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Gegužio Pirmutinė
Tvirtove Sugriuvo
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Per Balandžio menes j, 
sulyg statistikos žinių, pa
daugėjo dirbančių skaičius, 
bet bendra algų suma su
mažėjo, kadangi daugelyje 
dirbtuvių ir Įstaigų pradė
ta algos mažint.

Iš visų pusių pradeda kil
ti darbininkų bruzdėjimas 
prieš algų mažinimą. Ei
na streikų gandai ir gali iš
kilti streikai tose industri
jose kurios dirba.

Clevelande Gegužės 18 d. 
prasidėjo konferencija mo
lio industrijos darbdavių su 
darbininkų atstovais. Da
lyvavo Ohio, Pennsylvania, 
West Virginia ir New Jer
sey valstijų atstovai, kurie 
reprezentuoja apie 7.500 
tos' rūšies darbininkų. Kal
bėtasi apie naujas algas, ir 
konferencija iširo nepriėjus 
prie jokių išvadų.

Darbdaviai reikalavo 15 
nuošimčių algų numažini
mo, bet unijos atstovai ne
sutiko.

Mansfield, O. — Empire 
plieno dirbtuvės 1,600 dar
bininkų streikas pasibaigė. 
Kompanija atšaukė nutari
mą numušti 15 nuoš. nuo 
darbjninkų algų.

Shelton, Wash. — Pami
šęs, vienas darbininkas me
džių kirtimo stovykloj kir
viu užmušė tris kitus dar
bininkus ir pats nusižudė.

Morgantown, W. Va. — 
Scott’s Run kasykloj išėjo 
Į streiką 1,500 angliakasių 
protestuodami prieš numa
žinimą algų.

Hudson, N. Y. — Preki
niam vagone kraunant gele
ži, vagonui pakrypus gele
žis pervirto Į kitą vagono 
pusę ir užmušė tris darbi
ninkus dirbusius prie išlio- 
davimo.

Suv. Valstijų paskirtas 
bedarbės komiteto pirmi
ninkas Woods šiose dieno
se randasi Anglijoje tyri
nėdamas tos šalies bedar
bių padėti. Paskui vyks Į 
Vokietiją.

Lenkijoj, angliakasyklos 
darbininkai netoli Kroku
vos, kurie streikuoja' turė
jo susirėmimą su kariume- 
ne. Sakoma kad Lenkai už
mušė daug darbininku vy
rų, moterų ir vaikų. Kar
eiviai naudojo net tankus.

JURGELIUTĘ
PALIKTA

Tuomi Žymiai Nupuola 
ir Vitaičio “Kursas”

—
Paskutinę valandą prieš 

padavimą “Dirvos” Į spau
dą redakcija gavo sekančią 
svarbią žinią rimtiems S. 
L. A. nariams:

New York, Geg. 19 d. — 
šiandien Įvykusiame SLA. 
Pildomosios Tarybos posė
dyje buvo svarstyta SLA. 
Prezidento Gegužio skun
das prieš SLA. Sekretorę 
Jurgeliutę su tikslu išmes
ti ją iš vietos.

Suvažiavimai! atvyko vi- 
į si Pild. Tarybos nariai. P-lę 
Jurgeliutę atstovavo, t. y. 
už ją kalbėjo, Adv. F. J. 
Bagočius.

Gegužiui pakėlus klausi
mą apsvarstyti pereitame 
suvažiavime jo patiektą 
skundą prieš p-lę Jurgeliu
tę, Adv. Bagočius pasiūlė 
Pild. Tarybai apsvarstyti 
ar Taryba turi teisės tirti 
SLA. Sekretorės “prasikal
timo” reikalą.

Tas klausimas buvo svar
bus, nes tą teisę iš Pild. Ta
rybos atėmė buvęs Chica- 
gos seimas, kuris šio reika
lo ištyrinėjimui ir kaltinin
kų suradimui paskyrė tam 
tikrą komisiją. Prie to, vi
sų SLA. komisijų suvažia
vimas nereikalavo Jurgeliu- 
tės rezignacijos, o dabar ią 
kaltina ir teisia tie žmonės 
kurie patys yra tame pačia
me reikale apkaltinti!

Išsvarsčius šj Bagočiaus 
iškeltą klausimą, pasirodė 
kad Pildomoji taryba netu
ri teisės tyrinėti Sekretorės 
“prasikaltimo” ir kad ge
riausia tą reikalą atiduoti 
sekančiam seimui išrišti.

Ta prasme pasiūlyta re
zoliucija, už kurią balsavo 
5 Pild. Tarybos nariai (Ge
gužis kaipo kaltintojas ir 
Jurgeliutė kaipo kaltinama 
nebalsavo). Reiškia rezo
liucija, priimta vienbalsiai, 
tokiu budu visa byla tampa 
palikta busimam seimui 
kuris Įvyks Pittsburge 1932 
metais.

TEISINGIAUSIAS 
PASIELGIMAS

Šis Pild. Tarybos išspren
dimas sumažins Susivieni
jime bereikalingus ginčus 
ir bus galima eiti prie rim
tų ir naiidingų organizaci
jai darbų.

Mums labai gaila dviejų 
žmonių, kurie gavo po ilgą 
nosį. Tais žmonėmis yra S.

t
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Į L. A. Prezidentas Gegužis 
ir redaktorius Vitaitis.

I P-as Vitaitis dėjo visas 
j pastangas išėsti iš vietos 
Į SLA. Sekretorę Jurgeliutę 
ir sukraustyt į ofisą savo 
šeimyną. Negalėdamas to 
pasiekti pats, sugundė Ge
gužį. Abu dabar neišpasa
kytai susikompromitavę ir 
nuleidę nosis vaikščioja.

Įdomu bus žinoti kur da
bar tie vyrai atsisės: ar su 
tais kurie p-lę Jurgeliutę 
gynė ir jos neišmetė, ar kai
po du broliukai-konspiran- 
tai vistiek suokalbiaus ir 
politikuos, jokių draugų P. 
Taryboje ir visame Susivie
nijime neturėdami?

Gegužis šį suvažiavimą 
šaukė nežiūrėdamas kad jis 
kaštuos Susivienijimui arti 
$1,000. Kitokių reikalų or
ganizacijos labui nebuvo.

Dabar laikas S.L.A.' na
riams apsvarstyti ar reika
lingi Susivienijimui du to
kie brangus ponai ir ar ne 
laikas j ieškoti kurie dirbs 
Susivienijimui iš idėjos, 
kap dirbdavo pasišventėliai 
pirma jų!

9 ŽUVO EGIPTO 
RINKIMUOSE

Kairo. — Kcletoj vietų 
Egipte Gegužės 17 d. rin
kimų riaušėse užmušta de
vynios ypatos ir 30 sužeis
ta, karštai remiant savo 
kandidatus.

MIRĖ DAVID BELASCO
New York.'— Čia mirė 

David Belasco, vienatinis 
pirmaeilis Amerikos teatro 
kėlėjas. Jis pradėjo teat
rališką karjerą būdamas 14 
in. amžiaus San Francisco 
mieste, paskui persikėlė Į 
New Yorką. Mirė turėda
mas 77 metus amžiaus ir 
per daug metų apšauktas 
visoje šalyje kaipo rimto 
teatro tėvas. Jis pragarsė
jo kaipo veikalų statytojas 
ir artistų-žvaigždžių ga
mintojas. Jis daug pagel
bėjo veikalų rašytojams ir 
artistams, neskaitant kad 
suteikė publikai ką tikrai 
gero scenoje.

Jis viską mokėjo Įvertint, 
ir veikalus, ir artistus, ir 
spaudą, kuria gausiai nau
dojosi iškėlimui teatro Į 
aukštybes, kur teatras buvo 
iki pastarų dienų, kada pa
galiau kino filmos pradėjo 
užimti pirmutinę vietą pub
likos traukime.

10 KALINIŲ NUŠAUTA
Curitiba, Parana, Brazi

lija. — Iš kalėjimo bandė 
išsiveržti kaliniai, laike su
kilimo 10 jų nušauta, 15 ki
tų sužeista.

GRUDŲ KONFEREN
CIJA LONDONE

------- :—1 ■

Londonas. — Čia prasi
dėjo pasaulinė grudų kon
ferencija išradimui būdų 
kaip suregųliuot kviečių 
kainas kad vienos šalys ne- 
dumpuotų, kaip pav. Rusi
ja, už dyką, o kitos kurios 
nori gauti savo pinigą, ne- 
bankrutytų.

Rusija atsiuntė Į tą kon
ferenciją tris savo atsto
vus. Žymiausios grudų au
ginimo šalys, tarp jų Ame
rika, Australija, Argenti
na, Kanada, Rusija ir ke
lios centralinės Europos 
valstybės, išstato savo pro
pozicijas.

Suv. Valstijų atstovas iš
sireiškė jog Amerika nieka
dos nesutiks dumpuoti dy
kai, nes Amerikos ūkiniu-' 
kai turi gyventi.

Šalip to, Suv. Valstijų at
stovas siūlo apmažininią 
kviečių auginimo, be ko sa
ko prie gerų išvadų nepri
eis. Rusija su tuo nesutin
ka ir nori auginimą didint.

Australija siūlo Įstengti 
visapasaulini grudų sucen- 
tralizavimą, žinioje tam ti
kro visų šalių nuskirto ko
miteto. Tam pritaria ir so
vietų atstovai; Bet Rusijos 
delegatai priešinasi maži
nimui kviečių auginimo plo
tų.

Konferencja laikoma prie 
uždarytų durų, bet tiek iš
ėjo aikštėn kad Rusija už 
savo koki nors nusileidimą 
ar prisitaikymą prie • kitų 
reikalaus politiško pripaži
nimo, kreditų ir didelės 
eksporto kvotos.

VOKIETIJA DARO SU
TARTIS SU RUSIJA

Geneva. — Vokietija ir 
Rusija pasigamino naują 
sutartį, kuria bene bus pa
sižadėta viena prieš kitą 
nekariaut ir finansiškai ne- 
siboikotuot.

BAPTISTAI RENGIASI 
KOVOT PRIEŠ 
“SLAPIUOSIUS”

Pietiniu Amerikos valsti- 
jų Baptistai turėjo savo 
konvenciją mieste Birming
ham, Ala., kurioje nutarė 
kovoti už palikimą prohibi- 
cijos ir stengtis neprileisti 
laimėt rinkimus nei vieną 
“šlapiųjų” kandidatą nuo 
prezidento žemyn, nežiū
rint kurios partijos jis bus.

DU MĖNESIU TARP 
LEDŲ

Jaunas Anglas šiaurės 
tyrinėtojas, Kapit. Court- 
auld, išgelbėtas po ilgų klai
džiojimų Grenlandijoj, pa
sakoja kaip per du mėne
siu jis buvo po ledu ir snie
gu savo ledinėj bakūžėj. Ji 
turėjo tik kaminą, per ku
rį gavo reikalingo oro. Jis 
visą laiką beveik badavo ir 
mito jurų liūtų mėsa kada 
jos turėjo. Užėjus šiaurės 
pūga jį užvertė sniegu, ku
rį atkasė jo jieškotojai, pa
žinę jo buvimo vietą iš ma
žo kamino, kuris irgi buvo 
sniegu aplipytas.

IR TAS PREZIDEN
TAS NUSIBODO

Buenos Aires, Argentina.
—Po aštuonių mėnesių val
dymo naujo prezidento Uri
buru, Argentinos žmonėms 
nusibodo ir tas kurį jie bu
vo apšaukę “išgelbėtoju” ir 
pradeda kilimai prieš jį su 
tikslu atsikratyti.

Uriburu skaitosi lyg dik
tatorius ir jis nelabai nori 
rinkimų, nes tikisi pralai
mėti. Militaristai kurie rė
mė Uriburu ir išvijo Irigo- 
yeną, dabar nelabai linksta 
prie savo naujo prezidento.

DOUMER IŠRINKTAS 
FRANCUZUOS 
PREZIDENTU

Paryžius. — Prancūzijos Ugnis užgeso. Tik griu- 
prezidentu išrinktas Paul vėsiai tebestūkso baugin- 
Doumer. Prieš jį kandida- darni praeivio akį. O iš tų
tavo garsus Prancūzų dip-ųgriuvėsių nematomai slen- 
lomatas Briand, bet jis pra-- ka vargas ir skurdas.
laimėjo. Negavus preziden
to vietos, nors jam vertėjo, 
Briand atsisakė būti nau
jame kabinete užrubeži- 
nių reikalų ministeriu. Toj 
vietoj pabus iki pasibaigs 
Genevos konferencija, kuri 
dabar eina.

Šis Briando dalyvavimas 
Tautų Sąjungos posėdyje 
be abejo bus jo paskutinis 
atsisveikinimas su atsto
vais, su kuriais dirbo per 
šešis metus.

EKSPORTAS IR IMPOR
TAS SUMAŽĖJO

Per Balandžio mėnesį iš 
Suv. Valstijų eksportuota 
už $217,000,000. Pernai tą 
pat mėnesį eksportuota už 
$331,732,000.

Šymet Balandžio mėnesį 
importuota už $187,000,000, 
o pernai už $307,824,000.

VĖL TYRINĖJA PROHI-
BICIJĄ

Washington. — Tapo pa
skirtas naujas komitetas 
tyrimui prohibicijos ir jos 
užtrauktų pasekmių. Da
bar komiteto pirmininku 
yra Woodcock, prohibicijos 
direktorius. Jis pakvietė 
į tą darbą dešimts socialio 
mokslo profesorių, kurie 
darbą varys su pagalba už- 
baigusių mokslus studentų.

Bus išstatoma du klausi
mai: “Kaip prohibicija at
siliepia Į jaunąją kartą” ir 
“Kaip atsiliepė Į kūdikių 
priežiūrą ir auginimą?”

200 CHINŲ ŽUVO PRA
DEDANT KARĄ

Šanghai. — Pietinėj Chi- 
nijoj prasidėjo karai ir su
kilimai prieš Kantono na
cionalistų valdžią. Pirmuo
se susirėmimuose užmušta 
200 nacionalistų kareivių ir 
dabar abi pusės vėl pasi
ruošę tęsti karą.

POPIEŽIUS KALBĖJO 
PER RADIO

Gegužės 15 d. iš Vatika
no per radio kalbėjo popie
žius apie ekonominį krizį 
ir visus blogumus' kokie pa
staru laiku visas šalis su
rūpino ir nerandama iš to 
jokio išėjimo.

PLUNGĖS PA I)EG Ė- 
LIŲ ATSI ŠAUKIMAS
Brangus musų broliai Lie-' 

tuviai Amerikiečiai! Tur
būt daugumas jūsų dar pri
simena Žemaitiją ir jos šir
dį — Plungės miestą. Šių 
metų Kovo 31 dieną tą Že
maičių mylimą miestą išti
kę didelė nelaimė: pusė 
dienos Plungė buvo pasken
dus ugnies juroje, kuri su
naikino daugiau kaip treč
dali viso miesto. Šimtai 
šeimynų liko be pastogės. 
Maža to, ugnis plėtėsi taip 
smarkiai jog daugelis iš de
gančių namų išėjo taip kaip 
stovi.

Mes patys vietos Lietu
viai kiek galėdami nuken
tėjusius šelpiame. Štai jau 
kelinta savaitė juos maiti
name, rengiame ir, susi
spaudę patys, likusieji ne
laimės nepaliesti, sutalpino
me laikinai savo pastogėse 
padegėlius. Tačiau juk rei
kia nudegusią miešti dali 
kad ir šiaip-taip atstatyti.

Nuostoliai ugnies pada
ryti milijoniniai (litais)! 
Bijome kad nepajiegsime 
vieni vargo ir skurdo nu
galėti. Tat įsisteigęs Lie
tuviams Padegėliams Šelp
ti Komitetas nutarė kreip
tis ir i jus, broliai Lietuviai 
Amerikiečiai. Mes žinome 
jog nuolat pašalpų bepra
šydami jau esam jums Įky
rėję. Tačiau taip didelės 
nelaimės ištikti vėl člrysta- 
me prašyti jūsų savo tau
tiečiams padėti.

Tat neatsisakykit ir kiek 
galėdami mums padėtit. Už 
kiekvieną iš jūsų gautą cen
tą mes jūsų Tėvynės Lietu
vos gyventojai reikšime 
jums giliausią padėką mu
sų ir jūsų laikraščiuose 
skelbdami pavardes.

Aukas shjsti šiuo adresu: 
Plungės Lietuvių Padegė
liams Šelpti Komiteto pir
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APDEGĖ KAUNO 
TEATRAS

Washington, D. C. — As
sociated Press pranešė Lie
tuvos Pasiuntinybei Wash
ingtone kad, Wilfo Biuro 
žiniomis iš Kauno, Gegužės 
14 d. dikčiai apdegęs Lietu
vos Valstybinis Teatras. •

Gaisro priežastis kol kas 
dar nenustatyta.

UŽ KLAIDAS DARBE — 
MIRTIES BAUSMĖ

Sovietų rojuje už šiaip 
prasižengimus mirties bau
smės nėra, tik baudžiami 
mirtimi išrasti kaltais ša
lies išdavime, politiškuose 
prasikaltimuose.

Bet šis Įstatymas taip 
lengvai pritaikomas prie 
darbininkų kad jie kiekvie
nas gali būti sušaudyti jei
gu padarys klaidą darbe sa
vo neatsargumu, nesuma- 
numu. Keli susitarę gali 
paliudyt kad jis taip darė 
norėdamas pakenkti vals
tybei, na ir seka sušaudy
mas.

Penkmečio darbų plarfų 
trukdymą del žioplumo ar 
negabumo gali išaiškint iš- 
dayvste, pasikėsinimu nu
versti valdžią, ir tt. ir tt., 
ir tada jau bėda.

UŽGRIUVO AMERIKOS 
GENEROLU

Tours, Francuzija. — Iš 
kalno pradėjus žemei slink
ti ir užgriūvant urvą kur 
gyveno du ūkininkai, Ame
rikos generolas Dunlap no
rėjo išgelbėt, bet jam Įbė
gus Į urvą jis irgi ten liko 
užgriūtas. Urvą atkasinė- 
ja, bet jų netiki rasti gyvų.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Sušaudė butlegerį. Pitts- 
burgo butlegeriai veda sa
vo tarpe atkaklią kovą. Jo
seph Christina, bųtlegeris 
iš Ambridge, pereitą savai
tę parvažiavo astuonias 
mailes savo automobiliu, su 
sušaudyta galva, ir prie du
rį] savo namų sugriuvo. Jo 
žmona išėjus rado jį nepa- 
jiegianti ineiti Į vidų. Jis 
tik pasakė “Monaca” ir nu
alpo. Reiškia buvo nuva
žiavęs i Monaca, kur jį ne
žinomas asmuo tą vakarą 
pašaukė telefonu, ir dava- 

■ žiavus tam tikros vietos jo 
tykojusieji pradėjo šaudyt. 
Jo automobilio užpakailnis 
langas buvo kulkomis iš
muštas iT jis turėjo penkias 
kulkų žaizdas galvoje, bet 
nei viena nepataikė gana ji 
ant vietos nužudyti.

Pirma jo bėgyje 3 metų 
tokiu slaptu bu du nužudy
ta jau septyni butlegeriai 
kurie užsiėmė slapta svai
ginančių gėrimų prekyba.

padavė sukčiams. Vienas iš 
jų pabėdąvojo kad jam gal
vą skauda ir paprašė Ka- 
selsteino nupirkt vaistų. Su 
vaistais sugryžęs tų savo 
draugų jau nerado.

Sudegino benamių būdas. 
Policija sudegino 200 lenti
nių būdų prie Banksville 
road, kur buvo Įsigyvenę 
benamiai. Suvirš 300 vyrų 
kurie tą koloniją sudarė, li
ko be “pastogės”. Jiems 
pasiūlyta vietos vienoje iš 
miesto vargšų prieglaudų.

Įvairus skundai prieš tai 
privertė policiją prie to.

Pittsburgo miesto taryba 
paskyrė $20,000 aprūpini
mui pienu biednų šeimynų 
kūdikių šią vasarą.

COLUMBUS, OHIO

Užsimušė plėšikas. Per
eitą savaitę nužiūrėtas plė
šikas, policijos vejamas, va
žiuojant automobiliu susi
mušė su kitu priešais va
žiuojančiu automobiliu ii’ 
užsimušė. Ano automobi
lio važiuotojas sunkiai su
žeistas.

Policijantui einant prie 
nužiūrėto automobilio, pa
statyto be žiburių vakaro 
laiku, staiga iš automobilio 
pasipylė šūviai. Policijan- 
tas šoko atgal prie savo ali- 
tomobilio, kuriame su kitu 
policijantu važinėjo j ieško
dami plėšikų. Plėšikams 
pasileidus važiuot policijan- 
tai ėmė vytis. Plėšikai vis 
šaudė, bet jų pabėgimas 
sulaikyta susimušus su ki
tu automobiliu. Kiti du plė
šikai pabėgo, nors policija 
buvo arti susimušimo 
nos ir jų automobilis

. neužlėkė ant anų.

sce-
vos

“Bedarbių armijai” atsi
lankius. Gegužės 10 d. ati
traukė i Ohio sostinę buris 
bedarbių ar jais nusidavu- 
sių komunistų, kurie visur 
moka reprezentuoti darbi
ninkus. Nekurie pribuvo 
automobiliais ir jais gryžo, 
kiti gryžo traukiniais arba 
autobusais, o apie šimtui jų 
valstijos vyriausybė sutei
kė transportaciją atgal. •

Atėjus prie sostinės ro
tušės durų, juos pamatyti 
susirinko žmonių daugiau 
negu buvo atmaršavusių.

Pribuvus prie kapitoliaus 
komunistai kalbėtojai tuoj 
užsilipo ant aukščiausio — 
septyniolikto — laipto ir 
rjęžė prakalbas. Smerkė ir 
taršė kapitalistišką siste
mą, reikalavo uždėti taksus 
kapitalistams tokius kad 
Fordas ir kiti tokie susily
gintų su visais darbinin
kais.

Išsiskirstė Gegužės 13 d. 
Prieš gryžtant namon, va
dai paaiškino kad jų kelio
nė nedavė jokių pasekmių, 
iš gubernatoriaus ir iš val
stijos legislatures nėra ko 
tikėtis gauti. Tarp tų ti
kėtų laimėjimų buvo: pa
naikinti taksų skolas, Įves
ti darbininkams senatvės 
apdraudą, ir paskirti $25,- 
000,000 bedarbių šelpimui.

Šis maršavimas Į sostinę 
su reikalavimais prasidėjo 
Gegužės 1 d. Nors pakelė
se komunistai agitatoriai 
sakė karštas prieš-kapita- 
listines prakalbas, policija 
jų netrukdė, ir nors mar- 
šuotojai buvo raginami va
ru atsiekti savo užsibrėži- 
mų, ir jie patys užsilaikė 
ramiai, todėl niekur jokių 
susirėmimų neįvyko.

Aprūpinti gryžimo kelio
ne buvo vienas iš jų “reika-

Kaip žioplus apgauna. 
Joseph Kaselstein, 27 m., 
nuo Middle St., N. S., pra
rado visą savo turtą, $600, 
kuriuos turėjo banke, duo
damas apsigaut sekančiu 
tankiai praktikuojamu nu
dėvėtu budu.

Jis važiavo Į darbą ir su
sitiko du vyru, kurie pra
šė jo nurodyt jiems “gerą 
banką”. Kaselstein įvardi
no keletą bankų, mieste, ta
čiau tie vyrai norėjo banko 
North Saidėj. Jis pamina- 
vojo savo banką, kuriame 
sakė turi pasidėjęs $600. Jie 
pasiūlė jam $300 jeigu jis 
sutiks supažindinti juos ta-jlavimų”, ką gubernatorius 
me banke. Kaselstein pri- sutiko išpildyti, pasitaręs 
rodymui jog ten .turi pini-j su adjutantu generolu Hen- 
gų išsiėmė visus ir atnešęs dersonu. Vietinis.

DALYVAUJA IR SO
VIETU ATSTOVAS
Geneva, Šveicarija. —Čia 

suvažiavo 27 valstybių at
stovai išradimui kelių kaip 
išsisukti iš dabartinio vi
suotino krizio.

Nors delegatai buvo su
šaukti svarbiausia pasikal
bėjimui apie sudarymą Eu
ropos Suvienytų Valstybių, 
suvažiavę išgirdo Prancū
zų barnius su Vokietija ir 
Austrija už muitų sutartis.

Francuzijos atstovas tu
rėjo aštrų susikirtimą su 
Vokietijos atstovu už Vo
kietijos muitų sutarti su 
kaimyne Austrija. Vokieti
jos atstovas prirodinėjo jog 
ši sutartis nėra politiškos 
spalvos ir jai nereikėtų 
prieštarauti. Austrija irgi 
spaudžiama atsisakyti nuo 
sutarčių su Vokietija.

Pagaliau nutarta pavesti 
tą klausimą išspręsti Pa
sauliniam Tribunolui Haa- 
goj.

Genevoj dalyvauja sovie
tų atstovas Litvinov. Jisai 
štai kaip gudriai pasiūlė ki
toms šalims: padaryti su
tartį neparduot prekių už- 
rubežiuose pigiau negu tos 
pačios prekės parsiduoda 
namie. Tas reiškia kad so
vietai visada galėtų durn
iuoti savo produktus kitur, 
nes jų kainos žemesnės, o 
kitoms šalims nebūtų pro
gos nieko parduoti.

Apkalbėta šaukimas kitos 
ginklų mažinimo konferen
cijos. Ji bus Vasario mėn. 
1932 metais. Jos pirminin
ku išrinktas Anglijos ližru- 
bežių ministeris Hender
son. 

----» — « — . ..-- -r-

TAI TAU IR TAIKOS 
KONFERENCIJA!

New Yorke Gegužės 18 
d. prasidėjo tarptautinės 
taikos ir susipratimo kon
ferencija, bet staiga baigė
si suirute. Dr. Holmes įne
šė konferencijai rezoliuciją 
pasmerkiančią Suv. Valsti
jų sumanymą daryti kariš
ko orlaivyno manevrus virš 
New Yorko. Konferencijos 
pirmsėdis, Gerard, kurs bu
vo Amerikos ambasadorium 
Vokietijai prieš karą, pa-, 
tėmijo jog tokia rezoliucija 
ne vietoj ir neleido jos svar
styti. Iš to kilo sumišimas. 
Nekurie ėmė šaukti kad S. 
Valstijos pripažintų sovie
tų Rusiją.

Ir taip “taikos” konfe
rencija iširo.

Dabar vėl galima rengti 
karus ir kariauti.

DETROIT
Mirė jauna moteris Bart

kienė, palaidota iš Šv. An
tano bažnyčios Kun. Borei- 
šiui pasitarnaujant. Jos 
vyras aktiviai dalyvauja 
prie'Lietuvių salės vedėjų.

Iš Akrono atvažiavo A. 
Kairys ir čia apsigyveno.

Šv. Jurgio parapijoj gy
vena p. Radeckai; poni Ra- 
deckienė yra pirmos rūšies 
rūbų siuvėja ir daro gerą 
biznį. Jie augina gražią 
šeimyną, jų vyresnėji duk
tė lanko high school ir jai 
mokslas gerai sekasi. Ra
deckai yra . geri Lietuviai 
patriotai.

P. Širvys išvažiavo Chi- 
cagon, šeima liko Detroite. 
Gal netrukus jis sūgryš.

Kalnas.

Nori registruot ateivius. 
Michigan valstijos legisla- 
turoje perleista bilius ir pa
duota gubernatoriui patvir
tinti (ar atmesti), kurs rei
kalauja registravimo visų 
svetimšalių gyvenančių Mi
chigan valstijoje. Regis
travimas norima įvesti su 
tikslu ištirti ar ateivis yra 
legaliai atvykęs ar slaptai.

Jeigu gubernatorius bilių 
užtvirtins, apskaičiuojama 
kad mažiausia 100,000 sve
timšalių tik viename Det
roite turės regisruotis įro
dymui ar jie neinėjo slap
tai.

Tą bilių įpiršo federaliai 
imigracijos viršininkai no
rėdami sulaikyti ateivių įsi- 
vogimą iš Kanados.

Sulyg to biliaus, jokis at
eivis Begąjės būti prįįma- 
'mSs į darbą jeigu- neflil'ėš 
registracijos liudym'o. ku
rie ateiviai negalės įrodyti 
savo įvažiavimo bus atiduo
dami imigracijos, inspekto
riams deportavimui.

Daugybė įsivogusių į Mi
chigan valstiją iš Kanados 
turės neštis į kitas valsti
jas, jeigu įstatymas bus gu
bernatoriaus užtvirtintas.

savaites, -pasimirė Antanas 
Lukoševičius, 50 m. amž. 
Jis sirgo vidurių vėžio liga, 
daryta dvi operacijos, bet 
neišgelbėtas. Velionis gy
veno Hamilton, O., ir tenai 
palaidotas. Priklausė prie 
SLA. 105-tos kuopos Day- 
tone. Kuopos pirmininkas 
K. Paulauskas ir J. A. Ur
bonas su žmonom dalyvavo 
laidotuvėse, atsisveikint sa
vo. draugą paskutinį kartą 
ant visados. Nuo kuopos 
buvo nupirkta gražus gėlių 
vainikas.

Velionis buvo linksmo 
budė žmogus, mėgo kultū
rą, skaitė Lietuviškus pa
žangius laikraščius ir mok
sliškas kriygas. Mokėjo ke
letą amatų. Velionis Day- 
toriiečiams buvo gerai pa
žystamas. ' ■1

■ Paliko dideliame! nuliūdi
me1 gražią šeimyną, moterį, 
dukteiįį ir feunų, kuriuos ke
li metai atgal atsitraukė iš 
Lietuvos. ; Lai buna lengva 
jam žemelė amžinai ilsėtis, 
o šeimynai užjauta liūdnoj 
valandoj. J. A. U.

Pk’lSI KĖLIM AS
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LIETUVIU AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. I- V turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300: SfiOO. ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

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

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

(XXXKXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXZXX

Mirė nuo vabalo. Pater
son, N. J. — Viena mergi
na pamačius ant savo suk
nios du vabaluku sutrynė 
juos pirštuose. Už pusva
landžio ranka pradėjo tin
ti, vakare jau visa ranka 
iki peties ištino. Sekančią 
dieną ji mirė ligoninėj nuo 
kraujo užnuodinimo. Me
dicinos istorijoj žinoma to
kių atsitikimų apie tuzinas.

Kanadoj žymiai padaugė
jo automobiliai. 1920 me
tais Kanadoj buvo naudoja
ma 427,064 automobiliai.

1931 metais jų suregis
truota jau 1,239,889, arba 
tris kartus daugiau.

Kanadoj vienas automo
bilis išpuola ant 8 žmonių. 
Suv. Valstijose — vienas 
ant 41 žmonių.
Kalbinkit savo draugus skai- | 

tyti “Dirvą"’ — joje telpa i 
daugiausia gražių skaitymų. j

DAYTON
Kariškų orlaivių manev

rai. Gegužės 17 d. Wright 
Fairfield laukuose atsibuvo 
Suv. Valstijų kariškų lakū
nų manevrai. Skraidė ore 
virš 600 lėktuvų, ką matė 
virš 300,000 žmonių. Day- 
tonui matyti tokius milži
niškus manevrus proga 
duota del. to kad šio mies
to gyventojai du broliai 
Wrights lėktuvus išrado.

čia sumobilizuota suvirs 
650 visokio tipo kariški] lė
ktuvų, didžiausia orinė mo
bilizacija orlaivininkystės 
istorijoje. ■■■ .■>

Bėgyje dviejų savaičių 
nuo šių manevrų juos gaus 
matyt ir keli kiti dideli mie
stai.

Eagle fraternališka orga
nizacija turėjo savo suva
žiavimą. Gegužės 17 d. at
likta puiki demonstracija 
gatvėmis, dalyvavo 15,000 
narių su devyniais būriais 
muzikantų. Kalbėtojai sa
kė kalbas nurodydami ko
kią naudą neša žmonėms 
broliškos savišalpos orga
nizacijos. Išsireiškė pagei
davimą kad Amerikos val
džia Įsteigtų ' visuomenišką 
senatvės pensiją savo pilie
čiams.

Mirė Antanas Lukoševi
čius. Pasirgęs apie šešios

BALTIMORE, MD.
Dainos Draugijos koncer

tas. Baltimorės Lietuvių 
Dainos Draugija, kuri dar 
tik koks mėnuo laiko kaip 
susitvėrė, jau rengia savo 
pirmą koncertą, kuris bus 
sekmadienį, Gegužės 24 d., 
8 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje.

Prie šios draugijos susi
spietė gražus? būrelis vietos 
dainininkų ir dailės mėgė
jų. Į valdybą išrinkta veik- 
lys asmenys: Pirmininkas, 
Adv. Vincas JP, Laukaitis; 
vice pirm., Sipų^,Leonavi
čius; protokolų rast., Julė 
Rastenienė; finansų rašt., 
Kastas Mątuliaųskas; ižd., 
Stasys Butkus. Chorą va
dovauja p-lė Lilija Geležiu- 
tė, kuri yra baigus Peabo
dy Muzikos konservatoriją 
su muzikos mokytojas laip- 
niu.

Šiame koncerte dalyvaus 
program©: Leonora Stan
kevičienė, Julė Rastenienė 
ir Elena Mažintaitė, sopra
nai; p-lė Rakauskaitė, šoki
kė; Lilija Geležiutė, pianis
tė; Margarieta Simaitytė 
ir jos tėvas, Jonas Simaitis, 
piano-armonistaij Klemen
sas Andreikas, tenoras, ir 
milžinbalsis, Matas Rutkus. 
Taipgi dainuos moterų cho
ras ir mišrus choras, tai 
yra Dainos Choras, po va
dovyste p-lės Geležiutės.

Visi dalyvaukite šiame 
parengime; išgirskite labai 
gražų ir įdomų koncertą ir 
pasiliriksipinkįte šokuose. 
Paremkit šią prakilnią kul-l 
turinę organizaciją,, Dainą.

Pašalinis.. ; I

VYRAI, PAJUDINKIM 
ŽEMĘ!

Po keletos sunkių gyve
nimo metų, po keleto skau
džių smūgių, merdėjimo, 
štai išnaujo keliasi musų iš
eivijos taip numylėta, taip 
įvertinta Tėvynės Mylėto
jų Draugija.

Kuomet pažvelgi į TMD. 
istoriją, jos gimimo prie
žastį, pamatai tuos žmones 
kurie tiek daug pastangų 
padėjo auklėdami ją, randi 
tokius žmones kurie trokš
dami musų nepakilusiai 
liaudžiai atnešti šviesos ži
bintuvą, o jų šiandien jau 
musų tarpe nėra, kaip ini
ciatorius Tarnas Astrams- 
kas, J. Grisius, A. Rama
nauskas, Miliauskas, Ber- 
notaitis, A. M. Martus, A. 
Povylaikis, ir daugelis kitų 
tėvynainių. Kiti pavargę, 
netekę spėkų ir sveikatos, 
kaip M. Paltanavičius, P. 
Mikolainis, J. Kazakevičius.

Nežiūrint to kad Draugi
ja neteko daugelio uolių 
darbuotojų, bet dar ir da
bar turi tokių kurie aukš
tai pakilę musų gyvenimo 
arenoje, ir kurie per ilgus 
metus nenuilstančiai dirbę 
ir dabar dar darbuojasi, k. 
t. Dr. A. Zimontas, A. 01- 
ševskiš, B. K. Balutis, F. J. 
Bagočius,' J. J. Elias ir šim
tai geros valios patriotų, 
tėvynainių, kuopų viršinin
kai, vadai musų išeivijos 
kultūrinio darbo.

Į jus, broliai, tenka dar 
kartą tarti žodis. ‘

Vyrai, Pajudinkini Žemę! 
Dar kartą prikelkime Tė
vynės Mylėtojų Draugiją iš 
susnųdinio !1 Ji nemirus, tik 
snaudžia. Neturiu mažiau
sios abejonės kad per tą vi
są laiką nuo T. M. D. gimi
mo, nuo 1896 metų, iki šiai 
dienai rasime buvusių T. 
M. D. nariais kokį ketvirt- 
dalį milijono Lietuvių, ir 
kas tik buvo šios organiza
cijos nariu nei vienas nesi
gaili ir gali visuomet atvi
rai pasisakyti kad jis buvo 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos nariu prieš nieką nesu- 
sigėsdamas.

Kodėl?

Dėlto kad šios draugijos 
tikslai niekam nekenkė, tik 
pakėlė jo vardą visuomenės 
akyse. Jo gauti iš TMD. 
raštai, puikios knygos, ir 
šiandien yra pasididžiavi
mu.

Žingeidi* yra žinoti ar 
daug šiandien Amerikoje 
yra likusių Lietuvių iš to 
ketvirtdalio milijono, kurie 
kada nors buvo nariais šios 
Draugijos.

Kam teks pastebėti šis 
mano straipsnelis prašau 
atsiliepti į mane, mano ant
rašą rasit žemiau; ypatin
gai butų pageidaujama iš
girsti ir gauti antrašus tų 
tautiečių kurie kuomet nors 
buvo T.M.D. kokiais nors 
viršininkais.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija nėra palaidota, mums 
reikalinga kiekvienas bu
vęs narys susižinoti ir pa
daryti tam tikrą atitinka
mai įvertintą rekordą. Vis
kas kas prašoma tai laiškas 
ar atvirutė, su pranešimu 
savo dabartinės gyvenimo 
vietos.

Pasitikėdamas kad nepa
sigailėsite mums suteikti to 
ko prašome, pasilieku su 
gilia pagarba,

A. B. Strimaitis, 
G. P. O. Box 127

New York, N. Y.

OR NORIT TURĖT 
KŪDIKĮ?

Kiekviena vedus moteris kuri ne
gali sulaukti kūdikio turi tuojau ra
šyti Į Dr. H. G. DePew, Suite EKZ, 
Coates House, Kansas City. Mo. 
Tas Daktaras išsiuntinėja, bėgyje 
30 dienų, dovanai, apmokėtu pastų, 
savo, teguliarj dolario micros 'gydy
musi, paremtų ųnt Gilių akiivišku- 
mo, ktirį su geromis įšekničmis nau
dojo,' tuįėstajtčįgi moterų. Nejjtis .jo
kio C. O? D..’•jokių kaštų; jokių iš
lygų. Tik pasiuskit savo vardų ir > 
adresų, ir tie vaistai bus pasiusi i 
paštu paprastame pakelyje, su kny
gele "Childless Marriageų55. Rašy
kit tuojaus, kadangi tik apribotas 
skaičius tų vaistų bus išsiuntinėja
mas dykai šį mėnesį.—Skelbimas.

$50.00 Vertės Naudos
Suteikiu gerai išmėgintus for- 

mališkus pamokinimus, kaip su 
mažais iškaščiais užauginti grei
tu laiku storus, tankius ir gra
žius plaukus. Kaip sulaikyti plau
kų slinkimų, galvos odos niežėji
mų, prašalint pleiskanas, ir t. t. 
Pagal pamokinimų vaistus susi- 
taisysit. Siųsk pašto ženklelių del 
informacijų. (22)

J. GECHUS Room 600 
201 N. Wells Street 

Chicago, Ill.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAI PĖDOS
(cp£.r Čfo.tlic-n.lKurxj.ą, At>£xLij£į.)

Speciales EKSKURSIJOS Į Lietuvą
Visos išplaukia motorlaiviu “GRIP^HOLM”

Gegužės 2!) Ekskursija Am. L. Taut. Federacijos
Birželio 27 pirma “.Jaunuolių Ekskursija”, ren

gia Amerikos Liet. Ekonominis Centras.
Liepos 23 d. Specialė Lietuvių Ekskursija

Rugpjūčio 1 d. Amerikos Liet. Ekon. Centro Eks.
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į savo laivakorčių 

agentą ar j kurią Švedų Amerikos Linijos raštinę.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Street Y.

BRIGHTON MASS.
Ir pas mus siaučia bedar

bė. Miestas šelpia iki šio
lei bedarbius kiek galėda
mas, paskyrė tam tikrą su
mą pinigų ir davė pagal 
šeimynų didumą, nebuvo 
užmiršti ir pavieniai, ir ne- 
kuriems miestas davė dar
bo.

Dar čia yra užsilikusių iš 
Lietuvos atvažiavusių ne
tekėjusių merginų; nors jų 
nedaug yra, bet viena kitos 
neužkenčia ir labai liežu- 
vaujasi. Geriau butų jeigu 
vietoj pliotkų imtų skaityt 
geras knygas ir laikraš
čius, o ypač “Dirt-ą”, suras
tų kuo laiką praleisti nau
dingai. Brightonietis.

I
Greičiausi
Pasaulyje Laivai

(BREMEN
(EUROPA

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS. ANT VANDENS 
per Cherbourg — 6 dienos per Bremen

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Spccialis trūkis iš Bremerhaven

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 
Berlin Stuttgart Gen v. Steuben Dresden 

“ Informacijų klauskite pas bent vietinį
agentą arba

Į 1119 Euclid Ave. Cleveland, O.
NORTH 
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žmonės 
ir girdė: 
mo čia 
mie sėd

— Ai 
netiki? 
radio, ai 
išeina bi 
ba, groj;

— Aš 
lini kad 
duosiuos 
kampe s 
ir per jį 
groja, 
ir grafo 
ir muzik 
žia. Ir 
kaip tik 1 
ale viską 
kui sako 
tas tėvas

— Tėti 
ri pasirot 
kaip prae 
žmonės k.

— Nem 
durna. E 
kytri ir d: 
laikuose i 
tokius da 
niekas jų 
nebuvo, 
ką įšneka 
tai teisybė

— Bet,
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GERB. SPRAGILAS tikras dalykas, ir jam rei
kia tikėti. Jeigu tu sakai 
kad senovėj žmonės buvo 
gudrus ir tokiems monams 
netikėjo, tai kodėl jie neti
kėjo ir kad traukinis gali 
važiuot, netikėjo kad auto

GERB. SPRAGILAS SU 
TETULE APIE SVIETO 

PABAIGĄ
— Tegul bus pagrbintas, 

vaikeliai. Džiaugiuosi kad 
jus namie radau.

— Sveika-gyva, tetule, iš- 
tikro senai jau matėmės. 
O kaip einasi, ar dar neiš- 
metėt savo klebono?

— Tuščia jo, vaikeli, man 
jau nusibodo prieš jj ka
riaut, o jis sau kaip sėdi 
taip sėdi.

— Tai tetulė manei kad 
kaip tik užsimanysi naujo 
kunigėlio tai tik papusi ir 
senasis išbėgs. Pamatei da
bar kad kleboną išmest tai 
ne rąžančių atkalbėt.

— Tuščia jo to klebono, 
vaikeli. Aš misliu kad jei
gu busiu ščyra ir pabažną 
nueisiu į dangų ir prie bile 
kokio klebono.

— Aš tau juk sakiau: rei
kia" būti tik gerai katalikei, 
o ne gerai kovotojai prieš 
kunigus.

— Ale, vaikeli, aš atėjau 
pas tave su kitu reikalu. 
Man pradėjo galvą graužt 
ir negaliu išsiaiškint.

— Gal kokį stebuklą te- 
tetule matei. Papasakok, 
gal galėsiu išaiškint.

— Vaikeli, kaip aš dabar 
galvoju, man rodos kad jau 
ateina svieto galas ir sud- 
na diena.

— O iš kokių ženklų te
tulė tą spėji?
' — Ar reikia aiškesnių 
ženklų! Tik pamislyk, vai
keli. Kas tai išsimislino ir 
sako kad buk šventas tėvas 
popiežius iš Rymo per ra- 
dijuša šneka ir visi jj gir
di!

— Ar tai tetulė tam ne
tiki ?

— Kas tokiems zbitkams 
gali tikėt! Jau tik prieš 
sūdą Dievo tokius išmislus 
žmonės daro! Ims tau kas 
ir girdės šventą tėvą iš Ry
mo čia Amerikoj, savo na
mie sėdėdamas!

— Ar tai tetulė ištikro 
netiki? Nagi štai musų 
radio, ar negirdi kaip iš jo 
išeina balsas: dainuoja, kal
ba, groja.

— Aš matau, ale tu mis- 
lini kad aš tokia durna ir 
duosiuos apsigaut. Ana va 
kampe stovi ir grafofonas, 
ir per jj šneka, dainuoja ir 
groja. Kokj ratą uždedi 
ir grafofoną užsuki tokią 
ir muziką arba dainą dro
žia. Ir čia daugiau nieko 
kaip tik toks pat prietaisas, 
ale viskas pakavota, o pas
kui sako kad buk tai šven
tas tėvas iš Rymo šneka!

— Tetule, nejaugi tu no
ri pasirodyt tokia nežinėlė 
kaip praeitų amžių tamsus 
žmonės kad netiki j radio?

— Nemislyk kad aš tokia 
durna. Seni žmonės visi 
kytri ir daug žino. Anuose 
laikuose žmonės netikėjo j 
tokius dalykus užtai jiems 
niekas jų nejšnekėjo ir jų 
nebuvo. Dabar jums vis
ką jšneka ir jus tikit kad 
tai teisybė.

— Bet, tetule, radio yra

mes jį girdim čia sėdėda
mi prie šito radio.

— Ale aš vistiek tau ne
tikiu : .kodėl tas balsas nei
na tiesiog mums Į ausis, ale 
i tuos radijušus ir paskui 
iš jų rėkia. Aš verčiau pa
siklausiu kunigėlio. Gud- 
bai.

IŠ BRAZILIJOS

VODKA KLIUDO 
' PENKMEČIUI /

mobilis galės lėkt 15 mylių 
j valandą greitumu, sakė 
kad nuo oro trynimosi su
tirps; netikėjo kad elektra 
gali apšviest namus ir va
ryt didžiausias mašinas; 
netikėjo kad telefonas ištie- 
sų yra pasikalbėjimo prie
taisas net tarp tolimiausių 
vietų; netikėjo kad telegra
fas yra tikras dalykas, ir 
tą viską, nesuprantant kas 
tai galėtų būti, vadino vel
nio išradimu. O dabar ir 
pati matai kad viskas yra 
tikra ir naudinga.

— Ale aš netikiu kad per 
radijušą galėtų švento tėvo 
balsas girdėtis.

— Tetulė turi nuomonę 
kaip seniau turėjo kunigai 
ir davatkos: jie sakė neva
žiuosią niekados traukiniu 
ar automobiliu, nesą juos 
traukia ar stumia ne kas 
kitas kaip pats velnias. O 
dabar katras kunigas išga
li tuoj perka automobilį ir 
įsižeistų jeigu atvažiuotų j. 
vežti pas ligonį arkliu. Tas 
pats ir su radio.

— Visai ne tas pats, vai
keli: ten koks Italijonas iš 
to radijušo šneka ir nori 
kad mes tikėtume kad tai 
šneka pats šventas tėvas.

— Tetule, tai yra tikriau
sia teisybė, ir nepasistatyk 
save ant juoko pasirodyda
ma tokia neišmanėle.

— Tai pasakyk man kaip 
tas radijušas šneka ir kaip 
j jį balsas ateina net iš Ry
mo.

— Balsas, tetule, eina 
oru per visą pasaulį ir po
piežių tuo pat laiku girdi 
visuose žemės kumpuose 
kas tik turi radio.

— Tą aš, vaikeli, žinojau 
dar kai tu buvai negimęs, 
ba jeigu sušunki tai balsas 
girdisi gana toli. Ale tu 
mislini kad popiežius turi 
tokią didelę gerklę kad mes 
jo balsą girdėtume net čia? 
Aš ne tokia kvaila tokiems 
daiktams tikėt.

— Priešingai, tetule, po
piežius šneka į radio tokiu 
balsu kaip dabar mudu kal
bamės, jo balsą pagauna 
radio išleistuvas ir su elek
tros pagalba paleidžia į orą.

— Jeigu taip tai kas tik 
šnekėtų mes galėtume gir
dėt, o čia girdim tik keno 
nors balsą iš radijušo.

— Tame ir yra radio pa
slaptis kad paleidus balsą 
iš vienos vietos jis oro elek
tros srove ateina į kitą apa
ratą, pritaikytą tam balsui 
priimti, iš jo gi gauna visi 
kas tik turi priimtuvą ir 
nustatęs tokiai ar tokiai 
elektros bangai priimti.

— Tai, anot tavo šnekos, 
gal ir patys žmonės galės 
elektros srovėmis čiuožinėt, 
nereiks nei traukinių nei 
laivų.

— Gal ir tą išras, tetule, 
bet dabar yra faktas kad 
balsas eina oru iš Rymo, ir

Sugauti du Lietuviai 
banditai

Sao Paulo. — Suimti du 
Lietuvos piliečiai banditai, 
kurie dienos metu papildė 
apiplėšimą Chicagos pavyz
džiu. Tai yra Petras Po
cius ir Mikas Nikolov, Ru
sas iš Lietuvos.

Balandžio 19 d. jiedu at
vyko iš Rio de Janeiro į 
Sao Paulo. Bal. 20 d. ank
sti rytą abu užėjo į vieną 
rūbų krautuvę neva kelnių 
pirkti. Pocius inėjęs pra
dėjo derėtis kelnes, o Niko
lov stovėjo ant durų. Be- 
derant, kelnes Pocius smo
gė krautuvninkui per gal
vą ir tas parkrito. Pribė
gęs Nikolov irgi smogė dar 
du kartu ir iškraustę iš ki
šenių pinigus krautuvninką 
uždarė į skrynią.

Išbėgę iš krautuvės jiedu 
persiskyrė, bet pavakarį 
susiėjo gelžkelio stotyje ir 
išvažiavo į Sorocabą. Tuo 
tarpu apie įvykį buvo pra
nešta policijai, kuri telefo- 
navo į visas apielinkės sto
tis policijai sekti naujai at
vykstančius. Bankiniuose 
namuose ir Vestaurantuose 
įsakyta sekti atsilankiusius 
su pinigais. Viename ban
kiniame name buvo sulai
kyta du Lietuviai, kurie 
mainė tris dolarius, bet ap
žiurėjus juos paleido.

Plėšikai nuvažiavę į So
rocabą nusisamdę automo
bilį ir važiavo į Tatuhy. 
Policijai jau buvo pranešta 
ir čia juos atvykusius į sto
tį policija sutiko ir atgabe
no į Sao Paulo.

Pocius jau policijai gerai 
žinomas kaipo banditas, bu
vęs daug kartų areštuotas, 
Įvairiose vietose papildęs 
daug apiplėšimų ir Santos 
mieste nužudė ir apiplėšė 
vieną šoferį. “L. A. B.”

Maskva. —. Degtinė, ve
dybinis gyvenimas ir dar
bininkų stoka yra keletas 
iš daugelio painiavų kurios 
riogso ant kelio sovietams 
prie įvykdymo penkmečio.

Nors valdžia pabrangino 
vodką ir sumažino jos ga
mybą, bet tas Ruso gyvy
bės skystimėlis kliudo so
vietų carams vykdyti savo 
išsvajotą rojų.

Daugybė darbininkų nu
siperka iš vakaro bonką 
degtinės, o sekantį rytą jau 
jo darbe nėra. Ir taip pra
leidžia pora dienų nedirbę, 
nuo ko industrija kenčia.

Didesnius gėrikus visaip 
persekioja ir išvaro iš dar
bo, bet jie vistiek geria.

Kiti darbininkai apsive- 
da ir sumanę nedirbti pra
neša kad susirgo, jeigu jo 
žmona dirba. Sulyg sovie-

I tų tvarkos, jeigu vienas 
I serga kitas turi jį maitinti. 
Yra tokių gudrių proletari- 
jošių kad “serga” po kelias 
savaites jeigu tik jo pati 
eina dirbti.

Kurie girti eina dirbti 
pridaro visokių eibių. Pa- 
veizdan tik Stalingrade Ba
landžio mėnesio bėgiu buvo 
1,009 sugadinimai mašinų 
vienoj traktorių dirbtuvėj. 
Viena mašina kuri kaštavo 
$6,000 visai sulaužyta.

Nors sovietai pagarsino 
pasauliui kad darbininkams 
duos vakacijas, bet be jo
kių garsinimų jas atėmė.

Rusijoj darbininkų nesto- 
ka, bet .stoka tinkamų dar
bui žmonių. Žinom kokie 
yra Rusai mužikai iš girių 
ir kaimų: nerangus, niekam 
netikę, kai meškinai. Užtai 
Maskvos carai ir gali girtis

kad Rusijoje yra darbų la
bai daug, o darbininkų sto
ka. Rusija turi apie 140,- 
000,000 gyventojų, bet pusė 
jų yra laukiniai, necivili
zuoti, kur juos padėsi.

SUKILIMAI BURMOJ
Ragoon, Burma (Azija). 

Burmos sukilėliai darė už
puolimą ant milicijos. Su
sirėmime užmušta 30 suki
lėlių ir pora piliečių.

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME L I E T U V Ą 

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet del Lietuvių yra 

palaikomas nuolatinis susisiekimas 
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPEDA

Lietuviu R. K. Susiv. Amerikoje Pirmutinė Ekskursija
Gegužės-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII”

reguliariai išplaukimai musų populiariais 
kambariniais laivais:

ST. LOUIS MILWAUKEE CLEVELAND 
Prieinamos kainos

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

Hamburg-American Line 
839 Union Trust Bldg Cleveland

Greitas Laivy Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą musų Moderniniais Laivais
HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK

. Išplaukia reguliariai kas savaitė. Taipgi

Linksmiausia Vyčiu Ekskursija tiesiog Į KLAIPĖDĄ 

Birželio-June 6 d. Laivu “HELLIG OLAV”
Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 

Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII”
Liepos-July 25 d. Laivu “UNITED STATES”

Užgirtos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Visos pastangos bus pašvęsta padarymui kelionės Atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskursijoje.

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
248 Washington St., Boston, Mass. 130 No. La Salle St., Chicago, Ill.

9G9 St. Antoine Street Montreal, Que- Canada
LmiwtiiniMiwiHwn■wimiiniiwuiiiiiiiii'iLii. lhhiiihiui num jirrnw'wifnnwwff

AMERIKIEČIU EKS
KURSIJA PER 

LONDONĄ
Birželio 17 d. rengiama 

antra didelė bendra laikra
ščių ekskursija, kuri . bus 
milžinu Cunard Linijos lai- 
“Aquitania”.

Ši ekskursija vyks per 
□ondoną. Londono Lietu

vių Klubas rengia šiai ekš- 
cursijai iškilmingą priėmi
mą Joninių vakare, Birze- 
io 24 d. Bilietus į iškilmių 
koncertą ir balių keleiviai 
galės gauti iš ekskursijos 
Tvarkytojo, Pijaus Bukš- 
naičio, kuris jekskursiją ly
dės iki Klaipėdai.

Tie keleiviai kurie neno
rės važiuot per Londoną 
galės išsėst iš laivo Cher- 
jourge ir iš čia traukiniu 
xeliaut į Klaipėdą be jokių 
orimokėjimų už skubą. O 
kelionė tikrai skubi: tiktai 
oenkios ir pusė dienos iš 
Mew Yorko iki Chėrbour- 

go. Bagažą aprūpins pati 
Cunard Linija.

Septyni prigėrė. Ruma- 
nijoj nuo smarkių lietų pa
kilus upėms prigėrė 7 ypa- 
;os, padaryta daug nuosto
lių.

Savo

VILLE. N. Y

© 1031.
The A. T. Co., 

Mfrs.

PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradienį, Ketvir
tadienį ir Šešta
dienį. vakarais 
per N. B. C. ra
dio stotis.

Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai -- 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitejimus — pries kosulį

Ne Naikink

pasiimk LUCKY
Dabar! Malonėkite! — Uždėkite savo pirštą 
ant gerklės - ant vadinamojo “Adomo Obuo
lio.” Ar jūs žinote, kad tuo pirštu jūs palytė- 
jote Iarynxą? - Tai jūsų garsinė dėželė - kurioje 
jūsų garsinės gyslos. Jūsų balsas yra vienas iš 
brangiausių nuosavybių-Saugokit jį-Apginkit 
jį. Ne naikink savo gerklę šiurkščiais erzini
mais - vietoj to, pasiimk LUCKY cigaretą - 
Atsimink, kad LUCKY STRIKE yra vieninteliai 
cigaretai Amerikoje, kurie per vadinamą 
“SPRAG1NIMO” procesą švarūs nuo tam tikrų 
erzinančių ypatybių, kurios randasi žaliame 
tabake. Šie visi pašalinti iš tabako šiurkštumai 
parduodami chemikalų gamintojams. Jų nėra 
jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Apsaugok 
savo brangų balsą.
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NELIKO “BALSAS TYRUOSE“
Kada “Dirva” prieš pus-* 

mėtį laiko pradėjo kalbėti 
jog SLA. Pildomoji Taryba 
privalo susilaikyti nuo mė
tymo pinigų ‘jieškojimams’ 
“kaltininkų” praradime . tų 
$25,000 paskolos, nes SLA. 
seimas tų daryti — pinigus 
aikvoti — Pildomąją Tary
bą visai neįgaliojo, tik pa
tarė dalyką baigti su ma
žiausia galimomis išlaido
mis, tuoj suinteresuotieji 
“kaltininkų” “suradimu”, p. 
Gegužis (kurs norėjo save 
apsišvarint ir išeit nekaltas 
pasislepiant už moteriško 
andaroko) ir p. Vitaitis, ku
ris matė reikalo, savais su
metimais, p. Gegužį remti, 
rašė-barėsi ant “Dirvos” 
buk ji, tą iškeldama, “šmei
žianti” “atsakomingus vete
ranus”.

Iš pavienių narių ir iš 
kuopų pradėjo plaukti pro
testai prieš tokį p. Gegužio 
elgimąsi, bet “Tėvynė”, no
rėdama tą audrą užgniauž
ti, tikėdama jog tai “audra 
šaukšte vandens”, talpino 
tik paginančius laiškus, o 
protestus laidojo gurbe.

Išrodė kad “Dirvos” bal
sas bus tik “balsu tyruose” ; 
“Tėvynės” redaktorius su 
pašaipa ir panieka drabstė 
“Dirvai” buk jos niekas ne
skaitą ir neklausą, buk vis
kas nurimsią ir “Dirva” pa- 
sijusianti visų paniekinta.

Vienok audra kilo ir kilo 
iki redakcija pajuto kad jos 
nenumalšins, tada turėjo 
pasiskelbti esanti “bešališ
ka”, nes negalėjo atsilaikyt 
prieš kuopų ir narių spau
dimą duoti vietos pareikšti 
nuomones ir protestus.

Ir štai kas paaiškėjo: tų 
pagyrų buvo tik keletas, ir 
buvo rašytos daugiausia 
pačių, save ginant. O kada 
atsidarė “Tėvynėje” špaltos 
tikroms SLA. narių nuomo
nėms, užstojimai ir pagyri
mai sutirpo...........

Daugelyje kuopų nariai 
reikalauja išnešti protestus 
prieš Prezidento Gegužio 
sauvaliavimus, bet kuopose 
esanti politikieriai, iš pir
miau ar ii- dabar išnaujo p. 
Gegužio įprašyti (ar net 
papirkti), laiko užgniaužę 
kuopų burnas ir neduoda 
joms išreikšti savo balso.

Tačiau greit sulauksim 
kad ir kuopose nariai per- 
lauš savo politikierius kaip 
kuopos perlaužė organo po
litikierius, ir paaiškės kad 
visa diduma SLA. narių jau 
tikrai nori permainos savo 
organizacijos centre ir no
ri matyt Susivienijimo prie
šakyje tokius vadus kurie 
dar nori jai dirbti, vesti 
pirmyn, kolei dar vesti ga
lima, o ne įsikibus laikyti 
savo vietas, kurios turbūt 

' yra labai vertos, nors na
riai to nežino.

Iki ateinančio rudens no
minacijų gali per SLA. kuo
pas peršluoti tokia audra 
kuri gali iššluoti iš Susivie
nijimo ir iš kuopų visus po
litikierius.

Pamatysim!

praleisk neatkreipę domės 
į tą atsišaukimą? Ypač 
Žemaičiai, ir pagaliau Plun
gės parapijonai!

Galit siųsti aukas ypatiš- 
kai, galit susidarę komite
tus rinkti ir siųsti, galit iš 
draugijų iždų, kurios tur
tingos, keletą dolarių pasių
sti. Keli dolariai nepadarys 
nuostolio, bet Plungė tais 
menkais . jūsų pinigais, iš 
visur susiųstais, atsikels iš 
degėsių.

Užjauskit, pasiuskit do- 
larį-kitą! Tame atsišauki
me yra antrašas kur aukas 
siųsti.

Amerikoj Gimimai 
Nesidaugina

Amerikos ekonomistai iš- 
rodinėja jog Suv. Valstijo
se gema permažai kūdikių 
idant tikėtis pasiekti kada 
nors 170,000,000 gyventojų. 
Jeigu, gimimų skaičius ne
padaugės arba ateivybė ne
bus laisvesnė bėgyje sekan
čių 30 metų, nėra ko tikė
tis pasiekti 170,000,000 gy
ventojų skaičiaus, sako Dr. 
O. E. Baker, iš agrikultū
ros departmento.

Kaip Jam Pasaulis Išrodo?
Bostone, iš valstijinio ka

lėjimo paleistas žmogžudis, 
kuris išbuvo uždarytas per 
34 metus. Kalėjiman nuga
bentas 1897 metais. Atsi
menat, kurie senesni, kokis 
tada pasaulis buvo: be or- 
laivų, be automobilių (tada 
jie tik ką buvo pradėję at
sirasti), be požeminių trau
kinių, be didžiųjų budinkų, 
be visokiausių elektriškų 
išradimų. Tokiam žmogui 
pamatyti šių dienų pasaulį 
išrodo labai keista ir nela- 
biau nusistebėtų toks kurs 
musų pasaulį pamatytų iš
gulėjęs kapuose porą šimtų 
metų. Didelė pažanga pa
daryta per pastarus 30 me
tų, prisimenant dar bevieli- 
nį telegrafą, radio ir kitus 
dalykus.

Gorkis Gryžo Maskvon
Maksim Gorky, garsus 

Rusas rašytojas, gavo tei
sę gryžti į Rusiją ir apsi
gyveno Maskvoje. Jis ser
ga džiova, ir jau yra gana 
senyvas. Tuo tarpu reda
guos kelis žurnalus ir rašys 
savo apysakas, tik, žinoma, 
jau pritaikytas raudonam 
terotui, kitokios Maskv.oje 
negiliuoju.

KROPOTKINO PABĖGIMAS .
Kaip Žymus Rusijos Revoliucijonierius, Princas Petras Kropotkinas Pabėgo iš 

Kalėjimo Ligoninės

(Tąsa iš pereito num.)

NAUJAUSIOS
KNYGOS

Plungės Gaisras
šiame numeryje telpa at

sišaukimas Plungės nuken
tėjusiųjų nuo gaisro. Visi 
jau skaitėt apie tą gaisrą 
ir jo žiaurias pasekmes. Ar

MERGINOS IR SAULĖ
(Liudas Gira) 

Susgodojau aš godelę, 
Drąsiąją durnelę — 
Pavilioti saulužėlę, 
Vakaro saulelę.
Pavilioti, prikalbėti 
Skaisčią dievų dukrą 
Pas save į nakvynėlę 
Lig trečių gaidelių. 
Pavilioti, sužavėti 
Drąsiomis svajonėms, 
Pamyluoti, įsupuoti 
Tais keistais sapnužiais. 
Nes mergelės-mergužėlės 
Norints ir pamyli — 
Kas jas žino ką jos myli, 
Ar tikrai jos myli?!.... 
Nors bučiuotų, glamonėtų 
Nu ligi gaidelių — 
Kas jas žino rytoj dieną 
Kam duos vainikėlį.... 
Nes mergelių-mergųžėlių 
Kas supras širdužę, 
Kas įspės kada joms meilė 
Teka, kada gesta.... .
Nes jų meilė, nors karščiausia, 
Ramumėlio gaili — '
Tik sudrums ji tau sapnužį, 
Tik įgels tau oširdį. ...
O dievų skaisti dukrytė, 
Mylima saulužė,
Jeigu ji ką pamylėtų — 
Laimės negailėtų!
Skaisčiais savo spindulėliais
Liūdesį vaikytų, /
Šilumėlės jūružėlėj 
Skausmelius skandintų.
Tai todėl ir sugodojau 
Drąsiąją godelę — 
Pavilioti .saulužėlę, 
Vakaro saulelę — 
Prikalbėti kad nebleistųs 
Užu jurių-marių, 
Tik į mano liūdną gryžią 
Norints šiai naktelei.

Tai buvo pavasaris, 1876 metais. Kro
potkino kūnas gėrė į save stiprėjimo spė
ką, vienok viskas ką du kiemo sargai ma
tė tai tik silpną žmogelį, kurs vargu galė
jo paeiti. Nežiūrint to, kaipo savo parei
gą, sargai akimis sekiodavo jį ir matyda
vo kur jis kurią minutą buvo.

Sugryžus Kropotkino kūniškoms spė
koms jo protas taipgi atgijo. Jis pradėjo 
naudoti jį išradimui budo kaip pabėgti iš 
nelaisvės. Už jo ligoninės-kalėjimo vartų 
buvo jo draugai, gatavi su įvairia pagalba 
jam, jeigu tik galėtų išgalvot kaip jam pa
bėgti. Kropotkinas atliko galvojimą.

Vienas iš tų laikų garsiausių Rusijos 
chirurgų, Dr. Veimar, nežinant policijai, 
buvo Kropotkino draugas. Jis atvykdavo 
į Nikolajevsko Militarinę Ligoninę neva 
kaipo inspektorius sanitariškos tvarkos jo
je. Per jį Kropotkinas išsiuntė praneši
mus savo draugams, parašytus slaptu raš
tu, reikale suorganizavimo jo pabėgimo.

Tam tikslui reikėjo, tarp ko kito, ge
ro spartaus arklio, pigaus padidinamo stik
lo, smuikos, kišeniaus vyšnių, utėlės, gra
žios moteries ir militariškos kepurės.

Svarbiausios dalies tos dramos atvai- 
dinimas ims — jeigu galės įsikūnyti — tik 
apie 20 sekundų. Bet tos dvidešimts se
kundų reikalavo savaičių gilaus išstudija
vimo, ir mažiausia tuzino vyrų ir moterų. 
Tiek daug aktorių reikėjo tai svarbiausiai 
scenai, ir taip laiku nustatytas turėjo bū
ti jų vaidinimas, kad proga pabėgimą su
tramdyti buvo viena prieš šimtą. Nepa
sisekimas to visko butų reiškę galą gyveni
mo daugiau negu vienam asmeniui.

Kropotkino planas buvo išbėgti iš kie
mo per vartus į gatvę ir pasišalint.

Savo kameroje jis darė 'bandymus per 
dienų dienas kaip vienu pasijudinimu nu
simesti sau nuo pečių tą apsiaustalą kurį 
jam pavelydavo dėvėti išeinant pasivaikš
čioti. Jam dar liko išgalvoti kaip turėti 
atdarus’ vartus kada reiks bėgti; kaip iš
trukti nuo sargų ir jų kulkų; kaip prabėg
ti pro kareivį pastatytą gatvėje ir išvengti 
jo šautuvo; kaip išsisukti nuo policijanto 
kuris gatvėj stovi; kaip pabėgti nuo veži
mų jeigu bus jais vejamasi, ir kaip pasi
slėpti mieste pilname policijos ir špiegų, 
kadangi jo platų, barzdotą veidą visi St. 
Peterburge pažinojo.

Štai kaip Kropotkinas tą išplanavo: 
Dr. Veimar taip tampa užinteresuotas tos 
ligoninės padėčia jog pradeda atvažinėti 
jon kas kelinta diena. Jis atvyksta gra
žioje karietukėj vežamoj smarkaus greito 
arklio; tik vėliau po to visi patyrė kad tds 
arklys buvo garsus lenktynių arklys, “Mo- 
lodec”. .

Su daktaru atvažiuodavo ir puiki po
ni, taip graži kad ligoninės užžiurėtojai, 
kurie, pradėjo laukti jos pribunant tan
kiau, vadino ją kunigaikštyte. Jos reika
lai toje ligoninėje buvo neva tik kaipo su
sirūpinusios mielaširdystės darbu. Vaiz
das tos karietos ir jos dviejų pasažierių ir 
vežiko stovinčio už vartų tos ligoninės ta
po tokiu paprastu nuotikiu kad viduje sto
vinti sargai pradėjo neatkreipti į tai do
mės.

Skersai gatvės ant kampo ties ineiga 
į ligoninę stovėjo mažas tuščias namas. 
Vieną dieną tą namą nusinuomavo jaunas 
smuikininkas. Tenai, ties aukštutiniu lan
gu, jis stovėdamas nuolat praktikavo savo 
smuikavimą. Jam griežiant, per langą ga
lėjo matyti sekančių dviejų gatvių skers- 
keliuš 'ir gerai matė viską savo gatvėje.

Jo muzikos garsai buvo girdimi mili- 
tarinės ligoninės kieme, kur Kropotkinas 
atlikdavo savo kasdieninį silpną pasivaikš
čiojimą.

Atėjo laikas kada atsidaro vartai su- 
vežimui ligoninei malkų. Kropotkinas, 
vos pasivilkdamas per kiemą, pamatė už 
vartų tą visų pažystamą karietukę. Sker
sai gatvės girdėjosi to smuikininko puikiai

griežiama Šuberto Serenada. Kropotkino 
kūnas įsitempė jo laimingam ar nelaimin
gam pabėgimui.

Staiga Serenada nutruko visai ne vie
toje — ir Kropotkinas suprato kad randa
si pavojus kelyje. Mat, tuo laiku kai Kro
potkinas jau rengėsi šokti per vartus ki
toj skersinėj gatvėj pasirodė keli vežimai. 
Jie butų užstoję kelią jo pravažiavimui, 
jei Kropotkinas ir įsėstų į daktaro karie
tą važiuoti.

Tuo laiku ta visa sritis, kuri' paprastai 
būdavo gyva, pilna, visai lyg aptuštėjo; 
visos droškos ir kitoki vežimai buvo keno 
nors nusamdyti ir išvažiuoti į kitas dalis 
miesto. Prie policijanto gatvėje stovinčio 
priėjo nors biednai bet švariai apsirengęs 
jaunas vaikinas su odine mašna po pažas
te.

— Atsiprašau, — tarė nepažystamas, 
— norėčiau žinot ar negalėtum man pagel
bėt. Mano darbdavis persikėlė su savo 
darbu čionai ir aš norėčiau gauti švari) ne
brangų kambarį apsigyventi. Ar tamista 
kartais nežinai?

— Na gi mano žmona turi išnuoma
vimui kambarį! — linksmai tarė polici
jantas. Šis prietikis buvo ne toks giliu- 
kingas kaip policijantas manė; kadangi 
Kropotkino draugai jau iškalno žinojo jog 
pas jį yra kambaris išnuomavimui.

— Ar nenuvestom mane parodyt? — 
prašėsi vaikinas, bet policijantas sakė jam 
užeiti rytoj, kada jis bus liuosas. Tada vai
kinas prašė kad policijantas nors nuvestų 
jį į savo namus ir perstatytų žmonai, su 
kuria jis jau pats susiderės.

Policijantas užsimąstė; nenorėdamas 
nustoti nuomininko pasiryžo eiti su juo na
mon — ir nuėjo.

Smuikininkas lange vėl pradėjo griež
ti Serenadą. Per langą jis matė jauną vy
ruką, prastuose rūbuose, slenkantį šaligat
viu kitoj gatvės pusėj prieš vartus. Tas 
vyrukas ėmė iš kišeniaus vyšnias ir valgė. 
Lyg neturint ką veikti ir kur eiti, tas vy
rukas atsisėdo ant šaligatvio taip kad jį 
smuikininkas gerai matė. Jis tingiai sau 
valgė vyšnias, mesdamas kaulelius ranka 
iš burnos kartais į dešinę, kartais j kairę.

Toje pačioje gatvės pusėje ant šaligat
vio skersai nuo ligoninės kiemo vartų bu
vo kareivio-sargybinio būda, prie kurios 
stovėjo pastatytas kareivis su šautuvu ir 
durtuvu. Jis neatkreipdamas domės į dak
taro karietą, kuri stovėjo ties atdarais 
vartais, atlikinėjo savo paskirtą užduotį ir 
viskas. D r. Veimaro vežikas, šnekus vy
rukas, tankiai priėjęs prie to sargybinio 
kalbėdavo apie savo garsų poną, daktarą, 
Nors sargybiniui buvo uždrausta su kuo 
nors kalbėti laike pareigų, bet jam buvo 
malonu klausyti vaikino kalbų.

(Kitame numeryje bus apie jo 
pabėgimą.)

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.)

SAPM.XYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior, Ave. Cleveland, Ohio

Vitovt Velikij (Supremus 
Lithuaniae Dux) — Rusų 
kalboje knyga, “Vytautas 
Didysis”, peržvalga Vytau
to gyvenimo ir darbų. Pa
rašė I. Korčinskis, Lietu
vos kariumenės stačiatikių 
kapelionas paminėjimui 500 
metų sukaktuvių nuo Vy
tauto mirties. Knyga labai 
gražiai išspausdinta, su ke
letu iliustracijų, k. t. Vy
tauto, Keistučio ir Birutės, 
keletas vaizdų Vilniaus, 
Trakų pilies griuvėsiai ir 
žemėlapis Lietuvos kokia ji 
buvo prie Vytauto Didžio
jo. Prie to įtalpinta spal
vuotas Lietuvos valstybės 
herbas ir atvaizdas dabar
tinio Lietuvos Respublikos 
Prezidento A. Smetonos.

Knyga yra 96 puslapių 
didumo, susideda iš dešim
ties dalių, kurios apima tam 
tikrus Vytauto gyvenimo ir 
visų jo darbų periodus iki 
pat mirties. i

Ši knyga bene bus pirmu
tinė Rusų kalboje kurioje 
sutraukta iš įvairių šalti
nių medega apie tą garsų 
ir galingą Lietuvos valdo
vą. Rusų literatūra ir is
torija turi daug ko apie 
Vytautą,'bet šioje knygoje 
yra sutrauka svarbiausių 
ir reikalingiausių faktų iš 
Vytauto gyvenimo ir jo lai
kų. Išleista Kaune, 1930 m. 
“Spindulio” spauda.

Tiems kurie yra Lietuvos 
piliečiai, o nemoka Lietu
viškai skaityti, ši knyga la
bai paranki.

LIUDAS GIRA
Šiame puslapyje telpan

čios eilės “Merginos ir Sau
lė” yra vieno iš pirmaeilių 
Lietuvos poetų, Liudo Gi
ros.

Šios eilės Amerikiečiams 
Lietuviams žinomos iš Va
nagaičio dainos “Godelės”, 
kuri plačiai buvo dainuoja
ma kuomet komp. Vanagai
tis Amerikoje atsirado. Ją 
visi mėgo ir mėgsta, bet 
kas yra žodžių autorius ži
nojo gal tik vienas-kitas.

Bet dainoje nesuimta vi
si šių eilių punktai, neku- 
rie išleista. Čia matysit pil
niausia ką poetas savo eilė
mis nori išreikšti.

Liudas Gira yra vienas iš 
nepriklausomos Liet u v o s 
darbuotojų, literatas ir po
etas. Jis nėra iš jaunosios 
gentkartės, bet iš senesnė- 
sės, nors dar ne senas žmo
gus. Jis plačiai darbuoja
si visuomenėje, daug dirba 
literatūroje, redaguoja jau
nesnių musų rašytojų ku
rinius ir yra paruošęs Lie
tuvių kalbos vadovėlį.

Smagiausia komedija iš visų!

“Žentai iš Amerikos”
(Dvieju aktų, 56 pusi.)
Reikalaukit šios komedijos 
tuojau. Lengva perstaty
ti, reikalauja trijų moterų 
ir keturių vyrų. Vaizduo
ja Amerikiečių atsilanky
mą Lietuvoje ir ypač bedas 
vieno butlegerio senbernio, 
kuris visą amžj nenorėjo 
ženytis.

Knygelės kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

1931 METU BONŲ 
KUPONAI

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

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

(Tąsa iš pereito num.)

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

kas
ra-

Ramojus Paimamas Nelaisvėn
Geruta tuo tarpu, nenujausdama 

jos laukia, su savo dukrele leisdama 
miai dienas, — kurios jai pasidarė labai
ilgos, — negalėjo atsikratyti minčių apie 
Ramojų. Kodėl tai jos mintys skrido-lėkė 
tenlink kur Ramojus gyveno, ir ji tankiai, 
prispaudus mergaitę sau prie krutinės, 
svajonėse sėdėjo su Ramojum toje vietoje 
pajūryje kur po pergalėjimo “vienmarški
nių” jiedu susitiko.'

Jautė ji savo moteriškumą, jautė ko
kią atsakomybę neša būdama valdove to
kios plačios srities ir dviejų tautų žmo
nių. Koks palengvinimas butų jeigu jis 
atimtų nuo jos rankų valdžią ir paimtų 
ją į savo globą, ar glėbį.... Taip, svajo
nės tankiai sutveria tai kas įkunyt labai 
sunku, ir juo negalimesnis įkūnijimas tuo 
svajonės esti gražesnės — ir taip buvo 
su ja.

Ramojus tuo tarpu svajojo apie savo 
paliktą Ulelę, apie savo namus, bet mintys 
jam nejučiomis paklysdavo ir atrasdavo 
save pajūryje su Geruta, kur jiedu sėdėjo 
tą naktį po “vienmarškinių” nugalėjimo. 
Mąstant apie Ulelę, kaip tai nejučiomis jo 
akyse maišėsi akys tos “juros mergos”, 
kuri dabar jam buvo žinoma graži ir vi
liojanti. s Ulelė graži ir maloni, bet tyki, 
lėtutė, o ši yra ori, narsi moteriška, kuri 
traukte traukia jo mintis į save.

Stengėsi kiek įmanydamas vyti* tas 
tuščias svajones_sau iš galvos ir pateisino j 
save kad tos mintys apie ją ateina tik to
dėl kad abudu bendrai kariavo ir susi
draugavo, tapo pažystami, todėl prisieina 
kaip' kada apie ją pamąstyti. Jis galvojo 
ar ne geriau butų viską palikus gryžti at
gal, nes nesinori Geruta vyti iš čionai, bet 
dar norėjosi susieiti su Geruta, išsikalbėti 
apie jos prideramą globą Žemaičių, ar ji 
visada įstengs apsiginti nuo užpuolikų, ir 
apie kitus dalykus.

Tačiau musų karžygis nenujautė ką 
ruošia Fengas ir Erikas, ir gal but turės 
labai apgailauti kad lengva dvasia Geru- 
tai pasitikėjo.

Buris Žuvėdų, vedamas Fengo ir Eri
ko, vėlai naktį įsigavo į Gerutos kambarį. 
Atėjo tačiau ne kaipo kariauninkai ar gro
bikai, bet su tikslu susitaikyti su Geruta, 
visų bendrai gerovei.

Išbalo Geruta pamačius savo kamba
ryje Fengą, kurs į ją gražiai šypsojos, bet 
kada ji suriko “Rolfai!” jo atsiliepiant ne
girdėjo, o vieton jo kambarin suėjo buris 
žiaurios išvaizdos “vienmarškinių”, todėl 
ji suprato kad geriau bus tylėti.

— ■ Nerjusigąsk manęs, Geruta, ne 
keržytį sugryžau, bet norėdamas susitai
kyt. Mums reikia gražumu susitart ir lai
kytis vienybės, kitaip ir tu pražūsi. Ra
mojus tuoj tave užpuls, ir viena be mano 
pagalbos neapsiginsi.

Nutirpo ji tuos žodžius išgirdus. “Ra
mojus” — “užpuls!” dvi jos svajonėse ne
sutaikomos priešginybės.

— Aš sužinojau kad jis rengiasi pulti 
musų pilį, — pridėjo Erikas. — Visi Že
maičiai linksta prie jo, ir mums nelieka 
nieko daryti kaip tik vienytis su Fengu ir 
išvien jį sumušti. Fengas nejieško keršto, 
jis nori mums pagelbėt. Jeigu sutiksi bū
ti jo žmona, mes čia viešpatausimi

— Geruta, neabejok, sutik, ir musų 
subendrintų spėkų niekas nepergalės! — 
prisikalbinėjo Fengas.

Šituos pasiūlymus išgirdus Gerutai 
žaibo greitumu perbėgo mintys kad ge
riau butų jeigu Ramojus tuoj jos pilį už
pultų, nes jo globoje tikrai butų saugi, bet 
jeigu teks šiam žmogžudžių vadui, nelai
minga bus. Tačiau reikėjo gudrauti kad 
Fengas nesuprastų jos minčių. Juk ji yra 
vadas, turi savo patvarumą, kuris jai taip

daug gelbėjo visada.
— Aš irgi nelioviau galvojus apie pa

vojų iš jo pusės, bet nežinojau kaip reiktų 
gelbėtis kada pavojus ateis. Ką pirmiau
sia mes turim daryti? — teiravosi Geruta.

— Pirmiausia, turi pasižadėt but ma
no žmona ir pavest visą valdžią man, pas
kui suimsim Ramojų, o toliau....

— Ne! — suriko Geruta.
— Ne?! Tai klausyk: tavo dukrelė 

yra musų rankose, bus pasmaugta, Rolfas 
taipgi surištas ir įkalintas, tau nepagel
bės. Jis irgi žus prismeigtas kardu prie 
sienos.jeigu sakysi Ne,! — pareiškė gras- 
mingai Fengas. — Netoliese juroje ran
dasi mano vyrai, jie išsės kada tik prireiks.

Geruta, šitą patyrus, greitai atkirto:
— Ne, sakiau aš: ne tavo žmona pir

miau sutiksiu būti, bet pirmiau turim pra
šalint pavojų iš Ramojaus pusės, tada tik 
kalbėsim apie vedybas.

— Ar tu taip nori? Gerai, man vis- 
tiek! — pralinksmėjęs prabilo Fengas.

— Vedybas darant užleisim darbą, ir 
tuo tarpu jis gali pajusti kas čia dedasi. 
Žemaičiai visi bėgs prie jo, ir musų spėkos 
vistiek liks menkesnės! Turim nevilki
nant pagauti Ramojų į savo rankas, — 
dar įtikinančiai! kalbėjo “juros merga”.

Suimt Ramojų ir paduot jį į žiauraus 
plėšiko rankas jai išrodė baisiu darbu, ta 
mintis lyg durklas smeigė jai į krutinę, 
vienok reikia pritarti, reikia gelbėt gyvas
tį savo, dukrelės ir Rolfo.

Jeigu galėtų, paukščiu pavirtus skris- 
tų pas Ramojų pranešt kas dedasi ir ko jis 
turi laukti, arba eiti vėl jai į pagalbą iki 
nevėlu, bet to padaryt negalėjo, todėl tu
rėjo sutikti leisti pasiuntinius pas Ramo
jų pakviesti jį atsilankyti pas ją pasitari
mui. Geruta nudžiugo kada išgirdo jog 
turės leisti pasiuntinius, nes manė galės 
Ramojų kaip nors persergėt, tačiau ta vil
tis išnyko, nes po mirties grasa jai pačiai, 
dukrelei ir Rolfui, buvo įsakyta pasiunti
niams nieko neišduoti, o prie to, kada ji 
davė įsakymus Žemaičiams eiti pas Ramo
jų pakviesti, prie jos stovėjo Erikas ir ki
ti Fengo papirkti Žuvėdai. Du Žemaičiai 
viršaičiai, kurie su Ramojum gerai pasipa
žino, visai nežinodami nešė jam pakvieti
mą atsilankyti į Gerutos pilį, kas reiškė 
taip kaip nešimą jam mirties.

Žemaičiai linksmi išėjo, nes jiems bu- 
malonu vėl pamatyt tą jauną narsuolį 
smagiai patiems tarp savęs apkalbėti 
tik ne piršliais Geruta juos siunčia, ir

kad jie galį sulaukti sau valdovu vyrą!
Sulaukęs Gerutos pasiuntinių, Ramo

jus linksmai išsirengė, net nesakydamas 
niekam kur vyksta, nes nenorėjo sukelt 
tarp savo vyrų bereikalingų kalbų apie 
save ir Geruta. Pasakė tik Žvingiai, ir 
netrukus su tais Žemaičiais iškeliavo, pats 
jodamas arkliu. Nors Žemaičiai siūlėsi 
likti jo pilyje kaipo laidai, iki jis sugryš, 
bet Ramojui to nereikėjo, jis perdaug pa
sitikėjo Gerutai ir apie jokius pavojus vi
sai minties neužėjo.

Belaukiant Ramojaus, Gerutą apėmė 
štai kokios mintys: ar ne be reikalo ji pa
taikauja svetimam,, su savais vaidydama- 
si? Apie jį svajoti nėra ko, jis gal turi 
kitą, iš savų tarpo, kurią myli, ir jos nie
kados nepamanys imti.... Ji yra sveti
ma, atėjūne, prieš kurią visokiame atsiti
kime Žemaičiai kiltų, net nekaltą nužudy
tų.... Taigi, gal geriau butų paklausius 
Fengo. ... Bangavo jos mintys labiau ne
gu jura audros metu, ir dabar jos linko 
daugiau prie savųjų. Žemaičiai, ramiai po 
jos globa gyvendami, sustiprėję, išmokinti 
kariauti, gali likti jos pačios priešais to
kioje valandoje kada nebus kam ją gelbėt. 
Gal geriau butų pasivedus stipriai Fengo 
globai, ir jos rūpesčiai pasibaigtų....

Bet štai ii- Ramojus.
(Bus daugiau)
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Parašė K. S. Karpius

i “Dir-
. __ _________  Dirvos”
redaktorius gavo užlipdytą 
gromatą, kurią bijodamas 
skaityt atidavė man, ir štai 
ką aš joje radau:

“tu Pac turBut nory 
sUsivėnyimo prazidento 
taj nory isigarsyt Save

musu Garbynga 
Poną prazidenta

Niekynj 
garbiemu 
gegužy.”
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1931 KALENDORIUS
Gegužes-May

1931

Sekniad.
Pirmad.
A n trad.
Trečiad.
Kėtv’tad.
Penktad.
šeštad.

24 Sekminės, Joana Afr. Voverė, Vilimantas 
Grigaliaus VII pop. Milusa, Agis 
Pilypas Nėr. Algimantas, Malonė, žydrė 
Bėda kun. Vyrgaudas, Radvylė 
Augustinas vysk. Augis, Biržė 
Maksiminas. Viksvė, Didinis, Gigą 
Ferdinandas. Mylinė, Galvainis, Imante

26
27
28
29
30

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

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

dienis—Čctvergas; Penktadienis—-Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

O štai patarimas Šarkiui: 
Eidamas muštis su Italijo
nu Kamera žiūrėk neškis 
kopėčias, jeigu ne tai visi 
tavo smūgiai tam milžinui 
pataikys i bambą ir vėl pra
laimėsi ant “foul”.

Traukinio nelaimės auka
— Ir velnias prigundė 

mane pernai važiuot j Kau
no parodą. Traukinyje su
sipažinau su ta ragana, ku
ri šiandien yra mano žmo
na....

— Aha, tai tu esi, taip 
sakant, traukinio katastro
fos auka....

Našlaitis....
Teisėjas: Tu papildei 

didžiausią žmogžudystę — 
užmušei savo tėvą ir moti
ną. Ką gali pasakyti savo 
apgynimui?

Kaltinamasis:
sėjau, paprašyk sprendėjų 
kad pasigailėti} manęs ne
laimingo našlaičio....

Ponas tei-

Šio periodo ženklas yra:

DVYNAI
(Nuo Gegužės 21 iki Birželio 20)

Šiame periode gimę asmens skaitosi Ge- 
mini-Dvynų asmens. Vyriškiai gimę po 
šiuo ženklu yra mokslingi, gabus, mylinti 
dailę ir mokslą; linksmi, meilus ir nepa
stovus, mėgstanti flirtuoti. .Jų protiškas 
gabumas paakstina kitus prie gerų darbų. 
Jei gaus sau atsakančią moterį, gimusią 
po tuo pat ženklu bus laimingi ir susilauks 
daugiau mergaičių negu vaikų.

Mergaitės yra meilios, lipšnios, atviros 
ir viliojančios vyrus, bet pačios turi nuo 
jų sergėtis jaunuose metuose. Myli muzi
ką bei šiaip viską gražus.

Pažymėtini Istoriški N u o t i k i a i
1919 m. Gegužės 27—31 Akmenė, Stumbriškiai; di- 

d. įvyko smarkus mūšiai delis mušis įvyko ties Ku- 
Lietuvių kariumenės su bol- piškiu.
ševikais ilgu frontu: Kurk
liai, Kovarskas, Subačius, i kurtas Vilniaus miestas.

Gegužes mėn. 1322 m. į-

na

litanijoj 
štai ką

metiniai 
nebuvo

Netekus Vainikėlio
Kukavo gegutė 
Vyšnelių sodelyj, 
Sėdėjo mergelė 
Prie sriaunaus upelio; 
Sėdėjo ir verkė 
Savojo bernelio, 
Kuris ją paliko 
Jau be vainikėlio... 
Nekukuok, gegute,1 
Jau neiškukuosi, 
Mano vainikėlio 
Man neatiduosi....
Gerai tau, mergele, 
Klausyti bernelio, 
Gerai tau tikėti
Šelmio laidokėlio....
Ne pirma netekus 
Su juo vainikėlio, 
Ne pirma aplaikius 
Nuo jo “dovanėlę”.

Pasirašo.

Tragi-konicdija Gegužio 
galvoj. Susivieniojimo pre
zidentas paruošė Pild. Ta
rybos posėdžiui ilgą litani
ją įrodydamas kodėl jis no
ri būti Susivieniojimo pre
zidentu išmesdamas Jurge- 
liutę iš sekretorės vietos.

Pasaką apie žuvusius pi
nigus ($25,000) jau visi ži
nom, ale toj savo 
gerb. prezidentas 
naujo iškelia:

“Kadangi, SLA. 
valstijom i raportai
prirengti į laiką ir kadangi 
tūlų valstijų Apdraudos 
Komisijonieriai tų raportų 
reikalavo ir grąsino Orga
nizacijai pabauda ,už tai 
kad minėti raportai į laiką 
nebuvo priduoti, kad pri- 
rengimas raportų yra vie
na iš tiesioginių SLA. Sek
retoriaus pareigų, o ji ne
buvo atlikta’

“Todėl lai buna nutarta 
....kad ji butų prašalinta 
iš SLA. Sekretoriaus vie
tos.”

Ir šitą Sekretorės grieką 
jūsų prezidentas tik dabar 
patyrė, ir kaipo geras ir 
darbštus prezidentas, Ge
gužis nusibalsavo sau ir iž
dininkui “sekretorius”, su 
$25 į savaite algų, bet ne 
centro raštinėn, kur neap
sidirba ir negali laiku ra
portų pagaminti....

Kodėl Gegužiui neišvai
kyti iš centro raštinės vi
sas darbininkes ir nesurikt 
“Šalin Jurgeliutė! ji jokio 
darbo nepadaro!”

Tokio “gabaus” ir daly
kus “suprantančio” prezi
dento dar neturėjot!

(N. B. Gegužio reikala
vimą išmesti Jurgeliutę ra
dau “Naujienose”. Jos pas
kutinis “sūdąs” prasidėjo 
šio mėn. 20 d. Jeigu Jurge
liutė bus išmesta iš sekre
torės vietos, SLA. vargo-j 
nuošė to posėdžio protoko-i 
lą pamatysit Spalių mėn.) j

Vaikų tarpe
Sode žaidžia mažos mer- 

tės su lėlėmis. Prie jų pri
eina mažas Vytukas, neš
damas daug lėlių. Sėdinti 
netoli ant suolo senyva po-Į 
nia klausia:

— Na, Vytuk, ar ir tu1 
žaidi su lėlėmis?

— Ne, tik mergaitės iš
rinko mane eiti garnio par
eigas. ...

PRENUMERATA JAU PRIIMAMA
Jau galit užsisakyt šią puikią istorišką apysaką! Kaina $1 ir $1.50

“JUROS MERGA” taip pat bus apie 300 puslapių didumo — 
taigi didelė knyga, gausiai paveiksluota ir smagi skaityti, tinkama 
padovanoti draugams ir giminėms čia Amerikoje arba Lietuvoje.

KAINA bus ta pati kaip ir kitų iki šiol leistų “Dirvos” kny- 
gaus šią 
tvirtuose

gu: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 
audimo viršeliuose.

Prie to, kaip ir seniau, ir šioje knygoje bus įtalpinti 
ratorių vardai, ir bus skelbiama “Dirvoj” kiekvienas kas prisius sa
vo prenumeratą ($1 arba $1.50).

Taigi, gerbiami “Dirvos” skaitytojai ir Amerikos ir Kanados 
Lietuviai abelnaL siųskit savo prenumeratas už apysaką “JUROS 
MERGA”, nes ir šios knygos nebus leidžiama perdaug.

prenume-

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

DIRVA
SS

6S20 Superior Ave. Cleveland, O.
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KUPIŠKIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Garsi senovės liekanomis 
apielinkė

Miestelis guli prie didžių
jų Radviliškio-Obelių gelž- 
kelių ruožto — maždaug a- 
pie 60 kilometrų nuo Pane
vėžio į šiaurės rytus. Iš 
šiaurės ir vakarų miesteli 
juosia kalnuotomis vietomis' 
išrausus vagą Lėvens upė. 
Iš pietų mažesnėj Kūpa, ku
ri tuoj už miestelio, Smil
gių kaimo laukuose, Įteka Į 
Lėvenį ir nuo kurios, kaip 
pasakoja žmonės, paeina ir 
pats miestelio vardas.

Iš visų keturių pasaulio 
kraštų miestelį supa spyg
liuoti ir lapuoti miškai. 
Ypač gražus Pyragių kai
mo miškelis. Čia, šiaurinėj 
miškelio dalyj, randasi ne
didelis bet gražus ežerėlis, 
kuris vasaros metu vilioja 
Kupiškėnus maudytis, pa
plaukioti “laivais”, ir meš- 
kelioti.

Ypač garsi Kupiškio a- 
pielinkė senovės liekanomis 
ir padavimais. Šiaurinėje 
miestelio dalyje, kokių 300 
metrų atstume, stovi musų 
senuolių šventovė-piliakal- 
nis. Apie šio piliakalnio 
atsiradimą yra susidarę 
žmonėse Įvairių padavimų. 
Vieni pasakoja jog tas pi
liakalnis esąs supiltas apsi
gynimui nuo taip vadinamų 
Žuvėdų, kurie pabaigoje 
Lietuvos galybės briovėsi Į 
musų kraštą. Antras, ku
ris liečia jau gilią senovę, 
padavimas yra toks. Buk

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

namų dovanai.
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 

Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farnių pardavimai — už kartų 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

PARSIDUODA NAMAS
Vienos šeimos • mūrinis, 6 kamba

rius, du garadžiai, arti naujos Lie
tuvių bažnyčios, ant Neff Rd. Na
mas perdidelis dabartiniam savinin
kui. Lotas 50x139. Kreipkitės 

17908 BRAZIL ROAD
KEnmore 0263-W (20)

PARSIDUODA
Biznio Blokas, turi 2 krautuves ir 

2 gyvenimus, išnuomuoti, prie svar
biausios gatvės. Parsiduos del se
natvės, už $8,700. Matykit savinin
kę Elizabeth Lauer, Amherst, Ohio 
(Netoli Elyria).

PARSIDUODA
4384 Pearl Road, Brooklyn, kam

pinė saldainių, cigarų ir delikatesų 
krautuvė. Neša ineigų į savait- po 
$300. Arti didelių mokyklų.

PAJIEŠKAU brolio, Jono Su
džiaus, kuris apleido Dayton, O., 
trys metai atgal ir apsigyveno ro
dos Detroite. Žinančių apie jį pra
šau pranešti apie jo likimų. Sesuo 

Veronika Mikalauskienė
542 Deeds Ave. Dayton, Ohio

PAJIEŠKAU savo pusseserės Ve
ronikos Apšegaitės, iš Kupiškio v., 
Antašavos par., Čiuledos k. Girdė
jau gyveno Clevelande, paskui išva
žiavo į Mass, valstijų. Ji pati pra
šoma atsišaukti arba žinančių apie 
jų pranešti.

M. Martuševičienė-Apšegaitė 
2337 So. 12 St. S. W. Akron, O.

PARSIDUODA
Cash mėsinė ir grosemė, į savai

tę daro- $800 biznio. Nėra kompeti- 
cijos. Pigi renda. Parsiduos pigiai. 
Kreipkitės 2045 W. 10th St., arti 
Fairfield avė.

PAJIEŠKAU dėdės Kazio Rama
nausko, iš Didžiulių k., Airiogalos 
par., gyveno Conn, valstijoj. Yra 
svarbių reikalų, prašau atsišaukti.

PALMIRA RAMANAUSKAITĖ 
(iš Didžiulių k.)

1304 E. 66 Street Cleveland, O.

JOE LUIZA
ir jo Orkestras

» Muzika visokiems
* tikslams — baliams
i ir šiaip reikalams.

Tel. KEnin. 3387R
19400 NAUMANN Ave..

abipus Lėvens gyvenę du 
milžinai broliai. Vienas iš 
jų turėjęs buveinę ant Pa- 
keturių kaimo kalno, o an
trasis vietoje dabartinio pi
liakalnio. . Pastarasis beko
vodamas su priešais žuvęs. 
Pirmasis, broliškos meilės 
akstinamas, supylęs ant žu
vusio brolio kūno didelį ka
pą. Aplinkiniai žmonės, ne
tekę savo Vado, -nuolatos 
lankydavę jo kapą. Jie už
degę ant kapo amžiną ugnį, 
o apsigynimui nuo priešų 
kapą sutvirtinę aržuoliniais 
rąstais. Ir ištiktųjų, šio pi
liakalnio pradžia turi būti 
labai sena, nes aukštesnis 
sutvirtinimas statytas gry
nai iš vieno medžio — tai 
liudija apdegusių, supuvu
sių medžių liekanos. Dhr 
prieš kokią dešimtį metų 
šio piliakalnio viršus buvo 
ariamas. Paskui tapo per
imtas musų valdžios. Mies
telio inteligentai sudarė 
taip vadinamą “Gražinimo” 
kuopelę, kurios dėka dabar 
piliakalnis labai gražiai at
rodo. Pilimai tapo atnau
jinti, viršus apsodintas me
deliais ir gėlėmis, o viduryj 
pastatytas, primenąs musų 
senuolius, aukuras.

Antras, už kokių 3 klm. 
nuo miestelio į rytus, labai 
slėsnoje vietoje stovi pra
garsėjęs padavimais smėlio 
kalnelis, žmonių vadinamas 
Milžinkapiu. Padavimai sa
ko jog šitoje vietoje esą pa
laidoti trys milžinai. Dar 
prieš kelias dešimtis metų 
vieno išdaviko milžino kau
lai riogsoję išmesti ant kal
nelio. Mat, sako žmonės 
ir šventa Lietuvos žemelė 
nepriimanti į savo glėbį 
tautos niekšų.

Kiek toliau randasi Mira- 
jelio dvaro piliakalnis, ku
lis su visais savo padavi
mais buvo surašytas pra
ėjusiais metais “Dirvoje” 
Skapiškio miestelio aprašy
me.

Dar reikėtų primint taip 
pat pragarsėjusią padavi
mais ir Šepetos pelkę, kuri 
randasi už kokių penkių ki
lometrų j pietus apsupta 
aplinkui didžiausiomis gi
riomis. Pati pelkė bevik 
tuščia, tik kur-ne-kur keri 
nuskurdusios pušelės. Kiek 
toliau randasi labai klam
pus kalnas, ant kurio vasa
ros metu pavojinga net lip
ti, nes labai lengvai galima 
prasmegti į dumblą. Žmo
nės pasakoja jog tame kal
ne- esanti nuklimpus bažny
čia, iš kurios Velykų rytą 
girdimas varpų gaudesys ir 
panašiai. Ir tiek įgrisus 
yra ši pelkė jog žmonės 
dažnai ją mini sakydami: 
“Nebūk toks, nes tuoj vel
nias nujos Į Šepetą.”

Pats miestelis
Tarp girių, pragarsėju

sių padavimais piliakalnių, 
kalnų, pelkių stovi ir pats 
Kupiškio miestelis. Jo įsi
kūrimo data nežinoma, bet 
pagal piliakalnių ir šiaip 
senovės liekanų galim sprę
sti jog miestelis priguli 
prie seniausių Lietuvos 
miestų. Prieš karą mieste
lis keletą kartų buvo sunai
kintas gaisrų. Paskutinį 
kartą sudegus, miestelio žy
miai sumažėjo, nes dalis gy
ventojų atsidalino nuo mie
stelio ir sukurė atskirus

DIRVA

Kupiškėnų Bendro Klubo 2-ra kuopa Cleveland. O. šiame paveiksle vaizduojama tie kurie da
lyvavo organizativiam susirinkime. Pirmoj eilėj sėdi kuopos valdyba: St. Stankevičius, ižd.; 
Jonas Alekna — sekr.; Jonas J. Kulis — generalis organizatorius iš Chicagos; Povilas Meškau
skas — pirmininkas; N. Augustinas — vice pirm. Mergaitės yra Adelė (Juozo) Aleknaitė, 
antroji — Florence (Jono) Aleknaitė. Visi kiti ir kitos yra nariai ir organizatoriai. (Klišę 
padarė A. J. Naunčikas ir padovanojo Kuopai $3.30 nuo klišės padarymo lėšų.)

kaimus: Račiupinų, Smil
gių, Paketinių ir Aukštu- 
pėnų. Per didįjį karą, nors 
ir dideli mūšiai buvo ties 
Kupiškiu, miestelis neper- 
daug tenukentėjo, jei bent 
tik bažnyčia.

Pagaliau prasidėjo karas 
Lietuvių su bolševikais. 
Ties Kupiškiu įvyko di
džiausi mūšiai. Čia Lietu
viams teko panešti didelis 
smūgis, nes bolševikų buvo 
gal net keliolika kartų dau
giau, o Lietuvių tik menka 
saujelė. Įvyko susišaudy
mas ties kapinėmis. Bolše
vikai spaudė iš vakarų ir, 
žinoma, su daug didesniu 
skaičium apsupo mūsiškius 
ir beveik visus iššaudė. Bet 
jie krito kaip tik parinkto
je vietoje — kapinėse. Ant 
jų kapų buvo pastatyti ber
žiniai kryžiai, bet po kiek 
laiko jie papuvo. Vėliau 
Kupiškio vidurinė mokykla 
išpuošė savo tautiečių ka
pus, o visuomenė pastate 
gražų paminklą. ,

Susisiekimą Kupiškėnai 
turi patogų, nes, kaip mi
nėjau, pro pat miestelį eina 
didysis gelžkelis ir j visus 
aplinkinius miestelius eina 
vieškeliai. Nors pats mies
telis plotą užima nemažą ir 
gyventojų turi virš 3,000, 
bet trobesių didumu ir gra
žumu nepasižymi. Didžiau
sias ir, žinoma, gražiausias 
trobėsis tai yra bažnyčia, 
kuri savo didumu berods 
užima antrą vietą iš baž
nyčių Lietuvoje. Statyta 
nepersenai ir vidus dar

tinkamai neįrengtas. Yra 
vidurinė mokykla, kurią 
lanko apie pora šimtų mo
kinių. Pradžios mokyklų 
yra net keletas.

Miestelis turi bankų sky
rius, teismą ir kitas smul
kesnes įstaigas. Pramonės 
atžvilgiu per keletą metų 
gerokai pasistūmėjo į prie
kį. Turi elektros stotį, vė
jinių ir garinių malūnų, 
lentpjūvių, mekaniškų dirb
tuvių ir šiaip provincijai 
reikalingų įmonių.

Didelę gyventojų dalį, 
kaip ir kituose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, 
sudaro Žydai, todėl preky
bos srityje daugiausia tik 
jie ir tepasižymi. Šiaip mie
stelio gyvenimas gana link
smas. Yra keletas organi
zacijų, kurios veikia neblo
giausia. Jos papildymui sa
vo iždų ir palinksminimui 
Kupiškio visuomenės ren-

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair arti E. 9th St.

~K STONIS
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

gia įvairius pasilinksmini
mus, ko vietos jaunimas tik 
ir pągeidauja.

J. Kaunietis.

Į Akrono Naujienos
Didelio viešbučio atidary

mas. Akronas ruošiasi prie 
didelio biznio ir pasitiki 
kad miestas augs, nes išsi
statė milžinišką viešbutį, 
net trijų milijonų dolarių 
vertės, kurio iškilmingas 
atidarymas įvyko Gegužės 
18 d. dalyvaujant daugybei 
žymių svečių. Viešbutis už
vardintas “Mayflower” — 
tuo vardu buvo laivas ku
riuo pirmutiniai Anglai at
važiavo j Ameriką 1620 m.

FLORA ~~
FLOWER SHOPPE

Pristato gėles vestuvėms, 
laidotuvėms ir visokiems 
reikalams žema kaina.

VAINIKAI NUO $5 
AUKŠTYN.

1203 EAST 79TH. ST. 
ENdicott 2191

AMBROZIAK, Prop.

Nusižudė kalėjime. Su
imta už peršovimą savo vy
ro draugo, tula Elizabeth 
Kiss, 34 m., Gegužės 15 d. 
rasta kalėjimo kameroj pa- 
sikorus. Peršautasis- ran
dasi kritiškoje padėtyje. Ji 
šovus tą vyrą už platinimą 
neteisingų kalbų apie ją.

Red. Atsakymas Petrui 
No. 2. — Nors korespon
dencijoje ir teisybė aprašo
ma, bet tokios rūšies žinios 
laikraštin talpinį negalima, 
todėl tamistos aprašymą 
nesunaudosime. x

S.

A. LAURINAITIS
Užlaiko švarią krautuyę įvairių val
gomų prekių. Taipgi patogi vieta 
Lietuviams užeiti išsigerti skanių 
saldžių gėrimų ir nusipiikti puikių 
importuotų ir Lietuvos saldainių.
951 E. 79th St. HEnd. 5635

Sieninių Popierų ir 
Maliavų Išpardavimas 

PAVASARIS JAU ČIA!

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

f JULIA’S FLOWER
į SHOPPE
Į ' FLORIST
j Gėlės Vestuvėms, Laidotuvėms
•:- ir šiaip visokiems reikalams
* Kreipkitės pas mus —
X kainos prieinamos.
J Miss Julia Vokach
j 6005 St. Clair Ave.
t Endicott 1741

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Jums reikia apsidailint namus — tas reiškia 
sveikatą jūsų šeimynai. Kodėl neišpopie- 
riuoti ir neišmaliavoti namus ir kambarius? 
Tas, atminkit, sutaupys jums daktaro lėšas.

Mes parduodam Sienines Popieras cĮ^bar 
pigiau negu būdavo prieš karą. Mes turim 
gerų popierų net po 3 centus ir iki 40 centų. 
Ta pati popiera kitur jums kaštuos dusyk 
ar tris syk tiek. 30 colių popiera visur par
siduoda po $1.10 roliukas. Dabar musų 
krautuvėj ši pati popiera parsiduoda po 25c 
roliukas. Tūkstantis visokių puikių pavyz
džių pasirinkimui.

Varnišį ir Maliavas mes atiduodame taip 
pat už didelį papiginimą. Geras grindų Var- 
nišis net po $1.50 už galioną ir aukščiau. 
Gaunamas dvylikoj skirtingų spalvų.

Geriausia vidaus maliava, puiki žibanti, 
storai apimanti, išdirbta per The Forest City 
Paint and Varnish Co., nuo $1.50 galionas. 
Taipgi specialiai atpiginta tyras Orange Še- 
lakas (Shellac), 4| sv., tik už $2 galionas.

Jus sutaupysit 50 nuošimčių. Ateikit į 
' musų krautuvę ir paduokit savo užsakymx. 
Mes pristatysim visur mieste dykai. Mes

I taipgi apipjaustom popiera dykai.
Mes turim didžiausi parodos kambarį 

| Ohio valstijoj. Jis yra viršuje musų krau
tuvės, 3818 Woodland Avenue.
Krautuvė atdara nuo 7:30 ryto iki 8 vakare.

Susitarimui telefonuokit mums 
HEnderson 4609 

LEWINE BROS.

U. S. WALL PAPER CO.
^ūiiimmnnniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii>iii>iiiii)iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii*  ̂

= Reikalaukit Lietuviškos Duonos, kurią kepa = 

| ST. CLAIR AVE. BAKERY I 

= ta duonkepykla veikia po senovei patarnau- = 
| dama Clevelando Lietuviams. =

CHARLES O’BELL, Savininkas
= 2973 Woodhill Road Henderson 6716 | 
r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MILIULIS
! 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

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

DYKAI! DYKAI!
PUIKUS VANDENIUI GERTI 
STIKLAS KOŽNAM PERKAN
ČIAM 3 DIDELIUS ŠMOTUS 

IVORY MUILO UŽ 29c. 
SU ŠIUO KUPONU.

Toedtman & Follis 
6411 Superior Ave.

J. C BLASER
Hardware 

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

Dabar laikas padaryti su
tartį jūsų namų išpopie- 
riavimui — nelaukit kada 

prasidės pats skubumas
FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.

Turiu tam moderniškas 
mašinas.

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
J 229 EAST 74th ST.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos

,, Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.
“DIR^A”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

. Ofiso Telefonai Namą ” 
T MAin 1773 KEnmore 4740W • • 
t P. J. KERŠIS ::
• •1426-8 Standard Trust Bldg. 2 
.. Baigęs teisių mokslą Cumber- 2 
;; land Universitete ir darbuojas • •
* su Teisių ofisu advokatų į
!! Collister, Stevens ir ;; 
X Kurzenberger ;; 
T Su visais teisių reikalais Lietu- ;; 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai į į 
į kreipkitės prie musų.
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DIDELI POTVINIAI 
VILNIJOJ

Musų pagrobtą sostinę ir’j 
didelę 
ištiko 
trofa. 
Neris 
pės apsėmė Vilniaus miestą 
ir visą eilę kitų vietų.

Pačiame Vilniuje potvy
nis aukščiausio laipsnio pa
siekę balandžio 26 d., kada 
vanduo Nery pakilo 8'Zi 
metų virš normalaus lygio. 
Bematant vandens masės 
apsėmė ,svarbiausias gatves 
ir aikštes. Buvo apsemta ir 
katedros aikšte.' Vanduo 
prasiveržė Į katedros rusins 
ir apsėmė vyskupų karstus, 
nors jie buvo ir užmūryti.

Vėliau vanduo pasiekė ir 
elektros stotį ir miestas ne
teko šviesos. Buvo nutrauk
tas taip pat elefono ir kitas 
susisiekimas, nes aplinki
niai plentai ir keliai buvo 
vandens apsemti.

Smarkiai nuo potvynio 
nukentėjo ir provincija. Dy
snos ir Braslavo apskr., li
pių lygis buvo pakilęs iki 12 
metrų. Dysnos miestas bu
vo visas apsemtas. Skęstan- 
tiems gelbėti buvo sutrauk
ta daug kariuomenės. Šča- 
ros upė vietomis buvo išsi
liejusi 4 kilometrų plote. Be 
pastogės liko dešimtys tūk
stančių žmonių. Vilniuj be 
pastogės buvo irgi apie 10,- 
000 žmonių. Prasidėjo dide
lis skurdas; žmonės neturi 
ką valgyti.

Visame Vilniaus- krašte 
per pc^tvynį 1 'ŽUVO' api^'^O 
žmonių. Medžiaginiai nuo-

Vilniaus krašto dalį 
baisi potvinio katas- 
Išsiliejęs Nemunas, 
ir kitos mažesnės u-

stoliai labai dideli. Pastovų 
srity išnešta daug tiltų. 
Miškuose guli daugybė iš
verstu medžiu. Ties Vii- I .nium sunaikinti universite
to inspektai.

Vilniaus valdžios organai 
išleido visą eilę atsišauki
mų, kuriuose gyventojai ra
ginami saugotis ligų. Mat, 
per potvynį sugedo vanden
tiekis ir kanalizacija, dėl to 
bijoma, kad vandeny neat
sirastų užkrečiamų bakte
rijų.

Tirti potvynio paseku į 
Vilnių buvo atvažiavę lenkų 
valdžios atstovai su vienu 
ministeriu priešaky.

“M. R.”

Kruvina šeimos drama
Rokiškis. — Gegužės 3 d. 

čia įvyko labai žiauri vie
nos šeimos drama. Tą die
ną miestelėnas Kazys Na
rutis, 25 m. amžiaus, susi
barė su savo jauna žmona, 
21 m. amžiaus. Susibaręs 
vyras pradėjo šaudyt ne tik 
žmoną bet ir jos motiną. 
Kai apšaudytos moterys 
sukrito asloje, Narutis pa
leido šūvį sau pačiam į gal
vą ir tuoj pasimirė. Abie
jų moterų gyvybei gręsia 
pavojus. “M.R.”

P. St. Šimkus įstojo į teatrą
Žinomas muzikas p. Sta

sys Šimkus, neseniai grįžęs 
iš užsienių, kur jis studija
vo operų derigavimą, nuo 
šių metų rugpjūčio mėnesio 
1 dienos įstojo į valstybės 
tė'dtra operos dirigentu.

“L. A.”

Naujienos
KINGSTON, ONT.
Kingstone mažai Lietu

vių tėra: viena šeimyna ve
dusių ir penki pavieniai. 
Lietuviai visi dirba ir tarp 
savęs santaikoje sugyvena, 
išskyrus vieną, P. Š., kuris 
atsiskyręs nuo visų žmo
nių kurie jam nepritaria. 
Nepersenai jis sutikęs gat
ve einant vieną Lietuvi at
vykusį iš kito miesto ir pri
lindęs pradėjo savo kumš
tis sukti apie svečio ausis 
už kokią tai korespondenci
ją tilpusią “Keleivyje”. Bet 
to svečio-pakeleivio butą 
drąsaus, jis nepabūgo už
puoliko ir išliko nesumuš
tas, tuo tarpu išaiškino jog 
ne jis tą korespondenciją 
parašė.

Tas žmogelis sumanė sal
džiai ' pagyventi su viena 
Jievos duktere ir keliolika 
dienų gyveno, iki turėjo 
darbą ir pinigų, o kai dar
bas pasibaigė ir pinigai iš
seko ta Jievos dukrelė pa
šalino jį- ir po visko.

Kiti Lietuviai turi knygų 
ir skaito laikraščius. Pa
tartina ir jam prisidėt’prie 
jų ir pasimokyt ko nors 
kiltesnio.

Darbų čia tuo tarpu nė
ra ir nepatartina niekam į 
čia važiuoti darbo j ieškoti.

Pažaislis.

PIKNIKAMS DARŽAS
Graži platforma šokiams, dailios 

pievos ir medžiai, bowling alleys ir 
kiti pasilinksminimai. Lietuviai rei
kale krepkites (22)

SPELKA'S FARM
25580 St. Clair Avenue
Phone KEnmore 4426-J.

Dėkit Savo Taupymus Taupymų Banką

Ar Kada

SALVELINUS

Pagavot

FONTINALIS ”?

Žuvis su tokiu ypatingu vardu yra lašuota upelių žuvis 
su keturkampe uodega. Žvejams ji lygi kitoms tos rū
šies žuvims, kokias upeliuose pagauna, ir tai yra viena 
iš puikiausių atostogų laiku sužuvaujamų.

Ar atostogos jums reiškia žuvavimą ar golfą, pajūryje 
ar kalnuose, vistiek reiškia pinigą, Geros atostogos nėra 
pigios . „ . Kas metai the Society for Savings Vacation 
Club išriša ši klausimą didėjančiam skaičiui žmonių.

Jis dabar vėl atdaras keletui savaičių. Veika populiariu 
Kalėdinio Klubo planu. Tęsiasi per 50 savaičių nuo Bir
želio 1 d. Mokesčiai yra 50c, $1.00, $2.00 ir $5.00.

TAMISTOS ESAT KVIEČIAMI PRISIDĖTI

Incorporated 1849

in the (Sity of ffileveloni 
public Square

ir kitą dieną per pietus jau 
buvom Danzige. Lenkai čia 
visi išlipo. Vokiška policija 
čia tvarką daro. Laivo ka
pitonas parodė mums kur 
Lenkai statosi savo laivams 
prieplauką, rodė ir Lenkų 
karišką laivą, tokią seną 
geldą. Pridūrė dar kapito
nas kad tie laivai ką Lenkai 
iš jų pirko tai verti tik pa
skandink Mes klausėm ko
dėl Lenkai nevažiuoja savo 
laivais, patys Lenkai atsa
kė kad jie netiki jog galėtų 
jais gyvi parvažiuot.

i 12:30 vai. dienos išplau
kėm jau tik vieni Lietuviai, 

v i_____ Jii’ kitą dieną apie 10 v. ry- 
sušelpti, kiti užsispyrė eit i priplaukėm Klaipėdą.
ir pas Lenkus kolektuot, bet Į Tai buvo Liepos 1 d. Pul- 
jie nedavė nei cento. Tik, kas žmonių stovėjo susirin- 
vienas Ukrainas davė dola- j kę pažiūrėt Amerikonų, or- 
ri. Surinkom virš 10 dola- kestras grojo, Šaulių Sąjun- 
rių ir atidavėm jam kad ga-! gos atstovai su Lietuviško- 
lėtų parvažiuot Į Šiaulius, j mis panelėmis sulipo laivan 

Vakare apleidom Daniją ir prikabino atvykusioms

Rašo Juozas Noreika, iš Akron, Ohio)

(Tąsa iš pereito num.)
Europos pakraščiai

Devintą kelionės dieną, 
Liepos 14, priplaukėm Nor
vegijos sostinę Oslo. Mums 
pranešė kad laivas uoste 
stovės 8 valandas, taigi mes 
ėjom pasivaikščiot po mies
tą. Išlipus iš laivo, kai ku
rie sakė kad nemoka nei 
vaikščiot žeme. Bet 
tik daėjo karčiamą ir 
traukė Norvegiško tai 
kui visai gerai mokėjo

Oslo miestas gražus, 
rus, rodos nei dulkės 
vėje nėra. Gatvės daugiau
sia grystos tašytais akme- 
nais. Krautuvių languose 
visokių prekių pridėta. Aik
štėse visur prisūdyta gra
žių gėlių ir rūpestingai ap
žiūrima. Tik vaikų tai ne
simatė po miestą nei vieno, 
turbūt įstatymais suvaržy
ta be tėvų mieste vaikščio
ti.

Mes pirkom popirosų, vy
šnių, bet Amerikos sidabri
nių pinigų neima, tik popie
rinius. Padavus dolarį iš
duoda saują mažiukų pini
gučių su skylėmis. Čia tu
rėjom juos ir praleist, ki
tur jie netiks. Prisivaik
ščioję ir pavargę, sugryžom 
j laivą. Iš laivo matyt vi
sa prieplauka. 0 kiek čia 
laivų stovi, tai mes nema-j 
tėm nei New Yorke. Mums 
pasakojo vienas Danas kad 
Norvegijos prekybinis lai
vynas yra antras didumu 
pasaulyje. <
. 8 vai. vakaro apleidom 

Oslo ir plaukėm Į Daniją. 
Parą pavažiavę sustojom 
Kopenhagene, Danų sosti
nėj, ir ruošėmės lipt Į ma
žesni laivą, kuriuo veš mus 
į Klaipėdą. Čia viena Len
kė pakėlė trukšmą kad jai 
kas pavogė šimtą dolarių. 
Bet į ją niekas nekreipė do
mės, nes su Lenkais visokių 
skandalų buvo visą kelionę, 
nusibodo ir klausyt.

Kelionė j Klaipėdą
Sulipom Į mažesni laivą, 

kuriuo keliausim per Bal
tijos jurą į Klaipėdą. Su
lipus, mus vedė į apačią,! 
žemiau vandenio, tai mes! 
Lietuviai pakelėm trukšmą J 
nesutikdami ten eiti. At-į 
bėgo vienas iš laivo perdė-| 
tinių ir sako: “Kurie va-J 
žiuojat Į Klaipėdą eikit pas
kui mane.” Nuvedė mus į 
kitą laivo galą, Į antrą kle- 
są. Paskui mus atsekė ir) 
Lenkai, bet juos visus grą-l 
žino atgal, tik du kamba
rius davė del dviejų šeimy
nų Lenkų, nes penki Lietu
viai nespėjo čia ateit tai jų 
vietas atidavė Lenkams.

Lenkai, baisiai pyko kad 
Lietuviams davė geresnes 
vietas. Vienas Lietuvis sa
lė ant rytojaus kad jis, 
nors ne bailys, vakar vaka
re bijojo išeiti i viršų kadi 
Lenkai iš piktumo neįmes- 
:ų Į juras. ,

Apsitvarkę kambariuose 
išėjom vėl Į viršų pažiūrėti. 
Laivas dar stovėjo. Žiūrim! 
automobiliu atvažiuoja ka-l 
pitonas su jaunu aukštu 
vaikinu, kuri Įvedė i laivą 
ir prie jo pastatė policijan-' 
tą saugoti kad neišliptų at
gal. Mes jį užkalbinom, gi j 
jis kaip tik buvo Lietuvis! 
iš Šiaulių. Pasakojo buvęs 
Pietų Amerikon išvažiavęs 
ir išgyveno ten tris metus, j 
bet gyvenimas tenai, sako, 
šuniškas. Mačiau kad badu 
reiks mirt, sako, tai paty
ręs jog laivas eina Į Euro
pą, Įlindau į anglių sandė- 
Į ir tik už poros dienų, ne- I 
galėdamas apsieit nevalgęs, Į 
išlindau. Tada mane nuve- I 
dė pas kapitoną, kuris pri- J 
statė prie darbo. Dirbau Į

kaip 
išsi- 
pas- 
eiti. 
šva- 
gat-

per 30 dienų iki atplaukėm 
i Daniją, ir čia 10 dienų iš
buvau. Padavė mano vež
ti į Lietuvą, šio laivo kapi
tonas nusivežė mane Į krau
tuvę, nupirko naujus rubus 
ir batus. Dabar, sako vai
kinas, jau parvažiuosiu į 
Klaipėdą, o į Šiaulius ir pė- 
kščias pareisiu.

Mums išrodė kad jis tei
sybę kalbą. Nutarėm pa
ko lektuot tarp Lietuvių jį.

po gėlę. Valdininkai • per
žiurėjo musų pasus ir išlei
do iš laivo, bagažų beveik 
nežiūrėjo.

Bus daugiau)
Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis Žurnalas
“MARGUTIS”

Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusi, 
storumo. Eina treti metai;

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

Dainelės
piano.

Chorams
Rašykite

stamiems Amerikoje lai jio jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas: 
“MARGUTIS”

2137 West fi.9th Street 
Chicago, Ill. U.S.A.

le'ngvutės su pritarimu

pigu ir naudinga.
savo giminėms ar Jiažy-

i(&įįž?.
lwW®Ob
*S®$»3JE^V49^8^

tik sutauponeAutomatiška ypatybe gazo šilumos yra 
darbą nuolatinio pylimu anglies Į pečių 
duoda nuolatinę vienodą temperatūrą — ir sulaiko 
aiškojimosi tada kada jo nereikia.

ta kad
ir pelenų (sėmimo, bet 

ga;m nuo

Patogumas ir Ekonomija
AUTOMATINĖJ šilumoj

’TAS faktas jog gazo nereikia lopetomis pilti į pečių 
* yra didžiausias gazo patogumas, apie ką kiekvienas 

supranta. Jis taipgi dega be pelenų, arba juodų suo
džių, dulkių, yra kitas patogumas, nes su, tuo susitau
po daug darbo namo valymo, popieriavimo ir nuolatinio 

.permaliavojimo.

Bet automatiška gazo šiluma reiškia jog tik užtektinai 
gazo yra Uodžiama į jūsų furnasą arba boileri palaiky
mui reikalingos vienodos šilumos,, kokios jus patys pa
geidaujate nustatydami automatišką reguliatorių.
Tas reguliatorius patogiai įtaisomas jūsų vieškambary- 
je. valgomame kambaryje ar kur kitur kur tik jums 
patogiausia ir prieinamiausią, kaip koks laikrodis. Tas 
įtaisymas galima taip nutatyti kaip jums reikia šilumos, 
mažai ar daug, ir tik tiek gazo bus leidžiama Į furnasą 
o ne daugiau ir jis nesiaikvos.

Deginimas gazo tik tiek kiek reikia, ne daugiau, taipgi 
priklauso nuo to kaip subudavotas jūsų namas ir kaip 
landas yra jo stogas ir sienos, kaip aptaisyti langai ir 
durys, kas viskas prisideda prie apsaugojimo arba aik- 
vdjimosi šilumos. Išsiveržianti iš namo šilumas yra din- • 
gus šiluma, o dingus šilumas reiškia niekais išaikvotas 
gazaš.

šilumos aikvojimasi per kaminą taipgi galima automa
tiškai sukontroliuoti naudojant gazą, ir nereikalingas 
aikvojimasi išvengiamas jeigu duosite ekspertams įdėti 
moderniškus prirengimus atsakančiu budu.
Visi šie dalykai kurie prisideda prie ekonomiško naudo
jimo gazo naudojimo pradeda būti daugiau žinofni — ir 
mes noriai paaiškinsime jums kaip galite pasinaudoti 
jais kiekviename gazo šilumos naudojimo klaitsime ko
kį tik jųs turite.

Techniškas klausimas geriausia išrišamas techniško žmo
gaus, patyrusio tokiame darbe. Pasitarki! su atsakan
čiu šilumos suvedimo kontraktorium visais apšildymo 
klausiniais, arba mes noriai pasiųsime jums žmogų į jū
sų namus suteikti patarimus, kada jums patogu, visai be 
jokių išlygų iš jūsų pusės.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th ir Rockwell 

MAin 6640



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

NAUJI EKSKURSANTAI Stato Operą. Trečiadienio
Sekanti prisidėjo prie pir- vakare, Birželio 3 d., Severance 

rniau pagarsintų ekskursantų 
Lietuvą:

Benediktas Korenskis
Adolfina Vileikaitė
George
Jurgis
Pranas
Povilas
Uršule
Kurie manot šią vasarą apsi

lankyti ar visai gryžti Lietu
von kreipkitės į ‘Dirvos’ Agen
tūra — teisingas patarnavimas 
ir pilniausi patarimai apie ke
lionę, patyrusių agentų.

Galit pasirinkti kokiais lai
vais, norit ir kada jums geriau
sia.

Sabel 
Kasiulionis 
Sapkauskas 
Skrebunas 

Skrebunas'

į Hali statoma Victor Herbert’o 
opera “The Madcap Duchess”, 
iš senos Francuztjos laikų, pa
stangomis Community Opera

Iš Collinwood

OHIO THEATRErinčių dirbti jie pasakė kad I 
jiems nevelyta naujai parapi
jai dirbti.... Sakoma buk tie j 
vadai nori kad klebonas ir pa
rapija nulenktų galvas prieš 
juos. Bet klysta jie jeigu to i 
trokšta. Parapija gyvuoja jau j 
du metai ir gyvuos toliau be j 
tokių ponų.

Prašyčiau tų vaikinų ir mer- j 
ginų kurie prijaučiu naujai pa- ( 
rapijai stoti ir dirbti kartu su 
visa parapiją, o tad busim bro- j 
liai ir seserys viename bendra-

VAŽIUOJAM! VAŽIUOJAM! VAŽIUOJAM!

Dabar pats laikas rašytis į “Dirvos” bendrą Eks
kursiją kartu su kitais laikraščiais!

“DIRVOS
Ekskursija
Lietuvon

Gražus vakaras. Gegužės 17 
d. naujos parapijos salėjo buvo, mc_ tiksle, 
surengtas gražus vakarėlis su 
programų. Pastatyta scenoje 

Visi ar- 
savo užduotis atliko pui- 
Po vaidinimo broliai Eui- 

! zai sudainavo keletą dainelių, 
j kas publikai labai patiko. To
liau dainavo solo J. Kajačkas, 
jam pianu akompanavo p-lė S. 
Dubauskaitė. Jis dainavo ke
liais atvejais ir publika buvo 
patenkinta.

Vėliau kalbėjo vietinis kle- 
■ bpnas Kun. A. Karužiškis ir 

savo kalbos perstatė 
. lun. J. Brikmaną. Šis 

ganizacijos įstatai. Malonėkit Į kunigas laikė sumą ir sakė pa- 
priduoti aplikacijas naujų na- nieksią. . šiame vakare jis ga
riu kurie jas turite, taipgi ku-pia puikiai atsiliepė apie naują 
rie dar nepriklausote ir norite 
prisirašyti prie šio klubo esat 
kviečiami ateiti, nes klubas pa
siryžęs daug ko politikos lau-

(.League of Greater Cleveland, i
Naujos rūšies šviesų įrehgi-

Įmai Severance Hall bus panau- komedija “S. O S” 
Į d eta šios operos pastatymui. į tįstai

Tarp dviejų operos aktų bus' UaL 
? 20 minutų pertrauka pasivaik-i 
;ščiojimui po tą puikią salę ir? 
pasimatymui su artistais žalia-' 
jam salione.

Lietuvių Demokratų Cuyaho
ga apskrities klubas turės sa
vo sekantį susirinkimą Gegu
žės 28 d. Lietuvių salėje. Vi-,^"-“y —> 
si nariai esat kviečiami daly-1 pabaigoj^ 
vauti, nes bus apkalbama or- į svečią, K

Publika šiuo vakaru buvo la- Į 
bai pasitenkinus ir pageidauja į 
kad daugiau tokių programų 
butų. Tarp darbuotojų yra .ge
rų artistų ir galima statyt Ko
kį tik veikalą nori.

Programo vedėjas buvo A. 
Dubauskas. Iš parengimo pel
no liko apie $60.

Vasarai prasidedant parapi
ja rengiasi prie smagių pikni
kų. Vienas iš Parapijom].

SVARBI PASTABA
Bėgyje vasaros, pradedant 

su Birželio 1 diena, “Dirvos” 
administracija ir agentūra va
karais bus atdara iki 7 valan
dai. Turintieji reikalus bei su 
prenumeratomis prašomi ateiti 
prieš 7 valandą.

Prie to, vietiniai skaitytojai, ke‘dirbti, bet kad ka nuveikti Inin «ni; nvGhlci; 1 . j-j -j- 1 ‘ 1 1

Mary Hart •

Ohio Teatre pradedant sekmadie
nio vakaru, Gegužes 24 d., prasidės 
vasarinis sezonas Mary Hart Pro- 

_ dukciju. Pirmiausia bus pastatytas
Važiuojat' Lietuvon? Rašy-! Elmer Rice's graži drama “Street 

kites i “Dirvos” Ekskursija.' Sce™“’„kuris. 1?ihl5jo Puli.tzer.dova' •' * , n.-} 1929 m. kaipo geriausias Amen- 
Laiko liko nedaug. I kos veikalas tą metą.

taip pat gali prisiųsti prenume
ratas paštu, kurie gyvena -to
limesnėse miesto dalyse.

Išvažiuoja Lietuvon. Gegu
žės 29 d. su LRKSA. ekskur
sija iškeliauja Lietuvon plačiai 
žinomas senas Clevelando gy
ventojas Pranas N. Martišaus
kas. Atvyko iš Lietuvos 1896 
metais ir 'visą laiką gyveno 
Clevelande, darbavosi vietos or
ganizacijose ir visame viešame 
šios kolonijos judėjimes. G ryž
ta Į Sudargu parapiją, 
landą apleis apie vidurį 
čios savaitės. Linkime 
gos kelionės.

Cleve- 
sekan- 

laimin-

Apsivedė. Gegužės 13 d. su
ėjo Į moterystės ryši Aleksan
dras Vasiliauskas su p-le Kala- 
kauskaite. Šliubas buvo civili
nis Lietuvių salėje, kur atsibu
vo ir vestuvės. Dalyvavo daug 
jaunavedžių draugų. Laimingo
ir gražaus sugyvenimo jaunai 
porelei.

Mirimai Clevelande. Cleve
lando mirimų skaičius mažėja, 
bet mažėja ir gimimų.

Kūdikių mirtingumas buvo 
1929 m. 61 nuo 1,000; 1930 m. 
— 54 nuo 1,000.

Per pastarus 10 meti] mažė
jo gimimų skaičius. 1920 'me
tais ant 1,000 gyventoji] gimė 
23 kūdikiai, 1930 m. — gimė 
po 16 kūdikių ant 1,000 gyven
tojų. •

Visokių amžių žmonių mir
tys sumažėjo nuo 12.29 ant 
1,009 gyventojų 1929 m., iki 
10.99 pereitą metą.

254 užmušta. Automobilių 
nelaimėse Ohio valstijoje per 
pirmus du šių metų mėnesiu 
užmušta 254 ypatos, tik -viena 
ypata mažiau negu tuo pat lai
ku pernai.

šiaip netikėtais puolimais šy- 
met per Sausio ir Vasario mė
nesius užsimušė 208 ypatos 
pernai tuo pat laiku 174).

Ant geležiflkelių užmušta 53 
(pernai 73).

Mirčių nuo visokių priežasčių 
p'ęr tuos du mėnesiu šymet iš
ėjo po 12 nuo 1,000, pernai po 
11.9.

Mirimai buna daugiausia nuo 
širdies ligų, influenzos, plaučių 
uždegimo, vėžio ir kitų. Džio
vos mirčių skaičius mažėja.

Savižudystės padidėjo ir iš
eina beveik po vieną kasdien.

mes turim turėti daug balsuo
tojų, idant politikieriai maty
tų jog mes ištikrųjų galim kur 
nors pasirodyti. Jonas Jarus.

Jaunas Lietuvis smuikinin
kas. Vincas Greičius, kuriam 
Gegužės 8 d. suėjo 13 metų am
žiaus, jau daugel kartų pasiro
dė svetimtaučių tarpe kaipo so
listas smuikininkas. Dabar jis 
dalyvaus du kartu išeilės gar
siuose Clevelando muzikos cen
truose. Gegužės 24 d., t. y. ši 
sekmadienį, jis gros naujai iš
statytoj milijoninėj Severance 
Hall auditorijoj ir Gegužės 26 
d., antradienio vakare, Dailos 
Muzejaus auditorijoj kaipo so
listas. Jam pianu lydės gabi 
akompanistė p-lė Clara Sharp.

parap jos vietą {įr pagyrė para
pijom! veiklumą, bet nežinia 
kodėl, daugiausia gyrė Vyčių 
organizaciją. Teisybė, Vyčių 
organizacija yra gera ir jų už
duotis yra gera, bet gal kitose 
kolonijose tas yra, tik ne čia. 
Aš pats pažystu Clevelando Vy
čius, ir jų tarpe yra labai tin
kamų vaikinų ir merginų, ku
rie dirba ir naujos parapijos la
bui, bet visa kuopa arba jos 
vadai nekurie net yra pasireiš
kę jog bus priešai naujos pa
rapijos, tai ką gero duoda .jų 
gyrimas?

Moterų Labdarybės Draugy
stė ir Moterų Sąjungos kuopa, 
prie jų ir SLA. kuopa, darba
vosi ir darbuojasi naujai para
pijai labai daug ir kelis kartus 
padarė po keletą šimtu dolarių 
pelno šiai parapijai. Buvo pa
geidaujama kad nors pora na
riu iš Vyčių kuopos prisidėtų 
prie veikimo, bet nors buvo no-

Bargenas Eargenas
DIDELIS RINKINIS GERU LOTŲ PRIE ERIE EŽERO IR E. 310 ST. j 
Su privilegiją naudotis Erie Ežeru. Parsiduoda ar galima mainyti ant į 
narni; Clevelande. Platesnių žinių gausite nuo I

L. MOSKALENKO — East 310th St. ir
.arba ,

P. P. MULIGLIS — 6606 Superior Ave.

Lakeshore Blvd.

— HEnd. 6729

K. S. Karpius

Trečia Klesa
Į Klaipėdą............. $107.00
Ten ir atgal............ 181.00

Turistine Klesa
Į Klaipėdą ............. $124.50
Ten ir atgal............ 220.00

Taksų $5 ekstra.

Ateikit įsirašyti į/ 
Ekskursiją tuojau!-

Tai

SEZONO ATIDARYMAS
SEKMINIŲ LIAUDIES PIKNIKAS

Sekmadienį, Gegužės (May) 24, 1931
Pradžia nuo 10 vai. ryto

V. ir B. UKĖJ - GREEN ROAD
bur, vienas iš įvairiausių piknikų buvusių Clevelando Istorijoj

Daugybė Clevelandiečių Lietuvių jau yra pamiršę įspūdingus 
Sekminių švenčiu piknikus Lietuvoje, kiti visai ji] nematė. Tat 
šiame bus progos prisiminti su įvairiais apkaišymais. Prie įžan
gos bilietų bus laimėjimas $5, $3, ir $2 ir daugybė įvairių pro
grams dovanų pinigais. Geras Orkestras, gros Lietuviškus ir 
Amerikoniškus šokius.

Įžanga suaugusiems 25c. Vaikams iki 16 metų dykai.
Kviečia visus V. ir B. Ūkės Savininkai.

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Pereitą sekmadienį automo
bilių nelaimėse Ohio valstijoje: 
užsimušė 4 ypatos, astuonios
kitos susižeidė. Clevelande ne
užsimušė nei vienas.

Kaip Lietuviai iškraipo var
dus. Pereitą savaitę viena die
na priėmė Amerikos pilietybės 
priesaikas 198 svetimšaliai iš 
22 tautų. Lietuvos piliečių bu
vo tik keturi. Bet štai kaip 
tikri Lietuviai iškrevezoja savo 
gražias pavardes: Jonas Ma- 
conis perkeitė į Mason; Kazys 
Petreikis — į Charles Alan' 
Patrick.... Ir pažink tu žmo
gus tada, kas per sutvėrimas 
tas Patrick ar Mason....

Clevelando mokyklos orkes
tras Amerikos čampionas. Per
eitą savaitę Severance Hall at
sibuvo Amerikos mokyklų mo
kinių orkestrų kontestas. Pir
mą vietą laimėjo Glenville High 
School (Parkwood drive), an
tra — orkestras iš Flint, Mich. 
Trečią ir ketvirtą irgi Clevelan
do orkestrai.

Rengkitės į visuomenišką iš
važiavimą. Birželio 7 d. ren
giama pirmas Clevelando Lietu
vių tautiškas visuomeniškas 
piknikas. Rengia bendrai S. 

/L. A. 14-ta, 136-ta kuopos ir 
“Dirva”. Bus naujoje vietoje, 
Haag’s Grove, South west. Ge
ra proga ir Akroniečiams atsi
lankyti, nes nepertoli.
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Visuomeniškas Piknikas
Pirmas didelio io sezono visuomeniškas Piknikas bus Sekmadienį, 
BIRŽELIO-JUNE Z d., naujojegražioje vietoje, HAAG’S Grove.

Rengia bendrai S. L. A. 14-ta ir 136-ta kp. ir “Dirva”

Piknikas prasidės anksti iš ryto ir tęsis iki vėlai vakare. Bus ge
ras orkestras, gros Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius. Bus vi

• šokių Praizų. Įžanga ypatai tik 25c.

KAIP NUVAŽIUOT: Iš East važiuojant, nuo Broad-' 
way ir E. 71 St. pakalnėj sukit į Kelią 43, ten neto
li po kairei pikniko vieta. Iš West: važiuokit Broad
view ii- važiuokit tiesią! iki vietai. Karais važiuo
jant, nuo Skvero imkit Broadview karą ir klauskit 

konduktoriaus kur Haag’s Grove.

Joninių Naktis — Birželio-June 27 ir 28

Birž.-Jime 6 d.
HOLLAND-AMERICA LINE 

Puikiu Milžinišku Laivu 

‘ROTTERDAM’
Į Klaipėdą per Rotterdamą.

Keleivius į -New Yorką palydės pals “Dirvos” Redaktorius

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE

ANTRA EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ 

(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga) 
Cunard Linijos Gražiu Laivu 

‘LANCASTRIAN 9 
Išplauks iš NeW Yorko GEGUŽĖS-MAY 27 

iš Bostono — GEGUŽES-MAY 28
STAČIAI Į KLAIPĖDĄ

Be Persėdimo į Kitą Laivą.
♦ LINKSMA IR GREITA KELIONE DIDŽIAUSIAME

LIETUVIŲ BŪRYJE 
Mielai priimami ir Nepriklausantys Į Susivąienijinią 

Keleiviai.
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA:

Trys dolariai yra maži pini
gai, bet “Dirva” bus didelė 
dovana jūsiškiams užsienyje.

SUPERIOR
DETECTIVE

A G E N C Y 
Uniformuota Policija S 
Visiems Reikalams. 

Mes užlaikom jūsų tau- j 
tos žmogų

Vestuvės, šokiai, piknikai 
musų specialybė. 
Naktinė sargyba.

A. G. BAKER, Mgr.
5429 Superior Ave.

HEhderson 0112
Kada tik reikia.

© ROSEOALE ©Į 
Dry Gleaning Cb.Į

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

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos: .
Jonas Stanislovaitis Lt. 1000
Tadas Ankudavičius .......... 50
Katrė šlapkauskienė .......... 50
Katrė širvaitienė .............. 65
“Naujas žodis” ................ 140
Juozas Kajokas ................ 100
Ona Kairukštienė .............. 50
Magdė Gedvilienė .............. 50
Jieva Grėbliūnaitė ............ 200

• _ l
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Rengia du žymiausi laikraščiai

“DIRVA” 1R “MARGUTIS”
Prasidės šeštadienio vak. baigsis sekmad.

27 BIRŽELIO-JUNE 28
NEUROS FARMOJ

(Brunswick, Ohio)

Tai bus pirmas toks nuo- 
tikis Amerikoje — apvaik- 
ščiojimas Joninių nakties 
taip kaip dabar daroma 
Lietuvoje. Per visą naktį 
bus deginama smalos bač
kos, leidžiama ugnys, skra
jos “šv. Jono vabaliukai”, 
bus rinkimas gražiausios 
Lietuvaitės ir “gražiausio” 
vyro. “Margučio” redak
torius pirko asilą, o “Dir
vos” — mulą. Abu atjos 
naktį į pikniką švęsti, Jo
nines. Bus statoma Neu- 
ros platformoj veikalas- pri
taikytas tai nakčiai.

Dalyvaus Lietuviai iš vi
sos Amerikos, nes tai pir
mas bandymas Įvesti Ame
rikoje Lietuviškas Jonines. 
Prasidės šeštadienio vaka
re, tęsis per visą naktį, ir 
baigsis sekmadienio vaka
re. Rengkitės, atsivežkit 
savo “kempes”, vietos ten 
yra labai daug.

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y. 

“AM. LIETUVIO” Agentūra
14 . Vernon St.

Worcester, Mass.
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St. Chicago.
P. BARTKEVIČIUS

678 N. Main St. Montello, Mass.
J. G. BOGDEN

322 W. Long st. DuBois, Pa. 
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,0.
K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS
793-97 Bank St. Waterbury, Ct.

K. MAKAREVICIUS
95 Liberty St. Ansonia, Ct. 

P. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust Co.

2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

MIKOLAINIS P
188 Sands St., Brooklyn, N. Y. 

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago 

RAUKTYTĖ J
123 Millbury st. Worcester, Mass.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St. Chicagc

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. J.

J. J. URBSZO
187 Oak St. Lawrence, Mass

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct 

“VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa 

WEISUL K. J.
1128 Wash’ton st. Norwood, Mass
J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

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


