Lietuvos “nusileidinė- 
jimus”, “susitaikymus” ir 
kit. su Lenkija.

Bet iki šiol nei vienas iš 
tų pranešimų neįvyko, neiš
sipildė, ir vis pasirodė jog 
tik burbulas Lenkų naudai.

Tačiau kiekvieną sykį — 
ir po šiai dienai — kaip tik 
kokia nesąmonė iš D.onaldo 
Day ar kurio kito Lenkų 
“pamylėto” korespondento 
pasirodo, musų spaudos tu
la dalis (socialistų, bolševi
kų, katalikų) tuoj pleškina 
ir klaidina savo skaitytojus.

Jeigu tų laikraščių tiks
las yra klaidinti savo skai
tytojus, redaktoriai gali ir 
patys nesąmonių išgalvoti, 
kam laukti iki Donald Day 
ar koks kitas tą parašys?

Jeigu gi tikslas yra pa
duoti tikras žinias tai lai 
palaukia iki tos žinios ateis 
iš pačios Lietuvos.

Net mažas vaikas, kartą 
apgautas kokio nors suve
džiotojo, daugiau jam neti
ki. Gi musų redaktoriai iš
sižioję laukia kad Donald 
Day patiektų jiems “svar
bių žinių” apie Lietuvos ir 
Lenkijos “santikiavimus”.

Išrodo kad musų redak
torių tikslas yra ne teisin
gai informuoti publiką bet 
šerti nesąmonėmis neigian
čiomis .dabartinę Lietuvos 
vyriausybę.

Rugpjūčio 12, 1932

LIETUVOS VARGŲ DAINIUS IR 
JOS LAIMĖJIMŲ PRANAŠAS

Rašo Liudas Gira.

Fordas vis Tiki 
Prohibicijai

Tūli žymus Amerikos fi- 
nansieriai, kaip Sloan, Wil
lard, Rockefeller ir kiti, at
suko prohibicijai pečius, bet 
Fordas dar vis tiki kad pro- 
hibicija “daug gero padarė 
šaliai’’. Jis tikrina kad “gė
rimas svaiginančių gėrimų 
Amerikoje bevek pranyko”.

Gaila Fordo, kuris turi 
platų numatymą industrijo
je, o nemato tikrų faktų 
žmonių gyvenime.

Tik vyno gėrimas pasta
rais keliais metais padidė
jo 70 nuoš. virš prieš-prohi- 
bicijos laikų. Stipresnių 
gėrimų naudojimas pakilo 
10 nuoš.

Reiktų kad kas nors pa
tiektų Fordui geresnius ir 
tikresnius faktus, ne tuos 
kokiais jis vaduojasi.

Kuo Maironis pragarsėjo
Tačiau ne tie darbai padarė jį musų 

tarpe tol į garsų, suteikė jam tokią didelę 
garbę ne tik Lietuvoje bet ir svetur. Ne 
del tų jo darbų ir nuopelnų visa Lietuva 
taip nulindo jam mirus, taip iškilmingai 
pagerbė jį Lietuvos vyriausybė ir kariu- 
menė, ir per laidotuves verkė žmonių mi
nia. Jis pragarsėjo ne kaipo kunigas, o 
vėliau prelatas Jonas Mačiulis, bet kaipo 
poetas-rašytojas Maironis.

Kuo gi taip išgarsino Maironį po vi
są Lietuvą tie jo eilėraščiai-dainos? Ogi 
tuo kad jos buvo Lietuvai per daugelį me
tų didžiausias padrąsinimas tautinėse jos 
kovose ir gaiviausia paguoda jos varguo
se ir kančiose. Dainuodamas ir skaityda
mas Maironio eilėraščius-dainas tų laikų 
(Rusų vergijos metų) Lietuvių jaunimas 
tikrai milžinų jiegas savyje brendino ir 
augino, o vyresnieji darydavosi tartum 
jaunuoliais. Tėvynės meilė, Lietuvių kal
bos pamylėjimas, senosios laisvės ir galy
bės pasiilgimas — trykšte tryško‘iš Mai
ronio eilėraščių ir elektrizuote elektriza
vo Lietuvių tautą, ypač jaunąją jos kartą.

Tas ne Lietuvis kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis;
Kursai pamins ką bočiai gynė 
Per amžius karžygių keliais!

Taip dainavo Maironis ir, kartoda
mas tos dainos posmus Lietuvių jaunimas, 
aišku, tegalėjo pasiryžti ne tik savo Tėvy
nės niekados neapleisti, neišsižadėti, bet ir 
ginti ją visamis savo jiegomis. O tas jie
gas dar '•labiau stiprino to paties Maironio 
drauge keliama laimėjimo viltis, naujų, ge
resnių dienų viltis:

“Aušra naujos gadynės teko, 
Užšvis ir saulės spinduliai.”

Maironis tvirtai tikėjo Lietuvos pri
sikėlimu; jis tvirtai tikėjo tuo kad karžy
giškų musų sentėvių dvasia turės atgai
vinti Lietuvių tautoje karžygių dvasią. 
Nors jis aiškiau kaip kiti matė ir skau
džiau kaip kiti atjautė Lietuvių tautos 
vargus po Rusais ir Lenkais, bet jis tvir
tai tikėjo kad tie vargai pagimdys galiū
nus. Tą Maironio viltį stiprino dar gilus 
jo tikėjimas visagalinčio Dievo Apveizda; 
jis tvirtai tikėjo Lietuvos prisikėlimu dar 
ir dęl to kad Kryžius gyvatą žadėjo!

Viename savo eilėraštyje Maironis sa
kosi “pamėgęs, pamylėjęs vargdienio du
rnas”. Ir tikrai: Jisai visur yra vargdie
nio žmogelio brolis, draugas, užtarytojas 
ir guodėjas. Maironis tikrai buvo ir liko 
Lietuvos ir Lietuvio vargų Dainius. Bet 
kadangi jisai jau tais mums taip sunkiais 
didžiausios Rusų galybės metais pranaša
vo ir tikrai išpranašavo ne tik tai kad “At
sibus tėvynės sūnus — didžią praeitį at
minę”, bet ir tai kad “Užgims darbai, pra
švis laikai, pakils jauna tėvynė” — už tai 
jis teisingai yra vadinamas ir tautos atgi
mimo Pranašu. Giliausia jam už tai gar
bė ir meilė ! “M. R.”

(Maironis-Mačiulis mirė Kaune Bir
želio 28 d., eidamas 70-tus metus amžiaus.)

DU BROLIAI
AMERIKOS VALSTYBĖS 

PASIRAŠĖ KARŲ 
PANAIKINIMĄ

Suv. Valstijos ir 18 kitų 
Amerikos kontinento vals
tybių pasirašė sutartį pa
smerkiančią s a v itarpinius 
karus Vakarų Pasaulyje su 
pagalba ginklų.

Dabar dedama pastangos 
sulaikyti karą tarp Bolivi
jos, ir Paraguajaus, Pietų 
Amerikoje.

Valstybės sutarė nepri- 
žinti jeigu kuri valstybė už
imtų ką iš kitos su pagalba 
ginklų.

Sutartin neineina draudi
mas naminių karų kokie 
pasikartoja Pietų Ameriko
je veik kasdien.

Autorius daugelio žinomų dainų
Mirė didis Lietuvos Dainius Maironis. 

Jo mirtis padarė visiems gilaus įspūdžio, 
sujaudino Lietuvą. Nes mirė didžiausias 
tautinio Lietuvos atgimimo Dainius arba 
poetas. Ogi tai jis sudėjo tas gražias dai
neles, kurias visi jus, mieli skaitytojai) 
turbūt esate, jei ne patys dainavę tai bent 
klausęsi. “Kur Bėga Šešupė”, “Užtrauksi
me Naują Giesmę, Broliai”, “Už Raseinių 
ant Dubysos”, “Miškas Ūžia”, “Ramios, 
Malonios Vasaros Naktys”, “Sunku Gy
venti Žmogui ant Svieto”, “Kur Lygus 
Laukai”, “Graži Tu, Mano Brangi Tėvy
nė”, “Ar Skauda Man Širdį”... .>

Kitos, kad ir nedainuojamos,' tai labai 
plačiai išmoktos atmintinai ir skaitomos 
per Lietuvių vakarus ir šiaip jaunimo su
siėjimuose, kaip tai: “Antai Pažvelgk, tai 
Vilniaus Rūmai”, “Šitai ir Vilnius ant Kal
no”, “Ant Birutės Kalno”, “Trakų Pilis”, 
“Jei po Amžių kada”, “Pražydo, Pasklido 
Žiedai po laukus”, “Tupi Šarka ant Tvo-„ 
ros”, “Kas Vargdienį Žmogų Beturtį Pri
glaus”, “Mano Gudrus Draugai Greit į 
Žmones Išėjo”.

Maironis sudėjo ir taip plačiai po Lie
tuvos bažnyčias giedamą gražią giesmę, 
“Marija, Marija, Skaisčiausia Lelija”. Vis 
tai yra atskiri mažesni, jo mums palikti 
dalykėliai-eiiėraščiai, kurių daugelis buvo 
išspausdinta jo eilėraščių rinkinyje “Pa
vasario Balsai”. Tos .gražios knygelės iš
ėjo net kelios laidos, ir skambų, malonų 
jos vardą gerai žino visas tautiniai susi
pratęs ir bent kiek apsiskaitęs musų jau
nimas.

Didesni jo kuriniai
Be tų smulkių, bet tikrai nepaprastai 

gražių eilėraščių, Maironis yra išleidęs per 
savo amželį visą eilę didesnių savo sukur
tų dalykų. Poemos: “Tarp Skausmų Į 
Garbę”, kurią vėliau keliariopai paplatino 
perdirbtą į “Jaunoji Lietuva”; “Raseinių 
Magdė”, “Musų Vargai”, “Kur Išgany
mas”. Dramos: “Kęstučio Mirtis”, “Vy
tautas pas• Kryžiuočius” ir “Vytautas Ka
ralius”. Be to; jau senai jis parašė ir iš
leido Lietuvos istoriją ir kai kuriuos kitus 
mokslo veikalus.

Maironis — tai nėra tikroji šio dai
niaus pavardė. Maironis tai tik paties po
eto sau prasimanyta slapivardė pasiraši- 
nėjimui po savo raštais tais dar laikais 
kada mes buvome po Rusais ir mums bu
vo uždrausta sunkiomis bausmėmis spaus
dinti Lietuviškas knygas.

Tikroji Maironio vardas ir pavardė: 
JONAS MAČIULIS. Gimė jisai 1862 me
tais Pasandravio dvare, Raseinių apskr.' 
Jo tėveliai buvo pasiturį ūkininkai, Lietu
viai. Jonas išėjo gimnazijos mokslus ir 
buvo įstojęs į Kijevo uniyersitetą toliau ei
ti aukštųjų pasaulinių mokslų. Bet čia 
jis apsimąstė ir pakeitė savo ateities su
manymus: jis metė universitetą ir įstojo 
į Kauno kunigų seminariją. Ją išėjęs, 
kaipo labai gabus, buvo pasiųstas dar į 
Petrapilio kunigų akademiją. Išėjęs ir 
akademijos mokslus, jis veikiai buvo pa
skirtas ten pat jau profesoriauti. Paskui 
ilgus metus, iki pat mirties, buvo Kauno 
Kunigų Seminarijos rektorius ir Žemai
čių, o paskutiniu laiku Kauno metropoli
jos, prelatas.

Ypač naudingai jis pasidarbavo kaip 
Kauno kunigų seminarijos rektorius. Mat, 
iki jo ta seminarija, kad ir turinti aptar
nauti dvasinius Lietuvių katalikų reika
lus, buvo vedama sulenkėjusios senosios 
kunigų kartos. Ji stengėsi Lietuviuose 
klierikuose įskiepyti Lenkų dvasią, o Lie
tuvybę visiškai užgniaužti ir nuslopinti. 
Tautiškai susipratę klierikai Lietuviai bu
vo joje engiami ir “nepasitaisę” tiesiog 
šalinami, Kun. Jonas Mačiulis, tapęs rek
torium, tuojau įvedė ten Lietuvišką dva
sią; jo pastangomis plačios senosios Kau
no vyskupijos Lietuviai katalikai galiaus 
gavo tikrų ganytojų, susipratusių kunigų 
Lietuvių, gerokai pastūmėjusių musų tau
tinį susipratimą.

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)

Kijevo žemę tada valdė Čanibeko var
du Rusas kniazius Teodoras, prie kurio 
buvo Čanibeko giminietis khanas-baska- 
kas, kurs prižiūrėjo Teodorą ir jo suren
kamas iš kitų kniazių duokles. Bet Čani- 
bekas pradėjo jausti kad reikia prižiūrėji
mo ir baskakui, todėl Merkys buvo pasta
tytas Kijeve su dideliu pulku naujai at
siųstų Totorių.

Teodoras, toli nuo Maskvos ir prie to 
dar kiršindamasis su ja, buvo atsidavęs li
kimui ir su Totoriais nesivaidijo. Mer
kiui daugiau darbo buvo su mažaisiais ki
tų pilių kniaziais ir su pačiais baskakais.

Persiskyręš su Sarajum ir baisybė
mis kokios ten dėjosi, apsigyveno jis šia
me sename Rusų mieste, labai nuengtame 
ir apleistame, be to puošnumo kokiu žy
mėjosi -prieš šimtą metų.

Kijevas stovėjo ant dešinio kranto di
delės upės Dniepro, 'didelis tų laikų mies
tas, garsus prekybos atžvilgiu rytuose ir 
pietuose. Kadangi Kijevas buvo toli nuo 
Sarajaus, Merkiui retai tekdavo Į sostinę 
nuvykti, o kokius reikalus su didžiuoju 
khanu turėjo atlikdavo per pasiuntinius. 

❖ * *
Gyvenimas Kijeve, lyginant su Sara

jum, buvo labai vienodas, tik pamargintas 
mažais žygiais Į nepaklusnias pilis, kur 
apsidirbdavo Į keletą dienų. Jis, galima 
sakyti, išgelbėjo ne vieno tų kniazių gal
vas, gražiu budu juos priversdamas klau
syti Totorių* kuomet Totoriai baskakai už 
maža ką nusižengėli tuoj siųsdavo Į Sa- 
rajų.

Antrą savo Kijeve gyvenimo metą 
Merkys sulaukė ivairianybės, bet ji buvo 
toli nuo karingumo ir žiaurumo, prie ko 
buvo pripratęs Sarajuje.

Pas Teodorą pargryžo iš Riazaniaus 
jo duktė Olga, kuri ten buvo išleista už 
kniazio Konstantino. Su savim parsivežė 
ir mažą dukraitę. Konstantinas buvo kha- 
no pašauktas j Sarajų.... Jo paveldejys- 
tė buvo atiduota kitam kniaziui, o kas jo 
Sarajuje laukė galim patys dasiprotėti.

Nors Olga išeidama už Konstantino 
nežinojo koki vyrą gauna, bet kada nuvy
ko į Riazanių ir tapo su juo apvesdinta, 
palengva ji pamilo, ir kaipo tikinti mote
ris, buvo jam taip ištikima kaip tik galima 
būti.

Parvyko atgal pas savo tėvus labai 
susigraužus savo nelaime ir susirupinus 
savo vyro likimu. Del jo nelaimės Olga 
dabar ji labiau mylėjo ir užjautė. Jeigu 
ji butų žinojus tikrai kad jis jau nužudy
tas, ir jeigu ne dukrelė, Olga tuoj butų 
užsidarius vienuolyne ir atsiskyrus nuo 
pasaulio, kaip tai laikais tarp Rusų buvo 
paprasta.

Patyrus kad jos tėvo mieste randasi ne 
Totoriškos kilmės didžiojo khano atstovas, 
nelaiminga moteris tuoj kreipėsi i Merkį 
prašydama išgelbėti jos vyrą, ir taip Mer
kys ir Olga vienas kitą pažino.

Graži ir visai jaunutė, Olga Merki iš
syk patraukė; geros širdies ir prijauslus 
vyras, jis pasistengė parodyti nelaimėje 
atsidūrusiai moteriškei visą savo prielan
kumą. Gaila jam buvo girdint ją taip 
graudžiai prašant išgelbėt jos vyrą, ir jis, 
nors butų norėjęs jai viską padaryti, labai 
sielgraužavo kad, šiame atvejuje, nebūda
mas Sarajuje, nieko daryti negali. Jisai 
Konstantino ir nepažinojo, nes šis gavo 
Riazanių valdyti bėgiu kelių pastarų me
ta, kuomet Merkiui ten neprisiėjo atsilan
kyti.

Nemalonu buvo jam, gerai viską ži
nančiam, pasakoti moteriškai, kuri verkė 
savo vyro, kaip didis khanas elgiasi su 
pas save pašauktas kniaziais, todėl viskas 
ką galėjo daryti tai ramino ją, apsakyda
mas kad ne visus khanas nužudo, kitus 
tik pavergia arba įkalina, ir su laiku, pa
sikeitus aplinkybėms, paliuosuoja. Olga

pasiskubino Įtikinti Merkį kad jos' vyro 
prasikaltimas buvo sulyginamai menkas, 
prie ko Merkys pridėjo kad, jo nuomone, 
Konstantinas tikrai bus gyvas.

Diena iš dienos, apkalbėdami nelai
mingą Konstantiną, Olga ir Merkys pali
ko artimi vienas kitam draugai. Ji ven
gė visų vyriškių, nenorėdama j juos nei 
pažiūrėti, tik su vienu Merkiu buvo at
vira ir kaip tai jausdavosi ramesnė galė
dama jain savo jausmus išdėti.

Švelnus, jausmingas žodis, vyriškio 
ištartas nelaimėje esančiai moteriškai, yra 
tikriausias būdas pririšimui jos prie sa
vęs, taigi laikui lėtai slenkant, Merkys 
pradėjo jausti kaip Olga tankiau ir dau
giau nori su juo matytis ir kalbėtis. Koks 
tik Totorius pargryždavo ar pribūdavo iš 
Sarajaus jiedu kartu klausinėjo jo ar ne
žino ką apie jos vyrą, bet iš Totorių, ku
riems Rusai visi buvo lygus, nieko apie 
kurį nors* paskirą žmogų patirti nebuvo 
galima. Kartą atsidūręs Sarajuje kaipo 
kaltininkas, kniazius buvo žemiau gyvulio 
ir apie jį niekas nesirūpindavo ir nieko 
nežinodavo.

Olgos draugijoje Merkys praleido pu
sę metų. Dabar jiedu buvo kaip brolis ir 
sesuo — bent taip Olga jam kalbėdavo, 
nors niekad prie brolio nebūna tokių jaus
mų ir mintys nevargina jei ilgesniam lai
kui nesueina, o Merkio ji pasiilgdavo labai 
jeigu jis keletą dienų nebųdavo mieste. 
Jos prisirišimas prie jo buvo jau didelis, 
ir negalima sakyt kad Merkys taip pat jos 
negeidė. Nors jam kaipo vyriškiui priva
lėjo pirmiau parodyti atvirumas ir palin
kimas prie jos, tačiau būdamas padorus 
vyras ir žinodamas kad ji tekėjus, pagerb
damas jos aukštą gymi, suprasdamas jos 
priderystę jos vyrui, kurį tikėjo gyvą 
esant, nedryso rodyt jai kitokio atsineši- 
mo kaip tik jos pačios pageidaujamą bro
liškumą.

Olga jau žinojo kad Merkys yra Lie
tuvis ir pagonis, bet jo padorumas ir jai 
atsidavimas darė ji geresniu už savus 
krikščionis, ir ji visai užmiršo kad jis ne 
jos tikėjimo ir tikėjimas tarp jų niekados 
nesimaišė, kas labai retai pasitaiko kur 
susitinka tokia tikinti moteris kaip buvo 
Olga, ir netikėlis kokiu buvo Merkys.

(Bus daugiau)

LAIŠKAI
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

Po 5c su voku (konvertu)
štai visa eilė puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams į Lietuvą. Visos dainos 
yra atspausdintos gražiomis spalvomis su 
paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra 

Laiškai vaikinams pas merginas rašyti.

1*—Musų Vilnius
2— Musų šalele
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra šalis kur Upės Teka
8— Aš Svajoju apie Tave....
9— Nuskrisk, Dainuže
Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotos po- 

pieros, 3 puslapiai yra palikta rašymui.
Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo

kesti galima prisiųsti pašto ženkleliais.

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapi 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

Teisme.
—Prašau bylą atidėti, nes 

susirgo mano advokatas, — 
tarė kaltinamasai.

— Ką gi jis čia pasakys? 
Juk tave nutvėrė arklidėje 
pančius bepjaunant,— tarė 
teisėjas.

— Taigi man ir norisi ži
noti ką jis pasakys.

A;
šuo ir Dešra

Traukiniu važiuojant kai
mietis ima valgyti dešrą. 
Tame pat skyriuje važiuoja 
viena ponia su šuniuku. JI; 
raukosi, matyt, jai nepatin
ka dešros kvapas. Kaimie
čiui kiek pasišalinus, ponia 
išmetė dešrą pro langą. Grį
žta kaimietis, pasigenda deš
ros, bet nieko nesako. Va

landėlę palaukus, nepaste
bint poniutei, kaimietis iš
meta jos šunį už vagono lan
go. Tada šuns savininkė sa
ko:

— O kurgi mano šuniu
kas?

—Tamstos šuniukas nusi
vijo mano dešrą, — atsakė 
kaimietis,

Pildo Įsakymą
Mokytojas klasėje aiški

na kad kurį nors pamestą 
daiktą suradus reikia mo
kytojui atiduoti. Viena mer
gaitė netrukus padavė pie
štuką. “Štai, ponas mokyto
jau, aš jį suradau.”

“Gerai, mažytė” atsakė 
mokytojas.

Iškėlęs pieštuką klausia 
kieno tas pieštukas. Visi ty
li. Tik toji mergaitė atsisto
jus pasakė: “Tai yra mano 
aš buvau pametus, bet vėl'j 
suradau.”

Kaimietis ir fotografas
Kaimietis klausia foto

grafo :
—Kiek kaštuos mano sū

nų atvaizdai?
—Dvidešimts litų tuzinas.

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodu- 
kemis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

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

nis—Ketvergas; Penktadienis—Petnyčia; šeštadienis—Subata.

1932 KALENDORIUS 1932
Rugpjutis-August

Sekmad. 14 Kalikstas. Pajauta. Eimuntas.
Pirmad. 15 P. M. Dangun ėmimo. Utenis, Rugilė
Antrad. 1G Rokas išp. Rugelis, Vaiselė
Treeiad. 17 Anastazas. Saulenas, Sigita
Ketv’tad. 18 Agapitas. Mantautas, Ale
Penktad. 19 Liudvikas išp. šviesuolė, Patrimpas
šeštad. 20 Bernardas. Neringa, Eimenis

—Tai teks palaukti, nes 
ligi šiol turiu tik vienuolika 
sunu.

Teisme.
Į teismą pakliuvo valkata, 

kuris turėjo ilgą juodą bar
zdą.

Teisėjas, išklausęs visus 
apkaltinimus, tarė

— Jeigu visa tai kas tau 
užmetama yra tiesa tai tavo 
sąžinė turi būti juodesnė už 
tavo barzdą.

— Jeigu apie sąžinę gali
ma spręsti iš barzdos, tai 
tamsta, ponas teisėjau, są
žinės visai neturi, — atsi
kirto kaltinamasai.

Mat, teisėjas buvo be 
barzdos.

Kartą klausta vieno Įžy
maus mokslininko, kokiu bu
du jis sugebėjo įsigyti tokią 
daugybę žinių.

Jis atsakė: — Aš niekad 
nesigėdinau klausti apie tai, 
ko nežinojau.

Nukentėjo už slogą
— Kalėjime sėdėjai?
— Sėdėjau.
— Už ką?
— Už slogą.
— Kaip tai už slogą?
— Ogi naktį Įlindęs į sve

timą svirną sučiaudėjau, 
šuo sulojo, na ir Įkliuvau.

Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” ati

duodama metams už $2.

TyT’T A TT TK T A O JAU prasideda prenumeravimas K į A Į Į |\l A ISTORIŠKOS APYSAKOS, KO VISI 
1VJL-/2 OI 12 1L/ LAUKĖTI KNYGA BUS 300 PUSLAPIŲ

t

alūnas

'Parašė

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
JAU prasidėjo prenumeravimas apysakos “KLAJŪNAS” — Daugelio 

skaitytojų klausinėjimas ir pageidavimas įsigyti “KLAJŪNĄ” 
knygoje išsipildo. Ši pamokinanti istoriška apysaka jau baigiama spau
sdinti knygon — bus gatava anksti šį 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 
Bonų 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.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

i,

DIRVA

GRIŠKABŪDIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Dr j Kudirkos, Vaičaičio, 
Prof. Jablonskio 

kraštas
Griškabūdžio m i e s t elis 

randasi Suvalkijoje, netoli 
Vokiečių sienos, taip vadi
namame Zanavykuos kraš
te. Netoli miestelio teka 
upė Nova, nuo kurios ir vi
so krašto pavadinimas Za
navykų a yra kilęs.

Šis kampelis yra vienas 
šviesesnių Lietuvos kraštų. 
Dar tais laikais kada Ru
sai slopino Lietuvišką dva
sią čia kilo ir dirbo pirmie
ji tautos žadintojai: Dr. V. 
Kudirka, Vaičaitis, Tatarė 
-ir kiti. Greta miestelio yra 
kaimas Rygiškiai, kuriame 
'gyveno musų kalbininkas 
Jablonskis (Rygiškių Jo- 

’.nas).
Pats miestelis nedidusis, 

turi netoli 1000 gyventojų. 
Didžiojo karo metu čia bu
vo Vokiečių-Rusų frontas, 
del kurio miestelis smar
kiai nukentėjo. Bet dabar 
vėl atsigavo, yra net muro 
trobesių. Miestelyje yra 
apie 15 parduotuvių, vais
tinė, policijos nuovada, paš- 

, tas ir kitos mažesnės reikš
mės įstaigos. /

Šaligatviai nutiesti me
diniais ar cementiniais tro
tuarais. Didžiulė rinka iš
pilta smėliu.

Miestelyje yra didelė me-

dinė bažnyčia, kuriai pana
šios kitos niekur nėra. Jos 
stilius primena Kauno So
borą.

Per miestelį eina vieške
liai: Pilviškis-šakiai, Nau- 
miestis-Lukšiai ir k. Į ge
ležinkelio stotį Pilviškius 
16 kilometrų; į apskrities 
miestą Šakius 14 kilometrų. 
Į plentą Naumiestis-Šakiai 
9 kilometrai (ties Sintau
tais).

Apie miestelio įsikūrimą
Miestelis įsikūręs gan se

nai. Apie jo įsikūrimą yra 
toks padavimas.

Visoje apielinkėje kur 
dabar randasi miestelis bu
vę dideli miškai. Per tuos 
miškus ėjęs kelias. Bet miš
kai buvę taip tankus ir di
deli kad labai dažnai žmo
nės paklysdavę. Kartą ten 
prie kelio, toje vietoje kur 
dabar stovi miestelis, at
ėjęs iš kaž kur toks žmogus 
ir pasistatęs palapinę-budą. 
Jis nurodinėdavęs kelei
viams kelią kur geriu per
eiti per mišką. Ir jei kas 
nerasdavęs kelio kur išeiti, 
ar paklausdavęs, tai saky
davo: “Gryšk į būdą tai 
tau nurodys kelią.’’ Ir nuo 
to pradėjo vadinti tą vietą 
“Griškibuda”.

Be to, padavimai sako 
kad to žmogaus vardas bu
vęs Griška.

Didesnės reikšmės Lietu
vai dabar Griškabūdis ne
turi nei prekybos nei kitais 
atžvilgiais. Tik geresnės 
sąlygos ūkininkams. Žmo
nės šviesus, žemė gera.

' Pr. Enskaitis.

sli
do
kas

MRS. A. JAKITBS |
(A. JAKUBAUSKIENĖ) ' Ę

Lithuanian Funeral Home :
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. :
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturčsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grfei- :
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- į 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 :
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. :

6221 Edna Avenue ‘ ENdicott 1763 Į
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS |
Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio : 
Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikime >- prisipildykit ■ 

sau tanką su Nauju žaliu ETH1L GASOLINE

lubr>cat'°^x

Gausit visose t-
Pennzoil —
Stotyse E

= THE COLUMBIA REFINING COMPANY F
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Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN M
PITTSBURGH »2
SHIPSIW Bva™0Ja

Iš Cleveland ..8:20 ryto Iš 
Iš E. 55th St. . .8:29 ryto 
Iš E. 93rd St. . .8:34 ryto

Tikietai geri tiktai

Iš

ten ir
atgal
ten ir
atgal

GRYŽTA
Pittsburgh 4:00 vakare 

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

arba 9:59 vak.

kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAIL R.O AD SYSTEM

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 Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MILIULIS
6606 SUPERIOR AVE. IIEnderson_J5729__

l'l

Vilniaus reikalai
Šitame savo raštelyje 

minėsiu kas Lietuvoje 
romą, kas padaryta ir 
manoma daryti.

Musų draugijų veikimo 
priešakyje stovi Vilniaus 
Vadavimo Sąjunga. Ši jau
na organizacija del savo 
rimtumo tiek sparčiai au
ga kad ji aplenks kitas Lie
tuvos organizacijas. Nau
ji skyriai steigiasi, nariai 
dauginasi, Vilniaus pasai ir 
ženkleliai noriai perkami. 
Žurnalas “Musų Vilnius” 
daug nuveikė ne tik Vil
niaus vadavimo reikale, bet 
tapo tiltu kuris Lietuvą su
jungė su Šiaurinės Ameri- 
.kos Lietuviais. Žurnalas 
be politinių užsibrėžimų, 
talpina tikras žinias iš A- 
merikiečių Lietuvių gyve
nimo ir net gausiai atvaiz
duoja juos paveikslais. Be 
tokio žurnalo nei vienas A- 
merikietis neturėtų apsiei
ti.

Antstoliai sutvarkyti
1932 m. valdžia energin

gai pradėjo tvarkyti įvai
rius nenuoseklius teismų ir 
valdininkų įstatymus.

Visai nebuvo naujiena 
kad antstolis patarnavęs 
porą metų perkasi centru- 
kus.' Nekurie jų į mėnesį 
pasidarydavo 5—6 tūkstan
čius litų. Iš valdžios algos 
negaudavo. Jei žmogus pa
siskolina 100 litų ir jei sko
los neatmoki, tai skolai iš- 
jieškoti atvažiuoja antsto
lis, ir tada jau sveikas din
gęs. Yra buvę tokių atsi
tikimų kad iš 50 litų per 
metus žmogui priaugdavo 
950 litų. Antstolis kiek pa
norėjo tiek iš žmogaus lu
po.

Dabar antstolis yra val
džios valdininkas, gauna al
gą, ir už skolų išjieškojimą 
gaunamos lėšos eina į val
stybės iždą. Jei pristatys! 
antstoliui savo arklį nuve
žimui ■ į aprašymo vietą, 
antstolis gaus tik 5 litus. 
Už antspaudos uždėjimą po 
10 centų. Toliau, antstolis 

i neturės teisės visko aprašy- 
■ ti ir tokiu budu nesugriaus 
• ūkio. Kas 6 ha žemės uki- 
i ninkas turi teisę turėti vie

ną karvę ir arklį, be to dar 
neaprašomi ūkio darbo į- 

; rankiai. Skolininko pirmoj 
i vietoj gali būti atimami 
i pardavimui prabangos da- 
i lykai.
; Vadinasi, vekselių tvar- 
: ka suderinta ir įvairus ne- 
i naudeliai “bankieriai” ne- 
; turės progos ūkininkų api- 
i plėšti.

Notarai
j Jei antstolius padarė val- 
i dininkais su alga, tai nota- 
I rams atbulai: jie skaitosi 
' etatiniai valdininkai be al- 
j gos. Jų visas pelnas ką 

gaus už įvairius padirbimus 
dokumentų. Gal skaityto
jas pamanys kad tai netikęs 
patvarkymas ir leis notarui 
sauvaliauti, kaip darydavo 
antstoliai. Na, .dabar bus 
didesnė tvarka. Iki šiol no
tarai gaudavo algas ir dar 
pelno nuošimčius, ir taip 
perdaug raštų buvo daro
ma tik notaro naudai. No
tarai gaudami algas ir dar 
pašalines įplaukas turėdavo 
labai dideles pajamas, greit 
pralobdavo, be to dar nesi
rūpindavo greit dokumen
tus padirbdinti. Iki šiol už 
pirkimo aktą nuo 1000 litų 
buvo imama 70 litų, o su-

lyg nauja tvarka už pirmą 
tūkstantį 35 litai, o už se
kančius po 3 litus; už kitus 
visus dokumentus irgi nu- . 
statyta žymiai atpigintos 
mokestys. Notarai dabar 
stengsis skubiai bylas ra
šyti, nes tik tada gaus atly
ginimą.

Teismai
Iki šiol taikos teisėjai 

teisdavo patys pavieniai, 
kas labai tankiai sudaryda
vo klaidų ir neteisybių. Da
bar svarbesnnes bylas tar
dydami susijungs du, trys 
teisėjai. Tarp taikos teisė
jų vienas teisėjas bus virši
ninku. Be to dar teisėjams 
ir kitiems tarnautojams pa
keliama mokslo cenzas.

Taikos teisėjo ntiospren- 
dį galėjo panaikinti ar pa
tvirtint Apigardos teismas, 
bet negalėjo padidinti. Da
bar galės. Tuo budu sulai
kys ilgus bylinėjimusi. Prie 
to, už bylinėjimąsi už niek
niekius ir piktos valios by
lininkai bus baudžiami nuo 
5 iki 250 litų. Sumažės tą
symais! po teismus. Taigi 
iš šito ir matosi kad Lietu
va žengia į platų kultūros 
lauką.

Bekonų sutvarkyriias
Bekonų suėmimas irgi 

pradėjo tvarkytis. Ne tiek 
ūkininkai aimanavo beko
nų atpigmiu kiek del blo
gos tvarkos ir jų išnaudo
jimo bekoninių kiaulių su
ėmimu. Žiemos šaltyje po 
tris paras ūkininkai su sa
vo gyvulėliais turėdavo šal
tyje laukti iki jam pareida
vo eilė. Bet dažnai ir išlau
kęs tris paras gaudavo at
sakymą: “Važiuokit namo.” 
Kiaulės būdavo rūšiuoja
mos sulyg pažinties ir sulyg 
žmogaus rūšies. Spekulian
tai susipažinę su kiaulių 
priėmimo darbininkais pri
statydavo blogos rūšies 
kiaules ir atiduodavo kaipo 
bekonus. Reikalaudavo ir 
arbatpinigių. Nedavus, bū
davo kiaulė spardoma ir 
paleidžiama, kartais ir su
žeidžiama.

Ūkininkai kėlė balsą, bet 
“Maisto” b-vė į tai žiurėjo 
pro pirštus. Vietoje susek- 

■ ti kaltininkus, tąsė po teis
mus tuos žmones kurie mė
gino iškelti visokius blogu
mus. Dabar jau šis nelem
tas apsileidimas tvarkosi.

“Maisto” b-vė paskyrė 
kontrolius kurių pareiga 
sekti visą kiaulių priėmimo 
eigą. Del žymaus atpigi
mo bekonų, jų auginimas 
krito visu ketvirtdaliu. Ma
ži paršeliai kurie pora me
tų atgal kainavo 50-70 litų, 
dabar kainuoja 3-5 litai.

P. Kriukelis.

: 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 j “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite kO 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu.

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

50c
75c

“DIRVA”
682# Superior avė. Cleveland, Ohio

AKRONO NAUJIENOS

Plepalai. Tūlas laikas at
gal išvažiavo Lietuvon Do
minikas Vindašius. Laiva
kortę pirko “Dirvos” agen
tūroj. Važiavo geriausiu 
laivu “Berengaria’, buvo 
patenkintas kelione ir “Dir
vos” agentūros patarnavi
mu. Bet sugryžęs Lietu
von jis pamiršo nekuriems 
parašyti laiškus, na ir blo
gos valios žydberniai ar ne
pradės plepėt buk Vinda- 
šius nepasiekęs Lietuvon, 
kelionėje žuvęs, ir tt

Neapsikęsdami jo drau
gai tais plepalais parašė 
laišką į Lietuvą jo kaimy
nui paklausti kame priežas
tis kad Vindašius tyli. Jis 
pasimatė su Vindašium ir 
viską patyrė. Kelionę jisai 
turėjo smagią ir už tai pa- 
dėkavoja “Dirvai”. Nera
šė del to kad pargryžęs tu
rėjo nesmagumų su savo 
šeima. Būdamas Ameriko
je kiek galėjo siuntė pinigų 
savo žmonai. Kada užėjo 
bedarbė ir sugryžo Lietu
von į savo tėviškę, namus 
atrado, bet jo žmonelei ne
patiko kad dabar neparsi
vežė pinigų. Ji pirmiau 
gautus pamiršo. Parvažia
vusį namon vyrą ji apvilko 
storom baltom kelinėm ir 
pristatė bulvių kasti. Vin
dašius pasijautė pažemin
tas, nuskriaustas, ir blogo 
ūpo apimtas nenorėjo nie
kam rašyti.

Vindašius čia gyvenda
mas vadinosi “šviesiausiu” 
ir tokiu Akroniškiams bu-

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

] Dr, S. T. Tamošaitis

užsi-

lieka 
pini-

VIDURVASARINĖ
E S K U R S IJ A

Finansinės korpora- 
$18,000,000 paskolos, 
padengė visą banko 
pilnai, ir dar

Iš New Yorko

MI
K/

Visas — Kelias — Juromis
Per Kopenhageną į Klaipėdą

— Paranku — Švaru — Patogu —

vo žinomas.
Musų žydberniams labai 

nepatinka kad kas kreipia
si su reikalais j Lietuvišką 
įstaigą. Kas su “Dirvos” 
agentūra turi reikalus visa
da yra patenkinti, bet žyd
berniams pikta kad jų ne
paklauso, todėl jie paleidžia 
savo liežuvius Į darbą.

Girdėjęs ir Ištyręs.

Gavo paskolą iš valdžios. 
Šiose dienose Akrono Kre
dito korporacija, kuri dir
bo per dešimts mėnesių su
tvarkymui bankinių daly
kų po susijungimo Central 
Depositors Banko ir First-- 
City Trust Co, gavo iš vai-' 
džios 
ei jos 
kuria 
skolą
apie $6,000,000 naujų 
gų mieste.

Kada visoje šalyje

Rugpjūčio 12, 1932

darinėjo bankai, Akronas 
pirmutinis sumanė sudėti j 
bendrą visas savo finansi
nes išgales gelbėjimui nuo 
krizio. Tokiu budu bankai 
nenunešė žmonių pinigų.

Akrono Kredito korpora
cija sudėjo $6,000,000, ku
riuos dabar, gavus iš val
džios pagalbą, atmokėjo jų 
savininkams.

(THOMAS)
Lietuvis Dentistas 
1304 East 68th St.

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko) 

Tel. ENdicott 1378

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

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

Tel. HEnderson 2136

Rugpj. 13
S. S. FREDERIK YIII

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE

Autorizuotas" Laivkorčių Agentas
JUS TINKAMAI APRŪPINS

;Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHnmūĮ'

“Dirva” rengia dar vieną Specialę Ekskursiją j 
Lietuvą gerai žinoma Skandinavų Amerikos Li
nija per Klaipėdą '

RUGP.-AUG.
Didžiausiu tos linijos

FREDERIK

13 
laivu 

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

Išrūpiname pasportus gyvenantiems kituose 
miestuose. Kreipkitės informacijų.

DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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IŠ LIETUVOS ©

MIRĖ KAUNO FABRI
KANTAS TILMANSAS

Kaune Liepos 25 d. mirė 
garsus fabrikantas Richar
das Tilmans. Jis jau buvo 
80 metų amžiaus. Gimė 
Vokietijoje, 1878 m. atvy
ko j Kauną, kur įsteigė pir
mutinį sriubų fabriką Ru
sijoje. Fabrikas išsivystė 
į didžiausią tos rūšies įs
taigą, kurioje prieš karą 
dirbo 2,000 darbininkų. Fa
brikas savo didumu buvo 
antras Europoje.

Prieš 40 metų Richardas 
Tilmans priėmė Rusijos pi
lietybę. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, jis, gry> 
žęs iš Maskvos, pasidarė 
Lietuvos piliečiu.

Tilmans rūpinosi ne tik 
savo įstaiga bet dalyvavo ii 
visuomeniniame darbe. Iki 
karo jis buvo Kauno mies
to durnos narys. Jis buvo 
įsteigėjas ir garbės globė
jas Kauno komercinės mo
kyklos, buvusios prieš karą. 
Del jo nuopelnų prekyboje 
ir pramonėje Rusų caras 
buvo suteikęs jam komerci
jos patarėjo titulą. Ilgą 
laiką jis buvo Rusijos vals
tybės banko- kontrolės ko
miteto narys.

Po karo Kaune jis vedė 
savo fabriką,' kuriame da
bar dirba apie 200 darbi
ninkų. Įsteigė komercijos 
banką ir saldainiu fabrjka 
“Tilka”.

Jis domėjosi ir Lietuvos 
gyvenimu. -Dar prieš karą 
“Saulės” draugijos namams 
Kaune paskolino be nuo
šimčių pinigų, kurie ir da
bar dar negrąžinti. Auko
mis dažnai paremdavo Lie
tuvos labdaringas įstaigas.

“L.A.”

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo 

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

‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus 
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus 
vadavimo reikalais, deda daug gra
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių 
gyvenimą.

‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus — 
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30 
dieną kiekvieno mėnesio.

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

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

‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas: 
se 20 litų ($2.00).

Vieną numerį gausite nemokamai 
susipažinti. Rašykite šiuo adresu:

‘MUSŲ VILNIUS’ 
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania.

Cukrinių Runkelių Der
lius Šymet Žymiai

Didesnis
Cukrinių runkelių augin

tojas draugijos valdybos na
rys agr. J. Strazdas painfor
mavo apie cukrinių runkelių 
auginimo reikalus. Šiomis 
dienomis jis apžiūrėjęs di
delius cukrinių runkelių 
pasėlių plotus, nuvažiuoda
mas apie 500 kilometrų ke
lio. Cukrinių runkelių pašė 
liai šymet yra žymiai geres
ni negu pernai. Todėl lau
kiama kad rudenį cukraus 
fabrikui bus pristatyta niu 
hektaro vidutiniškai po 401 
centnerių (pernai po 350). 
arba iš viso per 2,000,001 
centnerių. Už juos ukinin 
kai .gaus grynais pinigais 
apie 7,000,000 litų ir Lietu
ves cukraus akc. b-vės akci
jomis apie 1,000,000 lt.

Cukrinius runkelius au 
gindami, ūkininkai turi ii 
stambių išlaidų. Draugjos 
žiniomis, cukriniams run 
keliams patręšti jie pirkę 
šymet trąšų už 1,000.000 lt.

Kitas stambias išlaidos 
cukrinių runkelių auginto
jai turi išleisti retinimui. 1 
ha. cukrinių runkelių išre
tinti ir nukasti išeina apie 
300 lt. Pridėjus brangius že
mės paruošimo ir jų augi
nimo metu darbus, runke
lių pristatymą į geležnkelų 
stotis ar laivus ir kita, gali
ma manyti kad cukrinių 
runkelių augintojai šiais 
metais išmokės netoli 6 mil 
lt. Toki stambi apyvarta ne 
dideliame žemės plote (pei 
5000 ha.) rodo kad gamin
dami savo krašte cukrų, ne
tiktai ginamės nuo importo, 
bet kad ta kultūra duod? 
žemės ūkini nepaprastą gy
vumą. Tai visa aiškiai rodo 
kaip butų kraštui sveika, jei 
mes galėtume pasigaminti 
cukraus tiek, kiek patys su
vartojau!. Dėlto reikia ma
nyti, kad dabar yra laikas 
pagalvoti apie paruošiomuo- 
sius darbus antram cukraus 
fabrikui statyti.

“L. A.”

| KANADOS
| NAUJIENOS
i_ ___ _
KANADOS PADAN

GĖJE
SUDBURY, ONT.

Be darbo būdamas ir tu-

Prie to mus prives ir iš
mokys padorumo spauda, 
jeigu ją pamylėsime ir sek
sime. Skaitykime atsakan
čius laikraščius, kuriais y- 
ra “Dirva” ir “Vienybė”, 
kurie yra tikri darbo žmo
nių laikraščiai: negiria ‘ro
jaus’, kur darbininkai pa
vergti ir neturi jokio balso, 
nežada jokių neįvykdinamų

son ir Creighton, trijų mė
nesių laikui. Paleista nuo 
darbų 2000 darbininkų, ku
rie dirbo po 21 dieną j mė
nesį. Nors uždarė trims 
mėnesiams bet tie trys mė
nesiai gali būti labai ilgi. 
Nors tos kompanijos virši
ninkas skelbia kad ateis ge
ri laikai neužilgo, bet vie
loj gerų laikų vis dar tuk-

licija tuoj sulaiko prekinius 
traukinius ir visus važiuo
jančius nuvaiko nuo trau
kių ir sugaudę tuoj duoda 
tikietus pasažieriniais trau
kiniais važiuoti j vakarus, 
nes ten darbų girdi yra, ja
vai geri, o mieste čia nėra 
ko veikti. Ir nors labiau
sia norėtum pasiekti Otta
wa, jokiu budu negalima.

I-*I"M-4-4-4-H"I-4-4-4-4-4-4 4—S-4-4-4-4 
t Ofiso Telefonai Namu " 
JMAin 1773 KEnmore 4740W'■

į P. J. KERŠIS :: 
11414 Standard Bank BIdg, !!
į Baigęs teisių mokslą Cumber- į į 
X land Universitete ir darbuojas .. 
•? su Teisių ofisu advokatų ;;
1 Collister, Stevens ir 2 
I Kurzenberger į I 
X Su visais teisių reikalais Lietu- ! I 
4- viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ■ ■ 
Į kreipkitės prie musų. I

dalykų, bet stovi darbinin
kų kelrodžiu, aprašo darbi
ninkų gyvenimą ir rodo tik* 

įvairiuose’ kraštuose, ir su-i 1’3 kebą į apšvietą. Skai- 
sižinoti apie jų gyvenimą tydami šiuos laikraščius, 
ir, kokią kijr pašalpą vai- nenorėsite su jais skirti?

rėdamas liueso laiko, sten
giuosi susirašyti su Kana
dos Lietuviais gyvenančiais

džia duoda bedarbiams.
Gaunu nuo jų atsakymus 

visų vienodo turinio: ba

stančiai darbininkų atlei
džiami iš darbo, o-kurie ir 
dirba tai porą savaičių Į 
mėnesį.

Tikėdami gauti darbo ja
vų suvalyme daugybė dar
bininkų traukia į vakarus. 
Ant kožno prekinio trauki
nio kabinasi ir keliauja, to
dėl tūkstančiai ten suvažia
vę, bet kai reikės gryžti at- 

___ _ gal gal bus taip kaip su ne
ekonominė k o n f e rencija. | rinčiais į Ottawą važiuoti. 
Tą patyrę, bedarbiai buvo Mat, valdžia nenori kad po 
pasiryžę vykti į Ottawa ir miestus vaikščiotų būriai 

- na- alkanųjų ir reikalautų pa- 
lio kasyklas: Coniston, Gar-1 galbos. Bet sužinojus no- galbos. Jurgis.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

niekados. Jurgis.

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

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

WELDOt.'A CORPORATION 
Dc.-k 7, Atlantic City, N. J,

APKABINO BUČIUOTI 
IR NUDURĖ

šašaičių -k., Telšių vals., 
įvyko tokia tragedija. , Tu 
las Juozas Pakštys nesu
gyveno su sąvo žmona ir 
buvo pasimetę. Liepos 4 d 
atėjęs pas žmoną jis prikal
bino ją parduoti plotelį že
mės kurį jiem jos tėvas bu
vo davęs. Žmona sutiko, ir 
pardavę jie pinigus pasida
lijo pusiau, nes nutarė ne
gyventi krūvoje. Po par
davimo gerai išsigėrė, pasi
ėmė dar pora pusbonkių ir 
lydėdamas žmoną parėjo i 
jos tėvų namus. Čia išgė
ręs parsineštą degtinę, už
sispyrė kalbint žmoną gy
venti su juo, ir besėdint am 
lovos Pakštys staiga apka
bino savo žmoną neva bu
čiuoti, ir tuo tarpu dūrė jai 
peiliu į šoną. Tą padaręs 
leidosi bėgti; žmona neužil
go krito negyva. Jį lauke 
sugavo kaimynai ir surai
šiota atidavė Telšių polici
jom ‘ “D.N.”

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

Manufacturers and Importers
Fine Tobaccos ENdicott 1266

5512 St. Clair Avenue
Cleveland, O.

Uždarė tris kasyklas, ne-
... r . . teko darbo du tūkstančiai 

tent, nednbu, netui ui Pmi; j jar|jinin|tų. International 
gij pragyvenimui, einu 1 Nickej Co. uždarė nuo pir- 
maitinimo punktus. |

Gal skaitytojui įdomu ko-! h 
del taip vargingai Kanados Lt------ ~----------------.---------
Lietuviai gyven i Į tai at- ’ 
sakysiu trumpai: nes į Ka
nadą pradėjo važiuoti iš 
Lietuvos įvažiavo ,1928 ir 
1929 m. Atvažiavę, metus' 
padirbę, bedarbei užstojus ( 
jie turi kęsti skurdą. Pini
gų susitaupyt neturėjo ka
da. Šimtai važinėjo preki
niais vagonais jieškodami 
darbo; daug iš jų 
daug neteko rankų, 
elgetomis liko, ir dar 
mato kada jų vargai 
baigs.

Buvo atvažiavę du 
vyrukai iš Alberta provin
cijos, ir pasilsėję vėl gryžo 
į vakarus, tikėdamies gauti 
kur darbą už maistą, kol 
pjūtis prasidės; tada gaus 
padirbėti ir užsidirbti p 
kelis centus drabužiams žie
mai, nes šalta, nuogas neisi.

Jie daug ką papasakojo 
iš Lietuvių gyvenimo Ed- 
montone, Calgary ir kituo
se miesteliuose. Visi tik nu
siskundžia gyvenimu, dau
gelis jau po du metu kaip 
minta valdžios maitinimo 
punktuose....

Liūdna ir gaila pažvelgus 
j tokią padėtį brolių Lietu
vių, nes daugelis paliko se
nus tėvelius arba šeimynė
les, kuriems būtina pagalba 
reikalinga. Atvažiuodami 
manė pavargs kelis mete
lius ir gryš atgal pas savuo
sius, pinigų susikrovę. Bet 
visai kitaip rado') ir sunki 
varginga našta užgulė ant 
jaunų sielų, ir'giedrios die
nelės dar nesimato.

Yra daug dar ir dirban
čių musų draugų, bet tas 
mums malonumo nesudaro, 
nes kurie dirba ir vargo 
nematę, tie neatjaučia. Jie 
dirbdami turi sau draugų 
su kuriais paskutinius cen
tus praleidžia, bet bedar
bių nesušelps, dar juos iš
juoks ar niekšu išvadins.

Brangus Kanados jauni
me! Pamesk tą senovišką 
elgesį ir neapikantą, imk 
pavyzdį iš brolių Amerikie
čių kurie seniau čia gyve
na. Žiūrėkime kaip pas 
juos sutikimas ir broliška 
meilė; laikraščiuose nerasi 
tokių kritikų ir koliojimų 
kokie einasi Kanados Lie
tuvių tarpe. Ar dirbantis 
ar bedarbis nesiskiria nie
ku. Šiandien esi sveikas ir 
dirbi, o rytoj — gal jau lo
voj gulėsi, rankos, kojos ne
galėsi pakelti.

Nejaugi mes negalim pa
busti iš miego ir numesti 
tą nudėvėtą, atgyventą pa
protį. Gana peštynių, kri
tikų, vaidų, bet stokim visi 
išvien, petis į petį ir vieny 
bėje, o tuomet patys pama
tysime kaip pas mus užstos 
brolybė ir santaika, iš ko 
tik pasidžiaugsime.

Ottawos konferencija ir 
bedarbiai. Šiomis dienomis 
Kanados sostinėj Ottawa 
atsibuna Britų imperijos

iLNlUKUi LlZAlčUe ULIŲ pu- VEIKLI | V/CL iva
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Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

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

žuvo,

nesi

jauni

Šiuomi atkreipiame visų senų “Dirvos” skai
tytojų atidą į šį naują “Dirvos” patvarkymą: 
pradedant su šiuo paskelbimu, DUOSIME 
VISIEMS SENIEMS SKAITYTOJAMS DO
VANŲ $1.00 VERTĖS KNYGŲ kurie tik 
atnaujins METINĘ prenumeratą prisiųsdami 
$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

į

į

į

:■

t

Vienuolyno Slaptybės
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.

Labai įdomus skaitymas. 154 pus..............................................50c

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

Kada ir Kokiu Bv.du Svietas Susitverė
Būtinai 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 knygą gausit su
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. 135 pusi........................$1.00

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr.
Šliupo buvusį draugą. Su jų pavę'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 Dailė
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
ga turėti kiekvienam. 206 pusi.................................................. $1.00

Sidabrinis Kryželis
Arba Dailydė iš Nazareto — 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- 
riumenčje 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. Didele 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, jų 
gyvenimą, su daug paveikslų. 170 pusi....................................... $1.50

Jaunieji Skraują!
Linksmas romanas iš ponų ir ptasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di
dele 308 pusi, knyga ..................................................................... $1.00

Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir rųonų knyga, 
su nuspėjimais likimo ir laimės 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. 1 339 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 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), 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 Abelna
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus.......................$2.00 į
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

įUžsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- JU
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue

n

Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos L aisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną j ų vertę)
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Kas Girdėt Clevelande-ApAeTmkese • Iš Collinwood
DIRVA . bdZO Sunerior Avė.—ENdicott 44<Sb—Atdara vakarais

IŠVAŽIAVO LIETUVON. LIETUVIŲ KULTŪRINIO
Rugp. 10 d. išplaukė Lietu- Darželio Sąjungos mėnesinis 

von laivu “Aqultania” Antanas susirinkimas įvyks šio penkta- 
Melsbakas su žmona Mare irjdienio vakare, Rugp.-August 12 
trejetu vaiku. Visus kelionei d., nuo 7:30 vai', Lietuviu sa-

CRUSADERS NAU
JAS VADAS

dalykus parūpino “Dirvos” a- 
gentura. Jie žada apsigyventi 
Lietuvoje jeigu patiks, o jei ne 
tai gryš. Turi reikalų Lenki
joje ir Čekoslovakijoje, kur ža
da apsilankyti.

Rugp. 13 d. laivu “Fredarik 
VIII” išvažiuoja Lietuvon Be- 
nis Rickevičius. Jisai sugryžo 
iš Kalifornijos šį pavasarį, kur 
gyveno Baldwin Park, turėjo 
ten gazolino stotį. Lietuvon 
važiuoja su tikslu apsigyventi 
ir užsidėti kokį nors biznį. Ten 
gyvena motina ir broliai.

Rickevičius gyveno pas sa
vo kaimyną iš Lietuvos, Zigmą 
Vasiliauską. Clevelande turi ir 
daugiau savo pažystamų iš Lie
tuvos. Kelionės dokumentais 
jį aprūpino “Dirvos” Agentūra.

Važiuoja į Pabaisko parapi
ją, Ukmergės apsk.

Linkime keleiviams laimin
gos kelionės.

Kurie norit važiuoti Lietu
von apsilankyti ar apsigyventi 
kreipkitės į “Dirvos” Agentū
rą, gausit gerą ir teisingą pa
tarnavimą. Dar vis yra norin
čių važiuoti ir nebūsit vieni ke
lionėje.

Agentūra atdara vakarais iki 
7 vai.

Įėję. Draugijų nariai būtinai 
privalo dalyvauti kurie yra iš-1 
rinkti metų pradžioje atstovau
ti savo draugiją Darželio Są-' 
jungoje. Daugelis atstovų vi
sai užsileido savo pareigose ir 
mitingų nelanko.

■ Valdyba.

PADĖKOS LAIŠKAS
Šiuomi noriu padėkot Cleve

lando advokatui P. V. Chesnul 
už tai kad jis pamiršo paminėt 
mane pasiduodamas ant ban
kroto, kadangi aš jį išleidau į 
mokslus, visapusiai rėmiau ir 
suteikiau pinigus parvažiuot iš 
Lietuvos, ir už visą kitą mano 
gerą kokį aš jam padariau ka
da jam pagalba buvo labiausia 
reikalinga. J. P. Sabel, 
1323 South av. Youngstown, O.

APSKRITIES valdyba Cleve
lande ir apielinkėse gatvių iš- 
grindimui paskyrė $284,950.

MIESTAS jieško naujų mau
dynių ežero pakraščiuose, nes 
dabar esančios maudy'nės labai 
užsigrudusios.

VAŽIUOJA CHICAGON. Jo
nas Jarus, “Dirvos” bendradar
bis, gavęs atostogų, važiuoja 
su šeima savaitei ar ilgesniam 
laikui į Chicagą. Išvažiuoja iš 
Clevelando šio šeštadienio nak
tį. Chicagoj pasidarbuos ren
giamam “Dirvos” rudeniniam 
vajui, žada pasimatyti su Chi- 
cagos veikėjais ir apsilankys 
“Liaudies Tribūnos” ir kitose

PRAŠO $21,000,000. Cuya
hoga apskrities valdyba pasi
ryžus prašyti, iš valdžios pa
galbos apie $21,000,000 aprū
pinimui savo bedarbių šio ru
dens ir kito meto bėgiu.

1933 metams viso reikės į 
$18,000,000 — penkiais milijo
nais daugiau negu viso reikėjo 
šymet.

BEDARBIAI Clevelande ap
dirba 151 akrą žemės pavestos 
jų daržams. Viso 2,890 žmo
nių turi pasiėmę sau po plotą 
iaržo. Juose auginama papras
tos daržovės.

redakcijose.
Linkime laimingos kelionės.

VIEŠNIA. Pas Karpavičius 
ir Virbickus lankosi Ona šupie- 
nė su dukrele iš Somerville, 
Mass. Poni Virbickienė yra 
jos te(.a.

PRADĖJO darbą ant naujos 
dalies kanalizacijos sistemos, 
kurios visos pravedimas kaš
tuos $25,000,000. šis naujas 
larbas yra prie W. 68 St. ir 
Bulkley bulvaro, jis kaštuos į 
$2,000,000.

Laurence H. Norton

SLA. 362 kuopos nariams: 
žinokime gerai kokias turime 
jasidarę taisykles apsaugoji- 

! .nui kuopos turto. Dabartinia- 
i ne bedarbės laike randasi to
kių narių kurie neišgali užsi- 
nckėti duoklių ir reikalauja iš 

į kuopos iždo paskolos arba au
kos. Pagal kuopos nutarimą, 

i jei susirinkime nesiranda dvie
jų trečdalių narių tai negalima 
iiitarti skolinti arba aukauti iš 
kuopos iždo. Todėl kožno na
mo pareiga yra dalyvauti susi- 

■ rinkime ir suteikti paramą ne
laimingiems bedarbiams. Kuo
pos reikalams dabar nariai ne
moka nieko.

Kp. organiz. A. Dubauskas.

Vadovybė Cleyelando distrik- 
to Crusaders (Kryžeivių) orga
nizacijos, kurios tikslas yra ko
voti už panaikinimą prohibici- 
jos, tapo patęsta State Sena
toriui Laurence H. Norton, apie 
ką praneša nacionalis vyriau
sias komandierius, Fred G. 
Clark.

Senatorius Norton stoja vie
ton Philip R. Mather, kuris pa- 
švęs laiką platesniam darbui 
šios organizacijos.

Nuo Crusaders prasidėjimo 
Clevelande Senatorius Norton 
lošė svarbią rolę organizacijos 
plėtime ir jis padarys daug at
einančiuose rinkimuose. '

Naujas Crusaders vadas bu
vo vienas iš žymiausių Crusa
ders fondo vajaus veikėjų su
kėlimui $200,000 1930 metų ru
denio rinkimams. Jo jo vado
vyste 450 liuosnorių darbinin
kų dirbo pinigų sukėlimui Cle- 
iande ir padauginimui organi
zacijos narių.

Senatorius Norton yra Cleve- 
iandietis ir nuo senai yra žino
mas viešame gyvenime.

PASTABA. Collinwoodo pa
rapija savo piknike kuris bus 
šį sekmadienį, Rugp. 14 d., pa
siryžo sutraukti ne tik iš Cle 
velando bet ir iš apielinkės di
delę minią Lietuvių. Vieta sa
ko yra garsi, visiems žinoma 
Brunswick, O., o daržo savi
ninkas dar garsesnis — plačiai 
žinomas Tadas Neura.

Kiek teko patirti iš garsini
mų, už įžangos tikietus bus do-

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

MARIJONA JUŠKIENĖ 
>820 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
<13 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.

vana vyriškos kelinės, tik ne
pažymėta ar viršutinės ar apa
tinės. Jeigu jas išlaimėtų mo
teris tai bus Braziui darbo pri
taikyti.

Kaip ten bus taip, matysi
mės sekmadienį pas Neurą. O 
jeigu lytų tai parapijos darže.

Collinwoodietis.

ATVAŽIUOJA svečių. Nau
jos parapijos piknike žada ap
silankyti buris Chicagiečių sve
čių, kurie važiuoja į Vyčių sei
mą Bostone. Apsilankys dele
gatai pas savo pažystamus Ge
de, dalyvaus naujos parapijos 
piknike ir važiuos toliau.

PIKNIKAS
Rengia P. š. N. Pag. Parapija

T. NEUROS DARŽE
Sekmad. Rugp.-August 14

Brunswick, O. Pradžia 10 ryt. 
Luizos orkestras . Įž. 25c.

Piknikas bus smagus, su vi
sokiais žaislais ir su daugybe 
dovanų už juos; ką suaukavo 
vietos biznieriai.

Kurie norės nuvažiuoti tro- 
ku, bus nuvežti ir parvežti už 
25c. Trokas išeis nuo 5 Points 
10 vai. ryto, nuo Lietuvių sa
lės 11:30 vai. ryto.

Jeigu tą dieną lytų, tai pik
nikas įvyks parapijos darže.

Kviečia komitetas.

Joe Raulinaitis
6903 Superior Avenue

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

NAUJAS SAVININKAS
Buvusioj Pelwalio 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, grosėrio, ice cream, pieno, 
mals ir hops, ir mokyklai reikmenų.

E. Warren Confectionery
6502 Superior Ave.

The Electrical League’s užgyrimas kokio

elektriško namų padargo yra vertybės pa-

žyme. Toks užgyrimas suteikiama po vi

sapusiško išegzaminavimo ir ištyrinėjimo.

Tiktai užgirti padargai tėra priimami į 

The Electrical League Parodą. Čionai jus 

matysit, galit sulyginti, duoti paklausimus 

ir gauti bešališkas informacijas apie juos.

DETROITIETIS laidotu v i ų 
direktorius Chas. Stepanaus
kas, gryždamas iš Scranton, 
Pa., sustojo “Dirvos” redakci
joje. Kelionę turėjo gerą. Ten 
viešėjo pas' savo brolį.

MIRĖ. Rugp. 10 d. persi
skyrė su šiuo pasauliu Kuni
gunda Stapulionienė, 71 m. am
žiaus, motina Jono, Povilo ir 
Juozo Stapulioriių. Mirtis pa
ėjo nuo plaučių uždegimo.

Pašarvota namuose sunaus 
Juozo, 1320 Russell rd. Laido
tuvės įvyks šeštadienį iš Šv. 
Jurgio bažnyčios.

Iš 'Lietuvos paėjo Girpetrių 
k., Pušaloto par., Panevėžio ap
skričio. Atvažiavo į Clevelan- 
dą pas savo vaikus £1 metas 
atgal. Čia priklausė prie Am
žino Ražančiaus draugystės, L. 
R.-K. A. Susivienijimo ir buvo 
narė Tretininkė. Rep.

1 REIKALAUJA kad miesto 
taryba paskirtų $100,000 sta
tymui naujos prieglaudos pa
keleiviams. Senoji ant E. 21 
St. bus apleista Rugsėjo 1 d.

Taipgi reikalaujama $470,- 
000 pinigų šelpimo reikalams.

----------—į—
PRASIDEDA kova už numa

žinimą gazo kainų. Prie Cleve
lando prisideda 10 kitų mies
tų išvien kovoti prieš East Ohio 
Gas Co. už žemesnes kainas už 
gazą.

SOKOLOFF, Clevelando Or
kestro vadas, kuris čia išbuvo 
15 metų prie to orkestro, tapo 
paliuosuotas. Jo kontraktui pa
sibaigus daugiau nebus atnau
jinta. Jis paeina rodos iš Vil
niaus, yra žydų kilmės. Sako 
jį kviečia Rusijon, kur jis bu
vo apsilankęs keli metai atgal.

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

kambarių namas, pavienis, kainą 
visai žema, $4,700. Ilgas lotas su 
vaismedžiais. Garadžius. Namo vi
duje aržuolinčs grindys, viskas ge
rame stovyje, verta $6,000.
H. E. FROST 10427 St. Clair Av. 
Mulberry 1410 Glenville 3146

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 

6702 Superior Ave.

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

Važiuojat Lietuvon? Rašy- 
kites į “Dirvos” Ekskursiją.

PAJIEŠKAU Petrą ir Anastazi
ją Liškus, seniau gyveno W. Phila
delphia, Pa. Paeina iš Liepojaus. 
Malonėkit atsiliepti, turiu svarbų 
reikalą.

Taipgi jieškau Juozą ir Marę Ba-. 
levičius, seniau gyveno Clevelande. 
Prašau tuoj atsiliepti. (35)

Albina Garjoniutė-Melinienė 
6820 Superior Ave. . Cleveland, O.

I PARSIDUODA SIUVYKLA
Pigiai parsiduoda gerai įren

gta siuvyklai su 12 siuvamų 
mašinų, 1 prosijaima, 4 prosai, 
6 figūros. Reikia parduot grei
tu laiku, nes toj vietoj steigs 
kitą krautuvę. (36)

Kreipkitės 1248 E. 79 St.

THE ■ ELECTRICAL - LEAGUE
BULDERS EXCHANGE BUILDING : 18 AUKŠTAS 
PROSPECT ARTI ONTARIO : CHERRY 2535

Įžanga veltui — Nieko neparduodama
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i PABAIGA JAU NETOLI! |
Milžiniškas Prekių Apmažinimo Išpar- =

davimas tuoj Pasibaigs!
PRISIPIRKIT SAU REIKMEN& IR SUTAUPYKIT KAIP 

NIEKAD NESUTAUPĖT IKIŠIOLEI
šiaud. skrybėlės 75c ir $1 
Maudymosi siutai. . . 98c 
Shorts ir marškiniai . 19c 
Gražios kojinės .......... 9c
Broadcloth marškiniai 59c

šilko kaklaraikščiai .. 15c = 
Vyriškos kelinės .... $1. E 
Darbiniai marškiniai 44c = 
Vaikų union siutai . . 19c Ę 
Vaikų sport jekutės . 25c =

Atdara kasdien nuo 9 iki 5

Rosedale Dry Cleaning 
6702 Superior Ave. 

—No delivery—

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

Šimtai kitų dalykų už daug pigiau negu išdirbimo kainas. = 
Ateikit ir persitikrinkit patys.

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. =
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'NIAGARA FALLS

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 5 th inclusive on Friday, 
Saturday and Sunday only . . . $3.00 one way; 
$5.00 round trip. Any car only $3.75

only $315 One Way dwp 
between CLEVELAND and BUFFALO

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio./'

Ask your Local Tourist or .
Ticket Agent for new C&B
Line Folder, including Free
Auto Map and det a ils on 

oar All-Expense Trips. ' 5

KITOS EKSKURSUOS
KURIE NORI IŠVAŽIUOTI I 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).

KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės j “Dirvos” Agentūrą °®*

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


