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'500 ŽUVO SUSIRĖMI
ME INDIJOJE

1 —----Simla, Indija. — Pereitą 
savaitę, kaip pranešimai sa
ko, Burmos gyventojų su
kilime prieš Anglų vyriau
sybę susirėmimuose užmuš
ta apie 500 žmonių. Sako
ma kad sukilimas plečiasi į 
pietus nuo Burmos.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Persikelia į Clevelandą. 
■ Apie 1,000 Erie gelžkelio 
raštinių tarnautojų ir vi
sokių darbininkų persikels 
iš New Yorko Į Clevelandą, 
kadangi visi New Yorke 
buvę ofisai ir valdininkai 
perkeliama Į Clevelandą. 
Kurie darbininkai nori tu
rėt savo darbus jie gali jei 
sutinka persikelti Į naują 
vietą. <

Visame pasaulyje 1930 
metais automobiliu padarv- 
at 4,109,231, arba 2,168,220 
mažiau negu 1929 metais, 
kuomet buvo pagaminta net 
6,277,451.

Komercinių trokų paga
minta iš to skaičiaus 737,- 
346 1930 metais, ir 980,741 

, 1929 metais.
Išskyrus Angliją, visose 

kitose automobilius' gami- 
- nančiose šalyse gamyba su

mažėjo. Amerikoj sumažė
jo net 37 nuošimčiais 1930 
metų bėgiu.

1930 m, eksportuoita iš 
visų šalių 323,730 automo
bilių, pusiau mažiau negu 
1929 metais.
. Automobilių išdirbysčių 
yra 17-koje šalių, ir jos pa
duoda savo gamybos statis
tikas.

Kad blogai tai visiems. 
Amerikos krutančių pavei
kslų filmų išdirbėjai ren
giasi mažint mokestis savo 
visiems darbininkams ir 
artistams.

Krutamu filmų operato
riams mažinama algos veik 
visuose teatruose.

Sutiko ant senų algų. At
lantic City, N. J. — Čia at
sibuvo konferencija tarp 
cino produktų išdirbėjų ir 
tos industrijos darbininkų 
unijos atstovų, kurioje su
tarta atnaujinti algų sutar
tį tą pačią kokia buvo iki 
šiolei, be jokio mažinimo.

Nevalia vilioti darbinin
kų. Maskva. — Rusijoj už
drausta vilioti darbininką 
iš vienos vietos į kitą pa
siūlymais. didesnio užmo- 
kesnio. Darbdavis tą pada
ręs skaitosi kriminališkai 
prasižengęs.

Budavoja didelį tvenkinį. 
San Benito, Texas. — Ne
toli čia Rio Grande klonyje 
pradėta būdavo Ii naujas di
delis tvenkinis, kuris kaš
tuos $11,000,000.

8 nužudyta. Meksikoje, 
kareiviams užklupus bandi
tus kurie užpuldinėjo trau
kinius ir kaimus, nužudyta 
aštuoni banditai.

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:
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ino, ne nuo Naujų Metru ir mokasi iškalno.
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MOKYKLOSE IRGI 
NEVERS TIKYBOS 

TIKYBOS
Madridas. — Gegužės 22 

Ispanijos laikinoji valdžia 
paskelbė jog įveda šalyje 
pilną religišką laisvę visų 
tikėjimų išpažintojams.

Šitas respublikos žingsnis 
sakoma esąs pirmas linkui 
atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės. Nors tas dar ai
škiai ir galutinai nepadary
ta, tačiau nauja valdžia pa
sireiškė kad ji oficialiai nė
ra katalikiško tikėjimo iš
pažintoja.

Prie monarchijos, dar iš 
senovės, nuo inkvizicijos 
laikų, oficialė tikyba buvo 
Romos katalikų, o kitos ti
kybos turėjo teisę tik savo 
maldnamiuose, viešai nie
ko. _______

Oficialio atskyrimo baž
nyčios nuo valstybės lauks 
iki susirinks seimas, kurs 
bus renkamas Birželio 28 d.

Viešose mokyklose taipgi 
nebus verčiama katalikiš
kos tikybos dėstymas.

BOLŠEVIKŲ GUDRA
VO.! im ai

Pereitą savaitę Londone 
grudų konferencijoje sovie
tų atstovai siūlė priimti Į 
grudų eksporto pagrindu 
buvusį 1909-14 metų saiką, 
kurio turėtų prisilaikyti 
dabar.

Statistikų žinovai sako* 
kad priėmus sovietų pasiū
lymą, sovietai galėtų padi
dint savo eksportą šešioli- 
ką kartų daugiau, o reiktų 
sumažint Kanados ekspor
tą pusiau, nuo Amerikos 
eksporto nukirsti 35,000,000 
bušelių, nuo Argentinos — 
66,000,000 bušelių ir nuo 
Australijos 13,000,000 buše
lių.

To vieton sovietai galėtų 
pristatyt savo grūdus....

Nieko sau biznieriai tie 
‘’kapitalo naikintojai”.

CHICAGOS GYVENTO
JAI NEMOKA TAKSŲ 
Chicago. — Suvirš pusė 

Chicagos ' namų savininkų 
susiduria su netekimu savo 
namų iš priežasties neap- 
mokėjimo miestui taksų.

Nors taksų mokėjimas 
užvilkta metu vėliau, betgi 
paskirtoj paskutinėj dienoj 
sumokėti $276,000,000 tak
sų už 1929 metus, liko dar 
$176,000,000 suma nemokė
ta. Už trijų mėnesių nuo 
paskutinės dienos tie namai 
gali būti parduoti už tak
sus. Bankai jau nupirko 
$300,000,000 vertės varantų 
kad miestas turėtų kuo ap
mokėti savo lėšas.

POPIEŽIUS IŠLEIDO 
ANCIKLIKĄ

Vatikano miestas. — Ge
gužės 23 d. popiežius išlei
do savo raštišką ancikliką- 
pareiškimą tais pačiais pa
saulinės ekonomijos klau
simais, kuriuos pakėlė savo 
kalboje j pasaulį per radio 
kelios dienos pirmiau. Po
piežius ragina duoti darbi
ninkams teisingą atlygini
mą, darbdaviams būti dau
giau draugingais darbinin
kams, o ne despotais, ir pa
taria naikinti istorišką kle
sti paskirstymą. “Goduly- 
stė galybės ir turtų paver
tė visą musų ekonomišką 
gyvenimą į žiauriai sunkų, 
vargingą ir nepakenčiamą” 
sako popiežius. “Turtai gi 
pagaminami ir gaunami tik 
per -darbininkų darbą, ran
kom ar mechaniškai”.

ISPANIJOS KARALIAUS 
TURTAS

Madridas. — Ispanijos 
respublikoniška vyriausybė 
nustatė buvusio karaliaus 
Alfonso viso turto vertę 
Ispanijoje ir užsieniuose 
$8,600,000.

Ispanijoj. esanti karaliaus 
nuosavybė konfiskuota ir 
paimama į valstybės iždą. 
Daržai bus paversti į pub- 
liškus parkus.

BOLŠEVIKAI MELUOJA, 
SAKO EDISONAS

Iš Maskvos buvo paleista 
gandai buk sovietų moksli
ninkai išradę paslaptingą 
būdą darymui gumo iš alie
jaus. Paskaitęs apie tai 
garsus išradėjas Edisonas 
nusijuokė ir pasakė kad 
tai yra tik komunistų pa
sigyrimas. Iš aliejaus gu
mas padaryti negalima, tai 
yra jų melagystė.

Edisonas sako kad Rusi
joje yra apie penketas au- 
galų kuriuose yra gumo, jų 
vienas yra vardu “gajuleJ’, 
ant kurio Rusąi ir daro sa
vo bandymus. Amerikoj yra 
net 1,245 augalai kuriuose 
Edisonas užtiko gumo, bet 
žinoma mažai.

Sugavo vištų “vagį”. Eit- 
zel, Iowa. — Jieškant “va
gies” kurs vogdavo iš viš- 
tinės vištas, du ūkininkai 
užtiko gyvačių lizdą, kur 
rado ir užmušė 34 gyvates. 
Spėja kad gyvatės vogdavo 
vištas.

Purvas Amerikos sosti
nėj. Pereitą savaitę Wa
shingtone visokiais pasalin- 
gais budais nužudyta šeši 
žmonės.

Vis tai prohibicijos pur
vas, savitarpinė kova.

63 UŽMUŠTA
Hondūre (Centralinėj A- 

merikoj) pereitą savaitę 
susirėmime sukilėlių su fe- 
derale kariumene užmušta 
54 sukilėliai ir devyni kar
eiviai.

KAM SEKASI, O KAM 
NE 1

Reikalingus produktus ši 
šalis neturi kur dėti; ūki
ninkai neturi kur dėti savo 
grudų, turi už pusdykę ati
duoti. Tuo tarpu toks ne
reikalingas padaras kaip 
kranftomas gumas naudo
jamas taip gausiai kad jo 
išdirbėjai pelno milijonus.

William Wrigley, Jr., vie
nas iš kramtomo gumo iš
dirbėjų, nori pagelbėt kvie
čių augy tojams, pasisiūly
damas nupirkti 2,000,000 
bušelių kviečių po 65c. bu
šelį iš Kan&do’s. Žinoma, 
Kanada turi imti iš jo gu
mą.

Keli mėnesiai atgal Wrig
ley paėmė 4,000,000 rišulių 
vatos iš pietinių valstijų 
vatos augytojų, taipgi už 
gumą. —

UŽSIMUŠĖ IŠKALNO
Indianapolis', Ind. — Ge

gužės 30 d. čia įvyks meti
nės automobilių lenktynės. 
Jose kas metai užsimuša po 
vieną ar du automobilistu. 
Gegužės 26 d. darant ban
dymus toms lenktynėms .už
simušė du vienu automobi
liu važiavusieji, jų automo
biliui apvirtus.

Archangelskas, šiaurinis 
Rusijos miestas, turi 140,- 
000 gyventojų. Visam mie
ste yra tik 78 automobiliai, 
ant kožno automobilio išei
na po 1,782 gyventojų. Ten 
yra militariškas kalėjimas 
ir apie 30 lentpjūvių.

Nepasisekė. Vanda 1 i a , 
III. — Valstijinėj kalinių 
ukėj sukilę kaliniai norėjo 
sudegint budingus ir pabė
gti, bet nepasisekė. De- 
šimtš jų peršauta, pora ar 
trys jau mirė.

11 Prigėrė. Per sekmi
nes Vistulos upėj, Lenkijoj, 
besivažinėjant laiveliu, del 
del didelio užsigrudimo val
tis apvirto ir 11 žmonių 
prigėrė.

FAŠISTAI PRIEŠ PO
PIEŽIŲ

Roma. — Italai jauni fa
šistai pradėjo bruzdėt prieš 
popiežių — atakuoja kata
likiškas spaustuves ir gat
vėse viešai mindo popie
žiaus atvaizdus. Gali kilti 
vaidai tarp Vatikano ir 
Italijos vyriausybės.

TYRIA ORĄ IŠ 50,000 j 
PĖDŲ AUKŠTUMO
Augsburg, Vokietija. — 

Gegužės 27 d. specialiai pa
dirbdintu' balionu prof. A. 
Piccard ir jo pagelbininkas 
Kipfer pasileido į orą ty
rinėti aukštąją atmosferą. 
Jie pakilo į 50,000 pėdų au
kštį, arba 10 Angliškų my
lių — aukščiausia negu ka
da žmogus buvo atsitolinęs 
nuo žemės.

Nors jie buvo pasirengę 
būti ore tik šešias valan
das, bet išbuvo daug ilgiau.

PRASIDĖS TANKESNI 
SKRAIDYMAI PER 

ATLANTIKĄ
Vokietijos orlaivininkys- 

tės trusto vadas ir tarptau
tinis autoritetas orlaivinin- 
kystėje, Martin Wronsky, 
sako kad šymet žymiai pa
sistūmės pirmyn orinės ke
lionės, išdirbant lėktuvus 
kurie galės skristi po 200 
mylių į valandą. Jis sako 
kad per Atlantiką bus pra
dėta vežioti paštas sunkiais 
oroplanais, o pasažierių ve
žiojimas dar reikia palikti 
lengvesniems už orą zepe- 
linams.

Paštas bus pradėta ve
žioti. per Pietinį Atlantiką, 
nes ten yra salų pertrau-. 
kiančių ilgą vandens kelią, 
o ten nevaikščioja greitieji 
garlaiviai.

1932 M. BUS KOVA SU 
PROHIBICIJA

Amerikoj veikianti orga
nizacija kovai prieš prohi- 
biciją, vadinama “Crusa
ders” (kryžeiviai), tikrina 
kad 1932 metai bus tikri 
kovos už ir prieš prohibici- 
ją metai. Didelės organi
zacijos, priešingos prohibi- 
cijai, koncentruoja spėkas 
prohibicijos atšaukimui — 
reikalavimams jos tik pa
lengvinimo laikas jau pra
ėjo, sako “kryžeiviai”. Se
kantis kongresas bus pri- 
jautingesnis žmonių reika
lavimams.

TARPTAUTINIS BAN
KAS AUGA

Bazely  j, Šveicarijoj, yra 
Pasaulinis Bankas, įsteig
tas ir palaikomas daugelio 
valstybių kurios permatė 
tokio banko svarbą. Tas 
bankaš taip žymiai išaugo 
kad dabar jau turi kapita
lo net $400,000,000.

Prie to Banko prisidėjus 
ir Lietuva.

Visos valstybės ten deda 
tam tikrą dalį pinigų ir lai
ko atsilyginimams nuosto
lių jeigu kuri šalis padary
tų kitai ir Tarptautinis Tei
smas. pripažintų kad reikia 
užmokėti.

Iš priežasties bedarbės 
apmažėjo ir gyvasties ap- 
draudų užsirašymas. Su
rinktos žinios iš 44 apdrau- 
dos kompanijų rodo kad 
šymet per Balandžio mėn. 
užsirašė bendroj sumoj ant 
$1,024,539,000. Pernai Ba
landžio mėn. užsirašė viso 
ant $1,194,174,000.

LIETUVOS KUNIGAI VIS 
NENURIMSTA

Kaunas. — Gegužės 10 d. 
Kun. Dagilis Kauno Bazi
likoj baigęs pamokslą, pa
sakė kad nuo ryt dienos 
prasidės Kryžiaus dienos. 
Visus tikinčiuosius jis kvie
tė tas dienas pasimelsti už 
tuos keletą kunigų ir stu
dentų kurie šią savaitę bu
sią teisiami Kariumenės 
Teismo už tai kad kėlė bal
są prieš katalikų persekio
tojus. Jeigu juos esą nu
baus tai prašyt Dievo su
teikti stiprybę pernešti tą 
smūgį.

Po šitos Kun. Dagilio kal
bos, Kun. Jocius, atsistoj s 
išpažinties klausykloj, kvie
tė tikinčiuosius pasimelsti 
ir prašyti Dievo kad kalba
mus kunigus ir studentus 
teismas teisingai nubaustų 
už varomą agitaciją bažny
čioje prieš vyriausybę. To
liau pasakė kad tų kunigų 
kurie nevaro prieš vyriau
sybę agitacijos ir kurie ne
naudoja bažnyčios politi
niams tikslams, niekas ir 
nebaudžia.

Žmonės su smalsumu ap
stojo Kun. Jocių ir klausė
si jo kalbos.

Kun. Dagilis, gelbėdamas 
sukilusį sumišimą pradėjo 
giedoti “Angelas Dievo”...

Žmonės išėję iš bažnyčios 
ilgai kalbėjosi ir gyrė Kun. 
Jocių kad turėjo drąsos sa
vo kolegoms politikieriams 
pasakyti teisybę į akis. Ki
tos moterėlės verkė maty
damos kad Dievo namuose 
Dievo tarnai tarp savęs ne
susitaria. ' “L.A.

Nuo Redakcijos: Čia mi
nimas Kun.- Dagilis yra tai 
tas pats garsus “strielčius”, 
žinomas ir Amerikos Lie
tuviams, kuris rinko pini
gus čia tarp katalikų keli 
metai atgal ir sakė buk už 
tuos pinigus pastatysiąs 
Virbalyje kartuves karti iš 
Amerikos gryžtantiems be
dieviams ....

Kartuvių Virbalyje ir po 
šiai dienai niekas nematė, 
o kur jis tuos pinigus pa

dėjo tai tik jis pats vienas 
žino. Dabar gi, įsitaisęs 
vietą Lietuvos sostinėje, vėl 
varo savo purviną darbą — 
ardo šalies gyvenimą ir pi
liečių ramybę. Geistina kad 
ir jį pasodintų su tais su
imtais politikieriais, galėtų 
ten melstis už juos, nieko 
neveikdamas.

500 METŲ NUO SU
DEGINIMO JOANOS 

ARKIETĖS
Visa Francuzija iškilmin

gai mini ir švenčia 500 me
tų mirties sukaktuves gar
sios Orleano Mergelės, Jo
annes iš Arkos, kuri išgel
bėjo Francuzus nuo Anglų 
pavergimo.

Gegužės 30 d., 1431 me
tais, Joanna, dar visai jau
na mergina, tapo sudegin
ta kaipo ragana Rouen mie
sto aikštėje. Ją išrado ra
gana ir nuteisė sudegini
mui' Anglai, kurie vėliau ją 
gavo į savo rankas.

Ji, vadovaudama Francu
zus apgulė Orleans miestą, 
1949 met., ir Anglai turė
jo pasiduoti. Nuo to ji ta
po apšaukta “Orleano Mer
gelė”. Bet Anglai dar bu-, 
vo kitose Francuzijos daly
se ir valdė Paryžių. Ji ve
dė karus toliau, bet paskui; 
nesisekė. Pati pakliuvo ne-; 
laisvėn pas Burgundus, ku-; 
rie pardavė ją Anglams. ‘ 
Anglai, su dvasiškuos pa
galba, Paryžiuje, inkvizici
jos teisme rado ją “apsėsta 
piktų dvasių” ir priteisė 
sudegti prie stulpo, kas ir. 
buvo padaryta.

Jau 1456 metais popiežius 
atėmė jai primestą ragany
stę ir pripažino kad ji ka
riavo gerais norais vado
vaudamasi. Dabar keli me
tai atgal ji tapo pripažinta 
Francuzų šventąją.

Užsimužė 7. Suv. Vals
tijose Gegužės 24 viena die
na užsimušė septyni lakū
nai.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEW YORK
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto 

(Be Ekstra Primokėjimų)

Kasdien

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI V/.GONAI 
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MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
New Yorko Stotis randasi gretimai . visų 

z Laivų prieplaukų

Rezervacijų, ir Informaciją šaukit City Ticket Office CHcrry 1812 
arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED



Korespondencijos
PITTSBURGH

Bedarbių šelpimas. Šią 
žiemą Pittsburge bedarbius 
šelpė septynios privatinės 
įstaigos, kurios aprūpino 
62 nuoš. vargšų. Desėtkus 
tūkstančių dolarių pašalpų 
sudėjo visuomenė.

Apie 5,700 vaikų globota 
viešose Įstaigose, kurių tė
vai neįstengė išmaitinti.

kaklę ji kamuosis iki pati 
užsikamuos, sako priešingi 
tokiam įstatymui.

Traukinio nelaimė. Ge
gužės 22 d. greitasis Pitts
burgh-Buffalo traukinis iš
virto iš bėgių kuomet va
žiuojant šalę aukšto kalno 
nuslinko žemyn penkių to
nų akmuo ir traukinis atsi
mušė Į jį. Inžinierius mirė 
nuplikytas garu, jo pagel- 
bininkas sužeistas, bet pa- 
sažieriai išliko sveiki, nes 
vagonai nors nušoko nuo 
bėgių bet neapvirto. Važia
vo 100 žmonių. Nelaimė 
ištiko dienos laiku.

Moterėlės, nesmarkaukit! 
Uniontown, Pa. — Distrik- 
to prokuroras pasireiškė 
jog stoja į pagalbą bedar
biams vyrams, kurių žmo
nos supykusios ant jų bėga 
į teismą skųsti už nedavi
mą išlaikymo. Fayette ap
skrities viršininkas grasina 
uždaryti kalėjime pačias 
moteris jeigu jos lys per
daug su skundais ant vyrų, 
kurie negali gauti darbo.

“Pas mane kasdien atsi
lanko tvirtos moterys, ku
rios reikalauja areštuoti jų 
vyrus už tai kad jie nedir
ba”, sako prokuroras. “Vie
toj persekioti vyrus aš pa
sistengsiu duot joms jų pa
čių vaisto, jeigu tik aplin
kybės pavelys.”

Kova del privatinės poli- 
rijos. Harrisburge, valsti
jos teisių komisijoje, ban
doma padaryti priedai prie 
Musmanno biliaus kuris 
reikalauja atėmimo polici
jos teisių iš geležies ir ang
lies kompanijos privatinės 
policijos. Mat, kompanijos 
deda pastangas kad tas ki
lius nebūtų priimtas kaip 
patiektas. Bilius reikalau
ja kompanijų privatinę po
liciją apriboti tik teisėmis 
kompanijų nuosavybės sar
gų, bet kompanijos stengia
si tos policijos teises pra
plėsti kad ji turėtų laisvę 
veikti ir už ribų kompanijų 
nuosavybių, veik taip kaip 
buvo iki šiolei, kuomet ei
nant neva policijos parei
gas papildė ne tik žiaurius 
darbus su darbininkais, bet 
net ir nužudė visai ne savo 
pareigas eidami.

Užsimušė lakūnas. Neto
li Bellefonte, Pa., pereitą 
savaitę per miglas skrisda
mas ir neapsižiurėjęs atsi
mušė į kalną ir žuvo pašto 
lakūnas. Jis yra dvyliktas 
žuvęs šiame pašto lakūnų 
kelyje tarp Clevelando ir 
New Yorko nuo to kai 1919 
m. tapo įsteigta ši oro lini
ja.

Maineriai organizuojasi. 
California,, Pa. — Vesta 
kasyklos darbininkams nu
mažinta algos. Du tūkstan
čiai' angliakasių nori susi
organizuoti į uniją ir kovo
ti už geresnes algas.

SHENANDOAH, PA.
Apie S. Buškevičiaus tei

smą. Jau buvau rašęs kad 
Sausio 2 d. Simas Baškevi- 
vius nušovė Italą, kurs bu
vo besiveržiąs pas jį į na
mus nakties laiku. Atsibu
vo teismas ir Buškevičius 
tapo išteisintas, kadangi šo
vė apsigynimui.

Kada jį išteisino, to Italo 
tėvai ir giminės iškėlė prieš 
jį bylą aukštesniame teis
me. Pereitą savaitę atsi
buvo byla apskrities teis
me, bet ir ten Baškevičių 
išteisino nuo žmogžudsytės.

Begėdiškas darbas. Vie
nas tėvas, būdamas našliu, 
nes jo žmona mirė keli me
tai atgal, gyveno su savo 
dukterimis. Jis pradėjo lyst 
prie vyriausios dukters, ta 
prasišalino iš namų ir apsi
vedė. Liko dar dvi mergai
tės. Antroji šiuo laiku tu
rėjo 14 metų amžiaus, ėjo 
į mokyklą. Tėvas ją išgė
dino ir mergaitė pastojo 
nėščia. Tėvas tapo areštuo
tas, o duktė paimta į patai
sos namus.

Nesutikimas tarp kunigų. 
Kun. Karalius įskundė vys
kupui Italų kunigą kad jis 
paėmė Lietuvį numirėlį lai- 
dot per savo bažnyčią ir ly
dėjo į nešventintas kapines. 
Italas kunigas tapo suspen
duotas 30 dienų. Norėta 
duoti Italams kitą kunigą, 
bet Italai užprotestavo, už
rakino bažnyčią ir kleboni
ją ir kito kunigo nepriėmė. 
Visi reikalauja kad butų 
grąžintas senasis kunigas. 
Nežinia kuo šis baigsis.

J. B.

plauks tiesiu keliu per gar
sų Kiel kanalą. Tas žymiai 
padidins ekskursijos įvai
rumą, kadangi Kiel kana
las laikomas viena įdomiau
sių vietų Europoje. PSbė.

DETROIT TMD. REIKALAI

DAYTON

Katėms ir katinams api- 
kaklės! Pennsylvanijos le- 
gislaturai siūloma bilius 
reikalaujantis kad katės ir 
katinai turėtų ant kaklų 
apikakles kaip turi šunes, t. 
y. kad kačių savininkai tu
rėtų turėti leidimą kačių 
laikymui, su tam tikru 
mokesčiu. Katės pasiio- 
dančios gatvėj be apikaklių 
arba vaikančios paukščius 
turėtų būti tuoj nušauna
mos.

Kiti tam labai priešinasi, 
sako jeigu daryti tokį įsta
tymą tai perleisti ir tokį 
kad šunims butų uždrausta 
vaikyt kates, o katėms pau
kščius. Bet to nėra galima 
padaryti, nes tokia yra ka
čių prigimtis ir nieko nepa
darysi jeigu katė pamačius 
karvelį ar vištą sumano pa- 
vykėt.

Jeigu katei uždėsi api-

Numirė elektriškoj kėdėj. 
Bellefonte, Pa. — Rock
view valstijiniam kalėjime 
užmokėjo savo gyvastimis 
už sudinamitavimą kasyk
los mokesčių vagono įr nu
žudymą keturių vyrų. Jie 
yra Zigmas Šachievič, Wil
kes-Barre, ir John Nafųs, 
Plymouth Township, Luzer
ne apsk.

Jiedu buvo surengę api
plėšimą Glen Alden anglia- 
kasyklos kompanijos darbi
ninkų algų vagono. Už
taisė kelyje dinamito ir ka
da vagonas užėjo ištiko 
sprogimas, keturi važiavu
sieji buvo užmušti ant vie
tos, du kiti sužeisti, o pini
gai išbarstyti po visą plotą. 
Plėšikai pabėgo nusigandę, 
nieko negavę. Tas atsitiko 
Sausio 13 d., 1930 m.

NUŽUDĖ SAVO MYLI
MĄJĄ

Girard, O. — Netoli čia 
rasta grebėj išmestas lavo
nas merginos, Betty Pelko, 
iš Clevelando. Suimtas bu
vęs jos meilužis, vedęs vy
ras, su kuria ji palaikė ry
šius ir turėjo net pora vai
ku.
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SUSIVIENIJIMAS i
: LIETUVIŲ AMERIKOJE I
I ? Didžiausia Lietuvių Organizacija ;

! 307 W. 30 Street New York, N. Y. 1
« S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu, > 
I Kolonijose. !
; Turtas: $1,404,038.14 2
J S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600. ir $1,000. K 
m Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. M
■ Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- H 
J nias kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis C 
x nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- U 
“ ganizneijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų H 
Į prak lniujų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir * 
m mergaites. M
« Informacijų kreipk'tūs i Centrą aukščiau- paduotu antrašu ar- H į bv i vmfinių kuopu valdybas.
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LIETUVIU DIENA 
LONDONE

Pasaulio didžiausiame ir 
įdomiausiame mieste Lon
done yra ir Lietuvių nema
ža kolonija. Čia musų tau
tiečiai sugyvena pavyzdin
goje taikoje. Jie užlaiko ge
rai tvarkomą klubą ir rui
mingą salę, parapiją su ba
žnyčia, keletą dirbtuvėlių, 
ir tt. Klubo salėje jaunuo
menė reguliariai lavinasi 
gimnastikos, dainavimo ir 
tautinių • žaidimų. Lietuvy
bė čia tvirtai palaikoma.

Kadangi ateinančią vasa
rą lankysis Londone Ame
rikos Lietuvių keturių laik
raščių didelė ekskursija, 
kuri išplauks iš New Yorko 
Birželio 16 d. Cunard Lini
jos didlaiviu “Aquitania”, 
tos ekskursijos priėmimui 
bei abelnam Didžiosios Bri
tanijos ir Amerikos Lietu- 
tuvių susipažinimui rengia
ma Londone “Lietuvių Die
na”. Iškilmės įvyks minė
tame Londoniečių Klube 24 
d. Birželio.

“Lietuvių Dienos” inicia
torium yra Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Vytautas 
Gylys, kuris su klubo val
dyba nenuilstančiai darbuo
jasi Lietuvybės palaikymui 
Londone. Tikima kad į šį 
pokilį suvažiuos Londonan 
gan daug Lietuvių iš Man- 
chesterio, Škotijos ir kitų 
Did. Britanijo's vietų. Kai 
kurie jau dabar pareiškė 
noro prisidėt prie atvyku
sios tuo laiku Amerikiečių 
ekskursijos ir kartu keliaut 
i Lietuvą, kur manoma už
baigt Lietuvių Dienos iškil
mes.

Tokios bendros Lietuvių 
ekskursijos iš Londono sta
čiai į Klaipėdą gabenimui 
numatomas pagarsėjęs nau-
jas laivas “Baltavia”, kurs, ir Lietuviai.

Delko neišduoda pinigus. 
Montgomery apsk. taupy
mo ir paskolos bendrovės 
nutarė neišduoti žmonėms 
jų padėtus taupymui pini
gus del to kad pinigai yra 
išduoti paskolomis ant na
mų, o dabartinei bedarbei 
esant namų savininkai ne
gali atmokėti paskolas. Jie 
turi sumokėti nuošimčius, 
ir bendrovės atmoka žmo
nėms jiems priklausomus 
nuošimčius.

Tose įstaigose padėtiems 
pinigams pavojaus nėra, 
nes skolintojai savo turtą 
už tai turi užstatę. Tik iš
mokėjimas sulaikyta iki be
darbės krizis praeis. Lie
tuviai neprivalo nusiminti 
kurie turi pasidėję savo pi
nigus tose įstaigose.

Mirė p-lė Rosseta Klein. 
Gegužės 17 d. mirė žinomų 
Žydų tautybės Kleinų duk
tė, 17 m. amžiaus. Ji buvo 
prakilni' ir inteligentiška 
mergelė, • jau buvo baigus 
high school ir gerai skam
bino pianą. Tėvai yra dide
li biznieriai, populiariški ir 
džentelmeniški žmonės. Jų 
dukters pašarvojimo vietoj 
apsilankė tūkstančiai žmo
nių, draugai ir giminės pri
siuntė daugybę gėlių, ir pa
lydėjime dalyvavo daugybė 
žmonių.

Lai buna ir nuo Daytono 
Lietuvių išreikšta ponams 
Kleinams širdinga užuojau
ta netekime jų mylimos du
krelės.

Baigė universitetą. Day
tono universitete išlaikė 
kvotimus 79 studentai, ta
me būryje vienas Lietuvis, 
Juozas Kavaliauskas, kurs 
baigė komercijos fakultetą. 
Jis yra sūnūs gerų Lietu
vių tėvų, Agotos ir Juozo 
Kavaliauskų. Tėvai mėgsta 
apšvietą, skaito “Dirvą” ir 
remia visus Lietuvių pat
riotiškus darbus, ypač me
no srityje.

Kiti musų jaunuoliai iš
keičia savo pavardes, bet 
musų jaunas studentas be 
jokio iškraipymo vadinasi 
Kavaliauskas.

Linkėtina jaunam profe
sionalui geriausių pasekmių 
jo ateities gyvenime.

Blogi laikai ir mokyklose. 
Miestui negaunant taksų iš 
priežasties blogų laikų, pa
sirodo kad šių metų biudže
tas turės $527,000 deficito. 
Pirmiausia pradėjo griebtis 
išlaidų mažinimo mokyklų 
taryba. Žada užbaigt mok
slo metą Birželio 1 vietoj 
12 d. Mokiniai turės apsi
mokėti už reikmenis kulias 
mokyklos davė veltui. Su
trumpinti mokyklų judėji
mo laiką, panaikinti vaka
rinius programas mokyklo
se; sumažinti mokytojų ir 
mokyklų tarybos darbinin
kų algas; atleisti iš vietų 
130 mokytojų ir tt.

Stato naują ligoninę. Ge
gužės 24 d. su didelėmis iš
kilmėmis tapo pašventintas 
kertinis akmuo “Gero Sa- 
maritono” ligoninės. Reli
giškas apeigas atliko arci- 
vyskupas. Ligonbutis kai
nuos $2,000,000. Pinigus su
rinko iš duosnių Daytonie- 
čiu. prisidėjo su aukomis

J. A. U.

Sukaktuvės. Gegužės 17 
d. Draugija Lietuvos Duk
terų minėjo 15 metų savo 
gyvavimo sukaktuves. Šv. 
Jurgio parapijos salėje su
rengė gražų vakarą su pro
gramų: prakalbomis, daino
mis ir perstatymu. Kalbė
jo Kun. Čižauskas ir Kun. 
Misevičius, dainavo p. Siur- 
bienė ir p-lė Bukšaitė. Dai
nos išėjo labai gražiai, nes 
abi dainininkės turi gerai 
išlavintus balsus ir visiems 
buvo malonu klausytis.

Po to sekė perstatymas 
K. S. Karpavičiaus komedi
jos “Žentai iš Amerikos”. 
Artistai matyt gabus savo 
amate ir taip gerai veikalą 
perstatė kad publika tiek 
prisijuokė jog kitiems net 
diržai sutruko iš juoko.

Publikos dalyvavo tiek 
daug kad labai retai kada 
tiek buna. Net musų “im
portuoti” artistai kurie ma
no kad jie dabar Detroitą 
“valdo”, pradėjo pavydėti 
kad be jų prikišto dvylekio 
galima buvo tiek publikos 
sutraukti.

Garbė Lietuvos Dukterų 
Draugijai kad per eilę me
tų pasižymėdama ir dabar 
šiuo gražiu vakaru nesu- 
vylė publikos ir atsilankiu
sieji užsimokėję įžangą bu
vo pilniausia patenkinti.

Žaibo Sesuo.

Ateiviams žinotina. Det
roite randasi labai naudin
ga įstaiga, kuri patarnauja 
įvairiuose reikaluose atei
viams, ypač tiems kurie 
mažai arba visai nesukal
ba Angliškai. Ta įstaigą 
yra International Institute, 
2431 East Grand Blvd.

Šią įstaigą užlaiko Det
roito Community Ftmd, to
dėl ji teikia įvairų patar
navimą veltui, k. a. perkal
ba teismuose (courts), Su
vienytų Valstijų imigraci
jos reikaluose , ligoninėse, 
rūpinasi motinų pensijomis 
ir kitais labdaringais rei
kalais. Mokina moteris An
glų kalbos su pagalba mie
sto mokyklų tarybos; taip
gi duoda pamokas siuvimo 
ir kitokius naudingus pata
rimus kasdieniniame gyve
nime.

Elzbieta Paurazienė,
• Lietuvių Atstovė 

Detroite susekta šmugel- 
ninkai kurie įgabeno atei
vius iš Europos parūpinda
mi jiems metrikus Ameri
koje gimusiųjų ir čia gyve
nančių ypatų. Bėgyje pas
tarų poros metų tokiu bu- 
du įgabenta keli šimtai y- 
patų.

AR NORIT TURĖT
. KŪDIKĮ?
Kiekviena vedus moteris kuri ne

gali sulaukti kūdikio turi tuojau ra
šyti i Dr. H. G. DePew, Suite EKZ, 
Coates House, Kansas City, Mo. 
Tas Daktaras išsiuntinėja, bėgyje 
30 dienų, dovanai, apmokėtu paštu, 
savo reguliari dolario mieros gydy
musi, paremtų ant Gilių aktivišku- 
mo, kurį su geromis psekmėmis nau 
dojo tūkstančiai moterų. Nebus jo
kio C. O. D., jokių kaštų; jokių iš
lygų. Tik pasiuskit savo vardą ir 
adresą, ir tie vaistai bus pasiųsti 
paštu paprastame pakelyje, su kny
gele ’’Childless Marriages55. Rašy 
kit tuojaus, kadangi tik apribotas 
skaičius tų vaistų bus išsiuntinėja
mas dykai ši 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 slinkimą, galvos odos niežėji
mą, prašalint pleiskanas, ir t. t. 
Pagal pamokinimą vaistus susi- 
taisysit. Siųsk pašto ženklelių del 
informacijų. (22)

J. GECHUS Room 600 
201 N. Wells Street 

Chicago, 111.

TMD. Centro Valdyba 
Persiorganizavo

Malonu yra pranešti 
jums, Tėvynaini ai, kad 
mums, Centro Valdybai, 
pavyko susitvarkyti pačia
me centre.

Per neatsargumą musų 
pačių, Draugijos vedimo 
reikalai buvo patekę į ran
kas tokių žmonių kurie ap
sisunkinę įvairiais darbais 
buvo pasiėmę T. M. D. at- 
sakomingas vietas, bes dar
bo nedarė ir musų draugiją 
paliko be" vairo. Draugija 
atlikus tokius didelius dar
bus tautai, turėjo patapti 
veik be reikšmės. Nesant 
centre atsakoming i a u s i o 
nario-sekretoriaus, kuopos 
užmigo.

Kuomet reikalai vedami 
atsakančiai, draugija tarp
sta, bujoja ir visi džiaugia
mės, bet kuomet apsileidi
mas pasireiškia tuomet vi
suose kampuose girdima 
nepasitenkinimai. Tokių 
nepasitenkinimų buvo ir T. 
M. D. apleistuose darbuose. 
Bet dabar, gerbiamieji, ne- 
jieškokime kaltininkų, nes 
pradėdami aikštėn ’kelti 
klausimą kas tam kaltas, 
konkrečio darbo nepajiegsi- 
me nuveikti, o po ilgų gin
čų busime priversti gryžti 
patys prie savęs ir pasaky
ti kad mes patys esam kal
ti už pavedimą vadovaujan
čių vietų žmonėms kurie jų 
užimti negali.

Štai ko nuo jūsų kuopų 
viršininkų prašoma. Pra
neškite žemiau pasirašiu
siam sekančias informaci
jas:

a. Kada paskutiniu kart 
siuntėt pinigus buvusiam 
TMD. sekretoriui V. Sirvy
dui ir kokią sumą?

b. Kada ir kokias knygas 
esat gavę paskiausia, ir 
kiek?

c. Kiek turėjote užsimo
kėjusių narių kuopoje?

d. Ar galit atnaujint bu
vusią kuopą jei gausite iš 
Centro atitinkamą paramą 
ir kooperaciją?

e. Ar yra kuopoje sumo
kėtų į Centrą nepasiųstų)

pinigų ?
Nemanykit kad T. M. D.’ 

yra žlugus. Ji turi dar 
$10,000 vertės turto, ir tu
ri galimybės daug gero dar
bo atlikti su tuo turtu, vis
kas ko mums reikalinga tai 
susitvarkymo, o gaunamo
mis nuo jūsų informacijo
mis galėsime prieiti prie 
tvarkos, ir tuomet šauksime 
seimą.

Prašau nesigailėti suteik
ti kuodaugiausia informa
cijų.

A. B. Strimaitis,
G. O. P. Box 127 
New York, N. Y.

TMD. VALDYBA
Tėvynės Mylėtojų Drau

gija buvo apsnūdus. Svar
biausia to priežastis buvo 
nepasisekimai su centro se
kretoriais. Pirmiau buvęs 
sekretorius V. Sirvydas bu
vo perdaug ,užimtas laik
raščio darbu, paskui išsikė
lė į Kanadą ir visai atsisa
kė iš vietos. Pernai TMD. 
seime išrinktas sekretorius 
nebuvo TMD. nariu. Apsi
ėmė dėlto kad Sandariečiai 
jo paprašė ar gal manė su
daryti kokias kombinacijas 
Sandaros su TMD. Bet nuo 
apsiėmimo dienos jis nieko 
TMD. labui neveikė.

Prisiėjo likusiai valdybai 
krivūlės keliu rinkti naują 
sekretorių. Jį berenkant, 
mirė TMD. vice pirminin
kas P. A. Dėdynas. Tada 
imtasi rinkt ir vice pirmi
ninką.

Dabar TMD. valdyba su
sidaro iš sekančių:

Pirmininkas—K., S. Kar- 
pavičiuš, 1

Vice-pirmininkas — P. 
Bukšnaitis,

Sekretorius — M. L. Va
silis,

Iždininkas — A. B. Stri
maitis,

Knygius — M. K. Šilius.
Knygius gyvena. Chica

go je, pirmininkas Clevelan- 
de, kiti trys New Yorke.

Birželio 5 d. New Yorke 
bus TMD. valdybos suva
žiavimas, kuriame negalės 
dalyvauti tik knygius.

g ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

įjM Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

H

NEW YORKO - KLAI PĖDOS
(cPč-r Č/-o-thcJi.lrAirxįĄ. <^n>.exLijxį-)

Speciales EKSKURSIJOS Į Lietuvą
Visos išplaukia motorlaiviu “GRIPSHOLM”

Birželio 27 pirma “Jaunuoliu Ekskursija”, ren
gia Amerikos Liet. Ekonominis Centras.

Rugpjūčio 19 d. Amerikos Liet. Ekon. Centro Eks.
Rugpjūčio 1 d. Specialė Lietuviu Ekskursija

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į savo laivakorčių 
agentą ar į kurią švedų Amerikos Linijos raštinę.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Street . New York. N

llllllllllllllllll

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN
EUROPA

NORTH
GERMAN 

.LLOYD

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

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ
Spccialis trūkis iš Bremerhaven

Arba keliaukite
ekspresiniu laivu COLUMBUS

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

Informacijų klauskite pas bent vietinį 
agentą arba

1119 Euclid Ave. Cleveland, O.



GERB. SPRAGILAS | yra centro raštines bosas, ku dasiprotėti kad tie žmo-

. . m

GERB. SPRAGILAS APIE 
S. L. A. MARNASTIS 

arba:
Nekask kitam duobės, ba 

pats jon jpulsi.
Ištiesų, ištiesų sakau ir 

patvirtinu jums kad Susi
vienijimo Istorija nuo da
bar butų buvus žymiai ki- 
tokesnė jeigu Jurgeliutė bu
tų buvus iš centro krėslo 
išsodinta ir į jos vietą pa
sodintas siauras politikie- 
riukas, — negu ta istorija 
bus nuo dabar tolyn.

Nelikus bolševikų, musų 
Susivienijime prasidėjo ne
gražus savitarpiniai politi
kavimai, už kurių iškėlimą 
aikštėn nekurie žmonės bu
vo tų politikierių labai nie
kinami. Bet pasirodė kad 
jie patys išsikasė duobes ir 
patys į jas sukrito.

Visų tų politikavimą ei
gą skaitytojai jau žino, ir 
dabar paminėjus kaip daly
kas užsibaigė, galima tikė
ti kad jau bus ramu, nes 
politikieriai pralaimėjo.

Jau visi laikraščiai rašo 
kad “Tėvynės” redaktorius 
norėjo susodint SLA. Cen
tre savo šeimyną, bet SLA. 
Sekretorė 1 Jurgeliutė, kuri

atsisakė priimt, kadangi tu-į nes dirba ne organizacijai. 
Ii tos šeimynos nariai labai 
nesukalbami ir išrodė gali 
net bosauti ant paties bo- 
so-Jurgeliutės.

Griebtasi išmesti iš SLA. 
Sekretoriaus vietos p-lę P. 
Jurgeliutę ir į jos vietą pa
sodint sau ištikimą politi
kierių. Prie šitos kombi
nacijos visai gal nekaltai 
tapo įveltas ir SLA. Prezi
dentas Gegužis. Jis, norė
damas išeiti nekaltu pražu
dyme $25,000 SLA. pinigų, 
pamanė kad geriausia bus 
apsivalyti Jurgeliutę išme
tus iš vietos. Bet vietoje 
to, susilaukė iš daugelio S. 
L. A. kuopų protestų ir pa
smerkimų.

Pildomoji Taryba savo 
suvažiavime Gegužės 20 d. 
irgi nepritarė Gegužio-Vi- 
taičio kombinacijai išmesti 
Jurgeliutę.

Tai didelis smūgis abiejų 
tų musų vadų, kurie tikėjo 
kad visas SLA. eina su jais.

P-lei Jurgeliutei išpuolė 
šymet važiuoti į Lietuvą su 
S. L. A. Ekskursija, bet jos 
neprileido, į jos vietą užsi
manė važiuot ponas ir po
ni Vitaičiai.

Bet štai, SLA. Ekskursi
ja išplaukė Gegužės 27 d., o 
pp. Vitaičiai liko namie....

Kitai atėmė progą, Lie
tuvą pamatyt, bet ir patys 
nematys (gal del to kad Su
sivienijimas atsisakė užmo
kėti iškalno ir paskui už jų 
“įspūdžius” iš Lietuvos.)

Gaila kad tokia maišatie- 
nė įvyko, bet visiems aišku 
kad įvyko iš kaltės pačių tų 
kurie kasė kitiems duobes.

Kuomet išeina viešumon 
tokie negražus darbai gra
žioje, broliškoje organizaci
joje, SLA. nariams nesun-

bet savo asmeniniams inte
resams.

SLA. Prezidentas Gegu
žis ilgai tarnavo musų or
ganizacijai ir iškart gana 
žymiai dirbo, visų buvo pa
gerbtas, bet į pabaigą turė
jo susitept rankas del keno 
nors asmeninių siekių. Už 
tai susilaukė pasmerkimų, 
o ne pagyrimų, ir gal su lai
ku apsižiūrės jog geriau 
jam butų buvę jeigu butų, 
po pereito seimo, pasakęs: 
“Vyrai, aš dirbau, padėjau 
išgelbėt SLA. nuo komunis
tų, dabar pasitraukiu. Im
kit, vadovaukit jus!”

Butų likęs žymiausiu ir 
populiariškiausiu S. L. A. 
Prezidentu. Dabar gi apsi- 
sidrabstė purvais ir jeigu 
kokios, pralaimėjęs sekan
čiuose rinkimuose, gali pa
manyti kad SLA. nariai bu
vo nedėkingi už jo didelį 
pasidarbavimą. Bet jeigu 
taip bus tai tik del to kad 
pats p. Gegužis nežinojo 
kur ir kada sustoti.

KIEK VERTAS MER
GINOS BUČKIS?

EKSKURSIJA

I LIETUVA
Išplaukia iš New Yorko

laivu PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 24 d.

Per Hamburgą

Trečios klasės laivakortės
$107.00
$181.00

New York j Klaipėdą..................
New Yorkas—Klaipėda ir atgal

Nepriskaitant taksus.
Ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI

KELEIVIAI į Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 
žinomų ekskursijų vadų, parinktų dėl jų prityrimų ke

lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams uostuos, ke
lionėje ir laive.

Informacijoms apie laivakortes ir tt. kreipkitės j vie
tinius lietuvius agentus, kurių adresai čia nurodomi.
AMBRAZIEJUS, J.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street 

Worcester, Mass. 
BALTUTIS, P. P.

3327 So. Halsted Street 
Chicago, Ill. 

BARTKEVIČIUS, P.
678 No. Main Street 

Montello, Mass.
BOGDEN, J. G.

432 W. Long Avenue 
Du Bois, Pa.

•‘DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio 
GENDROLIUS, N.

361 Broadway
So. Boston, Mass. 

KAžEMĖKAS. K. CH.
797 Bank Street 

Waterbury, Conn. 
MOLIS, P.

1730 — 24th Street
Detroit, Mich.

MIKOLAINIS, P.
188 Sands Street

Brooklyn, N. Y.
RAUKTYTĖ, J.

123 Millbury Street 
Worcester, Mass. 

SEKYS, J.
226 Park Street 

Hartford, Conn. 
SIDABRAS, K.

875 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halstcd Street 

Chicago, Ill.
STULPINAS. V. M.
3255 So. Halsted Street 

Chicago, Ill.
“SANDARA”

3236 So. Halsted St. 
Chicago, Ill.

TREČIOKAS, A. S.
197 Adams Street 

Newark, N. J. 
URBŠAS, J. J.

187 Oak Street 
Lawrence, Mass.

“VIENYBĖ”
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
VASILIAUSKAS, J.

814 Bank Street
Waterbury, Conn. \ 

VELEČKIS, A.
502 South Ave.

Bridgeport, Conn.
VAIŠNORA, K. J.

Franklin Savings Bank & 
Trust Co., Pittsburgh, Pa. 

VARAŠIUS. A.
So. 12th and Carson Streets 

Pittsburgh, Pa.
VITKAUSKAS, J. T.

2701 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.

VIESULĄ, K. JT.
1128 Washington Street 

Norwood ,Mass.
ZOLP, J. J.

4559 So. Paulina Street 
Chicago, Ill.
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Robert E. Good New York City

Kansas valstijoj neperse- 
nai dvylikos prisaikintų vy
rų sprendėjų tapo išspręsta 
kad tūlas ministeris (pro- 

. tęs tonų kunigas) nėra sko
lingas $5,000 savo bažny
čios choro giesmininkei, iš 
kurios jis “pavogė” bučki. 
Nuosprendis išnešta trum
pu laiku, bėgyje 30 minutų.

Viena Amerikietė rašyto
ja, Mrs. W. Ferguson, sa
ko dar štai ką: gaila kad 
tokiai kuri iškeldinėja ši
tokias bylas netapo priteis
ta užmokėti pabaudą už 
gaišinimą teismo tokia ne
sąmone. Ilgai tėmijant mo
terų apsiėjimą, su vyrais, 
sako Mrs. Ferguson, priei
ni prie išvados kad pusė tų 
moterų “nukentėjėlių”, ku
rių jausmus galima taip 
lengvai numalšint pinigais, 
turėtų gauti gerai Į kaili.

Galim dasileisti jog cho
ro giesmininkės, ir ta kuri 
gyvena Kansas valstijoje, 
nėra tokios tyra-mintės jog 
nežino kad vyrai kartais 
pabučiuoja moteris ir kad 
moterims tas paprastai pa
tinka.

Ministerial, tiesa, kartais 
ypač atsiduria pagundose 
savo gražių chorisčių^ Bet 
juos už tai neprivalom pa
smerkti.

Nes tankiai tenka patė- 
myti kaip choristės gražiai 
prilenda prie savo pastorių 
įvairiais reikalais. Yra to
kių kurios nepertraukiamai 
landžioja klausinėdamos jo 
patarimų ką giedoti sekan
tį sekmadienį ir ardo pas
toriaus ramumą.

Jau atėjo laikas mote
rims pamesti jų nudavimą 
nekaltomis, jei bent jos no
ri užsidaryti pilyse, kur ki
tados mergelės’ vienos sė
dėdamos ilgėjosi bučkių.

Šis “pasitolink nuo ma
nęs, niekše!” atsinešimas, 
sako Mrs. Ferguson, yra iš’ 
ėjęs iš mados šiame amžyje 
kada net choro giesminin
kė gali laisvai ir visai viena 
ineiti į raštinę pastoriaus 
ar šiaip vyrų.

Penki tūkstančiai dolarių 
yra. perdidelė kaina dabar
tiniu laiku, kada viskas nu
puolę. Nors ta Kansas pa
nelė gal nežino, bet šiose 
dienose bučkiai net veltui 
dalinami, — užbaigia Mrs. 
Ferguson.

NEREGIO NORAI

SVARBI NAUJIENA INTELIGENTUI
IR DARBININKUI

Vytautas Didysis

KSKRRPRUinUS

Adresuoki! sekančiai:

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmutine Ekskursija
Gegužės-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII

Ši Istorija pagaminta 
pasiremiant raštais tokhj 
Lietuvos istorikų kaip 
Simanas Daukantas, Dr. 
Jonas Šliupas, Antanas 
Alekna, St. Matulaitis, 
Dr. D. Alseika ir kitų.

ka- 
ka-

Linksmiausia Vyčių Ekskursija tiesiog į KLAIPĖDĄ
Birželio-June 6 d. Laivu “HELLIG OLAV

Visos pastangos bus pašvęsta padarymui kelionės atmintina ir pilna 
Įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskursijoje.

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortės 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.

9fi9 St. Antoine Street ________ Montreal, Que- Canada

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos-Julv 3 d. Laivu “FREDERIK VIII
Liepos-,July 25 d. Laivu “UNITED'STATES’ 

Užgintos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

" Patariam kiekvienam 
b šią knygą įsigyti, nes per 
« eiles metų Amerikoj bu- 
® vo pasigendama popu- 
“ liares Lietuvos Istorijos, 

kurią dabar “Dirva” iš
leido.

I SKANDINAVV-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

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

palaikomas nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

D I R V A

(Nuo Redakcijos: Apa
čioje telpančios mintys, už
vardintos “Neregio Norai”, 
yra parašytos neregio ‘iš 
Kauno. Paskaitykit kaip 
neregįs jaučia ir “mato” 
gyvenimą ir pasaulį. Jam 
siuntinėjama “Dirva” vel
tui ir jis ja labai džiaugia
si, bet kiti turi jam paskai
tyti, pats negali.)

1. Nežinau kas man sky
rė tamsybėj klajoti, nei die
nos, nei nakties, nei šviesos 
nepažinti, ir užmerkus akis 
savo laimės jieškoti, ir, 
koks gimęs nužengti Į kapą 
tylos.

2. Juk ir aš gimiau kaip 
kad gimsta kiti, ir gyventi 
juk noriu, nors ir spaudžia 
vargai, nors ir sielos troš
kimai it naktelė tamsi, ir 
išvysti šviesos nėr’ vilties 
amžinai.

3. Mano širdies skausmo, 
didžių sielos troškimų ne
supras niekados t kam pa
saulis skaistus, kam švie
sos spinduliai teikia, sielai 
džiaugsmą, kas nežino kaip 
musų gyvenimas tamsus.

4. Kai pavasaris aušta, 
pakvimpa laukuose nepa
žystamos gėlės savais kva
pais, jos tik džiugina, • juo
kina lakštutę šlaituose, o

los skausmais.
5. Aš einu į lankas 

da jos kvapios žiedais, 
da žiedas šalta rasa susi- 
vilgęs lapelius man kutena- 
panosėn tik savaisiais kva-1 
pais ir šlamėdamas girias 
jog esąs jis gražus.

6. Pasilenkęs klausaus 
kaip žydėdamos šnera ir aš 
trokštu išvysti nors kva
pais jų gražnos, ir kail 
spaudžiu prie lupų aš gir
džiu kaip jos šlama: nepa
žinsi tu musų gražnos nie
kados. ...

7. Ir aš veltui klausaus, i 
per dienas ir naktis, jų ža- Į 
vingos giesfnės, kurią au- I 
džia spalvomis, ir aš veltui 
vis plėšiu savas akis, — 
jos man amžiams užtemo 
ir neduoda šviesos....

8. Taip bevilčiai tamsu
moje aš klajoju, per skaus
mus, vargus grumiuos, kaip Į 
kenčiu supras kai kas, gal-1 
voju, ir manė skausme ti- j I 
kiu paguos....

Ąžuolo Lapas. Į

A. L. DAKTARŲ DR-JA
UŽBAIGĖ SEZONĄ

Chicago, Ill., Gegužės 29 
d., Įvyko susirinkimas Am. 
Lietuvių Daktarų Draugi
jos, kuris buvo užbaigimas 
tos draugijos žieminio se-

zono. Susirinkimas įvyke 
Dr. M. T. Strikolio ofise. 
4645 So. Ashland avė.

Buvo skaityta referatai 
ir apkalbėta kiti draugijos 
reikalai.
Dr. A. L. Graičunas, Sekr.

mane jos slopina vien šie- bušelių.

KVIEČIŲ DERLIUS 
1931 METAMS

Kaip spėjama, šymet žTe- Į 
minių kviečių derlius Suv. 
Valstijose numatoma bu-1 
siąs 652,902,000 bušelių.

Pernai buvo 604,337,000 
lėni iii

Šią nepaprastą knygą gausit DYKAI už prisiųstą vieną NAUJĄ, skaitytoją 
“Dirvos” kaina metams Amerikoje $2. . Lietuvon $3. Kanadon $2.

ISIGYKIT LIETUVOS ISTORIJA

KAINA $2.00

mrarmr

Su užsakymais siųskit ir pinigus.

UVTRUTHX 
DIDVSIX

Vienatinė gausiai paveiksluota 
Lietuvos Istorija, aprašanti Lie
tuvą nuo ankstyviausių laikų iki j 
šių dienų, su platesniu apsistoji
mu apie Vytauto laikus. Talpina , ( 
paveikslus daugelio Lietuvos ku
nigaikščių, taipgi Vytauto, jo žmo
nos, Jogailos, Jadvygos ir dauge-’ 
lio kitų. Pabaigoje telpa padąvi-^ ’ 
mai-legendos apie Birutą, Keistu-^ 

tį ir Vytautą.

Knyga yra 3 1 8 pusla
pių didumo, kurios pir
moje dalyj per 238 pus
lapius eina Lietuvos Is
torijos bruožai, o antro
je dalyje (toje pačioje 
knygoje), per 73 pusla
pius, sužymėta įvairus 
padavimai, legendos ir 
raštai apie Birutę, Keis
tutį ir Vytautą.

6820 Supeiror Ave. Cleveland, O.



KUN. V. DEMBSKIO 1 00 M. SUKAKTUVES
*-—-------------------------- (Tąsa iš pereito num.)

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

Kalėjimo Ligoninės

JUROS 
MERGA

Štai pirmutiniai prenu
meratoriai gražios istoriš
kos apysakos, “Juros Mer-

Gegužės 19 d. šymet su
ėjo 100 metų nuo gimimo 
vieno iš žymiausių Ameri
kos Lietuvių laisvamanių ir 
griovėjų Romos - Katalikų 
trusto, Kunigo Vladislovo 
Dembskio. Nors jis daug 
padarė pastatymui musų Į 
dabartinį musų blaivų, rim
tą kelią, bet ant nelaimės 
jo tokios svarbios sukaktu- 
,vės paliko neatžymėtos, iš
skyrus šio straipsnio.

Kun. Dembskis gyveno ir 
dirbo su Dr. Jonu Šliupu, 
kurs ir šiandien dar gyvas 
ir gyvena Lietuvoje, už ku
rios laisvę kovojo.

Kun. Dembskis buvo Lie
tuvystės pranašas ir vienas 
iš tų kurie pabaigoje perei
to šimtmečio sunkiai dirbo 
atskyrimui Lietuvių nuo 
Lenkų. Koks buvo liūdnas 
dalykas Lietuviui patriotui 
girdėti kaip tikras Lietuvis 
Žemaitis, net negirdėjęs 
Lenkų kalbos, užklaustas 
kas jis yra, atsakydavo: 
“Katalikas iš Polščos”....

Su tokiais musų tautos 
elementais tais laikais Kun. 
Dembskis, Dr. Šliupas ir 
būrelis kitų patriotų gyve
no ir mokino juos būti Lie
tuviais ir nekęsti Lenkų, 
kurie ištiesti buvo musų 
tautos didžiausi ir amžini 
priešai.

Jų kova turėjo paliesti ir 
bažnyčias, tikybą, nes tais 
laikais Lietuviai kunigai, 
kiek mažai jų buvo, kuni
gavo arba Lenkams arba 
Lietuvių parapijose priim
davo Lenkus, o iš kitos pu
sės Lietuviai prigulėdavo Į 
Lenkų parapijas ir ten bū
davo jiems aiškinama jog 
visi esą “broliai” ir katali
kai. Tas Lietuviams nepa
tiko ir jie pradėjo “unijos” 
ardymą. Kova buvo sun
ki, bet vistiek laimėta.

-i: •f* si-

Kun. V. Dembskis paėjo 
iš Pašiaušiu parapijos, Lep
šių viensėdijos, Kauno gub. 
Gimė Gegužės 19 d. 1831 m. 
Daug dirbo, jau kunigu bū
damas , Lenkų “powstane- 
se” prieš Rusus. Paskiau 
pabėgo Į Šveicariją ir pas
kiau, 1880 metais išvažiavo 
Į Ameriką. Čia ir jam te
ko tas pats kaip ir kitiems 
kunigams, klebonauti Len
kams, ir organizavo nepri
klausomas Rymui parapi
jas. Vėliau pametė kuni
gavęs ir pradėjo gyventi su 
Dr. J. Šliupu Scrantone.

Jis parašė ir išleido apie 
desėtką įvairių knygų, ku
rios tais laikais buvo popu- 
liariškos. Vis tai buvo Lie
tuvystės žadinimo turinio, 
kartais surištos su religijos 
blogumo nurodymu.

Kun. Vladislovas Dembs
kis mirė Lapkričio 12 dieną 
1913 metais, sulaukęs gra
žios senatvės, 82 metų am
žiaus. Palaidotas Brookly- 
ne, bet tik jo pelenai, nes 
Kun. Dembskis pripažino 
lavonų deginimą ir taip bu
vo padaryta su jo lavonu. 
Dembskis buvo bene pirmu
tinis iš Amerikos Lietuvių 
tokiu budu palaidotas.

“Mes Priešingi!”
Lietuvoje vyriausybė pa

leido miestų tarybas ir pa
skelbė naujus savivaldybių 
rinkimus Birželio 15 d.

Kiek prieš tai zurza Lie
tuvoje tiek, bet čia Ameri
koje musų karštuoliai delei 
to daro didžiausius komen
tarus.

Svarbiausia tai kad “Par
tijų vadai boikotuoja tuos 
rinkimus”.

Ant greitųjų ir nieko ne
svarstant šitą paskaičius iš
rodo jog jie ten savo “boi
kotu” ims ir apvers visą 
tvarką. ,Bet jie jau nuo 
1926 metų Gruodžio 17 vis
ką “boikotuoja”. Kiti be- 
“boikotuodami” net rado 
tinkamesnių parduoti Lie
tuvą Lenkams (Plečkaitis 
ir. jo gauja), ruošė gink
luotus užpuolimus, bandė 
sukelti šalyje terorą.

Tai buvo taip sakant ki
šimas kuolų į valstybės ve
žimo ratus.

“Boikotavimas” savival
dybių rinkimų reikš tiktai 
šiaudų kaišiojimą į ratus.

Keli politikieriai gali su
sitarę neprisidėti prie savi
valdybių rinkimų, gali at
kalbinėti piliečius nebalsuo
ti, bet jeigu jie atkalbins 10 
ar net iki 25 nuošimčių vi
sų rinkikų ir tai rinkimai 
bus pravaryti su didumos 
piliečių dalyvavimu.

Gegužės 22 d. suėjo 50 
metų nuo įsteigimo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus.

Bet vargu rasis tokių vie
tų kur politikierių klausys 
daugiau per 2 ar 5 nuošim
čius. I.

Taigi valstiečių liaudinin
kų, krikščionių demokratų 
ir socialdemokratų “boiko
tavimas” savivaldybių rin
kimų nesudarys rupesnio 
nei paprastiems kaimo vai
kams.

Vilniaus Klausimas
Atviras «

Kada Amerikos dienraš
čiuose tilpo žinia jog Lietu
va vėl penkiems metams 
panaujino draugingumo ir 
nepuolimo sutartį su sovie
tais (pirmąją sutartį pasi
rašė Sleževičiaus vyriausy
bė), tai “New York Times” 
paminėjo jog sovietai ta su
tartimi Vilnių pripažysta 
Lietuvai.

Šiomis dienomis Lenkų 
valdžios telegrafų agentū
ra New Yorke parašė prieš 
“N. Y. Times” protestą, ku
riame sako, esą Tautų Są
junga ir “visas pasaulis” 
Vilnių pripažystąs Lenkijos 
miestu. Tačiau į tą “pa
saulį” matyt “Times” re
dakcija neineina, nes ji pri
kergė prierašą, kuriame sa
ko kad Lietuviai šiuo klau
simu visai kitos nuomonės.

Tas parodo kad tarp A- 
merikonų bent įžymaus 
laikraščio “Times” redakci
joje Vilniaus klausimas at-

MOTUŠĘ ATMINUS 
(Skiriu a. a. savo mylimai motinai)

Ar baltos Kalėdos, ar žalios Sekminės, 
Vis bustu ir busiu motušę atmibęs, 
Ir ilgai budėsiu, ilgai jos raudosiu, 
Kaip ten prie jos kapo po kryžium rymosiu. 
Rymosiu po kryžium kaip skris sutartinės 
Ar žvaigždės šypsosis glėbyje žydrinės, 
Rymosiu po kryžium ir maldą kalbėsiu, 
Ir lupom jausmingai jos kapą paliesiu... 
Ir karštai bučiuosiu jos šaltą krutinę, 
Kada lakštingėbų graži sutartinė 
Primins man lopšinę brangios motušėlės, 
Pintą ilgas naktis, vargias dienužėles. 
Ji mane supdama lopšinę dainavo 
Ir lopšį apkaišius mane ji liūliavo... 
Dabar jau kapuose mano motinėlė, 
Užtai man krūtinėj rauda širdužėlė.... 
Nors gal josios vėlė su angelais gieda, 
Bet man širdį skauda ir ašaros rieda... 
Ir ilgai raudosiu motušę atminęs — 
Ar baltos Kalėdos, ar žabos Sekminės...

Jonas Mo rku na s.

TYLUS VAKARĖLIS
Tylus, tylus vakarėlis,

Taip ramu ant lauko;
Švelnus, ramus debesėliai

Padangėse plauko.
Jau nutilo paukštužėliai,

Upės nebanguoja,
Musų broliai bernužėliai

Dalgių nevalioja.
Mėlynakės seserėlės

Gėlių prisiskynė,
Iš liūdnųjų ašarėlių

Vainikėlį pynė.
Žvaigždės mirga, mėnuo šviečia,

Pasikalbėt šaukia,
O ta mano mylimiausia

Ašarėles braukia....
—Jovaras.

Pabėgimas — Pasiseka

Šaligatviu linkui to sargybinio artino
si apsikudlojęs, barzdotas kaimietis, šven
tadieniškai pasirėdęs. Jis aiškiai matėsi 
ubavojo, nes eisena buvo siūbuojanti; lai
kas nuo laiko jis atsirėmė tai į stulpą tai į 
sieną. Jis turėjo ką tai rankoje ir džiau
gėsi, stebėdamasis ir neatsistebėdamas.

Pamatęs kareivį prie budelės jis susto
jo, norėdamas ir su juo pasidalinti savo 
nuostabumu.

— Žiūrėk, brat, ką aš čia turiu' Gal 
tau išrodo tik apvalas šmotelis stiklo! Bet 
žiūrėk kokius stebuklus jis daro! Ar ži
nai ką man sakė tas kuris man šį stiklelį 
pardavė? Jis sako kad jeigu aš turėsiu 
geras akis — išbandyk ar tavo akys ge
ros — per šį stiklą utėlė išrodys kaip šu
va ! Tik pažiūrėk!

— Man rodos kad tu girtas! — tarė 
kareivis.

— Prisipažystu. Bet šis stiklas nėra 
girtas ir tu nesi girtas. Ir nesvarbu ar 
utėlė girta ar ne, ji vistiek per šį stiklą iš
rodys didelė kaip šuva!

Kaimietis pąkišo stiklą kareiviui po 
akių ir kareivis, paprastas vyrukas, tapo 
tuo nustebintas, nes jis niekad nebuvo ma
tęs kaip padidinamas stiklas veikia.

— Aha! — nusijuokė kaimietis. — 
Nors ir negirtas o matei per jį ką nors. 
Te, pažiūrėk man į galvą! — ir kaimietis 
atsiklaupė prieš kareivį ant žemės ir nusi
ėmė kepurę. — Pažiūrėk, pamatysi kaip 
tau išrodys utėlė! Netikės ir kiti kada 
jiems papasakosi!

Kadangi šio kareivio sargyba buvo 
paprasta ir gatvėj buvo ramu, o iš ligoni
nės kiemo kiti sargai tvarką saugojo, jis 
pastatė šautuvą viduje savo budos ir pra
dėjo žiūrinėti po kaimiečio galvą.

Jaunas vyrukas kuris valgė vyšnias 
staiga išspjovė lyg butų ką kartaus per- 
kandęs. Smuikininkas lange nuo Serena
dos peršoko ant smarkios mazurkos.

Ligoninės kieme du kareiviai nusiste
bėjo matydami Kropotkina, kurs visu lai
ku rodės vos pasivelka, staiga numetant 
savo apsiaustą ir smarkiai bėgant linkui 
vartų, kurie buvo atidaryti laukiant veži
mų su malkomis.

Abu' kareiviai buvo jauni smarkus vy
rai ir manė kad sučiups jį ties vartais ar
ba gatvėje, kadangi jiems buvo įsakyta 
Kropotkino nešauti Jeigu galės šiaip nu
galėti.

Kropotkinas kai stirna pribėgo prie 
daktaro karietos ir šokęs į ją vietoj bėgti 
gatve, kaip kareiviai manė, pasileido va
žiuoti. Greitas lenktynių čampionas ark
lys šovė pirmyn lyg išgirdęs garsą pradė
ti lenktynes. Arklys nešė Kropotkina gat
ve, tuoj užsisuko už kampo, ir pirm negu 
kareiviai pataikė šauti jau jo nebuvo ma
tyt. Kareivis skersai gatvės sukosi grieb- 

‘ ti savo šautuv.ą. Toks jo staigus pasielgi
mas lyg išgąsdino tą kaimietį ir jis įsiki
bo į kareivį. Iki atsiliuosavo nuo girto 
žmogaus ir pagriebė šautuvą, ir tas karei
vis pabėgėlio nematė.

Riksmas ir šaudymai dviejų kiemo 
sargybiniu — nes jie vistiek šovė — sukė
lė sujudimą. Iš ligoninės šoko laukan per- 
dėtiniai ir jieškojo vežimų vytis, bet toje 
kaimynystėje nesimatė nei vieno rato.

Iki tolei ta graži karieta jau privažia
vo j Nievską Prospektą ir arklys pradėjo 
bėgti gražia risčia.

Tinkamoj vietoj iš tos karietos išlipo 
du vyrai, abudu militariškai išsirengę ir 
ilgi apsiaustai dengė juos iki pat gražiai 
nupucuotų batų. Paliko jiedu karietą ir 
pasisamdė drošką. Vežikui įsakyta sku
biai juos nuvežti į kitą dalį miesto. Ten 
jie pasiėmė kitą drošką ir važiavo toliau.

Už pusantros valandos Kropotkinas 
pribuvo į namus savo giminietės. Čia jo 
laukė barzdaskutis, kurs jį gražiai apsku- 

to ir apkirpo plaukus. Neužilgo pribuvo 
pas juos graži moteriška, ir Kropotkinas 
su ja išvyko į kabaretą ant arbatos.

Sulaukus vakaro, jis su draugai apsi
lankė dar į puikesnę vietą, Donon, gra
žiausią St. Peterburgo restaurantą, kur 
dalyvavo aukščiausia Rusijos didžiunija ir 
čia, tikrai žinojo Kropotkinas, šnipai ir 
policija neateis jieškoti politiško kalinio.

Jo toks spėjimas buvo teisingas, ir už 
kelių savaičių Kropotkinas saugiai atsidū
rė Anglijoje, kur nuo tada ir gyveno.

(Galas)

DELKO CHINAI NEŠIODAVO 
KASAS

1368 metais Chinai sukilo ir nuvertė 
paskutinį Mongolų eilės imperatorių, ku
ris juos valdė nuo to kai Chiniją užkaria
vo Džengis Khanas (1214 metais).

Sostą užėmė nauja eilė vietinių val
dovų, Mingų, kurie valdė iki 1644 metų. 
Mingų dinastija buvo kultūringa ir suma
ni, turėjo net palinkimo prie meno. Jiems 
viešpataujant žydėjo industrija, menas ir 
literatūra.

Bet laike paskutiniojo Mingų eilės, 
Tsung-Čingo, valdymo, šalyje pradėjo kil
ti sumišimai, betvarkė ir nesiskaitymas 
su valdžia. Plėšikų gaujos išaugo į mil
žiniškų kariumenių didumo pulkus ir tapo 
tokios drąsios kad net pradėjo vesti karą 
prieš patį imperatorių.

Iš tų plėšikų išsivystė du paskiri ga
lingi vadai. Vietoj tarp savęs kariauti už 
viršenybę, jiedu susitarė pasidalinti impe
riją pusiau. Le-Tsze nuvyko su savo pul
kais į Honano provinciją, plėšė viską ir 
degino. Imperatoriaus kariumenė nebu-
vo gana tvirta su plėšikais kautis. Norė
dami sunaikint jo armiją, imperatoriaus 
karo vadai išgriovė tvenkinius Geltonojoj 
upėj manydami prigirdyt plėšikus. Plėši
kai pabėgo į kalnus, o paupyje prigėrė 
du miijonai nekaltų gyventojų.

Užvaldęs* Honan provinciją, Le Tsze 
nuėjo ir užpuolė sostinę Pekiną. Išdavi
kas atidarė miesto vartus ir Le užėmė mie
stą. Užpuolė ir imperatoriaus rumus, bet 
rado imperatorių nusižudžiusį. Taip mi
rė paskutinis' Mingų dinastijos valdovas.

Imperatoriaus generolas kurs koman
davo kariumenę prie Mandžų Totorijos 
rubežiaus kreipėsi j karingus Mandžus pa
galbos. Didelė Mandžų kariumenė užlė
kė ant Pekino ir išvijo Le su jo plėšikais.

Kada plėšikai tapo nugalėti, Chinai 
prašė savo pagelbininkų Mandžų apleisti 
jų šalį. Bet Mandžai užėmę sostinę Peki
ną atsisakė ją atiduoti. Jie pasodino vie
ną iš savo tarpo Chinų imperatorium ir 
pradėjo užkariauti likusią imperijos dalį 
sau. Mandžai privertė Chinus skustis sa
vo galvos priešakius, o užpakalyje supin
ti savo plaukus į kasą (bizą), kaipo ženklą 
nusilenkimo Mandžams. Nuo to įsigyve
no paprotis Chinijoje vyrams nešioti ka
sas, ir Mandžų dinastija valdė iki 1912 
metu. Ją nuvertus kilo naminiai karai, 
kurie tęsiasi ir po šiai dienai.

ga”. Daugelis iš jų yra nuo
latiniai prenumeratoriai, 
kurie per eilę metų nepra
leido nei vienos knygos ne
užsiprenumeravę.

K. C. Urbšas, Springhill, 
Kanada, buvo pirmutinis, 
jis prisiuntė $1 už apysaką 
“Juros Merga” net pereitą 
Vasario 5 d., dar nežinoda
mas apie knygos prenume
ratą.

A. Liubainirskas, iš Per- 
šekės k., Ūdrijos v,. Alytaus 
ap., buvo .antras, jis Kovo 
11 d. prisiuntė Lietuvos bo- 
no kuponą užsirašydamas 
šią apysaką už $1.50.

Jokūbas Gavėnas iš Rock 
Lake, N. D., prisiuntė savo 
prenumeratą irgi anksti, 
Kovo 30 d., $1.25.

Vladas Tarvydas iš Mon
treal, Kanada, rašo: Siun
čiu $1 už knygą “Juros 
Merga”, kai bus gatava tei
ksitės prisiųsti.

Patricia Dyczus, iš West 
Lynn, Mass., rašo: Prisiun- 
čiu $1 už knygą “Juros 
Merga”, prisiųskit ją kai 
bus gatava.

O. Ramanauskienė, Mal
let Creek, O., prisiuntė $1 
už knygą. “Juros Merga”.

Ignas Grigutis iš Kings
ton, Pa., prisiuntė $1.50 už 
apysaką “Juros Merga” ir 
20c už knygelę “Du Bro
liai”.

Jurgis Mačys, vietinis už
sirašė “Juros Mergą” už $1.

J. Mikolaitis, Brooklyn,
rašo: Siunčiu $1.50 už kny
gą “Juros Merga”.

S. Gumburagis iš Winni
peg, Kanada, rašo: Siunčiu 
$2, už dvi knygas “Juros 
Merga”, vieną, sau kitą iš
sirašo mano draugas M. Ja
nuška.

KAS DAUGIAU?
Tap ki t p rentime rato r i um 

gražios apysakos “Juros 
Merga” prisiųsdami $1 ar
ba $1.50. Knyga graži, pa
veiksluota. Joje tilps jūsų 
vardas jei užsisakysi t da
bar. Vėliau kaina bus pa
branginta, nes knyga dide- 
ė, virš 300 puslapių.

Smagiausia komedija iš visų!

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

Knygelės kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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 
našto ženkleliai nepriimami.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE” ‘

jŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų Šo

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

SKAITYTOJAMS
Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaites” 
numerį, bet tiesiog pažymč- 
kit kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.



(Tąsa iš pereito num.)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

šitą vasarėlę:

i Jam atėjus, buvo sutiktas kuogra- 
žiausia ir mandagiausia, ir palydėtas pas 
Gerutą kaip pridera dideliam vadui, kad 
nekiltų jam jokių blogų minčių. Jis jau
tėsi svečias pas malonią šeimininkę-valdo- 
vę, bet staiga išgirdo jos žodžius:

— Ramojau, tu esi mano nelaisvis, ir 
mano rankose yra tavo gyvybė! Tu esi 
čia taip svetimas kaip ir aš, bet aš pir
miau šią sritį užvaldžiau!

Bet, nabagė, kaip ji butų norėjus pa
sakyt jam kad jo gyvastis yra pavojuje ir 
kad bereikalo atėjo, nes už durų kituose 
kambariuose radosi ginkluotas Fengas su 
su savo žudeikomis, ir Erikas, tas Gerutos 
išdavikas. Vos pajutus Ramojų ateinant, 
jos pirmesnės rūsčios mintys apie jį išny
ko, ir paėmė viršų jos slaptas palinkimas 
prie jo, ką galima pavadinti jos meile Ra
mojui. Ištikro jau ji mylėjo tą “siaubimą 
iš girių”, tačiau turėjo kalbėti rūsčiai ir 
grasinančiai, kaip plėšikų vadas buvo įsa
kęs.

kad jo viršininkas “pas mergą išjojo...
— Kodėl tu toks ramus kada musų 

vado nėra? — paklausė jo Taujys.
— Dėlto kad aš žinau kur jis, — pra

tarė nenoromis Žvingys.
— Ką tu žinai jei mes nežinom? Pa

sakyk jeigu žinai....
— Žinau bet nesakysiu, — šypsojosi 

jaunas milžinas.
— Nebūk paikas, sakyk, gal jis pavo

juje, per tavo kvailumą gali žūti! — ba
rėsi Vigrys.

Tik dabar Žvingiui toptelėjo į galvą 
galimas ištikti pavojus.

— Jis išjojo pas “juros mergą”; Ar 
ten kas jam gali atsitikt?

— Pas Gerutą išjojo, sakai? Kada?
— Vakar po pietų....
— Tai ko tylėjai"?
— Jis man liepė nesakyt....
— Jau butų pargryžęs jei viskas bu

tų tvarkoje. Turim žiūrėti ar nebus ko
kia klasta. Kas nors turim joti tenai pa
siteirauti! — pratarė Taujys.

— Klasta — pas mergą nujojus? Ne-

Gegutė sodnelyj 
ku-ku, ku-ku,

Margieji karveliai 
burku, burku;

Volungė krūmeliuos 
uliu, liuliu,

Bernelis mergelei: 
myliu, myliu....

Kitą pavasarį:
Gegutė sodnelyj 

ku-ku, ku-ku,
Margieji karveliai 

burku, burku;
Volungė krūmeliuos 

uliu, linini,
Mergelė “glėbeliui”, 

čiučiu, liuliu....
Pasirašo.

Nepamačijo nei šv. Anta
nui apiera ir Vitaitis su Ge
gužiu nesurado Devenio pa
skolos “kaltininko”.

Tik man labai gaila kad

— Ne, ponas, viskas su
degė ....

— O kur dabar ponia?
— Ponia? Ponia, vadi

nas, numirė....
— Viešpatie! Ką gi tu, 

žioply, man sakei kad vis
kas gerai?

— Aš, mat, nenorėjau po
no išgąsdint.

Ant Sanklėro
Motina: Keidute, ar tu 

nenujauti kad tavo Maikis, 
už kurio rengiesi tekėti, 
yra peršiurkštus?

Keidė: Taip, mamyte, bet 
jis man prižadėjo kasdien 
skustis.

Negelbės
— Jonuk, uždaryk duris, 

matai, lauke šalta.
— Kad. ir uždarysiu du

ris lauke vistiek bus šalta.)

1931 KALENDORIUS 1931

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

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

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

Birželis-June
Sekmad. 31 Trejybė. Angelė. Gintautas, Agelč
Pirmad. 1 Jokūbas. Galinda, Daugotas
Antrad. 2 Paulė. Ąžuolas, Anskolė
Trečiad. 3 Klotilda. Vievelta, įminąs
Ketv’tad. 4 Devintinės. Pranciškus Karač. Vendrė. Biržis
Penktad. 5 Bonifacas. Kantautas. Meletč
šeštad. 6 Norbertas. Tauras, Birjolė

Pažymėtini Istoriški Nuotikiai
1919 m. Birželio 1 d. Lie

tuviai išmušė bolševikus iš 
Kupiškio.

1917 m. Birželio 1 d. Len
kai išdraskė Vilniuje Lie
tuvių labdaringas įstaigas.

1819 m. Birželio 4 d. gi
mė rašytojas Antanas Juš
kevičius.

1763 m. Birželio 4 d. gi
mė įžymus poetas ir rašy
tojas Kun. Strazdas (Straz
delis).

1919 m. Birželio 5-10 d. 
Lietuviai išmušė bolševikus 
iš Lietuvos nuvydami juos 
net toli už Latvijos rube- 

' žiaus.

Fengo buvo sutarta nesirodyt, nes jis 
norėjo tik sukivirčyt Gerutą su Ramojum, 
kad ji suprastų jog Ramojus yra jos prie
šas, o kaipo prieš tokį ji turės jieškot Fen
go pagalbos, ir jo užmanymas bus atsiek
tas.

— Juokus kalbi ar ištiesų užėjo min
tis kad tu čia esi valdovė? — prasijuokė 
Ramojus. — Ar ilgai butum valdžius jei
gu ne aš, kada plėšikai atvyko?

— Bet su plėšikais jau baigta ir mes 
yaldysim šį kraštą! — įbėgdamas iš kito 
kambario pasakė Erikas, kas Ramojui da
vė suprasti jog juokai pasibaigė.

— Jus valdysit?! — suriko Ramojus, 
ir kardą ištraukdamas atbula ranka nune
šė Erikui galvą. Gerutą suspiegė, nusi
gando, pamanė kad antru smūgiu ir jai 
galva nulėks, bet įpuolė keli kiti Eriko 
šalininkai, ir Ramojui daugiau neapsisu
kus, buvo nugalėtas. Su permušta galva 
gulėjo jis asloje, bet Fengas greit įsakė 
kad jį nežudytų, tik įkalintų, pančiais su
rištą, idant neišsistačius pavojui! prieš Že
maičius.

Gerutą čia valdėsi gerai, ji tuoj nubė
go pas Fengą ir tarėsi ką su Ramojum da
ryt, net reikalavo jį nužudyti už Eriką, bet 
Fengas prie to neprileido.

— Jo pilyje liko kiti narsus vadai, ku
rių Žemaičiai klausys, norėdami keršyt tau 
už nužudymą jų vado. Lai jis atsigaive- 
lioja, turim su jo pagalba visus juos pa
imti ir kartu nužudyti.

— Tiesą sakai, už jį stotų mano ir jo 
Žemaičiai, todėl jie neturi jo pasigesti, — 
pritvirtino Gerutą.

Ramojų nutempė į požeminį kalinį, 
ten kur buvo prie sienos išskėstom rankom i 
pririštas Rolfas. Tenai buvo tamsu kaip 
giliausią naktį, nes jokis šviesos spindulė
lis to požemio nepasiekė. Eriko lavoną ir
gi paslėpė kad niekas nereikalingas nepa-

prapuls! — perkirto Digrys. — Ir tu ne
siskubintum gryžti iš jos... .

Ta pastaba labai užgavo Ulelės broli 
Taujį, todėl jam labiausia apėjo kad Ra
mojus gryžtų, jeigu tik taip sau be reika- 
jo pas ją nuvyko, nes išsistatys savo vyrų 
pajuokai, palikęs jo seserį, dar nėščią... .

— Tai ką nori daryt: bėgsi jo jieškot? 
Dar užpyks. Nepradings! — atsakė Dig
rys.

Bet Taujys ir kiti nerimo. Labiau ėmė 
nerimauti ir Žvingys ir jis buvo besiruo
šiąs žygiuoti į Gerutos pilį jieškoti.

* * *
Fengas vedė visą tvarką Gerutos pily

je, bet slapstydamasis kad niekas nerei
kalingas apie jo buvimą nepatirtų. Jo pa
pirkti Žuvėdai dirbo viską Gerutos vardu, 
nors ir Gerutą nudavė dirbanti Fengo la
bui, kad geriau galėtų susekti jo žygius ir, 
jei bus galima, įvelti jį į kokias nors pink
les. Tik kaip tas seksis dabar dar nega
lim nuspėti.

— Be reikalo jį sužeidė, — kalbėjo 
Fengas Gerutai anksti sekantį rytą. — Su 
sveiku gal jau butume priėję prie dalyko.

— Kaip prieisi? Iki jis čia bus visi 
Žemaičiai jo klausys ir norės jo sau už val
dovą, — nusiskundė Gerutą.

— Užtai Žemaičiai neturi pajusti nie
ko iki nebus po laiko. Tada jau mes bu
sim jų valdovai!

— Na tai gerai, galim atsivesti jį. Gal 
jau bus atsipeikėjęs, ir derėsimės kad ati
duotų mums savo pilį! — rustai kalbėjo 
Gerutą, pataikaudama Fengui.

Nuėjo vyrai į požemį Ramojaus at
vesti. Bet jo ten jau nerado. Su baime 
sugryžo pas Gerutą ir pasakė kas atsitiko. 
Tuoj puolėsi į požemį daugiau Fengo pa
pirktųjų, bet rado tik požemio duris atvi
ras, kurios atidarė išeigą į urvą išvedantį 
iš pilies į saugią vietą toli paupyje. Tas

jums SLA. nariams ta apie
ra perbrahgiai kaštavo — 
nuo to kai pradėta ‘gaudyt’ 
kaltininkas jau išleista apie 
dešimts tūkstančių dolarių.

Seimas be jokių “apierų” 
išras kaltininkus ir viskas 
baigsis taip kaip pageidavo 
pereitas seimas: žinojo kad 
ta paskola dingus ir sakė 
nemest daugiau pinigų į tą 
pačią balą. 

"
“Dirva” ir “Margutis”, 

kaip matau, rengia Joninių 
naktį. Ale kažin ar po tos 
nakties neatsiras Jonukų...

Visi žinom dabar kad Is
panija respublika — nes 
muštynės, žudynės, politi
kavimas, griovimas, degini
mas, areštai tai respublikos 
ženklas.

Viskas Gerai, Ačiū 
Dievui

Vienas ponas, kelis m ė- 
nesiūs nebuvęs namie, klau
sinėjo atvažiavusį į stotį jį 
pasitikti vežėją:

— Na, kaip ten, Jonai, 
namie, ar viskas gerai?

— Taip, rodos, viskas ge
rai, ačiū Dievui, tik....

— Tik kas?
— Tik Antanas nulaužė 

peilį....
— Kokį peilį?
— Nugi didelį lenktinį.
— Kaip gi tat atsitiko?— 

klausia ponas.
— Gi kai plėšė odą nuo 

arklio....

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

tirtų jog jis nužudytas.
Pati Gerutą rišo Ramojaus rankas ir 

kojas tvirtais pančiais, ir pati rodė kur jį 
nutempti ir pamesti, iki atsipeikės, kad 
Fengas galėtų išsiderėt kaip paveržti iš 
jo visą Žemaičių kraštą.

Kada ji rišo, rodos labai veržė, bet 
taikė kad neperveržtų, kad butų liuoses- 
nis; kada nutempė į požemį, ji, patamsėję, 
priklaupus prie jo gulinčio paklausė kaip 
jo širdis plaka, paglostė jo veidus ir tur
būt pabučiavb, bet niekas nematė, — ir pa
liko, dar gavus progos paliuosuoti vieną 
mazgą nuo jo rankų.. ..

Ramojaus Pilyje
Pasibaigė ta diena, praėjo naktis, ir 

uz.vojo kita diena, o Ramojaus vis nėra. 
Susirūpino jo vyrai labai, tik vienas Žvin
gys buvo ramus ir šypsąsi, nes jis žinojo

urvas buvo iškastas gelbėjimuisi jei atsi
tikime pilis jau nedalaikytų.

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
2072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuwSn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c

REIKALAUKIT '‘DIRVOJE” 
6820 Superior avė. Cleveland, O.

— Nuo kokio arklio?
— Nuo musų šyvio....
— Ar jis pastipo?
— Taip, ponas.....
— Iš kokios priežasties?
— Mat, užsikamavo ‘dak

tarą bevežant?
— Kokį daktarą? Kam?
— Nugi kai senoji ponia 

sirgo....
— Sirgo? O kas jai bu

vo?
— Kas gali žinot: gal nuo 

išgąsčio. .. .
— Ko gi galėjo nusigąst?
— Tai mat, gal kai buvo 

gaisras....
— Koks gaisras?
— Koks? nugi kai dva

ras degė....
— O ar išgelbėjot ką j 

nors ?

“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
gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuo jaus, gaus šią 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 tvirtuose 
audimo viršeliuose.

Prie to, kaip ir seniau, ir šioje knygoje bus įtalpinti prenume
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 abelnai, siųskit savo prenumeratas už apysaką “JUROS 
MERGA”, nes ir šios knygos nebus leidžiama perdaug.

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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DIRVA

SVENCIONYS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Senas Lietuvių miestas, po 
Lenkų valdžia

Švenčionys yra gana se
nas miestas, kas sprendžia
ma iš to kad pirmutinė baž
nyčia statyta Vytauto Di
džiojo laikais, bet turbut 
buvo medinė, nes dabarti
nė muro bažnyčia tapo pa
statyta 1898 metais. Mies
tas švarus, beveik visos gat
vės išgrystos akmenimis, 
keleto gatvių šaligatviai ce
mentiniai.

Gamtos grožiu taip pat 
nėra iš paskučiausių, tiktai 
sveikatos atžvilgiu gan “blo
gai, nes stovi pelkyne. Pro 
tas pelkes teka mažutis 
upeliukas, vardu Kuna. Pa
davime sakoma jog kada 
tai labai senai, Lietuviai 
kariavo su Gudais ir tame 
upelyje priešų vadas vardu 
Kūnas, Lietuvių prispirtas, 
prigėrė ir nuo to laiko upe
liukas tapo pavadintas tuo 
vardu.

Miestą iš visų pusių supa 
gan aukšti kalnai, ir beveik 
visi pliki, nes žemė neblo
giausia tai ir dirbama.

Per Švenčionis eina keli 
keliai: Vilnius-Braslavas, į 
Adutiškius 25 klm., į Mela- 
gėnus ir ten pat Lentupin 
13 klm., į Naujus Švenčio
nėlius eina plentas kurį Vo-

sueina daug di- 
tai Švenčionims 
ko pergyventi.

Per Šven- 
Rusų kariu- 
ir užgriuvo 
savo didele

Švenčionys yra apskrities T7' „ 1
iestas, jame buvo prieš l\.dild.uUo

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

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

“DIRVA” 
6820 Superior avė. Cleveland,

kiečiai pravedė 1916 m., 12 
kilometrų.

Kadangi 
dėlių kelių 
teko daug
Per Švenčionis žygiavo Na
poleonas 1812 metais su sa
vo armija į Maskvą ir vie
name name šiame mieste 
nakvojo. Tas namas ir iki 
šiai dienai vadinamas Na
poleono namu, 
čionis traukėsi 
menė 1915 m. 
Vokiečiai su
armija. Čia pristeigė savo 
štabus ir štabelius ir buvo 
atsilankęs pats kaizeris Vi
lius 1916 m.

Kovų prie miesto nebuvo 
jokių, vien tik žvalgų susi
šaudymai. Gruodžio pabai
goje 1918 m. Vokiečiai ap
leido Švenčionis ir po poros 
dienų užplūdo bolševikai, 
Kapsuko vedami, ir nusku
rusį, nualintą musų kraštą 
įstūmė dar j didesnį skur
dą. Pradėjo viską plėšti ir 
gaudyti galvijus.

Prieš apleidžiant Šven
čionis bolševikai vieną die
ną sušaudė devynis žmones: 
du Lenkus ir septynis Žy
dus. Prieš sušaudant dar 
nukankino: kam išbadė a- 
kis, kam nupjaustė ausis, 
kam nosis, dar 
dalis tai išlupo 
ir galų gale už 
loję nužudė.

1919 m. Gegužės 14 d. 
Švenčionis užėmė Lenkai ir 
išbuvo iki Liepos mėnesio 
1920 m. Tada antru kartu 
užklupo juos bolševikų ka- 
riumenė, bet šiuo laiku iš
buvo vos mėnesį, nes pagal 
Maskvos sutarties su Lie
tuva Rusai užleido Švenčio
nis su visa apielinke Lietu
viams.

miestas, 
karą visos apskrities Įstai
gos ir taip yra dabar. Yra 
apskrities savivaldybė, tai
kos teismas, kalėjimas, se
na ugniagesių komanda, 
miesto taryba, kuri suside
da veik iš Žydų, paštas, ir 
miestas turi savo elektros 
stoti, taigi miestas turi 
elektros šviesą. Yra du ga
riniai malūnai, vailokų dir
btuvė. Prieš karą buvo ta
bako dirbtuvė, dabar ji jau 
neveikia. Yra dvi vaisti
nės ir trys vaistų sandėliai. 
Yra apskrities ligoninė dar 
iš prieškarinių laikų, taip
gi penki gydytojai, iš jų 
vienas Lietuvis, vienas Žy
das, kiti Lenkai.

SPORTAS

50c
75c

Ohio

ANT RENDOS
6 kambariai, naujai įrengti, nuo

ma $23. Randasi Šalę St. Clair Bath 
House, 6218-20 St. Clair Avenue. 
Kreipkitės ten pat, Suite 10.

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. t

PAJIEŠKAU brolio, Jono Su
džiaus, kuris apleido Dayton, O., 
trys metai atgal ir apsigyveno ro
dos ~ ' 
sau pranešti apie jo likimą.

642

brolio, Jono 
kuris apleido Dayton,

Detroite, žinančių apie jį pra-
Sesuo

Veronika Mikalauskienė
Deeds Ave. Dayton, Ohio

LIETUVOS KALINIS JIEŠKO:
Dėdės Jokūbo Kudelio, Maželių 

k., Gelvanų v., Ukmergės apsk.
Tetos Marijonos Ramaškevičiutės, 

kuri yra ištekėjus už Alšausko, iš 
Sabališkių dv., Ukm. ap.

Dėdes Juozo Ramaškevičiaus, Ce- 
gelnės vienkiemio.

Prašau jų atsišaukti, nes norė
čiau susižinoti. Iš nelaimės priežas
ties sėdžiu kalėjime. Esu našlaitis, 
Lietuvoje neturiu jokio užtarėjo. 
Mano antrašas:
Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimas 

IX Fortas Stasys Kudelis.
Lithuania

PAJIEŠKAU apsivedimui pasitu
rinčios merginos tarp 26 ir 36 m. 
amžiaus, linksmo budo, doros, tei
singos ir neišlaidžios. Proga suda
ryti gerą gyvenimą. Esu vaikinas 
38 m., 5 pėdų, 6 colių aukščio, gero 
budo, dorai užsilaikantis, apsišvie
tęs ir turtingas. Su savo biografija 
siųskit ir fotografiją, kurią reikiant 
grąžinsiu. Ant juoko nerašinėkit 
niekas. Galit rašyt Lietuviškai ar
ba Angliškai. ,

K. V. 81 Grand St. Box 19 
Brooklyn, N. Y.

Naujienos
MONTREAL

kitas kūno 
tai išsuko 
miestą ba-

Lenkų okupacija
Bet neilgai jautė žmonės 

laisvę. Spalių mėn. pradžio
je Švenčionis užėmė Želi- 
gowskio armija ir nustūmė 
Lietuvių kariumenę už 20 
kilometrų, ir taip pasiliko

Miesto gyventojai
Tautybės atžvilgiu mies

to gyventojai daugiausia 
Žydai ir prekyba jų ranko
se.

Pamaldos bažnyčioje bu
vo prieš karą ir iki 1927 m. 
dvi savaiti Lietuviškai, vie
ną Lenkiškai, bet 1927 me
tais vyskupas patvarkė per 
pusę: vieną savaitę Lietu
viškai, kitą Lenkiškai.

Yra dvi stačiatikių cerk
vės, viena mieste, antra ka
pinėse ; taipgi turi cerkvę 
sentikiai, ir yra trys Žydų 
sinagogos.

Mokyklos Švenčionyse iki 
karo buvo: miesto ketur
klasė, ir buvo įsteigta gim
nazija, bet 1915 metais ta
po išvežtos rodos į Vorone
žą. Po karo 1918 m. tapo 
įsteigta Lietuvių gimnazi
ja, kuri kelis kartus užsi
darydavo. Bet ji veikla iki 
šiai dienai, v yra 8 klesos: 
Prie Vokiečių ir iki Kie
tų veikė mokytojų vasari
niai kursai, bet dabar tų 
kursų Lenkai neleidžia.

Prie gimnazijos veikia 
prirengiamoji klesa ir cen- 
tralinis Ryto draugijos ko
mitetas, kuris užlaiko- gim
naziją ir apie 60 Lietuviš
kų mokyklų Vilniaus kraš
te. Mokytojų sąjunga turi 
butą ir nemažą 
gimnazijos namai 
savi.

Švenčionys yra
apskrities Lietuvybės ‘cen
tras, nes gimnazija turi dū
dų orkestrą, turi chorą ir 
rengia tankiai vakarus.

Čia yra Lenkų gimnazi
ja ir mokytojų seminarija, 
kurioje mokinasi keletas 
Lietuvių. Joje dėstoma Lie
tuvių kalba. Yra Lenkų 
liaudies mokykla ir Žydų 
tokia pat mokykla.

Per Švenčionis eina siau-* 
ras gelžkelis, kuris prieš 
karą ėjo iš Panevėžio, o da- ' 
bar tai tik nuo Naujų Šven
čionių. i

knygyną, 
yra nuo-

tai viso

GANSONUI SEKASI

Akrono Naujienos

! DYKAI! DYKAI!

I
' PUIKUS VANDENIUI GERTI 

STIKLAS KOŽNAM PERKAN
ČIAM 3 DIDELIUS ŠMOTUS 

IVORY MUILO UŽ 29c.

SU ŠIUO KUPONU.
Toedtman & Follis 

6411 Superior Ave.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

* 1 3 1 0 Russell Road
Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

PIKNIKAMS DARŽAS
Graži platforma šokiams, dailios 

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

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

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—

Senas Mokinys.
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

Pavyzdinga Lietuvių šei
myna. K. Žižiunai, dori ka-j 
talikai, nors nelabai turtin-1 Lee Wykoff, 
gi, bet gražiai gyvena su mėjo. 
savo mažai šeimynėle, nuo
savame name. Užlaiko ir 
įnamių, kurie dabar nedir-iJ 
ba, tai šeimininkas užjaus-1 
damas jų nelaime mažai 
tereikalauja už butą.

Mažai rasis tokių kurie 
atjaustų bedarbiams ir no
rėtų bent savaitę laikyti 
kambaryje veltui.

Montrealo Lietuviai ka
talikai rūpinasi kad Rymas 
nesugriūtų: skubina pasta
tyt klebono automobiliui į 
garadžių kad automobilis 
nerūdytų ir prie garadžio 
įrengs gazolino tanką 
klebonui nereiktų toli 
žiuot gazolino pirkti.

Gerbiami katalikai, 
gu nenorit sušelpt savo bro
lių bedarbių tais pinigais 
kuriuos metat garadžiaus 
statymui, verčiau pastaty- 
kit policijos stotį šalę baž
nyčios,' matot kaip polici- 
jantai vargsta saugodami 
bažnyčią: žiemą sala, o va
sarą saulėje kepa.

Lietuviai komunistai la
bai susirūpinę Maskvos rei
kalais: jiems nerupi niekas 
sušelpti, taip kaip katali
kams: tie savo pinigus de
da Rymo naudai, o komu
nistai — Maskvos. Kaip 
katalikai taip komunistai 
skelbia brolybę ir artimo 
meilę, o nei vieni nei antri 
neparodo tos meilės savo 
broliams Lietuviams.

Pažaislis.
Čia yra pašalpinė drau

gija vardu Sūnų ir Dukte
rų. Tarp narių randasi ne
mažas skaičius ir komunis
tų. Koks ten komunistų 
agitatorius išgyrė tūliems 
Lietuviams Rusijos gyveni
mą ir prikalbino važiuoti 
į Rusiją, buk ten darbo 
žmogui labai gera gyventi. 
Su kitataučiais ir' keliolika 
Lietuvių tos draugijos na
rių užsirašė važiuoti Į Ru
siją visai apsigyventi.

Kažin kaip ten musų ko
munistėliams seksis gyven
ti. Išvažiuos rodos Gegu
žės 28 d.

Montreale 
doj siaučia 
darbe, taigi 
žinėja prekiniais vagonais 
'pasivogdami, darbo jieško- 
ti į kitus miestus, arba gu
li krūmuose, be namų.

Vieną Lietuvę moterį ne
senai policija areštavo už 
pardavinėjimą alaus šven
tą dieną. Nubaudė mėne
siu kalėjimo.

Bečerninkietis.

Gegužės 19 Brockton, Mass., 
arenoj, įvyko imtynės buvusio 
čampiono Gus Sonnenberg su 

Sonnenberg lai-

kad
va-

jei-

ir visoj Kana- 
didžiausia be- 
daugumas va-

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

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

Fotografuojame vestuvių, laido- 
tuvių ir kitokias grupes ir pa- r.Tjf 
vienius. Darbas atliekama kuo- 
geriausia, kainos visai žemos. ' < _ w

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Lietuvis Jack Ganson ėmėsi 
su Bulgaru, Boris Demetroff. 
Jų imtynė buvo žingeidžiausia 
iš visų tą vakarą buvusių, ir 
Gansonas pagaliau laimėjo.

Gegužės 21 d. Gansonas lai
mėjo imtynes prieš Axe An
dersoną Rutland, Vt.

Gegužės 22 d. Gansonas tu
rėjo imtynes- Ottawa, Kanadoj. 
Nugalėjo Francuzą Alfred Mer
cier. Už tai jisai gavo progą' 
imtis su Gus Sonnenbergu ta
me mieste Gegužės 30 d.

Gegužės 25 d. imsis su nauju 
čampionu, Henri De Glane.

Gegužės 29 d. imsis New 
Yorke. Birželio 5 d. — Holy
oke, Mass.

Komunistų melai. “Lais
vė” 102-me num. savo pa- 
rapijonims avinams ir ave
lėms skelbia apie profeso
riaus Biržiškos prakalbas. 
Nieko žmogus neturėtum 
sakyt prieš jeigu čia butų 
kas nors Prof. Biržiškai 
prakalbas rengę. Pamatęs 
tame raudonlapyje kores
pondenciją iš Akrono, ku
rioje kabinėjamasi prie sve
čio iš Lietuvos ir P. J. Žiu- 
rio iš Clevelando, ėmiausi 
klausinėti pas visus Akro- 
niečius kas čia rengė Prof. 
Biržiškai prakalbas. Bet 
čia prakalbų nebuvo, jeigu 
tik Prof. Biržiška su p. Žiū
riu pakelyje į Youngstowna 
pro šalį pravažiavo. Užtai 
komunistų gazieta net pus
antros špaltos išpleškino!

Jie mat iš visur rašė vi-

sokius šmeižtus prieš Prof. 
Biržišką, parodymui kad 
visos kolonijos prieš ji nu
sistatę kur tik jis neužsuks, 
ir parašė neva iš Akrono, 
bet svečias čia neatvažiavo. 
Komunistų ir Rusiją garbi
nančios korespondenc i j o s 
neva iš kolonijų yra gami
namos New Yorke arba 
Chicagoj.

Piknikas. Gegužės 30 d., 
šį šeštadieni, per Decora
tion Day, įvyksta abiejų S. 
L. A. kuopų piknikas 
moję ant East avė.

Lankysis Grigaitis, 
želio 13 d. čia rengia 
kalbas “Naujienų” 
toriui P. Grigaičiui,
girnų užsiima LSS. 20 kp. 
ir SLA. 198 kp. Pradžia 
bus 7 vai. vakare. Bus kal
bama apie buvusį SLA. sei
mą ir komunistų sukeltą 
jomarką. Prakalbos atsi
bus žinomoj salėj, 772 Ray
mond st.

Petras Dabartinis,

far-

Bir- 
pra- 

redak- 
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10 d. 
kum-

Bet

TRUKDO ŠARKIO-CARNE- 
ROS KUMŠTYNES

New York. — Birželio 
turi įvykti Jack Šarkio 
štynė su Italu Carnera.
Madison Garden korporacija 
su teismo pagalba iš j ieško jo 
uždraudimą tas kumštynes lai
kyti, nes Madison Garden kor
poracija turinti pasirašius su 
Carnera sutartį jam stoti prieš 
laimėtoją Striblingo-šmelingo 
kumštynių. Ta korporacija tu
ri, sutartį su Carnera iki šių 
metų pabaigos.

Carnera sako kad jis nepa- 
sutarties, tik jo mana- 
buvo prikalbintas pasi- 
užtikrinant jog kumšty- 
Striblingo-Šnielingo po-

jose jie suspenduoti, todėl pri
sitaikė Clevelande ir skelbia jog 
šios kumštynbės bus už “čam
pionatą”.

Dalis Amerikonų pripažysta 
šias kumštynes už čampionatą. 
nes pasitiki kad Stribling lai
mės ir tokiu budu “čampionu” 
liks tikras Amerikonas. Jie vi
si bijosi Šarkio, o vėliau, skel
bia, Šarkis bus persenas prieš 
juos ir tokiu budu jie 
nesusitikę su Šarkiu.

Šarkis užsileisdavo 
ir nepasistengė laimėti
rėjo geriausias progas, dabar 
jau jam čampionu likti nėra 
vilties.

išsilenks

pirmiau 
kada tu-

sirašė
džerrs 
rašyti, 
nė su
ros laimėtoju bus tikrai už pa
saulinį čampionatą. Dabar pa
sirodo kad taip nėra, nes New 
Yorko atletų komisija atėmė 
Smėlingo čampionatą.

Stribling ir šmeling jau ruo
šiasi prie kumštynių Clevelan- 
de Liepos 3 d. Kitose valsti-

Persiskyrė. Petro Tamo
šausko moteris gavo atsi
skyrimą nuo savo vyro. Ir 
atsiskyrę pykstasi, vienas 
kitą skundžia teismui ir ad
vokatams pinigus mėto.

LRKSA. 178 kp. rengia 
pikniką Birželio 7 d. Apie 
tai bus kitame numeryje 
pranešta plačiau.

Keliautojas,

BRAZIS BROS. LAIMĖJO

Pereitą sekmadienį Edgewa
ter parke beisbolio lošį laimėjo 
Brazis Brothers tymas prieš 
Airių tymą Angel Chamber 
Shamrocks.

Šis buvo pirmas Brazių ty
mo laimėjimas šią vasarą.

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

Attorneys Jewelers

Redakcijos ats a k y m a s 
Juozui Ilganosiu!: Polemi
ka su Petru Dabartiniu iš
kilo, visai del menkos prie
žasties, todėl jos tęsti ne
apsimoka. Jūsų nuomonė 
buvo pareikšta ‘Dirvos’ nr. 
18-me, dabar daug ką pa
kartojate, Į ką oponentas 
vėl bandys atsakyti, ir be
reikalingai argumentuosi!.

Tegul tas klausimas nu
puola ir tiek.

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

J. J. LAZICKAS
6407 Superior avė. ENd. 4635

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UžKVIEčIAM VISUS.

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 24p8

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906

6901

1404

2047

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

9720

6716

9709

6820

1308

“DIRVA”
Superior avė. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
E. 68th St.e ENd. 4932

Photographers

FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

- POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-P aperhangers
VINCAS DEBESIS 

7G07 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance

Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

p. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

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 į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios. Žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Ū

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

X Ofiso Telefonai Narni;
MAin 1773 KEnmore 4740W

J1426-8 Standard Trust Bldg. 
Baigęs teisių mokslų Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens 

Kurzenberger 
Su visais teisių reikalais 
viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.
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DIRVA 7

S is LIETUVOS B
Įsteigtas Amerikos lietu
viams ekonominės informa

cijos biuras.
Nuo gegužės' mėn. pra

džios ekonominių studijų 
draugija įsteigė Amerikos 
lietuviams ekonominės in
formacijos biurą. Biuras 
tirs sritis ir rinks įvairias 
žinias, kur pelningai ir nau
dingai musų užjūrio tautie
čiai galėtų investuoti kapi
talus bei sutaupąs, kad iš 
o butų didžiausia nauda 
musų valstybei ir jiems pa
tiems. Jau keletą kartų pa
našius biurus norėta įsteig
ti, bet dažniausiai būdavo 
daroma pasipelnymo tikslas 
ir Amerikos lietuviai į pa
našius biurus žiūrėdavo su 
nepasitikėjimu. Dabar tas 
nepasitikėjimas turės iš
nykti, nes tas darbas bus 
vykdomas su vyriausybės 
žinia ir priežiūra. “L.A.”

Šitie eržilai bus pasta
tyti žemės ūkio rūmų valdy
bos paskirtuose rajonuose 
pas ūkininkus, kuris sutiks 
sumokėti 25% eržilų vertės 
ir pildyti ž. ūkio rūmų nu
statytas kergimo punktų 
laikytojams taisyklės.

Pirks veislinių eržilų.
Žemės užio rūmų valdyba 

numatė artimiausioj ateity 
pirkti j rūmų kergimo 
punktus aukštos kilmės 4 
eržilus sunkaus tipo ir tris 
eržilus lengvo tipo.

Dėl kursų plytininkams
Žemės ūkio rūmai šią va

sarą Įsteigs dvejus nemoka
mus praktiškus kursus ply
tininkams provincijoj. Vie
ni tokie kursai buna gegu
žės, birželio ir gal dar lie
pos mėnesiais, o antri kur
sai bus sekančiais mėne
siais. Kursantai kas metą 
vasaros metu turės atlikti 
mažose lauko tipo plytinėse 
dviejų mėnesių praktikos 
darbus. Teoretiškus darbus 
kursantai atliks per 7—10 
dienų žiemos metu. Prakti
kos metu teks veltui plyti
nėse. dirbti. Tačiau nepasi
turintieji galės gauti iš že
mės ūko rūmų po 50 litų per 
mėnesį pašalpos. Atlikę 
praktikos darbus, išklausę 
teoriją gaus specialius že
mės ūkio rūmų pažymėji
mus. “L.A.”

Trumpos Ūkiškos Žinios
— Susisiekimo ministeri

joj buvo svarstyta klausi
mas šiaulių-Biržų ruožte 
siaurąjį geležinkeliuką pa
keisti plačiuoju. Darbo pro
jektas sudarytas dar šiais 
metais, o pats darbas prasi
dės 1932 m.

— Prekybos rūmai nuta
rė pasistatyti Kaune savo 
namus. Savo kapitalo turi 
apie 140 tukst., o iš valdžios 
mano gauti paskolos 8—10 
metų 6 nuošimčiais. Tam 
reikalui išstudijuoti suda
ryta komisija. Naujuose rū
muose galės būti ir prekių 
muziejus ir birža.

Matininkai išvažiuoja lauko 
darbams

Šiomis dienomis Žemės 
Ūkio Ministerijos 203 mati
ninkai išvažuoja į visus ap
skritis skristyti viensėdžiais 
kaimų ir parceliuoti dvarų. 
Daugiausia matininkų pa
skirta lauko darbams Mari- 
ampolės, Panevėžio ir Šiau
lių apygardoms. Šiais me
tais atkreiptas dėmesys į 
pasienio apskritis. Ten dar
bai- vykdomi be eilės.

“L.A.”

M

KELIONE Į LIETUVA 
IR ATGAL

Rašo Juozas Noreika, iš Akron, Ohio)
(Tąsa iš pereito numerio)

Moderniniais Laivais
DEUTSCHLAND
NEW YORK

kas savaite. Taipgi 
musų populiariais

Greitas Laivu Patarnavimas j Europą
Per Hamburgą musų
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išplaukia reguliariai
reguliariai išplaukimai 

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

Muzikos, Dainų ir Juoko
Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

Išeina kas mėnesį nno 16 iki 24 
storumo. Eina treti metai.

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

Dainelės lengvutės su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite -savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:
“MARGUTIS”

2437 West G,9th Street 
Chicago, Ill. U.S.A.

pusi.

JONINES!

Jie dalyvaus "Dirvos”-"Margučio” Joninėse

Įspekit kas jiedu tokie

Visi dalyvaus — ir miestų, miestelių ir kaimų — rengkites ir da- 
lyvaukit jus. Atsivežkit savo "kempes” jeigu norit. Bus "fonių”!

Joninių Naktis — Birželio-June 27 ir 28

Rengia du laikraščiai

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

27 - BIRZELIO-JUNE - 28

Tai bus pirmas toks nuo- 
tikis Amerikoje — apvaik
ščiojamas Joninių nakties 
taip kaip dabar daroma 

’ visą naktį 
smalos bač- 
ugnys, skra- 
vabaliukai”, 
gražiausios 

“gražiausio” 
redak-

NEUROS FARMOJ
(Brunswick, Ohio)

Kaip nuvažiuoti:

Is ŠIAURĖS IR VAKARŲ (nuo Detroito ir Chicagos), Iš PIE
TŲ (Nuo Daytono, Columbus, Cincinnati) ir iš RYTŲ (Nuo Ak- 
rono. Youngstov.no, Pittsburgo) VAŽIUOKIT IKI ROUTE 42 IR 
ANT TO KELIO STOVI BRUNSWICK, OHIO. NUO BRUNS
WICK IKI NEUROS DARŽUI TIK 2 MAILĖS į VAKARUS.

L clip l\clip UClD 

Į Lietuvoje. Per 
j bus deginama 
kos, leidžiama 
jos “šv. Jono 
bus rinkimas 
Lietuvaitės ir 
vyro. “Margučio 
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. Rengkites, atsivežkit 
savo “kempes”, vietos, ten 

.yra labai daug.

Šiaulių atstovas nusive
dė mus į Viktorijos viešbu
tį, kur valgiai jau buvo ga
tavai sudėti ant stalo, taigi 
sėdom valgyt. Po valgio 
Šaulių atstovas pasakė pui
kią kalbą, ir žmogus jau
ties lyg sapne. Išvažiuoda
mi iš Lietuvos palikom Ru
sus, Klaipėdą valdė Vokie
čiai, o šiandien štai viskas 
Lietuviška, Lietuvos valdi
ninkai mus priima, ragina 
būti drąsiais, nes dabar jau 
esam po Lietuvos vėliąją. 
Lietuva sutraukė vergijos 
pančius ir yra laisva.

Po pietų sumetėm pagra
žinimui kapų žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, paskui su
metėm muzikantams. Šau
liai nuvedė mus aprodyt ka
pus, prie paminklo žuvusių
jų už laisvę pasakė prakal
bą ir padėjo vainiką. Ka
pinės labai gražios ir rūpes
tingai užžiurimos.

Iš kapų gryžom atgal į 
viešbutį. Čia yra valstybi
nės ir alučio ir Lietuvišku 
papirosų — čia jau pradžia 
Lietuviško gyvenimo.

Vėliau pasisamdėm auto
mobilį ir važiavom Klaipė
dos miesto pažiūrėt. Mies
tas gražus, visur matosi 
gera tvarka. Nuvažiavom į 
Girulius — tai puiki vasa
rojimo vieta prie jurų, pu
šynėliais apaugus, prista
tyta gražių namukų. Bet 
krautuvėlėse ten kalba dau
giausia Vokiškai, nors gali 
susikalbėt ir Lietuviškai.

Kas sau į namus
Su savo vadu Šauliu nu

sifotografavom atminčiai, 
iš Girulių gryžom į gelžke- 
lio stotį, pirkomės bilietus į 
Lušą. Sulipus į traukinį, 
čia radom vieną ponią iš 
Chicago^. Ji buvo anks
čiau parvažiavus Lietuvon, 
dabar važiavo besikieminė- 
dama. Vėliau pasirodė kad 
ji paklydo, ne į tą traukinį 
isėdo, tai atvažiavo sykiu j 
įsėdo tai atvažiavo sykiu su 
mumis į Lušą. Per Latvijos 
kampą traukinis taip smar
kiai ėjo kad pėkščias galė
jai nueit ir sugryžt. Mat, 
Latviai taisė savo gelžkelį, 
todėl traukinis negalėjo pa
skubėti.

Lušoj buvom apie 8 vai. 
vakare. Stotis graži, mū
rinė, prie stoties tik viena 
krautuvėlė ir kepykla tai 
viskas kas buvo. Norėjau 
gaut vežimą važiuot pas 
švogerį Vitkauską į Margi- 
ninkus, bet jokio vežimo 
nebuvo. Musų laimei, vie
nas vaikinas iš Amerikos, 
Pranas Mileris, važiavo į 
tą pat vietą, jis nusipirko 
Klaipėdoj dviratį, tai pata
rė mums palaukti stotyje, 
o jis praneš mano švogeriui 
atvažiuoti pasiimt. Apie 11 
vai. nakties atvažiavo švo
geris. Ta Chicagietė irgi 
nenorėjo likti stotyje vie
na nakties laiku, tai važia
vo sykiu su mumis. Naktis 
buvo šalta ir daug purvy
no.

Parvažiavę pas švogerį, 
apsisveikinę, šiek tiek pasi
kalbėję ėjom ilsėtis ant šie
no. Svečiavomės tris die
nas, per tą laiką padėjom 
šieną grėbt ir vežt. Chica- 
gietę nuvežėm į stotį, par- 
sivežėm bagažus.

Porą kartų buvau Židi-| 
kuose, miestelis mažiukas | 
bet neblogai išrodo. Graži 
muro bažnyčia. Miestelyje 
purvyno irgi užteko, nes 
beveik kasdien lijo.

Po trijų dienų važiavom 
pas švogerj Bubliauską, pa
keliui sustojom pas švogerį' 
Praną Martinkų, jo motina' 
įdavė parvežt sunui pini-'

gų, ką atidavėm, pasikalbė
jom ir išvažiava įu Ylakius.

Šis miestelis irgi neblo
gai atrodo, graži muro baž
nyčia. Čia atidaviau do
vaną nuo Martinkaus jo gi
minaitėms ir važiavau to
liau. Davažiavom dar vie
ną švogerj, Skurvidą, čia 
gal buvom apie porą valan
dų laiko, atvažiavo A. Bub- 
liauskas ir išsivežė į Kau- 
kalikus. Čia svečiavomės 
tris dienas, per tą laiką 
pradėjom apsipažint su Lie
tuvos gyvenimu. Reikia pa
sakyt kad žmonės pusėtinai 
apsileidę, tyro vandens atsi
gert ne visi turi. Šuliniai 
dumblu užnešti. Trobos ir 
valgis taip pat be priežiū
ros. Tik bėdavoja kad litų 
nėra, tai viskas.

Su Bubliausku nuvažia
vom į Skuodą, ten buvo tur
gaus diena. Žmonių priva
žiavo daug, bet arklių, ve
žimų ir pakinktų tai tokių 
nesimatė kaip būdavo prieš 
karą. Švogeris tikrino jog 
tai vis stoka litų.

Skuodo miestelis nema
žas, yra dvi bažnyčios, gat
vės brukuotos netašytais 
akmenais, yra cementiniai 
šaligatviai. Amerikonams 
važiuojant per tokį bruką 
rodos ir dantų neteksi.

Iš čia važiavom į gelžke- 
lio stotį. Pirmiau čia sto
ties nebuvo, bet per karą 
Vokiečiai atvežė prekinį 
vagoną, dalipdė prie seno 
namo ir padarė stotį.

sipirkom bilietus į Kauną 
ir 8 vai. vakare apleidom 
Skuodą.

Antros klesos vagonai 
labai puikus, patiko geriau 
negu Amerikos vagonai.

Šiek-tiek priminsiu apie 
švogerį Albertą Bubliaus- 
ką, kuris atvežė mus į sto
tį. Jis buvo vienas iš pir
mutinių ką pradėjo organi
zuot Lietuvos valdžią ir ko
vojo prieš plėšikus Vokie
čius ir bolševikus, statyda
mas gyvastį pavojun kas 
minuta. Jo dėka šioje sri
tyje Lietuvių valdžia susti
prėjo, priešai tapo išvaiky
ti, ir šiandien jis darbuoja
si Lietuvai kiek išgalėda
mas. Dabar yra Šaulių va
das ir seniūnas. Asmeniš
kai žmogus labai malonus 
ir linksmas, rodos kad jam 
visas pasaulis priklauso.

Bus daugiau)

1931 METU BONU 
KUPONAI

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

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

Z
□ p ROSEDALE 
įFDry Cleaning Go.t

HEnd. 7906 S 
C. F. PETRAITIS, Prop, f 
6702 Superior Ave., t

FLOWER SHOPPE
Pristato gėles vestuvėms, 
laidotuvėms ir visokiems 
reikalams žema kaina.

VAINIKAI NUO $5 
AUKŠTYN.

1203 EAST 79TH ST. 
ENdicott 2191

AMBROZIAK, Prop.

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

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

. . t
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUEIOL1S
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 I

ANTRA

Gėlės

I

JULIA’S FLOWER 
SHOPPE

FLORIST
Vestuvėms, Laidotuvėms 

ir šiaip visokiems reikalams 
Kreipkitės pas mus — 

kainos prieinamos.
Miss Julia Vokach

6005 St. Clair Ave.
Endicott 1741

EKSKURSIJA | LIETUVA
Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Birzelio-June 16 d

IŠ NEW YORKO
Milžinišku CUN ARD LINE Laivu “AQUITANIA 45,647 tonų 

PER SOUTHAMPTONĄ Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa
Iš

Į

New Yorko i
Klaipėdą ......... $115.00
ten ir atgal .... $189.00

Turistine Klesa
Iš New Yorko į

Klaipėdą ......... $133.50
ten ir atgal .... $235.00Į

Taksų $5 ekstra.

Ši Ekskursija bus smagi tuo kad laivas 
yra milžiniškas, perveš greitai per Atlanti- 
ką, o paskui visi Lietuviai bus gražiai pri
imti Londone, kur Londono Lietuviai ruo
šia Joninių vakarą ir gražiai pavaišins savo 
brolius Amerikiečius. Bus aprodyta Lon
donas, tas didžiausias pasaulinis miestas, o 
paskui visi trauks Į Klaipėdą, per tuos gra
žius Šiaurės ir Baltijos jurų vandenis, turė
dami progos pamatyti tas šalis kurios gilio
je senovėje turėjo daug bendro su Lietu
viais.

Prisidėkit prie šios Ekskursijos — tuoj kreipkitės i "Dirvos” Agen
tūrą reikalingų informacijų. Čia jums išrūpins pasus ir gryžimo po
pierius. Nelaukit ilgiau — dabar pats laikas tuo rūpintis.

, “DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Youngstov.no


Kas Gfrdet Clevelande-Ap^linkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Nauja Ekskursija. Skelbime' Dalyvaukit Dideliame 
ant 7-to puslapio matysit pra-! 
nešimą apie naują ekskursiją 
^Lietuvą. Ji išplauks Birželio 
16 d.

Taipgi išplauks viena ekskur
sija Birželio 24 d. laivu “Pres. 
Roosevelt”, kita — Birželio 27 
d. laivu “Gripsholm”.

Rašykites dabar, ateikit į 
“DirvoslY Agentūrą, kur bus 
jums išrūpinta laivakortė ir vi
si kelionei reikalingi dokiirnen-

Piknike
Smagiausias ankstyvas šios 

vasaros piknikas bus kitą sek
madienį, Birželio 7 d., Haag’s 
darže, prie Broadview. Rengia 
SLA. 14 ir 136 kuopos ir “Dir
va” bendrai. Bus didelis pro
gramas įvairiausių lenktynių ir 
laimėtojai gaus dovanas pini
gais. Bus dovanos vaikams ir 
mergaitėms, suagusiems vy
rams ir moterims. Bus gera 
muzika šokiams.

(Skaitykla šiame pusi, tel
pantį skelbimą apie pikniką.)

Iš Collinwood pasakyti kad Vyčiai 
naujos parapijos susi- 
darbavosi ir darbuoja- 
vakarus dar nuo tada

čia augusiam jaunimui darbuo
tis savo Tautoje be priekabių. 
Mums nerupi jūsų kivirčiai del 
jūsų pažValgos. Mes tik norim 
darbuotis tarp savųjų.

Stella Ivinskaitė.
Nuo Redakcijos: Manome 

dabar dalykas bus aiškus, to
liau šiame reikale prašome ne- [ 
rašyti, delei stokos laikraštyje ’ 
vietos.*

Išvažiavo Lietuvon. Gegužės 
26 d. apleido Clevelandą ir 27 
d. išplaukė Lietuvon su SLA. 
ekskutsija p-lė Adolfina Vilči- 
kaitč. Ji vos virš metai kaip 
atvažiavo iš 'Lietuvos, bet jai 
Amerika taip nepatiko kad pa
metus viską gryžo atgal. Ten 
baigs mokslą ir smagiai gy
vens. Jos tėvas yra Lenkas, 
nors iš Lietuvos atvažiavęs, ir 
jai su motina ir kita seseria 
atvykus pas tėvą jis tuoj ėmė 
versti jas būti “Lenkėmis”, bet 
jos atsisako, žada ir likusioji 
sesuo gryžti ir motina nemano 
čia likti.

ARGUMENTAI
vieną savo pažy- 
Collinwoode, be- 

ineina vienas bol-

Lankėsi “Dirvoje” V. P. Mu- 
činskas, švedų Amerikos Lini
jos atstovas iš New Yorką. Pa
pasakojo daug įdomių dalykų 
iš musų tautiško gyvenimo 
Didžiojo New Yorko pasvietėj.

Vaidai nesiliauja, šv. Jur
gio parapijoj susidarę du fron
tai gatavi mušiui. Abudu gin
kluoti. Klebono “frontas” 
bai sudrutintas policija,

la
pas 

bažnyčfą kas sekmadienis sto
vi policija gatavą ataką atremt. 

‘Revoliucijonieriai’ laukia iki 
klebonijoj pasirodys balta vė
liava ir klebonas abdikuos savo 
sostą, kaip padarė Ispanų Al
fonsas. Bet klebonas turi už
tarėjų, 'kurių Alfonsas neturė
jo. “Revoliucijonieriai” rengia 
puolimą ant klebono net pačio
je bažnyčioje, kaip paprastai 
daroma norint kleboną išmesti. 

Pereitą šeštadienį kas tai pa
sakė klebonui kad Lietuvių sa
lėj bus “revoliucijonierių“ mi
tingas ir iš salės prasidės mar- 
šavimas pas vyskupą. Klebo
nas pašaukė pas salę policiją. 
Bet salėj pasiteiravus pasiro
dė kad 
i inkimo

BOLŠEVIKŲ
Užėjus pas 

štamą žmogų 
šnekučiuojant
ševikčlis, J. ž., su pundu popie
rių. Užklausiau jo iš kur tiek 
daug popierų ėmė, ar namus 
popieriuoja. Jis šoko ant ma
nęs rūsčiai, jog čia esą ne sie
niniai popieriai bet darbininkiš- 

, ki laikraščiai, jis juos užrašinė- 
įjąs ir siūlė man užsirašyti, pa
kišdamas vieną pažiūrėjimui ir 
gyrė jog tiedu laikraščiai tai 
laikraščiai, o kiti visi tik dar
bininkus “blofina”. Tuoj pra
dėjo savo litaniją apie sovietų 

(rojų ir darbininkų gerovę, kad 
ten valdžia yra gera, bet nepa
sakė kam ji gera, nes jie patys 
ten bijo važiuoti, o jeigu koks 
ir nuvažiuoja tai bijo bolšive- 
kais vadintis, sakosi esą arba 
Lietuvos piliečiai arba Ameri
kos piliečiai.

Jie patys mato kaip toje ne
va- “darbininkų tėvynėje” žmo
nės badauja ir stovi eilėse lauk
dami iki gaus duonos kąsnį. 
Dabar ir Amerikoj žmonės sto
vi eilėse laukdami pašalpų, bet 
visi žinom kad čia yra kapita
listų šalis ir išnaudojimas yra 
viešas ir atviras.

Toliau tas draugutis porijo 
kad jeigu komunistai valdytų 
Ameriką tai mes visi nedirbtu
me ir turėtume pinigų kaip 
šieno. Bet jis prasižengia prieš 
savo raudonus įstatymus, kurie 
verčia visus dirbti be .jokio iš
ėmimo.

Tiesa, mes matom čia pat po 
savo akių kad dauguma musų 
bolševikėlių visai nenori dirbti, 
gyvena 
varguolius 
melagystes.

.. Patarčiau 
nešiotojams 
savo 
“mcikslą” iš Bimbininkų, kurie 
patys nežino kurion pusėn kry
pti 
kad

Atsakymas p. Parapijonui. 
Pereitame “Dirvos” num. “Vie
nas iš Parapijom]” aprašo apie 
vakarą Geg. 17 d. ir prisime
na apie tame vakare Kun. J. 
Brigmano prakalboje gražų at- 
siliepimą apie Vyčių organiza
ciją, nusistebėdamas kodėl ku
nigas daugiausia gyrė Vyčių 
organizaciją.

Jeigu Kun. Brigmanas kalbė
jo apie Vyčių organizaciją tai 
jis žinojo ką kalba. Jo niekas 
neprašė kad girtų arba peiktų. 
Jis gerai supranta musų jauni
mo padėtį šioje šalyje ir gerai 
permato kur musų neorgani
zuotas jaunimas nueina.

Man nuostabu kodėl p. Pa
rapijonui išrodo kad Clevelan- 
do Vyčiai negeri, nors sako ki
tur yra gerų. Tiesa, jis paren
ka ir iš vietinių keletą gerų, o 
kiti tai taip sau....... Turiu

pažymėti kad gal ir randasi 
kuopoje vienas-kitas narys ku
ris kam nepatinka, gal kuris 
nenusiėmė kepurę p. Parapijo
nui pro šalį einant, bet tas ne
reiškia kad Vyčiai negeri ir kad 
jie nesidarbuoja parapijos nau
dai.

Turiu 
nuo pat 
tvėrimo 
si: daro
kada p. Parapijonas buvai prie
šingas naujos parapijos steigi
mui. Kas išpildė pirmą progra
mą vakaro naujai besisteigian
čios parapijos naudai, kuris da
vė arti pustrečio šimto dola- 
rių? Kas išpildė antro vakaro 
programą parapijos naudai, ka
da statyta scenoje “šv. Bar
bora”, kuomet davė $285 pel
no? Negana to, rengė “card 
partes”, ir aukavo virš $100 
parapijai.

Ir dabar Liepos 4 d. rengia 
su LRKSA. 50 kp. pikniką.

Tas'ir kiti darbai parodo kad 
Vyčių kuopa nėra nusistačius 
prieš naują parapiją. Kuri ki- 
at jaunimo organizacija dar
buojasi tiek savo Tautai ir Ti
kėjimui?

Geistina butų kad neatsiras
tų naujoje parapijoje tos ne- 
apikantos kokia verda šv. Jur
gio parapijoje. Duokit mums

Rengia pikniką. LRKSA. 307 
kp. rengia didelį pikniką ben
drai su nauja parapija parapi
jos naudai. Atsibus Birželio 7 
d. V. ir B. Farmoj, prie Green 

i road. Kviečiame visus atsilan
kyti. " Komit.

OHIO THEATRE
Ohio Teatre perstatoma po vado

vyste Mary Hart Productions veika
las “Street Scene”, laimėjęs 1929 m. 
Pulitzer Dovaną. Organizacija po 
kurios vadovyste šis veikalas stato- 

! ma, turi keturiolika artistų iš New 
Į Yorko, kurie ten vaidino.

Tas veikalas yra labai įspudin- 
I gas, vaizduojantis tikrus atšitiki- 
1 mus gyvenimo ir taip tikras ir ge-

CLEVELANDE RENGIAMA VASARINE 
OPERA NAUJAM STADIONE

Clevelandas šią vasarą gauna vasarinę operą, kas tapo užtik
rinta kuomet Thomas ’L. Sidlo, reikalų vedėjas Stadium Grand 
Opera Co. (kairėje), City Manager D. E. Morgan, ir Guy Gol- 
terman, garsus impresario (dešinėje), pasirašė sutarti pastaty
mui didžiųjų operų visos savaitės bėgyje naujam stadione. Pel
nas skiriamas i The Press pieno fondą. Liudininkai sutarties 
yra Max B. Cook, pieno fondo direktorius; Elrick B. Davis, ir 
Harold j. Miškeli, biznio vedėjas Stadium Opera Co.

“Mizernų Laikų” Visuomenės Susiejimo 
PIKNIKAS

Ši sekmadieni, Gegužės-May 31 dieną
V. ir B. FARMOJ — Green Road

• Kad ir šiais blogais laikais visuomene turi turėt kiek nors pasilinks
minimo, todėl mes kviečiame visus Clevelandieeius į-šį išvažiavimą ir pa
sigerėti paskutinėmis dienomis
Pradžia 10 vai. ryto

------Įžanga

puikia Gegužio mėnesio gamta.
Šokiams gros Luizos Orkestras

Visiems DYKAI. ------
Kviečia V. ir B. Savininkai.

ras kad nedykai jo autoriui dovana 
buvo priskirta.

Suvaidinime dalyvauja Marjorie 
Gateson, Katherine McHugh, Hilda 
Bruce, Josephine Deffry, Virginia 
Meyers, M. B. Samuylow, George 
Cowell, Joseph Devlin, Frank Mari
no, Eddie Downse, Aage Steenshone, 
James Fallon, Henry Shelby ir E. 
McHugh, prie jų yra iš pirmiau ži
nomi Pierre Watkin, kurs buvo Ohio 
teatre du sezonai atgal, Burford 
Hampden, Dorothea Chard, Marian
ne Risdon, Gordon Leonard, Kenneth 
Burtcn, ir apie 40 kitų.

Geriausios vietos šiam perstaty
mui $1 vakarais ir 50c popiečiais 
Trečiadienį ir Ketvirtadienį, šešta
dienį po pietų 75c ir 50c.

Važiuojat Lietuvon? Rašy
kites į “Dirvos” Ekskursiją. 
Laiko liko nedaug.

išnaudodami 
platinant

tokiems 
daugiau 

smegenimis, o

tamsius 
visokias

popierų 
protauti 

ne semti

ir kaip žmones mulkinti 
tik išsisukus nuo darbo.

Jonas Jarus.
ten niekas jokio susi- 
nerengia.

Bešališkas Parapijonas.

Moterų Piliečių KlubasLiet.
Birželio 7 d. turės pokili Reg- 

natz restaurante paminėjimui 5 
metų klubo gyvavimo sukaktu
vių. Norint dalyvauti reikia 
Įsigyti tikietą iškalno pas klu
bo nares.

Del stokos lėšų tapo atleista 
iš tarnybos 20 Ohio valstijos 
prohibicijos agentų. Na tai ir 
pati valstijos valdžia pradeda 
praregėti 
simoka. 
atsidus.

Atsidūrė bėdoj. Clevelande 
šiose dienose baigia Case Prak
tiškų Mokslų mokyklą Rusas 
studentas, Tunilov, 36 m. am
žiaus. Jis yra pabėgėlis iš Ru
sijos nuo bolševiku. Jam gi čia 
Amerikoje būti leidimas bai
giasi ir turėtų gryžt j savo šalį. 
Ten sugryžus, liks sušaudytas.

Mokyklos valdyba dėjo pas
tangas išgelbėti jį nuo gryži- 
mo arba deportavimo, ii- šiaip 
taip išgelbėjo. Jam bus leista 
pasilikti jeigu gaus čia užsi- 

< ėmimą.

kad prohibicija neap-
Butlegeriai lengviau Ar jau išrašėt “Dirvą” 

saviškiams j Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi! 

visą kaimą!
Clevelande J buvo pradėta va

jus atleisti iš mokytojų vietų 
vedusias moteris, kurių yra 
apie 350, bet po ilgų ginčų nu
tarta palikti po senovei.

SUPERIOR
DETECTIVE

AGENCY
Uniformuota Policija 
Visiems Reikalams.

Mes užlaikom jūsų tau
tos žmogų

Vestuvės, šokiai, piknikai 
musų specialybė. 
Naktinė sargybą

19400

JOE LUIZA
ir jo Orkestras 

Muzika visokiems 
tikslams — baliams 
ir šiaip reikalams. 
Tel. KEnm. 3387R 
NAUMANN Ave..

A. G. BAKER, Mgr 
5129 Superior Ave.

IIE n d er son 0112 
Kada tik reikia.

SI A IT DINE S SKRYBĖLĖS
Vyrams ir Jauniems Vaikinams
ŠTAI JUMS NAUJAUSIOS 1931 METŲ 

Visokiausių stilių skrybėles gatavos jūsų pasirinki
mui — specialiai žemomis kainomis —

$1.29 — $1.95 — $2,95
THE KRAMER & REICH CO.

7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

IKRAI VERTA DAUGIAU
NEGU KAINUOJA"

J. C BLASER
Hard w are 

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

TJAUGYBE biznio žmonių, kalbant apie 
savo telefono patarnavimą, pasako jog 

jis “ištiesų vertas daugiau negu kainuo
ja”. Taip savo ir namų šeimininkės.

Biznio Įstaigos patyrė kad telefonas sutau
po joms nuo 10 iki 50 kartų to kiek jis 
kaštuoja — nekuriais atvejais dar ir dau
giau. Jis sutaupo pinigus ir uždirba jiems 
pinigus.

Namuose telefonas gatavas patarnauti vi
sai šeimynai 24 valands per dieną. Jisai 
gelbsti šeimininkei apsipirkti ir prišaukia 
visokį patarnavimą prie durų. Ji gali su
sinešti su draugėmis ir šeimynos nariais 
kuomet jų nėra namie. Jis yra tikriausia 
apsauga pavojuje arba nelaimėje. Dau
gelis žmonių pasako mums kad vienas te
lefono pašaukimas buvo vertas kelių mė
nesių jo kaštų.
GERIAUSIAS PATARNAVIMAS UŽ MAŽĄ KAINA

The Ohio Bell Telephone Company
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Nuo Liepos 28 iki Rugpjūčio 3 d. 
bus ištisa savaitė didžiųjų operų at
virame ore, už populiariškas kainas, 
Clevelando naujam $3,000,000 ver
tes miesto stadione. Tai bus ope- 
ratiška istorija visai Ohio valstijai. 
Operos • statoma tam tikros organi
zacijos, Stadium Opera Company, 
su pagalba Clevelando miesto.

Šis pranešimas padaroma tuoj po 
didelio pasisekimo kokį turėjo Met
ropolitan Opera Company iš New 
Yorko šiame mieste, ir šis naujas 
sumanymas pavers Clevelandą šią 
vasarą į muzikalų mekką.

Šių operų pastatymui atsilankys 
Metropolitan Operos žvaigždės, ir 
garsus pasauliniai dainininkai iš 
Chicago Civic Grand Opera Compa
ny, kurie ir kurios atliks žymiau
sias dalis šešiose operose. Kokios 
operos bus statoma r ir kokie žymus 
artistai dalyvaus bus neužilgo pra
nešta.

Clevelando vasarinė vieša opera 
yra sumanyta ir ruošiama vieno iš 
dienraščių, The Cleveland Press, ku

ris yra Scripps-Howard organizaci
jos leidžiamas. Pelnas nuo šitų oue- 
rų paskirta į Pieno Fondą biednų 
mokyklas lankančių vaikų. Kad vi
si galėtų šias operas matyti, kainos 
padaroma žemos, pradedant nuo do- 
lario.
man ir St. Louis ir New York, gar
sus impresario ir įsteigėjas plačiai 

Perstatymą vadovaus Guy Golter- 
žinomos St. Louis Miesto Atviro Oro 
Teatro. Rengiama chorai ir 100 
muzikantų orkestras, tuokiamas ap
link Cleveland Symphony Orchestra. 
Chorą mokins Giacomo Spadoni, ku
ris per 15 metų darbuojasi prie Chi
cago Civic ir Ravinia Opera kompa
nijų, o baletą sutvarkys Miss Rita 
De Leporte, premier šokikė iš Met
ropolitan.

Naujas Clevelando stadionas bus 
paverstas j milžinišką teatrą su 
scena 300 per 125 pėdas didumo. 
Bus 20,000 sėdynių su pastoge, ku
rios rasis tiesiai prieš sceną. Bus 
spalvingumas ir puošnumas kokio 
iki šiol dai' Clevelande niekas ne
matė, sako Direktorius Golterman.

Bargenas Bargenas
DIDELIS RINKINIS GERŲ LOTŲ PRIE ERIE EŽERO IR E. 340 ST.
Su privilegija naudotis Erie Ežeru. Parsiduoda ar galima mainyti ant. 
namų Clevelande. Platesnių žinių gausite nuo •

L. MOSKALENKO — East 340th St. ir Lakeshore Blvd, 
arba

P. P. MULIOLIS — 6606 Superior Ave. — H End. 6729

Visuomeniškas Piknikas
RENGIA SLA. 14 IR 136 KP. IR DIRVA

Nedelioj, Birželio-June 7 d.
NAUJOJE GRAŽIOJE VIETOJE

HAAG’S GROVE
Prie BROADVIEW ir Route 43 — Privažiavimas labai lengvas ir geras.

Ši vieta randasi tik 13 mailių nuo Lietuvių Salės. Lengvas nuvažiavi
mas mašinomis, kaip apačioj pasakyyta, ir priveža Broadview strytka- 
ris. Šiame piknike žada dalyvaut visi SLA. nariai ir “Dirvos” skaity
tojai iš Ohio ir aplinkinių valstijų. Kas atsilankys nesigraudins.

KAIP NUVAŽIUOTI: Iš East Side: iki Broadway ir E. 
71 St., paskui pakalnėj sukit į Kelią 43, ii važiuokit iki 
pirmai lempai. Ten po kairei pikniko vietą.

Iš West Side: važiuokit Broadview tiesiai iki Haag’s 
Grove. Strytkaris veža nuo Publik Skvero iki vietai. Pa
imkit BROADVIEW karą ir klauskit konduktoriaus kur 
HAAG’S GROVE. Privažiavimas labai geras.

pPiknikas prasidės anksti iš ryto ir tęsis iki vėlai vakare, 
(/♦ras orkestras, gros Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius. 
Lsokių Praizų ir Programas. Įžanga ypatai
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