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Angliakasių Streikas VOKIEČIAI NORI MA
ŽESNĖS KARO 

NAŠTOS

POPIEŽIAUS ATSTO
VUS IŠVARYTAS IŠ 

LIETUVOS
Kaunas. — United Press

TURĖSIM AMERIKOS

Pittsburgo Srityje
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KIEK DARBININKAI 
NUSTOJA ALGOMIS 
Amerikos Darbo Federa

cijos viršininkai skelbia jog 
Amerikos darbininkai 1931 
metų pirmo bertainio bėgiu 
turėjo nuostolių algomis 
netoli $3,000,000,000 iš prie- 

' žasties bedarbės, dirbimo 
tik dalį laiko, ir mažinimo 
algų. Šis apskaitliavimas 
remiama šymet išmokamo
mis algomis .lyginant jas su 
1929 metų uždarbiu.

Geroji pusė yra ta, kaip 
daviniai rodo: biznio veiki
mas padidėjo; automobilių

DAUG DARBININKU
SUŽEISTA SUSIRĖ
MIME SU POLICIJA

Pittsburgh, Pa. — žiau
riausios riaušės kokios yra 
buvę Pittsburgo anglies sri
tyje tik devyni metai atgal, 
apsireiškė Birželio 8 d., pa
sekmėje angliakasių strei
ko, kuris prasidėjo savaitė 
laiko atgal.

Streikuoja angliakasiai 
Washington apskrityj, Kil- 
noch kasyklose, Gibson, El
la, Charleroi ir kitose 
syklose.

Ties Ellsworth Įvyko 
sirėmimas streikerių su 
licija valstijos ir kompanū

ka-

su- 
po-

GEN. KAI ŠEK KOVOS 
IKI GALO

Nanking. — Buvo paleis
ta gandai buk Chinų nacio- 
nalistų vadas, gen. Čiang 
Kai Šek, žada pasitraukti iš 
vyriausybės. Kai Šek pa
skelbia jog jis nepaliaus ka
riavęs iki neišnaikins visus 
komunistus ir plėšikus ku
rie Chinija terioja.

Kai Šek pasakė: “Aš ko
vosiu arba žūsiu bet nuo sa
vo užsibrėžimo. nepasitrau
ksiu.”

Nacionalistų kariumenė 
Birželio 8 d. turėjo susirė
mimą su 20,000 komunistų 
kareivių, kuriuos išvijo ir 
užėmė jų tvirtovę Futien.

Londonas. — Čia lankėsi
Vokietijos kancleris Brue- korespondentas Birželio 6 
ning ir užrubežių ministe- j d. praneša Amerikos spau- 
ris Julius Curtis. Turėjo 
pasikalbėjimą su Anglijos 
premjeru McDonald. Vo
kiečiai prašė ir gavo Ang
lijos pažadą stengtis mažin
ti Vokiečiams uždėtą karo 
naštą.

Iš priežasties dabartinio 
visuotino krizio, Anglijos 
ir Vokietijos diplomatai pa
sižadėjo dirbti artimoje su
tartyje.

MacDonald pasižadėjo at
lankyt Vokietiją susipažini
mui su šalies padėčia.

_________ *
Pittsburgietis Dargis At- Povilas Dargis buvo labai 
sidurč pas Plečkaitinin- veiklus Pittsburge Sanda-

kus Berline — Dabar 
Gryžta su “Pyragais”?

“Vienybė” praneša Birže
lio 9 d. štai ką:

“Sandarietis Povilas Dar
gis, Pittsburgietis, kuris vi
sai patylomis nesenai kaž 
kur iš Pittsburgo išvažiavo, 
dabar paaiškėjo kad jisai

išdirbystes iki Gegužės me--.į1!’ jr policija visu žiaurumu 
nėšio daugino darbininkų ėmė streikerius ir pasali-nėšio 
skaičių; vatos audinyčios 
veikia daugiau; dirbtuvėse 
ir kasyklose gapiyba padi
dėjus.

Tik apmažėjus budavoji- 
mo ir geležies industrijos.

Kainos visko puolančios, 
taipgi algos mažinamos.

Penki užmušta. Phila
delphia, Pa. — Penki dar
bininkai dirbę pogatvinėje 
skylėje užmušti užgriuvus 
skylės šonams. Jie buvo 70 
pėdų po žeme.

Steubenville, O. — Jef
ferson •apskrityje sustrei
kavo 800 angliakasių norė
dami gauti daugiau algų.

Vatos indusrija gerėjan
ti. Suv. Valstijų Komerci
jos Departmentas sako kad 
pradeda apsireikšt pagerė
jimas vatos audinyčiose pie
tinėse valstijose ir Naujoj 
Anglijoj, kas atsiliepia ir Į 
vatos augintojus ir kitas 
industrijas prielankiau.

Vatos audinyčios buvo 
blogame padėjime ir bėgy
je septynių gerų metų, ka
da kiti bizniai darė didelius 
pelnus.

Audinyčiose, tapo panai
kinta naktinis darbas mo
terims ir vaikams.

Vatos audinyčios ruošia
si pavaryt kampaniją kad 
naudotų daugiau vatos au
dinių.

Mansfield, O. — Empire 
plieno dirbtuvės 1,600 dar
bininkų sutiko ant numaži
nimo algų penkiais nuošim
čiais. Trys savaitės atgal 
jie buvo sustreikavę kada 
kompanija pati norėjo nu
mušti nuo algų 5 nuoš.

nius, vyrus, moteris ir vai
kus, mušti.

Policija raita lėkė Į strei- 
kerių tarpą ir mėtė ašarų 
bombas, svaidydama lazdo
mis. Streikeriai neužsileis
dami pradėjo priešintis ir 
daužyti kuo galėdami poli
ciją. Vienam policijantui 
kas tai gerai pataikė akme
niu Į galvą ir numušė jį nuo 
arklio. Policija , šoko dar 
labiau maršuojančius muš
ti. Daug sužeidė, darbinin
kai su kruvinom galvom bė- 
go, kiti gelbėjo savo sužei
stuosius.

Mėto darbininkus iš 
namų

Streikeriai sako kad jų 
eilėse yra apie 7,000 anglia
kasių. Šiame distrikte yra 
125 kasyklos su apie 30,000 
darbininkų.

Pittsburgh Coal Co. Įsa
kė visiems streikuojantiems 
darbininkams išsinešdint iš 
kompanijos namų.

Allegheny apskrities še
rifas pareiškė kad uždraus 
moterims ir vaikams daly
vauti streikerių demonstra
cijose, išvengimui bereika
lingo jų nukentėjimo.

Pennsylvanijos guberna
torius praneša kad nuo 1 
d. Liepos nebus daugiau ka
syklų ir geležies kompanijų 
policijos.

Birželio 9 d. sustreikavo 
dar 500 angliakasių iš Bar
king kasyklos.

Lenkijoj perdaug karčia* 
mų. Šiose dienose Lenkijoj 
valdžia uždarė 1,155 kar
kiamas. Lenkijoj pavelyta 
laikyti 20,000 karčiamų, o 
buvo 1,155 virš skaičiaus.

Kuboj atsibuna bedarbių 
riaušės. Policija ir kariu- 
menė neduoda bedarbiams 
demonstruoti, delei ko įvyk
sta susirėmimai.

Sovietų Rusija tariasi su 
Japonija gavimui $25,000,- 
000 paskolos 30 mėnesių 
laikui, d komunistai skel
bėsi kad jiems pinigai ne
reikalingi.

12 UŽMUŠTA
Bordeaux, Francuzija. — 

Padarius naują tiltą dary
ta bandymai ar tiltas daug 
gali atlaikyti. Ir neatlai
kė — sugriuvo, 12 žmonių 
užmušta, 20 sužeista. Su
krito į upę devyni trokai.

NENORI GYVENTI
Philadeljihia, Pa. — 1930 

metų bėgiu šiame mieste 
nusižudė 345 ypatos, iš jų 
85 moterys ir 260 vyrų. Ši 
skaitlinė yra didžiausia bė
gyje vienų metų šio miesto 
nusižudymii istorijoje.

Per penkis šių metų mė
nesius jau nusižudė 105 yp.

Europos valstybės sutin
ka viena kitai gelbėti ma
žinti karo naštą, bet išsi
reiškė jog ir Suv. Valstijos 
turėtų sutikti mažinti savo 
skolų naštą Europai. Tą 
klausimą apsvarsčius Suv. 
Valstijų vyriausybė — Pre
zidentas Hoover, valstybės 
sekretorius Stimson ir iždo 
sekretorius Mellon — pa
reiškia jog Amerika nesu
tiks mažinti skolų sumų nei 
vienai valstybei.

Spėjama kad bus šaukia
ma nauja valstybių konfe
rencija aptarimui karo naš
tų mažinimo ir kad Ameri
ka bus bandoma Į ją Įtrau
kti.

Stimson ir Mellon rengia
si šią vasarą lankytis Euro
poj ir patyrinėti dalyką.

dai jog Lietuvos vyriausy- 
j bė paliepė Vatikano atsto- 
Ivui Msg. Bartolini neatidė
liojant apleisti Lietuvos ri
bas, nes jeigu bėgyje 24 va
landų neišvažiuosiąs bus iš
vežtas varu. Bartolini tą 
pat dieną išvažiavo auto
mobiliu į Vokiteiją.

Popiežiaus atstovo kiši
mąsi į Lietuvos naminę po. trumpam laikui apsigyveno 
litiką ir gundymas kunigų' Berline, ir nemalonu, bet 
veikti prieš Lietuvos vy-Į“ pas jilečkaitininkus, ku- 
riausybę privedė vyriausy-i 
bę pertraukti ryšius su Va
tikanu.

Jau seniau vienas Papos 
nuncijus, Zecchini, gavo ap- 
mėtyt kiaušiniais ir iš Lie
tuvos išsikraustė. Po jo, 
padarius naują konkordatą 
su popiežium, atsiųstas šis 
Bartolini. Bet ir tas manė 
kad Lietuva jį įsileido diri
guoti kunigų politišką ak
ciją, lyg pati Lietuva nega
li be kunigų ir be popie
žiaus pasiuntinio valdytis.

Youngstown, O. — Delei 
kilusių Decoration šventėje 
komunistų peštynių su poli
cija, Birželio 4 d. komunis
tai surengė viešą mitingą 
užprotestavimui prieš “po
licijos brutališkumus”. Mi
tingas buvo apstatytas 85 
policijantais.

ISPANIJOS VALDŽIA 
VARŽO KUNIGUS

Madridas. — Ispanijos 
vyriausybė išleido Įsakymą! 
dvasiški jai visuose miestuo
se susilaikyti nuo propa
gandos prieš valdžią.

STATO DIDELĮ 
KALĖJIMĄ

London, Ohio. — Čia sta
toma ukė-kalėjimas, kuri 
bus didžiausias tos rūšies 
kalinių prilaikymo punktas. 
Kaliniams laikyt budinkuo- 
se bus vietos del 2,500 ne- 
laisvių. Kaip tik bus už
baigtas, čia bus atgabenta 
kaliniai iš kitų kalėjimų, 
kurie jau užgrūsti.

MIRS DEL MEILĖS
Jefferson, O. — Julia M. 

Lowther, 23 m., Indijonų 
kilmės moteris, prisipažino 
pernai Gegužės 30 d. nužu
džius kitą moterį, kurios 
vyrą ji mylėjo, kad galėtų 
su juo apsivesti. Teismas 
rado ją kalta žmogžudystė
je ir nuteisė numirti elek
triškoje kedėje. Ji yra pir
mutinė Ohio valstijoje nu
teista mirti elektriškoj kė
dėj ir antra moteris bau
džiama mirtimi už žudystę. 
Pirmutinė buvo irgi vedus 
moteris, Esther Foster, ku
ri buvo pakarta 1844 m. Co
lumbus kalėjime.

40 užmušta. Chinijoj, ne
toli Miench, gelžkelio susi
mušime užmušta 40 žmonių 
ir 30 sužeista.

Norfolk, Va. — Birželio 8 
d. kilęs gaisras padarė nuo
stolių $3,000,000 miesto 
duryje, 24 ugniagesiai 
žeista.

vi-
su-

SU

Šantung, Chinija. — Ne
toli pakraščio susimušė An
glijos povandeninis laivas 
su prekiniu laivu. Žuvo 18 
submarine kareivių, 23 iš
gelbėta.

MUSSOLINI TAIKOSI 
POPIEŽIUM

Roma. — Popiežius atsi
sakė taikytis su Italijos fa
šistų vyriausybe už tai ką 
fašistai prieš popiežių darė. 
Vyriausybė pasiuntė savo 

’ ’ po- 
vy- 
ap- 
pa-

rie leidžia gerai žinomą 
Lietuvos ‘pučininkų’ laik
raštį ‘Kovą’. Apie jo tiks
lus Berline pas plečkaiti- 
ninkus galime spręsti iš se
kančio laiško, kurį jis pri
siuntė vienam lietuviui tau
tininkui. Laiškas vienoje 
pusėje spausdintas mimeo- 
grafu, kur siūloma skaity
ti ‘Kovą’, o kitoje pusėje p. 
Dargis- paišeliu rašo: ‘Pa
žindamas Tamstą dar iš S. 
L. A. Seimo Chicagoje ir ži
nodamas Tamstos demokra
tiškus nusistatymus ir vi
suomeninį darbą, kreipiuo
si į jus, kad pasistengtumė
te pagelbėti šioje nelygioje 
demokratijos kovoje su Lie
tuvos fašistais. Gyvenu 
Berline. Greit grįšiu Pitts- 
burgan.”
Ką* darys

Iki šiol
žinojom tik keletą Lietuvos 
išgamų, kurie norėjo par
duoti Lietuvą Varšuvai ir 
nubėgę į Vilnių leido laik
raštį “Pirmyn”, agituodami 
už užgrobimą Lietuvos ir 
pavedimą Lenkams.

Amerikoje juos rėmė tū
li musų įkaitę “demokratiz
mo nuotaikų” jieškotojai.

Bet tikrų išdavikų-agen- 
tų neturėjom. Dabar gi iš
kyla aikštėn kad Povilas 
Dargis nuvažiavo į Berli- 
ną pasiimti visus Plečkai- 
tininkų kredencialus ir at
sivežęs Amerikon užvesti 
čia platesnį išdavikišką vei
kimą.

Paul Dargis.”
Pittsburgiečiai?
Plečkaitininkais

rietis ir Sandariečiai nuo
lat jį garbindavo visuose 
musų laikraščiuose. Jis tu
rėjo artimus ryšius ir su 
socialistais.

Jeigu Pittsburgo Sanda
riečiai jam sugryžus prisi
ims jį atgal prie savo vei
kimo, gali iškalno žinoti ko 
susilauks iš .visuomenės ir 
kokioj pozicijoj jie pasta
tys Sandarą.

Pittsburgiečiai turi apsi
žiūrėti kad jie nepaverstų 
visos savo kolonijos Lietu
vos išdavikų lizdu, jeigu jų 
“veikėjas” Povilas Dargis 
pasirodytų yra tikrai Plec- 
kaitininkas. Gal jis Lenkų 
pinigais ir į Berliną važi
nėjo. Gal dabar skubinasi 
sugryžti į Sandaros seimą, 
kurs bus Detroite šio mėne
sio pabaigoj. Gal jis par
veža ką nors “svarbaus” 
Sandaros seimui, su tikslu 
paversti visą Sandarą Pleč- 
kaitininkų lizdu Ameriko
je. Jeigu rimti Sandarie
čiai neapsižiurės, gali pasi
daryti aukomis tokio ne
garbingo žygio kuris su
mins visą jų iki šiolei pa
dėtą trusą už Lietuvos ne
priklausomybę.

Dargis yra jaunas vyru
kas ir galėjo suklysti, betgi 
reikia pasitikėti kad rimti, 
senyvi, daug patyrę musų 
Pittsburgiečiai patriotei į 
jo parvežtą Plečkaitininkų 
bučių nelys.

Tikriems Lietuviams pa
tartina tėmyti ir musų laik
raščius, kurie pirmutiniai 
pradės talpinti P. Dargio 
raštus ar ką nors kitą apie 
jį gero rašyti. Žinosim kas 
tie laikraščiai ir kam jie 
tarnauja.

SVETIMŠALIŲ DEPOR
TAVIMAS

New York. — Ellis Is
land, kur randasi ateivių 
priėmimo ir išleidimo pun
ktas, turi labai daug darbo. 
Ten kasdien veik randasi 
šimtai ateivių kurie depor
tuojami Į savo šalį, kiti jų 
pasidavę deportavimui sa
vanoriai, nes negali išgy
venti Amerikoje.

Šymet jau deportuota:
Sausio mėn.:
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.

Quincy, Ill. — Dinamito 
sprogime prie kasimo šuli
nio užmušta du žmonės. Di
namitui sprogus, išmesta i 
orą 100 svarų paipa, ji nu
krito ant pro šąli važiavu
sių automobiliu dviejų ypa
tų ir jas užmušė.

formalį atsakymą į dvi 
piežiaus protesto notas 
riausybei, išreikšdama 
gailos už tai kas buvo 
daryta prieš popiežių (su
mindžiota jo paveikslas) ir 
prieš katalikus (užpulta jų 
Įstaigos). Bet tame pačia
me rašte valdžia kaltina po
piežių už sulaužymą sutar
ties ir konkordato su vy
riausybe.

Fairmont, W. Va. —- An
gliakasių unija laimėjo pri
versdama dvi kasyklas pri
pažinti uniją. Streikas tę
sėsi neilgai, 1,000 darbinin
kų sugryžo Į darbą.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

460
334
689
698

Lindbergh pasiskelbė jog 
jis šią vasarą bandys per
lėki Pacifiką, už ką Japoni
ja paskyrė $25,000 dovanų. 
Su Lindberghu žada skris
ti ir jo žmona. Pącifikas 
yra platesnis už Atlantiką, 
kurį Lindbergh perskrido.

Kerštinga žmona. Free
port, Ill. — Einant iš teis
mo namo, kur negavo atsi
skyrimo nuo savo vyro, 55 
m. senio, Vera Witte, 30 m., 
ji savo vyrą gatvėje nušo
vė. Žinoma, neištruko pa
ti ir dabar turės dar dau
giau bėdos.

8 užmušta. Bhatwaria. 
Indijoj, susirėmime tarp 
namų savininkų ir nuomuo- 
tojų užmušta 8 ypatos ir 
keliolika sužeista.

CLEVELAND i NEW YORK
“The Lake Cities Express”
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DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Socialistų spaudos nesą
monės. “Keleivyj” ir “Nau
jienose” koks tai “Špičbu
kų Respublikos Pilietis” 
pradėjo rašinėt ir šmeižti 
Pittsburgo Sandariečius. Jį 
visi gerai žino kaipo vieną 
iš Marksistų “profesorių” 
Kepalą (kuris matyt atsa
ko savo špičbukiškam var
dui). Jis nuo šių metų pra
džios suvokė kad Pittsbur
go Sandariečius reikia že
minti. Mat, tas “profeso
rius” visa galva už kitus di
desnis, tik gaila kad protu 
mažesnis. Mes patėmijom 
kad tuoj po Vasario 16-tos 
apvaikščiojimo, kuomet vi
sų Pittsburgo draugijų bu
vo surengta Lietuvos ne
priklausomybės 13-kos me
tų sukaktuvės, kurioje ko
misijoje buvo ir tas “profe
sorius iš Mayview” (visi čia 
žino ką reiškia Mayview), 
tas korespondentas nei iš 
šio nei iš to spaudoje išnie
kino studentą J. J. Savicką, 
Kun. Z. Vipartą, J. Virbic
ką.

Toliau, jis Marksistų lai
kraščiuose nuterliojo “Mu
sų Sandariečiai ir jų Mani
festas”. Tame rezginyje ne
truko tokių žodžių kokius 
tik tokio' protelio žmogus 
gali išgalvoti. Jam užkliu
vo kam, girdi, Pittsburgie- 
čiai reikalauja kad “Sanda
ra”, “Vienybė” ir “Dirva” 
nustotų tarp savęs už tuš
čius dalykus peštis. Jam 
išrodė jog tai nežmoniškas 
Pittsburgo Sandariečių rei
kalavimas. Na o kai antį 
metą “Sandara” su “Kelei
viu” pradėjo už kokią ten 
“Polską vištą” vaidytis ir 
kada Pittsburgo Sandarie
čiai pareikalavo likviduoti 
tuos tuščius ginčus tai mu
sų “didvyris” rašė pagyri
mus už tokį Sandariečių 
demokratiškumą. Kada gi 
tautiški laikraščiai tarp sa
vęs už tuščius dalykus pe
šasi tai musų “demokratas” 
nusigando pamatęs kad tie 
patys Sandariečiai pataria 
jiems liautis.

Gerai sako sena Lietuviš
ka patarlė: Išsiimk sau rą
stą iš akies tada pamatysi 
kito akyje krislą. Taip il
su tuo ilgakojų “profeso
rium”. Kiek jis yra prira
šęs ant kunigų, ypač Ro
mos; kiek prisišaipė iš tų 
kurie nors yra laisvų pa
žiūrų, o šliubavotis nueina į 
bažnyčią; net prie liudinin
kų yra tauzijęs kad jis ver
čiau liksiąs “nekaltas sen
bernis” negu nusileis kam 
nuvesti jį į bažnyčią prie 
kunigo šliubavotis. Bet gi 
Birželio mėnesį 1930 metais 
musų “profesorius”, gabus 
kunigų niekintojas, atsi
klaupė prieš kunigą kai avi-

Pittsburgo Sanda- 
neapsieina be mela-

užkliūva Prof. Bir- 
sutikimo prisiruoši- 
“profesorius” neap-

nelis ir ištikimiausia jam 
prisiekė susirišdamas mo
terystės ryšiu su našle, ku
rios dukterys jau ištekėju
sios. Tai tokio “tvirto” nu
sistatymo tas musų “lais
vamanis” ir “demokratas”, 
kuris kiša nosį ne į savo 
reikalus.

To viso negana, musų 
didvyris” žengia dar toliau 
ir mano kad vienu paputi- 
mu gali Pittsburgo Sanda
riečius išnaikint (ir suma
nyk tu man!). “Keleivis” 
visos jo ‘filosofijos’ netalpi
no, bet “Naujienos” nr. 128 
išriečia viską ištisai. Toj'e 
korespondencijoje visaip iš
juokęs 
riečias 
gysčių.

Jam 
žiškos 
mas ir
sieina be melagysčių ir pa
sirodymo ignorantu. Jisai 
rašo: “Musų Sandariečių 
vadai dar kartą gavo patirt 
kad jų keliaklupsčiavimas 
apie Romos kunigų klebo
nijas buvo uždyką. Ne tik 
Romos kunigų negalėjo pri- 
prašyt prisidėt prie darbo, 
bet net norėjo savo chorus 
sulaikyt”. Bet nei chorų 
nesulaikė ir dalyvavo visi 
kunigai, išskyrus senuką iš 
North Side, ką matė ir tas 
“profesorius” savo akim, 
bet meluoja net neparaus- 
damas.

Matyt musų Marksistą 
prie to privedė pavydas ir 
neapikanta Lietuvių tautos. 
Jis butų labai pasidžiaugęs 
jei Prof. Biržiškos priėmi
mas butų nepasisekęs.

Taigi reikia priminti tam 
“profesoriui”, išėjusiam di
delį socialistų špičbukų mo
kslą, kad Sandariečius nie
kindamas nieko neatsieksi 
ir nesulaikysi jų nuo tauti
nio veikimo.

Pittsburgo Sandarietis.

VISOKIOS ŽINUTĖS
Gegužės 30 d. atsibuvo 

gedulingos pamaldos Lietu
vių Tautiškose Kapinėse, 
kurias laikė Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas Kun. Z. 
Vipartas. Diena pasitaikė 
labai graži ir žmonių buvo 
gana daug. Šiais metais ko
mitetas dėjo daug pastangų 
pagražint kapines, kas iš- 
dalies ir padaryta. Visi at
silankiusieji pilnai paten
kinti gražia kapinių išvaiz
da.

Sandaros Kuopų Sąryšis 
turėjo savo susirinkimą 3 
d. Birželio, kuriame nutarė 
siųsti delegatus Į Sandaros 
metini seimą, kuris atsi
bus Detroite Birželio 26 ir 
27 d. Delegatu išrinko B. 
Lapeika nuo Sąryšio. Ke
lis delegatus siųs kuopos 
neteko sužinoti. Nutarta
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307 W. 30 Street New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių 

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00: ir $12.00.

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

Informacijų kreipk:lės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.
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pasiųsti seimui pasveikini
mas ir įnešimai.

Nutarta laikyt 'Sandarie
čių pikniką Rugpjučio-Au- 
gust 23 d., Amšįejaus far- 
moje.

Lietuvių Vaizbos Butas 
rengia narių ir jų draugų 
šeimynišką pikniką Birže
lio 22 d. Amšiejaus farmoj.

Sandarietis.

ir nenuilstantį darbavimąsi 
SLA. ir abelnai visuomenes 
labui. Visur Buvęs. Kanados

Naujienos

NEW,YORK, N. Y.

SLA. ekskursijai išvykus. 
Birželio 27 d. apie 9 valan
dą ryto pribuvo SLA. Cen- 
tran ekskursijos vadas J. 
Januškevičius, Jr., su savo 
tėveliais ir sesutėmis, Ma
ryte ir' Sofija. Su jais at
vyko ir p-lė Anelė Petruš- 
kevičiutė iš New Britain, 
Conn. Svečiams užtrukus 
apie valandą laiko S.L.A. 
Centre ir pasikalbėjus su 
centro štabo nariais: SLA. 
Sekretore p-le Jurgeliute, 
M. L. Vasil, Pr. Bajoru ir 
SLA. Vice-Prezidentu p. A. 
Mikalausku, taipgi p. Ja
nuškevičiui atlikus reikalus 
surištus su kelione, visi va
žiavo į prieplauką, palydė
dami SLA. antros ekskur
sijos vadą ir jauną veikėją. 
Atvykus prieplaukon, visi 
lydėtojai ėjo apžiūrėti va
dui paskirto kambario, vė
liau apžiurėjo visą laivą iš 
vidaus ir iš lauko, iki iš
plaukimo apsistojo ant lai
vo denio ir kalbėjosi pasi
dalindami mintis su vadu 
apie kelionę ir kitus reika
lus. Nors p. Januškevičius 
pirmą kartą i tokią tolimą 
kelionę keliauja, bet buvo 
linksmas ir pilnas ūpo, vi
sai be baimės apie vandenų 
blogumą Į tolimą j*am ne
būtą tik girdėtą jo tėvų tė 
vyne Lietuvą. Jo matutė 
išleisdama sūnų į tą kelionę 
kartas nuo karto apsiaša
roja, kaip apsiašarodavo 
matutės leisdamos savo sū
nūs į Ameriką, o ypatingai 
atėjus paskutinei valandai, 
kuomet laivo trubos pradė
jo baubti ir prisiėjo pasku
tinis sudiev sakyti ir eiti iš 
laivo.

Atėjus dvyliktai valandai 
trubos baubė be jokio su
stojimo jr tuoj laivas pra
dėjo judintis ir eiti į juras. 
Jaunas ekskursijos vadas ir 
visi išvažiuojanti Lietuviai 
stovi ant pat viršaus laive 
ir mosuoja skepetaitėmis 
atsisveikindami su savo gi
minėmis ir išlydėtoj ais. 
Taip tai Išplaukė SLA. an
troji ekskursija. Tas lai
vas dar ėjo j Bostoną, pa
imt dar daugiau pasažierių 
ir tada jau tiesiog į Klaipė
dą.

Januškevičių pagerbimui 
pietus. Nuo prieplaukos pp. 
Januškevičiai su savo duk
relėmis ir p-le Petruškevi- 
čiute sugryžo į SLA. Cen
tro ofisą. Taipgi iš prie
plaukos pribuvo ir S.L.A. 
Vice-Prezidentas A. Mika
lauskas su “Vienybės” šta
bo nariais p. Rudniku ir p. 
Valaičiu. Po trumpo pasi
kalbėjimo eita pietauti bei 
geriau pasakius pagerbti 
SLA. veikėjų p. Januške
vičių šeimyną. Dalyvavo ; 
rirmiau minėti SLA. štabo į 
nariai ir Vienybiečiai.

Pabaigus pietauti pasa
kyta trumpos kalbos, visi 
išsireiškė kad p. Januškevį- 
čių sūnūs laimingai parke
liavęs, paviešėjęs Lietuvoje . 
laimingai sugryš Ameri
kon. Pp. Januškevičiams I 
reikšta dėkingumas už pa
vyzdingai išauklėtą šeimą p

DAYTON _________________
TORONTO, ONT.

Paskutinis pakvietimas į 
“Margučio” pikniką. Iš tik
rų šaltinių teko patirti kad 
į “Margučio” pikniką, ku
ris įvyks šį sekmadienį, 14 
d. Birželio, Hickory grove, 
rengiasi ir dalyvaus visi ti
kri Lietuviai Daytono, Cin
cinnati, Springfieldo, Co
lumbus ir iš kitur.

Kaip gi tikras Lietuvis 
bei Lietuvė gali apsieiti ne
dalyvavę tokiame pokilyje. 
Dzimdzi-Drimdzi artistai, 
Vanagaitis ir Olšauskas, 
pralinksmins visus gražio
mis dainomis, Lietuviškais 
džiazais ir juokais-fonėmis. 
O Varašiaus orkestras ap
rūpins šokikus gera muzi
ka. Varašiaus muzika ne 
tiktai šokėjams maloni šok
ti bet ir sėdintiems klausy
tis.

Dzimdzius Olšauskas ža
da pašokdint visas paneles 
ir moterėles.

Pelnas eis “Margučio’ 
patobulinimui, kuris yr; 
vienatinis Lietuviškas žur
nalas gaivintojas Lietuviš
kų dainų-muzikos, ir juokų 
platintojas.

Vanago Sparnas.

a

CHICAGO, ILL.
Gedimino Ordenas Marei 

McDowell. Gegužės 27 c. 
Lietuvos Konsulas A. Kal
vaitis prie didelių iškilmių 
įteikė senutei visuomenės 
darbuotojai ’p-lei Mary Mc 
Dowell D. L. K. Gedimino 
3-čio laipsnio Ordeną. P-lė 
McDowell yra vedėjo vienos 
iš Chicagos viešų įstaigų 
(Settlement) 4630 Groos 
avė., kur darbuojasi jau su
virs 30 metų. "Toje įstaigo
je daug Lietuvių gavo pa
galbą ir mokslą.

Apdovanojimo iškilmė at
sibuvo prie didelės publi
kos, dalyvaujant keliems 
šimtams žmonių, ir dauge
liui Lietuvių.

Didelėje salėje, prie eilės 
stalų sėdėjo svečiai; prie 
vieno stalo, papuošto Lietu
vos ir Amerikos vėliavomis 
sėdėjo
Lietuvių buris, 
bu daug 
Lietuvius 
well.

Kuomet
bėti Lietuvos Konsulas A. 
Kalvaitis, visa publika at
sistojo plodama. Gerb. Kon
sulas kalbėjo Angliškai pri
taikytą iškilmei kalbą ir 
varde Lietuvos įteikė jai 
Gedimino Ordeną už jos 
gerą pasidarbavimą Chica
gos Lietuviams.

■ Konsului segant ordeną 
p-lei McDowell prie kruti
nės, publika yėl atsistojo.

Po tų ceremonijų tęsėsi 
įvairios pakalbos.

Nors apdovanojimas or- 
denu Amerikietės yra ge
ras dalykas, vienok dauge
lis Chicagiečių nepasitenki
nę kad Lietuva neranda už
sitarnavusių jokių ordenų 
iš pačių Lietuvių tarpo, o 
čia tokių daug pasidarba
vusių tėvynei randasi net 
keletas.

Aleks. A. Žalpis.

šis tas. Čia musų kata
likai turi gražią salę, ku
rioje rengia Įvairius vaka
rus ir laiko savo susirinki
mus.

Prie vietinės Lietuvių pa
rapijos yra trys vargonin- 
kai ir visi streikuoja, ne
pasidalina vargonais; nors 
ir negauna užmokeąnio už 
dūdavimą, bet vistiek peša
si už vargonų valdymą.

Nuolatinis yra p. Motie
jūnas, kuris jau gerokai 
pramokino Šv. Cecilijos 
chorą.

Gegužės 30 d. bažnytinėj 
salėj įvyko šokių vakaras, 
publikos atsilankė pusėti
nai ir užsilaikė ramiai.’Tik 
iš provincijos atvykęs koks 
tai pusgirtis svečias jieško- 
jo salėje vieno asmens ir 
žadėjo jį sumušti. Geriau 
butų tokių svečių neįsileis
ti į salę, verčiau paduoti po
licijai, nes minimas svečias 
jau plačiai žinomas Kana
dos policijai.

Torontoj bedarbė padidė
jo: daug atleido iš dirbtu
vių ir nuo gelžkelių. Toron- 
tiečiai kurie turi už ką nu
sipirkti laivakortę tie gryž- 
ta atgal į Lietuvą. Kurie 
be pinigų tie laukiam ir pa
tys nežinom ko sulauksim. 
Šį metą ne vienam pažiūrės 
bado šmėkla pakis.

Klaipėda.

A. L. EKONOMINIO
CENTRO EKSKUR

SIJA Į LIETUVĄ
Birželio 27 d. viršminėta eks

kursija išplaukia švedų Ameri
kos linijos puikiu motorlaiviu 
“Gripsholm” iš New Yorko. ši 
ekskursija yra pirma tos rūšies 
musų tarpe ir pavadinta “Jau
nuolių Ekskursija”. Bet tikre- 

Inybėje su šia ekskursija gali 
keliauti visi Lietuviai be skir
tumo lyties ir amžiaus, seni ir 
jauni.

slas tai naudojimąsi vieninte
liu Lietuvos uostu Klaipėda.

Lietuviams tūrėtų būti pir
moje vietoje Klaipėda; kitus 
uostus palikti antraeiliais. Lie
tuviai turėtų imti pavyzdį iš 
kitų tautų. Ar daug jų perva
žiuoja per Lietuvos uostą Klai
pėdą ? gal neklysiu pasakyda
mas kad nei vieno, išskyrus ke
lis tam tikrais sumetimais, lyg 
iš prievartos.

švedų Amerikos Linijos lai
vas ‘Borgholm’, kuris veža Lie
tuvos paštą ir keleivius, palai
ko nuolatinį ir tiesioginį susie
kimą tarp Lietuvos ir Švedijos.

Ekskursantas.

1

p-lė McDowell ir 
Laike kal- 

domės kreipta 1 
ir į p-lę Mc.Do-

perstatytas kal-

BRIGHTON, MASS.
Staiga mirė, širdies liga 

Simonas Malųkas. Liko mo
teris, trylikos metų duktė, 
ir brolis, Velionis priklau
sė Į draugijas Vienybės ir 
Šv. Vincento ir jose darba
vosi, jo pastangomis drau
gijos įsigijo nuosavą turtą, 
svetainę. Velionis buvo vi
sų mylimas, dar nesenas, 
apie 50 metų. Iš Lietuvos 
paėjo iš Žemaitijos.

Kaipo geram veikėjui 
numirus draugijos prisiun
tė po gėlių vainiką, taip gi 
prisiuntė puikų vainiką biz
nierius Z. Adomaitis. Ne
atsiliko ir draugai. Į ka
pus lydėjo apie 40 automo
bilių.

Velionis daug buvo pasi
darbavęs Lietuvos nepri
klausomybės darbuose, au
kavo gausiai kuomet Lietu
va šaukėsi pagalbos.

Visa Brightono kolonija 
gaili netekus tokio bran
gaus žmogaus, o dar labiau 
apgailauja likus žmona ir 
dukrelė.

Brightono Lietuviai labai Į 
myli “Dirvą”, nes joje ran- - 
da daug rimtų žinių ir jos ( 
laukia kas savaitė kaip ko
kio svečio. Brightonietis 1

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Lietuviškus Rekordus

AR NORIT TURĖT 
KŪDIKĮ?

Kiekviena vedus moteris kuri ne
gali sulaukti kūdikio turi tuojau ra- 
švti į Dr. H. G. DePew, Suite EKZ 
Coates House, Kansas City. Mo 
Tas Daktaras išsiuntinėja, bėgyje 
30 dienų, dovanai, apmokėtu paštu, 
savo reguliarį dolario mieros gydy
mąsi, paremtą ant Gilių aktivišku- 
mo, kurį su geromis psekmėmis nau
dojo tūkstančiai moterų. Nebus jo- I 
kio C. O. D., jokių kaštų; jokių iš- Į 
lygų. Tik pasiuskit savo vardą ir 
adresą, ir tie. vaistai bus pasiųsti i 
paštu paprastame pakelyje, su kny- i 
gele "Childless Marriages55. Rašy
kit tuojaus, kadangi tik apribotas ' 
skaičius tų vaistų bus išsiuntinėja
mas dykai šį menesį.—Skelbimas.

Kalbinkit savo draugus skai- ( 
tyti “Dirvą” — joje telpa > 
daugiausia gražių skaitymų. !

Dr. P. Puskunigis
Vienas iš svarbiausių šios 

ekskursijos reiškinių tai kad jo
je dalyvauja ir garbės dalyvis 
Dr. P. Puskunigis, Ekonominio 
Centro pirmininkas, kuris vyk
sta i Lietuvą turizmo-reikalais, 
sutvarkyti visą turizmo eigą 
vien tik per vienintelį Lietuvos 
uostą Klaipėdą. Tat dalyviams 
šios ekskursijos patogumas ke
lionėje užtikrinamas, net ir ju
rų liga bus nežinoma tiems ku
rie jos bijo, nes ekskursijos 
garbės dalyvis yra daktaras, 
todėl jurų ligai šioje ekskursi
joje nebus vietos. Vienu žo
džiu patogumas visokiariopas, 
moralis ir materialis.

švedų Amerikos linijos laivai 
yra vėliausios mados, moderniš
ki, dideli ir greiti, tokiais lai
vais važiuojant sirgti nėra ka
da, nes juose jurų supimą ma
žai jaučiama.

Antras reikšmingas kelionės 
tikslas: susipažinimas su gar
sia švedų tauta ir šalimi. Nes 
važiuojant ekspresiniu trauki
niu iš Gothenburgo į Kalmarą 
pravažiuojama įžymių vietų.

Svarbiausias tos kelionės tik

BROOKLYN, N. Y.

Čia organizuojama Did. 
New Yorko srities Kupiš
kėnų Bendro Klubo 4-ta 
kuopa. Darbuojasi genera
linis organizatorius Jonas 
J. Kulis. Narių turi jau 
apie 200. Bus šaukiama su-, 
sirinkimas ir .renkama val
dyba. Kupiškėnai visi pri
taria steigimui Kupiškyje 
Liaudies namo, o tam kul
tūringam tikslui nesigaili 
aukų ir kitų kraštų Lietu
viai.

Visi valsčiai aplinkui Ku
piškį galės naudotis Liau
dies namo patogumais ir 
knygynu. Taigi, visi gali
te aukauti ar mokėti meti
nę duoklę ($1.20 į metus), 
o prisidėsit prie gražaus ir 
reikalingo darbo.

Centro antrašas: 3259 S. 
Halsted St., Chicago, Ill.

Kupiškėnas.

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”.

SPECIALĖ
EKSKURSIJA

I LIETUVA
Išplaukia iš New Yorko 

laivu PRESIDENT ROOSEVELT
Birželio 24 d.

Per Hamburgą

Trečios klasės laivakortės
New York į Klaipėdą.............................$107.00
New Yorkas—Klaipėda ir atgal.......... $181.00

Nepriskaitant taksus.
Ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI
TT’ELEIVIAI į Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 

žinomų ekskursijų vadų, parinktų dėl jų prityrimų ke
lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams -uostuos, ke
lionėje ir laive.

•
• 1

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

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street 

Worcester, Mass. 
BALTUTIS. P. P.

3327 So. Halsted Street
Chicago, Ill.

BARTKEVIČIUS, P.
678 No. Main Street 

Montello, Mass.
BOGDEN, J. G.

432 W. Long Avenue 
Du Bois, Pa.

“DIRVA’1
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio 
GENDROLĮUS, N.

361 Broadway
So. Boston, Mass.

KAžEMĖKAS. K. CH.'
797 Bank Street 

Waterbury, Conn. 
MOLIS, P.

1730 — 24th Street
Detroit, Mich.

MIKOLAINIS. P.
188 Sands Street

Brooklyn. N. Y.
RAUKTYTĖ, J.

123 Millbury Street 
Worcester, Mass. 

SEKYS. J.
226 Park Street

Hartford, Conn.
SIDABRAS. K.

875 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

“NAUJIENOS” 1 
1739 So. Halsted Street 

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

Chicago, Ill.
“SANDARA” t

'3236 So. Halsted St.
Chicago, Ill. 

TREČIOKAS. A. S. 
197 Adams Street 

Newark, N. J. 
URBŠAS. J. J.

187 Oak Street 
Lawrence, Mass. 

“VIENYBĖ”
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
VASILIAUSKAS, J.

814 Bank Street 
Waterbury, Conn. 

VELEČKIS, A.
502 South Ave. 

Bridgeport, Conn. 
VAIŠNORA. K. J.

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

VARAŠIUS. A.
So. 12th and Carson Streets 

Pittsburgh, Pa.
VITKAUSKAS. J. T.

2701 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia. Pa.

VIESULĄ. K. J.
1128 Washington Street 

Norwood .Mass.
ZOLP, J. J,

4559 So. Paulina Street 
Chicago, Ill.

UNITED STATES LINES
I CLEVELAND OFFICE GENERAL OFFICES K I

Hotel Cleveland Building Fy A 4.1 Broadway
Robert E. Good feZXXfil New York City

Pradedan

Sėkretor

Tėvynės 
gijos Cent) 
vulės keliu. 
T.M.D. sel 
pareigas ei 
iš kokio ta 
ypatingai į 
dabartinę 1 
ri, galima 
tarus kelis 
sekretoriau 
pusėtinai e 
mas kaip ce 
pose apmh 
mas reikal 
mą atgaivii

Kaip pi 
riai šios ki 
zacijos nes 
lių kalnų t. 
prižadėti j 
nes organi: 
priklauso n 
tariaus, o i 
rių bei kuo 
su sėkretor: 
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TMD. REIKALAI DENTISTAS IR PACIENTAS
nuveikti darbai Amerikoje 
yra žinomi ir Lietuvoje.

Kuomet žiauri caro lete 
na laikė prislėgus Lietuvo
je gyvenančius musų vien
genčius, tuomet TMD. su-

Pradedant Eiti T. M. D.
Sekretoriaus Pareigas
Tėvynės Mylėtojų Drau

gijos Centro valdybos, kri
vūlės keliu, tapau išrinktas __ ,
T.M.D. sekretorium, šias vaidino svarbų vaidmenį — 
pareigas eiti apsiėmiau ne siuntė savo broliams ir se- 
iš kokio tai didelio noro, o sutems Lietuvoje savo lei- 
ypatingai gerai žinodamas j džiamas knygas ir žiebė 

šviesos spindulį tarp tam
pių pilksermėgių šiaudinėse 
bakųžėse. Dabar, nors Lie
tuva yra nepriklausoma ir 
ten leidžiama įvairaus tu
rinio Lietuviškos knygos ir 
laikraščiai, tačiau T. M. D. 
darbui ir dabar dirva plati, 
nes apšvietai ir mokslui ri
bų nėra. Dabar TMD. taip
gi gali sulošti svarbią rolę 
leisdama mokslinio turinio 
knygas ir platindama jas 
tarp Amerikoje gimusio ir 
augusio Lietuvių jaunimo, 
nes šių dienų Amerikos jau
nimas kreipia rimtos domės 
į Lietuviškus raštus ir juos 
su pasididžiavimu skaito.

Taigi dar kartą kviečiu 
visus — kuopų valdybas, 
veikėjus, geros valios Lie
tuvius ir visus kitus — sto
ti darban ir atgaivinti Tė
vynės Mylėtoju Draugija.

M. L. Vasil, TMD. Sekr. 
307 W. 30 St. New York.

dabartinę TMD. padėtį, ku
ri, galima sakyti, per pas
tarus kelis metus buvo be 
sekretoriaus ir jos reikalai 
pusėtinai apleisti ir veiki
mas kaip centre taip ir kuo
pose apmiręs, bet matyda
mas reikalą ir reikalingu
mą atgaivinti T. M. D.

Kaip pirmesni sekreto
riai šios kultūrinės organi
zacijos nesubudavojo dide
lių kalnų taip ir aš negaliu 
prižadėti juos subudavoti, 
nes organizacijos gyvumas 
priklauso ne vien nuo sek
toriaus, o ir nuo pačių na
rių bei kuopų kooperavimo 
su sekretorium. Aš iš sa
vo pusės prižadu dėti visas 
pastangas, ant kiek aplin
kybės ir laikas man leis, 
kooperuoti su kuopomis ir 
tvarkyti organizacijos rei
kalus, kad pastačius juos į 
tokią padėtį kokioj jie bu
vo keletas metų atgal. Ši
toks darbas atlikti vienam 
sekretoriui nėra galimas, 
ypatingai kuomet prisieina 
dirbti tik liuoslaikiu, t. y. 
atlikus kasdienines parei
gas. Tam darbui reikalin
ga būtina pagalba kuopų ir 
abelnai visos organizacijos 
narių, nes tik bendras ir 
sutartinas darbas atneša 
vaisius. Kuomet kartu su- 
remsime pečiais ir stosime 
darban tai, tikiu, organiza
cijos reikalai bus galima 
sutvarkyti, o ^uomet viskas 
bus tvarkoje tai galėsime 
su šypsą ant veidų kalbėti 
apie ateities darbus.

Kas kaltas už organiza
cijos reikalų apleidimą aš 
nesiimu spręsti. Pagaliau 
aš ne tam ir išrinktas kad 
kokių kaltininkų jieškoti ir 
ką nors kaltinti. Mano par
eiga yra TMD. sekretoriaus 
užduotis eiti ir sutvarkyti 
reikalus, kad kuopos galė
tų pradėti veikti ir siųsti 
laiku mokesnius į centrą.

Taigi prašyčiau kuopų ir 
valdybų, narių ir abelnai 
TMD. buvusių rėmėjų bei 
veikėjų, bent šiuo tarpu, 
kuomet prisieina organiza
cijos reikalai tvarkyti, ne- 
jieškoti kokių nors kalti
ninkų ir bandyti juos kal
tinti už organizacijos aplei
dimą, bet imtis rimto dar
bo, t. y. šaukti kuopų susi
rinkimus, rinkti iš narių 
mokestis ir siųsti juos cen
trai!. Kur kuopų nėra šau
kite pritariančių T. M. D. 
veikėjų susirinkimus ir su- . 
tverkite kuopas, kad iki se- ■ 
kančiam seimui organizaci
ja butų tokioj padėtyj ko
kioj buvo seniau.

Organizacijos praeityje

KIEK BITĘ PERKE
LIAUJA SUNEŠIMUI

SVARO MEDAUS
Kanados valdiškas biti

ninkas C. B. Gooderman po 
ilgų tyrinėjimų paskelbė 
kiek bitė sulaksto suneši- 
mui 16 uncijų medaus.

Jo apskaičiavimu, dauge
lis bičių turi pralakstyti iki 
40,000 mylių kelio iki sune
ša 1 svarą to saldaus pada
ro.

Bitės kurios atsiranda iš 
pavasario gyvena tik ketu
rias savaites del tokio sun
kaus darbo. Kurios atsi
randa po medaus sezono iš
gyvena septynis mėnesius.

Reiškia, bitės dar neįve
dė mašinų darbo savo in
dustrijoje, užtai taip daug 
turi dirbti. Joms reikia iš
rasti arba kaip daugiau ant 
syk medaus parnešti arba 
avilius nusigabent ten kur 
naujo medaus randa, kada 
vienoje dobilienoje išbaigia 
rinkti.

CHICAGOS “KARŽYGIS” 
PAKLIUVO

Chicago. — Al Capone, 
garsus niekšysčių vadovas, 
pateko j valdžios nagus už 
nesumokėjimą taksų nuo 
ineigų. Jisai buk nusukęs 
nuo valdžios $215,080 tak
sų nepriduodamas tikrų ži
nių apie savo ineigas. Jam 
gręsia 32 metai kalėjimo ir 
$80,000 pabaudų. Pastaty
tas po $50,000 parankos iki 
teismo.
Trys dolariai yra maži pini
gai, bet “Dirva” bus didelė 
dovana jūsiškiams užsienyje.

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS 
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp 

NEWYORKO - KLAIPĖDOS

Speciales EKSKURSIJOS Į Lietuvą 
Visos išplaukia motorlaiviu “GRIPSHOLM” 

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

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

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

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Street New York, N. Y.

Rašo Dr. S. T. Tamošaitis (Thomas)

Baimė dentisto
Baimė yra didžiausias 

žmogaus priešas, ir tikrai 
dantų gydytojui kartais es
ti daug vargo su kai kuriais 
savo pacientais. Nėra taip 

’ bloga su tais žmonėmis ku- 
! rie yra pratę lankytis pas 

dentistą reguliariai išegza- 
minavimui savo dantų; bet 
tie kurie to gero papročio 
nesilaiko tiesiog sudreba 
jeigu jiems kas primena 
dentistą. Tokie žmonės tan
kiausia esti labai jausmin
gi ir nervuoti del to kad jų 
dantys apleisti ir skaudan
ti.

Ta, vienok, paveldėta bai
mė dentisto greitai nyksta 
jaunoje kartoje, nes jau 
kai kuriose valstijose, čia 
Amerikoje, viešos. Ir para
pijinės mokyklos užlaiko 
dantų klinikas, kur vaiku
čių dantys esti prižiūrimi ir 
jie gyvai interesuojas svar
bumu užlaikyti švarią .bur
ną ir sveikus dantis. To
liau, moderniškas vartoji
mas anestetikų prisidėjo 
daug prie išdildymo žmonė
se baimės lankytis pas den
tistą pasitaisymui dantų. 
Reikia pasakyti kad devy- 
niasdešimts nuošimčių viso
kių dantų operacijų dentis- 
tai padaro be skausmo ne
vartojant jokių gyduolių- 
anestetikų, vien tik manda
giu, sąžinišku ir atsargiu 
savo apąjėjimu su pacien
tais. Kituose dešimts nuo
šimčių skausmą galima pa
sekmingai sukontroliuoti į- 
leidus anestetikų.

Kūdikių dantys
Kūdikis sulaukęs trijų 

metukų amžiaus privalėtų 
būti jau nuvestas pas den
tistą. Gal but kad jo dan
tukai nėra dar supuvę, bet 
nešvarus, pajuodę ir todėl 
turėtų būti nuvalyti ir iš
egzaminuoti, gal kai kurie 
dantukai jau pradėję kir
myti. Jeigu taii>, turėtų bū
ti užtaisyti, nes sulaikys 
nuo priešlaikinio ištrauki
mo ir tikrieji dantys bus 
daug sveikesini. Čia tik no
riu pažymėti kad prieš lai
ką kūdikių (pieno) dantų 
ištraukimas arba perilgas 
jų palikimas neištraukus 
abai daug žalos padaro tik
riems dantims. Mat, arba 
šiaip arba taip tikrieji dan
tys išdygsta kreivi. Tik ge
ras dentistas gali pasakyt 
airiuos dantukus reikia iš
braukti ir kuriuos ne.

Brangus Lietuviai, žiūrė
kim kad musų vaikučiai tu
rėtų sveikus ir normaliai 
suaugusius dantis, nes su
puvę, iškrypę ir ištraukti 
dantys labai kenkia žmo
gaus sveikatai. Tik svei
kas -žmogus gali pasiekt lai
mės gyvenime. Jeigu kū
dikių dantukuose atrastos 
duobelės esti užtaisomos 
<ada jos tik prasideda, tai-

sant dantukus vaikui nebus 
jokio skausmo ir nemalonu
mo. Kada taip esti daroma 
jaunuolis gauna pasitikėji
mą, ir vietoje baimės jis 
pamėgsta dentistą ir di
džiuojasi savo gerais danti
mis. Greitaį jis papras prie 
dantų ir burnos švarumo; 
dentistas pamokins kaip 
vartoti dantų šepetėlį. Tė
vai ir suaugę neturėtų kal
bėti prie mažų apie “bijoji
mą” sėdėti dentisto krėsle 
ir kitokias nesąmones.

Dantimis rūpinamasi 
paskiausia

Labai daug, žmonių turi

pinigų kainuoja ir dirbtu
vėje sunku dirbti arba šei
mininkės pareigas eiti.

Nereikia bijoti dentisto, 
nes kiekvienas modernus 
sąžiningas dantų gydytojas 
šioje gadynėje pataiso dan
tis be siausmo ir vargo.

Dešimts metų atgal, gim
naziją (high school) baigu
siam mokiniui deritistu mo
kytis reikėjo tik tris metus, 
bet dabar, kad gavus laips
nį Dantų Chirurgijos Dak
taro (Doctor of Dental Sur
gery) reikia mažiausia pen
kis arba šešis metus sun
kiai mokytis ir dirbti kli
nikoj. Todėl tai modernus 
dentistas geriau ir turi ži
noti kas gerai arba negerai 
su jūsų dantimis ir burna, 
žino kaip gydyt ir taisyt,

Tas pats internacionalas 
kuris 1889 metais pradėjo 
kovą už astuonių valandų 
darbo dieną industrijose, 
dabar, atstovaudamas su- 
virš 25,000,000 socialistų ir 
darbo organizacijų, pradės 
vajų už sutrumpinimą dar
bo savaitės.

Darbininkų organizacijos

iš Anglijos, Vokietijos, Bel
gijos, Francuzijos, Suvieny
tų Valstijų ir kitų siųs sa
vo atstovus su planais page
rinti darbininkų būvi šaly
se kurioje dabar siaučia be
darbės. Skaitoma kad da
bartiniu laiku visame pa
saulyje bedarbiu yra apie 
20,000,000.

fit V-'i
ŪOŪ oa

LIETUVĄ
— Klaipėdą 
kuomet del Lietuvių yra 
susisiekimas

SKANDINAVV-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME 

Remkime Savo Uostą 
Kam baladotis po svetimus kraštus, 

palaikomas nuolatinis
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

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”
G820 Superior Av. Cleveland, O.

laiko ir pinigų viskam, tik kad gavus geriausias pa
ne pasitaisymui dantų iki sekn?es, bet, žinoma, stebu- 
nepervėlu. Suprantama, jiejkh-J nedaro nei vienas, 
taip daro iš nesupratimo 
jog be dantų negalima su
kramtyti maisto ir blogai 
suvirškintas maistas labai 
kenkia sveikatai; iš nesu
pratimo kad perdaug išpu
vusių dantų negalima sutai
syti (žinoma galima dirb
tinus sudėti), ir kad supu
vę dantys esti priežastimi 
daug visokių ligų, pavyz
džiui: širdies, inkstų, ner
vingumo, reumatizmo, su
irimo vidurių, akių, ausų, 
įdegimo aklosios žarnos ir 
tt. Gavusiam sunkesnę li
gą nelengva pagyti, daugidas Į dieną.

REIKALAUS PENKIŲ 
DARBO DIENŲ

Austrijoj, Viennoje, ren
giama pasaulinė darbo kon
ferencija, vadovaujama So
cialistų ir Darbo Interna
cionalo (ne komunistų). Ji į 
tęsis nuo Liepos 25 iki Rug-1 
pjučio 1 d. Tai bus šuva-! 
žiavimas apsvarstymui ko
vos būdų už įvedimą visa-' 
me pasaulyje penkių dienų 
darbą savaitėje, po 8 valan-

Laivu “FREDERIK VIII
Laivu “UNITED STATES’
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

Liepos-July 3 d.
Liepos-July 25 d.

Užgirtos Lietuvių

Visos pastangos bus pašvęsta padarymui keliones atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumo del tų kurie dalyvaus ekskursijoje.

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

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

969 St. Antoine Street ____ Montreal, Que., Canada

Ne Naikink Savo

iEšsa

Gerkle

© 1031. 
The A T. Co..

MtW.

PAKLAUSVK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris gręžia 
kiekvienų An
tradienį, Ketvir
tadienį ir Šešta
dieni, vakarais 
per.N. B C. ra
dio stotis.

“It’s toasted’
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

'Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

Vietoi to 
pasiimk LUCKY

Uždėkite savo pirštą ant gerkles - ant vadinamojo 
“Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai palytėjele 
Iarynxą. Tai jūsų garsinė dėželė - kurioje jūsų 
garsinės gyslos.
Dėl savo gerklės apsaugos, atsiminkite, kad 20.679 
Amerikos gydytojų yra pareiškę, jeg LUCKIES turi 
mažiau gerklę erzinančių ypatybių negu kiti ciga- 
retai.
Vienas Gydytojas Rašo:

“Aš asmeniškai jau keletą metų kaip naudoju 
Lucky Strike, kuriuos randu mažiau erzinančius 
gerklę negu kiti cigaretai.”

Kitas Gydytojas Rašo:
“Neabejojamai mano gerklę mažiau erzina Lucky 
Strike negu kurie nors kiti cigaretai, kuriuos man 
teko rūkyti.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną šiurk
štumai, kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai 
jūsų gerklės apsauga — prieš knitėjimus — pries 
kosulį. Apsaugok savo brangųjį balsą.
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Dienos Klausimais
BIJO SAVO STABŲ?

Maskvoj iš-

Francuzija 
pasiruošimą

DIRVA

Lietuvoje paskelbus rin
kimus Į savivaldybes, visos 
musų “opozicinės” partijos 
(teisingiau pasakius sauje
lė jų vadų) tuoj pašoko at
buli Ir lyg oisteriai Įsitrau
kė į nedalyvavimo kiautą. 
Esą, mes rinkimuose neda
lyvausime ....

Tikrai Įdomu kad žmonės 
kurie lupomis dieną-naktį 
meldžiasi “liaudies balsui” 
ir “demokratijai”, gauna 
kinkų drebėjimą kada rei
kalinga savo “tikyba” dar
bais įrodyti.

Ispanai septynis metus 
gyveno po diktatūra. Ta
čiau kada nesenai karalius 
paskelbė rinkimus miestų 
savivaldybių, piliečiai nešo
kinėjo pakampėmis, it žio
gai, ir nešaukė “Mes neda- 
lyvausim! ' mes boikotuo
simi” Ne. Jie stojo i rin
kimus ir savo skelbiamą- 
Įsivaizduojamą demokrati
ją praktikoje Įvykdė ir to
kį žodį tarė kad karalius 
turėjo sostą apleidęs bėgti 
svetur. Nereikėjo šauktis Į 
“brolius Amerikiečius” nei 
ginklų, nei pagalbos, viską 
padarė ramiai.

Ispanai pasitikėjo demo
kratijai, bet musų partijų 
besukai demokratijos balso 
bijo. Turbut nujaučia kad 
jei rinkimuose dalyvaus ga
li gauti tokį smūgi" kad vi
sos jų iliuzijos apie taria
mą jų parijų '“galybę” išga-' 
ruotų.

Čia minimi Lietuvos sa
vivaldybių rinkimai atsibus 
Birželio 15 dieną.

užpildyta vienais Lietuvos 
vaizdais įvairių miestų ir 
miestelių ir iš liaudies gy
venimo. Viskas taip gra
žiai sutaikyta ir taip pui
kiai vaizduoja Lietuvą, jog 
baltieji Pietų Afrikos gy
ventojai iš tų paveikslų ga
na gerai gauna pažint Lie
tuvą, tą tolimą mažą respu
bliką šiaurėje.

Prie tų vaizdų pridėta ir 
Lietuvos žemėlapis paro
dantis Lietuvą, jos Lenkų 
užgrobtą dalį, ir trumpos 
žinios apie Lietuvą.

“Sandaros” Klaidos
Ne veltui Sandara neteko 

narių. “Sandara”, kaip ir 
tūli tautininkai veikėjai, 
nesugeba permatyti dalyko 
ir pasirenka ne sau pride
ramą, ir visai nepopuliariš- 
ką, pusę.

Del perversmo Lietuvoje 
ji stojo socialistų ir net ko
munistų pusėje. Del to vi
sa organizacija pakriko, li
ko tik keli nariai. Sanda
ros kokia ji buvo prieš per
versmą jau nėra ir nebus.

SLA. reikaluose “Sanda
ra” pasirinko ginti irgi ne- 
populiariškus asmenis: Ge
gužį ir Vitaitį. Kaslink Ge
gužio ir jo skundo ant Cen
tro Sekretorės Jurgeliutės, 
kurią Gegužio klika norėjo 
atstatyt iš vietos, visai be 
jokios teisės ir priešingai 
organizacijos įstatams, tas 
Sandariečių organas dar ir 
dabar tikrina kad “Ponas 
Gegužis, kaipo organizaci
jos galva, turėjo teisės iš
kelti skundą. Tačiau, sakyt 
kad jis nori savo kaltę už
versti ant kito, yra juokin
gas dalykas”.

O pasirodė kad Gegužis 
neturi teisės iškelti skundo, 
todėl “Sandaros” teisinimas 
jo pastato tą laikraštį į juo
kingą poziciją.

“Sandaros” redaktoriai 
turėjo matyt ir Gegužio re- 
zoliuciją-skundą (tiesa, til
po ne SLA. organe bet pa
šalinėje spaudoje, vienok 
Gegužis neužginčino kad ne 
jo ten žodžiai ir ne toks jo 
skundas). ir matė SLA. or
gane SLA. Kontrolės Komi
sijos raportą kaslink kalčių 
už praradimą tūkstančių 
SLA. dolarių.

“KŪMUČIŲ ROJUS”

KAIP BUVO IŠRASTA JAVAMS KIRSTI MAŠINA

IR KAS BUVO JOS IŠRADĖJAS

Knyga apie Lietuvą
Londone tapo išleista 

nauja knyga apie Lietuvą. 
Jos autorius yra Hebe 
Spaull ir vardas “The Bal
tic States: Latvia, Lithua
nia and Esthonia”.

Bendrai reikia pasakyti 
kad Anglijoje po karo dau
giau knygų apie Lietuvą ir 
Pabaltiją tapo išleista ne
gu Amerikoje. Matyti ten 
susidomėjimas musų tėvy- 

■ ne didesnis.

Ne Priešai
Gegužės pirmos manifes- 

. te, kurį komunistų trečias 
internacionalas 
leido, sakoma:

“Anglija ir 
skubina ’savo 
karui, o Lenkija, Čekoslo
vakija, Rumunija, Suomija, 
Latvija su Estija tik laukia 
iš Londono bei Paryžiaus 
signalo siųsti savo kariu- 
menes prieš Sovietų Rusi
ja-”

Suprantama, tai “karsTas 
oras”, tačiau, karakteringa, 
tarp Sovietijos priešų Lie
tuva nėra komunistų Įvar
dijama. Nors musų raudo
nukai Amerikoje šaukia 
prieš Lietuvos “kapitalisti
nę ir fašistinę” valdžia, bet 
jų bosai Maskvoje tą val
džią matyt laiko didelėje 
pagarboje.

Lietuva Afrikoje
Lietuvos Konsulas V. K. 

Račkauskas prisiuntė iš Ca
pe Town, pietų Afrikos, 
laikraštį “Cape Times” iš 
Balandžio 30 d., kurio pa
veikslų priedas pašvęstas 
Lietuvai. Keturi puslapiai

IŠĖJAU Į LYGŲ LAUKĄ 
Išėjau į lygų lauką, 
Ilgesio laukelį, 
Kur svajužės drąsios plauko 
Ir nurimt negali....
Kur svajužės plauko drąsios, 
Luksečiai neramus,
Skirtos žūt kur audrios dvasios 
Audžia “Gaudeamus”’... .
Bet nors audžia — neišaudžia 
Džiaugsmo šydo skraistės;
Tik pagauna dainą griaudžią, 
Kur be aido švaistės....
Švaistės, blaškėsi be aido, 
Lyg širdis poeto, 
Kai ją lūkesčiai apleido 
Kad žūti išlėto.... ,
Tylumoj skendėjo laukas, 
Tartum lauktų Dieyo, — 
Tik berželiai ošė jaukus, 
Ir kuštėjo pieva....
Tik dvasia, džiaugsmų pasilgus, 
Tai gūdžiai virpėjo —

' Lyg tos švelnios pievų smilgos- 
Nuo vakario vėjo....

Liudas Gira.

DANGAUS GĖLĖS
Skęsta aplinka nakties spindulėliuos 
Šlamančio vėjo glėbyje,
Juokias mėlynė žvaigždžių žieduos, 
Laimės ir džiaugsmo šalyje.

Dega, liepsnoja skaisti žydrinė, 
Mirga žvaigždelės aukštumoj, 
Ir į vainiką jos susipynę 
Šypsos padangių platumoj.

Ei. jus, žvaigždelės, jus erdvių gėlės, 
Jus amžių amžiais nevystat, 
Ir jųsjeaip baltos mus lelijėlės 
Nuožmios mirties nepažystat.

Musu leliios vakar žydėjo, 
Šiandien jau kapan nusviro,
Iš kur paukšteliai linksmai čiulbėjo, 
Šiandien jau lapai nubiro.

Jūsų erdvėse visad vienoda,
Visad ji mirga-lįepsnoja,
Tik tamsią naktį rudenio juodo 
Debesys sunkus užkloja.

Jonas Morkūnas.

(Tąsa iš pereito num.)
Revoliucija — Chicagos gaisras

Laikas nuo laikas jis padarė naujus 
pagerinimus prie savo originalės mašinos 
iki ji galėjo atlikti' darbą už 20 vyrų. Da- 
dėjo prietaisus surinkimo byrančių grudų 
ir surišimą javų kulių vielomis.

1851 metais McCormick nuvažiavo Į 
Angliją supažindinimui Europos su savo 
išradimu ir surengė parodą Londone, kur 
gavo aukščiausias dovanas. Išsyk Anglai 
ūkininkai bandė pajuokti jo keistą “žar- 
gočių”, bet kada pamatė ji dirbant jų nuo
monės pasikeitė ir Anglai ūkininkai palin
ko prie tos1 mašinos.

1348 metais McCormick’o patentas iš
sibaigė. Kiti pradėjo išdirbti tokias pat 
mašinas ir pardavinėti. Per eilę metų iš
radėjas vedė smarkią bet bergždžią kovą 
teismuose privertimui jo konkurentų mo
kėti jam už jo išradimą. Vienoje byloje, 
kurią McCormick pralaimėjo, abi puses at
stovaujanti advokatai buvo Edwin Stan
ton, Stephen Douglas ir naujai pradedąs 
garsėti advokatas vardu Abraomas Lin
coln. Bylos tęsėsi per aštuonis metus ir 
McCormick’o pastangos gauti pratęsimus 
patentų nedavė jokių pasekmių. Jam už
ginta gauti naujus patentus remiantis tuo 
kad pjaunamoji mašina tapo persvarbus 
padaras būti vieno žmogaus kontrolėje.

Nors jam patentų nedavė atnaujint ir 
kitus išdirbėjus pjaunamų mašinų teismai 
neprivertė jam mokėti už' jo išradimą, jis 
padarė turtus iš savo dirbtuvės Chicagoje. 
1856 metais jis pardavė 16,000 mašinų, ir 
tokiu budu biednas ūkininko vaikas pata
po milijonierium.

Laike civilinio karo pjaunama mašina 
pasirodė svarbi kaipo darbą taupantis pa
daras. Tūkstančiai vyrų paimta Į karą iš 
ūkių, bet su tų mašinų pagalba javai bu
vo nukirsti ir Šiaurinės valstijos išgelbė
tos nuo bado. '

Didysis Chicagos gaisras 1871 metais 
pavertė McCormicko dirbtuvę i krūvą pe
lenų, supleškėjo visos mašinerijos ir tūks
tančiai pjaunamų jii gatavų išgabenimui 
pirkėjams.

Nenusimindamas šiuo prietikiu Mc
Cormick pabudavojo dar' didesnes dirbtu
ves ir užvedė biznį dar didesniu mastu.

Su laiku McCormicko pjaunama ma
šina patapo paprastas dalykas visame pa
saulyje. Išradėjas buvo apdovanotas dau
gelyje užrubežinių šalių garbės ženklais 
už jo didelį išradimą žmonijos gerovei.

Prieš išradimą pjaunamos mašinos 
devyni iš kožnų dešimties vyrų turėjo dir
bti ukėse parupinimui užtektinai maisto. 
McCormick’o mašina paėmė tą darbą ir 
paliuosavo daugybes žmonių nuo ūkių į 
kitas industrijas.

Ta mašina padėjo ūkininkams užau
gint daugiau javų su mažesniu darbininkų 
skaičium. Daugiau kviečių reiškė daugiau 
duonos visam pasauliui. McCormick pa
gamino galingą ginklą kovai su badu, ku
ris kitados pasaulį kankindavo, nes javų 
būdavo auginama tik tiek kiek žmonės ga
lėjo užkrapštyt, ir jų niekad nelikdavo ki
tam metui. Jeigu kuri metą neužderėda
vo tai ir prasidėdavo badas.

Ačiū pjaunamai mašinai ir kitoms 
mašinoms išrastoms ūkio darbams, dabar 
pasaulis susiduria net su grudų perteklium 
ir net kalba apie mažinimą auginimo, kad 
kainos visai nenupultų ir ūkininkų vargas 
auginant grudus nenueitų vėjais. Dabar 
pasaulyje bado negali pasitaikyt iš prie
žasties stokos grudų duonai, ir šiose die
nose pasaulis surūpintas ką daryti su per- 
dideliais užderliais.

McCormick’o išradimas atsirado tais 
laikais kada pradėjo atsirasti visokios ki
tos mašinos. Tada pradėjo veikti garlai
viai, pradėjo atsirasti traukiniai, vėliau 
telegrafas, elektra, telefonas, visokiausios 
mašinos Įvairiems darbams atlikti. Tai 
buvo laikai kada pasaulis prasikrapštė akis 
ir pamatė kad jau “Dieve padėk” ir “Die

vas tik vienas žino ar gali” atgyveno sa
vo laikus. Žmonės ėmėsi daryti įrankius 
ir mašinerijas ir pakėlė savo gyvenimą 
iki to ką mes turim šiandien. Dabar jau 
technika išsivysčius iki aukščiausio laips
nio, jau viskas yra ko žmonijai reikia, tik 
tie patys išradimai tobulinama.

Geriau sakant, jau visko yra daugiau 
negu žmonėms reikia, todėl pradėjo būti ii 
darbų permaža ir išradėjams nėra tokių 
didelių pasisekimų su jų išradimais kaip 
buvo McCormick’ui. Dabar, nors geriau 
sias darbą taupančias mašinas išrasi, jonu 
nėra tiek darbo kiek turėjo javus pjauna
moji mašina. Stovi ir mašinos ir darbi 
ninkai neturi ką dirbti....

NEDĖKINGOS MERGINOS
■ Yra žmonių kurie niekad neįvertini 

kitų gero darbo. Nežiūrint kaip jiems ge 
ro linkėsi, jie jieško priemonių tau keršyt 

Štai yra padavimas kaip dvi jauno: 
dukterys Sindo karaliaus atReršino save 
šalies užkariautojui Mohametui Ibn Ka 
simui.

Mohametonai užpuolė Sindo tvirtovę 
Mūšyje žuvo pats karalius, tų merginų tė 
vas, ir kada priešai užėmė miestą, jų mo 
tina bandė vadovauti ir ginti pili po ka 
raliaus mirties, Kasimas sugavęs ir ją nu 
žudė. Merginos užsidegė kerštu prieš jau 
ną užkariautoją, kada pamatė jį įjojant 
j'J pilį.

Bet Kasimas neturėjo neapikantos 
prieš jaunas kunigaikštytes. Jos jam ne' 
patiko savo gražumu, geru išauklėjimu.

Norėdamas kad jos gerai gyventų Ii 
kusios be tėvų, užkariautojas davė paly 
dovus ir išsiuntė jas i Damaską, į Kalife 
Valido haremą. Validas tada buvo vieš 
pats visų Mohametonų išpažintojų.

i Kalifas sulaukęs gražių mergaičių la 
i bai apsidžiaugė, bet labai įširdo kuome' 
kunigaikštytės pasakė jog pergalėtojai 
Kasimas užėmęs jų pilį jas išgėdino. Ka 
lifas tuoj paleido pasiuntinius į Indiją 
kur tas jaunas Kasimas užimdinėjo dau 
giau pilių ir didino savo kalifo viešpatys 
tę, pareikalaudamas kad tas jaunas ištvir
kėlis, kuris dryso pats pirmiau atėmę: 
mergaičių nekaltybę atsiųsti jas savo vieš
pačiui, butų sugrąžintas namon. Valide 
pasiuntiniai nulupo jaučio odą, įvyniojo į 
ją Kasimą ir užmetę ant kupranugario to
kiu pažeminančiu budu gabeno narsų va
dą atgal. Kasimas tebuvo gyvas tris die 
nas, bet sugryžti namon 2,000 mylių ke 
liO' truko tris mėnesius.

Validas buvo patenkintas taip atmo 
l kėjęs nedoram vadui. Jis pašaukė mer
ginas ir parodė joms, odoj parneštus krū
vą išdžiuvusių kaulų. Merginos pamačiu- 
sios kaulus nusišypsojo ir pasakė kalifui 
kad Kasimas buvo , toks doras ir'geras jog 
neprikišo prie jų nei piršto. Jos tik norė
jo. atkeršyt jam už nugalėjimą jų šalies. 
Kas su jom nutiks dabar jos visai nepaiso, 
pasakė jos kalifui. Ir kas su jom nutiko 
toliau padavimas nieko nesako, bet kali
fas karčiai apgailavo netekęs narsiausio 
savo vado.

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

Sekančiame “Dirvos” nu
meryje pradėsim spausdin
ti naują scenos veikalą, tra
gikomediją “Kūmučių Ro
jus”. Veikalas yra iš Ame
rikiečių Lietuvių gyvenimo 
prohibicijos laikais. Para
šė J. J. Zolp, žinomas Chi- 
cagietis autorius daugelio 
scenos veikalų, bet taip pat 
gerai žinomas vaidintojas- 
artistas, kuri Chicaga ir 
apielinkė pažysta per kelio
lika metų.

Zolpo žinomi ir plačiai 
Amerikoje statyti veikalai 
yra “Valkata” ir “Du Bro
liu”. Kiti veikalai yra šie, 
plačiai vaidinti Chicagoje 
ir apielinkėse, bet dar neiš
leisti: “Čigonas Razbainin- 
kas”, “Našlaitis”, “Kalvio 
Duktė”, “Be Vardo”, “Sve
timose Plunksnose”, “Gud
ri Močiutė” ir tt.

Zolp-Žalpis yra vienas iš 
tų musų “atsivertėlių”. Bū
damas bajorų vaikas ir iš
augintas Lenkų dvasioje, 
iki 1907 metų darbavosi su 
Lenkais. Bet 1907 metais 
Chicagoje pristojo prie Lie
tuvių Jaunimo Dramos Ra
telio, pradėjo veikti tarp sa
vųjų. Turėdamas prigimtą 
palinkimą rašyti, gamino 
scenai veikalus, statė juos, 
r prie to dirigavo chorus, 
ir savo trusu dikčiai prisi
dėjo prie pakėlime) Lietu- ; 
viškos tautiškos kultūros 
Chicagos. srityje.

“Kūmučių Rojus” bus ga
tavas ateinančiam rudeniui 
ir draugijos kurios ruoš va
karus turės naują veikalą.

JUROS 
MERGA

Nauji Prenumeratoriai:
S. Urbas, Montebello, Ka

nada, rašo: Nenoriu skir
tis su tautišku laikraščiu ir 
nelaukdamas raginimo pa
siunčiu $2, iš jų $1 už “Dir
vą” ir $1 už knygą “Juros 
Merga”.

P. P. Jaras iš Baltimore, 
Md., rašo: Ir aš noriu būti 
prenumeratorių eilėse gra
žios apysakos “Juros Mer
ga” ir prisiunčiu $1.

M. Padolskis iš Hunlocks 
Creek, Pa., rašo: Prisiun
čiu $1.35; iš jų $1 už apy
saką “Juros Merga” ir 35c 
už knygelę “Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai”. Aš dar 
tik naujas “Dirvos” skaity
tojas, gaila kąd pirmiau ne
turėjau progos su “Dirva” 
susipažinti, nei nemaniau 
kad “Dirva” yra toks pui
kus laikraštis.

Pr. Milošius, iš Montreal, 
Canada, rašo: Siunčiu Lie
tuvos bono kuponą $2.50 
vertės; iš jų paskaitykit $1 
už “Dirvą” sulyg papiginta 
kaina i Kanadą ir $1.50 už 
knygą “Juros Merga”.

S. A. Večkys iš Boston, 
Mass., rašo: Prisiunčiu $4: 
iš jų $3 už “Dirvą” j Lietu
vą mano broliui ir $1 už 
knygą .“Juros Merga”.

KAS DAUGIAU?
Tapkit prenumeratorium 

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

Užsiprenumeravimui šios 
knygos nereikia būti “Dir
vos” skaitytoju: kas prisius 
$1.50 ar $1 tas gaus knygą.
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Juros Merga
Parašė K. S. Karpius

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Rolfas, matydamas kad su Ramojum 
nesusitars, paleido gandą Gerutai jog ir 
Ramojus kodėl tai ant jos pilies eina, tuo 
pat laiku kai ji laukia Fengo “vienmarški
nių”. Tą išgirdus ji visai neabejojo, ji ti
kėjosi Ramojaus keršto, ir tas tikrai pil
dosi. Tik ją džiugino kad Rolfas atgavo 
laisvę ir pasiruošęs ją ginti, nors kaip jam 
dabar seksis pati nenumanė. Fengas pa
tyręs kad Rolfas laisvas ir ateina ant pi
lies su savais žmonėmis, ėmė galvoti kas 
daryti.

Laikas slinko, Gerutai pavojai didėjo, 
todėl Rolfas tuokė savo Žemaičius aplink 
pilį, ruošdamasis ją ginti nuo dviejų prie
šų, o tas dar labiau įrodė Ramojui kad 
Geruta prieš jį rengiasi.

Ramojus apsistojo atokiau nuo Geru
tes pilies ir prisiruošdinėjo prie jos už
puolimo. Tuo tarpu jo eilės vis didėjo pri- 
bunant naujiems būriams Žeųiaičių iš to
lesnių girios dalių.

Kad Gęrutos Žemaičiai nespėtų patirt 
kaip buvo pasielgta su Ramojum, ir kerš
taudami nepamestų ją ir neprisidėtų prie 
Ramojaus, Fengas prisakė Gerutai suva
dini į pilį Rolfą su jo kariauninkais ir čia 
būti gatavais gintis. Pilyje jiems esant, 
manė sau Fengas, užėję “vienmarškiniai” 
juos galės išmušti ir pilį užvaldyt, jeigu 
priešinsis, o paskui Ramojus jo negąsdins.

Nors tarp Rolfo vyrų buvo gandai 
apie atsiradimą pilyje Fengo, suėję į pilį 
niekas jo nematė, dar gi keisčiau (ir gal 
keisčiau pačiam Fengui) nesulaukė užpuo
limo “vienmarškinių”. Rolfas suėjęs su 
Geruta skubo paklausti apie Fengą, bet ji 
buvo priversta jam atsakyti kad Fengas 
pereitą naktį buvo išvytas į jurą ir už pa
leidimą gyvo prižadėjęs daugiau negryžti. 
Su juo išviję ir Eriką, kurs pataikavęs 
Fengui. Atsakymas buvo patenkinantis.

Dabar buvo tik vienas priešas — Ra
mojus — prieš kurį Rolfas ir visa pilis 
ruošėsi. Fengas gi, netekęs kantrybės ne
sulaukdamas savo vyrų, štai ką sugalvojo 
ir prisakė Gerutai padaryti:

— Pakviesk Ramojų ir jo pagelbinin- 
kus taikytis. Laiko vilkint negalim, nes 
tavo Žemaičiai patirs ką tu jam padarei 
ir pames tave!

— Kaip juos.įvadysi? juk netikės dau
giau ir neis! — prabilo Geruta.

— Pasakyk kad tavo Žemaičiai neno
ri karo, pasiduodi jam be mūšio, ir sutin
ki apleisti šį kraštą!

Taip valdė Geruta jos pilies kuore pa
sislėpęs Fengas, norėdamas atvilioti visus 
Girulių vadus į pilį, kad užėję “vienmarš
kiniai” jiems galėtų padaryti galą. Ta
čiau jį labai rūpino ilgas jo kariauninku 
neprįbuvimas.

Fengo įsakymu, Geruta paleido kitus 
pasiuntinius pas Ramojų kalbinti taikytis. 
Šie jau nieko nesakė apie Fengą, o tik 
kvietė jį vykt pas Geruta baigt nesusipra
timą ramiu keliu. Dvejopi jos pasiuntinių 
aiškinimai Ramojų labiau pertikrino apie 
jos rengiamas klastas, ir Ramojus įsakė 
pasiuntinius suimti ir, surištus, nuvedus 
arti jos pilies nužudyti. Pamatę šitą, Ge
nda ir Rolfas suprato kad Ramojus jau 
nėra jų draugas. Tą matė ir Fengas ir la
bai džiaugėsi, nes tas reiškė didesnį šių 
dvięjų Žemaičių valdovų susikiršinimą, ką 
Fengas išsyk norėjo Gerutai įrodyt.

Geruta, palikus Rolfą reikalus tvarky
ti, pati nubėgo pas Fengą ir pasiūlė se
kantį : ■ .

— Aš pati eisi upas Ramojų! Gal pri
viliosiu į pilį, parodydama kad nenoriu 
karo tarp Žemaičių!

Fengą lyg perkūnas trenkė: juk ji ga
li jį išduoti ir užvesti Ramojų ant jo.

— Ne! Pilyje turi savo vyrus, per
kalbėk juos susidėti su mano vyrais ir iš

vien mes Ramojų sumušimi
— Gerai butų jeigu mano vyrai butų 

visi Žuvėdai; bet jų dauguma vietiniai Že
maičiai, ir kaip tik reiks karanti prieš jį 
jie mane pames. Jis jiems liko kaip koks 
dievaitis!

Fengas suprato kad šitokiu būdu Ra
mojaus spėkos vistiek bus didesnės negu 
jų, todėl sutiko leisti Gerutą įvilioti Ramo
jų į pilį, bet kad neišduotų jo, paleido su 
ja būrį savo ištikimiausių Žuvėdų, kurie 
pirmiau ją nužudys negu leis ištarti koki 
atvirą nereikalingą'žodį.

— Eik, pasakyk jam kad esi be mūšio 
nugalėta, kad tavo Žemaičiai atsisako prieš 
jį kariauti, ir beišlyginai pasiduodi! Jam 
su savo vadais suėjus į pilį rasim ką da
ryti! — pamokino ją Fengas.

Gaurės Mirtis
Sutikęs Fengas leisti Gerutą pas Ra

mojų, leido kartu ir gerai apginkluotus 
savo špiegus. Su Geruta ėjo ir Rolfas, 
bet ir jam ji negalėjo nieko išduoti, po 
grasa mirties.

Geruta ėjo su tikslu išvengti žmonių 
žudynės, nes jie bus jai reikalingi; ji lau
kė kokių tai netikėtų nuotikių, nors netu
rėjo vilties iš kur nors pagalbos gauti.

Pamatė Ramojus mišku ateinant būrį 
vyrų, tarp jų matėsi milžinas Rolfas, o 
greta jo moteriška, kuri buvo Geruta.

Patėmijęs Rolfą, Žemaitis milžinas 
Žvingys suko buožę ir laukė progos atker
šyt jam už Ramojaus sužeidimą, tikėdamas 
kad jis buvo visas kaltininkas.

* * *
Palikę valandėlei šitą vaizdą, kurs ža

da būti šiurkštus, pažiūrėsim kodėl Fen
gas nesulaukė savo vyrų.

.Gaurė su savo Giruliais ir Žemaičiais
atsekė mišku į tą vietą kur turėjo išplauk
ti į kraštą “vienmarškiniai”. Neilgai lau
kus, plėšikų valtys prisiirė į kraštą ir jie 
išsivertė į krantą rengdamesi traukti į 
pietus link Gerutos pilies.

Bet jiems kelią pastojo Gaurė su savo 
smarkiais kariauninkais. Užvirė toks mu
šis kokiu tik “vienmarškiniai” buvo pasi
žymėję. Neprisirengęs buvo Gaurė, ir jo 
vyrų skaičius buvo mažesnis negu dar li
kusių plėšikų, todėl tą būrį musų kariau
ninkų patiko liūdnas likimas — visi Že
maičiai ir Giruliai, tarp jų ir Gaurė, — 
žuvo mūšyje su tais baisiais žmonėnris- 
žvėrimis.- Nepratę buvo Giruliai nuo prie
šų bėgti, todėl ta vieta kur muši? įvyko li
ko vienais lavonais nuklota. Gal būreliai 
Žemaičių ir pabėgo, bet vėliau, kada Giru
lių vadų neliko.

Gaurė ir jo keli smarkus draugai ypač 
pasižymėjo. Reikia pasakyti kad iš viso 
jo būrio jis buvo smarkiausias ir vįenas 
ant savo pečių nešė tą baisią kovą su smar
kesniais priešais. Savo sunkia buože gul
dė užpuolikus su tokiu įšėlimu kad aplink 
save sukrovė lavonų kalną, ir tik paskui 
ant jų nualpo ir mirė, persmeigtas ištolo 
mestos vilyčios.

Užpuolikai dabar nebėgo atgal į ju
rą, nes buvo savo vado pašaukti, todėl su
tikę čia netikėtą pasipriešinimą kovojo 
iki paskutines, žinodami kad jeigu kuris 
liks gyvas bus reikalingas jų vadui.

Toje vietoje liko tik lavonų krūvos; 
kurie krito sunkiai sužeisti tie vėliau mi
rė, o kurs buvo dar kiek gyvas kovojo — 
kovojo užpuolikai ir gynėjai, ir vieni kitus 
dantimis kramtė, rėpliodami per vienas 
kitą, kada jau ant žemės gulėjo ir nepa
kėlė ginklo. , Tik keliolika “vienmarški
nių” tepaspruko, nors sužeistų, ir nubėgo 
pas savo vadą.

(Bus daugiau)

SAP.XINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

PER TVORA
PASIDAIRIUS

vęs Kauno universiteto 
studentas.

Iš Artisto Gyveninio
“Reiškią, dainavai kon

certe?”
“Taip”.
“Kaip pasisekė?”
“Gavau kiaušiniu.”
“Kokių?”
“Su viščiukais.”

1931 • KALENDORIUS 1931
Birželis-June

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Kėtv’tad 
Penktad. 
šeštad.

14 | Bazilijus. Butrimas, Poinedč
15 ’ Vitas, švarnas, Kirstanč, Gajus
16 | Liuitgardas. Jura, Kantigirdas, Pietč ,
17 | Adolfas. Daumantas, Nauburė
18 I Marina. Gimbutas, Tulnė, Bungis
19 I Gervazas. Andagis, Gagžč
20 I Silverijus. Žinuolė, Genulis

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

Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedelia; Pirmadienis—Pa-

Dainelė Liaudies 
niotivais

Vieškeliais kurie vingiuojas 
Į tėvelio dvarą,
Vežiau mergai aukso žiedą 
Ir šilkinę skarą.
Vežiau žiedą, vežiau laimę 
Mariose žvejotą,
Vežiau savo jaunas dienas 
Dar nepažabotas.
Daugel kalnų pravažiavau, 
Daug kelių pramyniau, 
Nesuklupo ristas žirgas 
Skambančiam ledyne.
Tik suskilo pasagėlės 
Plento akmenyse
Ir pabėgo mano laimė — 
Jau nepasivysiu....
Ei sušauksiu visus vėjus 
Ir paukščius sukviesiu, 
Kad pavytų, kad sugautų 
Mano laimę šviesią;
O paskui keliu smiltingu 
Į mergiotės dvarą, 
Parsivežčiau aukso žiedą 
Ir šilkinę skarą.

šių eilių autorius yra Ste
ponas Zaborskas. Jos per
spausdinamos iš “Trimito”. 
Kas bloga su eilėmis? Jos 
rodos lengvai ir gražiai 
skamba, o vienok labai su
painiotos.

Iš pat pirmo punkto su
simaišius reikšmė: Skaity
tojas nesupranta ko poetas 
važiavo “į ’ tėvelio dvarą” 
jeigu vežė ' “mergai aukso 
žiedą ir šilkinę skarą”. Jis 
greičiausia važiavo į “uoš-
velio dvarą”, nes sakant “į 
tėvelio dvarą” reiškia į sa
vo tėvelio dvarą.

Toliau, ką bendro turi 
arklio pasagėlės su jo lai
me, jeigu del suskilimo pa
sagėlių jo laimė pabėgo ir 
net taip kad net pasisako 
jog jos nepavysiąs?....

Paskutiniame punkte sa
ko, jeigu, vėjai ar paukščiai 
pavytų ir grąžintų jo “lai
mę”, tada jau važiuotų “į 
mergiotės dvarą” (išsyk sa
kė važiuojąs į tėvelio dva
rą), ir dabar jau nevežtų 
tą'skarą ir aukso žiedą, bet 
važiuotų parsivežti....

Poetai, susimildami, žiū
rėkit ką rašot. . . . Jaunik
liai, mokykitės iš klaidų ki
tų poetų. Neužtenka eilėse 
sutaikyti žodžius kad “ry- 
muotų” arba “skambėtų”, 
bet jose reikia įdėti ir min
tis, kuri nešuklysdama turi 
eiti per visas eiles ir priei
ti eilių pabaigoje prie išva
dos į kurią eilių pradžioje 
užsibrėžta eiti.

Iš Kur Jis Patyrė?
Kaune pas vieną valdi

ninką buvo naminis balių-j 
kas. Po vakarienei ponios I 
nuėjo noseles apsidulkinti, 
o vyrai susėdę prie cigarų 
šnekučiavosi. Šeimininkas 
ėmė pasakoti:

“Žinote, vyručiai, esu pa
sitrankęs po pasaulį. Teko 
bučiuot man Japonietę gra
žuolę; bučiavau Vokietaitę 
ir Francuzaitę. Teko bu
čiuoti ir Arabietę. Bet,
brolyčiai, jokia taip saldžiai 
nemoka pabučiuot kaip ma
no brangi žmonelė!”

“Tikrą tiesą sakote, po
nas NN”, atsiliepė ten bu-i

Kūmučių tarpe
— O kaip gyvena tamis- 

tos dukrelė, ponia Trumpa- 
vičienė ?

— Dėkui, dėkui. Ištekė
jo labai laimingai. Gavo 
tokį gerą vyrą kad nei ap
sakyt negalima. Ir kelia ir 
guldo, tiesiog ant rankų ne
šioja.

— Ką tu sakai! Tai re
tas atsitikimas’šiais laikais.

nedėlis; Antradienis—Utarninkas. Trečiadienis—Sereda; Ketvirta
dienis—Četvergas; Penktadienis—Petnyčia; šeštadienis—Subata.

O vaikų ar turi?
— Ale kur tau! Antrą 

savaitę po šliubo sulaukė 
sūnų.

“Kaip tavo.žmonos svei
kata? Pai'aližius praeina?"

“Taip, ačiū Dievui.”
“O kuri kūno dalis pir

miausia pradėjo judėti?”
Liežuvis.”

Vyras ir Žmona
— Mano brangusis, gra

žus rubai moteriai yra taip 
reikalingi kaip rėmai gra
žiam paveikslui.

— Sutinku, brangioji, bet 
turiu prisipažinti jog dar 
nemačiau paveikslo kuris 
butų kas savaitė dedamas į 
naujus rėmus.

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

__ (j ci A—7—

“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” knyr- 
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.



KAVARSKAS
Lietuvos Miestu ir Miestelių Aprašymai

Pažangus miestelis, kur ca
ro stovylos vieton padėta 

šv. Marijos stovyla.
Kavarskas yra didesnis 

miestukas iš daugelio Lie
tuvos mažų bažnytkaimių. 
Stovi gana dailioje vietoje 
dešinėje pusėje upės Šven
tosios. Į miestelį sueina 
daug vieškelių būtent: nuo 
Ukmergės, Taujėnų, Troš
kūnų, Anykščių ir Kurklių.

Prieš didįjį karų, kuomet 
Ukmergės apskritis buvo 
nusidriekęs toli į Lietuvos 
žiemius, per Kavarską bu
vo didžiausias susisiekimas 
su Ukmerge. Keleiviams 
buvo keli užeigų namai, kur 
buvo galima, esant šaltam 
orui, arklys šiltai pastaty
ti ir pačiam apšilti. Tose 
užeigose vietiniai kai kurie 
blogi žmonės tankiai pake- 
levingus nuskriausdavo iš- 
gerdami šnapsą, kurį veik 
kiekvienas keleivis mėgda
vo panaudoti kaipo apsišil- 
dymo būdą, linksmų ar liū
dnų minčių verčiamas. Be 
abejo šį straipsnį teks pa
siskaityti ir nekuriems tų 
kurie patys čia važinėdavo, 
apsistodavo ir panašiai nu
kentėdavo.

Kavarskas turi ne tiktai 
blogų pusių, bet ir gerų.

Pirmadieniais atsibuna 
turgai ir iš senų laikų Ka
varskas pagarsėjęs kiaulių 
turgais. Net iš Rygos at
vykdavo Rusai pirkliai, ka
dangi pasiekimas buvo ge
ras. - ■■ - . - - t

Čia taipgi atsibuna kele
tas bažnytinių atlaidų, ku-

KAMBARIAI IŠSIDUODA
Gražiai išfurnišiuoti kambariai vy

rams ar našliams, gražioj gatvėje, 
kaina nebrangi. Kreipkitės

5905 White Avenue

PARSIDUODA
Saldainių, sodos parduotuvė, inei- 

gos po $50 j dienų sezone. Parsi- 
duos pigiai, nes apleidžiu valstiją. 
Kreipkitės prie savininkės Mrs. 
Quinn, 10703 Lorain avė. Cleveland.

PAJIEŠKAU savo švogerį Vincą 
Karaciejų, iš Margctų k., Seirijų 
par., Alytaus apsk. Girdėjau gyve
no Lawrence, Mass. Dabar nežinau 
kur randasi. Prašau paties atsišau
kti arba žinančių apie ji pranešti. 
Paul: na B arauskienė-Tamošauskaitė 

188 E. Crosier st. Akron, Ohio

VACUUM CLEANERS
— Garantuoti taip kaip nauji —

# Hoover _______ $15
J Eureka _______  $15

IĮ Premier Duplex 1G.50 
jU Royal ___ ;___ 14.50

Apex -------------  7.95
ĮįĮ \ AirWay late model 25 

| Kiti irgi žema kaina.
JĮJ GREENS
(gW? 7025 SUPERIOR AVE

Phone ENdicott 2740

rių bene didžiausi ir svar
biausi tai Šv. Jono Birželio 
24 d. Į šiuos atlaidus su
plaukia žmonių iš tolimų 
sričių. Netoli bažnyčios y- 
ra vadinama Šv. Jono ver
smė (šaltinis), apšauktas 
“cudaunu”, na ir per šv. Jo
ną suvažiuoja visokių palie
gėlių jieškodami “cudaunu 
pamačių”, gerdami tą van
denį, arba prausdamiesi tU 
ki atgauti sveikatą. Tik, 
deja, mažai turbūt yra to
kių kurie nuo šio vandens 
pasveiko. Versmė visada 
buvo užleista ir nešvari ir 
rodos ten žmogus greičiau 
gali gauti ligą negu pasvei
kti. Ilgus metus prieš ka
rą čia buvęs džekonas ver
smės sutvarkymu visai ne
sirūpino, turbut žinojo kad 
joje nėra tų šventų ypaty
bių. Ir taip metai iš metų 
visais Šv. Jono atlaidais 
žmoneliai maišė purvyną 
jieškodami sau išsigelbėji
mo iš savo ligų....

Teisybę pasakius patiems 
miestelio ir jo artimų apie- 
linkių gyventojams ta ver
smė neturėjo gydančios rei
kšmės, tik tolimų sričių gy
ventojai taip apie ją manė.

Dabar ji yra kiek' svar
besnė, ypač jaunimui, nes 
pakeitė savo prieš-karinę 
išvaizdą.

Kavarsko bažnyčia yra 
gana puiki, ne tiek iš lauko 
kaip viduje, nes puikiai iš- 
maliavota. Altoriai matyt 
buvo dirbti gabaus dailinin
ko,'''nes tokių altorių kitur 
nematyti. Altoriai išdrož
ti vien iš liepos medžio su 
daugybe stovylėlių ir šiaip 
pagražinimų. Kokiais me
tais ji galėjo būti statyta 
jau nėra gyvų žmonių ku
rie atsimintų, .pažymėtų jos 
statymo metų niekur nėra.

Užėjus didžiajam karui 
1915 metų vasarą Kavars
kas labai nukentėjo, liko 
sudegintas, taipgi iš dailios 
bažnyčios liko durnais ap
rūkę sienos ir visas prieša- 
kis išardytas. Bažnyčios

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.

sudeginimo priežastis buvo 
tokia, kiek žmonės pasako
ja, ’ nors tikrai nežinia ar 
taip buvo: Pas tuo laiku 
buvusį džekoną laike mū
šio užėjo Vokiečių karinin
kai ir paprašė kad duotų ką 
nors • užvalgyti, bet džeko
nas atsakė kad nieko netu
rįs ką galėtų duoti valgyti. 
Bet ar Vokiečiams kas pa
sakė ar jie patys susiprato, 
nuėję į bažnyčią rado var
gonuose paslėpta daug gero 
maisto, iš keršto sugriovė 
vargonus. Tas galėjo but ir 
teisybė, nes Rusai jau buvo 
iš Kavarsko išvaryti į Šven
tosios upės ir daugiau į Ka
varską negryžo. Nors pir- 
mesniuose mūšiuose Kavar
skas ėjo iš rankų j rankas 
po kelis sykius’į dieną, baž
nyčia tik tiek buvo nuken
tėjus kad tik langų stiklai 
buvo išbirėję. Tokiu kuni
go pasielgimu žmonės labai 
pašipiktinę.

Dar turiu priminti kelis 
žodžius apie bažnyčios var
pus, kurių buvo trys. Ka
ro frontui artėjant buvo į- 
sakyta varpai išimti ir iš
vežti į Rusiją, bet parapi- 
jonai nesiskubino tai pada
ryti., Tuo laiku buvęs Ka
varsko urednikas matyda
mas kad nieko Lietuviai ne
daro jis pradėjo sulaikinė- 
ti bėgančius į Rusiją Ru
sus ir jiems įsakė išimti 
varpus, kas ir buvo pada
ryta. Urednikas varė pa
čius Kavarskiečius varpus 
vežti, bet vežėjai, likę be 
uredniko priežiūros, pake
liui varpus suslėpė ir patys 
sau namon parvykę ramiai 
laukė ateinant Vokiečių. 
Tokiu budu varpai išliko iš 
Rusų ir Vokiečiiįggj’ąnkų. 
Kavarsko bažnyčios varpai 
labai puikus. \

Dabar gryžkim prie baž
nyčios. 1915 m. perėjus ka
rui per visą Lietuvą paliko 
žmonėms daug vargo. Ke- 
no trobesiai buvo sugriauti 
turėjo statytis naujus. Vi
sa Kavarsko apielinkė buvo 
smarkiai apdeginta, pats 
Kavarskas taipgi labai su
degintas. Kiekvienas keno 
buvo sudegusios trobos, be 
statymo savų trobų turėjo 
dar eiti dirbti ir pinigais

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

Skanus Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuvia' 
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.

ALL MAKES REPAIRED
Atsineškit šį skelbimą, sutaupysit $1

P ROSEDALE oi 
‘Ory Gleaning Go,t

HEnd. 7906 t 
g C. F. PETRAITIS, Prop, f 
| 6702 Superior A ve., |

FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

- POPIERIUOTOJAS - 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1.229 EAST 74th ST.

t
8
8
I
8

(Vięš Lietuvių Banko)

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R

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

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

VAINIKAI NUO $5 
AUKŠTYN.

1203 EAST 79TH ST.
ENdicott 2191

S. AMBROZĮAK, Prop.

gelbėti atitaisymui bažny
čios. 1915 metų1 pabaigoje 
buvo gauta iš Vokiečių vy
riausybės miško medegos 
apie 300 kelmų medžių. Pa-
rapijonai turėjo tuos me
džius skubiai suvežti. Kuo
met suvežta medžiai, tuo 
laiku buvęs Kavarske klie
rikas Gražys gavo veltui 
pas kunigaikštytę Radvilai
tę garinį tartoką tų medžių 
supjovimui į lentas. Po to 
tapo atkeltas gabus klini
kas Kvietkauskas, jis, pra
dėjo paviršutinai bažnyčią 
taisyti 1916 metų pavasarį. 
Kožną sekmadienį išeilės 
ragino sodžius paskirtomis 
dienomis eiti dirbti prie ba
žnyčios. Taip kunigas pa
viršutinai ištaisė bažnyčią 
ir puikiai ištaisė vadinamą 
“šv. Jono paversmį”, iš bu
vusios purvynės paliko la
bai puiki vieta, ypač gražu 
vasaros laiku, kur susiren
ka kiekvieną šventadienį 
jaunimas pasivaikštinėti ar 
atsigerti tyro vandens, ži
noma, jauni ir paflirtuoti. 
Nuo jaunųjų neatsilieka ir 
senukai, kurie susiėję ap
kalba kaip ta vieta buvo ap
leista ir kaip dabar graži. 
Tik neilgai Kun. Kvietkau- 
skui teko gyventi, tuoj pa
simirė, bet jo padarytus 
darbus Kavarskiečiai ilgai 
minės.

(Bus daugiau)

Akrono Naujienos
—Dirbtuvėj susižeidė ko

ją Pr. Overis, likosi nuvež
tas ligoninėn, dabar gydosi 
namie.

—Jurgis Noreika nusi
pirko farmą ir joje apsigy
veno.

—Po 10 metų nebuvimo, 
sugrąžo J. Kavaliauskų sū
nūs. Tėvai sulaukę sūnaus 
labai apsidžiaugė ir suren
gė mažą pokilį sukviesda- 
mi draugus ir gimines. Sū
nūs tuoj gavo darbą ir ap
sigyveno Akrone. Kava
liauskai yra “Dirvos” skai
tytojai.

—Gegužės 17 d., links
mumo delei del įsigijimo sa
vo namo prie garsios Rbda- 
vičiaus įsteigtos ir pakrik
štytos Biruta gatvės, S. Ta
mošauskas surengė savo gi
minėms ir draugams pokilį. 
Visi gražiai pasilinksminę 
ir apkalbėję įvairius musų 
gyvenimo reikalus išsiskir
stė. Laike pokilio gražiai 
Lietuviškai smuikomis grie
žė J. Kavaliauskas ir V. Bu- 
levičius.

—Gegužės 17 d., pp. K. 
Urevičiui ir Sketrienei pir
mą dieną atidarius biznį 
Greensburge (netoli Ak
rono), atvykę jų draugai su

muzika pasveikino juos ir 
palinkėję gero pasisekimo 
gryžo. K. Urevičius yra 
“Dirvos” skaitytojas ir rė
mėjas. Keliautojas.

SPORTAS

ŽADA STATYT ŠARKĮ
Reno, Nevada. — Liepos 

4 d. čia rengiama kumšty
nės Max Bauero su Paulino 
Uzcudun. Kuris iš jų lai
mės bus suporuotas su Šar
kiu ateinantį rudenį per 
Labor Day.

Jack Dempsey yra pro- 
moteris Reno kumštynių. 
Jis užvedė derybas su Šar
kio manadžeriu Buckley ir 
tikisi kad galės gauti Šarkį 
Rugsėjo pradžiai.

Šarkio kumštynė su Ita
lu Camera, kaip buvo ruo
šta Birželio 10 d., neįvyko, 
nes teismo keliu uždrausta 
Carnerai stoti prieš kitus 
oponentus negu Madison 
Square Garden Corp, pa
skirs.

Dabar yra laikas Pirktis
VYRŲ IR VAIKINŲ GRYNOS VILNOS SIUTUS

TIKTAI ŠEŠIOLIKA DOLARIU
Vertybės kurioms nerasit lygių už mažiau kaip $25 ir $30

ŠIAUDINĖS VYRIŠKI VYRIŠKI
SKRYBĖLĖS BROADCLOTH RAYON ŠILKO
Specialiai po MARŠKINIAI APATINIAI

$1.29q $1.00 48c
the Kramer & reich co.

7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Pasinaudokit Šiomis Puikiomis Dienomis

G ANSON AS LAIMĖJO
Brockton, Mass. — Bir

želio 2 d. vietinėje arenoje 
įvyko imtynės Jack Ganso- 
no-Karabino su Francuzu
LeDoux. Gansonas nuga
lėjo savo priešą pirmą kar
tą į 21 minutą, o antrą į 5 
minutas ir 35 sek.

Tose imtynėse taipgi da
lyvavo Juozas Komaras. Jis 
ėmėsi su Lenku, Stasiaku. 
Kadangi paskirta buvo tik 
30 minutų laiko, todėl per
galės nebuvo nei vieno pu
sėje.

Gansonas tikisi susikibti 
su nauju čampionu, Fran
cuzu DeGlane, kuris nese
nai nugalėjo Strangler Le
wis.

Stribling ruošiasi prieš 
Schmelingą

Liepos 3 d. Clevelande at
sibus “čampionato” kumš
tynė tarp Vokiečio Smėlin
go ir Amerikiečio Striblin- 
go. Jiedu jau atlieka savo 
prisiruošimo darbą.
į. Ofiso Telefonai -»Namų į 
IMAin 1773 KEnmore 4740W į*

P. J. KERŠIS t
1426-8 Standard Trust Bldg. X 
Baigęs teisių mokslą Cumber- Ž 
land Universitete ir darbuojas J 

». su Teisių ofisu advokatų T 
į Collister, Stevens ir f
j Kurzenberger į 
j; Su visais teisiu reikalais Lietu- ? 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai t 
į kreipkitės prie musų. X

IĖI
^ISrT

(įidės k., židiki
Bai apsk., sud 

Idadt Mykolo med 
f. gjįgjauja ir joj

Anie® Sadausko 
mjįis. Be to, si 
Įžiuręs daržin 
t lentos, rąstai 
įi Viso padaryt 
(B nuostolių. Sūdo 
b ta apdrausta 
Į o mašina buvo 
b 11,(100 litų.Geltonų v., Apus 

. kį perkūnas sudf 
fe) Sakalausko p 
aa ir tvartą, i 
padalyta 2790 litų 
finintų vai., Di 

sudegino Petro b 
ko tvartą ių kloji] 
stalių 3,000 lt.

Žąslių v., šešon: 
gaisras, per kinį

Greitas Laivy Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą musų
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išplaukia reguliariai 
reguliariai išplaukimai musų populiariais 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS MILWAUKEE CLEVELAND

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Moderniniais Laivais
DEUTSCHLAND
NEW YORIf 

kas savaitė. Taipgi

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

Išvažiuojant į Laukus
AR. šis vasaros oras nevilioja jus išva- 
“ žiuoti kur nors iš-įkaitusio miesto, po 
medžiais j smagų pavėsį? Gražu laukuose 
dabartiniu laiku.

Dabar yra geriausias metų laikas rengti 
piknikus bent viename iš daugybės gražių 
daržų lengvai pasiekiamų iš Clevelando. 
Musų Charter Coach Patarnavimas parinks 
jums vietą ir padarys sutartis jeigu to pa
geidautumėt, arba pagelbės jums kitokiuo
se atvejuose jeigu jums nepatogu ir nepri
einama. Tada jūsų visa grupė gali išva
žiuot ir sugryžt kartu, laisvai nuo kelių pa
vojų ir susigrūdimo.

šalip piknikų, Charter Coach Patarnavi
mas yra patogiausias konvencijoms ir kito
kiems reikalams kada didelė ar maža grupė 
nori keliauti kartu patogiai ir saugiai.

Kaštuoja daug mažiau negu 
privatinė transportacija

~ R?Ae CLEVELAND
'iiE RAILWAY COMPANY

TAKE A. STREET CAR- OR A AA.OT_QR COACH—

* B I Z N I E R I A I * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

J. J. LAZICKAS
, 6407 Superior ave. ENd. 4635

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498 “DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St. ENd. 4932Bulding Contractors

MARTIN KAZEN 
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535
Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 1

6702 Superior Av. HEn. 7906

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.
Grocerxes-Meats

RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

KAZ. OBELIENIS
1404 E. 66th St. HEn. 6716

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709 j

BOLES. ANDERSON 
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Greiči
Pasaulyje

BREN 
EUR(
Mažiau Negu 5 Oien 

per Charbourg-6 dit 
TIK 7 DIENOS 
Spec, trūkis iš

Arba ekšpre

COLUI
Taipgi savaiti 
mai gerai žin 
Lloyd Cabin 1: 
Infcrmacijos i 
tiniu agentų i 
1119 EUCLID

CLEVELA1

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Gęaborius

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



IŠ LIETUVOS e
GAISRAI

Griežės k., Židikų valse., 
Mažeikių apsk., sudegė Sa
dausko Mykolo medinė dar
žinė su jauja ir joje buvus 
Aniceto Sadausko kuliama 
mašina. Be to, sudegė ir 
kitas buvęs daržinėje tur
tas: lentos, rąstai ir šiau
dai. Viso padaryta 25,879 
litų nuostolių. Sudegus tro
ba buvo apdrausta 6,000 li
tų, o mašina buvo apdraus
ta 11,000 litų.

Gelvonų v., Apušynų kai
me, perkūnas sudegino Fe
likso Sakalausko gyvenamą 
namą ir tvartą. Nuostolių 
padaryta 2790 litų.

Širvintų vai., Drubelių k., 
sudegino Petro Dambraus
ko tvartą ię klojimą. Nuo
stolių 3,000 lt.

Žąslių v., Sešonių k., kilo 
gaisras, per kurį sudegė to

I Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
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- «jjg 
tiniu agentu arba ĮifetSį 
1119 EUCLID AVE. LgMJJ

CLEVELAND

NORTH GERMAN

LLOYD
bbmbmmbi 

Birželio Mėnesio Nuotakai
Elektriška Lyga Pataria Elektriškus Daiktus Stalui

Kiekviena nuotaka turės naudos ir malonumo 
kasdien iš ultra-Moderniškų Elektrišku Stali
niu Padargu . . . Perkolatoriaus, Toasterio, 
Waffle Kepėjo, Kiaušinių Virėjo. Gražus kaip 
ir naitdingi. Pasirinkit vestuvių dovanas iš

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING, 18th FLOOR - PROSPECT AV

kaimo ūkininkų 8 gyvena
mi namai ir 22 kiti trobe
siai su buvusiais juose dai
ktais, ūkio padargais ir gy
vuliais: 1 telyčia ir 5 par
šais. Viso nuostolių pada
ryta 90,300 litų sumai. Su
degę trobesiai nebuvo ap
drausti. Gaisras kilo iš 
ūkininko Juozo Lipševi- 
čiaus kluono del neatsargu
mo su papirosais. “L.A.”

Pašalpa nukentėjusienis 
nuo potvinio

Kaunas. — Gegužės 19 d. 
posėdyje ministerių kabine
tas leido vidaus reikalų mi- 
mis,terijai išduoti riukentė- 
jusiems nud potvinio šelpti 
komitetui 40,000 litų pašal
pos. Pusė šios pašalpos ski
riama Kauno miesto komi
sijai, antra pusė apskrities 
komisijai. “L.A.”

Nusišovė
Gegužės 20 d. miške pa

lei Vilkduobę, Klaipėdos 
krašte, nusišovė Viešvilės 
miškų urėdas Tomsonas. 
Jis buvo Estų tautybės ir 
baigęs Ebersvaldo miškų 
akademiją. “L.A.”

Šymet Eksportavo 19,000 
Statinaičių Sviesto

Nors kainos sviestui kaip 
ir kitiems žemės ūkio pro
duktams dabartiniu laiku 
labai žemos, tačiau sviesto 
gamyba ir eksportas spar
čiai auga. Pienocentras tu
ri surinkęs tikrus davinius 
kad per pirmus keturis šių 

j metų mėnesius sviesto eks- 
| pertas palyginus-su -ekspor

tu per praėjusių metų tą 
patį laiką padidėjo daugiau 
negu 75 nuoš. Pernai iš 274 
pieninių buvo eksportuota 
11,000 statinaičių, o šymet 
iš 276 pieninių eksportuota 
daugiau kaip 19,000 stati
naičių.

Didžiausias sviesto eks
porto padidėjimas buvo iš 
Biržų rajono, čia padidėjo 
213 nuošimčių. “L.U.”

' ŽMOGŽUDYSTĖ
Turžėnai, Kauno apsk. — 

Radminų kaimo ūkininkė 
Volosenkienė Gegužės 12 d. 
pasamdė to paties kaimo 
ūkininką Filimoną Anisi- 
menką suarti žemės sklype
li, kurs yra ginčijamas ir 
del kurio teisme užvesta 
byla su Anisimenka Jonu.

Pradėjus arti, Jonas Ani
simenka šoko mušti Volo- 
senkienę ir taip smarkiai ją 
kūlė kad Filimonas Anisi
menka metė aręs ir mėgino 
vargšę moteriškę gelbėti.

Jonas smogė basliu Fili- 
monui j galvą ir sutriuški
no galvos kaulus. Bevežant 
i ligoninę Filimonas pasimi
rė. Jis buvo rafnaus budo 
žmogus, 40 metų amžiaus. 
Žmogžudis gi atvirkščiai, 
jau keletą kartų sėdėjęs ka
lėjime už įvairius nusikalti
mus. Žmogžudys suimtas.

, “M.R.”

Statys Tabako Fabriką
Patiriama kad Lietuvos 

tabako augintojų draugija 
jau paruošė Įstatus steigti 
savam tabako fabrikui. Fa
brikas busiąs statomas Kal
varijoj, Mariainpolės apsk. 
Jame bus apdirbama tiktai 
Lietuvos tabako žaliava.

? i OO ^‘L.U.”

KELIONE Į LIETUVA 
IR ATGAL K

Rašo Juozas Noreika, iš Akron, Ohio)
(Tąsa iš pereito numerio) kelio toli, o dabar Lietuvo

je labai daug reiškia kelias 
ir miškai. Kiti pardavėjai 
su broliais neatsiteisę ir 
tam panašiai.

Buvom apžiūrėt ūkį bu
vusio kunigo Juozo Puric
kio brolio, kurį arklys už
mušė, jis buvo nevedęs tai
gi ūkę pardavinėjo parva
žiavęs jo brolis Juozas su 
žmona. Ūkė graži, 24 hek
tarų, bet nepatiko mano 
šeimynai. Užrodė kitą ša
lia Žiežmarių, ant Kauno 
vieškelio, p. Reimoraitienės 
dvaro centrą. Nuvažiavom 
ten. Tai butą puikaus dva
relio, žemė labai gera, tro
bos visos geros, ypač pats 
gyvenamas palocius gražus 
mūrinis. Kieme pamačiau 
moterį apie 300 svarų, sto
rą kai bačką, virš 50 metų 
.amžiaus, raudoną kai Indi- 
jonę, purviną, kokių Ame
rikoje tik krutamuose pa
veiksluose gali matyt. Už
klausiau kur poni Raimo- 
raitienė yra? Sako tai aš.

Na, manau sau, visokių 
ponių teko matyt, bet tokios 
dar de, ypač taip purvinos.

Pasakiau kokiu tikslu at
važiavau. Pasirodė kad ji 
labai mažai Lietuviškai ga
li kalbėt. Pasakojo kad kai 
jai valdžia paliko 80 ha tai 
negalėjo išlaikyt ir parda
vė 40 ha. Vėliau pardavi
nėjo ir centrą už 55,000 li

Butrimonys ’
Pabuvus mano tėviškėje 

Viliunėliuose (Kruonio pa- 
rap.), išvažiavom pas dėdę 
Mikailą Pakrovo kaiman. 
Čia apsigyvenom ilgiau, nes 
pro šalį vieškeliu važinėja 
autobusas tai geras susisie
kimas, kur nori važiuok.

Ant rytojaus važiavom 
aplankyt mano pusbroli bu
vusį Akronietį, Joną Bra- 
zionį Mastaltavičiuose. Jis 
ten pirko ūkį. Pamatęs la
bai nudžiugo, ir pradėjo 
klausinėt apie Ameriką tiek 
kad nespėjau nei pasakot.

Neužilgo pasikinkę ark
lius važiavom į Butrimonių 
miestelį, nes man reikėjo 
užsiregistruot Butrimony
se, kaip reikalaujama tų 
kurie parvažiuoja Ameri
kos pasais.

Du kilometrai nuo Butri
monių šalę vieškelio stovi 
gražus didelis piliakalnis, 
medžiais apaugęs. Vienas 
aržuolas šalę piliakalnio y- 
ra gal kelių šimtų metų se
numo. Piliakalnis apleis
tas, ten ganosi gyvuliai, o 
piemenukai ten susikūrę 
ugnį kūrina, kas man pri
minė apie “Tėvynės” išsva
jotus Lietuvoje vulkanus, 
bet šis vaizdas tik ir buvo 
kas arčiausia .prie vulkanų 
Lietuvoje randasi. Kada 
paminavojau apfe tai savo 
pusbroliui, užklausė jis ar 
ir “Tėvynės” redaktoriui 
jau verda vulkanai galvoj? 
Nuseno, sako, jūsų redak- 
Joriai - Ayaeriktjje,- negali 
jau ir savo smegeninių su
valdyt ir patys nežino ką 
rašo.
• Taip besikalbant dava- 
žiavom ir Butrimonis, už
ėjau į nuovadą, ten greit 
atlikau savo reikalus. Vir
šininkas yra Amerikietis 
Lietuvis, labai mandagus 
žmogus, savo pareigas tei
singai atlieka ir visi ji my
li.

Iš ten ėjom apžiūrėt mie
stelio. Miestelis nemažas, 
išbrukuotas buvo jau prieš 
karą, dabar nauji cimenti- 
niąi šaligatviai sudėta, na
mai ir tvoros maliavotos. 
Lenkai bėgdami iš čia daug 
Žydų namų sudegino. Da
bar Žydai stato gražius mū
rinius namus. Čia yra ne
maža dirbtuvėlių, bet pre
kyba tai visa Žydų rankose.

Yra ir bažnyčia, nors mū
rinė raudonų plytų, bet 
prasčiausia ką man teko 
Lietuvoje bažnyčia matyti. 
Nors prieš karą buvo pra
dėta statyti nauja bažny
čia, ir kunigas dusyk rinko 
aukas ir Amerikoje, bet, sa
ko, ką surinko tai parva
žiavęs pralošdavo kortose, 
ir bažnyčios neišstatė. Lie
tuvos valstybės organizavi
mo laiku tas kunigas be bis- 
kio nepadžiovęs pančiakų 
už Lietuvių persekiojimą, 
bet suspėjo išdumt Lenki
jon. Kitas kunigas užbai
gė bažnyčią statyti.

Pas Brazionį paviešėję 
tris dienas gryžom atgal į 
Pakrovą. Kadangi parva
žiavom Lietuvon su tikslu 
apsigyven’t ir pirkt ūkį tai 
pradėjau važinėt po ukes 
jieškodamas. Nedidelių ti
kiu yra daug pardavimui, 
daugiausia skolos spiria 
žmones parduoti ukius, bet j 
su pirkimu bėda, nes tai že- j 
mė prasta, tai nuo geresnio 

tų. Bet dabar valdžia su
grąžino 25 ha. miško ir pa
vėlino kasmet parduoti po 
du ha. miško tai turinti ge
ro pelno ir neparduosianti.

Gryžtam ir šnekamės. Ži
noma kad didelis ūkis be 
miško negali kilti, bet kad 
valdžia pavėlino kirst po 2 
ha. miško ir parduoti tai 
mums nesuprantama kodėl. 
Juk diduma dvarininkų gy
vena Lenkijoj, o katrie ir 
Lietuvoj gyvena tai kai 
gauna daugiau litų važiuo
ja į Lenkiją praleisti su sa
vo draugais ir giminėmis. 
Iš tokių dvarininkų Lietu
vai jokios naudos nėra, o 
tik nuostolis.

(Bus daugiau)

BEN BRAZIS
— l’opieriuotojas ir Maliavotojas — 
Taiso įvažiavimus, šaligatvius, buda- 
voja garadžius ir porčius. Kainos 
prieinamos. Popieriuoja už 20c nuo 
roliuko. Kreipkitės

5905 WHITE AVENUE 
Phone FLorida 3533-W.

J. C BLASER
Hardware

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280
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REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- | 

t tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
! Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 
j kit mus negu ugniagesius (firemonus). j
t tVienatinė Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. _ HEnderson 6729__

ANTRA “DIRVOS” IR SPAUDOS

EKSKURSU A! LIETUVA
Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Birzelio-June 16 d.

Trečia Klesa
Iš New Yorko i

Klaipėdą ......... $115.00
ten ir atgal .... $189.00

Turistine Klesa
Iš New Yorko Į

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

Milžinišku CUNARD LINE Laivu “AQUITANIA” - 45,647 tonų 
IŠ NEW YORKO PER S OUTHAMPTONĄ I KLAIPĖDĄ

Į

Elektriškų Padargų _ 
Patogumas

• Pirmiau kuomet dar namuose ne
buvo elektros ir ilgai po to, visas vi
rimas buvo atliekama virtuvėje.

Bet šiandien, kaip išrodinėja Elec
trical League, virtuvė nėra jau vy
riausia valgių gaminimo vieta. Da
bar galima šeimininkei atlikti dide
lę dalį virimo stačiai ant stalo, kas 
sutaupo daug bereikalingo bėgioji
mo.

Kavos virimas yra vienas geras 
to pavyzdis. Seniau kavą reikėda
vo virti ant pečiaus virtuvėje. Pas
kui ją reikėdavo nešti į valgomą 
kambarį, ir jeigu ji atvėsdavo rei
kėdavo nešti atgal į virtuvę šildyti.

Elektriškas perkolatorius tą viską 
prašalina. Perkolatorius pastatomas 
ant stalo ir sujungiamas su elektra. 
Kava išverda čia pat, ir nėra reika
lo bėgioti nuo stalo žiūrėti.

Tas tai yra pavyzdis kaip visi ki
ti staliniai padargai sutaupo darbą 
ir žingsnius. Tai yra toasteris, pa- 
veizdan, kuris po ranka apsvilina 
duoną ir ji yra gatava valgyti karš
ta.

Tas pats galima sakyti apie elek
trišką blynelių keptuvą ir pastaru 
laiku ištobuliritą kiaušinių virėją._

Visi šie staliniai padargai apribo
ti vienam tikslui, bet yra kiti daly
kai kuriuos galima naudoti keletui 
reikalų. Vienas iš tų tai elektriš
kas grill arba stalinis pečiukas. Jis 
verda, kepa ir spirgina rr jais gali-, 
ma iškepti mažus kiekius maisto.

Kas interesuojasi staliniais padar
gais kurie sutaupo laiką patartina 
apsilankyti Electrical League Paro
doj Visko Elektriško del namų ir 
pamatyti kas_ tik ką nori matyti.

Paroda randasi ant 18-to aukšto 
Builders Exchange Buiding, greta 
naujo Union Terminai. “Dirvos” 
skaitytojos ir skaitytojai ten lengvai 
gali nuvykti kuomet lankosi vidur- 
miestyje pirkinėtis. Electrical Lea
gue neima įžangos ir ten nieko ne
siūlo parduoti.



DIRVA

Kas Qftrdet Clevefande-Apielinkese
I - — ■ _ • ________

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

SUSEKTA SENA ŽUDYSTĖ
Brooklyne, N. Y., susekta1 

žudystė, kurios pėdsakai atei-! 
na atgal į Clevelandą prie kitos 
žudystės, čia buvusios papildy
tos 1922 metais.

Pastarų kelių mėnesių bėgiu 
New Yorko srityje rasta pas-, 
kirose dalyse išmėtyta po dali 
žmogaus kūno. Pagaliau poli
cijai pasisekė patirti jog tai į 
yra dingusio Andriaus Zubric- 
ko. ' Suimtas tūlas Charles 0- 
bietis prisipažino, kaip prane
šimai iš Brooklyrio skelbia, jog 
Ona Lena Zubrickienė, kuri se
niau gyveno Clevelande, nusam-į 
dė Obietj ir kitą vyrą nužudyti1 
jos vyrą Andrių ir panaikinti 
jo žymes išmėtant lavoną po vi
sus miesto, kampus.

Suimta.. Zubrickienė ginasi 
nieko neturinti su jos vyro žu
vimų.

Zubrickienė, kurios vardas 
vedantis su pirmu vyru, Ado
mu Vąlantu, buvo paduotas El- 
zbietaĮ gyveno Clevelande ant 
1701 Oregon avė., netoli senos 
buvusios 'Lietuvių bažnyčios. 
Jie ten užlaikė slaptą užeigą ir 
varė biznį iš degtinės. Zubrio-Į 
kas gyveno pas juos ir geibėjoj 
tame biznyję. Vieną vakarą 
kas tai atėjęs pas namus išsi
šaukė Valantą laukan ir jam 
išėjus pro duris, kirvepenčiu 
sudaužė galvą ir užmušė, žu
dystės pėdsakai dingo. Už ke
turių mėnesių Valantienė ište
kėjo už Zubricko ir abu išva
žiavo į Brooklyną, kur irgi už
siėmė degtinėlės bizniu.

Pereitą žiemą dingo antras 
jos vyras, Zubrickas. Moteris 
pasakė policijai kad jis pabė
go pagrobęs $1,100 pinigų. Už 
poros dienų pradėjo atkasti po 
dalį žmogaus kūno, kas sujudi
no policiją prie tyrinėjimo", bet 
niekam nei galvoj kad tai butų 
dingęs Zubrickas, nes New Yor
ke kasdien* žmonių dingsta.

šiose dienose policija suėmė 
pas Zubrickienę namuose du 
užėjusiu vyru. Vienas išpasa
kojęs kad Zubrickienė per kelis 
sykius prisispyrus prašė jo nu
žudyti jos vyrą kelius dienos 
prieš Zubrickio pražuvimą.

O kas čia do per paukštis? Tai ne paukštis, bet vi
siems žinomas Margutis-Vanagas, kuris lankysis Cle- 
velande ir švęs Jonines “Dirvos”-“Margučid” piknike 
Birželio 27-28 naktį ir dieną. Su juo atvyksta ir J. 
Olšauskas, kurie su Karpavičium “kilnos” visus Jo
nus, nes jie nei vienas nėra Jonas.

Darželio susirinkimas. Penk
tadienio vakare nuo 8 vai., Lie
tuvių salėje įvyksta Lietuvirj 
Kultūrinio Darželio sąjungos 
mėnesinis susirinkimas. Drau
gijų atstovai prašomi dalyvau
ti.

Požeminiai traukiniai. Mies
to tarybai yra paruoštas paduo
ti užtvirtinimui pasiūlymas lei
sti statyti Clevelande požemi
nius greitus tramvajus. Visi 
sueitų Publik skvero apačioje. 
Visi tramvajai sueitų prade
dant nuo E. 22 gatvės po mies
to apačia, taipgi iš West Side 
nuo pat tilto neišeitų į viršų, 
bet lysltų po žeme.

Toks darbas atsieitų pusde- 
vinto milijono dolarių, prie to 
dar $3,500,000 reiktų išleisti 
perdėjimams į naujas vietas 
gazo paipų, telefono ir elektros 
vielų; viso kaštuotų $11,849,000.

Lietuvaitė baigė mokslą. P-lė 
Anelė Radzinskaitė, 14508 Wes- 
tropp avenue, baigė Collinwood 
High School vaizbinj skyrių", 
Birželio 11 d.

Anelė yra gera Lietuvaitė, 
prisilaiko prie savo tėvų kalbom 
ir visados didžiuojasi savo Lie
tuviška kilme. Ji yra jauniau
sia iš baigiančių tos mokyklos 
klases, su aukščiausiomis pažy- 
mėmis, ypač savo mokslo šako
je. Anelė prie to skambina pia
ną ir toje šakoje žengia tolyn. 
Rudenį ji stos į kolegiją tęsti 
mokslą toliau. Linkime p-lei 
Radzinskaitei laimės ir pasise
kimo jos užsibrėžtame tiksle.

East Technical High School 
baigė 196 vaikinai. Tarp jų se
kanti (Lietuviai:

Vincas Belskis, Petras J. Juš
ka, Jurgis Kazlauskas, Ernest 
A. Kertis, Petras J. Milauskas, 
Pranas J. Sėreika.

South High School baigusių 
studentų tarpe yra šie Lietu 
viai: Berta Palonis ir Adelė 
Grimaila.

East High: Adelė Astraus
kas, Agnės Kubilius. Lilian Mu
rauskas, Peter Miltenis, John 
Tamašiunas.

Kitų pavardės pakeista, to
dėl nėra galima patirti kurie 
Lietuviai.

•Viso Clevelande aukštesnėse 
mokyklose baigė daugiau Lie
tuvių vaikų ir mergaičių, bet 
jų visų vardus surinkti jsunku. 
Kas žinote kokius prašome pa
duoti “Dirvai” arba prisiųsti 
pažymint kokią mokyklą baigė

Lietuvių Moterų Klubo su
kaktuvės pavyko. Sekmadienį 
buvo surengta pas Regnat'z iš
kilminga vakarienė paminėji
mui Lietuvių Moterų klubo 5 
metų sukaktuvių. Svečių da
lyvavo apie 60, d:\ugiausia pa
čių kluibiečių. Svečiams renkan
tis ir paskui laike vakarienės ir 
šokiams griežė Al Šukio orkes
tras. Gražiame kambaryje prie 
išpuoštų stalų svečiams susėdus 
ir skaniai pasivalgius prasidė
jo kalbos. Įžarftžį į&darė klu
bo sekretorė, Ona Karpavičie- 
nė, toliau perstatydama kalbė
ti klubo pirmininkę Oną Mihe- 
lichienę, kuri plačiau pakalbė
jo apie klubo veikimą, perstatė 
paeiliui klubo valdybos nares- 
darbuotojas supažindinimui- su 
svečiais, ir paskui pakvietė kal
bėti iždininkę, Oną Pečkaitienę, 
kuri buvo viena iš klubo orga
nizatorių.

Toliau buvo perstatyti kalbė
ti K. S. Karpavičius, P. P. Mu- 
liolis, Ona Karužienė, klubo iž
do globėja, ir Dr. J. T. Vitkus.

Šis Moterų Klubo parengimas 
pavyko kuogražiausia, nes bu
vo po stogu, taigi buvo vienati
nis nusisekęs tos dienos Lietu
vių parengimas.

Linkėtina. Lietuvių Moterų 
Klubui gyvuoti ilgiausius metus 
ir dirbti savo užsibrėžtą darbą, 
kuris yra labai naudingas ir 
reikalingas šio miesto Lietu
viams abelnai. Buvęs.

Ohio valstija stovi trečioje 
vietoje industrialių darbininkų 
skaičiumi.

, Sulyg 1929 metų cenzo, čia 
prie įyairių darbų buvo 737,- 
4G9 samdyti darbininkai. Ket
virta išeilčs produktu vertybe 
(1929 m.) — $5,999,123,983.

Lietuviškos prakalbos pert

RADIO
iš Stoties WHK 

Cleveland, Ohio
Sekm. Birželio 14, 10:50 ryte

SUPERIOR
DETECTIVE

AGENCY
Uniformuota Policija 
Visiems Reikalams.

Mes užlaikom jūsų tau
tos žmogų

Vestuvės, šokiai, piknikai 
musų specialybė. 
Naktinė sargyba.

A. G. BAKER, Mgr.
5325 Superior Ave. 

HEnderson 0112 
Kada tik reikia.

Kur kreiptis bėdoje. Inter
national Instute prie Y. W. C. 
A., po antrašu 1620 Prospect 
.avė., yra gatvas suteikti kiek* 
vienam patarimus ir informaci
jos ateivybės klausimuose. Jei 
turit kokių nesmagumų kreip
kitės į International Institute 
ir pasitarki! su jūsų kalbą mo
kančia ypata pirm negu kreip
sitės pas advokatus. Daugybė 
ateivių išmoka pinigų advoka
tams ir vistiek negauna jokios 
pagalbos nei tikrų žinių. Neku
rtais atvejais niekas negali pa
gelbėt, todėl neleiskit pinigų ik> 
nepasitarsit čionai.

International Institute yra 
Community Fondo organizaci
ja. Turi štabą iš aštuonių tau
tų sekretorių kurios kalba aš
tuoniolika skirtingų kalbų."

Piknikus nulijo. Gausus lie
tus pereitą šeštadienį ir sekma
dienį nulijo bent keturis pikni
kus rengtus Clevelando Lietu
vių įvairiuose daržuose užmies
čiuose. Neįvyko ir SLA. 14 ir 
136 kp. ir “Dirvos” piknikas.

Kairieji rengė pikniką Neu- 
ros darže, kur turėjo kalbėti 
buvęs “Vilnies”- redaktorius L. 
Pruseika, bet ir ten lijo.

Pruseika atsilankė ir “Dir
vos” redakcijoje, tik reikia už
tikrinti suinteresuotiems, ne 
pasitarti kaip Susivenijimą iš 
“atsakomingų veteranų” atim
ti, o tik šiaip sau.

Clevelande nuo Sausio 1 d., 
1922 metų', automobiliais už
mušta 1,900 ypatų. Bet tiktai 
489 automobilistų’ iš to viso už
mušimų skaičiaus kaltininkų 
buvo patraukta atsakomybėn. 
Iš 29 suvažinėjimų žmonių po
licija paliuosavo 28 važiuotojus. 
Nubausta labai mažai, vos 14 
nuošimtis patrauktų atsakomy
bėn. Taigi policija pergera au
tomobilistams, o žmonės nuo to 
turi nukęsti. '
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

BERT LYTEL 
veikale

“THE COMMAND TO LOVE”
Mary Hart vėl padarė dideli pasi

sekimą Ohio Teatre, kur ji stato 
gražų veikalą “The Command to 
Love” (Įsakymas Mylėti), iš po ga
bios plunksnos Rudolpho Lothar ir 
Fritzo Gottwald, žymių Vengrų dra
maturgų. Vadovaujamą rolę šiame 
veikale davė garsiam artistui Bert 
Lytell. Veikale vaizduojama išdy
kėlių gyvenimas diplomatiškuose ra
teliuose Europoje. Bert Lytell vai
dina rolę linksmo attache Francuzi- 
jos Ambasadoje, ką jis labai puikiai 
atvaizduoja.

Prie to parinkta kiti gabus artis
tai, kas viskas sudaro šią komediją 
labai malonia kiekvienam.

Mary Hart stato pirmos rūšies 
veikalus vasaros sezone nupiginto
mis kainomis, taip kad trijų dolarių 
vertės veikalą matai už vieną dolarj. 
Ši yra aukščiausia kaina vakarais, 
o 50c popiečiais trečiadienį ir ket
virtadienį. šeštadienio popiečiu bu
na 50 ir 75 centai.

“JONINĖS” ARTĖJA 
VISU SMARKUMU
Ei, Jonai, Jonukai, Jonaičiai, 

Jonavičiai, Jonuškevičiai, Jonu- 
laičiai, Jonylai, Jonynai, ir vi
sos —ienės ir jų šeimynos ir 
giminės! štai pirma Joninių 
naktis, kurią visi privalot ruoš
tis švęsti Neuros Darže prade
dant šeštadienio vakare, Birže
lio 27 ir per naktį iki sekma
dienio vakaro!

Ar žinot kodėl Lietuvių Jo
nų yra daugiausia? Kodėl Jo
ninės liko pagarbintos? Dėlto 
kad šy. Jonas buvo pirmutinis 
kuris krikštino kitus.

O Margutis dar štai kokią pi- 
lozopiją paduoda: sako kad se
novėj pagonys Lietuviai švęs
davo tuo laiku kada dabar buna 
Joninės, savo Vasarinę šventę. 
Per naktį degindavo laužus ug
nies, jieškodavo paparčio žiedų, 
nes papartis t?k tą naktį pra- 
žydėdavęs. Mergos plukdydavo 
upeliuose vainikus, vyrai juos 
gaudydavo ir kuris katros vai
niką pagaudavo tą yaudavo sau 
už mylimąją. .. .

Lietuvoje Joninių naktį ap- 
vaikščioja iškilmingai, deginda
mi smalos bačkas ir atlikdami 
visokias apeigas. Tą sumany
ta pirmą kartą padaryti ir Cle
velande, taigi ir visoj Ameri
koj. O kas geriau ceremonijas 
padarys ir publiką užganėdins 
jei ne Vanagaitis su Olšausku.

Neveltui todėl į “Dirvos”- 
“Margučio” Jonines rengiasi

atvažiuoti svečių iš tolimos 
Chicagos, iš Detroito, iš Day- 
tono, iš Pittsburgo, neskaitant 
daugybę artimesnių miestų.

Keliai iš visų pusių atvažiuot 
geri, vieta lengva surasti. (Tė- 
mykit skelbimą šiame pusi.)

Atsidaro Miesto Žais
mių Vietos

Mažiems mokyklų vaikams ir dar
bininkams gera naujiena: miesto 
žaismių vietų užžiurėtojas John II. 
Gourley praneša kad per visą mies
tą atsidarys 37 žaismių vietos pra
dedant pirmadieniu nuo 2 vai. po 
pietų. ,

Tos miesto žaismių vietos vėl bus 
no globa tam paskirtų asmenų, kur 
nėr vasara galės žaisti vaikai ir nu
eiti pasisėdėti, pasivaikščioti suau
gusieji.

Bus išdėta vaikų supynęs, šliaužy- 
nės ir visoki kiti reikalingi prietal- 
tai.

Šių metų programas papildytas, ir 
pagerintas. Vienas iš naujų daly
kų bus tai tam tikrų dalykų išstaty
mas tose žaismių vietose iš aštuo- 
niu valstybių. Parinkta yra Ispani
jos, Čekoslovakijos, Japonijos, Vo
kietijos, Holandijos Vengrijos, Šve
dijos ir Amerikos Indijonų. Kas sa
vaite tie dalykai bus perkeliami į 
naujas vietas.

štai yra tos 37 vietos:
Ambler Holton — Ambler ir 'Hol

ton avės.
Annunciation — 4505 West 130 st.
Broadway-Harding — 4700 Broad

way.
Coit-St. Clair.
East 110 ir St. Clair.
Erin ave. ir Fulton rd.
West 38th ir Franklin ave.
Thornhill dr. ir E. 123 st.
East 38 st. tarp Cedar ir Central.

West 38 st. į pietus nuo Lorain. 
Harvard ave. prie E. 64 st.
West 132 ir Lorain ave.
Kelly ave. prieš E. 38 st. 
West 14 ir Starkweather 
West 74 ir Madison 
2526 Central ave. (bath house) 
Monroe ir Fulton road 
East 65 į pietus nuo BroaSway 
East 112 st. ir Miles ave. 
Pennsylvania ave. prie E. 65 st. 
East 57 j pietus nuo Quincy 
2314 East 100 Street
E. 37 st. tarp Scovill' ir Woodland 
Rockefeller Blv. ir Sowinski ave. 
E. 94 st. ir NYC už St. Clair 
East 31 st. šiaurėj nuo Superior 
Train ave. kampas W. 48 st. 
Trent ave. kampas West 38 st. 
Union ave. kampas East 82 st. 
East 49 st. ir Fleet ave.
East 140 ir Lake Shore blvd. 
Waterloo rd. ir E. 161 st. 
Woodland Bath, Woodland ave. ir

East 93 st.
Woodland Community, E. 93 st. 

ir Beacon ave.
Kinsman ir East 115 st.
Zion Temple, Centra ave. kampas 

East 55 st.

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

Bargenas Bargenas
' DIDELIS RINKINIS GERU LOTŲ PRIE ERIE EŽERO IR E. 310 ST. j 
j Su privi'egija naudotis Erie Ežeru. Parsiduoda ar galimi mainyti ant t 
t namų Clevelande. Platesnių žinių gausite nuo
1 L. MOSKALENKO — East 310th St. ir Lakeshore Blvd, 

arba ~~ j
P. P. MULIOLIS — 6606 Superior Ave. — IIEnd. 6729

• ' COLL1NWOODO

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

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

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

Rengimo Komisija.

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

“DIRVA” IR “MARGUTIS”• 1 » ; ’ •

Prasidės subatoj iš vakaro 
ir tęsis per visą naktį

BIRZĖLIO-JUNE

Baigsis nedėlios vakare. Per 
dieną nedėlioj bus piknikas

BIRŽELIO-JUNE

NEUROS Darže <P„. ES5K.
Atminkit, gerbiamieji, tai bus pirmas toks nuotikis Amerikoje — ap 

vaikščiojimas JONINIU NAK TIES taip kaip dabar daroma Lietuvoje. 
Per visą naktį bus deginama smalos bačkos, leidžiama ugnys, skrajos 

šv. Jono vabaliukai , apie 1 2 vai. nakties šeštadienį ant platformos bus 
perstatyta tai iškilmei pritaikytas veikalas, pet naktį po visą mišką skam
bės muzika per “loud spykerius” iškabinėtus medžiuose. Ant rytojaus 
visą dieną bus piknikas ir rinkimas gražiausios Lietuvaitės ir “gražiau
sio vyro”. Bus įvairių dainų ir juokų ir muzikos.

Programą tvarko ir išpildys visoj Amerikoj mylimi musų artistai

A. VANAGAITIS IR J. OLŠAUSKAS
su pagalba gabiausių viet inių artistų ir artisčių..

Įspėkit kas jiedu tokie

Jie dalyvaus *i‘Dirvos”-“Margučio” Joninėse

ĮŽANGA YPATAI PO 50c.
Vaikams veltui.

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 Į VAKARUS.


