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442 žmones
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Fordas įstei
gė 3,000 akrų ūkę pietinėj 
dalyje Michigan valstijos, 
kur žada daryt savotiškus 
bandymus. Savo ukėje įve
da darbininkams 8 valandų 
darbo dieną ir mokestį po 
$5 už dieną. Tokia mokes
tis ūkio darbininkams ne
buvo girdėta. Fordas nu
pirko tuos plotus pereitą 
rudenį, mokėdamas nuo $90 
iki $150 už akrą žemės, pa
gal žemės rūšį.

Gelžkeliai Amerikoje per 
Kovo mėnesį paėmė 2800 
darbininkų daugiau ir algų 
per mėnesį išmokėjo $13,- 
000,000 daugiau lyginant su 
Vasario mėn.

Vasario mėn. dirbo ant 
gelžkclių 1,316,494 darbi
ninkai, Kovo m. — 1,319,315 
darbininkų. Algų per Ko
vo m. viso išmokėta $189,- 
407,457; Vasario m. buvo 
išmokėta $175,818,130.

Caldwell, O. — Sprogus 
dinamitui pirm laiko, ang- 
liakasykloj užmušta vienas 
darbininkas, kitas sužeis
tas.

1930 metais Kanada su
mušė rekordą aukso pro
dukcijoje. Pernai iškasta 
aukso $43,453,000 vertės, 
arba $4,000,000 daugiau ne
gu 1929 m. Kanada dabar 
užima antrą vietą aukso 
produkcijoje.

1,200 neteko darbų. St. 
Johns, Newfoundland. — 
Vietinė didelė geležies ru
dos ir plieno kompanija su 
Birželio 20 d. sulaiko dar
bus ir paleidžia iš darbo 
1,200 darbininkų. Tie dar
bai iki šiol ėjo nors pusę 
laiko.

Prieš sovietų produktus. 
New Yorko valstijos Vaiz
bos Butas savo posėdyje 
išnešė rezoliuciją reikalau
jančią uždrausti įvežimą į 
šią šalį sovietų Rusijos pro
duktų. Taipgi priešinasi 
davimui Rusijai Amerikoje 
gaminamų mašinų.

Riaušės Vokietijoj. Pre
zidentui Hindenburgui pa
skelbus algų mažinimo pro
gramą, komunistai ir kiti 
trukšmadariai pradėjo kel
ti demonstracijas. Keleto j 
miestų buvo susirėmimai su 
policija ir daug žmonių nu
kentėjo, keletas užmušta.
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Saint Nazaire, Francuzi- 
ja. — Birželio 15 d. Fran- 
euzijos pakraštyje, Biskay 
nedideliam laivui vykstant 
su ekskursantais iš salos, 
užėjus vėjui ir vandeniui 
pradėjus banguoti laivas 
apsivertė ir nugarmėjo į 
vandenį 450 žmonių. Iš jų 
tik 8 išgelbėta, 442 prigė
rė.

Šita tragedija ’ skaitosi 
prie didžiųjų jūrinių katas
trofų.

Kadangi tuo laivu važia
vo darbininkų šeimynos iš 
Nantes ir St. Nazaire mies
tų, del šios nelaimės dauge
lis neteko savo narių, o ki
tos šeimynos prigėrė iki 
paskutiniam, tėvai ir vai
kai.

AR TOKIA NELYGYBĖ 
VISUOMENEI 

SVEIKA?
Amerikos gelžkelių uni

jos organas “Labor” nuro
do kad 1929 metais Ameri
koje 504 turtuoliai gavę 
tiek pajamų kiek 521,025 
gelžkelių darbininkai. Tie 
pusė suvirš miliono darbi
ninkų gavo algų per tą me
tą $1,120,710,037, o laimin
gieji 504 turtuoliai suėmė 
$1,185,135,330.

Konduktoriai ir inžinie
riai priskaitomi prie darbo 
“aristokratijos”, nes jie au
kščiausias algas gauna. Il
tie 504 turtuoliai iš savo 
pajamų butų galėję 1929 
m. ne tik algas išmokėti 
306-566-iems inžinieriams ir 
konduktoriams, bet dar ir 
sau pasilikti iš tos bendros 
sumos po $800,000 kiekvie
nas.

Tokie faktai verčia pa
galvoti ar tokia pajamose 
nelygybė yra sveika visuo
menei bei valstybei?

FORDAS STATO MIES
TĄ

Pietų Amerikoj, 600 my
lių aukščiau Amazono pa
upiu, Amerikos automobi
lių išdirbėjas Fordas stato 
gurno miestą. Ten jis turi 
nupirkęs 4,500,000 akrų že
mės nuo Brazilijos valdžios 
ir būtinai nori užvesti savo 
gurno medžių auginimo ūkį.

Miestas bus pastatytas 
del 10,000 gyventojų, Ame
rikonai inžinieriai stato gy
venamus namus, bendrabu
čius, laboratorijas, mokyk
las. Bus įrengta bulvarai, 
parkai, žaismių vietos, sa
lės, klubai ir vandentraukis.

Šanghai, Chinija. — Tri
jose provincijose siausda
mos didelės gaujos ginkluo
tų komunistų susirėmimuo
se su nacionalistų karei
viais išžudė apie 20,000 na
cionalistų kareivių ir gy
ventojų, kur tik banditai 
pasisuko ir nerado geros 
atsparos.

KAI-ŠEK VĖL IŠRINK
TAS PREZIDENTU

Nanking. — Gen. Čiang 
Kai-Šek tapo išrinktas na
cionalistų • valdžios prezi
dentu. Jis pirmą kartą bu
vo išrinktas 1928 m.

Kai-Šek keli metai atgal 
veikė su komunistais ir bu
vo Maskvos remiamas, bet 
pametęs komunistus stojo 
gelbėt Chinija nuo svetimų 
priešų.

Amerikos industrialistai 
raginami sušaukt savo kon
gresą išdirbimui būdų vyki- 
nimui “10 metų plano” “de
mokratinio idealizmo” atsi
spyrimui prieš sovietų Ru
sijos penkių metų industri- 
alizavimosi planą. James 
W. Gerard, buvęs Amerikos 
ambasadorius Vokietijoje, 
šauks 500 žymiausių įstai
gų atstovų papasakojimui 
ką jis mano apie didelį A- 
merikos industrials kongre
są.

PILSUDSKIO VAGONAS
Varšuvos vagonų firma 

(Vokiečių valdoma) šiomis 
dienomis phbaigė statyti y- 
patingą Pilsudskiui vagoną, 
kuriuo tas senis rengiasi 
važinėti. Vagone yra kabi
netas, miegamasis, priėmi
mo kambaris, virtuvė ir ad
jutantams kambaris. Va
gonas kąinavo $60,000.

Pilsudskis, beje, parašė 
100 puslapių “Pataisą Isto
rijai”, kurioje jis kitaip, ap
rašo Lenkijos po karo per
gyvenimus. Mat, jam Fran- 
euzijos generolas Weygand 
ir kiti rašytojai nepripažy- 
sta jokio nuopelno bolševi
kų atmušime nuo Varšavos 
1920 metais. Ikonas Pilsud
skis tą dalį istorijos dabar 
savo knyga “taiso”.

Lenkijos finansų minis te- 
ris paskelbė kad Lenkijoje 
yra apie 190 ponų turinčių 
turto daugiau negu po mi
lijoną zlotų.

Iš kitos pusės,' “Ameryka- 
Echo” sako kad dabartiniu 
metu Lenkijoje įvyksta vi
dutiniai kas savaitę po 25 
saužudystes. Žudomasi dau
giausia del blogos ekonomi
nės būklės.

RŪPINAS BEDARBIU 
LIKIMU ŽIEMĄ

Washington. — yra su
manyta pradėti šį rudenį 
vajų per visą šalį sukėli
mui $90,000,000 fondo aprū
pinimui bedarbių šeimy
noms ateinančią žiemą.

Jeigu tas planas bus pri
imtas, įvyks didelis labda
ringų organizacijų atstovų 
suvažiavimas, gal but daly
vaus ir Raudonasis Kry
žius, išdirbimui vajaus pla
nų.

POPIEŽIUS TAIKOSI
Roma. — Popiežius pra

deda nusileisti Italijos vy
riausybei ir galima tikėti 
jog neužilgo bus padaryta 
taika tarp Vatikano ir vy
riausybės. Nesusipratimai 
kilo kada dvasiškija ėmė 
agituot prieš vyriausybę ir 
Mussolini įsjikė uždarinėti 
katalikiškus klubus.

Popiežius pradeda nusi
leisti nepalenkiamiems rei
kalavimams Mussolinio kad 
katalikiški klubai butų nie
kas daugiau kaip tik reli
giškos įstaigos ir turi veng
ti kištis į politiką.

Popiežius, lyg protestui 
prieš valdžią, buvo uždrau
dęs bažnyčioms rengti vie
šas procesijas gatvėse, bet 
žmonės to nepaklausė ir 
švenčių dienose suėję j baž
nyčias pasiima vėliavas ir 
eina giedodami, kunigai ne
gali sulaikyti.

ATIDENGĖ HARDINGO 
PAMINKLĄ

Marion, O. — Birželio 16 
d. buvo atidengta pamink
las Prezidentui Harding. Į 
ceremonijas atvyko Prezi
dentas Hoover ir buvęs 
Prezidentas Coolidge.

Ilgai ėjo abejonės ar jie
dviem pritiks dalyvauti pa
minklo atidengime, kadan
gi Hardingo prezidentavi
mo laiku atsitiko didelės 
šmugelystės jo administra
cijoje ir jam mirus buvo iš- 
keldinėjama tūli skandalin
gi dalykai iš jo paties pri
vatinio gyvenimo. Paga- 
liaus po dviejų metų Hoo
ver sutiko atvykti į pamin
klo atidengimo apeigas.

Padidino muitus. Kana
dos vyriausybė uždėjo vi
sišką uždraudimą įvežti į 
Kanadą vartotus automobi
lius, pakėlė muito 30 nuoš. 
ant automobilių kurių ver
tė eina virš $1,200 iki $2,100 
ir 10 nuoš. ant automobilių 
kurie kaštuoja virš $2,100.

Padidinta muitai ant 200 
visokių produktų iš Suvie
nytų Valstijų, tarp jų Ame
rikos anglis, plienas, oda, 
vaisiai ir daržovės, mėsos, 
ir daugelio kitų, kas davė 
Kanadai $250,000,000 ineigų 
iš tarptautinės prekybos su 
Suv. Valstijomis mažiau.

Kanada varo vajų nau
dojimo savo gaminių, ka
dangi Suv. Valstijos apkro
vė muitais importus iš ki
tur.

PROHIBICIJOS ŠALI
NINKAI RENGIASI

Smarkiausias prohibici- 
jos palaikytojų vajus kokio 
nebuvo nuo prohibicijos 
įvedimo rengiamas per vi
sas Suv. Valstijas ir prasi
dės šį rudenį. Tai bus da
roma pastangomis suvieny
tų visų prohibicijos šalinin
kių organizacijų ir bažny
čių.

“Sausieji” jau žiuri į bu- 
sinčius 1932 metais prezi
dento rinkimus ir rengiasi 
paruošti dirvą prezidento 
rinkimams: eis, skelbs, mo
kys, meluos piliečiams kad 
balsuotų tik už tokius kan-< 
didatus į Kongresą ir ant 
prezidento kurie bus “sau
si”.

“Sausieji” savo vajų va
rys per 257 didesnius mies
tus ir juose surengs bend
rai 1,500 masinių mitingų, 
kuriuose agituos palaikyti 
prohibiciją po senovei, kai
po “naudingiausią įmonę 
palaikyti dorą, blaivybę ir 
taupyti pinigus”.. ..

ANARCHISTAI DIRBA
Buenos Aires, Argentina. 

— Policijai pradėjus suim- 
dinėti radikalus ir kitokius 
ąnarchistus, tie iš savo pu
sės pradėjo keršyti bombo
mis. Surengė keletą spro
gimų, bet žmonių neužmuš
ta.

NEPRIIMS RUSIJOS 
PRODUKTUS

Berlinas. — Kiek žinoma, 
šešios valstybės įvedė už
draudimą importuoti Rusi
jos produktus. Jos yra: 
Kanada, Rumanija, Vengri
ja, Jugoslavija, Bulgarija 
ir Albanija. Tų šalių gy
ventojai užprotestavo prieš 
užvertimą sovietų produk
tais rinkų, kuomet savi ga
miniai nėra kur dėti.

30 PRIGĖRĖ
Angora, Turkija. — Per

eitą savaitę Turkiją palie
tė potviniai, prigėrė apie 30 
žmonių ir daug gyvulių.

MOTERYS IR BEDARBĖ

STALINAS TIK MULKINA
SAKO TROCKIS

' Leonas Trockis, buvęs so
vietų diktatoriaus Lenino 
kamarotas, dabar gyvenan
tis ištremime Turkijoje, sa
ko jog sovietų Rusijos pen
kių metų planas yra niekas 
daugiau kaip Stalino suve
džiojimas Rusijos žmonių. 
Tiktai' kvailiai ir asilai gali 
tikėti kad Rusijoje egzis
tuoja socializmas.

Savo raporte šešioliktam 
partijos kongresui Stalinas 
paskelbė statistikas priro- 

(,dinėdamas kad pabaigoje 
penkių metų plano Rusija 
bus pasivijus ir pralenkus 
kapitalistines valstybes, — 
sako Trockis. — Bet kuo
met pradėta jo klausinėti 
apie Rusijos ir kitų šalių 
galimybes Stalinas staiga 
apsirubežiavo tik pareiški
mu jog “lyginant musų in
dustrijos vystymąsi, met 
esam baisiai pasilikę užpa
kalyje pažingė jusiu kapita
listinių valstybių”. Po te 
greitai pridėjo: “Tik nenu
ilstantis įtempimas spėkų 
ir paskubinimas darbo pa
gelbės mums pasivyt ir pra
lenkt pažingėjusias kapita- 
liestines valstybes, techniš
kai ir ekonomiškai.” Ar čia 
Stalinas kalbėjo apie dabar
tinį planą ar apie eilę tokiu 
penkmečių negalima supra
sti.

Stalinas tam netiki ir ne
mano jog penkmetis pasi
seks, bet oficialis partijos 
organas nenuilstamai kar
toja kad Sovietų Unija, pa
baigus penkmetį, atsistos 
pirmiausiose eilėse pasauli
nių /industrialių šalių.

Jeigu tas butų teisybė tai 
socializmo klausimas Rusi
joje butų išrištas vienu pa
mojimu ir 160,000,000 Rusi
jos gyventojų pasiekti! vir
šiausią poziciją pasaulyje, 
kokią šiandien laiko Suvie
nytos Valstijos. Buržuazi
ja tada negalėtų atlaikyti 
prieš darbo klesos spaudi
mą. Kapitalizmo užbaigi
mas butų tik niekis — jei-

*-— ----------- .------------------- -
gu Stalino pasakos išsipil
dytų.

Bet jos ištikro yra tiktai 
pasakos.

Penkmečio planas buvo 
pradėtas 1928-29 metais ka
da Rusija buvo arti prie 
savo priekšarinės pozicijos 
— tamsi, biedna, barbariš
ka. Dabar, po trijų metų 
penkmečio vykdymo, Rusi
ja stovi arčiau.prie to kaip 
buvo caro laikais, bet ne 
prie kapitalistiškų valsty
bių.

Keturi penktadaliai Rusi
jos gyventojų yra ūkinin
kai, kuomet Suv. Valstijose 
yra trys industrijų darbi
ninkai ant kiekvieno ūki
ninkėj

1927 metais Suv. Valsti
jos turėjo 80 nuošimčių vi-, 
su pasaulyje esančių auto
mobilių, kuomet Rusija tik 
dešimtą dalį vieno nuošim
čio. Bet kuomet bus pabai
gta penkmetis, Rusija tu
rės turėti 158,000 automo
bilių, arba 1 automobilį ant 
1,000 gyventojų. Dabar vie
nas automobilis išpuola ant 
7,000 Rusijos gyventojų.

NORI GAUT DU MILI
JONU VAJUI

Ohio valstijoj “sausieji” 
pasiryžę užvesti vajų sukė
limui $2,000,000 kapitalo su 
kurio pagalba rengiasi dir
bti prieš “šlapiuosius”, ku
rie nori panaikinti prohibi
ciją.

Ohio valstija turi savo 
prohibiciją ir nacionalinę 
prohibiciją, todėl ‘sausiems’ 
rupi kad “šlapieji” neper
varytų panaikinimą valsti
jos prohibicijos.

PELNAS Iš GĖRIMŲ
Ontario valstija (Kana

doj) pereitą metą nuo al
koholinių gėlimų padarė 
pelno $9,315,967. Parduo
ta gėrimų už daug milijo
nų, nes Ontario sumokėjo 
federalinei valdžiai $15,- 
500,000 taksų už svaiginan
čius gėrimus ir jų medegą.

Ar ištekėjus moteris ga
li būti priversta pamesti 
darbą? Nuo pradžios blo
gų laikų ir bedarbės šis 
klausimas buvo pakartotas 
tūkstančius sykių. Apie tai 
kalbėjo, ginčijosi mokyklų, 
miestų tarybos ir valstijų 
legislatures.

1930 metų statistika, Su
vienytose Valstijose už al
gas dirbo 2,350,000 moterų 
gyvenančių su savo vyrais.

Su moterų darbo klausi
mu susiduria ir kitos šalys. 
Nekurtose šalyse moterys 
gyvenančios su savo vyrais 
raginamos pasitraukti iš 
darbų ir užleisti vietas be
darbiams vyrams. Kitos gi 
šalys užgiria dirbimą mo
terų, nors jų vyrai irgi tu
ri darbus.

Sovietų rojuje ypač mo
terys ’ raginamos ruoštis 
prie įvairių darbų, moky
tis amatų.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEV/ YORK
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų Kn^lion
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto
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DIRVA

Korespondencijos DAYTON
PITTSBURGH

Autoniobilių nelaimės. Šį 
sekmadienį* automobilių ne
laimėse užmušta trys ypa- 
tos, 14 sužeista.

Išviso nuo pradžios metų 
automobiliais užmušta 129 
ypatos, 2,992 sužeista.

Per Gegužės mėnesį už
mušta 14 suaugusių ir 4 
vaikai. Tik 1924 metais bu
vo užmušta tą pat mėnesį 
irgi 18 ypatų.

Taxi vėl streikuoja. Tur
būt tik Pittsburgas turi to
kių bėdų su taxi šoferiais. 
Pernai tęsėsi ilgas žiaurus 
taxi šoferių streikas, štai 
pereitą savaitę vėl sustrei
kavo 700 šoferių. Policija 
pastatyta saugoti svarbes
niuose punktuose kad strei- 
keriai nedaužytų akmenais 
tų kurie nestreikuoja arba 
streiklaužių. •

Pittsburgo galimybės ka
ro laiku. Suv. Valstijų ka
ro industrialės kolegijos at
stovai lankėsi Pittsburge 
apžiūrinėdami šios srities 
galimybes karo laiku, kiek 
pagalbos gali suteikti šios 
srities dirbtuvės gaminime 
karo reikmenų.

Karo industrials kolegija 
tyrinėja del to kad šalis ne
būtų užklupta neprisiren
gus jei kiltų kitas karas ir 
kad vėl nesikartotų bausus 
išnaudojimas valdžios kada 
reikia karo reikmenis ga
minti.

Upių Ihivų judėjimas 1930 
metais.
1930 metais pervežta krovi
nių 30,612,883 tonai.

Monongahela upe pervež
ta 25,657,000 tonai, Ohio 
upe — 12,511,890 tonų ir 
Allegheny upe — 3,418,158 
tonai. Šias skaitlines sudė
jus išeina daugiau negu pa
duota bendra skaitlinė, dėl
to kad daug tų krovinių iš 
vienos upės perėjo į kitą ir 
paskaityta antru kartu.

Visomis 
pravežta ‘ 
anglies iš • 
skaitlinės, 
pervežimas 
vietą.

Kitokių krovinių 
ta: smėlio ir žvyro 5,226,- 
650 tonu; geležies ir plieno 
1,827,417 t.; koksų 1,150,784 
tonų; kitų dalykų 517,825 
tonai.

IŠ ANGLIAKASIŲ 
STREIKO

Vietinėmis upėmis. 
aic narvo?!o Vrnvi. TO1

trimis upėmis 
21,688,568 tonai 
viršuje paduotos 
reiškia

> užima
anglies 
pirmą

pervež-

Miesto kaštai pasidvigu- 
bino. Miesto reikalų vedi
mo kaštai nuo galvos pasi- 
dvigubino nuo 1917 iki 1929 
metų.

1929 metais nuo kiekvie
no šio miesto gyventojo, 
vyro, moteries ir vaiko, at
siėjo po $53.77, kuomet 1917 
m. buvo tik $25.38.

Komunistai Lenda 
Savo “Tavoru’’

Ohio ir vakarinės dalies 
Pennsylvanijos angliakasių 
streikas prasiplėtė ir West 
Virginia valstijoje. Sustrei
kavo keli šimtai angliaka
sių netoli Follansbee, W. 
Va. Valstijos policija ga
tava vykti į kasyklų ruož
tus jeigu tik apsireikš koks 
sumišimas.

Ohio valstijos streikeriai 
ir jų šeimynos pereitą sa
vaitę užpuolė Belmont ap
skrities kalėjimą norėdami 
išliuosuoti 11 uždarytų dar
bininkų. Šerifas su buriu 
pagelbininkų turėjo daug 
darbo streikerius nuvaryti 
šalin. Kalėjimą apstatė kul
kosvaidžiais ir apsiginklavo 
akis ėdančiomis bombomis. 
Kada atėjo minia, pradėta 
ištolo mėtyti akis ėdančias 
bombas į minią iš apie 1,200 
žmonių.

Minia šiaip taip numal
šinta ir išskirstyta.

Tarp streikerių atsirado 
ir komunistai agitatoriai su 
savo unija, į kurią kalbina 
angliakasius dėtis.

United Mine Workers u- 
nijos prezidentas Lewis ra
gina Prezidentą Hooverį 
sušaukti kasyklų savininkų 
ir unijos atstovus pradėti 
taikymosi derybas.

Pittsburgo srities penkių 
apskričių kur streikuoja 
angliakasiai, viršininkai su- 
.važiavę tarėsi su guberna- 
.„riaūs atstovu ir valstijos 
policijos komandierium a- 
pie tvarką kokios reikia lai
kytis streiko bėgiu, kad ne
būtų bereikalingų susirė
mimų darbininkų su polici
ja.

Sutikta pavelyti streike- 
riams ramiai atkalbinėti ei
nančius dirbti. Bet strei
keriai norėdami sulaikyti 
einančius į jų vietas dirbti 
arba kompanijų vežamus 
skebus priveda prie susirė 
mimų. Kompanijos deda 
pastangas sulaužyti streiką 
ir visais budais vilioja ske
bus į darbą, nuo jų atimti 
duoną.

Kasyklų kompanijų pri
vatinė policija yra tiesiog 
žvėriška su darbininkais.

Komunistų . suorganizuo
ta angliakasių unija ir se
noji unija tarp savęs vaidi
jasi. Komunistai nori pri- 
sisavint garbę už išvedimą 
30,000 angliakasių į strei
ką ir jie deda pastangas 
kliudyti kitai unijai, United 
Mine Workers, užvesti tai
kymosi derybas. Komunis
tai nori kad darbininkai il
giau streikuotų ir daugiau 
nukentėtų.

su

koma jog mirties priežastis 
buvus alkoholizmas. Velio
nis' nesivaldė svaiginančių 
gėrimų vartojime ir per tai 
turėjo apleisti šį pasaulį.

Tai gera pasarga kitiems 
kurie be saiko munšainą 
vartoja. “D.” Rep.

KANADOS PADANGĖJ
DARBO BEJIEŠKANT

LIETUVIŲ AMERIKOJE

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

Jeigu jautiesi g«ru Lietuviu, jei tau apeina tavo 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! čs į Centra aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.

Gražus “Margučio” pik
nikas. Birželio 14 d. “Mar
gučio” piknikas pavyko la
bai gerai. Tai buvo vienas 
iš linksmiausių piknikų ką 
Daytoniečiai kada matė.

Nors paties važiavimo 
laiku pradėjo smarkiai ly
ti, bet patriotingų Lietuvių 
dailės mylėtojų nuo važia
vimo

. net iš tolimesnių kolonijų: Į riaus narių^ susirinkimas į- 
Columbus, Springfield, Cin
cinnati, ir iš Pittsburgo at-

: vyko su visa šeimyna Ame
rikiečiams žinomas prakil
nus tautietis Petras Piva-

. ronas. Iš Chicagos buvo p. 
Bigelienė su duktere ;• jodvi

[ viešėjo pas savo gimines p. 
. Mockevičius.
i Kadangi pikniko vietoje 
; yra salė su pastoge taigi 
i lietus nekenkė ir kaip tik 

Varašiaus orkestras pradė-
i jo griežti visi ėmė šokti.

Vakarop prasidėjo pro- 
i gramas. Artistai Vanagai

tis ir Olšauskas su TMD. 
moterų 8-tos kuopos jaunų 

‘merginų choru sudainavo 
keletą gražių dainų, toliau 
Vanagaitis ir Olšauskas pa- 

) dainavo savo gražių juo- 
i kingų dainų, kas publikai 
l labai patiko.

Dainoms akompanavo B. 
■ Varašiaus orkestras, prie 

to dar A. Navickas pagrojo
i dviem instrumentais; M. K 
i Mockevičius pasakė gražią 
į kalbą apsidžiaugdamas kad 

pirmą kartą Daytone įvyk-
i sta toks gražus parengi- 
[ mas, atvirame ore skamba 

Lietuviškos dainos, už ką 
dėkojo kompozitoriui Va
nagaičiui. & į - į*

Paskiau kalbėjo pats A. 
Vanagaitis apie Lietuviškas 
liaudies dainas, kurias 
gelbėjo musų bočiai nuo 
vimo kada musų tautą 
gulė slopinti svetimi.

Labai gražią kalbą 
kė Pittsburgietis p. 
ronas, paskui kalbėjo 
Vaitkus, vietinis, ant gale 
p. Vanagaitis paačiavo pu
blikai už skaitlingą atsilan
kymą ir suteikimą “Margu
čiui” paramos, kadangi lie
ka gražaus pelno. Užkvie
tė visus atvažiuoti į Cleve- 
landą į Jonines, kurias ren
gia “Dirva” ir “Margutis" 
Birželio 27-28.

Žmonės skirstėsi pilnai 
pasitenkinę, norėdami kad 
šie artistai ir vėl pas mus 
atsilankytų.

Tą pačią dieną rengė sa
vo pikniką ir musų broliu
kai bedieviai katalikiška 
vėliava prisidengę, pakenk
ti “Margučio” piknikui. Bet 
išėjo atbulai: kasė duobę 
kitiems, patys jon įkrito, 
nes kai Dievulis užleido lie
taus visus šventablyvuosius 
sušlapino ir perkūnas iš
vaikė, nes neturėjo jokios 
pastogės nei kur pasidėti. 
Doresni katalikai ignoravo 
savo karštagalvių agitaci
ją ir važiavo j “Margučio” 
jikniką.

Turiu priminti kad klebo
nas nėra prisidėjęs prie to 
nekrikščioniško darbo, tą 
antrą pikniką rengė karš
tagalviai be jo žinios. Ge
rai butų kad klebonas su
draustų tokius nenuora
mas ir neleistų taip negra
žiai ardyti Lietuvių vieny
bę, nes tas pakenkia kata
likams daugiau negu kam 
kitam.

Mirė.
rė Mykolas Bernatonis. Sa-Į

nesulaikė. Pribuvo

HARTFORD, CONN.
Iš V. V. Sąjungos sky

riaus veikimo. Viėtos Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky-

vyko Birželio 11 d. Šv. Tre
jybės parapijos bute prie 
Capitol avė. ir Hudson st. 
Susirinkime dalyvavo ne
mažas būrelis narių ii' 
draugijų atstovų. Pirmi
ninkas p. V. M. Čekanaus
kas atidarydamas susirin
kimą pareiškė kad šis bus 
pirmas reguliaris susirinki
mas ir kad jame bus padėti 
pamatai V. V. S. skyriaus 
statomam namui. Sekr. p- 
lė Juzė Penkau,skaitė per
skaitė protokolą iš pirmojo 
susirinkimo kuris buvo su
šauktas per L. D. S. 6-tą 
kuopą:

Antroji sekretorė p-lė E. 
Povilaitytė pranešė kac 
pagal nutarimą pirmam V. 
V. S. skyriaus narių susi
rinkime tapo
laiškai į vietos Lietuviškas 
draugijas su

išsiuntinėta

atsišaukimu 
remti V. V. Sąjungos sky
riaus veikimą i? Vilniui va
duoti darbus. Toliau iže. 
A. Strazdas pranešė kac 
Birželio 20 d. rengiamas 
piknikas Lietuvių 
prie Sta. 24, 
Conn.

Apsvarsčius 
mus reikalus, 
svarstymas, statuto.

parke 
Glastonbury,

is- 
žu- 
už-

pasa- 
Piva- 
A. S

visus bėga- 
buvo imtasi 

Pįl’ni. 
p. Čekanaukas praneša kač 
jis turi pagamintą statutą 
ir jį patieks svarstymui.

Pirmininko vietą užėmė 
vice-pirmininkas p. S. Šiur- 
pša, ir p. Čekanauskas pa
ragrafais skaitė' statutą, 
kuris buvo priimtas su ke
liomis pastabomis bei pa
klausimais. ■

Buvo laukta vietinio kle
bono Kun. Amboto su pas
kaita apie Vilnių, bet jam 
išvykus' su svarbiu reikalu 
paskaita atidėta kitam su
sirinkimui.

Pagal priimtą statutą, V. 
V. S., skyriau? nariais gali 
būti Lietuviai abiejų lyčių 
sulaukę 18 m. .amžiaus be 
skirtumo jų pasaulėžiūros. 
Narių metinė mokestis 50c 
be organo “Musų Vilnius”, 
su organu $2 metams.

Susirinkime prisirašė 14 
naujų narių ir keturi užsi
prenumeravo ’’Musų Vil
nius”. “D.”. Reporteris.

BROOKLYN, N. Y.
Birželio 21 d. bus susi

rinkimas Kupiškėnų Ben
dro Klubo 4-tos kuopos, ka
me bus rinkimas ir valdy
bos. Susirinkimas įvyks 
Vienybės salėj, 193 Grand 
st. Visi Kupiškėnai ir ap
linkinių valsčių gyventojai 
ir šiaip rėmėjai prašomi, at
silankyti, atsiveskit savo 
draugus. Bus traukiama 
visų dalyvių paveiksiąs, kii- 
ris bus pasiųstas j ruošia
mą Liaudies Namą Kupiš
kyje. Susirinkime bus pa 
tiekta pilnos žinios apie nu
manytą steigti Kupiškyje 
Liaudies namą. Kup

Ilgą laiką nedirbdamas ir 
riejausdamas gausiąs dar
bą ant vietos sėdint, susi
tariau su draugu išvažiuoti 
kur į provincij-ą pasidairy
ti. Turėdami po kelis do
larius maistui leidomės įlnybė pas juos tiesiog džiu- 
kelionę. Keliavimas nekai- —'—x-* — J----
nuo ja, nes prisįtaikęs prie 
einančio prekinio traukinio 
užšoki ir važiuoji kur jis 
veža. Žinoma, jeigu polici
ja sugaus tai turėsi mokėt 
pabaudą, arba atsėdėti už 
tai. Bet vargo spaudžiami 
darbininkai šimtais taip va
žinėja po visą Kanadą jieš- 
kodami nors kur gauti už
sidirbti.

Išsileidus j tokią kelionę, 
mums teko visko sutikti, ir 
policija sugavus pinigus at
ėmė, ir daugiau nemalonu
mų buvo, bet del stokos vie
tos visko nesuminėsiu.

Apleidus Ontario provin
ciją pasiekėm miestą Win
nipeg, Manitoba provinci
joj. Radom ten daug drau
gų ii1 pažystamų, su kuriais 
gyvenom pora metų atgal. 
Bet ir jie taip pat be darbo 
kaip ii- mes. Miestas mai
tina. Pirmiau, iš rudens, 
sako, buvo neblogai ir čia, 
nes į mėnesį gaudavo apie 
24 dolarius, o su tiek pinigų 
tai visur kambarį ir maistą 
per menesį gausi, 
tūnantis pavasariui pradėjo 
tą davinį mažint ir tiek su
mažino kad į dieną atsieina 
40 centų. Nors su tiek sun
ku pragyventi, bet vis ge
riau negu nieko negaunant, 
nes kituose miestuose visai 
jokios pašalpos bedarbiams 
neduoda ir neturintieji at
sidūrė labai sunkioj padė
tyj-

Buvom apsilankę pas p. 
Jauniškį. Malonu yra su
sitikti su tokiu ' tautiečiu; 
pas jį yra vienintelė musų 
ateivių užeiga, jis kiekvie
nam suteikia patarimų ir 
pagalbos kiek išgali. Per
nai vasarą jis su žmona ir 
vyriausia dukrele lankėsi 
Lietuvoje, labai yra paten
kinti savo kelione, malonu
mu kokį patyrė Lietuvoje, 
visur, sako, mandagumas ir 
svetingumas, negali net ap
sakyti. Dabar viskas Lie
tuviška, rodos gyvenk ir 
norėk, sako. Jeigu ne šei
myna, bučiau apsilikęą Lie
tuvoje ant visados.

Paviešėjus pas savo gerą 
tautietį, leidomės vėl į ke
lionę. Išleidęs mus ir pa
linkėjęs viso gero prašė už
sukti pas jį jeigu gryšime 
arba nors laišką parašyti. 
Su tokiu geru žmogum net 
gaila buvo persiskirti.' 

Iš Winnipego atsidūrėm 
Regina mieste, Saskatche
wan provincijoj, 
centro miestas, 
mieste eina gana žymi sta
tyba, bet delei suvažiavimo 
daugybės darbininkų išro
do kad ir čia niekas nedir
ba, nes < 
jilnos gatvės ir užsigrude I suvažinėję 4370 mylių ke 
darbininku samdvmo biu-Gio, bet nieko gero neradę. , * I_________________ ______
r

srityje yra keliolika musų 
tautiečių farmerių. Juos pa
siekt pertoli butų, bet kož- 
nas turi automobilį ir tan
kiai vienas pas kitą važinė
jasi. O draugiškumas, vie-

Bet ar-

Tai ūkių
Pačiame

ginanti, rodos visi vieno tė
vo vaikai. Ir matosi pasi
turinčiai gyvena. Čia jau 
skamba Lietuviškos dainos, 
kur pasisuksi pamatysi sa
vus laikraščius, “Dirvą”, 
“Keleivį” ir kt. Kurio pa
tys neprenumeruoja tai pa
sikeičia su kitais ir skaito. 
Mano šeimininką irgi lanko 
kas savaitė maloni viešnia 
“Dirva”. Taip toli nuva
žiavęs, pamatęs “Dirvą” la
bai nudžiugau, nes aš pats 
“Dirvą” prenumeruoju, bet 
išvykęs 
negryšiu 
bodus be

Vienu 
linksmas 
ūkininkų 
blogi laikai ir į jų gyvenimą 
atsiliepė, nes javai visai pi
gus, o iš jų visas ūkininkų! 
pelnas; gi krautuvėse visi 
ūkei reikalingi daiktai ga
na brangu. Pirmiau, sako, 
jeigu kviečiai neuždera tai 
del reikalų pasidarai kelis 
dolarius iš kiaušinių, nes 
laiko begalo daug vištų. O 
dabar ir tas labai pigu, nes 
12 kiaušinių tik 5 centai, 
svaras sviesto 10 centų, to
kiu budu jų padėtis sunki, 
tiek tik laimingi kad mais
to turi. Jie čia ir gamtos 
nuskriausti: žiemą sniego 
nebuvo ir dabar lietaus nė
ra, viskas išdžiuvę, vieto
mis ir šuliniuose vandens 
nėra. Per sausumą negali
ma pavasario sėjos sėti — 
pasės ką, pakilęs vėjas su 
žemėmis grūdus išneš ir po 
visko.

Taigi ūkininkai susirūpi
nę tokiu pavasariu. Bėda 
kad javai pigus, bėda kad 
lietaus nėra ir negali sėti 
del rudens, ir kiekvienas 
laukia nežinia ko.

Paviešėjus tris savaites 
pas p. A. K. leidomės vėl at
gal į Ontario, nes 
gauti nepavyko.

Skiriantis su jais, 
prisiminė praeities 
dingi atminimai, kad. 
motinėlė išleisdama į kariu- 
menę dėjo kelionei sūrius, 
sviestą, kiaušinius. . . . Bet 
tada išvažiuodamas žinojau 
kur nuvažiuosiu ir ką ra
siu, bet dabar?.... Su
spaudė krutinę lyg replė
mis, akys užsiašarojo — iš
važiuoju, skiriuosi su jais, 
bet kur atsidursiu ir ką su
tiksiu tokioj vargingoj ir) 
daug didesnėj kelionėj, ne
žinojau .... Skyrėmės kaip 
nuo savo tikru tėveliu, bu- 
vo graudu ir gaila....

Dar pavėžėjo mus 10 my
lių link stoties, iš kur leido
mės atgal. Savo seną vie-:

I Radom draugus kuriuos 
buvom palikę. Jie irgi bu
vo išvažiavę, bet ne taip lai
mingai jų kelionė ėjosi, nes 
vienus policija suėmė ir pa
sodino porai mėnesių už tai 
kad kėsinosi važiuoti kitur 
duonos jieškoti, o kurie pa
bėgo nuo policijos buvo pa
tekę į žulikų šaikas, kurie 
juos apiplėšė ir paskutinį 
centą atėmę paleido. Taip 
elgėsi tie patys darbinin
kai, nenorėdami badu mir
ti, bet išstatydami į bado 
pavojų kitus.

Tai toks gyvenimas šioje 
“aukso šalyje”: bėgk nuo 
vilko užbėgsi ant meškos, ir 
tada nežinai kur bėgti. O 
valdžia visai šaltai žiuri į 
bedarbius, nes ji pavalgius 
ir soti, alkaniems visai ne
užjaučia.

Svečias Jurgis.

kelionėn maniau 
ir jaučiausi nuo- 
jos.
žodžiu, ramus ir 
šis musų tautiečių

kampelis. Bet

darbo

niums
grau-

a a. a.

DETROIT, MICH.
Suvogė darbininkų šelpi

mo fondo pinigus. Detroi
to viešos gerovės depart
ment tarnautojas, Alex F. 
Lewis, 35 m. amžiaus, pri- 

Isipažino prie didžiausio lu- 
I pikiško darbo- ir suktybės 
miesto istorijoje. Jis gau
davo algos $130 į mėnesį, 
bet naudodamas bedarbių 
šeimynų šelpimui skirtus 
pinigus gyveno kaip kapi
talistas, nežiūrėdamas kad 
gali miestas^ bankrutyti.

Jis prisipažino pavogęs 
$60,000, bet patikrinus kny
gas pasirodė jog išaikvota 
net $207,000. Spėjama kad 
tuo grobiu galėjo pasinau
doti ir kiti miesto tarnau
tojai. Lewis pats nežino 
kiek ištikro išaikvojo fon
do pinigų.

‘ Jis“hsiliddjosi iškeisdamas 
į pinigus fondo čekius var
du nesančios maisto pro
duktų krautuvės, iš kurios 
neva bedarbių šeimynos tu
rėjo gauti maisto.

Jo klastą susekė banko 
tarnautojas, kuris ėmė nu
žvelgti ką nors negero su 
juo. Lewis paprastai turė
davo banke ant knygelės 
apie $100, bet staiga jo su
mos pašoko į desėtkus tūk
stančių dolarių. Kada su
sekta miesto fonde truku- 
was Lewis buvo tik ką nu
sipirkęs du specialiai dary
tu automobiliu, $5,000 ver
tės vandeninį greitlaivį ir 
buvo pradėjęs budavoti sau 
$20,000 vertės namą.

Tyrinėjant plačiau jo vei
kimą paaiškėjo kad jis mą- 
go margą gyvenimą. Jis iš 
mandrumo mėgo nuduoti 
kariumenės oficieriu. Vie
ną kartą lankėsi' Fort Way
ne ir pozavo kaipo “Majo
ras Lewis”, kur darė revi
ziją ten esančių kareivių. 
Kitą kartą nudavė esąs at
siųstas federalė? valdžios 
tyrinėti kokius tai dalykus 
Detroite.

Miesto viešos gerovės de
partments gavo darbą pa
rašydamas pats sau reko-

SL
Prieš 

buvusiai 
kričio s 
buvęs £ 
Živatas 
niekad : 
leidusios 
tarybos 
nė taryt 
tas sakj 
turėjo p 
kinus, r 
žvelgkiir 
Tarybos

Apie 
gūžio “į 
jau “Dii 
išeilės p. 
tus P. T 
miausia

Prieš 
tro Sek 
politikiei 
tis, jaust 
rinktu, t 
riaus ur 
suspendu 
kandidati 
likosi išr: 
tik seime 
suspends 
liktis vėl 
po sekan 
daugiausi 
mas supr: 
litiką pas 
maitį pa 
paskyrė 
Petronėlę 
vedimui

Rinkim 
dama, P 
išrinkta 
ir nuo t. 
vis laimė 
laikų.

Taigi 
kosi Cen 
metais ir 
jau vien 
kitam sei 
toriavus 
ba 12 met 
vimu nar: 
kinti, ne 
punktuali 
dagi, o 
kaipo m 
politika vii 
huvo liuo
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darbo jieškančiųjų | telę pasiekėme laimingai, mendacijos laišką, kuriame 
atvės ir užsigrude' suvažinėję 4370 mylių ke- pasirašė vardą automobilių

išdirbėjo Charles T. Fisher.
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Vanago Sparnas.
Birželio 14 d. mi

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Daytoi 

užlaiko visokius 
Lietuviškus Rekordus

•ai.
Matydami kad čia darbo1 

negausim traukėm toliau j 
vakartis, link Cardell, Sask. 
Ten turėjom pažystamą u-, 
eininką. Pasiekus minėtą 
ūkininką jautėmės kaip sa
vo tėvų namuose, vaišingu
mas, malonumas negali ap
sakyti. Pagyvenom tris sa
vaites, apsipažinom su tos 
srities žmonėmis. Čia gali
ma sakyt yra pirmutinė! 
Lietuvių kolonija, nes šioje i

M

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

Išplaukia reguliariai kas savaite. Taipgi
reguliariai išplaukimai musu populiariais r. j- ' jį

kambariniais laivais:
ST. LOUIS MILWAUKEE CLEVELAND

Prieinamos kainos A
Tiesioginiai gelžkcliais susisiekimai su Lietuva. B 

Del informacijų kreipkitės j lokalinius
musų agentus 833

tfiANBURa-MMERICAH &IME O
839 Union Trust Big. Cleveland IBM
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SLA PILDOM. TARYBOS 
“GRIEKAI”
Rašo V. J. Simonaitis.

TMD. REIKALAI

SLA. Sekretorius nas Strimaitis. Savo vietai
Prieš porą mėnesių atsi

buvusiame vieno SLA. aps
kričio suvažiavime, seniau 
buvęs SLA. Prezidentu F. 
Živatas pasakė kad S.L.A. 
niekad neturėjo taip apsi- 
leidusios ir taip neveiklios 
tarybos kokia yra dabarti
nė taryba. Ir taip p. Živa
tas sakydamas savo kalbai 
turėjo pamatą. Kad Įsiti
kinus, nors trumpai per- 
žvelgkime dabartinės Piki. 
Tarybos “griekus”.

Apie Prezidento p. Ge
gužio “griekus” jau kalbė
jau “Dirvos” 19 nr. Dabar 
išeilės pakalbėsime apie ki
tus P. T. narius, kurių pir
miausia stovi Sekretorius.

Prieš 31-mą seimą Cen
tro Sekretorium būdamas 
politikierius A. B. Strimai
tis, jausdamas nebusiąs iš
rinktu, tyčia leido sekreto
riaus urėdan kandidatuoti 
suspenduotam bol š e v i k ų 
kandidatui Dunduliui ir tas 
likosi išrinktas. Strimaitis 
tik seime paskelbė Dundulio 
suspendavimą, tikėdamasis 
liktis vėl sekretorium, kai
po sekantis kandidatas su 
daugiausia balsų. Bet sei
mas supratęs Strimaičio po
litiką pasielgė kitaip: Stri
maiti paleido iš vietos ir 
paskyrė laikina sekretore 
Petronėlę Jurgeliutę, pra- 
vedimui naujų rinkimų.

Rinkimams kandidatuo
dama, P. Jurgeliutė buvo 
išrinkta Centro Sekretore 
ir nuo tada ji rinkimupse 
vis laimėjo, net iki pastarų 
laikų.

Taigi P. Jurgeliutė li
kosi Centro Sekretore 1920 
metais ir tame urėde ji yra 
jau vienuolikti metai; iki 
kitam seimui ji bus išsekre- 
toriavus šešis terminus, ar
ba 12 metų. Jos sekretoria- 
vimu nariai buvo vis paten
kinti, nes ji visame buvo 
punktuališka, darbšti, man
dagi, o labiausia, kad ji, 
kaipo moteris, neužsiėmė 
politikavimais, nuo ko ne
buvo liuesas jos pirmtaku-

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Yanders 

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- gc

ji buvo labai atsakanti dar 
ir tuom kad vartoja abi raš
tiškas kalbas: Lietuvišką ir 
Anglišką. Tai vietai geres
nio ir atsakantesnio sekre
toriaus nereikia ir norėt.

Tik pastarais laikais ir 
pas ją kažin kodėl atsirado 
apsileidimas; rodosi kad 
jos pareigose kas nors su
gedo ; atsirado neveiklu
mas : bertaininės atskaitos 
velkasi po 4—5 mėnesius, 
kuomet pirmiau jos buvo 
skelbiamos tuojau bertai- 
niui pasibaigus; Pild. Tary
bos protokalai buvo skelbia
mi antrą savaitę po suva
žiavimo, dabar skelbiami 
už mėnesio ir dviejų; pašal
pos ir pomirtinės būdavo 
išmokamos už savaitės ar 
dviejų, dabar reikia laukti 
mėnesius. Pašalpgaviai ba
ra kuopų viršininkus nesu
laukdami išmokėjimų, kuo
pų viršininkai šaukiasi Į 
centro sekretorę, o iš jos 
arba negauna jokio atsaky
mo arba gauna tik už mė
nesio laiko. 31-mas seimas 
nutarė kad sekretorius po
rą kartų metuose “Tėvynė
je” paskelbtų kuopų sekre
torių adresas, bet jau 4 ar 
5 metai kaip šis nutarimas 
visai nepildomas.

Kodėl toks apsileidimas 
atsirado pas musų gabią ir 
mandagią sekretorę sunku 
dasiprodėti. Gal per taip 
daug metų sekretoriauda
ma pailso? Jei taip tai lai
kas butų pasilsėt. Gal del 
daugybės darbo nespėja ap- 
sidirbt? Bet rodos ji turi 
sau pagelbininkių, raštinin
kių, tiek kiek raštinėn gali 
sutilpt, tai apsidirbt galėtų. 
O gal p. Prezidento storžie
viškas užsivarinėjimas ant 
jos už žlugimą Devenio-U- 
žunario paskolos jai atėmė 
energiją? Gal perdaug tą
soma po visokias Įstaigas 
sąryšyje su tos paskolos žu
vimu ? Gal perdaug ją už- 
trukdo visokios SLA. tyri
nėjimų, tardymų ir dar ki
tokios komisijos, kurios nuo 
pereito seimo neliauja prie 
jos kreipęsi ypatiškai ir lai
škais? Gal organo redakci
ja, norėdama diskredituoti 
Sekretorę, tyčiomis netalpi
na atskaitų ir protokolų 
laiku, kad kuopos galėtų 
Sekretorę kaltint? Gal.... 
Gal tame visame ne ji kal
ta, gal yra kiti, kurie jos 
darbus .trukdo, vilkina?

Gal....
(Kitame num. bus apie

SLA. Iždininką.)

ATBALSIAI
Pasirodžius laikraščiuose 

atsišaukimui “Vyrai, Paju- 
dinkim Žemę” gaunu nuo 
geros valios musų tėvynai
nių Įvairių nuomonių, iš ko 
susidaro kaip kokia anke
ta. štai tų atsiliepimų tik 
svarbiausi branduoliai:

A. K. Rutkauskas, M. D., 
Chicago, Ill., rašo: “Turiu 
prisipažinti kad aš buvau 
TMD. nariu kartu su B. K. 
Balučiu, velioniu M. J. Da
mijonaičiu ir kitais savo 
tautą mylinčiais tėvynai
niais. Patartina pirmoje 
vietoje statyti musų veik
liausias moteris ir mergi
nas; kurioje tautoje moters 
garbingosna vietosna kvie
čiamos, visokis darbas se
kasi sklandžiau.

“Dabar mes gyvename 
naujoj eroj, tai atgaivinant 
TMD. turėtų būti pataisyti 
Įstatai, pritaikyti prie šių 
dienų reikalavimų.”

M. Mockienė, iš Dayton, 
Ohio, rašo: “Musų Dayfo- 
no TMD. 8-ta moterų kuo
pa gyvuoja 10 metų, yra 
nuveikus nemaža kultūri
nių ir labdaringų darbų. 
Nebuvo to seimo kad nebū
tų pasiuntus aukų sulyg iš
galės. Bet pastarais keliais 
metais C. V. apsileidimas 
pakenkė ir musų darbui.

“Malonu girdėti kad atsi
randa žmonių norinčių pri-

i leist savaitini žurnalą, gau
siai iliustruotą, sutrauktų 
prie to bendradarbiauti vi
sas musų geriausias jiegas. 
Taip TMD. rastų daug pri
tarėjų savo darbui.”

L P. Kasperas, New York 
N. Y., rašo: “Aš niekuomet 
nesu buvęs TMD. nariu, bet 
draugijos nuopelnai Lietu
vių tautai man yra žinomi. 
Kuomet atsigaivins kuopa 
meldžiu mane priskaityti j 
narių tarpą.”

“Vienybės” No. 65 rašo
ma: “Kas bus su T.M.D.? 
Man nelaimei tenka būti T. 
M. D. kuopos pirmininku. 
Nariai sumokėjo pinigus 
tikslu gauti TMD. literatū
ros, bet negauna. O kny
gos sukrautus guli ‘Vieny
bės’ namo skiepe. Svarbu 
žinoti ką TMD. valdyba da
rys su tomis knygomis ir su 
surinktais narių pinigais. 
Kas bus su TMD. organiza
cija?”

Patiekdamas T. M. D. na
riams ir interesuojantiems 
šiuomi klausimu laikraščių 
skaitytojams keletą atsilie
pimų su Įvairiomis nuomo
nėmis, prašau daugiau nuo
monių ir sumanymų bei pa
tarimų.

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

New York, N. Y. i

IŠ BRAZILIJOS

Atsišaukimas i “Dirvos” 
Skaitytojus

Mes, kelios šeimynos Lie
tuvių, gyvenančios kavos 
plantacijose, šaukiamės Į 
jus, brangus broliai ir se
sers “Dirvos” skaitytojai, 
sušelpti mus nors perskai
tytais laikraščiais ir kny
gomis, nes pas mus spauda 
yra didelė retenybė. Siau
čiant /pasauliniam krizini 
mes ųeturim jiegų Įsigyti 
jokio laikraščio nei knyge
lės ir būdami be spaudos 
toli nuo jūsų atsilikom.

Jus, gerbiamieji, gerai 
žinot kad žmogus be spau
dos šią gadynę jaučiasi kaip 
tamsoj be šviesos.

Mes, gyvendami čia toli 
nuo jūsų prašome neatsisa
kyti išpildyti musų tą men
ką prašymą — suteikti lai
kraščių ir kokių nors kny
gelių. Ką tik atsiųsit bu
sim širdingai dėkingi, tas 
atneš mums didelę naudą.

Pasitikime kad nei vie
nas nepagailėsit padaryti 
mums tai ko prašome.

Prašome siųsti šiuo ant
rašu :
Brasil Estato Sao Paulo 

Linha Paulista
Colina

F-da Cava
A. Satkevičius.

Nuo Redakcijos: “Dirvą” 
siunčiant, užtenka užlipdy

ti po lc ženkleli nuo kopi
jos. Knygos kaštuoja 8c 
nuo svaro persiuntimui, tik 
nereikia užklijuoti, bet su
sukus Į stiprų popierj per
rišti tvirtu šniūreliu. Ant
rašą galit užlipdyti iškirpę 
čia paduodamą iš “Dirvos”.

Galit suprasti koks jų gy

venimas svetimam pasvie
tyj be jokio Lietuviško laik
raščio, be knygelės pasi
skaityti.

11 užmušta. Burrnoj, In
dijoj, susirėmime su suki
lėliais nužudyta 11 suki'.C- 
lių.

LIETUVĄ
— Klaipėdą 
kuomet del Lietuvių yra 
susisiekimas

I SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME 

Remkime Savo Uostą 
Kam baladotis po svetimus kraštus, 

palaikomas nuolatinis
NEW YORK—KOPENHAGA—KLAIPĖDA

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

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

Užgirtos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

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

Reikalaukit Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

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

909 St. Antoine Street Montreal, Que., Canada

NORTHHID tlLUU Avr. ĮtOTĮtCM 
CLEVELAND

NORTH GERMAN

LLOYD
...... ...■■

Suv. Valstijose šymet ti
kima didelio kviečių pervir- 
šiaus. Jau dabar apskait- 
liuojama kad kviečių bus 
virš 300,000,000 bušelių ■ ir 
bus virš 40,000,000 bušelių 
daugiau negu buvo pernai.

g 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 kurių švedų Amerikos Linijos raštinę.

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

O
3

E

U 
V

kelti TMD. ir suvesti visus 
reikalus Į tvarką; pagei
daujama kad kuogreičiau- 
sia prisikėlus draugija ir 
vėl neštų šviesos žibintuvą 
musų tautoje.”

O. Ramanauskienė, New 
York, rašo: “Mano velionis 
vyras A. Ramanauskas il
gus metus buvo TMD. sek
retorium. Išmokė mane my
lėti savo žmones, savo tau
tą, tatai sekdama jo skin
tais takais ir aš pasiryžus 
dirbti ir toliau, noriu prisi
dėti prie TMD. prie pirmos 
progos.”

Andrius Ūkelis, Chicago, 
Ill., rašo: “Man gyvenant 
So. Omaha, Neb., 1910 m. 
TMD. kuopa buvo silpnutė, 
bet vėliau sustiprėjo, taip 
kad mes net parodas buvo
me surengę ir gatvėmis su 
orkestru maršavom, turė
jom turtingą skaityklą įkū
rę. Kiek ten jaunimo tautiš
ko sau peno gavo! Kur din
go tas kultūrą nešantis 
branduolis, Centro Valdy
ba? Linkiu kad kuogrei- 
čiausia atstatydintumet šią 
brangią organizaciją.”

V. Staupickas, Milwau
kee, Wis., rašo: “Šiuomi 
matau reikalo ištarti šir
dingą ačiū už paskelbtą at
sišaukimą T.M.D. reikaluo
se. Matau kad iš visų T. 
M. D. Centro Valdybos na
rių tamista tik vienas rūpi
niesi draugijos likimu. Lin
kiu jums kad jūsų darbas 
pasiektų aukščiausio laips
nio, kad musų tautiečiai su
krustų ir jus paremtų savo 
darbais. Iš savo pusės aš 
pasižadu savo dalį.”

Kazys Būtis, iš Detroit, 
Mich., rašo: “Aplaikęs ta- 
mistos laišką bandžiau su
šaukti buvusius TMD. na
rius pasitarimui organiza
cijos reikalais. Vėliau pra
nešiu pasekmes. Darbuo- 
kites, ir mes su jumis.”

Z. Milius, Chicago, Ill., 
rašo: ’’Mano nuomonė apie 
TMD. yra tokia: kad drau
gija atsistatydinus pradėtų

Ne Naikink Savo Gerklę
Siu r kšči ais

Erzinimais
"Vietoj to 

pasiimk LUCKY"

z#

■1 1
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Uždėkite savo pirštą ant gerklės — ant va
dinamojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar 
aktualiai paly tėjote larynxą. Tai jūsų gar
sinė dėželė - kurioje jūsų garsinės gyslos.

Saugok savo gerklę - atsimink, kad 20.679 
Amerikos gydytojų yra pareiškę, jog 
LUCKIES turi mažiau gerklę erzinančių 
savybių negu kurie nors kiti cigaretai.

Vienas Gydytojas Rašo:
“Aš visuomet rūkau Lucky Strike ir juose 
randu tą ko kituose cigaretuose nėra. 
Lucky Strike mažiausiai erzina gerklę, 
ypatingai jautrę gerklę.”

Kitas Gydytojas Rašo:
“Padarius eksperimentus su veik kiek
vienu cigaretu tabako rinkoje, aš įsitikinau, 
ir manau pamatuotai pasakysiu, kad 
Lucky Strike mažiau erzina gerklę negu 
kurie nors kiti cigaretai.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri er
ziną šiurkštumai, kurie yra kiekviename 
žaliame tabake. Tai jūsų gerklės apsauga — 
prieš knitėjimus - prieš kosulį. Apsaugok 
savo brangųjį balsą.

PAKLAUSYK PER RA- 
DIO—Lucky Strike šokių 
orkestro, kuris griežia kiek 
vieną Antradienį ir Šeštadie
nį, vakarais per N. B. C. radio 
stotis.“It’s toasted”

Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 
Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Gerkles Apsaugą — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

5AN JUAN, PORTO RICO

© 1931, The American Tobacco Co., Mfrs.



KŪMUČIŲ ROJUS
Keturių Veiksmų Tragi-Komedija Parašė J. J. Zolp

JUROS 
MERGA

Nauji Prenumeratoriai:

LENKŲ ŽVĖRIŠKUMAI
*—-----------

Iš Lietuvos pasiekia mus 
liūdnos žinios kaip Lenkai 
okupantai žvėriškai apsiei
na su Lietuviais. Štai vie
nas iš daugelio Lenkų žvė
riškų žygių prieš Lietuvius, 
kaip paduoda Elta:

Gegužės 28 d. Į Valkinin
kus atvažiavo vyskupas, 
kur j sutiko Lietuvių jau
nuomenė ir apie 200 raitų 
vyrų. Sutinkant Lietuviai 
giedojo Lietuviškai.

Gegužės 29 d. buvo pa
maldos. Trakų dekanui 
pradėjus sakyti Lenkiškai 
pamokslą žmonės iš bažny
čios ėjo laukan. Lenkų ka
reiviai bandė žmones užlai
kyti, bet neįstengė.

Vyskupo išlydėti taip pat 
susirinko raitų vyrų pasi
puošusių Lietuvių tauti
niais ženklais. Dalis raitų 
vyrų buvo apsistoję klebo
nijos kieme, o kiti dar rin
kosi. Čižonių kaimo vy
rams atvykstant, Lenkų ka- 
riumenės raiteliai, apie 50 
vyrų, kurie stovi Valkinin
kuose, gatvėj juos užpuolė 
ir kardais kelis vyrus ir 
arklius sužeidė, sudraskė 
papuošalus, . drabužius, ir 
išskirstė. Nukentėję Lie
tuviai skundėsi vyskupui, 
bet nesulaukė užtarimo...

net Amerikos spauda skel
bia; uždraudė išeivybę į Ar
gentiną, nes ten Lietuvius 
laukia didelis vargas.

Vieton Lietuviams varg
ti ir žūti Argentinoje, ge
riau tą energiją pavartoti 
radimui būdų kaip Lietuvo
je pasidaryti progų dauges- 
niam žmonių skaičiui pra
gyventi.

Bėgimas iš Amerikos
Suv. Valstijų Darbo Sek

retorius Washingtone skel
bia statistiką, kuri parodo 
kad nuo Naujų Metų Ame
riką apleidžia daugiau ne- 
piliečių negu atvažiuoja.

Sausio m. įleista 4,091
n išvažiavo 6,921

Vasario m. įleista 3,147
n išvažiavo 6,985

Kovo m. įleista 3.577
n išvažiavo 7,562

Į išvažiuojančių skaičių 
priskaityta ir deportuoja
mi, kurių butą:

Sausio mėn. 2,524
Vasario 2,253
Kovo 2,869

Iš to matyti kaip deporta
cijos daugėja.

Štai del ko, Lietuviai, 
mums reikia dirbt kad kuo- 
greičiausia atvadavus Len
kų pagrobtas musų 'žemes!

Organizacija kuri 
Tautybei Kenksminga

Italijos fašistai vėl susi
kibo krūtimis su katalikų 
politikieriais. Mums Lie
tuviams svarbu pastebėti 
tai kad katalikams vado
vauja taip vadinama “Ka
talikų Akcijos” organizaci
ja. Na o kaip tik nesenai 
paskilbo musų spaudoje kad 
ir Lietuvoje atsirado “Ka
talikų Akcijos Komitetas” 
kovai prieš dabartinę vy
riausybę. Ir musų tėvynė
je ta organizacija, vietoje 
prisilaikyti veikimo kuris 
katalikams Voldemaro su 
popiežium pasirašytoje su
tartyje leistas, visomis pa- 
jiegomis kiša nosį politikon, 
siekia pavergti valstybę ku
nigų naudai ir katalikus 
Lietuvius kursto veikti tau
tybei kenksminga kryptimi.

Italijoj ar Lietuvoj “Ka
talikų Akcijos Draugija” 
dirba tarptautiniams popie
žiaus naudai tikslams. O 
tie tikslai valstybei bei tau
tai kenksmingi, nes siekia 
vienam luomui (dvasiškių) 
pavergti visus kitus.

Divorsai 1929 m.
1929 m. Suv. Valstijose 

ant kožnų 100 porų apsive
dusių išpuolė po 16 porų 
persiskyrimų.

1929 m. vestuvių buvo 4 
nuoš. daugiau negu 1928 m. 
viso 1,232,559 poros, o per
siskyrimų buvo 201,468 po
ros, arba arti 3 nuoš. dau
giau negu 1928 m.

Gerai ir Daro
Amerika, Australija, Ka

nada, Pietų Afrika, Argen
tina ir Brazilija uždraudė 
imigraciją arba ateivių įva
žiavimą, o Lietuva, kaip

Tokiu budu Amerika pa
siekė laipsnį kokio istorijo
je neturėjo. Visados būda
vo daugiau ateivių įvažiuo
davo negu išvažiuodavo.

Ar taip jau ir eis visada 
parodys ateitis.

Naikinimas Graikų 
ir Lotynų Kalbų

Amerikos universitetai 
pradeda išmesti reikalavi
mą mokytis Graikų ir Loty
nų kalbų gavimui mokslo 
laipsnio. Tos dvi klasiškos 
kalbos, nors nėra reikalin
gos musų gyvenime, buvo 
iš seno reikalaujamos uni
versitetuose, be kurių ne
galėjo gauti universiteto 
mokslo laipsnio.

Pernai metą tų kalbų mo
kymosi reikalavimą panai
kino Princeton universite
tas, dabar panaikino garsus 
Yale universitetas. Jam tą 
padarius, visi universitetai 
atkreipė savo akis į jį.

Kiti universitetai paseka 
juos, ir tų kalbų mokinima- 
si liks tik valios darbas. Į 
jų vietą galės pasirinkt Vo
kišką, Francuzišką, Itališ
ką ar Ispanišką kalbą.

Studentai tuo labai pasi
tenkinę.

MUSŲ LAIKAI — LAIKAI IMTYNIŲ
(Jono Jonylos—iš jo raštų) 

f f

Musų laikai — laikai imtynių, 
Laikai karių nuolatinių;
Karės-vainos — viskas mainos, 
Tur mainytis ir mus dainos.

Paklausykite dainų
Iš paskiausių atmainų.

Lenkai Lietuvius vis glaudė, 
O priglaudę, spaudė, baudė. 
Vokiečiai už sprando tvėrė, 
Rusai mus nagaika pėrė....

Bet mes apveikėm visus — 
Lenkus, Vokiečius, Rusus.

Stiprius priešus apgalėję,
Didę pergalę laimėje,
Mestume, vyručiai, ginklą, 
Sau statytume paminklą —

Tegul sviets ilgai kalbės:
Tai Lietuviams ant garbės!

Vyrai, aš to nedaryčiau, 
Aš paminklo nestatyčiau.
Delei pergalės laimėtos
Tegul giesmės bus sudėtos —

Kad praeis laikų laikai, 
Liktų ainiams palaikai.¥ * *

Tai dainelė, tai daina:
Iš visų graži viena!
Aš tą dainą vadinu
Pradžia mus visų dainų.
Tik ne tų dailių-meilių — 
Dainų karių didelių!

ŽIEMĄ PALYDINT
Mirė žiemos perlų gėlė
Ką Į dangų akis kėlė, 
Ir jos lapai sidabruoti 
Dingo saulės pabučiuoti.

Ir šiandieną ji kapuose,
Skęsta jurų gilumose,
Ir taip mirė žiemos gėlė
Kai pavasaris ats’kėlė.

Perlais žiema pasipuošus, 
Baltu vainiku apjuosus 
Laukus, pievas ir giružes — 
Dingo kaž kur iš naktužės.

Ir laukai tie gražųs-balti
Šiandien šypsosi suarti,

' Ten linksmutis vyturėlis 
Čiulba erdvėn pasikėlęs.

Ir kur snaudė baltos pievos, 
Ir rymojo nuogos jievos — 
Šiandien šypsosi žieduose 
Ir lapeliuose žaliuose.

Jonas Morkūnas.

Veikianti asmens:
Zenonas Rimgaila—Amerikietis Lietuvis 

darbininkas.
Barbora — jo žmona.
Antosė—jų duktė.
Simonas—jų sūnūs, studentas.
Augustas Burba—Rimgailą įnamis.
Justas Pumpeika—kitas įnamis.
Ona Simašienė—Rimgailą kurna.
Rokas Simašius—jos sūnūs.
Pranė Žiogicnė—Rimgailą giminaitė.
Ildas Weber’is—Turtingo kontraktoriaus 

sūnūs.
Jieva Weber’iute—jo sesuo.
Jeannette de Lelande—iš Frąncuzijos at

važiavus mergaitė.
Laikas—1917—1923 mm.

VEIKSMAS L
Paprastas Amerikos Lietuvio darbininko 
kambaris. Užtektinai gražiai papuoštas, 

švariai užlaikomas.

Scena 1.
(Uždangai pakilus, Barbora sėdi prie sta

lo, siuvinis ant kelių.)
Antosė (pareina linksma, po pažaste ne

šina popierių, deda jas ant stalo, nusiima 
skrybėlę. Prieina prie Barboros, gražiai 
apkabina): Mamyte, gera naujiena! Man 
algą pakėlė, aš banko direktoriaus sekre
torė! Trisdešimts penki dolariai į savai
tę! Ką sakai? !... .

Barbora (apkabina Antosę): Dukrele 
mano brangi, tas mane labai džiugina.... 
Buk paklusni ir prielanki. Tik už gerus 
darbus gerai atlygina.

Antosė (sėsdama prie rašomos mašinė
lės imasi rašyti iš savo parsineštų popie
rių) : Toks didelis darbininkų trukumas, 
direktdrius prašė kad aš šias sąskaitas at
spausdinčiau namie.

Barbora: Ar nepagadinsi akiu kas va
karas bebarškindama tą mašinėlę?

Antosė: Kad šitos sąskaitos reikalingos 
rytdienai. O kitomis neužsitiki. (Ima dir
bti.) Kažin Simukas ar išlaikys kvoti
mus?

Barbora: Viskas taip gražiai einasi! 
Žinai, Antutei algą pakėlė! Gaus trisde
šimts penkis dolarius!

Zenonas: Ar tiesa, Antosė?
Antosė: Taip, tėveli. , Dabar dirbsiu 

prie banko direktoriaus!
Justas (žiuri į blekinę): Kažin ar aš už- 

gėriau?.... Sveiks!
Zenonas (ima blekinę): Sveiks. (Gurk

telėjęs biskį) Kaip senai pirkai tą alų? 
Tikrai kaip pamazgos. ...

Justas: Vacemere? negardus, sakai? 
Aš pirkau vidurmiestyje!

Zenonas: Ar kampiniame saliune pri
truko alaus?

Justas: Visi sako kad vidurmiestyje 
viskas geresnis.- Tai mane apgavo. (Ge
ria) O! dar galima gerti!

Zenonas: Koks tu laimingas butum jei 
Dievas butų sutvėręs tave jaučiu, nes jau
tis žino kada paliauti gerus.

Justas: Mane jaučiu? Antosė, tu mo
kyta, pasakyk man ar gerus jaučius pri
ima į dangų?

Antosė: Tokius kaip tave, Justai, ne
priims. ...

Scena 4.
Tie patys ir Augustas.

Augustas (pareina darbiniuose rūbuose 
Ima nusirengdinėti.)

Justas: Sveiks, Augustai.... Te ir tau’ 
(kiša blekinę prie burnos.)

Augustas: Nieko nevalgęs, alaus nesi 
nori.

Zenonas: Nepamiršk, motin, rytoj nu
nešti raštus pas notarą.

Antosė: Kur tas Simas? Aš jau vaka
rienės noriu!

Barbora: Lukteltam, tuoj pareis, paval
gysim visi kartu.

Antosė: Girdėjot, vyrai: sako Bertašių 
abu vaikai pasidavė į kariumenę!

Justas: Kaip keista: žmogžudystė abel- 
nai yra draudžiama. O čia organizuoji 
didžiausius moderniškai apginkluotus bu
lius kad tik galėtų daugiau išžudyti. Kad 
bučiau jaunesnis ir aš nesnausčiau.

Augustas: Kad taip nori gali mano yie- 
tą užimti. Štai registracijos kortelė. Aš 
neisiu, reikalausiu paliuosavimo.

Justas (pagėręs alaus): Tai koks tu 
smart! O kodėl tu nori būti geresnis už

P. A. Jatul, Stoughton, 
Mass., rašo: Siunčiu čekį 
ant $3: $2 už “Naujas Žo
dis” ir $1 už knygą “Juros 
Merga”.

A. J. Martišauskas, vie
tinis, rašo: Prisiunčiu at
naujinimą prenumeratos $2 
ir $1 už knygą “Juros Mer
ga”.

Jonas Saulis, Pittsburgh, 
Pa., rašo: Siunčiu $2, iš jų 

už jūsų siuntinėtą “Dir
vą” į Lietuvą ir $1 už kny
gą “Juros Merga”. Nors aš 
nepraleidžiu, skaitau “Dir
voje” tą apysaką, bet taip
gi noriu prisidėti ir prie iš
leidimo tokios žingeidžios 
apysakos.

Antanas Plevokas, Wa
tertown, Mass., kuris pre
numeruoja visas “Dirvos” 
leidžiamas knygas, dabar 
prisiuntė $2 už “Dirvą” ir 
$1.50 už knygą “Juros Mer
ga”.

Juozas Beleckas iš Chi
cago, Ill., rašo: Prisiunčiu 
$1 už knygą “Juros Mer
ga”. Bet šiuo sykiu mano 
žmona užprotestavo, sako: 
Aš daugiausia skaitau tas 
apysakas ir tave paraginu 
siųsti prenumeratas už vi
sas “Dirvos” leidžiamas 
knygas, o mano vardo nėra 
nei vienoj knygoj, taigi da
bar aš noriu kad kiti žino
tų jog aš esu tikroji prenu- 
meruotoja ir paprašyk , re
dakcijos kad šioje knygoje 
‘Juros Merga” butų patal
pinta mano vardas.

Nuo Redakcijos: P. Alek- 
šaildfa Beleckienė tikrai 
užsitarnauja kad jos var
das butų knygoje patalpin
tas.

Barbora: Mano širdis taip nerami... 
Toks susigraužęs rytą išėjo. Kad tik Die
vas padėtų tai butų paskutinė sloga. Po
nas Weber’is prižadėjo jam darbą. Vieta 
užtikrinta, net prisispyręs kalbina kad pas 
jį dirbtų.... ‘

Antosė: Matai kaip gerai! Jau ir dar
bą turės!

Barbora: Na mat: visus vyrus ima ka- 
riumenėn. Trūksta amatninkų. Simas gi 
architektas, ponui Weber’ui labai reikalin
ga. Geras bent kas....

Antosė: Taip nesakyk, mamyte: geras 
bent kas. Nors Simukas ir nebaigęs archi
tektūros, jis yra labai gabus, dėlto ir kal
bina į darbą.

Scena 2.
Tie patys ir Justas.

Justas (gerokai įsigėręs, ineina svyruo
damas, blekinę alaus nešinas): Ar jau 
Rimgaila sugryžo?

Antosė: Kam tau tėvelio reikėjo?
Justas: Mano paprotis, jeigu gerti tai 

draugiškai.... Štai pilna kaip erkė! (ju
dina blekinę, alus bėga). Reikia patraukti 
kol neišvarvėjo.... (Užsivertęs geria.)

Barbora: Justai, butų geriau kad tu 
paliautum gėręs....

Justas: Del to nei biednas, ir nebūčiau 
bagotas: kai turiu tai geriu, kai nebus 
Dievas duos. ... Ką tu, Antosė, sakai?

Antosė: Ir voveris kraujasi žiemai. At
eis senatvė, Justai, ką tada darysi?

Justas: Kas senatvės bijo tam reikalin
ga virvutės galas. Aš nepasensiu!

Scena 3.
Tie patys ir Zenonas.

Zenonas (ineina linksmas, meta kepurę 
i šal): Na, motin, musų vargai pasibaigė! 
Nereiks centas prie cento spausti! Namo 
skola užmokėta! (Rodo popierius.)

Justas (pamažu svyruodamas): Zenon, 
tu kaip tik i laiką! Sveiks! (Geria.)

Zenonas (Barborai): Apmokėjau skola. 
Namas musų. Vaikai išauginti. Kad tik 
pasisektų Simui išlaikyt kvotimus — vis
kas butų kuogeriausia.

Justas (kiša Zenonui blekinę su alum): 
Alus gut, ką tik parvežiau. ...

Zenonas: Palauk valandėlę.... (Bar
borai) Štai popieros. Reikia notarui pa
duoti kad įtrauktų į knygas. |

kitus?
Augustas: Aš nesu Amerikos pilietis, 

mane negali prievarta imti. Kokį blogą 
man Vokiečiai padarė? aš su jais jokio ki- 
virčio neturiu. Tai yra kapitalistų karas, 
lai jie ir mušasi. Aš už juos galvos ne
dėsiu.

Antosė: Kurios valstybės yra kaltė to 
klausimo šiuose namuose neišrišim. Ame
rikoj gyvenam, čia musų namai ir. turim 
juos ginti. Valdžios paliepimas, reikia jį 
pildyti.

Augustas: Lai durni deda savo gyvas
tį už šalį kuri man nieko neduoda. Kas 
man Amerika: šiandien aš čia, rytoj Vo
kietijoj, poryt Rusijoj. Kas man galvoj 
kapitalistų kivirčiai!

Antosė: Amerikos patrioto žodžiai: — 
“Dieve duok kad mano tėvynė visuose 
tarptautiniuose klausimuose butų teisinga; 
bęt ar teisinga ar ne, ji yra mano tėvynė, 
mano priedermė yra ją ginti.”

Justas (lyg atbudęs): Kam su ja ginči- 
jies, išsigerk alaus, pasitaisys upas.

Augustas: Lak pats savo nuodus.
Justas (gerai svyruodamas): Nuodai? 

nuodai, sakai?.... Štai žmogus, Dievo 
dovanos nepažysta.... Kad tu nenori tai 
aš.... (geria.)

(Bus daugiau)

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

KAS DAUGIAU?
Tapkit prenumeratorium 

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

Užsiprenumeravimui šios 
<nygos nereikia būti “Dir
vos” skaitytoju:'kas prisius 
$1.50 ar $1 tas gaus knygą.

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas 
“MARGUTIS”

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

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

Daineles lengvutes su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:
“MARGUTIS”

2437 West 6,9th Street
Chicago, Ill. U.S.A.

VISIEMS ĮDOMUS 
LEIDINIAI

Dvisavaitinis didžiausias Lietuvoje 
iliustruotas žurnalas

“NAUJAS ŽODIS”,
Išeina jau septinti metai.

Jis tiekia gausiai vaizdų ir įdomiau
sių apysakų, rašinių, spalvuotu pa
veikslų. Lietuvoje “N. Žodžio” kai
na metams 12 litų. Amerikoje me
tams $2.00.

“Naujas Žodis” su priedais: 12 
įdomių knygų romanų kainuoja me
tams Amerikoje $4.40. Knygos at
skirame pardavime kainuoja nema- 
mažiau 2—3 litus, o išsirašę kaipo 
priedus skaitytojai gauna po 1 lt. 
ir tai su prisiuntimu.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.
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PASIDAIRIUS

Ne-Poeto Daina
(Tąsa iš pereito num.)

Žuvo Gaurė, žuvo garbingai, prisidė
damas prie išnaikinimo tų baisiausių Bal
tijos juros žudeikų, kurie gal buvo tų lai
kų vienatiniai, susimetę Į vieną buri ir ne
šioję pajūrio gyventojams pražūtį. Gaila 
kad jis žuvo nepatirdamas nei ar Ramojus 
atėjęs j Baltiją, nei kaip jam einasi. Ga
lima tikrai sakyti jei Ramojus butų žino
jęs apie Gaurės atėjimą ir tą mūšį, butų 
bėgęs jam į pagalbą. Dabar gi, nei Ramo
jui nežinant, Gaurė suteikė jam ir Gerutai 
ir Žemaičių kraštui didelį pasitarnavimą, 
vertingai padėdamas savo gyvastį už juos.

Tik daug vėliau apie tai-patyrė Ra
mojus, ir atvykęs ton mūšio vieton suren
gė tinkamas laidotuves. Visi Girulių ir 
Žemaičių lavonai, jau žvėrių ir varnų ap
draskyti, buvo surinkti ir sudeginti ii’ to
je vietoje buvo supiltas nemažas kalnas 
jų atminčiai, tik jo žymių šiandien niekas 
negali pažinti.

Jų arklius, išsiblaškiusius girioje, gy
ventojai susigaudę ir taip Žemaitijoje iš
siplatino arkliai, bet su laiku išsigimė iš 
savo pirmykštės veislės.

Rolfas ir Žvingys
Matydamas ateinant Gerutą ir Rolfą, 

Žviiigys tik to ir laukė. Ką jis darys nie
kam nesakė, bet sau vienas ruošėsi.

Tuo tarpu Fengą pasiekė baisi žinia: 
keletas gyvais likusių “baerserkų” atbėgo 
į pilį pranešdami kas atsitiko. Kad pilyje 
esanti Žemaičiai nepamanytų ko blogo, 
atbėgėlius Fengas įsake suimti kaipo ne- 
laisvius, ką jo pasamdytieji ir padarė, iki 
Geruta gryš. Bet apie tai kas nutiko su
žinojęs, Fengas labai susirūpino kaip da
bar išgelbėjus savo kailį. Jo gynėjai iš
naikinti, reikia Gerutą paimti apgavyste, 
kitaip jo dienos jau turi baigtis.

Kadangi tų atbėgusių sužeistų vyrų 
niekas nepažino kaipo Fengo gaujos, Fen- 
go įsakymu jie užtylėjo viską apie tą jų 
nelaimę. Bet neilgai taip bus: Gerutai su- 
gryžus viskas paaiškės. Fengas sumanė, 
kaip tik Geruta su Ramojum į pilį pareis, 
padaryti staigų ir netikėtą užpuolimą ant 
jų, pačios Gerutes vardu, su jos vyrais, ir 
išžudyti Girulius iki jie nespės pajusti kas 
dedasi.

Bijodamas kad pirmesni su Geruta 
paleisti špiegai, perdrausmiai įsakyti, ne
padarytų Gerutai kokio blogo, Fengas pa
leido tenai dar kelis savo ištikimuosius, 
įsakyti apsieiti su ja kuošvelniausia, nes 
suprato kad dabar nuo jos priklauso jo 
gyvybė, “vienmarškinių” nelikus.

Štai kaip elgėsi Ramojus pamatęs at
einant Gerutą: jai prisiartinant jis rūs
čiai žengė artyn jos, norėdamas išbarti už 
jos tokį klastingą nedėkingumą, o paskui 
padaryti nelaisve kartu su jos palydovais.

Rolfas, pamatęs Ramojų taip staiga 
urie jo valdovės einant, stojo į tarpą norė
damas apsaugot ją nuo ko negeistino. Jis 
.skėlė abi savo rankas į viršų, vienoje tu
rėdamas kirvį. Žvingys tą pamatęs ir ma
nydamas kad jo valdovui graso pavojus, 
taip smogė Rolfui buože per sprandą kad 
tas krito ant žemės kai rąstas, net žemė 
sudundėjo.

— Ar ir čia ateini pasakyt kad tu esi 
valdovė?! — sušuko rūsčiai Ramojus į Ge
rutą, bet norėdamas išvengt tolesnio su- 
sikovimo, kada Rolfas pergreitas tapo nu
muštas, pasitraukęs atgal įsakė savo vy
rams suimti Gerutą ir jos palydovus ir su
rišti. Tuo tarpu atbėgo nauji Fengo pa
siuntiniai ir tie pataikė į pinkles, taip kad 
nei vienas iš su ja buvusių Fengo špiegų 
negalėjo sugryžti pranešti savo vadui kas 
nutiko.

Geruta vienok džiaugėsi, nes pateki
mas Ramojaus nelaisvėn reiškė jai išsi- 
Hiiosavimą iš Fengo nelaisvės ir pradingo 
pavojai būti jo špiegų nužudytai jeigu ban

dytų išduoti Ramojui apie, dalykų stovį 
savo pilyje.

Ramojaus įsakymu, keli vyrai trusėsi, 
gaivino Rolfą, kada pamatė kai Gerutai 
per veidus riedėjo ašaros iš gailesčio jo. 
Rolfas buvo gyvas, nes jam ne vieno bet 
kelių tokių smūgių reikia kad nužudyti.

Bestumdoma tarp suimtų savo vyrų, 
Geruta gavo nugirsti kaip naujai atbėgu
sieji špiegai kitiems skubino pakuždėti jog 
Fengo plėšikai visi išmušti netikėtame su
sirėmime su nežinomais priešais. Suim
tuosius jau rengė varyti į Ramojaus pilį, 
bet Geruta dasigavo artyn Ramojaus ir 
prašė išklausyti ką ji turi pasakyt.

Ramojus visai nenorėjo jos prisileisti, 
vis degdamas kerštu, bet senesni Žemai
čiai, buvę Gerutes pavaldiniai, kurie prie 
Ramojaus prisidėjo, prikalbėjo jį leistis 
nors išklausyti jos.

—Gerai! atveskit ją! — pagaliau su
tiko jis.

Geruta buvo atvesta prieš Ramojų. 
Nors špiegai tūžo, bet nieko negelbėjo. Ji 
gavo su Ramojum išsikalbėti.

— Karžygį iš girių, — prabilo ji, — aš 
surišta, nebijok manęs, leisk man pasakyt 
viską. Aš iki šiol buvau pavojuje iš Fen
go pusės, jis yra mano pilyje ir ten buvau 
jo nelaisve. Kas su tavim atsitiko viskas 
buvo prieš mano norą ir tik Fengo darbas!

— Kuomi gali patikrint savo kalbos 
teisingumą? — paklausė Ramojus.

— Šitie suimtieji pasakys, jeigu man 
netiki. Jie visi yra jo papirkti, nors ma
no vyrai, išskyrus vieną Rolfą, kuris už 
nepaklausymą jo buvo įkalintas, bet pabė
go, taip kaip tu pabėgai, kadangi aš pati 
tave surišau, bet taip kad galėtum atsi- 
liuosuoti....

Ramojus tuoj prisiminė kaip pats len
gvai rankas atsiliuosavo ir kaip užtiko 
prie sienos pririštą nualpusį Rolfą, todėl 
linko tikėti Gerutai.

— Jeigu dar abejoji, imk juos klausi
nėti. Jie atėjo su manim įviliot tave į pil- 
lį, kur laukia Fengas. Aš pati ėjau pas ta
ve kada nepaklausei musų pasiuntinių — 
nors ir gerai padarei. Dabar pats išveng
si pavojaus ir išgelbėsi mane.

Ramojus, norėdamas persitikrint Ge
rutes kalba, nuėjo pas jos palydovus, ir 
su kuriais galėjo susikalbėti klausinėjo 
apie Fengą, bet jie visi gynėsi, sakė nieko 
apie jį nežiną, Geruta tik meluojanti.

Bet tais laikais ilgų klausinėjimų ne
buvo. Ramojus tik parodė pirštu Žvin- 
giui į belaisvius, ir tas milžinas, rėžęs į 
sprandą vienam Žuvėdui, už kojų paėmęs 
tėškė jį į medį, ir nei nespėjus aiktelėt iš
tiško jo smegenys. Griebė kitą ir trečią, 
o Ramojus tuo tarpu reikalavo kitų pasa
kyt teisybę apie Fengą, nes liks nužudyti. 
Apie penkis šitaip ištaškius, kiti ėmė pri
sipažinti kad jie veikė Fengo papirkti, 
Eriko nusamdyti. Kada Žvingys ėjo prie 
paskiausia atvykusiųjų, tie pridūrė dar 
kad Fengo visi vyrai iki vienam išmušti 
kokių ten nežinomų kariauninkų.

Norėdama patikrint šį paskiausį gan
dą, Geruta liepė Žvingiai ir juos į medį 
užmušti, bet tie savo tikrinimų nepakeitė, 
todėl Geruta dasiprotėjo kad del tos prie
žasties Fengas ilgai savo vyrų negalėjo 
sulaukti.

— Jeigu Fengas dar tenai, aš su juo 
atsiskaitysiu už jo tokią klastą! Einam! — 
sušuko Ramojus.

šeši tvirti Žemaičiai užsiritę ant buo
žių nešė sunkiai aimanuojantį Rolfą.

Greta Gerutes ėjo Ramojus, paskui jį 
Žvingys ir visi Giruliai. Žemaičiai ka
riauninkai liko kur buvo apsistoję, kad 
Fengas nepamanytų jog Geruta ką nors 
prieš jį suruošus.

Kokia graži vasarėlė!
Skaisčiai šviečia saulužėlė, 
Laukai-pievos jau sužėlė, 
Ir kukuoja gegužėlė!
Kad poetu ašai bučiau 
Viską šitą aprašyčiau, 
Visą grožį apsakyčiau, 
Eilių pluoštus prirašyčiau.
Bet kad aš nesu poetas, 
Toks likimas man neduotas
Tai gražus šis musų svietas 
Mano liks neapdainuotas.... 

Pasirašo.

Iš Mano Demagogijos 
Knygų

dabar pasakysiu aš 
naudojausi iždo pini- 
sau šulus statydamas, 

pinigus pra- 
į kitų žmo

o 
kad 
gaiš 
ale dabar tuos 
dedu įrašinėti 
nių sąskaitas.t

Kai pasiskaitysit, kam 
nors pasidarys aitru.

“Sandaros” . Padnackas 
rašo: “SLA. Pildomoji Ta
ryba paskutiniam savo po
sėdy instruktavo ‘Tėvynės’ 
redaktorių siųsti apšvietos 
komisijai gautus raštus ir 
rezoliucijas Devenio pasko
los klausime. Apšvietos ko
misija peržiūrės visą mede- 
gą ir nuspręs ar ji verta dė
ti į spaudą ar ne.

“Mums atrodo jog visos 
panašios ceremonijos nerei
kalingos. Nejaugi apšvietos 
komisija geriau žino už pa
tį redaktorių straipsnio 
vertę? Ir kiek laiko imtų 
kol trys SLA. ‘švietėjai’ iš
neš savo nuosprendį? Ma
tyt SLA. Pildomoji Taryba 
norėjo apsaugot ‘Tėvynės’ 
redaktorių nuo daugelio ne
smagumų. Tačiau surasto
ji priemonė nėra pilnai at
sakanti.”

Nors kartą “Sandara” 
pūstelėja į “Dirvos” dūdą.

Viešbutyje
— Kaip ponas išmiegojai 

musų viešbutyje?
— Blogai. Gulėjau ant 

negyvos blakės.
— Na tai ji tamistos ne- 

kando.
— Ji tai ne, bet kitos, at

vykusios į jos laidotuves.

Geras Rašytojas
— Jūsų parašyta knyga, 

ponas Jonai, visuomet guli 
ant mano stalo, ir kuomet 
einu gulti būtinai imu ją į 
lovą.

— Malonu girdėti kad ji 
tamistai labai patinka.

— Ne, kai tik aš imu ją 
skaityti tuoj užmiegu, o 
pirma mane nemiga kama
vo.

(Bus daugiau)

Atsirado
Vyras: Kas gi čia? Vi

sas pluoštas plaukų kopūs
tuose !

Žmona: Ačiū Dievui kad 
atsirado, o aš visą pusva
landi jieškojau jų kisieliuje.

* ‘ A
Doros Brigados 

Posėdyje
Ima balsą ir kalba p-lė 

Antanina Neištekėjauskai- 
tė:

— Tegul sau rašo ir kal
ba ką kas nori, bet aš įsiti- 
nau jog šią gadynę vyrai 
tapo daug padoresni negu 
buvo seniau.

— Argi?
— Prieš trisdešimts metų 

niekados negalėdavau va
karais pati viena gatve pa
eiti, taip vyrai užkabinėda
vo, o dabar jie praeina net 
nepažiūrėdami....

(■umosi

1931 KALENDORIUS 1931
________ Eirželis-June_________________
21 Aloizas. Mėta, Vadulis, Ramūnas
22 Paulinas, 10,000 kent. Putė jis, Laimutė
23 Agripina. Arvydas, Blinda
24 Jonas krikšt. Kupolis, Rudytė
25 I Vilimas vien. Baniutė, Manftninas
26 Į Jonas ir Povįlas. Jaunius, Viltautė
27 | Vladislovas. Gediminas, Norgaila

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad 
Penktad. 
šeštad.
PASTABA.: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo

mis raidėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriški.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedelis; Antradienis—Utarninkas. Trečiadienis—Sereda; Ketvirta

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

Fordo dirbtuvė Vokieti
joj. Koelne ant greitųjų 
tapo išstatyta Fordo auto
mobilių dirbtuvė ir šiose

Prez. A. Smetonas am
žius. Lietuvos valstybės 
Prezidentas Anatnas Sme
tona gimė Rugpjūčio 10 d.

dienose pradėjo veikti. Jos 1874 metais. Jis dabar ei- 
įrengimas kaštavo $4,500,-! na 57 metus.
000 ir duos darbo del 2,000 Antanas Smetona buvo
darbininkų. Iš Detroito vi
su keliu vandeniu bus pri
statoma dalys ir čia subu- 
davojama automobiliai.

pirmutinis Lietuvos Respu
blikos Prezidentas ir dabar 
prezidentauja antru kartu 
nuo 1926 metų Gruodžio 17.

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

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

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

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

Kaimiečio Pastabos
Vienas viršininkas nie

kuomet nedevėdavo piršti
nių, ir net didžiausiame šal
tyje neužsimaudavo. Tai 
pamatę du kaimiečiai me
džioklėje be pirštinių nusi
stebėjo. Bet vienas iš jų 
tuoj rimtai atsako:

— Neiti ko stebėtis, todėl 
jam nešalta kadangi jis la-į 
bai dažnai laiko savo ran-! 
kas musų kišeniuose.

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

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

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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KAVARSKAS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Tąsa iš pereito num.)

Caro Aleksandro II 
paminklo istorija

Keliais metais prieš karą 
čia buvo pastatytas carui 
Aleksandrui II paminklas 
už baudžiavos panaikinimą.

Apie šį paminklą yra to
kia istorija. Rusų vyriau
sybė, kaip daugelyje kitų 
vietų, sumanė pastatyti čia 
carui paminklą ir vietą ap
rinko visai arti bažnyčios. 
Kavarskiečiams parapijo- 
nams nepatiko kad arti ba
žnyčios riogsos juodo mar
muro balvonas. Slaptai su
sitarę keletas smarkesnių 
parapijonų nupirko Šv. Ma
rijos stovylą ir nakčia nie
kam nematant pastatė toj 
vietoj kuri buvo aprinkta 
Aleksandro II paminklui. 
Nors Rusai iš to pasipikti
no, supratę kad mužikai 
juos apgavo, bet šventos 
stovylos nenugriovė, ji ir 
po šiai dienai tebestovi. Sa
vo “batiušką” Aleksandrą 
pastatė prie valsčiaus val
dybos buto daržo kertėje 
prie kelio einančio į Uk
mergę. Tas paminklas sto
vėjo iki karo; nors bėgda
ma Rusų kariumenė dauge
lį tokių^ paminklų išsivežė, 
bet Kovarsko Aleksandras
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 

Pajieškojiniai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai —*- už kartą 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

PARSIDUODA ARBA NUOMAI 
913 Herrick Road prie Gordon 

Park namas su keturiais mieg- 
kamljariais ir labai gerame sto
vyje.

KAMBARIAI ANT RENDOS 
5 kambariai, apačioje, naujoje 
parapijoje. Renda numažinta, 
Lietuvis savininkas. Kreipkitės 

1206 East 169 Street.

PARSIDUODA
Saldainių, sodos parduotuve, inei- 

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

PAJIEŠKAU savo švogerį Vincą 
Karaciejų, iš Margotų k., Seirijų 
par., Alytaus apsk. Girdėjau gyve
no Lawrence, Mass. Dabar nežinau 
kur randasi. Prašau paties atsišau-- 
kti arba žinančių apie jį pranešti. 
Paulina Barauskienė-Tamošauskaitė 

188 E. Crosier st. Akron, Ohio

VACUUM CLEANERS
— Garantuoti taip kaip nauji —

/ Hoover _______  $15
1/ Eureka _______  $15

ją Premier Duplex 16.50 
ji Royal _______  14.50
jt\ Apex _________  7.95

/į \ AirWay late model 25 
. (K^) Kiti irgi žema kaina.

/ GREENS
jSįįF 7025 SUPERIOR AVE 

Phone ENdicott 2740
ALL MAKES REPAIRED

Atsineškit šį skelbimą, sutaupysit $1

FLorida 2533-M }

J. G. Polter I
Lietuvis ?

— POPIERIUOTOJAS — ?
Maliavoja ir Dekoruoja 1 

namus. ?

Specializuoju nuėmimu | 
nuo sienų senų popierų. { 

Turiu tam moderniškas i; 
mašinas. H

Padarau apskaičiavimus vi- ; 
so darbo. Pašaukit arba ; 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

II pasiliko, tarsi nieko ne- 
atbodamas.

Kuomet Kavarske buvo 
Vokiečiai, jie daugumoje 
nekreipė į tą paminklą do
mės, bet nekurie Vokiečiai 
kurie suprato parašą ir su
žinojo kas per vienas tas 
juodo marmuro balvonas 
yra, iš gana atokiai pasta
tytos kanuolės šuviu užbai
gė paminklo dienas.

Kavarskas po karo
1918 m. rudenį kuomet 

Vokiečiai pasitraukė, kaip 
visur taip ir čia buvo suda
ryta valsčiaus komitetas ir 
visuose sodžiuose išrinkti 
sodžių įgaliotiniai. Tik ta 
tvarka neilgai tęsėjo, 1919 
m. Sausio 6 d. Kavarską 
užėmė bolševikai, jie suda
rė du komitetu, .vieną vadi
namą valsčiaus valdymui ir 
rinkimui kontribucijų, kitą 
revoliucijinį komitetą karo 
reikalams. Policininkų prie 
tų dviejų Kavarsko komite
tų buvo apie puskapį, o su
dėjus abiejų komitetų žmo
nes į vieną valdininkų skai
čius siekė arti kapos. Tarp 
jų rinktųjų žmonių buvo 
visai mažai, kiti patys save 
pasiskyrę. Jie buvo nieko 
sau vilkai. Vienas jų, kon
tribucijos rinkėjas, surin
kęs daug pinigų ir dar “pa
siskolinęs” kito brangią fu- 
trą išdūmė nežinia kur. Iš 
bolševikų buvimo Kavarske 
daugiau nėra ką rašyti.

Lietuvos kariumenė bol
ševikus išvarė 1919 m. Ge
gužės mėnesio pradžioj, ir 
nuo to gyvenimas pradėjo 
eiti rimta vaga.

Po mirties Kun. Kviet- 
kausko buvo atkeltas Kun. 
Špakauskas, kuris ir dabar 
tebedžekonauja. Daug tru- 
so padėjo galutinam bažny
čios atitaisymui, prie to, 
žinoma, prisidėjo ir gera
širdžiai Amerikiečiai. Vie
nas Amerikietis, kurio tė
viškė randasi arti Kavars
ko, parvykęs pasiviešėti pa
aukavo Kavarsko bažnyčios 
pataisymui kelis tūkstan
čius dolarių. Tokia dova
na didžiai palengivno para- 
pijonams tą šventą naštą.

Dabartiniu laiku Kavar
skas atrodo galutinai pasi
taisęs iš padarytų laike ka
ro žaizdų. Visuomeninis 
gyvenimas taipgi gana pir
myn pašokęs. Randasi šios 
įstaigos bei organizacijos: 
Šaulių, Pavasarininkų, ir 
berods yra susitvėrus lais
vamanių kuopa. Yra ben
drovės krautuvė, kuri gy
vuoja gana gerai, per kele
tą metų dagyveno tiek tur
to kad įsitaisė nuosavą na
mą. Taipgi yra bendrovės 
pamatais gretimai prie tos 
krautuvės įsteigta arbati
nė, žmonės turi kur užeiti 
vietoj ėjus pas Žydą.

Yra valsčiaus valdyba, 
paštas, nuovados viršinin
ko raštinė, dviejų kompletų 
mokykla.

Senų padavimų Kavars
kas apie save rodos neturi. 
Jeigu ir turėjo kokių tai jiel 
bus pranykę. P-as Z—a.

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

VAINIKAI NUO $5 
AUKŠTYN.

1203 EAST 79TH ST. 
ENdicott 2191

S. AMBROZIAK, Prop.

Šis vaizdas parode 450 pėdų Orien- 
talio miesto vaizdą kuris bus pa- 
budavotas Cleveland Stadiume kai
po atvaizdis Shrine Konvencijos 
iškilmių dalies.

Sana Rayya, solistė su Pavley-Oukrainsky Baletu, viena iš šokėjų 
kurios dalyvaus Orientaliam perstatyme laike Shrine Konven- 
cijos Clevelande Liepos 14—16 dd.

SHRINE KONVENCIJA BUS PAMARGINTA
RYTŲ ŠALIES PERSTATYMU LIEPOS 14-16

Clevelande Liepos 14 iki 16 dd. 
atsibus milžiniška Shrine Konvenci
ja. Kaipo dalis linksmo programo 
bus perstatymas “Naktis Oriente”. 
Tak tikslui bus pabudavota 450 pė
dų ilgio rytų šalies miesto vaizdas 
su Didžiūno palocium 55 pėdų aukš

i ATMINKI TĖVĄ.
Jis niekad jūsų neužmiršdavo!

Tėvų Diena Sekmadienį, Birželio 21
| PADOVANOK TĖVUI KAKLARAIKŠTĮ 

Marškinius, kojines, diržą, petnešas, Šiaudinę
I skrybėlę, kelines arba musų puikų siutą už $16.

THE KRAMER & REICH CO.
j 7002-01 Superior Avė.- Kampas Giddings Rd.

Surasti
JumsDARBĄ!

T^AUGELIUI industrijų imant 
atgal Į darbą darbininkus, da

bar yra laikas kuomet jūsų name 
privalo rastis telefonas. Darbi
ninkus imantieji užvaizdos visur 
naudojasi telefonu pašaukimui sa
vo žmonių atgal į darbą.

Neturėjimas telefono gali jums 
būti priežasčia netekimo- nuolati
nio darbo. A. W. McElroy, di
rektorius darbininkų samdymo 
biuro prie Toledo Merchants and 
Manufacturers Association, sako, 
“Mes turime didelio keblumo dė
lei tos priežasties kad daugelis 
žmonių kuriuos mes labiausia no
rim pasiekti arba neturi telefono 
arba jau jį liepė išimti.

.“Kuomet pasitaiko darbas ar
ba užsakymas yra reikalinga tuo-

Jūsų Telefonas gali

negauna, kadangi mes 
tinę progą dirbti jos 
retume suteikti pirmu- 
ninkai kuriems mes no- 
gelyje atvejų tie darbi- 
jau jį išpildyti, o dau-

niekaip negalim jų pasiekti. Iš
sikalbėjus su darbininkų samdy
tojais visame mieste patyrėme 
jog ir jie turi tuos pačius nepa
togumus ir sunkumus sušaukti į 
darbą savo reikalingus darbinin
kus.”

Jusų telefonas kaštuoja visai 
mažai lyginant su tuo ką jis gero 
gali padaryti jums iš daugelio at
žvilgių. Kiekvienai šeimynai rei- 
galinga turėti savo namuose te
lefonas.

GERIAUSIAS PATARNAVIMAS Už MAŽIAUSIUS JUMS KAŠTUS

įTIIE OHIO BELL TELEPHONE CO.1,

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 Graborius

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

čio. Šis Orientalis spektaklis bus 
vienas iš keturių iškilmių surengtas 
naujam Clevelando miesto stadijone 
svečiams jShrine Konvencijos ir vie
tinei -publikai.

Bus daugybė dramblių, puošniai 
išpuošti neštuvai, kupranugariai ne

šini Rytų didžiūnus, šimtai arklių, 
margai aprėdytų, tamsiaspalvių šei- 
kų ir jų palydovų, kunigaikščių, ka
reivių, gražių haremo moterų, šoki
kių malonių pažiūrėti, — tas viskas 
bus sutuokta perstatymui Arabiš
kų naktų pasakos kuri nuves žiūrė
tojus į tas paslaptingas pasakų ir 
dainų šalis.

Vienas iš daugelio Orientalių ba
letų kurie dalyvaus šioje iškilmėje 
yra Pavley-Oukrainsky Baletas iš 
Chicagos, po vadovyste Andriejaus 
Pavley, kuris per aštuonis metus 
buvo baleto direktorius prie Chica
go Civic Opera Company.

Bus atlikta mistiškos ceremoni
jos, keistos apeigos, laukiniai šokiai 
dervišų, puikių merginų, kas yra 
tik dalis programo “Naktis Orien- 
te”.. Bus suruošta net tokie dalykai 
kaip vulkano išsiveržimas, sugriovi
mas puikių palocių, maldnamių, mie- 
sto, nuo ko žiūrėtojai drebės. Bus 
atlikta mušis tarp plėšikų ir pilie-
čių Musulmanų, bus ugnių šauuymai 
į orą, kurie viršys visus kitus kada 
nors matytus Ohio valstijoje.

Shrine Konvencijos generalinis di
rektorius Lawrence A. Slatmeyer 
sako, “Mes atgabensim į Clevelandą 
didžiausį spektaklį kokis kada buvo 
atvirame ore ir žmonės kurie atsi
lankys niekados jo neužmirš.”

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street

. —ENdicott 4638—

CLEVELANDIETIS GAVO SVARBŲ MEDALĮ

Pirmą kartą nuo Gegužės, 1929 
m., kuomet ištiko Clevelando Klini
kos katastrofa, kuri padarė didvy
rių vyrų ir moterų, už ką apdova
noti dovanomis, dabar vėl vienas 
Ohio valstijos žmogus tapo apdova
notas nacionaliu Theodore N. Vail 
medaliu.

Leonard J. Strang, 7710 Redall 
avė., darbininkas prie The Ohio Bell 
Telephone Co., gauna sidabro meda
lį už išgelbėjimą darbininko longų 
mazgotojo, kuris buvo atsidūręs tarp 
gyvasties' ir mirties. ŠJį apdovano

jo medaliu pati telefono kompanija 
tūlas laikas atgal.

Nacionalis Vail medalių komitetas 
apdovanojo tik tris ypatas medaliais 
visoje šalyje 1930 metų bėgiu. Prie 
sidabrinio medalio duodama $250 pi
nigais.

Kitus du sidabro medaliu gavo: 
vieną vyriausia telefono operatorė 
Clinton, Ind., kurios pastangomis su
gauta penki banko plėšikai; kitą — 
vyras Richmond, Va., kuris palaikė 
telefono patarnavimą laike pavojin
go gaisro.

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų puse kainos)

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

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

P. P. MULIOLIS — G606 Superior Ave. — HEnd. 6729

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

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

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
1.108

MARTIN KAZEN 
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS '

6702 Superior Av. HEn. 7906 j

Groceries-Meats

6901

1404

2047

JOE BLAŠKEVIČIŲS
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

9720

6716

Jewelers
J. J. LAZICKAS

6407 Superior ave. ENd. 4635

P rinte rs-P ublishers

6820
“DIRVA”

Superior avė. ENd. 4486
P. A. ŠUKYS

E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

7G07 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

9709 6905-07 Superior..av ENd. 0756



tg> IS LIETUVOS
KAIP LIETUVA LAU

KIA JAUNIMO 
IŠ AMERIKOS

KELIONE Į LIETUVA 
IR ATGAL SPORTAS

-Lietuvos Sviesto ir Kiau
šinių Eksportas

“Pienocentro” dir. J.

K. Olšauskas vėl su 
Teisėmis

Skaitytojai be abejo pa
Glemža “D. Naujienų” ben- mena kad buv. kun. Olšau

skas Kauno apygardos teis
mo buvo nubaustas už pa
smaugimą buvusios artimos 
moters. Teismo sprendimą 
patvirtino ir vyriausias tri
bunolas. Olšauskas turėjo 
sėdėti kalėjime daugiau kai 
6 metus, bet jam 
dviejų metų, nes J. 
stybės Prezidentas 
bausmę dovanojo, 
skui buvo leista išvykti i 
užsienius. Jis išvyko be pi
lietinių teisių, kurios buvo 
teismo atimtos. Olšauskas 
save skaito nekaltu ir kaip 
nubaudimas taip ir teisių a- 
tėmimas buvę, jo žodžiais 
tariant, neteisėti. Būdamas 
užsieniuos prašė valst. pre
zidentą grąžinti jam pilie
tines teises. Nesenai Ol
šausko prašymas patenkin
tas. Grąžinta visos pilieti
nės teisės. Dabar, kaip kal
bama, jis įgaliojo vieną ad
vokatą patraukti atsabomy- 
bėn visus laikraščius kui* 
ką apie jį neigiamo yra 
rašę, jų tarpe girdėt trauks 
atsakomybėn ir < knygelės 
“Kostas Olšauskas” leidėją.

“Diena”

dradarbiui suteikė žinių 
sviesto ir kiaušinių išveži
mo klausimas.

—Sviesto eksportas pir
muosius šių metų keturis 
mėnesius, palyginus su pe
reitais, padidėjo 75%, aiš
ku, kad gamyba tiek pat pa
didėjo. Kainos dabar labai 
žemos, bet jos gali būti ir 
dar žemesnės, tačiau žino
vai mus ramina, kad apie 
pabaigą gegužės kiek pakil
siančios. Žemų kainų kalti
ninkai žinomi: pirmas — 
aukšti muitai. Vokietija 
lapkričio m. pakėlė sviesto 
kilogramui nuo 66 centų iki 
120 lt., vadinas, 100 nuoš. 
Muito skirtumo du trečda
liu moka gamintojas ir tik 
vieną tečdalį vartotojas. 
Anglijoj sviesto suvartoji
mas padidėjo, bet nedarbas 
vartotojams neleidžia ge
resnės rūšies sviestą varto
ti. Kitas dalykas tai pigini
mas visų produktų muša ir 
sviestui kainas. Su sviestu 
konkuruoja ir, dirbtini rie
balai, pirmoj eilėj margari
nas, tiesa, Lietovoj jį svies
tas baigia išstumti, bet už
sieniuos, ypač Vokietijoj, jo 
gausiai vartojama. Nuo 
pernai stengiamasi įsitvir- 
tint Šveicarijos rinkoj, dali
niai ir Belgijos, bet jos ma
žesnės. t)ėl Vokietijos rin
kos ir ten vedamos politi
kos tenka daugiau jėgų iš
eikvoti, ji mažiau tikra. 
Ten ripka musų sviestui ga
lėtų būti didelė ir patogi tu
rinti tokią, didelę sieną, de
ja iki šiol to neturime.

—Kiaušinių būklė tokia 
pat, kaip ir sviesto. Seni ek- 
spbrtieriai rodo mažą veiki
mą. Pienocentras kiaušinių 
supirkinėjimą šiemet gero
kai išplėtė, jau turi 80 kiau
šiniams supirkti punktų. 
Gyventojai musų supirkinė
jimu patenkinti, žino, kad 
jie gauna tikrą kainą, kokia 
yra užsieniuos, išmokėjimas 
punktualus, užtat dar apie 
tiek punktų esama prašomi 
įsteigti. Tiriame aplinkybes 
ir kur galime steigiame. 
Per dabar esamus punktus 
per savaitę superkant ir ek- 
sportuojam apie 200,000 
kiaušinių. Eksportuojame 
Anglijon— didžiausia rinka 
paskui Šveicarijon ir V.o- '• 
kietijon, ankščiau gabenda
vome ir Rygon, bet pavasa
rį Rygos rinką pajėgia ap- j 
rūpinti vietos gamyba. Šiuo ] 
metu už kiaušinius mokam ; 
nuo 7 iki 13 centų. Turime j 
pranešimų, kur nėra musų ■ 
supirkimo punktų arba nė- . 
ra sąžiningesnių urminin
kų, viejos mažieji pirkliai , 
gyventojams moka tik 5 • 
centus už kiaušinį.

“L. U.”

Rašo Juozas Noreika, iš Akron, Ohio

(Tąsa iš pereito numerio)

didelio

pakako 
E. Val- 
likusią 
Olšau-

Tauragės Miesto Savivaldy
bės rinkimai

Vyriausybei pask e i b u s 
naują miestų savivaldybių 
Įstatymą, tuojau subruzdo 
ir Tauragės miešto savival
dybė sudaryti rinkikų są
rašus. Trys skirti suraši
nėtojai dirbo kelias-dienas, 
iki juos paruošė abėcėlės 
tvarkoj. Surašyta 1224 tu
ri teisę balsuoti rinkikai. 
Iš jų yra apie 650 Lietuvių, 
400 Žydų ir 174 Vokiečių, 
Rusų, Lenkų.

Dabartinė taryba rinkta 
prieš penkis ar šešis metus 
susidedanti iš 7 Žydų, 4 Lie
tuvių ir 3 Vokiečių paleis
ta. Paleista ir valdybos 
nariai — burmistro pava
duotojas (Žydas) ir kasi
ninkas (Žydas). Liko vie
nas burmistras.

Rinkimai bus Birželio 15 
d. G.

Kunigų Baudimas
Kun. Gėgžna, Žeimių kle

bonas ir dekanas, Kėdainių 
taikos 
paras 
Tokia 
tas ir

Kun. Jocius, kuris Kauno 
bazilikoj iš klausyklos atsi
liepė prieš ‘strielčiaus’ Da
gilio politišką pamokslą, ta
po Kauno arkivyskupo at
leistas iš Bazilikos vikaro 
pareigų. Reiškia vienus ku
nigus baudžia vyriausybė 
už politikavimą, o kitus 
baudžia bažnyčios galvos 
už nepolitikavimą.

teisėjo nubaustas 5 
arešto arba 50 litų, 
pat bausme nubaus- 
Kun. Rankelė.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

BEN BRAZIS
— Popieriuotojas 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.

Skelbiant Amerikos Lie
tuvių Jaunimo ekskursiją į 
Lietuvą, štai kaip Lietuvos 
Šauliai jos laukia:

Mums Lietuvos šauliams 
ir kartu visiems Lietuvos 
sunams suteikė
džiaugsmo žinia kad šiais 
metais rengiasi atvykt Lie- 

■ tuvon kelios jaunimo eks
kursijos kartu su savo va
dovu ir organizatorium, 
Ekonominio Centro Pirmi
ninku Dr. Pr. Puskunigiu.

Jau penkti išeilės metai 
kaip Lietuvos Vyriausybė 
musų brolių Amerikos Lie
tuvių sutikimą ir priėmi
mą paveda Šaulių Sąjun
gai. Lietuvos Šaulių Sąjun
ga deda visas pastangas 
kad musų brangiems sve
čiams į savo brangų kraštą 
įžengus butų jauku, malo
nu. Šį naudingą Lietuvių 
kraštui darbą Šauliai dirba 
su pasišventimu, prisimin
dami 1919 metus, kuomet 
vos atgimusį kūdikį Lietu
vą iš visų pusių puolė prie
šai norėdami ją užgrobti, 
pavergti. Amerikos Lietu
viai siuntė aukas, už kurias 
Šauliai ir partizanai pirko 
šautuvus, kulkasvaidžius ir 
mušė Lenkus ir kitus Lie
tuvos priešus.

Lietuvos Šauliai džiau
giasi kad nors šiuo menku 
darbu gali atsilygint jums, 
mieli broliai ir sesės, už jū
sų taip didelę pagalbą Lie
tuvai, ir šventai vykdo tas 
šventas pareigas. Atsilan
kymas Lietuvon jaunimo y- 
ra begalo svarbus dalykas 
ir todėl jų sutikimą-priėmi- 
mą Šauliai ypatingai vy
kins. ' ■

Programas maždaug nu
matoma tokis: Iškilmingas 
sutikimas Klaipėdos uoste, 
lankymas karžygių kapų 
Klaipėdos krašto vaduoto
jų, pasistiprinimas Vikto
rijos viešbutyje, apžiūrėji
mas miesto. Vakare trau
kiniu išvykimas į Kauną.

Kaune, pirmą dieną, iš
ryto, iškilmingas sutikimas 
stotyje, poilsis, apžiūrėji
mas miesto, apielinkių ir 
muzejų, vakare, saulei lei
džiantis, iškilmės Karo Mu- 
zejuje ir po to pasilinksmi
nimas Šaulių Sąjungos cho
ro koncertu.

Antrą dieną važiavimas 
garlaiviu Nemunu iki Ve- 
iuonos, kur yra Gedimino 
šalnas, gražių Nemuno pa
krančių ir Raudonės pilies 
apžiūrėjimas. Kelionių me
tu gros kariškas dūdų or
kestras.

Trečią dieną išvažiavi
mas autobusu į pademark- 
iniją, kuri skiria mus nuo ■ 

musų brangios sostinės Vil
niaus. Pakelyje apžiūrėji
mas gražesnių Lietuvos 
vietų,

Toks numatoma musų 
jrangių svetelių sutikimo 
ir priėmimo programas.

Lietuvos šaulių
Sąjungos Vadovybė. ’

I
 Dr. S. T. Tamošaitis

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

Į1 Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R

(Virš Lietuvių Banko)

n

viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.
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> Telefonai Nnn>» JJ Ofiso
❖ MAin 1773 KEnmore 4740W 4 
į P. J. KERŠIS j 
? 1426-8 Standard Trust Bldg. 4 
5

J. C BLASER
Hardware 

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

t iX

a Cumber- X
darbuojas t

ir i

I :etll- 4
.Rusai Ž

Baigęs teisiu mokslą 
land Universitete ir

su Teisių ofisu advokatų
Collister, Stevens

Kurzenberger

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Dvarų centrų pirkimo 
istorija

Gryždami užsukome į 
Žiežmarius. Miestelis labai 
blogai atrodo, namukai sto
vi visai prie gatvių, supu
vę; Žydai turi krautuves, 
bet iš toliau negali pažint 
ar ten krautuvė ar gyvulių 
tvartas. Prie rinkos atro
do kiek gražiau. Miestelis 
nemažas; gatvė akmenais 
išbrukuota ir turi cementi
nius' šaligatvius. Bet bru
kąs vietomis yra vien tik 
duobės.

Žiežmarių bažnyčia labai 
graži. Yra ir žemės ūkio 
mokykla. Biznierių čia la
bai daug, bet neteko sužino
ti kiek čia Lietuvių biznie
rių yra.

Iš Žiežmarių užvažiavom 
pas broli Kruonin, pergulė- 
jom ir iškeliavom Į Kalvius 
pažiūrėt dvaro centro. Sa
ko tai buvo kokio ten grafo 
dvaras. Muro budinkai, la
bai dideli, bet dabar tik 45 
ha žemės palikta. Centras 
stovi ant kalno prie didelio 
ežero. Dabartinis to cen
tro savininkas kaip čia va
dina yra labai gudrus žmo
gelis: nuirus griauna, ply
tas veža Kaunaų'ir ten sta
to namus ir parduoda.

Už pusės kilometro yra 
Kalvių miestukas. Ten su
stojom ir ėjom užkąst. At
ėjo ir tas gudrūs žmogelis 
ir labai mums siūlė centrą 
pirkti, bet jis mums netiko. 
Žmonės sako tąs gudruolis 
po karo neturėjo nei cento 
kišenių j e, bet dabar turi du 
dvarų centru ir Kaune du 
namus.

Kalvių miestukas labai 
mažas, tėra dvi krautuvės, 
dvi alinės, degtinės parduo
tuvė, mokykla, valsčius ir 
paštas ir muro bažnyčia ku
bilo pavidalo. Dabar mies
telyje Žydų rodos nėra nei 
vieno.

Iš čia važiuojant namon 
užsukom į Arvidienės dva
ro centrą Jezno valsčiuje. 
Čia yra 80 ha ir mums pa
tiko, bet savininkai buvo 
Lenkijoje, tik Įgaliotinis tu
ri banką Alytuje, taigi aš 
ant rytojaus nuvažiavau Į 
Alytų matyt Įgaliotinį. Ka
dangi buvo anksti tai ėjau 
pasivaikščiot po miestą.

Alytus matyt smarkiai 
kyla, ypač buvusioj Suval
kų pusėj matyt labi daug 
muro namų pristatyta. Sto
tis buvo toli nuo miesto, bet 
matoma greitu laiku ridės
iąs apsups stotį. Čia atsi- 
buna labai dideli turgai pir
madienį ir ketvirtadieni.

Pavaikščiojęs po miestą 
ėjau pas minėto dvaro Įga
liotinį Žilinską. Iš pavar
dės Lietuvis, bet Lietuviš
kai nekalba. Po trijų kar
tų atsilankymo suderėjom 
$6,700 ir už savaitės laiko • 
turėjom eiti pas notarą su 
rankpinigiais ir padaryt 
pirkimo raštus. ■

Per tą savaitę buvom nu
važiavę į Birštoną. Tai pui
ki vieta vasarą praleisti, 
ypač parkai labai gražus. 
Turi muro gražią bažnyčią 
su labai aukštu bokštu.

Sekmadienį nuvažiavom į 
Jezną, tai buvo Šv. Roko 
atlaidai ir Vytauto paveik
slo patikimas. Gale mies
telio buvo išpuoštas gražus 
bromas su parašu: “Vytau
tai Didis, vesk mus per

Trakus į Vilnių”. Kunigas 
su Šauliais ir mergaičių bu
riu pasitiko paveikslą, rin
koje lydėtojų vadas sakė 

į prakalbą, bet per žmones 
negalėjau arti prieiti ir ne
girdėjau ką jis sakė. Pas
kui paveikslą įnešė į baž- 

, nyčią, bet žmonių buvo to- 
; kia minia kad nei prie šven

toriaus nebuvo galima pri
eiti. Po mišių paveikslą iš- 

. lydėjo į Stakliškes. Ten gy- 
; ventojai irgi gražų bromą 

buvo įrengę.
Šiek-tiek apie Stakliškes. 

Miestelyje yra muro nedi
delė bet graži bažnyčia, yra 
paštas, bankas, valsčiaus 
raštinė, alaus bravoras, mo
kykla valstybės ir Žydų, y- 
ra daktaras ir pora foto- 
grafistų; trys alinės, vals
tybinės parduotuvė ir ke
lios krautuvės, viskas Žydų 
rankose. Tik viena krautu
vė katalikų, bet prastai gy
vuoja, nes joje viskas bran
giau.

Radau tris Žydus parva
žiavusius iš Amerikos pas 
tėvus pasižiūrėt. Malonu 
buvo net klausyt kaip jie 
giria ir džiaugiasi dabarti
ne Lietuvos valdžia. Sako, 
mes niekaip netikėjom kad 
Lietuva susilauks tokios 
puikios valdžios ir tvarkos: 
visur mandagumas kad ne
gali atsigėrėt.

Na o mes Amerikoje tu
rim tokių Lietuvių kurie 
Lietuvoj dabar nebuvo ir 
nežino o viską niekina lyg 
didžiausi bepročiai.

Po 'savaitėj laiko važiuo
jam daryt raštus to centro 
pirkimo. Nueinam kaip bu
vo sutarta, Alytuje pas no
tarą su rankpinigiais. Ži
linskas paduoda kokį seną 
dokumentą notarui, tas iš
skaito jog 30 metų atgal 
buvo skolinta ant to dvaro 
8,000 rublių Vilniaus žemės 
banke, sako pirkikas turi 
pasiimt apmokėt tą skolą 
jei reiks, o jei nereiks tai 
nereiks mokėt, kitaip raštų 
nebus galima daryti. Už
klausiau Žilinsko kodėl jis 
pirmiau man apie tai nieko 
nesakė. Jis aiškino kąd vi
sus centrus jie taip parduo
da ir kad nėra Lietuvoje 
nei vieno centro Įjūris ne
turėtų skolos. Valdžia dva
rus išdalino ir visas skolas 
paliko ant centrų. Aš, ži
noma, atsisakiau pirkti, ir 
po visokių apkalbų pirki
mas iširo.

Turiu pasakyt kad daug 
Amerikonų taip apsigauna 
centrus pirkdami. Vienas 
prie manęs parvažiavęs ap
žiurėjo gražų centrą palei 
Aukštadvarį, kurio savinin
kas buvo Lenkijoje. Jo įga
liotinis pasakė jeigu tikrai 
manai pirkti tai turi duoti 
nemažiau $300 rankpinigių 
tai aš pakviesiu poną, o jei
gu paskui nepirksi tai bus 
iš ko pono kelionę apmokė
ti. Amerikietis nieko blo
go nemanydamas davė pi
nigus. Kada parvažiavo sa
vininkas, Jie nuvyko pas 
notarą, surado tą patį ką 
ir aš radau. Amerikietis 
nenori pirkti, bet jam rank
pinigių negrąžina, sako tai 
už mano kelionę....

Nenorėdamas prarast pi
nigus pirko, bet prieš ma
no išvažiavimą jau parda
vinėjo tūkstančiu dolarių 
pigiau.

(Bus daugiau)

ŠARKIS STATOMAS SU 
WALKER

New York. — Liepos 22 
d. rengiama sunkaus svo
rio pasaulinio čampionato 
kumštynė Jack Šarkiui su 
pusiau sunkaus svorio čam- 
pionu Mickey Walker.

Walker turės atsisakyti 
nuo savo dabar laikomo ti
tulo ir stoti prieš Šarki už 
sunkaus svorio čampiona- 
tą.

New Yorko valstija ne- 
pripažysta Smėlingo čam- 
pionu ir jo kumštynė Cle- 
velande Liepos 3 d. nebus 
pripažinta čampionato kon- 
testu.

Taigi Amerikoje bus du 
pasauliniai čampionai: ku
ris laimės Šmelingo-Strib- 
lingo poroj ir kuris laimės 
Šarkio-Walker poroj.

Nors tada turės būti su
poruoti laimėtojai persitik
rinimui kuris turi teisę bū
ti čampionu, bet yra žino
ma kad Stribling, jeigu lai
mės, atsisakys prieš Šarki 
stoti.

AKRON, OHIO
—Gegužės 30 d. lankėsi 

Pittsburge pas savo seserį 
ir kitas gimines Antanas 
Rudis su žmona. Gryžo pa
tenkinti.

—Musų gerai žinomas 
muzikantas V. Vasiliauskas 
su savo orkestru pereitą 
sekmadienį grojo Cantone, 
O., Rusų pokilyje. Malonu 
kad ir kitų tautų žmonėms 
musų Lietuviai gali patar
nauti neblogiau už kitus.

—Baigė high school su 
atsižymėjimu Stella Verte- 
laitė. Ji visą laiką buvo ge
ra mokinė. Jei bus galima, 
kada eiti į aukštesnį mok
slą. Keliautojas.

San Francisco, Calif. — Bir
želio 16 d. Karolis Sarpalius 
nugalėjo Rusą Martiną Zikoff.

GEAUGA LAKE PARK
Geauga Lake Park tapo veikli ir 

gyva pasilinksminimo vieta, kur va
karais šoįiams griežia Lew Patt’s 
Playboys šokių paviljone, o kitur 
gerai įrengtoj vietoj W. L. (Young) 
Stribling atlieka savo treiniravimą- 
si. Stribling, kuris pasirinko Geau
ga Lake savo treiniravimosi punktu, 
atlieka mankštinimąsi Penktadienio, 
šeštadienio ii’ Sekmadienio vakarais 
9 vai. ir čia ji gali matyti, šimtai 
mėgėjų suvažiuoja jį pamatyti.

W. J. Kuhlman, Geauga Lake 
Parko manageris, parsigabeno Lew 
Platt’s Playboys iš Michigan šiam 
sezonui ir kas vakaras šis populia
rus orkestras griežia šokikams. Pir
madienio vakarais Tom Hamley’s 
benas groja senoviškus šokius.

Kadangi Stribling užsiima loši
mu teniso, ta aikšta taippat pilna 
lošėjų, o šiltu oru plaukomas pra
das pilnas plaukiotojų. ė

Daugelis įstaigų ir organizacijų iš 
Didžiojo Clevelando ir kitų šiauri
nės Ohio dalių laiko savo piknikus 
Geauga Lake Parke, nes čia yra vi
si patogumai ir yra vietos pasista
tymui 25,000 automobilių.

savaitę Pittsburge 
nu-

Pereitą 
(Millvale) Karolis Požėla 
galėjo žydą Abe Kashey.

HEMPHILL, W. VA.
Čia darbininkų mokestys 

ir taip buvo mažos, bet dar 
daugiau mažinama. Bet ka
syklos pradėjo gerai dirb
ti ir darbininkams pranešė 
kad kurie neateis dirbti 
bus prašalinti iš darbo.

Čia atsirado ir pora šei
mynų Lietuvių, bet neturi 
pažystamų ir sunku gauti 
darbas.

Pas dėdę Kalvaiti dabar 
vieši Ona Bartkiutė iš Tho
mas, W. Va. Ji lanko Mar
shall kolegiją Huntingtone, 
W. Va. J. Kalvaitis.

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”.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

O ROSEDALE pf 
'Dr; Cleaning Co,s

HEnd. 7906 X 
❖ C. F. PETRAITIS, Prop. J
| 6702 Superior Ave., 4

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

EKSKURSIJA

Išplaukia iš New Yorko 

laivu PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 24 d. 

Per Hamburgą

Trečios klasės laivakortes
$107.00
.$181.00

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

Nepriskaitant taksus.
Ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI
TZELEIVIAI j Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 
-*•*- žinomų ekskursijų vadų, parinktų del jų prityrimų ke
lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams uostuos, ke
lionėje ir laive.

DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio



! Kas Girdėt Clevelande-Aplelinkese i
j ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
| “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais Į t i

APIE JONINES
Oras pranašaujama geras, bet jeigu lytu ar snigtų 

tai Lietuvių salėj bus koncertas su šokiais '

šeštadieni (Birželio 27 d.) saulei leidžiantis užku
riams smalos bačkos, tęsiasi šokiai. 11 vai. nakties pra
sideda programas. Užkuriams laužas, švenčiama Joni
nių naktis, panašiai kaip Lietuvoje. Merginos laukia 
paparčio žiedo pražydint lygiai 12 vai. nakties.

Artistai A. Vanagaitis ir J. Olšauskas dainuos Lie
tuviškų dainų pritaikintų Joninių šventei. “Dirvos” 
red. Karpavičius papasakos apie senovės Lietuvių pa
pročius Joninių šventėj, kaip senovėj Lietuviai švęsda
vo ir kokią turi reikšmę Lietuvių tautoj Joninių šven
tė. “Margučio” red. A. Vanagaitis apibudins dainos 
reikšmę Lietuvių tautoj ir paaiškint delko mes Ameri
kos Lietuviai taip branginam Lietuvių liaudies dainą. 
Turėsite visi dainuoti jums žinomas lengvesnes dainas. 
Iš dainų program© bus dainuojama visų kartu šios dai
nos: Lakštingalėli, Ant Kalno Karklai, Plaukė Žąselė, 
Šalta žiemužė, Važiavau Dieną, ir Lietuvos Himnas. 
Bukite pasiruošę visi kartu dainuoti su Dzimdzi-Drim- 
dzi. Šis piknikas bus musų visų Lietuvių .Clevelande ir 
apielinkėse nepaprasta dainų šventė. Ne choras bet mi
nia dainuosime. Dainuosime tas pačias dainas kurias 
Lietuvoj dainuodavom. Teatgyja liaudies daina, teat- 
gyja Amerikos Lietuviai, tesulietuvėja musų jaunimas 
dainuodamas musų tėvų dainas!

Sekmadienį (Birželio 28 d.) prasidės reguliaris pik
nikas su šokiais visą dieną, su visokiais žaidimais ir tt.

4 vai. po pietų bus nepaprastos ceremonijos: Rink
sime gražiausią Lietuvaitę. Musų “mėlynakės gelton
kasės”, “skaistveidės lelijėlės”, “juodakės”, gražių lie
menėlių šypsuonėlės, bukite pasiruošusios stoti į Gra
žuolių kontestą.

Į Kontestą priimama tik tos Lietuvaitės kurios už
siregistruos “Dirvos” ofise, 6820 Superior Ave., Cleve
land, Ohio, iki trečiadienio (Birželio-June 24d.) Gali 
dalyvauti vietinės ir iš kitų miestų kurios žada atsilan
kyti Joninėse. Reikia prisiųsti arba atnešti savo foto
grafiją su keletu žodžių apie save. “Dirva” ir “Margu
tis” patalpins jūsų paveikslus savo skiltyse.

Vadinasi, Lietuvaitės kurios norite laimėti gražuo
lės vardą stokite Į kontestą, užsiregistruodamos iki tre
čiadienio “Dirvos” ofise. Neužsiregistravusios negalės 
dalyvauti.

‘'Vyrų Gražuolių” kęntestas įvyks išvakarėse, kuo
met vyrai “gražiausia” atrodo. O piknike, be abejo bus 
linksma... Vyrai užsiregistruoja piknike: nejaunes- 
ni 40 metų ir ne senesni 75 metų amžiaus. Tikrai pasa
kius — neženoti jaunikiai su senbernių titulu.

Sekmadienio programe bus dainų programas, ku
riame visi dalyvaukime kartu su J. Olšausku ir A. Va
nagaičiu. Bus ir kitokių pamarginimų.

Piknike bus Įvesta garsiakalbiai ir programą pui
kiai girdėsite. Taip pat “Dirva” su '“Margučiu” duos 
laimėjimui keletą gražių dovanų.

Tokio pikniko Amerikos Lietuviai neturėjo. Visi 
kvieskite savo draugus, pažystamus ir gimines atva
žiuoti iš kitų kolonijų į šitą nepaprastą Joninių pikniką.

Šeštadienio vakare įžanga tik 25 centai. Sekmadie
nį reiks naujų bilietų ir įžanga bus 50c. Vaikams veltui.

Nuvažiuoti visi kelią žinote, o nežinantieji rasite 
nurodyta skelbime.

Snigs ar lis, o piknikas bus. Jeigu jau perdaug ly
tų tuomet turėsime koncertą Lietuvių salėje. Prasidė
tų nuo 4 vai. po pietų, o po koncerto visą vakarą šokiai. 
(Tikietai butų tie patys — 50c. visiems.)

Išvažiavo Lietuvon per “Dir
vos” agentūrą šie Clevelandie- 
čiai:

Aleksandras Poderskis, 
Kazimiera Poderskienė 
Stella Poderskytė
Sale.nona Šidlauskienė,
Pianas Glinskis,
Edvardas Andriunas.
Visi išplaukė laivu “Aquita- 

nia” ir Jonines švęs Londono 
L \ tuvių svečiuose. Clevelandą 
apleido Birželio 16 d., palydimi 
daugybes draugų j stotį. Lai
vas išplaukė Birželio 17 d.

Laimingos kelionės jiems.

Išleistuvės. Birželio 8 d. bu
vo surengta išleistuvės Corlett 
dalyje Edvardui Andriunui, ku
ris su “Dirvos” ekskursija iš
važiuoja Lietuvon visiškai ap
sigyventi. Dalyvavo išleistuvė
se giminės ir draugai. A'nd- 
liunas iš amato yra barzdasku- 
1 is. Jis pora metų atgal pirko 
per “Dirvos’’ agentūrą sau že
mės Lietuvoje ir dabar išvažia
vo apsigyventi. Rep.

“Margučiai” jau gatavi — 
galit gauti “Dirvos” krautuvė
je. Su naujomis dainomis ir 
graž'a:s pasiskaitymais.

Baigė mokslus šie Lietuviai: 
Adelgert Kolegiją ,— Julius G. 
Šukys.

Bedford high — Joe Yusko.
Glenville high — V. Ambra- 

ziunas.
Heights high — Grace R. 

Purvis.

Padėka. Šiuomi išreiškiame 
savo širdingą padėką musų ge
riems draugams pp. Samuo- 
liams, Lincevičiams, Andriukai- 
čiams ir Čižinauskams už su
rengtas mums išleistuves j Lie
tuvą, kurios atsibuvo Lietuvių 
salėje Birželio 13 d. Taipgi 
ačiū visiems kurie dalyvavo.

Aleksandras ir Kazimiera 
Poderskiai.

Lietuvių Darželio atidarymui 
paskirta diena Spalių-October 
11 diena, ateinantį rudenį. To
liau plačiau bus pranešta.

Tikisi Demokratų konvenci
jos. Clevelandas tikisi gauti 
pas save Demokratų partijos 
konvenciją 1932 metais, kurio
je bus nominuojama preziden
tas.

Divorsai Ohio valstijoje ne
pasilieka labai toli. Dabar jau 
išpuola po vieną porą persisky
rimų ant keturių porų apsive- 
dimų. 1930 metais Ohio valsti
joj buvo 66,691 pora apsive
dusių ir 16,153 poros persisky
rė.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
metinis piknikas jau netoli. Vi
suomet šios draugijos piknikai 
buna dideli ir gražus, taigi ne
praleiskit šito. Bus Liepos 26.

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

JAU ATVAŽIAVO. Dzim- 
dziai A. Vanagaitis ir J. Olšau
skas jau pribuvo į Clevelandą 
iš Daytono, kur sekmadienį tu
rėjo pikniką (ten nebuvo Joni
nės). Porai dienų dar važiuos 
į Detroitą, paskui vėl gryš į 
Clevelandą ir tada — Joninės.

Jiedu atsivežė aparatą ir iš 
visų Joninių dalyvių padarys' 
“moving pikčius”.

Įspėki t kas jiedu tokie ---------------------------Į)

Jie dalyvaus “Dirvos”-“Margučio” Joninėse

PILIEČIŲ KLUBAS
Gal dar nevisiems vietos Lie

tuviams yra žinoma kad susi
organizavo politiškas klubas po 
vardu Lietuvių Demokratų Cu
yahoga Apskrities klubas. Šis 
klubas veiks tik Amerikos po
litikos dirvoje ir yra pasiry
žęs daug ko nuveikti.

Klube gali priklausyti abiejų 
lyčių pilnamečiai piliečiai.

Kiek iš pradinių pasekmių 
matosi klubas auga nariai žy
miai sparčiau negu augdavo ki
tos musų organizacijos. Susi
tvėrė apie trys mėnesiai atgal, 
o narių jau prisirašė apie pora 
šimtų. Tas parodo kad tokia 
organizacija jau senai buvo rei
kalinga.

žinom gerai jog daug Lietu
vių yra Amerikos piliečiais, bet 
kuo jie palaidi būdami galėjo 
pasirodyti miesto gyvenime ? 
Laike rinkimų neturėdavo net 
intereso eiti balsuoti nes neži
nojo jokio kandidato nei ką jis 
išrinktas gali padaryti. Jeigu 
kurį ir išrinkdavom pridėdami 
savo balsus tai kokia nauda iš 
to būdavo Lietuviams? Jis nu
ėjęs pasisodina savo draugus 
miesto darbuose, o jus Lietu
viai žiūrėkit.

Bet jeigu visi Lietuviai ku
rie tik yra Amerikos piliečiai, 
ateiviai arba čia gimę, stos į 
savo klubą, išvien dirbdami ga
lės ne tik susipažinti su kandi
datais bet ir iš' jų ką nors pa
reikalauti, o dar daugiau, nte 
pastatyti savo kandidatą į ko
kį nors miesto ar apskrities 
urėdą.

Klubas savo susirinkimus lai
ko paskutinį ketvirtadienį mė
nesio Lietuvių salėje. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 25 
d. Visi nariai privalo dalyvau
ti, nes bus priėmimas klubo įs
tatų ir tariamasi apie kitus 
svarbius dalykus. Rudenį jau 
ateina miesto valdybos rinki
mas. Rašykites ir tie kurie dar 
nesat nariais. Jonas Jarus.

Iš Collinwood
Praeitą sekmadienį V. ir B 

farmoj atsibuvo gražus pikni
kas isLA. 362 kp. ir naujos 
larapijos. Buvo įvairių žaidi
mu su 6 dovanomis, kurias lai
mėtojai gavę apsidžiaugė. Vė
liau ir čia pradėjo lyt ir daug 
žmonių apleido pikniką. Die
nos metu nors lijo mieste, bet 
piknike nelijo, todėl dalyvau
jantieji prisilinksmino įvaliąs.

Kiek girdėt, pelno turės kuo
pa ir parapija. Toliau gi žada 
rengti piknikus paskirai kuopa 
nuo parapijos. SLA. 362 kp. 
turės piknikus Liepos 19 d. ir 
Rugp. 23, o parapija žada tu
rėt Liepos 26 ir Rugp. 9 d., ir 
vis rodos šioje pat vietoje.

Dar noriu pastebėt kad pik
nike dar pridavė dovanų vieną 
dolarį nuo duonkepio H. B. Mol- 
ny (tek Diamond 9751). Kitų 
aukos, buvo garsinta plakatuo
se.

Viena didelė bėda čia tai kad 
žmonės nedirba, užtai piknikai 
ir kitos pramogos nesulaukia 
daug publikos, nes pas žmones 
jau mažai yra skambučių. Bet 
gal taip ilgai nebus, gal laikai 
ims gerintis.

Meldžiame kitų nepamiršti 
musų paminėtų piknikų dienų 
ir nerengti tą pat dieną.

Mažas Darbininkas.

Rengia du laikraščiai

DIRVA IR MARGUTIS

BIRŽELIO-JUNE 
f

Prasidės subatoj iš vakaro 

ir tęsis per visą naktį
Baigsis nedėlios vakare. Pei- 

dieną nedėlioj bus piknikas

BIRŽELIO-JUNE

ĮŽANGA SUBATOS VAKARE TIK 25c. NEDĖLIOJ ĮŽANGA 50c YPATAI

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

toks nuotikis Amerikoje — ap-Atminkit, gerbiamieji, tai bus pirmas 
vaikščiojimas JONINIU NAKTIES taip kaip dabar daroma Lietuvoje. 
Per visą naktį bus deginama smalos bačkos, leidžiama ugnys, skrajos 
“šv. Jono vabaliukai”, apie I 2 vai. nakties šeštadienį ant platformos bus 
perstatyta tai iškilmei pritaikytas veikalas, per naktį po visą mišką skam
bės muzika per “loud spykerius” iškabinėtus medžiuose. Ant rytojaus 
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

VANAGAITIS 1R J. OLŠAUSKAS 
vietinių artistų ir artisčių..

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 1 VAKARUS.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Pijus Vosylius .............. Lt. 50
Marė Zigmantienė .......... 150
Marė Pečiulienė .............. 100
Petras Balčiūnas .............. 200
Pranas Kuisius .................. 250
Jonas Kloniunas .............. 200
Antosė Slamienė .............. 300
Liudvikas Burokas .......... 150

su pagalba gabiausių

JEIGU LIS AR AR SNIGS
Tai Lietuvių Salėje bus koncertas su šokiais 
Vanagaitis ir Olšauskas ir kiti duos puikų 

programą — įžanga bus tik 50c. Po to šokiai.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra

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


