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Italijos Valdžia 
Varžo Katalikus

/DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sunki padėtis minkštos 
anglies industrijoje. Ame
rikos minkštos anglies biz
nis yra $2,000,000,000 didu
mo Į metus. Vienok tai yra 
apverktiniausia suirus in
dustrija iš visų. Darbinin
kų padėtis tose kasyklose 
kur unija išnaikinta, yra 
neapsakomai skurdi. Vyrai 
dirba po 10 ir 12 valandų i 
dieną už mažas algas, visi 
angliakasiai yra priversti 
pirkti iš kompanijų užlai
komų krautuvių tankiai tu
rėdami mokėti trečdaliu 
brangiau negu kitose krau
tuvėse. Šeimynos prasisko
linusios kompanijoms me
tas Į metą, sunai turi pri
siimti tėvu skolas, net ge
ruose laikuose tedirbama 3 
dienas i savaitę. Jeigu su
mažėja darbas dar labiau, 
šeimynos turi badauti, sir
gti.

Kompanijų sargai nepri
leidžia prie darbininkų jo
kių organizatorių ir teis
mai uždraudžia unijai kiš
tis i darbininkų tarpą.

San Carlos, Meksikoj, ka
sykloj užmušta septyni dar
bininkai.

Tutluca, Meksika. — Per 
vestuves iškilusiose mušty
nėse užmušta astuonios y-1 
patos. Kada buvo užmuš
ta keturi žmonės, pribuvo 
policija. Tada visi vestuv- 
ninkai atsigryžo prieš poli
ciją ir nužudė keturis poli
cy antus. *

Mt. Carinei, Pa. — Sus
quehanna kasykloj užmuš
ta keturi darbininkai. Jų 
lavonai rasta po užgriuvu
siais akmenais.

SVETIMŠALIAI DARBI
NINKAI APLEIDŽIA 

FRANCUZIJĄ
Iš Francuzijos pradėjo 

išvažinėti svetimšaliai dar
bininkai. Paveizdan, per 
keturis šių metų mėnesius 
išvažiavo apie 30,000 darbi
ninkų, o įvažiavo apie pusė 
tiek. Šiuo tarpu apie du 
milijonai svetimšalių dar
bininkų dirba Francuzijoje, 
kadangi pačių Francuzų ne
užtenka.

AREŠTUOJA KATA
LIKU AKCIJOS 

VEIKĖJUS
Roma. — Premjeras Be

nito Mussolini išleido įsa
kymą uždarinėti per visą 
Italiją taip vadinamas “Ka
talikų Akcijos Draugijas”, 
kurios buvo kaip ir skyriai 
vienos didelės organizaci
jos valdomos iš Vatikano. 
Popiežius, nenorėdamas su
sipykti su valdžiapa vedė 
tas organizacijas vyskupų 
žinion.

Katalikai pradėjo per- 
drąsiai elgtis ir neikti fa
šistų vyriausybę. Prasidė
jo vietomis susirėmimai fa
šistų su katalikų organiza
cijų veikėjais, kas privedė 
prie tokio dekreto.

Fašistai pradėjo užpuldi
nėti katalikų draugijų įs
taigas. Delei to dabar ar
tinasi skilimas tarp Vati
kano ir Italijos vyriausy
bės ir popiežius sako vėl už
sidarysiąs Vatikane kaipo 
nelaisvis. Dar tik antras 
metas kaip išėjo iš vienos 
“nelaisvės” (užsidarė Vati
kane apie -50 metų atgal ka
da popiežiui atimta žemiš
ka valdžia).

.Išleista įsakymas areš
tuoti tulus katalikų organi
zacijų veikėjus. Daugeliui 
jų teks atsidurti ištremime 
arba kalėjime.

Popiežius laikosi savo už
sispyrimo, nenbri nusileisti 
prieš valdžią ir. ragina ka
talikus “kovoti už tikėji
mą”. Mussolini nekliudo ti
kėjimo, tik nenori kad dva- 
siškija ir jų organizacijos 
kištųsi į valdžią.

(Nuo Red.: Šis prietikis 
Italijoje seka po panašaus 
prietikio Lietuvoje, kur ku
nigai kelia audrą prieš vy
riausybę ir jų “Katalikų 
Akcijos Komiteto” darbuo
tojai pakliuvo į valdžios 
rankas.)

10 MYLIŲ ORE
Augsburg, Vokietija. — 

Prof. Piccard su savo pa- 
gelbininku, kurie Gegužės 
28 d. pasikėlė į aukštumas 
specialiai pagamintu balio
nu, pasiekė 52,500 pėdų ar
ba net 10 Angliškų mylių 
aukštumą. Jie išbuvo ore, 
skrisdami tolyn, net 18 va
landų, del ko pradėta ma
nyti kad jiedu žuvo. Bet jie 
sveiki nusileido . Austrijoj 
ant kalno.

Tose aukštumose jau nė
ra debesų nei debesų. De
besys pasibaigia 5 mylių 
aušktume. Temperatūra te
nai apie 90 laipsnių žemiau 
zero. Be oksigeno ten ne
galima būti gyvu, todėl jie 
vežėsi su savim oksigeno ir 
jį naudojo kvėpavimui.

Patyrė daug dalykų iki 
šiol žmogui nežinotų apie 
aukštąjį orą.

SUV. VALSTIJŲ IŽ
DAS TUŠČIAS

Suv. Valstijų iždas pa
siekė milžinišką nedatek- 
liaus sumą — net pervirš 
bilijoną dolarių. Iki pabai
gai Birželio mėnesio, ka
da baigsis fiskalis metas, 
tikima deficitas padidės 
dar $100,000,000.

Kurie žino dalykus sako 
jog deficitas į metus laiko 
pasieks apie porą bilijonų 
dolarių jeigu valdžia nesu
mažins savo išlaidų, o inei- 
gos nepadidės.

šiose dienose iždo sekre
torius Mellon užtraukė pa
skolos $800,000,000 apmokė
jimui bėgančių reikalų.

Tas parodo kad Amerika 
nėra tokia turtinga kaip 
sakoma. Jeigu net pačios 
valstybės iždas tuščias tai 
ką kalbėt apie vargšų dar
bininkų kišenius....

1930 metais štai kiek bu
vo svetimšaliu darbininku:

Italų ' 58,408'
Lenkų 54,907

• Belgų 23,832
Ispanų 22,170
Portugalų 17,311
Vokiečių 12,088
Čekoslovakų 11,191
Jugoslavų 11,6'17
Kitokių 9,365

SUOMIAI IR SOVIETAI 
NESUTINKA

Kopenhagen. — Iš Suo
mijos gaunama žinių kad 
tarp sovietų Rusijos ir kai
mynės Suomijos santikiai 
pasidarė įtempti po to kai 
Rusijos kariški laivai atsi
lankė Elsinkų pakraštyje 
ir du kariški lėktuvai per
skrido virš Suomijos. Rusi
ja rengė kariškus manev
rus šalę Suomijos sienos.

11 PRIGĖRĖ
Turkijoj, netoli Amassia, 

Sohoni kaime, prigėrė 11 
žmonių ir padaryta daug 
kitų nuostolių delei potvi- 
nių kurie prasidėjo po il
go lietaus.

PROF. A. VOLDEMARO 
TEISMAS

Berlinas. — Iš Kauno ra
šoma kad Birželio 1 d. ta
po iškelta apkaltinimai bu
vusiam Lietuvos ministeriui 
pirmininkui Prof. Volde
marui. Jis kaltinamas są
ryšyje su pasikėsinimu per
nai nužudyti Pulk. Rustei
ką, kuris dabar yra vidaus 
reikalų ministeriu. Teis
mas atsibusiąs kitą mėnesį.

LAIMĖJO $42,000
Indianapolis, Ind. — Ge

gužės 30 d. automobilių len
ktynes 500 mylių kelio lai
mėjo Louie Schneider, vie
tinis, už ką gavo $42,000. 
Publikos dalyvavo suvirš 
150,000. Lenktynėse daly- 
vumą ėmė 40 automobilių, 
iš jų tik 17 išliko iki pabai
gai. Iš automobilistų nie
kas šį sykį neužsimušė, bet 
vieno automobilio ratui nu
lėkus užmušta 11 metų vai
kas iš publikos.

MIRŠTA NUO KARČŠIO
Perankstyva vasaros kai

tra pereitą savaitę rytinėse 
valstijose paėmė net desėt- 
ką gyvasčių.

Gegužės 29 d. dar buvo 
karšta, o paskui persikeitė 
ir atšalo gana žymiai.

Nusileido nuo Niagaros 
krioklio. Gegužės 30 d. nu
sileido plieninėj bačkoj vie
nas žmogus nuo Niagaros 
krioklio, apie 170 pėdų. Jo 
bandymas jau nėra pirmu
tinis, bet keli taip daryda
mi gavo galą.

Lenkijoj pradėjo siausti 
gaisrai, sako kas nors tyčia 
padeginėja gyvenimus.

SUŠAUDĖ AMERIKOS 
PILIETĮ

Roma. — Vienas Italas, 
Michele Schirru, Amerikos 
pilietis, parvažiavęs iš A- 
merikos darė pasikėsinimą 
nužudyti Italijos premjerą 
Mussolini. Tapo suimtas ir 
pereitą savaitę sušaudytas.

Amerika jo negelbėjo ir 
nebūtų galėjus išgelbėt del 
jo tokio žygio. Gal jis ti
kėjosi atlikti savo kruviną 
darbą ir kaipo “politiškas” 
prasikaltėlis atbėgęs Ame
rikon ramiai gyventi. Bet 
nepasisekė.

MINISTERS BALUTIS 
IŠVYKO LIETUVON 
Washington, D. C.— Ge

gužės mėn. 29 d. Lietuvos 
Ministeris Amerikos Jung
tinėse Valstybėse p. B. K. 
Balutis “France” laivu iš
vyko į Lietuvą. Esamomis 
žiniomis, arčiau susipažint 
su Europos politiniais įvy
kiais, pakeliui į Lietuvą, p. 
Balutis kuriam laikui susto
siąs Paryžiuje ir Berlyne. 
Grįždamas į Ameriką tuo 
pat tikslu apsilankysiąs 
Londone.

Lietuvoje p. Balutis išbu
siąs apie tris mėnesius. Tą 
laiką jis sunaudosiąs ir sa
vo pažinčiai su Lietuvos ak
tualia padėtimi atnaujinti.

P. Balutis ketina grįžti į 
Ameriką apie spalių mėn. 
Jam nesant Washingtone, 
jo preigose jį pavaduos, kai
po Charge d’Affaires a. i. 
Pasiuntinybės sekretorius 
p. M. Bagdonas.

KVIEČIA PADEREWSKI 
PRIE VALDŽIOS

Berlinas. — Vokiečių lai
kraščiai rašo kad Pilsuds
kis kviečia prie Lenkų val
džios senį muzikantą Igna
cą Paderewskj, su kurio 
pagalba tiki sustiprint ša
lies padėtį. Lenkai labai 
susipešę tarp savęs ir nie
kas negali jų suvaldyt. Ti
ki kad gal Paderewskio kas 
paklausys.’ Paderewskis bu
vo pirmutinis Lenkijos pre
mjeras kai įsisteigė Lenki
ja po karo.

PRASIDEDA VAJUS 
PRIEŠ PROHIBICIJĄ

“Slapieji”, tikėdami jogei 
panaikinimas 18-to priedo 
(prohibicijos įstatymo) jau 
visai netoli, pradėjo organi
zuotis taip kad nei vienoje 
valstijoje neliktų kampelio 
kur nebūtų jų agitatorių.

Jie ruošiasi prie didelio 
“pučo” ateinant 1932 metų 
prezidento ir kongreso rin
kimams.

Dabartinis jų programas 
yra platesnis negu kada 
šlapieji buvo pasikėsinę. 
Jie griebiasi kovos būdų to
kių pat kokiais “sausieji” 
įvedė prohibiciją.

Prohibicijos priešai turi 
stiprius rėmėjus ir palaiky
tojus.

Tiesa, “saujiesi” irgi ne
snaudžia ir jie statys šerius 
prieš “šlapiuosius”.

Šis turėtų priminti kiek
vienam kuris tik yra Ame
rikos pilietis kad neužmirš
tų naudotis savo balsavimo 
teise.

DIDELĖ MUŠTYNĖ 
SU KOMUNISTAIS 
Youngstown, O. — Ge

gužės 30 d. čia buvo suva
žiavimas komunistų, virš 
1,000 delegatų, kurie norė
jo surengti demonstraciją. 
Policija jiems nepavelino. 
taigi prasidėjo muštynė.

Sužeista 11 policijantų ir 
25 komunistai. Suimta 40 
raudonųjų ir uždaryta ka
lėjimam

Kada komunistai nepa
klausė keliolikos policijan
tų, buvo pašaukta daugiau 
ir viso 60 policijantų turė
jo kautis su apie 1,200 rau
donųjų.

Komunistai norėdami iš
sisukti iš bausmės, teisme 
rėkavo kad policija juos be
ginklius užpuolus.

Kada komunistai apspito 
policiją, bobos ėmė draskyt 
jiems akis, policijantai išsi
traukę revolverius pradėjo 
šaudyt į orą. Vienas poli- 
cijantas, kuris yra kumšti
ninkas, pradėjo gaudyt ko
munistus atakuojančius jo 
draugus, ir viena ranka 
griebęs už sprando antra 
davė į smakrą, numetė į ša
lį ir griebė už kito.

Komunistai an£ rytojaus 
pradėjo skirstytis, nelauk
dami savo rengto pikniko, 
kuris turėjo įvykti Gegu
žės 31 d.

RUSAI APIEKIUS SU
Maskva.— “Izvestija” ra

šo, kad nepuolimo ir neut
raliteto tarp SSSR ir Lietu
vos sutarties pratęsimas vėl 
parodo nepajudinamą valią 
tęsti tradicinius ir draugiš
kus santikius, paremtus sa
vitarpiu suvereniteto ir te
ritorinės neliečiamybės ger
bimu, ir tas pratęsimas pa
rodo norą sustiprinti taiką 
Rytų Europoj. Lietuva per 
savo nepriklausomybės 13 
metų gyvavimą turėjo atka
kliai kovoti tarptautinėj a- 
renoj dėl suvereniteto tei
sių su tais Europos politi
kos faktoriais, kuriems ne
priklausomoji Lietuva yra 
kliūtis įvykdyti imperialis- 
tiškus planus. Lietuvos ne
priklausomybės pavergimas 
įeina į Vakarų Europos an- 
tisovietiškus imperialistų 
planus. Tuo paaiškinimas 
tas faktas, kad Lietuvą su
glaustomis eilėmis puola vi
sas imperialistų aparatas 
pradedant Tautų Sąjunga 
ir baigiant Vatikanu. Sovie- 
tų-Lietuvių santikių drau
giškumas pasidarė fakto
rius, sulaikąs imperialistic 
pastangas pavergti Lietu 
vą ir taikos faktorius Euro
poj. Todėl Gegužės 6 d. pro
tokolas turi tarptautinės 
reikšmės. Jis nepatiks tiems 
Pabaltijo elementams, kurie 
veikia prieš patvarios tai
kos sudarymą Rytų Euro
poj. Tačiau, niekas nepaju
dins SSSR valios ir toliau 
be jokių nukrypimų tęsti 
taikos ir draugiškumo poli
tiką su visomis tautomis.

Laikraštis yra įsitikinęs, 
kad SS’SR ir Lietuvos ne
puolimo ir neutraliteto su
tarties pratęsimas bus svei
kintinas ne tik Lietuvoje 
bet ir visame pasaulvje.

“L. A.”

Maskva. — Sucharevske, 
buriui banditų įlėkus rai
tiems į turgų, kuriame bu
vo suvažiavę tūkstančiai 
žmonių, mirtinai suminta 
20 žmonių.

SSSR SANTI-LIETUVA
RENGIAMA DVI KE

LIONĖS ŠIAUREN
Dr. Hugo Eckcner, ko- 

mandierius “Grafo Zeppe- 
lino”, sako kad šią vasarą 
Liepos mėnesį jis vyks tuo 
milžinu lėktuvu į šiaurės 
polių su 45 žmonėmis. Ten 
tariasi pasimatyti su kitu 
keliauninku į šiaurės aši
galį, Sir Hubert Wilkins’u. 
Wilkins ■ įsirengė specia
li povandeninį laivą, “Nau
tilus”, kuriuo plauks šiau
rės ašigalin po ledais po 
vandeniu ir tenai išsigręžęs 
per ledus skylę, išlipsiąs su 
savo tyrinėtojais.

Tai bus didžiausias nuo- 
tikis ir pasikėsinimas kokį 
kada žmogus sugalvojo ty
rinėdamas žemę.

“Grafas” gabens po kelis 
mokslininkus iš Vokietijos, 
Amerikos, Rusijos ir Ang- 
lijos. Su savim husigabens 
visokiausių reikmenų, ro
ges, valtis, rūbų ir maisto 
ir visko kad ištikime nelai
mės nereiktų žūti iki jieš- 
kotojai pribus.

Savo tyrinėjimais jie ti
ki išrasti jog žemėj darosi 
šilčiau ir kad ledynai dar 
vis traukiasi šiaurčn, kaip 
pradėjo trauktis tūkstan
čiai metų atgal. Kur mes 
gyvenam kitados yra buvę 
ledynai, tai buvo ledų ga
dynė, kuri savaimi išnyko, 
bet paliko tokias žymes kad 
mokslininkai ir šiandien jas 
užtinka.

Kelionėj zepelinas su po
vandeniniu laivu kalbėsis 
per radio, tokiu budu galės 
vienu kartu pasiekti šiau
rės ašigalį.

VIRŠ 100 MIRĖ PER 
z ŠVENTES

Suv. Valstijose per Deco
ration šventę, Gegužės 30 
d., ‘sutiko netikėtas mirtis 
įvairiose šalies dalyse virš 
šimtas ypatų. Daugiausia 
užsimušė automobiliais, ke
liolika prigėrė, ir tt. .ERIE RAILROAD

SYSTEM

KOMUNISTAI PRIEŠ 
HOOVERĮ

Philadelphia, Pa. — Ge
gužės 29 d. čia lankėsi Pre
zidentas Hoover, dalyvau
damas savo partijos poli
tikierių susirinkime, kurie 
rengiasi pradėti vajų gau
ti vėl jam nominaciją ant 
prezidento. Jį pasitiko ko
munistai nešdami iškabas 
su visokiais smerkiančiais 
sakiniais ir reikalavimais. 
Bet kaip greit komunistai 
pasirodė gatvėje prie vieš
bučio kuriame Prezidentas 
apsistos, minia ir policija 
juos išvaikė.

CLEVELAND • NEW YORK
“The Lake Cities Express”

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

(Be Ekstra Primokėjimų)
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arba Depot Ticket Office MAin 0116
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Pittsburgo srityje auto
mobilių nelaimėse nuo pra
džios šių metų iki Birželio 
1 d. užmušta 123 ypatos.

Pernai per visų metą už
mušta 372 ypatos.

Nusižudymas. John Mock 
52 m., bedarbis, nuo Forest 
avė., West Homestead, nu
šovė savo žmoną ir paskui 
pats nusišovė.

CHICAGO, ILL.

Didelis užsakymas loko- 
motivų. Pennsylvania gelž- 
kelio linija užsakė iš West
inghouse Electric Co. 150 
elektriškų lokomotivų, ku
rie kaštuos net $16,000,000. 
Vieni tie lokomotivai bus 
pasažierinių vagonų vežio
jimui, kiti prekinių. Prie 
to šiam gelžkeliui bus rei
kalinga dar 80 naujų loko- 
motivų kitų tipų. ,

Tie lokomotivai bus nau
dojami ant Pennsylvania li
nijos veikiančios tarp New 
Yorko, Philadelphijos ir 
Washingtono. Anglimi kū
rinami lokomotivai turės 
būti iš tų kelių išimti.

Gelžkelių nuostoliai. Kad 
gelžkelių kompanijos irgi 
turi didelius nuostolius pa
rodo Pennsylvania gelžke- 
lio ineigų sulyginimas šių 
metų su 1930 metais.

Balandžio mėnesį pernai 
ineigos buvo $9,570,360, šy- 
met tą pat mėnesi ineigos 
buvo tik $4,370,993.

Šymet per pirmus 4 mėn. 
inėjo $13,679,997, o per- 
gų buvo $13,679,997, o per
nai per tuos pat keturis mė
nesius — $29,505,396.

Bažnyčioms tai turi pini
gų. Presbyterionai rengia
si statyt katedrą prie West 
Park, North Side, kuri kaš
tuos net milijoną dolarių.

Susivienijo trys Presby- 
terionų parapijos ir sutarė 
įsirengti vieną milžinišką 
maldnami.

Balsavimo mašinos. Šio 
rudens rinkimams Alleghe
ny apskrityje jau bus gata
vos balsavimo mašinos, ku
rių užsakyta Bąltimorėje, 
Md., net 1,100. Jos kaštuos 
virš milijoną dolarių. Ma
šinas pradės pristatyti Bir
želio 8 d.

Streikuoja angliakasiai. 
Avella, Pa. — Trijose Car
negie Coal Co. angliakasy- 
klose sustreikavo darbinin
kai. Streiką vadovauja an
gliakasių unijos organiza
toriai.

Streikas pradėjo plėstis 
Pittsburgo apielinkėse Lib
rary, Coverdale ir Molle- 
nauer.

Ruošiasi streikuoti 4,000 
darbininkų iš Pittsburgh 
Terminal Coal Co. ir Val
ley Camp Coal Co.

Streikuojama prieš algų 
mažinimą.

Užmuštas P. Valasinas. 
Gegužės 12 d. automobi- 
liaus tapo užmuštas P. Va
lasinas. Velionis atvyko Į 
Ameriką karo laiku. Nors 
Chicagoj gyveno neperilgai 
bet savo gražiu užsilaiky
mu buvo Įgijęs daug drau
gų. Kadangi jis Chicagoje 
neturėjo jokių giminių kas 
galėtų rūpintis jo laidotu
vėmis, velionio draugai iš 
dviejų organizacijų kreipė
si prie graboriaus J. Lule- 
vičiaus ir j j Įgaliojo rūpin
tis laidotuvėmis iki atsi
šauks kas iš giminių. Vis
kas ėjo gerai iki neatsira- 
ko koks ten antras ‘šungra- 
borius’.

Pittsburge tapo surasta 
velionio teta. Patyręs apie 
tą tetą, ir kad velionis pali
ko pusėtinai gyvasties ap- 
draudos pinigų, tas antras 
“graborius” pasiunčia tetai 
telegramą liepdamas jai at
važiuoti pas jį, kadangi jam 
esą pavesta laidojimas. Te
tai atvažiavus, tas mekleris 
prišneka jai nebūtų daly
kų, buk J. Lulevičius areš
tuotas, buk jam atimta lei
dimas laidoti, ir tt. Be to, 
patyręs kad ta moteris yra 
gera katalikė, prišnekėjo 
jai buk tie “bedieviai” pa
laidos tavo “sūnelį” tikrai 
farmazoniškai, be bažny
čios ir “bedieviškose” kaili
nėse (velionis buvo laisvų 
pažiūrų žmogus ir nepri
klausė jokiai bažnyčiai). Ii 
tokiomis klastomis prikal
bėjo moteriai kad ji atimtų 
lavoną iš Lulevičiaus ir pa
vestų jam laidoti. Moterė 
lė tą ir padaro. Kyla tarp 
velionio draugų nepasiten 
kinimas, nes visi norėjo kai' 
žmogus butų palaidotas at
sakančiai, o ne tąsomas iš 
vietos į vietą. Musų smar
kusis “graborius” pamatęs 
kad gali būti prastai, pats 
neima laidoti bet perduo
da kitam graboriui, kokiam 
ten Airiui ant Madison st. 
Daugelis velionio draugų 
supyko ant tetos ir >ant to 
“graboriaus” už atėmimą 
lavono ir sakė net laidotu
vėse nedalyvaus. Ir taip 
velionis palaidotas Gegu
žės 20 d. dalyvaujant kelio
likai žmonių. Palaidotas 
kaipo prasčiausias asmuo.

Tokis graboriaus pasiel
gimas kaip to meklerio yra 
labai žemas ir nebiznieriš- 
kas. Reikėtų Lietuviams ir 
ant toliau prisiminti tokius 
apsireiškimus ir ateityje 
apsisaugoti. J. š.

BROOKLYN, N. Y.
Kupiškėnų kuopa. Čia 

atsilankė Kupiškėnų Bend
ro Klupo organizatorius J. 
J. Kulis iš Chicagos ir or
ganizuoja to klubo ketvir
tą kuopą. Pirma yra Chi
cagoje, antra Clevelande, 
trečia Pittsburge.

Čia jau prisirašė apie 100 
narių ir atrodo kad Kuliui 
čia geriausia pasiseks. Jis 
mat yra čia buvęs 1908-10 
metais siuvėjų unijos va
dovu ir turi daug pažysta
mų, tarp siuvėjų yra žino
mas kaipo teisingas ir dar
bštus žmogus, todėl jo seni 
draugai remia jo darbą. Jo 
užmanytas dalykas yra ge
ras — steigimas Kupiškyje 
liaudies namo.

Clevelando kuopa turi į 
100 narių; Pittsburgo — 
150 narių. Tikima Brook
lyn© srityje išauginti kuo
pą didžiausią iš visų, nes 
čia Kupiškėnai gerai gy
vuoja.

Generalinis organizato
rius Jonas J; Kulis pasie
kiamas Brooklyne antrašu 
193 Grand st.

Kupiškėnas.

Garbė tiems kurie darbuo
jasi teikdami visuomenei 
tokį gražų palinksminimą.

Koncertui užsibaigus se
kė šokiai.

Linkiu Dainos Draugijai 
augti ir bujoti ir surengti 
tokių vakarų kuodaugiau- 
sia. Ant. Kurelaitis.

I Kanados
i Naujienos

______

BALTIMORE, MD.

DAYTON
Nepaprastas “Margučio” 

piknikas. Birželio 14 d., 
sekmadienį, rengiama gra
žus “Margučio” piknikas 
puikioje vietoje, Hickory 
Grove. Dalyvaus pats mu- 
zikos-dainų karalius A. Va
nagaitis su savo draugu J. 
Olšausku. Tai pirmas toks 
piknikas musų mieste, kur 
skambės gražios Dzimdzių 
dainos ir juokai. Progra
mas prasidės po pietų, bet 
pats piknikas bus kaip pa
prastai. Bus taipgi šokiai, 
grieš Varašiaus orkestras. 
Piknikas daroma populia- 
riškas, su visai maža įžan
ga, vos 35c. ypatai.

Žodis Daytono ir apielin- 
kės Lietuviams. Musų tau
ta iš senovės yra žinoma 
kaipo dainų šalis, bet sve
timiems pavergus Lietuvą, 
jie slopino viską kas Lietu
viško. Nukentė ir musų 
gražios dainos, kurios tik 
liaudies lupose skambėjo.

Atgavus liuosybę, Lietu
va plačiai atgaivino ir vie
šą dainą, bet mes Ameriko
je gyvendami neturim tiek 
progų girdėti savo dainas. 
Komp. A. Vanagaitis, norė
damas palaikyti čionai tarp 
musų tą brangų Lietuvių 
turtą, dirba visomis galė- 
mis, pats dainuodamas, ir 
leidžia muzikos žurnalą 
“Margutį”, aplanko Lietu
sių kolonijas linksminda
mas visus gražiomis daino
ms. Jiedu su Olšausku yra 
misų meno žvaigždės. To
lei kiekvieno Lietuvio yra 
šventa pareiga atsilankyti 
i šį “Margučio” pikniką ir 
gražiai pasilinksminant da- 
sidėti prie palaikymo to jų 
didelio darbo.

Lankėsi P. Vasiliauskas. 
Gegužės 29 atvyko į Day
tona Povilas Vasiliauskas, 
buvęs “Dirvos” administra
torius, kuris užpernai mo- 
torcikliu apvažinėjo visą 
Lietuvą ir aprašinėjo “Dir
voje” savo įspūdžius iš Lie
tuvos, kuriuos visi su pasi
gerėjimu skaitė.

Trimitas.

pasidalinus minti-

J. Draugas peikia 
biznierius už ati- 
valgyklos ir sako

gaus dirbti daugiau įsiga
lėsią ir tada busią sunku 
jiems, karštiems katali
kams. Prancūzai yra fa
natikai tikėjimo atžvilgiu, 
nors patys apiplyšę vaikš
čioja, bet kunigus remia iš 
visų jiegų. Jie yra tokie 
tamsus gaivalai kad gyve
na rodos pora šimtmečių 
atgal. Jų negalima skai
tyti prie šių laikų kultūrin
gų žmonių. B. A.

NEW YORKO LIETU
VIŲ PASITARIMAS 
VAIZBOS REIKA

LAIS

DETROIT
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i SUSIVIENIJIMAS 
i LIETUVIŲ AMERIKOJE
I Didžiausia Lietuvių Organizacija ;
1 307 W. 30 Street New York, N. Y. j
! S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių 
J Kolonijose. »
; Turtas: $1,404,038.14 :
> S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. J 
Į Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. j
" Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- j 
« mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis J 
" nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- s 
* ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų J 
J prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 4 
h mergaites. JM *
m Informac'iu kreipk'**’’ i Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- “ 
J ba į vietinių kuopų valdybas. ,
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Puikus koncertas. Gegu 
žės 24 d. Baltimorės Lietu
vių Dainos Draugija patei
kė savo pirmą koncertą 
Lietuvių salėje. Koncertas 
prasidėjo 8 vai. vakoro.

Gražiai išpuoštoje sceno
je, uždangai pasikėlus, bu
vo Dainos Choras — buris 
gražaus, dailiai pasipuošu- 
sio jaunimo. Prie piano sė
dėjo p-lė Margarita Simai- 
:ytė. Publika gausingai plo- 
'0. Išeina p-lė Lelija Gele- 
liūtė, chorvedė. Dar dau
giau plojimo.

Programas buvo platus 
T turiningas. Po choro dai 
,navo K. Andreikus ir M 
Rutkus, paskiau solo Ele
na Mažintaitė. Lelija Ge 
ležiutė skambino piano.

Toliau dainavo Moterų 
Choras, po to solo M. Rut 
<us’; M. Simaitytė ir Jonai 
Simaitis grojo armonikom 
K. Rakauskaitė šoko; dai 
navo solo Julė Rastenienė 
po jos solo K. Andreikus 
po to L. Stankevičienė; to
liau duetas Julės Rastenie 
nės su K. Andreikum.

Dar viena, Antonetta 
Remeikytė, šoko ir pasku' 
užbaigė visas choras.

Chorus dirigavo Lelija 
Geležiutė, akompanavo M. 
Simaitytė; solistams akom 
panavo L. Geležiutė.

Choro vedėja tapo apdo 
vanota rožių bukietu. Vi 
sas choras taipgi, po pir
mos dainos, gavo didelę va
zą gėlių, paminėjimui dar
bo pradžios.

Solistai dainavo visi ža- 
vėjančiai, bendrai visi pro
gram© dalyviai atliko savo 
užduotis puikiai, už ką pub- 
ika nepagailėjo plojimų.

Netoli programo pabai
gos kalbėjo Adv. N. Ras
tenis vardan Dainos Drau
gijos, padėkodamas publi- i 
kai už gražią paramą orga- : 
nizacijai kuri vos ketverto 
savaičių senumo įstengė pa
rengti puikų vakarą. Pra- 1 
nešė kad mintis organizuo- 1 
ti tokią draugiją kilo Balti
morės Lietuvių Draugijų 
Taryboj ir kad keletui as
menų pasišventus sumany
mas tapo įkūnytas.

Gražiame pavasario laike 
gimė prakilni organizacija 
ir surengė puikų vakarą.' daugiausia gražių skaitymų.

Jaunuolių Ekskursija
Amerikos Lietuvių Eko

nominis Centras šią vasarą 
rengia Amerikos Lietuvių 
Jaunuolių Ekskursiją į Lie
tuvą. Ta ekskursija yra vi
suomeninės svarbos’, ji tu
ri sau už siekį grynai kul
tūrinės reikšmės dėsnius. 
Tuomi reikėtų susidomėti 
visiems gerų norų Lietu
viams ir dėti pastankų kad 
tokis Lietuvių kultūrinimo 
darbas pasisektų ir ateityje 
išsivystytų į vieną svar
biausią reiškinį.

Pirmutinė Liet. Ekono
minio Centro Ekskursija į 
Lietuvą išplauks Birželio 
27 d. Švedų Amerikos Lini
jos motorlaiviu Gripsholm. 
Kelionė bus iš New Yorko 
įer Gothenbufgą į Klaipė

dą.
Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa

TORONTO, ONT.
Atsakymas J. Draugui. 

Chicagos “Naujienų” 65- 
me n. tūlas Jaunimo Drau
gas su labai dideliu nusi
stebėjimu rašo apie Toron
to parapijom} surengtas pa
skaitas, iškritikuodamas re
ferentus taip kaip jam pa
tiko. Iš mano pusės nėra 
ko daug stebėtis iš refe
rentų, nes jie nebuvo iš nie
kur kviesti kokie žinovai, o 
tik tie patys iš savo tarpo 
darbininkai Lietuviai, su
siėję pasidalinti mintimis. 
Paskaitos buvo surengtos 
ne lyg kokios misijos ar 
teorijų išvedžiojimai, bet 
kad laiką kartu praleidus ir 
bendrai 
mis.

Toliau 
Lietuvių 
darymą
kad Toronto biznieriai eina 
politikos vėžėmis. Tai čia 
kaip tik priešingai. Mat, 
Žydas vis pirmiau skubina
si ant žmogaus pasakyti 
“jukš”, nes jis bijo kad ant 
jo kitas nepasakytų. Taip 
ir J. Draugas pasiskubino 
ant musų biznierių pasaky
ti jog jie eina politikos vė
žėmis, nes J. Draugas pats 
tik del politinių sumetimų 
neigia Lietuvį biznierių už 
atidarymą savo valgyklos 
šalę pirmesniojo R. valgyk
los. Mat, R. yra sėbras ir 
“Naujienų” ir J. Draugo, o 
antrasai biznierius turi sa
vo pažiūras, už ką “Naujie
nų” korespondentas su di
džiausiu pasipiktinimu jį 
neigia; nors žmogus norė
damas daryti sau gyvenimą 
persikėlė į potogesnę vietą 
ir prie to atidarė valgyklą.

Darbai negerėja. Nors 
jau pavasaris ir jau Birže
lio mėnuo, bet Kanadoje 
darbai nei kiek nepadidėjo. 
Daug suvargusių darbinin
kų laukė pavasario prašvin
tant, manė kad pavasario 
metu pavyks susirasti kur 
nors
nors centą del kąsnio duo
nos. Daug žmonių, jų tar
pe ir Lietuviu, yra skurde.

X. X.

darbas kad užsidirbt

MONTREAL
Perspėjimas bedarbiams. 

Lietuviai darbininkai, ku
rie dar nesat buvę šiame 
mieste ir nežinot jo gyveni
mo, patariu nei vienam čia 
nevažiuoti, nes praleisk sa
vo sunkiai uždirbtus pini
gus ir nieko nelaimėsit.

Yra čia nekurie ką dar 
patys turi šiokius-tokius 
darbus ir nežino sunkių są- 
ygų, jie paragina savo pa

žystamus bastytis į čia pre
kiniais traukiniais, bet tie; 
•curie atvažiuoja atisiduria 
dideliame varge, ir iš jo 
sunku pasiliuosuoti. Dar
bai eina visai silpnai. Mies
tas apgyventas Prancūzais, 
ir kurie juos patyrė žino 
<oks" gyvenimas tarp tokių 
žmonių.

Nors dabar atšilus pava
sariui prasidėjo daug sta
tybos darbų, bet nėra vil
ties gauti darbą, nes visi 
josai Prancūzai ir jie dau
giausia 
jaučius, 
gai net 
neduoti
jie visi esą bolševikai, kada

palaiko savo vien-
Francuzai kunl- 

iš sakyklų šaukia 
darbų ateiviams,

Protestuoja prieš ateivių 
registraciją. Detroito dirb
tuvės, svetimšalių organi
zacijos ir daugybė advoka
tų kovoja prieš sumanymą 
įvesti Michigan valstijoje 
svetimšalių registraciją.

Išdirbysčių atstovai pro
testuoja prieš tokį suma
nymą sakydami kad neku
rie ateiviai darbininkai yra 
geri specialistai ir jie ver
čiau mes dirbę o nesileis 
policijai daryti jų pirštų 
nuospaudas ir pereiti regis
tracijos procedūrą.

Kiti smerkia tą įstatymą 
kaipo nežmonišką. Jie sa
ko jog ves savo kovą prieš 
registraciją net aukščiau
siuose teismuose.

Advokatai paruošė 'fede- 
raliam teismui reikalavimą 
uždrausti įvesti registravi
mą ateivių dirbtuvėse.

Kanadiečiai kurie dirba 
Detroite negalės prisitaiky
ti prie to įstatymo, nes jie 
nėra Michigan valstijos gy
ventojai, o registracijos įs
tatymas reikalauja kad už
siregistruotų tik tos vals
tijos gyventojai. Tokiu bū
du Kanadieičai negali įsi
registruoti ii’ negalėtų dir
bti Detroite.

Valstijos viršininkai pa
sijuto su kokiu keblumu su
siduria norint įvykdyti re
gistraciją. Apie 200,000 ki
tataučių nepiliečių turi įsi- 
registruot bėgyje 60 dienų.

k.

New York. — Gegužės 13 
d. įvyko New Yorko srities 
Lietuvių pasitarimas Gene
raliniam Lietuvos Konsula
te, Lietuvių vaizbos reika
lais. Dalyvavo 19 asmenų 
iš New Yorko, Brooklyn© 
ir apielinkių.

Išanksto išsiuntinėtuose 
kvietimuose buvo nurodyta 
kad bus kalbama apie vi
suomeninius ekonominius 
reikalus, kurie liečia ir New 
Yorko apielinkę.

Pasitarimą atidarė Gen. 
Konsulas P. Žadeikis, pla
čiai paaiškindamas pasita
rimo reikalingumą, jo tik
slus ir uždavinius. Jis pa
žymėjo kad sistematingas 
Amerikos Lietuvių visuo
meniškai ekonominio orga
nizavimosi darbas, prasidė
jęs pernai pavidale ekono
minės konferencijos, nors 
ne lengvai bet eina pirmyn. 
Ekonominės konferencijos 
metu sudarytas Ekonomi
nis Centras stengiasi vyk
dyti savo uždavinius vieną 
po kito; štai jau išleido ir 
išplatino vaizbininkams la
bai svarbią knygelę Nr. 1, 
rengiasi išleisti šiais metais 
antrą knygelę; Ek. Centro 
turizmo skyrius ragina or
ganizuoti jaunimo ekskur
sijas Lietuvon ir turi pa
grindo tikėtis kad niekas 
neatsistos prieš tokį darbą, 
bet, priešingai, visi tam 
sandarbininkaus; pats Ek. 
Centro pirmininkas Dr. B. 
Puskunigis pasirengęs šią 
vasarą Vykti į Lietuvą ir ti
kisi dalyvaut Lietuvos Eko
nominėje Konferenc i j o j e 
Kaune.

Toliau kalbėdamas, p. Ža
deikis nurodė kad kiekvie
nam Lietuvių Vaizbos Bu
tui yra svarbu šie keturi 
uždaviniai:

1. Prekybos su Lietuva 
vystymas;

2. Turizmo į Lietuvą ska-
Ar jau išrašėt “Dirvą” 

saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

BREMEN

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

north german

EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

per Charbourg-6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec, trūkis iš Bremerhaver 

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi savaitiniai išplauki
mai gerai žinomais 
Lloyd Cabin laivais. 
Informacijos iš vie
tiniu agentu arba 
1119 EUCLID AVE.

CLEVELAND

n

tinimas ;
3. Jieškojimas rimtų in

vestavimo progų Lietuvoje;
4. Savo jiegų organiza

vimas, ekonominiam bei 
kultūriniam darbui pačioje 
Amerikoje.

Prie to buvo kitų svar
bių klausimi! apkalbėta, ap- 
dirkusuota ir j ieškoma ke
liai to siekti. 
------------------------------------------1----
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 micros gydy
mąsi, paremtą 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 šį mėnesį.—Skelbimas.

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

NEW YORKO - KLAIPĖDOS 
(dP-ea'

Speciales EKSKURSIJOS Į Lietuvą
Visos išplaukia motorlaiviu “GRIPSHOLM”

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

Rugpjūčio 19 d. Amerikos Liet. Ękon. Centro Eks.
Rugpjūčio 1 d. Specials- 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. Y.
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eisti šiais metais 
;elę; Ek. Centro 
yrius ragina or- 
ąurrimo ekskur- 
von ir turi pa- I 
itis kad niekas 
tries toki darbą, 
agai, visi tam 
kaus; pats Ek. į
nininkas Dr. B. Į
pasirengęs šią

r i Lietuvą ir ti- t 
t Lietuvos Eko- 
onferenc i j o j e

bedamas, p. Ža
lė kad kiekvie- 
ų Vaizbos Bu
rbu šie keturi

os su Lietuva

j Lietuvą ska

lnas rimtų in- 
ogų Lietuvoje; 
egų organiza- 
ominiam bei 
iarbui pačioje

(Juozas F. Smitrus)

vo kitų svar- 
apkalbėta, ap- 
jieškoma ke-
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Gilių aktivišku- 
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kaštų; jokių iš- 
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Kvalifikuotas ir prityręs 
agentas šiais laikais yra bū
tinas ir svarbus veiksnys 
biznio pasaulyje, ir Įvairių 
užsiėmimų žmonėms. Neda
ro skirtumo ar tai butų lai
vakorčių agentas, ar neju
damosios nuosavybės , ar 
apdraudos agentas. Jie visi 
yra oficialiai atsakomingi 
savo principalams, kuriuos 
jie atstovauja, ir darbo sri
ty jie turi prisilikyti įvairių 
federalės ir štatų bei mies
tų valdžios Įstatymų ir pa
tvarkymų.

Agentas ar Agentūra — 
yra kontraktu pagristas 
santykiavimas kuriuo ei
nant vienas yra kito Įgalio
tas jį atstovauti biznio ry
šiuose ir tranzakcijose.

Makleris arba Brokeris— 
yra asmuo, kuris tarpinin
kauja pirkimo-pardavimo 
derybose tarp pirkėjo ir 
pardavėjo. Jis neturi savo 
žinioje prekių ar turto, del 
kurio jis veda 
negali parduoti 
vardu.

Čia pravartu 
kad šiandien nėra lengva 
patapti Agentu ar Makleriu 
atstovauti patikėtinas ben
droves ar firmas, arba iš
gauti leidimą (laisnę). A- 
genturai ar Brokerio Įstai
gai. Pirm negu skiriamas 
agentas arba pirm negu jis 
gauna leidimą, jis yra stro
piai tiriamas ir kvočiamas 
tikrinant jo teisingumą, ga
bumus ar sugebėjimą, ląeį 
pareigų žinojimą. Daugu
moje atvejų agentas priva
lo sudėti užstatą, kad ga
rantuoti sąžiningą pareigų 
atlikimą atstovaujant tam 
tikrą prekybos ar biznio Įs
taigą. Todėl visuomet yra 
lengva patikrinti ar taria
masis agentas ar makleris 
yra tikrai Įgaliotas agentas 
pareikalaujant ar apžiūrint 
jo- raštinėj liudymą iš kom
panijos, kurią jis sakosi at
stovaująs.
Ką laivakorčių agentas gali 
Tamstai pagelbėti, jei Tam
sta rengiesi keliauti Lietu

von ?
Iš savo patirties ir arti

mo pažinimo visų laivų lini
jų ir kompanijų, agentas 
gali suteikti Tamstai laivus, 
kelionės kryptis ir tt., ir 
Tamstai gali išanksto re
zervuoti geriausius galimus 
patogumus žemiausia kai
na, priruošti visus doku
mentus paso ir vizų išgavi
mui. Jei Tamsta nesi Ame
rikos pilietis, agentas pa
tirs, jei galima, Tamstos at
vykimo Amerikon metus, 
mėnesį, dieną, laivo vardą, 
tuo budu užtikrinant išga
vimą leidimo grįžti Ameri
kos (Re-enter Permit), kad 
Tamsta galėtum saugiai ir 
be kliūčių grįžti Į Amerikos 
Jungtines Valstybes. Jis ap
draus ir pasirūpins Tam
stos bagažu. Jis pats paly
dės arba parūpins palydovą 
pakeliui į laivą, ir Įteiks 
Tamstai nedidelį paprastą 
voką, kame Tamsta rasi sa
vo visus dokumentus, kaip 
pasą, leidimą sūgryžti, lai
vakortę ir tt., ir daugelį ki- 
tų daiktų reikalingi! kelio-

derybas ir 
vien savo

Įsidėmėti,

J. A. URBONAS
531 Alichigan avė. Dayton 

užlaiko visokius

Lietuviškus Rekordus

Broke- 
ir la- 
galės 

atlikti,

nėję, tuo budu užtikrinant 
Tamstai sėkmingą kelionę 
su poilsiu ir smagumais.
Kuo Tamstai gali patarnau
ti žemnamijos (real estate) 

agentas?
Tamsta rasi daug leng

viau pasinaudoti kvalifi
kuoto gabaus ir teisingo 
brokerio-agento patarnavi
mu pasirenkant pageidau
jamą nuosavybę, kadangi 
jis gali Tamstai patarnauti 
panaudodamas savo patirti 
ir pažintis ar tai perkant ar 
parduodant turtą, 
ris-agentas greičiau 
biau patenkinamai 
pirkimą-pardavimą
negu vidutiniškas savinin
kas. Jis prižiūrės, kad pir
kimo ar pardavimo sutartis 
butų surašyta, kaip sulyg
ta, kas yra labai svarbu, ka
dangi sutartys yra teismo 
Įstaigų aiškinamos ii' pačioj 
sutarty vartojamos kalbos 
ir jokie paaiškinimai žodžiu 
nėra priimtini jei tas prieš
tarauja raštiškai sutafčiui. 
Jie parėdys, kad, pirm negu 
žemės ar namų pirkėjas 
priims turto pervedimo ak
tą, advokatas ar atatinka
mas asmuo patikrintų nuo
savybės teises. Taip-gi, jis 
tinkamai apsaugos Tamstos 
teises imant hipotekos sko
lą (morgįči). Taigi, Tamsta 
gali matyti kad tinkamas 
brokeris-agentas yra tikrai 
vertingas draugas.
Apdrauda:

Draudimas yra 
reikalas. Norint

Rusija užima pirmą vie
tą pasaulyje kviečių augi
nime.

Sakoma kad Rusija 1930 
m. išaugino kviečių 1,097,- 
000,000 bušelių, arba net 
246,000,000 bušelių daugiau 
negu išauginta Suv. Valsti
jose.

1913 m. Rusija buvo už
ėmus pirmenybę kviečių au
ginime, kada gavo 1,028,- 
000,000 bušelių. Laike ka
ro ir per kelioliką metų po 
karo jos kviečių saikas nu
puolė, o žymiai pakilo Ame
rikos, Kanados, Argentinos, 
Indijos ir Australijos.

Europos šalys k u r i o s 
užsiima javų auginimu, 
1913 m. bendrai išaugino 
kviečių 1,301,000,000 buše
lių. Laike karo auginimas 
beveik sustojo. Turėjo pri
statyt Amerika ir kitos ša
lys kituose kontinentuose. 
Dabar pati Europa jau vėl 
prisiaugino 1,362,000,000 b. 
kviečių (1930 m.).

Europai pačiai prisiaugi
nus kviečių gana, tos šalys 
kurios jai pristatydavo grū
dus, 1930 metais turėjo ben
drai 3(14,000,000 bušelių per
viršio.

Kanada, paveizdan, 1930 
m. priaugino 166,000,000 b. 
kviečių daugiau negu 1913 
m., Argentina —134,000,000 
b. daugiau; Australija — 
102,000,000 b.; Suv. Valsti
jos — 88,000,000 buš. dau-

Viena Amerikone rašyto
ja, Mrs. Walter Ferguson, 
štai kaip atsiliepia apie vy
rus kurie priešingi gimdy
mų kontroliavimui:

Vienas iš juokingiausių 
dalykų kokis nutiko šioje 
kartais keistoje šalyje buvo 
tai vienos moteries debatai 
su Georgia valstijos aukš
čiausio teismo teisėju, ku
ris yra tėvas 18 vaikų.

Tas patriarkas, kurs sto
vėjo griežtai už vyro teisę 
prie šeimynos platinimo, rė
mė savo argumentus' ant 
biblijos, kaip ir visi gimdy
mo kontroliavimo priešai 
remiasi. Biblijoje pasaky
ta kad medis kurs neišduo
da vaisiaus turi būti iškir
stas ir sudegintas.

Keista, mes negirdėjom 
nei žodžio iš tos motinos 
kuri pagimdė tuos 18 vai
kų. Ar gal reikia sakyti 
keleto motinų, kadangi iš- 
auginimas tokios šeimynos 
tankiai numarina dvi ar 
tris moteris.

Išrodo vyrams visai ne
tiktų kištis su savo prirody
mais jog suteikimas žinių 
apie veisimosi išvengimą y- 
ra blogas dalykas, nes nei 
vienas iš jų niekad nepa- 
gimdė kūdikio. Gali būti 
kad paliautų jie protestavę

prieš gimdymų kontroliavi
mą jeigu kuriam tokiam 
dievobaimingam žmogeliui 
reiktų pasiimti gimdymo 
pareigas sau.

Vyrai tame klausime tik
tai teorizuoja. Moterys ži
no ką jos kalba.

Jos pergyveno tą mirti
ną nuovargį, paraližiuojan- 
tį silpnumą, aštrius skaus
mus kurie ateina su pagim
dymu kiekvieno kuJikjo. 
Jos žino jog turėjimas kū
dikio yra paskutinis sun- 
kiausis motinystės darbas.

Jos žino kad jeigu jos ne
bus stiprios ir sveikos, jos 
neatlaikys toje valandoje. 
Jos žino jog yra dar ir auk
štesnės pareigos' link kūdi
kio, ne vien tik suteikimas 
gyvybės.

Vyrai padirbo teoriją jog 
kontroliavimas gimdymų y- 
ra nuodėmė. Kaip visada 
buvo su vyrais, kuomet jie 
norėjo viešpatauti ant pri
spaustų moterų, jie noriai 
primetė kaltę savo Dievui, 
buk taip Dievo skirta.

Musų moteriška lytis nu-į 
kentė didžiausias paniekusi 
ir pernešė sunkenybes de-1 
lei perdaug laisvo panaudo
jimo krikščioniško tikėjimo 
kaipo ginklo prieš jas vyrų 
rankose.

Ohio, W. Va., Perm, ir N. 
J., puodininkystės industri
jos darbdavių ir darbinin
kų konferencijoje Clevelan- 
de pereita savaitę sutarta 
numušti darbininkams 10" 
nuo algų.

Rybnik, Silezijoj, vienas 
Lenkas, raginamas pačios 
eiti dirbti, pagriebęs kirvį 
nužudė keturis savo vaikus 
ir pats susižeidė, bet nepa
sidarė galo.

SKANDINAVV-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

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

palaikomas nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

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

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

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

Užgirtos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Visos pastangos bus pašvęsta padarymui keliones 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'
218 Washington St., Boston, Mass. 130 No. La Salle St., Chicago, III.

969 St. Antoine Street Montreal, Que., Canada

nuosto- 
agentas

painus 
nutarti 

koki polisą imti ir išgauti 
atatinkamą polisą su vi
somis smulkmenomis, —ge
ras prityręs agentas labai 
daug gali Tamstai pagelbė
ti. Todėl, vidutiniškam as
meniui parankiausia yra 
pavesti savo apdraudos rei
kalus savo agentui-broke- 
riui su nusistovėjusia repu
tacija, kad jis išgautų ne
ginčytiną polisą. Jis atliks 
taipgi ii' daugumą tekniško 
darbo, k. a. seks atnaujini
mo datas, pakeitimus ir tt. 
Kaip jau ankščiau sakiau, 
draudimas yra painus rei
kalas, ir kiekvienoje drau
dimo problemoje rišasi pen
ki svarbus veiksniai: 1) tin
kama kompanija, 2) atatin
kamas polisas, 3) žemiausia 
mokestis, 4) nuolatinė ap
sauga, ir 5) greitas ir tei
singas atlyginimas už bet- 
kokius pakeltus 
liūs. Jei Tamstos
yra gabus, prityręs ir sąži
ningas, jis patenkins visas 
šias penkias sąlygas.

Per savo 21 metų prakti
ką, kaipo tiesioginis Įvairių 
laivakorčių linijų atstovas, 
aš dažnai keliavau Į įvai
rius Amerikos kampus ir 
patyriau, kad Amerikos gy
ventojai. negali patenkina
mai vykdyti jokių biznio 
tranzakcijų be tarpininka
vimo sąžiningų ir gabių a- 
gentų, kurie ne tiktai su
taupo nemažai laiko ir pini
gų, bet ir suteikia vertingą 
apsaugą ir talką visais ga
limais budais.

Baigdamas noriu paste
bėti, kad jei Tamsta pasi
rinkai tinkamą agentą, tai 
jis bus Tamstai neįvertina
mas draugas ir talkininkas, 
ir atsilygindamas už Tam
stos patronizavimą jis su
taupys Tamstai nemažai 
nemalonumų, keblumų ii' 
pinigų, ir daugelyj atvejų 
jis Tamstą apsaugos.

per metus

Ne

EtSiNORS, CAL.

mus - 
balsą.
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PAKLAUS\L 
PER RADIO— 
L tieky Striki 
šokių orkestre, 
kuris g r c /. i a 
kiekvieną An
tradienį. Ketvir
tadienį ir Šešta
dienį, vakarais 
per N. B C. ra
dio stotis.

It’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

JūsGerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — pries kosulį

Rusija tlio tarpu numu
šė kviečių kainas ir išdum- 
pavo užrubežiuose beveik 
100,000,000 bušelių kviečių, 
apversdama pasaulinę kvie
čių rinką.

Rusija žada ir toliau to 
laikytis — 1931 metais au
gina apie 70,000,000 akrų 
kviečių — 19,000,000 akrų 
daugiau negu pernai.

KARALIŲ ALGOS
Siamo (Azijoje) karalius, 

kuris dabartiniu laiku lan
kosi Amerikoje, akių gydy
tis, gauna algos 
Amerikoniškais 
dolariais

Italijos
Anglijos
Japonijos
Belgijos
Pietų-Slacijos
Rumunijos
Švedijos
Bulgarijos
Danijos
Norvegijos
Buvęs Vokiečių

gaudavęs algos per metus 
$5,000,000.

Buvęs Austro-Vengrijos 
imperatorius—apie $5,000,- 
000.

Buvęs Rusijos caras — 
apie $8,500,000.

Nesenai netekęs sosto Is
panijos karalius — 1,775,- 
000.

$3,500,000 
$3,200,000 
2,900,000 
2,250,000 
1,075,000 

655,500 
500,000 
463,000 
400,000 
300,000 
244,000 

kaizeris

so.

TIKRI IR
NETIKRI 

ŠVENTIEJI
Reikalaukit tuoj Dr. Jono 
šliupo knygelės “Tikri ir 
Netikri šventieji”, kurios 
dar galima gauti “Dirvo
je”. Kaina 25c. su prisiun- 
timu. Siųskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

pasiimk LOCO
Uždėkite savo pirštą ant gerklės - ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
palytėjote larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė - 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Turėkite minty faktą, kad 20.579 Amerikos 
gydytojų yra pareiškę, kad LUCKIES turi mažiau 
gerklę erzinančių savybių negu kiti cigaretai.
Vienas Gydytojas Rašo:

“Mano manymu “LUCKY STRIKE” turi ma
žiausia gerklę erzinančių savybių negu Ęiti 
cigaretai, kuriuos man teko rūkyti. O aš esu 
rūkęs cigaretus daug metų.”

Kitas Gydytojas Rašo:
“Aš esu tikras, kad “Spraginimo” procesas 
panaikina gerklę erzinančias savybes. Asme
niškai aš įsitikinau, jog “LUCKY STRIKE” 
turi mažiau tų erzinančių ypatybių negu kiti 
cigaretai.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerklės apsauga - prieš knitėji-

prieš kosulį. Apsaugok savo brangųjį



DIRVA

KAIP BUVO IŠRASTA JAVAMS KIRSTI MAŠINA

IR KAS BUVO JOS IŠRADĖJAS

DABAR VISIEMS AIŠKU
*---------------------------

“Tėvynės” 21 ir 22 nume
riuose tilpo nuodugnus ra
portas SLA. Finansų Komi
sijos apie jos-patyrimus da
vime paskolų iš SLA. iždo 
“pasitinkėjimo ir draugin
gumo principu”. Tame ra
porte aiškiai išdėstoma vis
kas kas SLA. narius apei
na ir toliau del to ginčų bū
ti negali.

Pasakyta kur ir kodėl 
kalti kiekvienas iš Pildomo
sios Tarybos narių. Aišku 
dabar kiekvienam ir politi
kuojančiam ir rimtam Su
sivienijimo nariui kad ko
misija neapkaltino nei vie
no už keno nors kito kaltę, 
bet kožną už jo paties pa
darytas klaidas ir kaltes. 
' Šitas dar labiau patvirti
na SLA. Prezidento Gegu
žio politikavimą ir jo pas
tangas suversti kaltę ant 
vietos Sekretorės, Jurgeliu- 
tės.

Kad Gegužis veikė išvien 
su organo redaktorium Vi- 
taičiu savo asmeniniam la
bui aiškiai rodo tas faktas

Islandija Nori Tapti 
Respublika?

Islandija, sala šiaurinia
me Atlantike, kur vasarą 
buna diena ištisai per ke
lias savaites, o žiemą var
giai saulę mato, sumanė 
kad jai reikia nepriklauso
mybės. Toj saloj gyvena 
apie 100,000 Skandinavų.

Islandijos istorija nusitę
sia virš 1,000 metų atgal. 
Į tą salą bėgdavo prasikal
tėliai iš Danijos, Norvegi
jos, Švedijos ir Anglijos. 
Jų buvo ir gabių politiškų 
prasikaltėlių ir jie buvo Įsi
steigę Respubliką su par
liaments Pernai buvo ap
vaikščiojama 1,000 metų su
kaktuvės Islandijos parlia- 
mento. Sakoma kad tai bu
vęs pirmas demokratiškas 
parliamentas.

Bet Islandai, kaip ir visi 
kiti, vaidijosi, pešėsi savo 
‘demokratiškoj respublikoj’ 
ir salą paėmė po savo val
džia Norvegija.

Kada suiro Skandinavų

vienybė ir Norvegija persi
skyrė su Danija, Islandai 
liko prie Danijos. Danijos 
karalius ir dabar skaitosi 
tos salos valdovas.

Slovakai Nori Skirtis 
nuo čekų

Kad Lietuvių su Latviais 
unija nebūtų buvus pasek
minga parodo tas faktas 
kad Slovakai nesugyvena 
su Čekais ir nori sųardyt 
Čekoslovakiją ir tapt laisvi 
ir nepriklausomi.

Po karo, Slovakai rado 
tinkamu sudaryt bendrą 
valstybę su Čekais (Bohe- 
mais) ir tą Įvykdė. Bet Če
kai, būdami mokytesni. ir 
smarkesni, nori visur val
dyti, Slovakus stumdami i 
užpakalį.

Amerikoje labyn ir labyn 
plečiasi tarp Slovakų bruz
dėjimas už atsimetimą nuo 
Čekų. Slovakų yra apie 4 
milijonai su Čekais ir dar 
apie pusė milijono po Ven
grija.

Reikia tikėti kad prie at
siskyrimo prieis.

jog Finansų Komisijos ra
portas “Tėvynėje” tilpo vos 
tik tuo laiku kada tikėtasi 
išmesti Sekretorę iš vietos, 
o kartą ją išmetus, nariai 
gali sau skaityt raportą 
nors ir dešimts kartų, Ge
gužiui ir Vitaičiui galvos 
butų neskaudėję.

Jeigu tas raportas butų 
pasirodęs spaudoje anks
čiau, Gegužis butų sulaukęs 
protestų prieš savo suma
nymą Sekretorę išmesti iš 
vietos už tą už ką yra ly
giai kaltas ir pats Prezi
dentas.

Laiku padėtis išgelbėtą 
laiku pasisekė Įrodyt politi
kieriams kad jie per toli ei
na savo politikose ir kad be 
seimo neturi teisės atstaty
ti iš vietos Sekretorės už 
tokį nuostoli Susivienijimui 
kurį visa Pildomoji Taryba 
padarė.

timos apskrities atjojo ūkininkas į jo dirb
tuvę ir nusipirko pjaujamą mašiną. Taip 
tai, po devynių metų nuo išradimo, McCor
mick gavo parduoti pirmą savo mašiną!

Mašina pragarsi visose šalyse
Padrąsintas savo mašinos pardavimu, 

McCormick padirbdino daugiau mašinų ir 
nustatė joms kainą po $100, pradėdamas 
smarkią agitaciją išpopuliarizavimui savo 
naudingo ūkiško padaro. Jam reikėjo iš
varyti iš ūkininkų galvų jų keistą nusi
statymą prieš “tą išmislą” ir pertikrinti 
juos kad mašina keliariopai už save už
simokės. Progresas buvo lėtas; 1841 me
tais jis pardavė dvi mašinas, 1842 metais 
septynias. 1843 metais pardavė jau net 
29, o metais po to pardavimas pakilo iki 
50 mašinų. Lėtai bet tikrai naudingumas 
ir garsėjimas jo mašinos plito.

Kuomet mašinų užsakymai pradėjo 
plaukti iš tolimų valstijų—iš Illinois, Wis
consin ir Iowa — išradėjas susidūrė su 
klausimu kaip mašinas greičiau pagamin
ti ir kaip jas pristatyti pirkėjams. Maža 
jo dirbtuvė Walnut Grove miestelyje, Vir
ginia valstijoje, buvo permaža aptarnau
ti didėjantį reikalavimą mašinų ir ji buvo 
pertoli nuo ūkiškų valstijų kad butų gali
ma mašinas laiku pristatyti.

Mississippi upės pakraščių valstijos 
vadinamos “vakarais”, smarkiai augo kai
po šalies javų auginimo sritis, ir McCor- 
mickui buvo patarta įsteigti savo dirbtuvę 
viduryje šio didelio ūkių ruožto. *

McCormick apsilankė vakaruose. Ten 
jis pamatė šalį smarkiai užsipildančią 'at
eiviais ir plačius, lygius žemių plotus pa
verčiamus Į javų juras.

Patrauktas patogia padėtimi, McCor-

Teisingas Latvis
Amerikos laikraščiai pa

davė žinią kad Seattle mie
ste (Wash.) pasimirė 77 m. 
amž. Latvis, Jonas Leck- 
ney, kuris testamentu pali
ko visą savo turtą, apie 
$2,515, Suv. Valstijų val
džiai. Jo duosnumo prie
žastis, sako jis testamente, 
ta kad jo tėvynė Latvija 
neatlygino jo antrai tėvy
nei Amerikai karo skolų.

Ameiika jo dovaną pri
ėmė ir įrašė Latvijos sko
los Amerikai sąskaitom

Tautininkų Pareiškimas 
Arkivyskupui

Lietuvos Tautininkų Są
jungos centras įteikė Kau
no arkivyskupui Skvireckui 
ilgą pareiškimą, kuriame 
Įvardijama daugelis kuni
gų, ypač mokyklų kapelio
nų, kurie varo slaptą agita
ciją prieš vyriausybę.

Prie kitko tame pareiški
me pas'akoma kodėl užda
ryta ’Ateitininkų organiza
cija, ir arkivyskupas prašo
mas sudrausti politikuojan
čius kunigus.

Šiuo tarpu Lietuvoje eina 
gausus kunigu baudimas už 
jn prieš-valdišką darbą ir 
skelbimą politikų bažnyčio
je vietoje pamokslų.

SUDIEV....
Sudiev, ir vėliai tavo veido 
Nebematysiu gal daugiau, 
Svajota laimė mus apleido, 
Reikia dangintis, kur, toliau....

Ar leis likimas mump besueiti, 
Ar nebus ašaros veltui?....
Gal jau bus mintys pasikeitę, 
Ką besakytum tuosyk tu?....

Skaudu, širdis skausmuose skęsta, 
Sunkaus likimo nuskriaustam, 
Nors manyj liūdnos mintys bręsta, 
Nėr ko daryti man silpnam/...

Nūn mano kelių nepakreipti, 
Negryš svajota laimė, ne 
Juk nieko negaliu aš veikti, 
Tave minėti tik sapne....

Bet nepamiršiu laimės dienų 
Kad glaudžiau tave prie savęs; 
Širdies plakimą tavo kiekvieną 
Jausiu savo širdies gelmės’....

Sakeisi tu jog myli mane, 
Meilę patvirtinai bučkiu, 
O aš apleidęs juk tėvynę 
Palikau tave ten sykiu....

Kai]) po žiemos dienos sušvinta 
Ir skleidžia džiaugsmo spindulius, 
Tegul ir mums tas džiaugsmas krinta 
Atskleidžiant meilės žiedelius....

Kad vėl galėtume sueiti,
Draugėje linksmintis, dainuot, 
Meile gimtam kiemelyj žaisti — 
Tuomet nereiktų aimanuot!

Sudiev tau, gėle išsvajota,
Ir audringų dienų viltis, 
Likimo skirta man klajoti — 
Toki gyvenimo buitis....

Arutis.

ŽIBUOKLĖS
Žibuoklių kvapas ore plauko, 
Nors pievoj jų ir nematyti. 
Naktis nusviro jau ant lauko, 
Žibuoklių kvapas ore plauko. 
Naktis tylioji žino daug ko, 
Bet ko ? — negali paskyti.... 
Žibuoklių kvapas ore plauko, 
Nors pievoj jų ir nematyti....

—K. Binkis.

LIAUDIES DAINA
Oi tai dėkui močiutei, mano mielai širdelei, 
Kad mane užaugino tokią gražią dukrelę. 
Tik ne dėkui močiutei, mano mielai širdelei 
Kad ma*ne pažadėjo girtuoklėliui berneliui. 
Jisai gėrė dienužę, uliavojo naktužę, 
Jis pragėrė namelius ir nuo lauko rugelius, 
Jis pragers mane jauną ir nuo rankų 

žiedelius....

Pjautuvai buvo vienatinis pjovimo būdas
Šimtas metų atgal ūkininkavimo bu

dai buvo mažai ką pasikeitę nuo to kaip 
jie buvo bibliškais laikais. Javai buvo vis 
kertami rankom pjautuvais. Kada buvo 
nukertami, juos sugrėbdavo ir surišdavo 
į kulius. Paskui veždavo į kluonus ir kul
davo spragilais. Geras bernas pajiegda- 
vo nukirsti du akru javų per dieną. Bet 
tai buvo sunkus darbas.

Tačiau mašinos diena artėjo ir ūki
ninkai jieškojo darbą taupančių įnagių 
atlikimui darbo ukėse, kaip buvo jieškoma 
budai palengvinimui darbo dirbtuvėse.

Devyniolikto šimtmečio antrame de
šimtmetyje Virginia valstijoje (Ameri
koje), ūkininkas, vardu Robertas McCor
mick, kantriai sau vienas dirbo norėdamas 
išrasti mašiną kirtimui javų. Nežiūrint 
jo didelių pastangų, iš jo mašinos nieko 
neišėjo ir jis savo pasiryžimą pametė.

Jo sūnūs, Cyrus McCormick, taipgi 
nepakentė sunkaus darbo kertant javus ir 
pradėjo galvoti apie išradimą javų kerta
mos mašinos, nors jo tėvui nepasisekė.

Svarbiosios ypatybės kertamos maši
nos kurias jaunas Cyrus išgalvojo randa
si pjaunamose mašinose ir po šiai dienai.

Tarp tų dalykų vienas yra sparnai ku
rie skyrė javus po pluokštą ir vertė ant 
pjovėjo ir platforma surinkimui grudų ka
da jie byra. Bet Cyrus turėjo pasidaryt 
visas savo mašinos dalis rankom, ir todėl 
jo keistas sugalvatas padaras pradėjo su
sidaryti išlėto.

1831 metais, ateinant pjūties laikui, jo 
kad ir labai prasto subudavojimo mašina 
buvo gatava. Kada mašiną išvežė į lauką, 
visų nuostabai, pasirodė kad nors tokia 
prasta ir neapdirbta, ji nukirto javų tiek mick 1848 metais persikėlė į Chicagą, ku- 
kiek per tiek pat laiko nukirto šeši vyrai, ri tada buvo mažas miestelis su apie 15,000

Neužilgo po to jaunas McCormick su gyventojų. Ten jis pasistatydino dirbtu- 
savo mašina darė viešą demonstraciją pa-lvę. 
rodymui kaip jis javus pjauna. Žmonės 
kurie matė labai stebėjosi ir sveikino jį ir 
jo išradimą. Vaikinas tada buvo 22 metų 
amžiaus ir jau atsistojo ant kelio j garbę 
ir turtus, nors patyrė kad tas kelias buvo 
labai ilgas ir sunkus.

Išradėjo vargai
Pačios mašinos išradimas buvo dar 

tik pusiau laimėjimas kovos. Kaip pasiro
dė, jos išradimas buvo sulyginamai leng
vas su tuo kaip paskui buvo ilga ir sunki 
kova rasti jai pirkėjus.

Po pasekmingų viešų demonstracijų 
savo mašinos, 1833 metais McCormick pra
dėjo skelbti jog jo javų kirtimo mašinos 
parsiduoda po penkiasdešimts dolarių, bet 
nesirado jokio ūkininko kuris butų užsi
norėjęs pirkti javams pjauti mašiną.

Ūkininkai nenorėjo jtj pirkti dėlto kad 
darbininkai buvo pigus, dirbo veik dykai, 
ir jie nepermatė kad mašina apsimokėtų 
pati už save. Ūkių darbininkai priešinosi 
mašinų įgijimui sakydami kad mašinos at
ims iš jų duoną.

Nenusimindamas, McCormick tęsė sa
vo mašinos pagerinimus, ir 1834 metais 
(būdamas 25 m. amžiaus) jis savo išradi
mą užpatentavo.

Negalėdamas rasti pirkėjų savo maši
noms, jis vėl nuėjo ūkininkauti, bet vargo 
vos galėdamas sudurti galą su galu. Vė
liau jis įsitaisė sau mažą geležies liejyklą, 
ir per tūlą laiką darė neprastą pragyve
nimą.

Tada užėjo didėji 1837 metų finansi
nė panika, geležies kainos nupuolė ir Mc
Cormicko biznis žlugo. Jis pražudė savo 
ūkę ir visą savo nuosavybę kokią galėjo 
parduoti — viską išskiriant javų kirtimo 
mašiną, kurią jo skolininkai nematė ver
tu nei atimti. Nenusimindamas iš šios 
nelaimės, Cyrus gryžo į savo dirbtuvę sa
vo tėvo ukėj ir. pašventė visą savo laiką 
tobulinimui savo mašinos.

Metas vėliau vėl jis darė demonstra
ciją javų kirtimo ta mašina, bet negalėjo 
parduoti nei vienos.

Bet štai, vieną dieną 1840 metais iš ar- i

NUSIŽUDYMAI
Pereitą metą Suv. Vals

tijose papildė saužudystes 
apie 20,000 ypatų. 30,000 
kitų kėsinosi nusižudyti bet 
nepasisekė. Reiškia visi tie 
50,000 žmonių priėjo prie 
išvadų kad jiems neapsimo
ka maišytis šiame pasauly
je tarp gyvųjų.

1900 metais surinktomis 
žiniomis, nuo 100,000 šios 
šalies gyventojų nusižudy
mų buvo po 15, 1930 m. iš
puola po 20 nuo 100,000 gy
ventojų.

MERGA
Šie nauji prenumerato

riai užsirašė apysaką “Ju
ros Merga”:

Pov. Gurklis, Montreal, 
Kanada, rašo: Kaip tiktai 
pradėjau dirbti stengiuosi 
atsilygint už “Dirvą”, pri- 
siunčiu $1.50 už “Dirvą” ir 
£1.50 už knygą “Juros Mer
ga”.

Pranas Jurėnas, iš Chi
cago, Ill., rašo: Prisiunčiu 
Lietuvos bono kuponą ver
tės $2.50, Iš jo $1 už pusę 
metų “Dirvos” ir $1.50 už 
knygą “Juros Merga”.

Marė Stanaitienė, Buffa
lo, N. Y., rašo: Noriu būti 
skaitytoja ’“Juros Mergos” 
ir užsirašau prisiųsdama $1 
už tą knygą.

Ona Yarns, vietinė, užsi
rašė knygą “Juros Merga” 
užsimokėdama $1.

Pranė šukytė, vietinė, už
sirašė apysaką “Juros Mer
ga” ii’ užsimokėjo $1.50.

Juozas Raščiukaitis, vie
tinis, užsimokėjo $2 už pre
numeratą “Dirvos” ir $1.50 
už knygą “Juros Merga”.

Nors ūkės vakaruose augo visomis 
pusėmis, darbininkų joms buvo maža. Ne
galėdami gauti gana darbininkų pjūties 
laiku, ūkininkai pirko pjaunamas mašinas. 
McCormicko biznis augo labai smarkiai. 
1850 metais jis pardavė 1550 mašinų.

Neilgai trukus McCormick Kompani
ja tapo didžiausia tų dienų idndustrialė įs
taiga. Jos nepaprastas augimas buvo ga- branginta, nes knyga didė
jimas McCormicko sumaniu bizniavimu. 
kuris buvo pažingėjęs toli priešakiu negu 
kiti tų dienų bizniai. Jis su kiekviena sa
vo mašina davė raštišks garantavimą ii1 
pardavinėjo mašinas ant išsimokėjimo.

Jis buvo vienas iš pirmutiniųjų pama
tyti skelbimosi svarbą ir pradėjo skelbti 
savo biznį labai plačiai, nuolat laikydamas 
savo produktą publikos akyse skelbimais 
laikraščiuose ir ruošdamas kontestus ir 
viešas demonstracijas savo mašinų veiki
mo.

KAS DAUGIAU?
Tapkit prenumeratorium 

gražios apysakos “Juros 
Merga” prisiųsdami $1 ar
ba $1.50. Knyga graži, pa
veiksluota. Joje tilps jūsų 
vardas jei užsisakysit da
bar. Vėliau kaina bus pa-

lė, virš 300 puslapių.
Užsiprenumeravimui šios 

knygos nereikia būti “Dir
vos” skaitytoju akas prisius 
$1.50 ar $1 tas gaus knygą.

(Bus daugiau)

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. 
Knygele yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

SAPNINYKAS ,
KAINA

REIKALAUKIT 
6820 Superior Ave.

75c.
“DIRVOJE”

Cleveland, Ohio!
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Smagiausia komedija iš visu!

“ŽENTAI IŠ 
AMERIKOS”

(Dvieju aktų, 56 pusi.)
Reikalaukit šios komedijos 
tuojau. Lengva perstaty
ti, reikalauja trijų moterų 
ir keturių vyrų. Vaizduo
ja Amerikiečių atsilanky
mą Lietuvoje ir ypač bėdas 
vieno butlegcrio senbernio, 
kuris visą amžj nenorėjo 
ženytis.

Knygeles kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

:ŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokiu Lietuviškų šo

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

SKAITYTOJAMS
Jeiffu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siųst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.
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Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito num.)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Ramojus, surištas ir pamestas ant 
minkštos žemės, gulėjo ilgą laiką iki pra
dėjo atsipeikėti. Kada atsigavo, pradėjo 
jausti didelį skaudėjimą galvoje; jautė 
kad jo viena ausis ir vienas šonas veido 
apkrekėję krauju. Netvirtai suveržtas 
rankas atsiliuosavo, ir tuoj atsirišęs ko
jas pradėjo slankioti po požemį jieškoda- 
mas durų. Apie požemius jis nusimanė: 
jeigu yra požemis tai turi būti ir išeiga iš 
jo. Patamsėse pradėjo čiupinėtis jieško- 
damas išeigos. Bijojo perdaug judėti kad 
kas nesubildėtų ir viršuje neišgirstų sar
gai. Požemio sienos buvo iš gulsčių rąstų 
vienas ant kito sudėtų; lubos buvo neauk
štai ir lengvai pasiekiamos; bet lubose iš
eigos nejieškojo. Rūpėjo rasti išeigą iš 
požemio į lauką. Beslankiojant pasieniais, 
vienoje vietoje užtiko duris stipriai dviem 
balkiais užspręstas kad niekas iš lauko i 
pilį neįsigautų. Labai atsargiai nukėlė 
balkius, ir kaip tik nuėmė viršutinį balkį 
sunkios durys pradėjo griūti ant jo, nes 
buvo ne ant užkabų, o tik taip užstatytos 
ant išeigos. Kad puolant durys nesubil
dėtų jis jas palengva paguldė ir susikūp
rinęs išslinko požemiu laukan. Patekęs į 
urvą iš tvankaus požemio, gavo tyro oro, 
ir kaip tik išbėgo iš urvo, pribėgęs prie 
upės atsigėrė, nusimazgojo žaizdą ir kraus 
jus nuo veido ir leidosi bėgti į savo pilį. 
Jo arklys liko Gerutes pilyje.

* ¥ *
— Išbėgo! — ąušuko Geruta. — Blo

gai! Jis dabar puls mus, keršydamas! Kas 
daryti?....

— Labai gerai! Šiąnakt duosim gan
dą mano vyrams, jie netoliese juroje ran
dasi, priplauks ir ryte bus gatavi mūšiui,— 
ramino ją Fengas.

— Netoli, sakai, iki ryto bus čionai? — 
lyg džiaugdamosi, bet labai susirupinus 
klausė Geruta.

Dabar tai tikrai man viskas baigiasi, 
pamanė ji sau. Nustojau draugų Žemai
čių, turėsiu žūti naguose šių žvėrių-plėši- 
kų.... Kaip gelbėti? Kas daryti? Kaip 
paliuosuot Rolfą, kaip išgelbėt dukrelę nuo 
šio žvėries ?....

Nedaug trukus jau Fengo špiegai ra
dosi tarp gyventojų Ramojaus pilies kai
mynystėje ir patyrė kad Ramojus šaukia 
Žemaičius į karą prieš “juros mergą”. 
Apie Fengo buvimą Gerutes pilyje niekas 
nežinojo, todėl visi tik ūžė ir tūžo prieš 
Geruta už jos tokį nedėkingą žiaurumą su 
jų vadu. Visiems Žemaičiams pasidarė 
aišku kad ta “juros merga”, apginta nuo 
plėšikų, dabar rengiasi sumušti Ramojų ir 
pavergti gyventojus.

Rengėsi Ramojus į žiaurų keršto ka
rą tai kuri jam piktu atsimokėjo již jo pa-. 
galbą jos sunkiausioje valandoje.

Tuo tarpu Geru tos pilyje viskas ėjo 
pagal Fengo įsakymų. Geruta negalėjo 
laisvai pasijudint tarp Fengo špiegų ir lau
ke savo pabaigos kaip tik greit pribus iš 
juros “vienmarškiniai”. Ji negalėjo pa
leist gando Ramojui apie Fengo čia buvi
mą, kas butų vėl sukėlę visus prieš tuos 
žmogžudžius ir ją išgelbėję. Niekas iš Ge
rutes pilies žmonių Fengo ir jo kelių vyrų 
nematė, mate tik tie kurie tarnavo Fen- 
gui, o jie valdė visus pilies vyrus neva Ge
rėtos įsakymais, bet Fengo įsakytais.

Ramojaus Kerštas
Sekančią naktį, šiaurėje nuo Gerutos 

pilies, pakraštyje dega laužas. Tai yra 
gandas Fengo žudeikoms artintis j kraštą.

Bet kodėl tai tą visą naktį atokioje 
vietoje prie Gerutos pilies patylomis tuo
kiasi pulkai Žemaičių, jos pavaldinių, vi
sai paslaptingu budu, apie ką nei Geruta 
nežino, Tuos kas nors sukėlė eiti gint savo > 
valdovę, nes ji pavojuje. •

Taigi trys spėkos vėl telkiasi į mūšį: 
Ramojaus, Gerutos, ir Fengo. Bet reikia 
pridėti dar ir ketvirtą. Ir Gaurė taip pat 
ruošiasi. Visai netoli jo stovyklos, kur 
jis su savo kariauninkais, sekdamas į ju
rą nusiiriančius priešus, apsistojo, tą nak
tį pasimatė pajūryje degąs laužas. Gaurė 
gerai suprato kad tai yra gandas kam 
nors juroje, todėl ilgai nelaukiant pradėjo 
traukti į pajūrį, iš kur ugnis matėsi. Ap
sistoję saugioje vietoje, iš miško tėmijo 
ir pamatė priplaukiant į krantą laivus.

— Užpuolikai! — sušuko Gaurė sa
vo žmonėms. — Išžudykim juos iki vie
nam! '

* * ♦
Kas tuo tarpu dėjosi Ramojaus pusė

je? Su tekančia saule dideli pulkai Že
maičių traukė link Gerutos pilies.

— Išgriausiu! jos pilį ir nužudysim 
ją su visais jos atėjūnais! — grąsino Že
maičiai.

Bet iš kur radosi tie Žemaičiai kurie 
tuokėsi aplink Gerutos pilį ginti savo val
dovę nuo “vienmarškinių”?

Butų paslaptis jeigu ne tas atsitiki
mas kad Ramojus, čiupinėdamasis pože
myje apie sienas, užtiko pririštą vyrą. 
Apčiupinėjęs, iš jo didumo suprato kad tai 
jo pažystamas Rolfas. Jis buvo nualpęs, 
todėl nei jis Ramojui, nei tas jam nieko ne
galėjo pasakyti, prie to pavojinga buvo 
gaišinti laiką jo gaivinimui, todėl Ramo
jus, pusiau atliuosavęs, kad Rolfas nuo vir
vių nukristų, palikęs jį pabėgo, ir Rolfas 
su laiku atsipeikėjo. Kaip tik atsigavo, jis 
tą pat naktį išbėgo į Žemaičių sodybas ra
gindamas visus bėgti Geruta ginti, nes 
Fengas' sugryžo! Per dieną jau visus sa
vo Žemaičius buvo suraginęs į kovą.

Rolfas žinojo apie Fengo atsiradimą, 
nes Erikas ir jį kalbino 'gelbėt Fengui už- 
valdyt Geruta ir Žemaičius, bet už pasi
priešinimą buvo surištas ir požemyje prie 
sienos iškryžiavotas. Manydami kad Rol
fas tebėra prie sienos pririštas, apie jį pa
miršę, Fengas ir jo šalininkai rūpinosi tik 
kad Ramojų praganė.

Rolfas, nežinodamas nieko kas buvo 
nutikę su Ramojum, pasiuntė vyrus pas jį 
prašyti Gerutai pagalbos, pranešant kad 
Fengas užpuola, bet Ramojus be žodžio 
liepė suimti Rolfo pasiuntinius ir įkalino 
juos savo pilyje.

— Fengas! Plėšikai! žmogžudžiai! 
Gelbėkimės! — aidėjo girioj tarp Gerutos 
Žemaičių išgąstingi garsai, ir aplink Rol
fą didėjo pulkai besiryžtančių gintis. Ra
mojus gi tuos gandus palaikė Gerutos nau
ja klasta suvilioti jį, todėl ėjo prieš ją su 
visa karo atsarga, su kerštu širdyje. Ra
mojų kitados taip prigaudinėjo Juodytė, 
leisdama klastingus gandus neva apie už
puolikus, taigi jis moterims daugiau neti
kėjo, ypač po to kas nutiko su juo diena 
prieš tai.

Dabar tai tikrai turės,įvykti savų žu- 
dynė jeigu Ramojus nepatikės persergėji
mams apie Fengo atsiradimą Gerutos pi
lyje, o užtikęs prie pilies ginkluotus Že
maičius palaikys ir juos tokiais nedėkin
gais kaip pasirodė Geruta. Nors Rolfo 
Žemačiai nuo savęs siuntė Ramojui gandą, 
kviesdami į pagalbą, bet patyrę jį ateinant 
kaipo priešą, labai susimaišė. Pasiunti
nius visus Ramojus padarė savo nelais- 
viais. Kuomet, pats Rolfas buvo nuėjęs 
gana arti Ramojaus stovyklos, jo ištolo 
šaukiamas Gerutos vardas tik didesnę pa
giežą kėlė.

(Bus daugiau)

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

30c V
REIKALAUKIT "DIRVOJE" 

6820 Superior avė. Cleveland, O.

Iki Gegužis nevarė politi
kos ii' iki visi tautininkai už 
jį agitavo savo pinigais, ne
reikėjo jam nei “sekreto
res”; dabar gi jau pats turi 
už save agitaciją varyti tai 
pasiskyrė iš SLA. iždo $1G 
į savaitę. AT taip ar taip, 
jus Asaliukai turit iš savo 
kišenių mokėti....

Gudrus ligonis
— Kiek papirosų tamis- 

ta surukai per dieną? — 
klausia daktaras.

. — Dešimts, — atsakė li
gonis.

— Tai perdaug. Tamista 
tegali rūkyti penkis, o ki
taip bus blogai.

Ligonis eina pas kitą gy
dytoją, kuris irgi klausia 
kiek jis papirosų suruko 
per dieną.

— Dvidešimts, — pame
lavo ligonis. x

— Tai perdaug. Bet de
šimts tamista gali drąsiai 
rūkyti.

Vytautas Did. ir Naugardo 
midus

Visi ano laiko raštai pa
žymi Vytauto Didžiojo 
darbštumą. Sako, Did. Ku
nigaikštis net laike pietų 
peržiurinėdavo savo paval
dinių skundus ir prašymus. 
Nors labai mylėjo savo sos
tines Vilnių ir Trakus, ta
čiau didesnę pusę laiko pra
leisdavo kelionėse po savo 
plačiąją valstybę. Nes, kaip 
geras šeimininkas, visur 
norėjo pats pribūti, pats 
savom akim visa patikrinti.

Savo • asmens gyvenime 
buvo labai kuklus ir susi
laikąs. Nesidairydavo pato
gumų ir nebodavo nuovar
gio. Valgydavo visada pa
prastai, o svaiginamų gė
rimų,—vyno ir midaus,— 
visą gyvenimą visai nevar
tojo. Šias Vytauto Didžiojo 
savybes ir priešai ir drau
gai gerai žinojo.

Rusų metraštis rašo kaip 
sykį Naugardiečiai nuken
tėjo, užsiminę Didž. Kuni
gaikščiui apie midų.

Kilus nesusipratimams 
su Naugardo pirklių respu
blika, Vytautas Did. pa
skelbė jiems karą, praneš
damas, kad aplankysiąs 
juos pačiame jii mieste.

Išdidus pirkliai įsakė sa
vo pasiuntiniui pranešti D. 
Kunigaikščiui, kad jie pa
ruoštų midaus jo sutikimui.

Kai po to netrukus Nau- 
gardas buvo paimtas ir 
Naugardiečiai nešė įvairias 
brangenybes prie nugalė
tojo kojų, Vytautas Didy-I 
sis jiems pareiškė:

Jus mokate dabar už tai 
kad mane girtuokliu palai
kėte . • • •

Barzda ir diplomatija.
1649 metais, kada buvo į- 

vykdyta mirties bausmė An
glijos karaliui Karoliui I ir 
paskelbta sujungta Angli
jos, Airijos ir Škotijos res
publika, naujos respublikos 
lordas protektorius garsusis 
Oliveras Kromvelis pranešė 
apie tą įvykį visiems anų 
laikų Europos valdovams, i

Atsakydamas į tai Danijos 
karalius pasiuntė į Londoną 
su pasveikinimu jauną dip
lomatą baroną Rosenkrant- 
zą.

Kromvelis buvo pratęs 
matyti aplink save tik pagy
venusius barzduotus -diplo
matus, del to bebarzdžio 
jaunuolio prisiuntimą pa
laikė įžiedimu. Su įprastu 
šiurkštumu Kromvelis ke
liais žodžiais pašiepė jauną 
diplomatą, tuo sukeldamas 
garsų juoką. Bet juoktis te
ko neilgai. Danas, matyt iš 
prigimties buvo geras dip
lomatas, nes į Kromvelio 
pastabą tuojau atsakė:— 
Nors aš ir jaunas, ir barz
dos neturiu, bet vistiek esu 
senesnis, negu Jūsų respu
blika.

1931 KALENDORIUS 1931
Birželis-June

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

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

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

Sekmad. 7 Robertas, šilgaila, Midas, Darbutas
Pirmad. 8 Medardas. Davėta, Merunas
Antrad. 9 Felicijonas. Vorilė, Masvydis
Trečiad. 10 Margarita. Vingčla, Kantminas
Ketv’tad. 11 Bernabas. Dainius, Skirgelč
Penktad. 12 Jonas Fakund. Rūta, Uosis, Liudgailė
šeštad. 13 Antanas Paduvietis. Kunotas, Minkantė

Pažymėtini Istoriški N u o t i k i a i
1919 m. Bir. 8 pirmą kart 

Lietuvių kariumenė susirė
mė su Lenkų legioninkais 
ir laimėjo muši.

1626 m. Birželio 12 d. Lie
tuvos karvedis Leonas Sa- 
pieha sumušė Švedus ties 
Liksna.

1387 m. Birželio mėnesį

įvyko Vilniuje antras Lie
tuvių krikštas. Tada valdė 
Jogaila ir Vytautas ir jie
du pradėjo statyti Lietuvo
je bažnyčias, kurių ir šian
dien tūlų dar tebestovima. 
(Pirmiau Lietuviai pradėjo 
krikštytis prie Mindaugo, 
apie 1251 m.)

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

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

KAINA bus ta pati kaip ir kitų iki šiol leistų “Dirvos” kny
gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, 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.



VĖŽAIČIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

\

įsitaiso kaip jiems patinka. 
Prasidėjo įstaigingas gyve
nimas, Įtaiso elektros stotį, 
apšviečia visas apielinkes; 
įtaiso telefonus ir daug kit
ko. Tuo laiku buvo galima

Bažnytkaimis kur buvo pa
verstas svarbiu Vokiečių 

karo punktu
Tai yra bažnytkaimis ir 

randasi Lietuvos vakaruo
se apie 25 kilometrai nuo 
Baltijos juros. Stovi gana 
gražioje vietoje ir gan pa
togi vieta prekybai. Čia su
eina ir susikryžiuoja ketu
ri keliai, iš vakarų pusės 
Gargždų ir Klaipėdos, iš 
rytų Endrejavo ir Rietavo, 
iš šiaurės — Kulių ir Plun
gės, iš pietų-rytų — Vevir- 
žėnų, Švėkšnos. Tų visų 
kelių centras yra Vėžaičiai.

Vardas “Vėžaičiai” yra 
kilęs iš vėžio, nes per Vė
žaičius teka upelis. Pir
miau, pasak žmonių, buvę 
labai daug vėžių tame upe
lyje, paskui užėjęs maras 
ir jie visi išdvėsė.

Pirmiau čia žaliavo ne
pereinamos girios, augo 
Įvairus medžiai, spygliuo
čiai ir daug kitokių.

Teka kitas sriaunus upe
lis, Skinija, ir apie 5 klm. 
nuo Vėžaičių yra malūnas, 
kurį suka Skini jos vanduo.

Apie 200 metų atgal at
sibastė koks tai ponas ir už
valdė sau patinkamiausias 
vietas. Kur buvo kaimai, 
žmones išvijęs iš jų gyve
namų vietą ir pasisavinęs 
viską sau. Prasidėjo bau-

: PAJIEŠKOJIMAI :
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį j 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 
Farmų pardavimai — už kartą 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

1 -------------------------------------------------
PARSIDUODA

Biznio Blokas, turi 2 krautuves ir
2 gyvenimus, išnuomuoti, prie svar
biausios gatves. Parsiduos del se
natvės, už $8,700. Matykit savinin
kę Elizabeth Lauer, Amherst, Ohio 
(Netoli Elyria).

PARSIDUODA RAKANDAI 
Visai nauji, mažai vartoti, par
siduoda iš priežasties važiavimo 
j Lietuvą. Kreipkitės kam rei
kalinga. Kaina žema.

1260 EAST 83rd STREEET

KAMBARIAI ANT RENDOS
4 kambariai, maudynė, garažius, 

maža renda. Kreipkitės kam rei
kalinga 1033 East 72 Street.

PARSIDUODA ARBA NUOMAI' 
kampinis lotas, 50x148 pėdų, prie 
didelio automobilių kelio, geras ga
zolino stočiai, randasi Fairview Vil
lage, Lorain Road. Matykit savi
ninką 1807 West 25th St. Cleveland.

džiava. Žmonės labai ne- 
pakęsdavę, bet prievarta 
būdavo verčiami dirbti jam.

Vėliau atėjo laikai kad 
buvo panaikinta baudžia
va, bet Lietuvos žemelę dar 
slėgė Rusijos kieta letena. 
Apie 50 metų atgal prasi
dėjo čia Lietuvių kultūri
nis bruzdėjimas, pradėta 
gabentis iš Prūsų Lietuviš
ki laikraščiai ir platinta 
tarp valstiečių. Dėka mu
sų kilnių patriotų daug pa
daryta žmonių apšvietimui.

Bet štai apsiniaukia dan
gus ir išsiplečia po visą 
kraštą baisi žinia — karas. 
Išrenka iš viso krašto vy
rus sveikus ir tvirtus, lieka 
tik pagyvenusieji.

1915 metais Kovo mėne
sio pradžioje Rusai traukia 
per Vėžaičius į Klaipėdą ir 
užima, bet neilgai trukus 
Vokiečiai išmuša juos at
gal. ,Po trijų dienu Vokie
čiai užima Vėžaičius ir iš
sitaiso sau nuolatinę sto
vyklą ir iš čia tęsia savo 
puolimus prieš Rusus to
liau. Prasideda lyg nusi
stovėjęs gyvenimas. Mu
šiu kad ir pasikartodavo, 
bet didelės žalos nepadarė. 
Tik Rusai išeidami nudegi
no vieną iš didžiausių dar
žinių kur buvo vasarojus ir 
kuliama mašina.

Palengva žmonės pripra
to prie Vokiečių valdžios. 
Dvare pradėjo šeimininkau
ti Vokiečiai, nes pats ponas 
buvo išvežtas į Vokietiją. 
Buvo taip. Vieną dieną po
nas sumanė aplankyti savo 
folvarkus ir išsiprašė ant 
poros valandų, nes daugiau 
Vokiečiai nepavelijo. Buvo 
jau vakaro laikas tai kolei 
nuvažiavo ir visai sutemo. 
Rytojaus dieną Vokiečiai jį 
sučiupo už kalnieriaus ir iš
vežė į Vokietiją, nes palai
kė už špiegą.

Vėžaičiai patapo apskri
ties miestu. Vokiečiai už
ima geresnius trobesius ir

K. STONIS
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road
Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

PAJIEŠKAU draugo A. Stanevi
čiaus. Gyveno 1601 Gunhill road, 
Bronx, N. W. Jis pats prašomas 
atsišaukti arba kas žino malonėsite 
apie jį pranešti.

J. Stančauskas
155 Claremont St. Toronto, Ont. 

Canada.

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.

Dėdės Juozo Ramaškevičiaus, Ce- 
gelnės vienkiemio.

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

IX Fortas Stasys Rudelis.
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.

į
Dr. S. T. Tamošaitis H 

(THOMAS) 
Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

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—

sakyti vienas įžymesnių 
Lietuvos miestų visoj pa
prūsėj. Čia buvo lentpju-1 
ve, malūnas, pieninė, viena 
didelė krautuvė, kita kiek 
mažesnė, teismo kamera, 
kalėjimas, didžiausi reik
menų sandėliai, įvairių pro
duktų, įvairios medegos, 
drobės, ir tt. ir tt.

Dvaras buvo pilnas Įvai
rių gyvulių, visko perdaug, 
bet valstiečiai turėjo di- 
džiausį jungą nešti, Vokie
čiai rekvizavo kas jiems 
patiko, net nuo paskutinės 
karvutės reikėjo po 1 literį 
pieno atiduoti. Būdavo pa
skirti okupantų tam tikri 
seniūnai, kuriems jei kas 
duodavo kyšių to nepriskai- 
tydavo prie duoklės. Plėš
davo kaip Įmanydavo.

1918 metų pabaigoje bai
gėsi okupacijos metai. Lie
tuva jau buvo pasiskelbus 
nepriklausoma valstybė.

Išsikrausto Vokiečiai nu- 
teriodami viską ką buvo 
Įtaisę ir išsiveža visko pri
siplėšę, nepalikdami nei 
mažiausio lopelio.

Prasidėjo Lietuvių nepri
klausomybės karai. Galų 
gale Lietuva likosi laisva. 
Valstiečiai pradėjo šiek- 
tiek atsigauti, pasklista Vė
žaičiuose tikra Lietuviška 
dvasia, dainos tiek ilgai 
draudžamos, viskas .prasi
deda išnaujo, lyg iš miego 
išbudus. Gyvenimas tęsėsi 
toliau paprasta vaga. Pra
sidėjo žemės reforma, at
ėjo laikas ir Vėžaičiams 
1929 m. apkarpė skvernus.

Dabar Vėžaičiai kas kart 
garsėja ir modernėja: jau 
yra telefonas, paštas su vi
somis operacijomis, yra po
ra krautuvių, mokykla, ba
žnyčia, kuri taip pat kaip 
ir seniau spokso tarp dide
lių medžių gan gražioj vie
toj. Buvo amatų mokykla, 
bet del vedėjo nerangumo 
apsnūdo. Čia yra tinkama 
vieta viskam, bet niekas 
gyvai nesiima darbo. Bu
vo pradėtas statyti malū
nas, bet del lėšų stokos su
stojo, nes dvarininkas ban
krutuoja, yra apie keletas 
desėtkų tūkstančių litų sko
los.

Liaudis pradeda šviestis, 
laikraščių pareina įvairių iš 
visur. Dėka klebono ir mo
kytojo yra suorganizuota 
suaugusiems vakarinės pa
mokos. Kleboną turime iš 
Amerikos gryžusį 1929 m., 
Kun. V. K. Taškuną.

Aleksas Gomas.
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FLORA
FLOWER SHOPPE

W
 Pristato gėles vestuvėms, 
laidotuvėms ir visokiems 
reikalams žema kaina.

VAINIKAI NUO $5 
AUKŠTYN.

W 1203 EAST 79TH ST.
0 ENdicott 2191

S. AMBROZIAK, Prop.

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

APDOVANOJO LIETU
VOS ORDINAIS

Washington, D. C.—Lie
tuvos Vyriausybė, už nuo
pelnus Lietuvai, pažymėjo 
du asmeniu apdovanodama 
juos ordinais.

Žinomas Lietuvos bičiulis 
Dr. William Seaman Bain- 
bidge iš New York City, ap
dovanotas D. L. K. Gedimi
no ordinu, antro laipsnio, o 
Kun. Antanas Milukas, Lie
tuvių parapijos klebonas, 
Maspeth, N. Y., jo 40 metų 
literatinei darbuotei pažy
mėti. apdovanotas D. L. K. 
Vytauto ordinu, trečio laip
snio. Abiems ordinus Įteikė 
Lietuvos Ministeris B. K. 
Balutis Gegužės mėn. 25 d. 
New York’e.

Taip pat šio mėnesio pra
džioje Washington buvo Į- 
teikti ordinai Lietuvos Ge
neraliniam Konsului Newr 
York Pulk. P. Žadeikiui—- 
D. L. K. Vytauto ordinas, 
trečio laipsnio, ir L. R. K. 
Susivienijimo sekretoriui 
Juozui Šaliunui, Amerikos

Jungtinių Valstijų ex-ka- šiam Lietuvoje, Vyties kry 
reiviui, savo laiku buvu- žius.

E. 79TH STREET PHOTO 
, STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 35?5-

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”.

444444 444 44*4444*4 444*4*44 4^

ri O ROSEDALE ©I 
iįjj '’Dry Gleaning Go.l MJsl HEnd. 7906 Ž 

£ C. F. PETRAITIS, Prop, f
6702 Superior Ave., | 
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FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

STATOMA
I

Adolpas Jakubauskas
A D O L P H JAKUBS
Lietuvis Graborius

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

- POPIERIUOTOJAS - 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.

Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

___

Visi dalyvaus — ir miestų, miestelių ir kaimų — rengkitės ir dalyvauki! jus. 
Atsivežkit savo “kempes” jeigu norit. Bus “fonių”! Miškas aptvertas, vietos yra daug!

Rengia du laikraščiai

DIRVA” IR “MARGUTIS

Prasidės subatoj iš 
ir tęsis per visą naktį

BIRŽELIO-JUNE

vakaro

BIRZELIO-JUNE

BRUNSWICK, OHIO 
(Prie Route 42, keliai iš visur geri)

Baigsis nedėlios vakare. Per 
dieną nedėlioj bus piknikas

Tauragė 
d. “Maist( 
davė iš v 
giečiui rai 
gevičiui si 
skerdyklos 
gūžės 3 d. 
šiamieji di

Dirba aj 
kų. Darbir. 
po 40c Į 
dienos ilgu 
Statybos d 
nierius p. 
dėjėjais.

Skerdykl 
sis užims 
tainių m 
statoma ai 
kų bendro: 
pat gelžke 
dyklai skir 
ims 4 hel 
“Maisto” 
kės miesto 
12,000 litų 
statymas k 
milijonu 1 
bus Įrengta 
joje dirbs’ 
bininkų. T 
nu Įrenginį 
ti iki Lapk 
tos dienos 
klos veikim 
koninių kia 
vulių ir pa 
konservų e

Tauragės 
linkei nauj 
didelis lak

Del šitos 
žėsi Šiaulii 
gėgiai (Kl 
tačiau laim 
ka burmist 
maro, kuris 
tangas kad 
pastatyta T

Tauragės 
konų garny)

NEUROS Darže
• Atminkit, gerbiamieji, tai bus pirmas toks nuotikis Amerikoje — aP-*\ 
vaikščiojimas JONINIU NAKTIES taip kaip dabar daroma Lietuvoje. 1 
Per visą naktį bus deginama smalos bačkos, leidžiama ugnys, skrajos 
“šv. Jono vabaliukai”, apie 12 vai. nakties šeštadienį ant platformos bus 
perstatyta tai iškilmei pritaikytas veikalas, per naktį po visą mišką skam
bės muzika per “loud spykerius” iškabinėtus medžiuose. Ant rytojaus ii 
visą dieną bus piknikas ir rinkimas [gražiausios Lietuvaitės ir “gražiau- X 
šio vyro”. Bus įvairių dainų ir juokų ir muzikos.

Programą tvarko ir išpildys visoj Amerikoj mylimi musų artistai

A. VANAGAITIS ! R J. OLŠAUSKAS
I 

su pagalba gabiausių vietinių artistų ir artisčių.. /

Įspėkit kas jiedu tokie

Jie dalyvaus “Dirvos”-“Margučio” Joninėse

Kaip nuvažiuoti:
Iš ŠIAURĖS IR VAKARŲ (nuo Detroito ir Chicagos), IŠ PIE
TŲ (Nuo Daytono, Columbus, Cincinnati) ir iš RYTŲ (Nuo Ak- 
rono, Youngstowno, Pittsburgo) VAŽIUOKIT IKI ROUTE 42 IR 
ANT TO KELIO STOVI BRUNSWICK, OHIO. NUO BRUNS
WICK IKI NEUROS DARŽUI TIK 2 MAILĖS J VAKARUS.

ĮŽANGA YPATAI PO 50c.
Vaikams veltui.



DIRVA

IŠ LIETUVOS ®
STATOMA NAUJA SKER

DYKLA
Tauragė. — Balandžio 28 

d. “Maisto” bendrovė ati
davė iš varžytinių Taura- 
giečiui rangomui p. Stun- 
gevičiui statybą naujos 
skerdyklos Tauragėje. Ge
gužės 3 d. prasidėjo paruo
šiamieji darbai statybai.

Dirba apie 100 darbinin
kų. Darbininkams mokama 
po 40c Į valandą. Darbo 
dienos ilgumas 12 valandų. 
Statybos darbus veda inži
nierius p. Legantas su pa
dėjėjais.

Skerdyklos didysis trobė- 
sis užims apie 8000 ketvir
tainių metrų. Skerdykla 
statoma ant miesto ūkinin
kų bendros ganyklos, < šalia 
pat gelžkelio. Visas sker
dyklai skiriamas plotas už
ims 4 hektarus, už kuri 
“Maisto” bendrovė . sumo
kės miesto ūkininkams apie 
12,000 litų. Trobesių pa
statymas kainuosiąs apie 2 
milijonu litų. Skerdykla 
bus Įrengta moderniškai ir 
joje dirbs keli šimtai dar
bininkų. Trobesiij ir maši
nų Įrengimas sutarta baig-i 
ti iki Lapkričio 1 d. Nuo 
tos dienos prasidės skerdy
klos veikimas, gaminant be-1 
koninių kiaulių bei kitų gy-! 
vulių ir paukščiu mėsos ir 
konservų eksportui.

Tauragės miestui ir apie- 
linkei nauja skerdykla yra 
didelis laimėjimas.

Del šitos skerdyklos var
žėsi Šiaulių miestas ir Pa
gėgiai (Klaipėdos krašte), 
tačiau laimėjo Tauragė, dė
ka burmistro p. K. Volde
maro, kuris dėjo visas pas
tangas kad skerdykla butų 
pastatyta Tauragėje.

Tauragės apielinkėje be
konų gamyba jau dabar ge

rokai išsivysčius. Kas sa
vaitę iš Tauragės punktą 
superkama po 500—600 bc- 
koninių kiaulių ir. siunčia
ma Į Klaipėdos skerdyklą. 
Pastačius naują skerdyklą 
bekonų gamyba keliariopai 
čia padidės.

Kasant naujai statomai 
skerdyklai pamatus, iš smė
lio iškasta 24 žmonių kau
lų liekanos, kuriose rasta 
du kryželiai su variniais 
grandinėliais iš karių sago
mis. Spėjama kad šie kau
lai užsilikę iš Švedų karų 
laikotarpio (1543 m.), nes, 
senų žmonių padavimais, 
čia buvus didelė kova ir 
žuvę tūkstančiai karių ir 
šiaip žmonių.

Tatai patvirtina ir Vo
kiečių okupacijos metu tie
siant naują geležinkeli ra
stas kario senas aprūdijęs 
kardas šalia kaulų. G.

Kartodami priemonė nu
teistiesiems—paimtas iš jų 
raštiškas pasižadėjimas, 
kad be teismo žinios ir lei
dimo neišvyks iš gyvenamo
sios vietos. • “L. A.”

KAUNO TEATRO GAIS
RO NUOSTOLIAI

Gaisras teatrui padarė 
daugiau kai milijoną litų 
nuostolių. Beveik visos de
koracijos sudegė, liko tik 
dalis kelių veikalų dekora
cijų.— Daugelis brangių rū
bų taipgi sunaikinta, suga
dinta dalis baldų ir kitos 
teatro butaforijos ir sekvi- 
zitų. Speciali komisija nu
tarė teatrą tuoj pradėti re
montuoti. Kelių įstaigų at
stovai veda tardymą, ieško 
gaisro kaltininko, tiria ką 
yra gaisras padaręs, kiek 
nuostolių. “D.”

Pernykščiai pavainikiai.
Pernai Lietuvoj iš viso 

pavainikių vaikų gimė 4,282

KELIONE Į LIETUVA 
IR ATGAL

Rašo Juozas Noreika, iš Akron, Ohio)

Iš “Katalikų Akcijos 
Komiteto” Teismo

Keturiolikos byloje ka
riuomenės teismas paskelbė 
sprendimą, šešis išteisinda
mas ir aštuonis nubausda
mas. Išteisinti: kun. Prijal- 
gauskas, kun. Strumila, stu
dentai ateitininkai Bauba ir 
Baranauskas ir piliečiai 
Puodžius ir Leksevičius. 
Pagal baudž. stat. 51 str. ir 
263 str. 1 p. nubausti: kun. 
Šalčius—2000 lt. pinig. bau
da arba 3 mėnesiais kalėji
mo, stud. J. Štaupas, kun. 
Žvinys ir stud. A. Masionis 
—visi trys po 1000 lt. pinig. 
bauda arba po 2 mėn. kai., 
stud. K. Mockus—750 lt. pi
nig. bauda arba 1 mėn. ir 3 
sav. kak, stud. J. Labokas, 
stud. P. Svetulevičius ir 
stud. J. Mikaila—visi 3 po 
500 lt. pinig. bauda arba po 
1 m. ir 2 savaites kalėjimo.

Apskritims pavainikiai 
taip skirstosi.
Alytaus - - 172
Biržų - - 76
Kauno aps. - ' 189
Kauno mieste - 252
Kėdainių - - 140
Kretingos - - 271
Mariampolės aps. - 157
Mažeikių - - 181
Panevėžio apsk. - - 189
Panevėžio mieste - 28
Raseinių - - 249
Rokiškio -• - 83
Šeinių - - 58
Šaulių - - 323
Šiaulių miest. - 50
Tauragės - - 432
Telšių - - 268
Trakų - - 89
Ukmergės - - 166
Ukm. m. - - 13
Utenoj - • - 127
Vilkav. - - 110
Zarasų - - 51
Klaipėda - - 91
Klaip miest. - - ' 136
Pagėgių - - 111
Šilutės - - 118

1 Vėsios Mintys 
Karštoms Dienoms

a)

P1—4 sant prie slenksčio Į 
karštą sezoną kiekvieno vaidentuve 
atsiduria maloniame, vėsiame pajū
ryje, ar paežeryje ar vėjų gaubia- 

j mose kalnų viršūnėse. Vakacijų lai
kas jau čia pat po šonu.
Jeigu jūsų vakacija šymet bus su
tramdyta delsi stokos pinigų, pažiū
rėkit priešakiu keliais mėnesiais ir 
paruoškit kitą metą sau geriausias 
vakacijas iš vijų. . . Prisidėkit; prie 
Society’s Vacation Club, kurs dabar 
tveriamas, ir Įsigykit sau vakacijas 
issimokėjimo planu. Tas prasideda 
nuo Birželio 1 ir tęsiasi per penkias
dešimts savaičių.

( 50c / 25.00
Jus 1 $1-00 h- ) 50.00 

mokėsit 1 2.00 Jus , 100.00
į Savaitę ( 5.00 Gausit f 250.00

prie to bus priskaityta ir 
. pritaikytas nuošimtis.

Incorporated 1849

(Tąsa iš pereito numerio)

Kruonis
Liepos 24 d. apie 9 vai. 

ryto jau buvom Kaune. Pa
pusryčiavę ėjom pas Ame
rikos konsulą įsiregistruot, 
ten atlikę ėjom pasidairyt 
po miestą. Kaunas mums 
visai nepažystamas, taigi 
nebuvo kas jame veikt, to
dėl pasižiurinėję svarbesnė
se vietose, pasisamdėm au
tomobili ir išvažiavom į 
Kruonį, kur gyvena’ mano 
jaunesnis brolis. Už trijų 
valandų jau buvom Kruo
nio miestelyje. Brolis ma
nęs visai nepažino ir neži
nojo kad aš parvažiuoju. 
Tik kada pasisakiau kas 
aš esu pradėjom sveikintis 
ir susiėjus į bakūžę prasi
dėjo vaišinimas. Po pasi
stiprinimo ėjom su broliu 
pasivaikščiot po miesteli. 
Miestelis mažas, vos pen
kios krautuvėlės, dvi ali
nės, valstybinės pardavykla 
ir viena vaistinė. Biznie
riai daugiausia Žydai. Tik 
vaistinė ir degtinės parda
vykla yra Lietuvių. Mies
telyj dar yra valsčiaus Įlan
kėlė, tartokas, malūnas, pa
štas, mokykla. Lietuviai 
seniau turėjo medinę baž
nytėlę, bet po karui atėmė 
iš Rusų gražią murinę baž
nyčią ir dabar turi ją. Ne
žinau ar tą bažnyčią Rusai 
patys buvo išstatę ar nuo 
Lietuvių atėmę, vieni taip 
sako, kiti antraip. Bet ga
lėjo būti iš Lietuvių atimta.

Prie caro, koks tai dvari
ninkas prasikalto carui tai 
jį išvarė Į Sibirą, o čia pri
grūdo burliokų. Vienoje 
gatvėje miestelyje tai jie 
vieni tik ir gyvena. Dabar 
sako jie labai ramus, bet 
kai buvo Valstiečių-Liaudį- 
ninkų valdžia Gudai buvo 
pakėlę galvas ir jautėsi lyg 
caro laikais ir Lietuviams 
atvirai grasindavo. Atėmus 
Rusų cerkvę, jų kryžius tu
rėjo tris skersinius, bet pa
ėmus Lietuviams, Žydas už 
25 litus uklipo, du nupjovė 
ir padarė katalikišką kry
žių.

Kadangi mano brolis da
lyvavo didžiajam kare . ir 
vėliau prie tvėrimo Lietu
vos valstybės ir kovėsi su 
bolševikais, jis daug Įdo
mių dalykų papasakojo, ku
rių vieną čia priminsiu.

Sako, kada parvažiavau 
iš Rusijos tai Jezno kuni
gas Galaunė tvėrė Lietuvių' 
miliciją, nes to Vokiečiai 
reikalavo. Užrašė ir ma
ne, bet aš nėjau. Taigi at
važiavo du Vokiečiai karei
viai, nusivežė mane į Jezną 
ir užrišę ant rankovės bal
tą skarmalą, davė šautuvą 
na ir aš milicininkas. Mu
sų buvo desėtkas tokių; ru
bai buvo tokie kokius kas 
turėjo: aš dėvėjau Rusų 
kareivio uniformą.

Kai Vokiečiai pasitraukė 
žiūrim ateina bolševikai i 
Jezną. Aš savo šautuvą 
paslėpiau, baltą skudurą 
nuo rankovės nuplėšiau ir 
einu per miestelį namon. 
Išėjęs iš miestelio netoli va
dinamo Mikolatilčio žiūriu, 
čia sugulę 25 šauliai ir šau
do. Aš priėjęs prie jų sa
kau: Vyrai, nieko nebus, 
Jezne yra keturi būriai bol
ševikų, kožname po 180. Jie 
man atsakė: Niekų nešne
kėk, imk šautuvą ir gulkis 
sykiu. Bet aš šautuvo ne

turėjau, jie liepė eit atsi
nešt. Parėjęs namon susi- 
jieškojau šautuvą. Iki du 
kilometru suvaikščiojau aš 
jų jau neradau. Šauliai ne
tekę šovinių pakėlė rankas. 
Bolševikai nužudė jų apie 
dešimts, o kiti pabėgo. Ku
rie pabėgo, ant rytojaus 
atsivedė iš Alytaus keletą 
kareivių su kulkosvaidžiais 
ir pora kanuolių atsivežė ir 
bolševikams nematant ant 
kožno kelio iš Jezno einan
čio pastatė po du kareiviu 
su kulkosvaidžiu ir pradėjo 
šaudyt. Bolševikai persi
gando pasijutę apsupti ir 
bėgo kai viščiukai kur kat
ram papuolė. Aš išgirdęs 
šaudymą atbėgau, bet jau 
neradau nei vieno bolševi
ko Jezne. Jie paliko visus 
savo kariškus pabūklus.

Kai inėjo pirmą dieną Į 
Jezną, jie suėmė kunigą ir 
išvarė į Vilnių, bet ten ku
nigas rado savo giminietį 
komisaru, tai tas jį paliuo- 
savo.

Matot, kaip tvėrėsi Lie
tuvos nepriklausomybė.

Pasisvečiavus pas brolį, 
važiavau į tėviškę, Viliu n ė- 
lius. Brolis pakinkė ark
lius ir išvažiavom. Pakeliu 
aplankiau seserį ir švogerį 
Kundrotus ir ilgai netrukę 
važiavom į savo mažą kai
melį. Štai ir mano tėviš
kė, ant upelio kranto, iš vi-

sų pusių miškais apaugus. 
Ji vis man buvo miela ir 
graži. Bet dabar kaip at
rodo: tų šimtmetinių miškų 
jau nėra, jaunučiai tik že
lia. Dvaro miško likęs tik 
kampukas, kai šešėlis. Ten 
kur siūbavo eglynai dangų 
parėmę dabar žmonės gy
vena; bakūžės visos Į žemę 
sulindusios.

Parvažiavus, pradėjo rin
ktis kaimynai, iš jų tik ke
turis pažinau iš senesnių
jų. Kitų jau nėra, mirę, 
Jauni gyventojai man ne
pažystami: palikau mažiu
kus, dabar jau turi savo šei
mynas. Rodos neilgai bu
vau Amerikoje, tik 18 me
tų, bet kokios didelės per
mainos! Mano patėviai pri

ėmė mus kai tikri tėvai.
Ant rytojaus einu pasi

vaikščiot po laukus. Aplink 
matosi Rusų-Vokiečių karo 
apkasai, laukai medelių 
priaugi Klausiu kodėl ne
užgriauna apkasų, kam lai
ko dirbamą žemę užleistą. 
Sako, džiaugiamės dygliuo
tas vielas nuvalę ir apsi
valę nuo kitokių karo pa
būklų, o su apkasais galas 
jų nematė.

Bus daugiau) 

Jc.’blaser 
Hardware

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

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

Išplaukia reguliariai kas savaitė. Taipgi 
reguliariai išplaukimai musų populiariais 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS. MILWAUKEE CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai golžkeliais susisiekimai su Lietuva. 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

IaAJJ

i
f-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
t 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 !

ANTRA “DIRVOS” IR SPAUDOS

EKSKURSIJA I LIETUVA
Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Birželio-June 16 d.

45,647 tonų
PER SOUTHAMPTONĄ Į KLAIPĖDĄ

Milžinišku CUNARD LINE Laivu “AQUITANIA 
IŠ NEW YORKO

Iš
Trečia Klesa

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

Turistine Klesa
Iš New Yorko i

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

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



į Kas Girdėt Clevefande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Ekskursantai Lietuvon Didelis SLA. 14 ir 136
Birželio G d. išplaukia Lie

tuvon šie vietiniai ir iš aplin
kinių miestu Lietuviai su ben
dra laikraščių ekskursija:

Jurgis Kasiulionis,
Pranas Bartis, 
George Sabel 
Antanas Grigalius 
Stanley Kalpok 
Katrė Mikailionięnė 
Charles Judlins. 
Antanina Laukienė 
Wiliam Weysel 
Mary Weisel 
Jonas Siamas.
Nauji prisirašė į sekančias 

ekskursijas:
* Salemona šildauskienė

Simas Valinskas
Aleksandras Poderskis 
Kazimiera Poderskienė 
Stella Poderskiutė.
Poderskiai žada apsigyventi 

Kaune. Jie yra seni “Dirvos” 
skaitytojai ir nenorėdami būti 
be “Dirvos” išsirašė ją Lietu
von.

Kurie manot važiuoti Lietu
von, turit geras progas šį mė
nesį : Birželio 16 d. per Lon
doną su laikraščių eksursija. 
Birželio 24 d. United States 
Linijos laivu “Pres. Roosevelt” 
su Laivakorčių Agentų Sąjun
gos Ekskursija, arba Birželio 
27 d. laivu “Gripsholm” šve
dų Amerikos Linija su Ekono
minio Centro Ekskursija.

kp. ir “Dirvos” 
Piknikas

Nepamirškit nei vienas šį 
sekmadienį, B:rželio 7 d., atsi
lankyti į didelį visuomenišką 
pikniką, kurį rengia bendrai 
“Dirva” ir dvi SLA. kuopos. 
Piknikas bus naujoje gražioje 
vietoje, todėl kiekvienas priva
lėtų ten atsilankyt,: ir pamaty
ti. Bus svečių iš kitų miestų.

Prie įžangos tikietų bus do
vani $3 cash. Kas laimės ga
lės visą dieną dykai ūžti.

Dovanų davė šie biznieriai:
P. Debro, grosernė ir mink

štu gėrimu krautuvė, 1398 E. 
66th St., $1,

T. Neura, 2647 Hamilton av., 
bučernė ir grosernė, $1,

Superior Pharmacy, 6710 Su
perior avė., $1.

Piknikas prasidės iš ryto. 
Visi gali nuvažiuoti karais, nuo 
Publik skvero imti Broadview 
karą ir važiuoti iki Brook park, 
paėjus iki 5822 Broadview rd. 
randasi pikniko vieta.

Gros tikri Lietuviški muzi
kantai, įžanga tik 25c.

VASARINĖ OPERA
Clevelando naujam stadione 

rengiama savaitė operų, kurios 
prasidės Liepos 28 d. ir baig
sis Rugp. 2 d.

Programas bus toks:
Liepos 28 — Aida,
Liepos 29 — Trys: Cavaleria

ŠIEDU AMERIKOS LIETUVIU MYLIMI ARTISTAI 
DALYVAUS “DIRVOS”-“MARGUČ1O” JONINĖSE

Kurie nori dalyvauti Lietu
vių Moterų Klubo penkių me
tų sukaktuvių bankete gali dar 
įsigyti tikietus “Dirvoje”, ar
ba pas rengimo komisijos na
res. Nuvažiuot į Regnatz len
gva. Clifton Blvd, iki Warren 
Rd., kurs yra apie W. 146 St. 
Iš ten eina busai kas pusvalan
dis link Regnatz. Karais va
žiuojant nuo skvero imkit Clif
ton Blvd. ir paskui persėskit 
ant Warren Road buso, kuris 
atveža iki Regnatz.

Vestuvės. Pereitą šeštadie
nį, Gegužės 30 d., suėjo į šei
myninį gyvenimą Adelė Štepo- 
lioniutė, duktė katalikų veikė
jų Stapulionių nuo, 1320 Rus
sell rd., su Vincu Jankausku.

Šliubas buvo ryte šv. Jurgio 
bažnyčioje, dalyvaujant daugy
bei žmonių. Vestuvių puota at
sibuvo jaunosios tėvų namuose 
ir prie namų gražiai įrengtoje 
palapinėje. Dalyvavo daug sve
čių.

Linkėtina jaunai porelei lin
ksmo ir laimingo gyvenimo.

“Dirvos” Agentūra parūpina 
pasus ir gryžimo permitus va
žiuojantiems į Rusiją. Kreip
kitės kuriems reikalinga.

--------------s—
“Joninių Naktis” rengiama 

visu smarkumu. Vanagaitis ir 
Olšauskas ruošia gražų progra
mą. Tėmykit skelbimą, kuris 
telpa kitame puslapyje šio nu
merio.

Clevelando nuo pradžios me
tų gatvėse automobiliais suva
žinėta 90 ypatų.

19 naujų kunigu. Šv. Jono 
katedroj šiose dienose įšventin
ta 19 naujų kunigų. Tarp jų 
Lietuviškos pavardės nei vie
nos nesiranda.

Atpigo pienas. Clevelande 
pienas parsiduoda kvorta po 
10c. pristatant į namus, o krau
tuvėse po 9c. kvorta. Tai pir
mą kartą taip atpigo nuo 1917 
metų.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos susirinkimas bus lai
komas penktadienio vakare, 12 
d. Birželio, Lietuvių salėje, nuo 
7:30 vak. Atstovai prašomi 
dalyvauti.

Ohio valstijoje per šventes 
automobilių nelaimėse užsimu
šė arba suvažinėta 10 ypatų.

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

SLA. 14-ta kuopa turėjo su
sirinkimą Birželio 3 d., kuria
me apart kuopos reikalų buvo 
patiekta rezoliucija prieš SLA. 
Pild. Tarybos sauvaliavimus ir 
prezidento ir iždininko pasisky- 
rimą sau daugiau algų pavidale 
“sekretorių”, nors pereitas sei
mas algų padidinimą atmetė.

Rezoliucija buvo trumpa, bet 
sukėlė daug diskusijų. Mat, 
nežiūrint ano susirinkimo nu
tarimo rezoliuciją pagaminti, 
tūli atėjo su tikslu ją atmesti. 
Kaipo argumentą prieš rezoliu
ciją patiekė Prezidento Gegu
žio ilgą laišką siu įvairiais išve
džiojimais, kuris buvo specialiai 
užprašytas prisiųsti šiam su
sirinkimui. Perskaičius Gegu
žio laišką, buvo siūlyta jį pri
imti, bet pasirodžius kad laiš
kas bus atmestas, greit susi
griebta ir pasiūlyta laišką visai 
ištraukti, nes jis buvęs tik kai
po “informacija”.

Einant prie rezoliucijos, na
riai 25 balsais ją priėmė, prieš 
rezoliuciją balsavo 17. Kele
tas susilaikė nuo balsavimo.

ši rezoliucija buvo tai dau
giau demonstravimas kas 14-tą 
kuopą valdo, ar Gegužio šali
ninkai ar bešališki, Susivieniji
mui gero velijanti nariai. Tie
sa, dalyvavo toli ne visi kuo
pos nariai, tačiau galima tik
rinti kad visą diduma 14-tos 
kuopos narių niekados nepri
tars Pild. Tarybai jeigu ji sau
valiaus ir didins sau algas prieš 

\ seimo valią.
1 šiame susirinkime atsilankė 
atstovai nuo SLA. jaunuolių 
kuopos su kvietimu 14-tą kuo 
pą prisidėti prie surengimo šią 
vasarą bendro pikniko.

Taipgi lankėsi atstovas nuo 
Katlikiškų Draugijų sąryšio su 
pakvietimu kad kuopa prisidė
tų prie surengimo didelio vaka
ro Lietuvių salės naudai. Iš
rinkta tam kuopos atstovas.

Narys Pusplikis.

Šv. Jurgio Parapijoj 
Sumišimai Didėja

šv. Jurgio parapijoj artinasi 
kruvina kova. Pereitą sekma
dienį, klebono 'šalininkams nu-1 
rodant, nuo pat bažnyčios buvo 
areštuojama, i policijos veži
mus kraunama ir gabenama 
policijos stotin. Tarp nuvežtų 
pakliuvo keli ir visai nieko ben
dro su tais vaidais neturintieji. 
Jie tūžta prieš klebono pusę. O 
iš savo pusės tie “revoliucijo- 
nieriai” irgi pasiryžę eiti iki 
kruvino mūšio, ir tas neišveng- 
tinai atsibus. Matyt abi pusės 
nuėjo pertoli nepataisomai.

Vieni prievarta veržiasi j šią 
bažnyčią ir neužsileidžia. Ne
moka mokesčių iki Kun. Vilku- 
taitis klebonaus. Kiti gi varu 
nori jų atsikratyti, o to pasek- ' 
mės kožnam aiškios. Dar ne- 
taip senai buvo kruvinos muš
tynės senoj'o j bažnyčioj me
tant Kun. Halaburdą. Dabar 
vėl ta pati istorija pasikartoja.

Policijos kas sekmadienis 
pilna bažnyčia ir aplink bažny
čią, nes sukilėliai gatavi pradė
ti muštynę su klebonu ir jo ša
lininkais. Klebono pusė be abe
jo stipresnė, sukilėliai nuken
tės skaudžiau, bet kiek iš jų 
darbų matyt, jie nepasiryžę už
sileisti, jei bent kokia dvasia 
šlventa jiems duos kitokį įkvė
pimą.

Vyskupas pasiryžęs laikyti 
Kun. Vilkutaitį šioje parapijoje 
ir sako iškeiksiąs ir atmesiąs 
nuo bažnyčios visus klebono 
priešininkus. Bet tas padėties 
nepagerins. Policija pastatytaj 
aplink bažnyčią turės gaudyti 
sukilėlius gatvėse ir areštuoti 
jeigu eis į bažnyčia. Bet su
silauks keršto t.'e kurie nuro-1 
dinės policijai kuinuos suimti.

Ši suirutė šv. Jurgio parani- 
joje užtrauks Clevelando Lietu
viams didžiausią gėdą. Bet už
trauks tikra-, nes jau kitokio 
išėjimo nėra.

Lietuvoje kunigai ir jų pa-| 
sekėjai kariauja prieš vyriau
sybe neva del tikėjimo ir Die
vo, bet ko čia musų katalikai 
nori jei tarp savęs pešasi? D.

Rusticana, Gioconda,( Die Meis
tersinger.

Liepos .30 — Muzika iš Car
men, The Bartered Bride, Die 
Meistersinger;

Liepos 31 — Pakartojimas 
Liepos 27 d. programo.

Rugp. 1 — Aida,
Rugp. 2 — parinktos dalys 

iš viršminėtų šešių operų.
Dainuos choras iš 400 daini

ninkų, bus baletas iš 100 ir or
kestras iš 1G0. Dalyvaus 20 
artistų iš Metropolitan ir Chi
cago operų.

Iš Collinwood
Didelis piknikas. Išaušus pa

vasariui, visos draugijos ren
gia piknikus ir šiaip išvažiavi
mus. Vieni jų buna arti, kiti 
toli. Mes visi mėgstam važiuo
ti kuoarčiausia ir pasilinksmin
ti. štai yra gera proga visiems 
gražiai pasilinksmint, nes SLA. 
362 kp. bendrai su M. M. N. P. 
parapija rengia tris piknikus 
artimoj farmoj, V. ir B., ant 
Green road, štai piknikų die
nos :

Birželio-June 14,
Liepos-July 19,
Rugpjūčio-August 2.3 d.
Visi įsitėmykit šiuos pikni

kus. Taipgi prašome atsimin
ti kad jeigu kurią tų dienų ly
tų, pasilinksminimas atsibus 
parapijos salėje, 18022 Neff rd.

D. A.

ninkas ir kanklininkas 
Artistas J. Olšauskas, daini-

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Barbora Lipskienė .... Lt. 50 
Boleslavas Liškauskas . . 250 
Antanas Grajauskas .... 160 
Teresė Gaškauskienė .... 200 
Antanas žurauskas .........   100
Jonas Pocius ......................  100
Anelė Slamienė .............., 3000
Marijona Tiškienė .......... 200
Vincas Abecįunas ..............  300
“Naujas žodis1” ............. 30

ti r }

ĮGALIOJIMAI
j reikalingi Lietuvoje pirki- ;
! mui, pardavimui, valdymui į 

žemių ir kitokio turto. >

■ K. S. Karpavičius i
• !Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
; Rašykit laiškais arba atsi- j
■ ' kinkykit ypatiškai.

“dIrva”
GR20 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

Kreipkitės vėl:

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

COLLINWOODO
‘ DIDELIS PIKNIKAS

Rengia bendrai SLA. .362 Kp. ir M. M. N. P. Nauja Parapija

Sekmad. Birželio-June 14 d. — V „J r B. Farmoj
Vieta randasi prie Green road. Pradžia 10 vai. ryto. 

Piknikas tęsis iki vėlumai, bus gera muzika, šokiai per visą 
diena. Bus įvairiu žaislų su dovanomis. Kviečiame visus 
Lietuvius, atsilankyti. įžanga 25c. Vaikams dykai.

Rengimo Komisija.

Šiuos rekordus galite gauti “Dirvos” krautuvėje

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

Kada jūs norite išgirsti sau patinkamą toną ar artistą, natūra
lu, kad manote apie Columbia rekordus, štai yra keletas 
sugestijų:
10” 75c
16211 F -j

16210 F j

16209 F

Balandžio Dienelėj
Petras Mylėjo Katriutę

“Cit, Bobule,” Polka*
Oi, Praneli, Negaliu, Polka

Liudvinavo Polka
Paukščių Polka

Stasys Pauras ir 
Juozas Antanėlis

Jonas Dirvclis
ir Jo Orkestrą

Mahanojaus Lietuviška 
Mainierių Orkestrą

SUPERIOR
DETECTIVE

AGENCY
Uniformuota Policija 
Visiems Reikalams.

Mes užlaikom jūsų tau
tos žmogų

Vestuvės, šokiai, piknikai 
musu specialybė.
Naktinė sargyba.

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

HEaderson 0112
Kada tik reikia.

Superior Detective 
Agency

Superior Detective Agency, Inc., 
atidarė ofisą 5329 Superior avė., pa
togiai visiems E. 55th-Superior sri
tyje. Mr. A. G. Baker ypatiškai ve
da reikalus šiame ofise ir gali sutei
kti greitv patarnavimą savo kostu- 
meriams.

Ši agentūra suteikia vyrus unifor
mose arba šiaip rūbuose vestuvėms, 
pokiliams, šokiams, piknikams bei 
šiaip reikaluose.

Jie taipgi turi reikalingus unifor
muotus vyrus sargybos reikalams 
krautuvėse ir Įstaigose, jie lanko ir 
reguliariai apžiūri paskirtas vietas 
ir tam tikru laikrodžiu pažymi savo 
atsilankymus. Ši agentūra yra vie
natinė mieste kuri tą sistemą turi, i

Mr. Baker turi tarnyboje vyrus į 
ivairiu tautų taip kad gali pristaty
ti toki žmogų su kuriuo galėsit su
sikalbėti.

Galima pašaukti šią įstaiga tele
fonu HEnderson 0112.

Columbia Records’
V/va- tonal Recording ~ The Records without Scratch

Daugiausia už Jūsų Pinigus!
VYRAMS IR VAIKINAMS

! Grynos Vilnos <t -j Visokiu mieru
SIUTAI * i D Visokiu stilių

j ' |
j Vertvbės kurioms nerasit lygiu už mažiau kaip $25 ir $30 j

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS $1.29 — $1.95 — $2.95

THE KRAMER & REICH CO. !
| 7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Komp. A. Vanagaitis, kuris rengia gražų programą 
“Dirvos”-“Margučio” Joninių- Nakčiai Birželio 27-28 

Neuros Darže. Plačiau apie Jonines žiūrėkite skelbime ant 6-t< 
puslapio, šis dalykas bus pirmas ne tik Clevelande bet ir Ame 
rikoje.

Joninių Naktis — Birželio-June 27 ir 28

27 - BIRŽELIO-JUNE - 28 
. NEUROS FARMOJ

(Brunswick, Ohio)

Bargenas Bargenas
DIDELIS RINKINIS GERŲ LOTŲ PRIE ERIE EŽERO IR E. 340 ST. J 

j Su privilegija naudotis Erie Ežeru. Parsiduoda ar galima mainyti ant j 
I namų Clevelande. Platesnių žinių gausite nuo

L. MOSKALENKO — East 310th St. ir Lakeshore Blvd.
arba j

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

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

Nedeiioj, Biiielio-june 7 d.
NAUJOJE GRAŽIOJE VIETOJE

HAAG’S GROVE
t

Prie BROADVIEW ir Route 43 — Privažiavimas labai lengvas ir geras.

Ši vieta randasi tik 13 mailių nuo Lietuvių Sales. 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.

GROS TIKRA LIETUVIŠKA MUZIKA

Prie Įžangos tikieto laimėsit $4.00 cash. Taigi laikykit savo tikietelius.

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 vieta.

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.

Išlipus ant Brookpark eikite iki 5822 Broadview R oad ir prieisit pikniką.

pPiknikas prasidės anksti iš ryto ir tęsis iki vėlai vakare. 
<Nras orkestras, gros Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius. 
Lsokių Praizų ir Programas. Įžanga ypatai

Bus ge-fl
Bus vi ♦>>

tik 25c. J


