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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Iš ANGLIAKASIŲ 
STREIKO

Steubenville, O. — Šios 
savaitės pradžioj buvo su
sirėmimas tarp streikuo
jančių angliakasių ir ka
syklų sargybos. Vienas iš 
streikerių tapo šuviu sužei
stas, kiti šiaip buvo apdau
žyti.

Buvo susirėmimai ir pas 
Dillonvale kasyklą.

Ellsworth, Pa. — Strei- 
keriai buvo surengę demon
straciją ir važiavo per mie
steli trijuose trekuose. Už
puolė juos ir s išvaikė poli
cija mėtydama akis ėdan
čias bombas. Streikeriai 
buvo priversti apleisti mie
steli. ,

Dolario vertė pakilo ir už 
ji dabar galima pirkti dau
giau. Dabar dolaris perka 
15c vertės daugiau negu du 
metai atgal, ir 32c daugiau 
negu 10 metų atgal.

Dabar geriausia pirktis 
svarbiausias reikmenis jei
gu kas išgali.

Budavojimas šioje šalyje 
per Gegužės mėnesi buvo 
19 nuoš. mažesnis negu bu
vo Balandžio mėn.

Surinktos žinios iš 3421 
miestų parodo kad per Ba
landžio mėnesi išimta lei
dimų budavonėms $162,036,- 
751 vertės, o per Gegužės 
m. — $130,398,562.

Laivų budavojimas suma
žėjo. Londonas. — Angli
joje laivų budavojimas per 
pirmą šių metų ketvirtda- 
li sumažėjo taip kaip niekad 
pirmiau nebuvo. Suvirš pu
sė laivų budavojimo darbi
ninkų nedirba. Tik 32,685 
tonų budavojimų tepradė- 
ta per tą bertainį.

Per 12 mėnesių iki Kovo 
pabaigai užsakymų gauta 
pabudavoti 129 laivus ben
drai 326,000 tonų. Tai tik 
ketvirtdalis kiek būdavo 
užsakoma 1927, 1928 ir 1929 
metais.

Pernai užsakyti 326,000 
tonai yra tik 10-ta dalis 
3,000,000 tonų kiek per me
tą Anglijoj gali pabudavot.

Iš 301,000 darbininkų ne
turi darbo 107,000 laivų bu- 
davotojų.

New Yorke steigia bied- 
niems vaikams nemokamas 
dantų klinikas. Pinigai y- 
ra iš Gugenheim fundaci
jos. Centralinė klinika, vie
na iš devynių planuotamų 
statyti, kaštuos $3,000,000.

KARŠČIAI TĘSIASI 
VIRŠ SAVAITĘ

Visas Suv. Valstijas už
klupo dideli karščiai, nuo 
ko tiesioginai ir netiesiogi- 
nai mirė apie 800 žmonių 
vienos savaitės bėgiu. Kar
ščiai prasidėjo apie Birže
lio 25 dieną ir tęsiasi virš 
savaitė laiko, šiluma nėra 
lokalė, bet apėmus didelę 
dalį šalies nuo Pacifiko iki 
Atlantiko ir apėmus šiauri
nes valstijas.

Liepos 3 dieną laukiama 
oro permainų.

Nors Birželio 26 d. vieto
mis perėjo perkūnijos ir vė
tra, padarydama daug nuo
stolių ir nors oras turėjo 
atvėsti, vienok karščiai pa
didėjo ir užsitęsė dar sa
vaitei laiko.

Vienoj tik Chicago) nuo 
karščio mirė apie 160 ypa
tų, kituose miestuose ir val
stijose mirtis paėmė po ke
lis desėtkus gyvasčių.

Vieni miršta tiesioginai 
nepakeldami šilumos, kiti 
besimaudydami prigeria ir 
sutinka kitokią mirtį gel
bėdamiesi nuo karščių.

PRIEŠTARAUJA PRIEŠ 
DRAUDIMUS

Washington. — Nuo 1 d. 
Sausio turės ineiti galėn 
uždraudimas Įvežti iš so
vietų Rusijos produktus j 
Ameriką. Bet daugelis šios 
šalies biznierių daro spau
dimą ant iždo sekretoriaus 
Mellon kad sulaikytų drau
dimo įvedimą.

Uždraudimą Rusijos pro
duktų Įgabenimo norima 
įvesti pasiremiant tuo kad 
Rusijos produktai yra pa
gaminti priverstinu darbu.

Nors sovietai ginasi jog 
tokios prievartos Rusijoje 
nėra, tačiau pagal “penk
mečio plano” visi darbinin
kai Rusijoje verčiami dirbti 
ir yra po bausme už nedir- 
bimą, o neturi teisės pasi
rinkti sau darbo vietos.

Užsimušė baletų šokikas. 
Chicago. — Birželio 26 d. 
iš viešbučio per langą nuo 
16 aukšto iššoko ir užsi
mušė garsus operų baletų 
šokikas ir mokytojas, An
dreas Pavley. Jis dabar bu
vo su Rusu baletistu Uk- 
rainskiu ir jų baletas buvo 
žinomas kaipo Pavley-Ouk- 
rainsky.

Pereitą savaitę du Danai 
lakūnai, kurie išskrido pas
kui Amerikiečius lakūnus, 
irgi perskrido Atlantiką ir 
apsilankė Berline.

Italija Pradėjo Vykdyt 
Moratoriumą

Roma. — Italijos vyriau
sybė, nelaukdama iki kitos 
šalys sutiks, pati pirmutinė 

j pradėjo vykdyti Hoover’o 
Į planą užtraukti mokėjimą 
karo skolų metui laiko.

Italijos vyriausybė pra
nešė toms šalims kurios tu
ri jai mokėti karo atlygi
nimų Liepos 1 dieną kad 
nemokėtų, ir apie tai pra
nešė Anglijai ir Amerikai.

Pati gi Italija turėjo ga
tavus pinigus mokėti toms 
šalims kurioms ji skolinga.

Prancūzija neužsileidžia
Tarp Francuzijoš ir Su

vienytų Valstijų eina karš
tos derybos už tai kad ir 
Francuzija .sutiktų paliuo- 
suoti Vokietiją nuo mokėji
mo, bet Prancūzai spiriasi 
kad Vokietija mokėtų. Ta
čiau kiek tikima tai Fran
cuzija užsileis.

Liepos 1 d. turėjo prasi
dėti moratoriumo laikas ir 
mokėjimai sulaikyti, bet 
iki tos dienos išvakarės dar 
su Francuzija nebuvo susi
kalbėta.

Italijos nekurtuose mies
tuose pradėjo sproginėti 
bombos, daug žmonių areš
tuota, bet tikrų kaltininkų 
dar nerasta. Gal but kad 
katalikų vadai keršina už 
jų politikos varžymą. Ma
tysim ką Mussolini padarys 
kada kaltininkus suims.

SOVIETŲ PROTESTAS 
SUOMIJAI

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pasiuntė aštrią 
notą Suomijai, kurioje pro
testuojama prieš Suomijoje 
“veda propagandą prieš so
vietus”, o Suomija už tai 
nieko nesidaro.

Kad sovietų agentai už- 
rubežiuose dirbą ir rengia 
valdžių nuvertimus tai ge
rai, bet jeigu prieš juos kas 
ką daro tai rėkia.

Viena priežastis del ko 
Amerika nepripažysta so
vietų valdžios yra ta kad 
sovietų agentai nesiliauja 
varę propagandos prieš tas 
šalis ir dirba jų viduje, su 
kuriomis yra padariusios 
sutartis ir yra draugingos.

VOKIETIJA GAUNA 
$100,000,000 PASKOLOS
New York. — Vokietijos 

valstybinis bankas gauna iš 
keturių valstybių šimtą mi
lijonų dolarirj kredito pa
dengimui dabartinių bėgan
čių reikalų. Vieną dalį tos 
sumos padengia Amerika, 
kitą Anglija, trečią Francu
zija, o ketvirtą Tarptauti
nis Atsilyginimų Bankas.

MUSSOLINI NENUSI
LEIDŽIA VATIKA

NUI 1
Italijos diktatorius Mus

solini praneša kad “Katali
kų Akcijos” klubai suaugu
siems ir išardytos katali
kiškos jaunimo organizaci
jos niekados nebus leidžia
mos veikti Italijoje, kadan
gi jos yra slaptos politiškos 
Įstaigos prieš ji.

Mussolini nueina dar to
liau ir reikalauja kad po
piežius atsiprašytų už Ju
goslavijos kunigų sureng
tas prieš-Itališkas demon
stracijas, kuriose buvo pa
smerkiama Italijos vyriau
sybė už varžymą katalikų 
politiško veikimo.

AUKSO D AUGIAUSIA 
NEGU KITADOS

Amerika pasiekė naują 
rekordą sutuokime didžiau
sio rinkinio piniginio auk
so. Federal Reserve Ban
kas skelbia kad Birželio pa
baigoj Suv. Valstijose tu
rėta aukso $4,893,000,000 
vertės, net $90,000,000 ver
tės daugiau negu apie Bir
želio vidurį.

ALKOHOLIO INDUS
TRIJOS DIDUMAS
Prohibicija Įvesta Sausio 

mėn. 1920 metais, virš vie
nuolika metų atgal. Dabar 
esamomis apytikrėmis ži
niomis pasirodo ant kiek ji 
atsiekė savo tikslo.

Vienuolika metų yra ga
na ilgas laikas ir per tą lai
ką prohibicija galėjo ir pa
sirodė ant' kiek ji yra rei
kalinga ir naudinga. Jei
gu prohibicija butų galima 
buvę nors šiek-tiek įvykdy
ti ir tai buvo gana laiko pa
sirodyt kiek iš jos naudos 
buvo.

Kaip skaitlinės parodo ši 
musų Amerika, linkus prie 
Įstatymų gerbimo šalis, da
bartiniais laikais praleidžia 
po apie tris bilijonus dola- 
rių kas metai ant svaigi
nančių gėrimų. Ir šis slap
tas, priešistatymiškas svai
ginančių gėrimų platinimas 
tapo viena iš Amerikos di
džiųjų industrijų.

Ant svaiginančių gėrimų 
Amerika išleidžia kas metai 
po tiek kiek 1929 metais iš
leista ant gazolino; o tai 
dabar motoro gadynė.

1929 metais plieno išdir- 
bystės išdavė savo dirbiniu 
už $3,356,894,000.

Svaiginančių gėrimų nu
pirkta už $2,848,000,000.

Dar kitas blogas dalykas 
tai kad prohibicija kreipia 
Ameriką nuo alaus ir. vyno 
prie stiprių gėrimų.

Tarp 1914 ir 1929 metų 
stiprių alkoholinių gėrimij 
kaštai pašoko aukštvn nuo 
$663,000,000 iki $2,200,000,- 
000, arba 300 nuošimčių.

Amerikos rimtiems gy
ventojams reiks/ rimtai ko
voti atsikratymui prohibi- 
cijos. Akli fanatikai nema
to to blogo ir pasiryžę ko
voti už jos palikimą.

APSKRIDO APLINK 
ŽEMĘ Į 8 DIENAS
New York. — Liepos 1 

d. sugryžo Į Roosevelt or- 
laivių aikštę du lakūnai, 
Wil Post ir Donald Gatty, 
kurie iš čia išskrido Birže
lio 23 d. 3:53 vai. ryto ke
lionėn aplink žemę. Keli 
lakūnai jau aplėkė žemę bė
gyje keletos pastarų metų, 
bet šių dviejų mažų vyrukų 
tikslas buvo parodyt kaip 
greičiausia galima apke
liauti žemę. Jie, išskrisda
mi ton pavojingon kelionėn 
sakė jog galima apsukti že
mę i mažiau negu 10 dienų. 
Ir savo pažadą išpildė, ke
lionėj truko tik 8 dienas ir 
15 valandų. Pusė to laiko *• 
sunaudota pasilsiams, o tik
ras ore išbuvimo laikas bu
vo tik 4 dienos ir 8 valan
dos.

Kelionės išviso padarė 
15,474 mylias. Skrido per 
Atlantiką, iš Anglijąs Į Vo
kietiją, iš Berlino j Maskvą, 
paskui per Sibirą su susto
jimais Novosibirske, Irkut
ske, Blagoveščenske ir Ha- 
barovske. Iš Habarovsko 
perlėkė Pacifiko siaurą da
lį i Alaska, iš Alaskos per 
Edmontoną, Kanadoj, skri
do Į Cleveland, O., padary
dami tik vieną sustojimą 
Suv. Valstijose.

Savo išskridimo punktų 
New Yorką pasiekė Liepos 
1 d., 7:47 vai. vakare.

10 Užmušta Ispanijos 
Rinkimuose

Madridas. — Birželio 28 
d. Įvyko respublikos seimo 
rinkimai. Nežiūrint griež
tos cenzūros, išeina žinios 
jog rinkimai paėmė dešimts 
gyvasčių. Nors Ispanai sa
kė kad prie karaliaus netu
ri laisvės išsireikšti kaip 
nori, bet matyt kad ir ka
raliui pasitraukus yra to
kių kurie užgina žmogui 
laisvai protauti ir balsuoti. 
Daug žmonių sužeista.

Daugelyje vietų laimėjo 
respublikoniški socialistai.

Katalonijoj atsiskyrėliai 
laimėjo didelę daugumą at
stovų.

Katalonijos atstovai su
važiavę į seimą išspręs savo 
likimą. Seimas susirinks 
Liepos mėn.

Ispanija gavo iš Francu- 
zijos banko $12,000,000 pa
skolos.

Lowell, Mass. — Čia mi
rė Humphrey O’Sullivan, 
77 m. amžiaus, kuris išra
do avalams guminių kulnų 
išdirbimą. Dabar jo išra
dimas naudojamas visame 
pasaulyje ir labai naudin
gas.

KIEK IŠMOKAMA 
DAKTARAMS »

Kaip apskaitliuojama, S. 
Valstijų gyventojai į metus 
išmoka daktarams net tris 
bilijonus (3,000,000,000) do- 
larių. Ton sumon Įskaito
ma ir vaistai.

Apie $750,000,000 išmėto
ma beverčiams vaistams.

IR VĖL NAUJIENOS!
Kiekviena parapija per va-,neaišku). Jų 
sąrą turės išlaikyti po “a- Į siančios- 

pastalę”?

Kaunas.
Nedaug dar laiko praėjo 

nuo to, kai pasirodė pirmo
sios “KAKo” intrukcijos, 
Įsakiusios klebonams šaukti 
šventoriuose susirinkimus, 
ir priiminėti rezoliucijas. 
Iš tų susirinkimų išėjo dide
lis “šnipštas”. Sakoma, 
greičiausiai, dėl to, kad 
Kaunas toks nepaprastas 
miestas: jame beveik nega
limas joks slaptas susitari
mas: viskas bematant išei-
na aikštėn, ir išeina kaip tik ten, ar kiek vėliau, tos ar- 
per anksti. Ne veltui vienas batėlės Įtakoj, esanti suda- 
feljetonistas pasiūlė priimti ryta tarp krikščionių demo- 
Kauno herbu ilgą liežuvį: kratų ir liaudininkų nepuo-
turime prisipažinti — kau
niečiai greit viską išplepa ir 
pirm negu kas užsimojama 
suduoti kam nors netikėtą 
smūgį, jau visi apie tai kal
ba ir net laikraščiai prade
da rašyti........

Šiomis dienomis kaunie
čiai vėl patvirtino, kad jie 
dar toli gražu nėra išsiža
dėję gal ir ne labai girtino 
savo papročio — kai ką per 
anksti pašnibždėti. Kalb‘ 
ma, kad šventorių susirin
kimų vajui nuėjus nie
kais, sumanyta — sugalvota 
visai naujas dalykas. Į gy
venimą grįžta paskutiniu 
laiku “KAKo” į šalį nu
stumtas KVC, arba bent jo 
kai kurie žymus veikėjai. 
Bendromis jėgomis su “KA- 
Ku” norima sudaryti tam 
tikras atostogų veikimo šta
bas. Viena tiktai yra kliūtis 
—kad tai • kurie numatyti 
štabo nariai tikrą laiką ne
galės gyventi Kaune. Bet 
tai, turbūt, nelabai svarbu, 
atsiras kiti. Šis štabas tu
rįs paskirstyti po Lietuvą 
visą eilę studentų ateitinin
kų, taip pat ir veiklių mok
sleivių ir klierikų. Tie štabo 
pasiuntiniai busią apgyven
dinti po vieną klebonijose. 
Ten turėsią gauti 'visą iš
laikymą ir dar “smulkioms 
išlaidoms” po 30—50 litų 
mėnesiui (iš kieno kišenės.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEW YORK 
“The Lake Cities Express”

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

(Be Ekstra Primokėsimų)

INDIVIDUALUMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS
New Yorko Stotis randasi gretimai visų 

Laivų prieplaukų

Rezervacijų ir Informacijų šaukit City Ticket Off:ce CHerry 1S12 
arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED

pareigos bu- 
“sąmoninti” tą 

parapiją, kurios duona bus 
valgoma. Tas savotiškas “a- 
paštalas” turėsiąs rūpintis 
visa eile organizacijų, savo 
atsakomybe išminėti leidi
mus susirinkimams, tuos 
susirinkimus šaukti, juose 
kalbėti, žodžiu sakant, būti 
viskas. Keliose vietose toki 
apaštalai” jau pradėjo dar
bą.

Prisimenama ir nelabai 
seniai pas p. Šleževičių įvy
kusią arbatėlę, Į kurią buvo 
pakviesti krikščionių demo
kratų veikėjai. Sako, kad 

limo sutartis. ‘Rytas’ nepul
siąs “Lietuvos Žinių”, o Lie
tuvos Žinios” nebekalbė
siančios prieš klerikalizmą 
ir nepulsiančios “Rytą”. A- 
teitininkai nekliudysią veik
ti greta su varpininkais, o 
varpininkai nė žodelio nesa
kysią dėl ateitininkų veiki
mo.

Taigi praktikoje turėtų 
taip išeiti: jeigu kaimo jau
nimas varpininko studento 
b.us suorganizuojamas Į va- 
dimuosius “kultūros” būre
lius ir susirinkimuose skai
tys straipsnius iš “Kultū
ros” apie žmogaus visiškai 
ne dievišką kilmę, arba ims 
skaityti “Vagos” atvirus 
kunigijos koliojimtis tai kle
bonai turės tylėti, arba net 
ir laiminti, nes juk tai bus 
santarvininkų darbas. O 
jeigu pamatys jaunalietu
vių arba skautų būrelį, tai 
visus perkūnus ant jų pa
leisti, nes juk tai “ didžiau
si Bažnyčios priešai....”

Ką gi,' turėsim linksmą 
vasarą.. . . Laukite dabar 
tolimųjų Lietuvos kampelių 
gyventojai naujų “apašta
lų”, o moterėlės, gausingiau 
neškite į klebonijas kiauši
nių ir skilandžių, nes reiks 
gi klebonui noroms neno- 
roms “apaštalą” kuo nors 
maitinti....

“L. A.”
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Astuoni užsimušė. Per
eitą sekmadieni Pittsburgo 
srityje, automobilių nelai
mėse sutiko mirtį astuonios 
ypatos, 13 kitų sužeista.

Viso nuo pradžios šių me
tų autoihobilių nelaimėse 
užmušta 150 ypatų.

Bendrai suėmus šių me
tų penkių mėnesių automo
bilių nelaimes ir pereitų 
metų, tai šymet sutiko mir
ti per tą laiką 17 ypatų ma
žiau negu pernai.

Audros ir perkūnija. Bir
želio 27 d. bėgyje 24 valan
dų čia užėjo trys perkūni
jos, kurios pridarė daug 
nuostolių. Žaibas įtrenkė 
ir padegė daug namų.

Oras buvo labai karštas 
per kelias dienas.

Allegheny upėj laike per
kūnijos žaibas nutraukė 
plaukiką, kuris gryžo iš ki
tos upės pusės užėjus aud
rai. Tas plaukimas, Char
les J. Sabow, 21 m., buvo 
gerai pasižymėjęs ir upėje 
išgelbėjo daug skęstančių 
vaikų per pastarus kelis 
metus.

Pittsburgh norima Įsteig
ti 120 stočių aprūpinimui 
pienu biednų šeimynų kū
dikių. Tuo tarpu ginčija
masi apie paskyrimą reika
lingos tam tikslui 815,000 
sumos. Vieni sako kad iš 
mokyklų tarybos galima tą 
sumą gauti, kiti sako kad 
miesto valdyba turi tą pa
rūpinti.

Miesto majoras tardo
mas. Po ilgų skandalų ir 
Įtardinėjimo naudojime vi
suomenės pinigų savo rei
kalams, iškelta bylos ir ve
dama tyrinėjimai miesto 
majoro Kline depozitų ban
kuose. Kreiptasi Į 50 ban
kų kad jie pristatytų paro
dymus apie juose esančius 
Kline depozitus. Taipgi ty
rinėjama ir atstatydintas 
buvęs miesto reikmenų su
pirkinėtojas, kuris su ma
joru kaltinamas sunaudoji
me miesto pinigų savo nau
dai, priduodant didesnės 
sąskaitas už pirkinius negu 
jie verti.

Majoras ir supirkinėto
jas pastatyti po $5,000'už
stato kiekvienas kad pribū
ti; Į teismą kada bus pa
šaukti.

Komunistų demonstraci
ja. Birželio 30 d. komuni
stų vadovaujami streikuo
janti angliakasiai ir jų šei
mynos surengė demonstra
ciją. Dalyvavo apie 7,000. 
Susirinko West Parke, N. 
S., kur pribuvo žmonių iš 
Allegheny ir aplinkinių ap

DAYTON
skirčių streikuojančių ang
liakasių. Didelėjo kaitroje 
maršavo ilgą galą gatvė
mis. Nešė iškabas su to
kias obalsiais: “Paliuosuo- 
kit visus suimtus streike- 
rius”, “Kovokim prieš iš
metimą 'iš namų”, “Mote
rys. Organizuokitės prieš 
badą”, “Duokit Kūdikiams 
Veltui Pieną”.

Demonstrantai ėjo Į ap
skrities valdybą išstatyti 
reikalavimus. Bet komu
nistai nuvedė juos ne ten 
kur apskrities valdyba yra, 
o visa Į kitą vietą, ir taip 
įteikti peticiją planai nuėjo 
veltui.

McKEES ROCKS, PA.

Seimas. Birželio 14 d. 
čia prasidėjo A. P. L. A. 
seimas. Suvažiavo delega
tų iš kelių kuopų viso 42. 
Prieš seimą turėjo surengę 
koncertą pastangomis vie
tinių arba centro. Šalip 
dainų' ir kitko tą vakarą 
buvo ir kalbos, bet visi ge
rai suprantat kokios. Dau
giausia garbino sovietų ro
jų, o dergė Smetoną ir “fa
šistus”, išniekino ir Lietu
vos vėliavą. Salė buvo pa
puošta vėliavomis Lietuvos 
ir Amerikos, bet musų ne- 
praustburniams darėsi ne
jauku matant. Lietuvos vė
liavą, todėl liepė seimo ren
gimo komitetui ją išiųiti. 
Tai tokie yra musų įtūžė
liai raudonukai, už ką tikri 
Lietuviai turėtų- juos pa
smerkti ir visai jų nerem
ti. Pamatytų jie tada ką 
jie padarys be Lietuvių. Jei 
jiems Lietuviai ir jų vėlia
va nepatinka lai eina pas 
nigerius.

Prigėrė. Birželio 23 d. 
prigėrė Mateušo Danelevi- 
čiaus 7 metų amžiaus vai
kutis. Jis žaizdamas pa
upyje paslydo ir įkrito į 
dumblą. Nors ir nebuvo gi
lu bet ištraukus buvo per- 
vėlu atgaivinti.

Piknikas. Birželio 28 d. 
A. P. L. A. 2 kuopa turėjo 
savo pikniką A. Amšiejaus 
farmoj. Žmonių atsilankė 
neperdaugiausia, veik tik
tai vieni kuopos nariai. Gal 
kiti pabūgo lietaus, nors 
nelijo. Kiti gi neturi iš ko 
po piknikus važinėt.

Keistas' buvo dalykas tai 
kad visiems pikniko darbi
ninkams buvo įtaisyta rau
doni ženkleliai, nors nariai 
ne visi yra raudoni, dau
giausia balti, ir darbinin
kai kurie nesijaučia raudo
nukais, turėdami ant savęs 
raudonus ženklus raudo iš

Persišovė Antanas P. Sa
kalauskas. Pereitą sekma
dienį netikėtai persišovė ir 
mirjė Antanas P. Sakalaus
kas, 37 metų amžiaus, nuo 
229 Rita st.

Pas Sakalauskus atsilan
kė jų švogeris Jurgis Žilin
skas ir jiedu užlipo ant an
tro aukšto, kur pradėjo eg
zaminuoti revolverį. Tą re
volverį, kaip paaiškėjo, Sa
kalauskas buvo pasiskoli
nęs nuo Žilinsko, nes rengė
si važiuoti atostogų. Neži
nodamas gerai kaip revol
verį vartoti, sako Žilinskas, 
jiedu su Sakalausku jį ap
žiūrinėjo. Žilinskas sako, 
Sakalauskui bečiupinėjant 
šautuvą, jis išgirdo šūvį, 
bet tuo tarpu nemanė kad 
šūvis jį lietė, tik kada Sa
kalauskas pasakė kad jis 
persišovė Žilinskas suprato 
dalyką. Kulka perėjo per 
apatinę pilvo dalį. Nuvež
tas j ligonbutį Sakalauskas 
už valandos mirė.

Miesto daktaras tyrinėja 
tą persišovimą ar tikrai 
taip buvo kaip Žilinskas sa
ko. Velionio laidotuvės bu
vo iš $v. Kryžiaus bažny
čios Liepos 1 d. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Liko velionio našlė Rožė, 
sūnūs Ernestas ir duktė Ri
ta; Daytone liko sesuo Pra
nė Žilinskienė ir brolis Juo
zas; kita sesuo gyvena Pa. 
valstijoje. Lietuvoje gyve
na motina ir vienas brolis.

Koresp.

gedęs. Tokių dalykų netu
rėtų daugiau būti.

Ten Buvęs.
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BROOKLYN, N. Y.
Kupiškėnų Klubas auga. 

Kupiškėnų Bendro Klubo 
1-ta kuopa šioje srityje su
sidarė milžiniška. Pastan
gomis iniciatoriaus ir gene
ralinio organizatoriaus Jo
no J. Kulio Kupiškėnai ir 
jų rėmėjai padarė didelį 
žygį pirmyn. Birželio 21 
d. buvo sušauktas pirmas 
šios' kuopos susirinkimas ir 
išrinkta valdyba. Piriųinin- 
ku tapo Antanas Alekna, 
iš Maspeth; vice-pirm. Po
vilas Kulis; iždininku Ona 
Bočiulienė; raštininkė Pra
nė Lazdynienė-Glemžaitė ; 
keliolika ypatų apsiėmė bū
ti organizatoriais. Visi val
dyba pažangus žmonės, iš 
kurių tikimasi daug gero 
Kupiškio liaudies namui.

4-ta kuopa turi virš 200 
narių ir vis dar rašosi; re
mia Kupiškėnų tikslą inte
ligentija, profesionalai, biz
nieriai ir šiaip apsišvietę 
Lietuviai.

Dr. B. K. Vencius, Brook- 
lynietis, taip pasakė: kad ir 
šimtą kartų per metus kas 
ateitų rinkti aukų Kupiškio 
Liaudies namui, jis vis duo
tų po $1.20. Nors aš esu 
Dzūkas, sako Dr. Vencius, 
bet pritariu Liaudies Namų 
steigimui Lietuvoje.

Labai gražiai pasirodė 
Albany, N. Y., Amerikoje 
gimusių Lietuvių Glee Kitų 
bas, jis paskyrė $10 Kupiš
kio Liaudies Namui ir pir
mininkė F. Danelevičaite 
prisiuntė tą auką į Brook- 
lyno 4-tą kuopą. Butų ma
lonu kad h’ kitų miestų Ku-

HARTFORD, CONN.
Įspūdingos SLA. 124 Kuo
pos Jubilejaus Ceremonijos

Birželio 21 d. Liet. Drau- 
’ gijų sąryšio parke Glaston

bury buvo paminėta 25 me
tų SLA. 124 kuopos gyva
vimo jubilejus. Privažiavo 
daug svečių net iš Mass, ir 

' New Jersey valstijų; taip- 
’ gi inkorpore dalyvavo trys 
' vietos didžiausios pašalpi- 
' nes draugijos, jas gražiai 
' pasitiko SLA. kuopa su įs- 
' pudingomis ceremonijomis.

Kiekviena draugija atski- 
' rai rikiuotėje maršavo į 
' priėmimo vietą, kur tarpe 
' plevėsuojančių Lietuvos ir 
■ Amerikos vėliavų SLA. 124 
’ kuopos pirmininkas iškil- 
’ mingai jas sutiko. Tai bu- 
• vo draugijos Šv. Juozapo, 
> Šv. Jono Evangelisto ir D. 
' L. K. Vytauto. Visu laiku 
’ orkestras grojo maršą. 
; SLA. kuopos pirmininkas 
’ V. M. Čekanauskas trum

pais žodžiais pasveikino da- 
' lyvaujančias draugijas, jų 
! atėjusiems nariams kožnam 

padavė ranką kaipo ženklą 
j širdingo fraternalizmo, ir 
1 pakvietė draugijų narius 
‘ prie stalo, kur juos vaišino, 
' orkestrui grojant. Publika 
' ceremonijos palydėjo ploji- 
! rnais.

Programas. Po užkan- 
’ džio, trimitui sugaudus pu

blika susirinko po medžiais 
prie estrados. Orkestras 
sugrojo Amerikos ir Lietu- 

’ vos .himnus, publikai prita
riant, tada p. Čekanauskas 
savo įžanginėj kalboj svei- 

' kino visus susirinkusius ir 
dėkojo jiems už skaitlingą 
dalyvavimą jubilejiniam iš
važiavime. Po to perstatė 
kaipo pirmą kalbėtoją se- 

i nelį SLA, darbuotoją Ant. 
K. Mašiotą, įsteigėją SLA. 
124 kuopos. Po to išeilės 
kvietė garbės svečius, drau
gijų pirmininkus: Šv. Jono 
Evangeliko draugijos var
iu kalbėjo K. J. Kasmanai- 
tis; Šv. Juozapo draugijos 
vardu — S. Gąučas, kuris 
net įteikė nuo savo draugi
jos dovaną $5.00 ir raštiš
ką linkėjimą. Vytauto dr- 
jos vardu kalbėjo Jonas Pe- 
trukevičius, kuris taipgi į- 
teikė dovaną penkinę. Po 
draugijų atstovų kalbų at
sakė kuopos pirmininkas 
Čekanauskas, padėkodamas 
už jų gerus linkėjimus ir 
dovanas.

SLA. veikėjai programą 
papildė savo įspūdingomis 
kalbomis ir linkėjimais. 
Kalbėjo SLA. Conn, aps
krities pirmininkas J. Ta- 
reila, ižd. A. J. Viznis, sekr. 
A. Bilietą, ir organizato
rius B. Vedeikis. Taipgi 
Mass. SLA. apskrities var
du ižd. Jonas Dvareckas iš 
Worcester, ir SLA. kuopų 
veikėjai-viršaičiai: Jaunuo
lių 368 kp. pirmininkas A. 
Kvedas, 57 kp. VI. Jankau
skas, 318 kp. J. Krasinskas.

Po kalbų, p. Čekanauskas 
skaitė prisiųstus šiai kuo
pai sveikinimus iš įvairių 
vietų.

Po programo sekė pasi
linksminimai, šokiai, pašne
kesiai ir tt.

žodžiu sakant, jubilejinis 
išvažiavimas gerai pavyko 
ir visi išsivežė iš jo malo-

IŠ ŠKOTIJOS
ŠKOTIJOS LIETUVIU 

NAUJIENOS

Škotijos Lietuvių gyveni
mo istorija yra įvairi ir 
marga. Čia visko butą, ir 
gero, ir blogo, iš ko reiktų 
kaip kam pasimokyti ir ne
daryti daugiau tokių klai
dų. Tik gaila kad musų 
vietos korespondentai taip 
puikiai moka nudailinti-iš- 
pusti dalykus kad skaitan
čiam Amerikos Lietuviui 
atrodo jog čia viskas eina 
puikiai. O nekuriu dalykų 

, istorija yra stačiai šlykšti.
Turime čia ir savo laik

raštuką, “Išeivių Draugą”, 
kuris yra pusėtinai susi
traukęs ir ne tik nešvarus 
išvaizda bet ir savo dvasia. 
Matosi susmukimas, suiri
mas, nelyginant nusigyve
nusio ar prasigėrusio uki- 
ningo stogas. Mat, vis yra 
trukumas tų pinigų, o tuo 
tarpu matoma žmones mė
tant pinigus ten kur visai 
nereikėtų mėtyti. Paveiz- 
dan, nesenai Bellshill kolo
nijos Lietuviai surengė pa
minėjimą Kun. Petrauskio 
10 metų sukaktuvių darba
vimosi Škotijos Lietuvių 
tarpe. Nieko negalima bu
tų primesti už tai jei pats 
jubilijantas butų to vertas 
už savo darbus. Bet kuo
met prisimeni Škotijos Lie
tuvių istoriją iš 1921-22-23 
metų, kuomet nekalti žmo
nės tąsyta po kalėjimus ir 
pagaliau visai išgrūsta į 
Lietuvą, visai be jokios kal
tės, o tik už tai kad buvo 
kitokios dvasios žmonės ir 
inteligentai, nesutinką su 
kunigo pažiūromis, ’ reikia 
paaiškinti dalykas.

Dabar gi dirbama-rengia- 
ina paminėjimas to kunigo 
10 metų darbavimosi sukak
tuvių visai nenurodant kas 
atlikta.

Pats laikraštis žymiai su
kamas į klerikalizmo pusę 
ir neretai visai šmeižia da
bartinę Lietuvos vyriausy
bę tik už tai kad ji neleidžia 
kunigams politikuoti, o lie
pia dabot parapijonų dūše
les. Pačius Lietuvius gru
puoja visokiais, vien tik už 
tai kad jie nepriklauso į pa
rapiją. Toks darbas labai 
kenkia musų gyvenimui ir 
veikimui. Kolei taip bus 
tai Škotijos Lietuviai nega
lės turėti nieko gero.

Ką norėsi tokį laikraštį 
remti jeigu jame nieko nė
ra apart skystų korespon
dencijų ir pasenusių žinių. 
Jei kas ką nori parašyti tai 
jei ne pagal kunigėlio kur
palio tai jam vietos nėra. 
Taip dalis musų darbuoto
jų nustojo veikę ir nusito
lino nuo visko, kiti dirba 
Amerikos ir Lietuvos 
tuviams. Tai prie ko 
veda erzinimas musų 
vių. Tokių erzintojų

DETROIT
VISKO PO BISKĮ

Detroitas garsus savo di
delėmis išdirbystėmis, ku
rios daugiausia yra auto
mobilių. Darbai šiuo laiku, 
kaip jau per pastarus pora 
metų, eina silpnai. Bedar
bių randasi nesuskaitomos 
daugybės. Kai kurios au
tomobilių dirbtuvės per ke
letą mėnesių dirbo geriau, 
bet dabar vėl ima sustoti. 
Daugiausia dirbama po po
ra ar tris dienas į savaitę. 
Iš Fordo dirbtuvių nesenai 
visiškai atleista apie 16,000 
darbininkų ir atimta iš jų 
dirbtuvės ženklai.

Daug kartų tenka matyti 
klaidingų pranešimų iš De
troito. Buna skelbiama kad 
Fordas priima desėtkus tū
kstančių naujų darbininkų. 
Bet priėmimas buna toks: 
paleidžia beveik visus dar
bininkus po biskį, o po ke
lių savaičių jiems sugryžus 
į darbą skelbia kad priėmė 
į darbą desėtkus tūkstan
čių naujų darbininkų.

Yra tokių Fordo darbi
ninkų kurie jau pora metų 
neturi darbo. Čia važiuoti 
jieškoti darbo visai neapsi
moka.

Detroito Lietuviai. Det
roite Lietuvių yra visokių 
pakraipų, kaip ir visur.

Čia yra trys Lietuviškos 
parapijos. Pirmutinę para
piją sutvėrė Kun. K. Valai
tis, vardu Šv. Jurgio, kurią 
dabar valdo Kun. J. B. Či- 
žauskas apie dešimts metų. 
Kun. Valaitis darbuojasi 
tarp Lenkų ir Lenkų ir ka
da reikia pagelbsti Šv. Jur
gio parapijoje.

Antra parapija Šv. Pet
ro, ji nelabai didelė. Joje 
klebonauja Kun. V. Mase- 
vičius, 
jis čia 
metų, 
bia.

Šv. Antano parapija yra 
trečia, kurią suorganizavo 
ir dabar klebonauja Kun. 
Ig. Boreišis. Ši parapija 
labai gražiai gyvuoja, auga, 
ir parapijonys santaikoje 
dirba. Bažnyčią turi muri-

DZ

darbštus kunigas; 
randasi jau keletas 

parapijonys jį ger-

apsi- 
apie 

Šioje 
daug 
turė-

nę, turi ir mokyklą, kurioj 
mokytojauja penkios vie
nuolės. Parapijonys savo 
klebonu ir jo darbais labai 
pasitenkinę.

Detroite randasi daug ir 
juodukų; visos automobilių 
dirbtuvės juos priima dar
ban. Jie daugiausia 
gyvenę tarp Lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčią, 
srityje taip pat yra 
Žydų. Lietuviai čia
jo apsipirkę namus, bet ki
ti pardavė Žydams, jie su
leido juodukus, paskui ir 
Lietuviai priėmė juodukus 
į savo namus gyventi. Det
roite yra tokių vietų kur 
juodukams nevalia gyventi. 
Jeigu Lietuviai butų buvę 
vienybėje jie butų galėję 
sulaikyt juodųjų įsigyvani- 
mą tarp jų.

Detroite yra net šeši Lie
tuviai daktarai: J. Jonikai- 
tis, F. Matulaitis, J. Bur
ba, J. P. Surbis, M. D. Pa
le vicius ir J. B. Rydzaus- 
kas.

Tarp Lietuvių darbuojasi 
si šie advokatai: J. Jeffer
son ir J. P. Uvick. Turbut 
yra ir daugiau Lietuvių ad
vokatų.

Lietuviai graboriai yra: 
Ch. Steponauskas, J. Bal
čiūnas ir D. Brazis.

Viadukas P. J. ,

Neapsieina be Fordo. Ne
žiūrint kilusių didelių vai
dų tarp miesto valdybos ir 
Fordo kompanijos del išvo
gimo iš bedarbių šelpimo 
fondo $200,000, miesto ta
ryba priversta yra kreiptis 
į Fordą prašyti $3,000,000 
paskolos išgelbėjimui mies
to valdžios nuo bankruta- 
vimo.

Miesto valdybai pritruko 
pinigų 'išmokėti algas tar
nautojams. Taipgi rūpina
masi išgauti $90,000,000 pa
skola aprūpinimui miesto 
bėgančių reikalų ateinančią 
žiemą, nes jeigu tų pinigų 
neturės visi miesto tarnau
tojai, darbininkai ir valdi
ninkai negaus algų.

Iki šiol miesto valdyba 
jau išleido virš $17,000,000 
šelpimui apie 100,000 be
darbių. 30,000 šeimynų vi
siškai priklauso nuo miesto 
pagalbos. Koresp.
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Kas gaus “Dirvai” vieną naują metinį skai
tytoją gaus šią $2 vertės knygą dovanų 
(Gaus ir kas pats sau naujai užsirašys)

NAMU DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 174 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui Įvairių ligų.

Parašė Dr. A. J. KARALIUS 
Išleido A. VANAGAITIS

Tvirtais viršeliais — $2.00

piškėnai ir jų simpatizato- n^us įspūdžius, 
riai tą pasektų. Aukas ga
lima siųsti į centrą, 3259 S.
Halsted st., Chicago, Ill.

Reporteris.

“D.” Reporteris.

Išvažiavo Lietuvon. Lie
tuvos Konsulas A. Kalvai- 

j tis iš Chicagos su žmona iš- 
Trys dolariai yra maži pini,- Į važiav0 atostogoms į Lie- 
gai, bet Dirva bus didele „ » . 4
dovana jūsiškiams užsienyje. , tuvą. Grys rudenį.

Lie- 
pri- 
išei- 
yra 

mažai, bet jie daug blėdies
padaro. Dauguma Lietuvių 
yra rimto tautinio nusista
tymo, kurie tik laukia ge
resnio vado, kuris rištų į 
vienybę, o ne skaldytų Ško
tijos Lietuvius. Ge-lis.

Nuo Redakcijos: Tamis- 
tos tulus raštus netalpino
me del to kad .jie pasirodė 
ir kituose Amerikos Lietu
vių laikraščiuose. Kores
pondencijas kad ir tas pa
čias galima siųsti keliems 
laikraščiams, bet eilių ir ki
tų raštų netalpiname jeigu 
tie patys pasiunčiami ir ki
toms redakcijoms.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Greitas Laivy Patarnavimas j Europą

H

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. 

Išplaukia reguliariai kas savaitė. Taipgi 
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PŽUMA IR ŽIURKĖS
Jau nuo seniau žmonėms 

žinoma Džumos epidemija, 
kuri ne kartą pakrėtė dau
gybės žmonių. Džuma tai 
maras, kitur vadinamas 
“juodas maras”, šio maro 
platinimui tarpe žmonių 
daug pasistanauja žiurkės, 
kurios maro perus išnešioja 
po kaimus, po miestus, ir 
net po pavienių žmonių gy
venimus. Žinoma, žiurkės ir 
pačios užsikrečia pirm ne
gu žmones užkrečia. Mies
te Bombai patirta, jog Džu
ma pirmiausia pasirodo tar
pe žiurkių keliauninkių 
(mus decumanus), ir po 
dviejų savaičių maru užsi
krečia jau juodosios žiur
kės (mus rattus), kurios pa
prastai gyvena arčiau žmo
gaus, ir dabar po dviejų sa
vaičių maras apsireiškia 
tarpe žmonių. Tam tikra ko
misija, tyrinėjusi maro pla- 
tinimąsi Indi jose 1906-07 m. 
patyrę, kad žiurkės pačios 
marą ne perneša ant žmo
nių, bet atlieka žiurkių blu
sos; kada žiurkė užsikrečia 
maru, tada blusos pas ser
gančią žiurkę nerimsta, ir 
pereina ant žmogaus, ir taip 
jau atneša Džumos perus, 
kuriais žmogų užkrečia.

Yra ir kitokį keliai, ku
riais maras pereina ant 
žmogaus. Plaučių Džuma 
pereina iš žmogaus j žmogų, 
kuomet ligonis spjaudo ar 
kosti, net kuomet perdaug 
balsiai kalba. Kitoj pusėj, 
įvairios rūšies laknos taipgi 
epidemiją platina, bakteri
jas pernešant nuo vieno 
žmogaus, ant kito. Bet visi 
tie keliai Džumos išsiplati- 
nimui nėra taip svarbus, 
kaip blusų pasitarnavimas, 
ir todėl žmonių privalumu 
yra visomis priemonėmis 
naikint blusas ir jų lervas, 
ant kiekvieno žingsnio, ne 
atsižvelgiant, kokios rūšies 
blusos nebūtų. Lyginai rei
kalinga visomis priemonė
mis naikinti ir žiurkes, ne
atsižvelgiant kaip kas apie 
jas manytų. Naikinant žiur
kes, išnyks ir blusos, o su

Greičiausi
Pasaulyje Laivai 

BREMEN 
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

perCharbourg-6 dienos per Bremen 
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tuom ir Džumos maras nuo 
žmonių bus atstumtas, ati
tolintas, ir staiga jis tarpe 
žmonių ne pradės savo pjū
tį. Teisybė, žiurkių naikini
mas nėra tai lengvas dar
bas, kadangi žiurkės labai 
veislios, ir dauginasi jos su 
ne paprastu greitumu. Vie
na patelė veda vaikus, po 
penkis ir šešis kartus me
tuose, po 8-12 stukių, o jau
nosios patelės jau vaišinasi 
ketvirtoje savaitėje savo 
amžiaus, ir veisias taip pat 
kaip ir senės, ir tokiu budu 
per metus priauga milijonai 
naujų žiurkių, kurios nevien 
naikina žmogaus turtą, bet 
ir limpančiųjų ligų bakteri
jas tarpe žmoniij platina.

Ne vienos žiurkės žmo
gui daro neapsakomą blėdį, 
yra ir daugiau smulkesnių 
žinduolių kurie lyginai įkiri 
kaip ir žiurkės, bet pasta
rieji tarp žmonių gyvena 
tik tose vietose, kuriose ne
reikalauja konkuruot su 
žiurkėmis, kaipo su gudres
niais. Paveizdan, pietinėje 
Afrikoje dar nėra žiurkių 
keliauninkių, bet ten jų vie
tą užima šikšnosparniai, 
vampirai, pelės ir kitokį gy
viai, kurie veikia tokius pat 
darbus kaip veikia žiur
kės. Ir vienatinis būdas jų 
atsigynimui ir naikinimui, 
tai saugojimas maisto, kad 
jie neturėtų kuom maitintis. 
Tokio pat budo reikia laiky
tis ir pas mus, saugojant 
maistą, idant žiurkės netu
rėti! kuom mist, o maisto 
neturėdamos jos eis iš musų 
gyvenimų, jieškot sau pato
gesnės vietos. Žiurkes tarp 
mus tik ir užveisė tūli žmo
nės, kurie nepaisėdami da
lyko, leido žiurkėms prieit 
prie ėdamų daiktų, ir taip 
atradę sau patogią vietą, 
jos apsigyveno veistis. Na
mai privalo but budavojami 
taip, kad žiurkės negalėtų 
gautis jų vidun, ypatingai 
taip turi bus budavojam 
sandėliai, kuriuose laikoma 
didesnis kiekis maisto pro
duktų. Be to reikalinga 
veist- daug gyvūnų, kurie 
žiurkes naikina, kaip pelė
dos, žebenkštys ir kiti.

Gamtininkas Rodier sako, 
jog naikinimas žiurkių, gau
dant jas siųstomis ir nuodi
jant nuodais, duoda dau
giau blėdies negu naudos. 
Vieton to jis pataria gaudyt 
gyvus patinus ir juos užmu- 
šinėt, o patelėms nieko ne
daryt. Sako, kad tas davė 
geras pasekmes Australijo
je, kuomet imtasi tokios me- 
todos. Patinų stokuojant, 
ėjo tarpe likusių kovo už 
pateles, ir tos kovos priver
tė žiurkes bėgt iš žmonių 
namų, gi patelės likosi ne 
užvaisintos, ir taip žiurkės 
skaitlius žymiai sumažinta.

Bet, rodosi, Rodier’o pa-

tarimo dar niekas ne pa
klausė ir jo siūlomą metodą 
ne praktikuoja. Šiais laikais 
žiurkių naikinimu labiausia 
rūpinasi Anglija. Ten viso
mis priemonėmis žiurkės 
naikinama laivų prieplauko
se ir sandėlių teritorijose, 
tik ne sulyg Rodier’o pa
tarimo. Ten jos mušamos 
lazdomis ir gaudomos sių
stomis, tam tyčia samdomų 
žmonių. Anglijoje yra tokių 
specialistų, kurių amatas 
pereina nuo tėvo ant sū
naus — gaudyt žiurkes, ir 
kuris yra gabesnis, tas dau
giau pelno, kadangi valdžia 
jiems moka nuo stukių, už 
nužudytas žiurkes. Atplau
kiančius iš kitų kraštų, sve
timų valstybių, laivus, tam 
tikri inspektoriai pirmiau
sia apžiūri, ar nėra juose 
žiurkių, ir jeigu surandama 
žiurkių buvimo ženklai, lai
vai tuojau sulaikomi nuo 
priplaukime prie kranto, ir 
rukinami sieros rukščia, 
kad taip sunaikinus bakte
rijas limpančių ligų, kurių 
galima tikėtis pas laivuose 
esančias žiurkes.

Abelnai yra patariama vi
siems žiurkes naiknt viso
kiais budais. Naikinant 
žiurkes, kaip galima ir įma
noma, žmogaus sveikata 
kiekvienu kartu bus sauges
nė, nes sumažėjus žiurkių 
skaitliui, sumažės epidemi
jos, nes nebus jas kam iš- 
platint tarpe žmonių.

V. S. Jokubynas

ELEKTRA 
GINTARE

Daug šimtų metų prieš iš
radimų elektros žmonės jau 
žaidė su elektra ir nežinojo 
nieko apie elektro-megnetą.

2200 metų atgal Graikai 
patyrė kad gintaro šmotas 
patrintas j ką nors traukia 
prie savęs mažus dalykus.

Gal but jiems niekad ne
užėjo į galva kad jie žaidžia 
su milžiniška spėka.

Graikai gintarų vadino 
Elektronu.

Už šimtmečių vėliau ne- 
kurie mokyti vyrai vis dar 
trynė gintaro šmotus ban
dydami ištirti jo magnetiš
kos spėkos paslaptis.

Po ilgų bandymų su gin- 
atru, vėliau patyrė kad šil
kas ir stiklas taipgi turi 
traukimo spėkų kuomet pa- 
trinamas.

Dar toliau elektra tyrinė
jant, patirta kad geriausia 
elektrų išduoda stikliniai 
globusai ir cilinderiai. Su 
tuo ir prasidėjo žaidimai su 
elektra. Bet vėl ilgai ėmė 
iki prieita prie tikro išradi
mo elektros - spėkos ir nau
dos.

KAIP KAS AUKŠTAI

Eina geryn.
— Na, Baltrau, kas gir

dėti? Kaip tavo uošvė?
—O, viskas eina geryn! 

Uošvė taip užkimo, kad ne
gali nė žodžio ištarti. Na
mie visai ramu.

Sąryšyje su Prof. Pic- 
cžtrdo kelione į dausas, ne- 
prošalį bus skaitytojui su
sipažinti su nekurtais fak
tais apie tai kaip dalykai 
stovi aukščiau musų galvų.

Aukščiausias pasaulyje 
bįudinkas, vardu Empire 
State Bldg., yra 1,240 pėdų 
aukščio.

Paukščiai išlekia iki 1 
mylios aukščio.

Lietaus debesys plauko 1 
mylios aukštume.

Temperatūra pasiekia ša
limo laipsnį neiškilus 2 my
lių aukštumo.

Merkuras (gyvsidabris) 
sr.šala 5 mylių aukštumoj.

Aukščiausias pasaulyje 
kalnas Everest (Azijoje) 
yra \x/> mylios aukščio.

Cirrus debesėliai (baltie
ji) iškyla iki 30,000 pėdų 
(apie 5 mylias).

Virš 5 mylių ore jau nė
ra. jokių debesų nei vėjų.

Nuo 5 iki 14 mylių aukš
tumoje temperatūra (oras) 
yra maždaug vienodas apie 
9>0 laipsnių žemiau zero.

Kapt. Gray buvo pakilęs 
balionu 42,270 pėdų, arba 
virš 8 mylių aukščio.

Leit. Soucek, Suv. Vals
tijų kariškas lakūnas, buvo 
pakilęs oroplanu 43,166 pė
das arba netoli 9 mylias.

Prof. Piccard pasikėlė iki 
virš 52,000 pėdų.

Nuo 12 mylių aukštumos 
jokia gyvybė negali laiky

tis nepasiėmus su savim ok- 
ųigeno kvėpavimui.

Keli metai atgal buvo iš
leistas į orą balionas be

žmogaus ir balionas buvo 
iškilęs 22 mylias. Niekas 
kitas nėra tokių aukštumo 
nuo žemės pasiekę. •

Siųskit užmokestį 2c pašto štampais
Reikalaukit “Dirvoje”
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= Kas gaus “Dirvai” vieną naują metini skai- = 
tytoją gaus šią $2 vertės knygą dovanų =

= (Gaus ir kas pats sau naujai užsirašys) i

Į TŪKSTANTIS IR VIENA I
| NAKTIS Į
= Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau- | 
= gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. =
= Tai yra pasakų knyga £uri niekados nepasęsta. |

Kaina tik $2.00. =
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ŽMOGUS KURIS NE
ĖMĖ 10 MILIJONU 

DOLARIU

Pasaulinio karo dienose, 
kada dar orlaivininkystė 
nebuvo pilnai išsivysčius, 
aliantų lakūnus vieną po ki
to naikino nežinomas, neiš
vengiamas priešas. Jie kri
to kaip varnai. Sugabu- 
mas ir strategija nieko ne
reiškė. To naujo priešo iš
bėgti nebuvo galima. At
sirado naujas, baisus gink
las. Niekas nežinojo kas 
tai buvo. Tik štai vieną 
diena miglotam ore, pakly
dęs nusileido Prancūzų pu
sėje Vokietis lakūnas. Ap
žiurėjus jo lėktuvų atrasta 
kulkosvaidis kurs leido kul
kas per sukančius orlaivį 
varančius sparnus. Tai bu
vo mirtinas įtaisymas, ku
ris po vienos nakties per
mainė visą orinį karą. Tą 
išrado 25 metų vaikinas iš 
Holandijos, Anthony Fok-. 
ker.

Pirmiau naudojant lėktu
vuose kulkosvaidžius nebu
vo galima šauti į priešakį 
kad nenuneštų lėktuvo pro- 
jfelerius. Iki lėktuvai išto
bulinta šaudymui ėmė lai
ko. Tuo tarpu Vokiečiai 
jau naudojo ta Fokkerio iš
radimą, kurį operavo tas 
pats vienas lakūnas vietoj 
dviejų.

Anglijos špiegai tuoj su
sisiekė su Fokkeriu, kuris 
tarnavo Vokietijos kariu- 
menėje, ir siūlė jam $10,- 
000,000 kad tik jis paliktų 
Vokiečius ir gryžtų Holan- 
dijon. Bet Vokiečiai nelei
do jam gfyžti iki karo pa
baigai.

Keturi metai vėliau jis 
tapo parkviestas į Ameri
ka ir tapo smegenimis vie
nos iš įžymiausių Amerikos 
lėktuvų išdirbysčių. Jo iš
dirbtais lėktuvais keliavo 
Byrd per šiaurinį ašigalį, 
per Atlantikų, ir Kingsford 
Smith aplink pasaulį.

Ne Naikink Savo Gerklę
V • Y v • •Šiurkščiais
Erzinimais

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY"

Uždėkite savo pirštų ant gerklės-ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
paly tėjote larynxu. Tai jūsų garsinė dėželė 
— kurioje jūsų garsinės gyslos.

Tamsta visuomet privalai kuogeriausiai 
prižiūrėti savo gerklę - atsimink, jog 20.679 
gydytojai yra pareiškę LUCKIES esant 
mažiausiai gerklę erzinančiais cigaretais.

Vienas gydytojas rašo:
“Lucky Strike turi mažiausiai gerklę erzi
nančiu savybių. Aš tą asmeniškai patyriau, 
nes rūkęs visokių rūšių cigaretus.”

Kitas gydytojas rašo:
“Lucky Strike cigaretai mažiau erzina 
gerklę, nežiūrint kokia ji butų, o ypatingai 
jei gerklė labai jautri. Ta ypatybe aš kitų 
cigaretų nežinau.”

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

PAKLAUSYK PER RA
DIO—Lucky Strike šokių 
orkestro, kuris griežia .kiek
vieną Antradienį, Ketvirta- 
denį ir Šeštadienį, vakarais 
per N. B. C. radio stotis.

MONTCLAIR. N. >.

0 1931, The American Tobacco Co., Mfrs.

“It’s toasted"
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus —prieš kosulj
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SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI LIETUVOJE
Birželio 15 d. Lietuvoje* 

buvo rinkimai į savivaldy
bes. Šie rinkimai, kaip ra
šo “Lietuvos Aidas”, yra 
Lietuvoje naujenybė rinki
mų srityje. Štai kodėl:

“Pirmas tai kartas kada 
balsuojame už kandidatus, 
atskirus žmones, bet ne už 
partijų sąrašus. Rinkimų 
rezultatai turbut parodys 
kad tie patys balsuotojai 
savo kandidatus bus pasi
ėmę iš įvairių sąrašų, pasi
rinkę tokias pavardes ku
rios jiems geriau yra pažy
stamos,. balsavę už tuos 
žmones kuriais daugiau pa
sitiki.”

Aišku kiekvienam kad ši
tokie rinkimai yra praktiš
kesni negu seniau buvo. Se
niau rinkta, net ir pats Lie
tuvos seimas, iš partijų są
rašų. Partija (ar grupė) 
sudaro savo sąrašą, paskui 
skelbia savo numerį ir ra
gina visus balsuoti už nu
merį tokį ir tokį, o kas yra 
kandidatai kas ten juos su
gaudys.

Nors, kaip atmename, 
katalikų, liaudininkų ir so
cialdemokratų vadai pasi
skelbė kad jie rinkimuose 
nedalyvaus, iš paduotų “L. 
'Aide” kandidatų sąrašo pa
sirodo jok Kauno ir prie
miesčių gyventojams kan
didatų į Kauno miesto ta
rybą netruko. Net buvo 
perdaug, nes viso norinčių 
patekti į Kauno miesto ta
rybą buvo 338 piliečiai, kas 
musų Amerikiečių akimi 
žiūrint išrodo net juokinga. 
Kaunas turi 100,000 ar kiek 
daugiau gyventojų, o kan
didatų net 338! Ant kož- 
no kandidato neišpuola nei 
po 300 dūšių.

Balsavimuose daly v a v o 
16,043 rinkikai, arba nei po 
50 rinkikų ant kandidato.

Čia galėtų pasididžiuoti 
opozicija, pasigirt kad va 
ką padarė musų boikotas. 
Bet tam tikėtų tik jų drau
gai Amerikoje. Sulyg Kau
no rinkikų skaičiaus, balsa- 

• vimuose dalyvavo 61 nuo
šimtis. Pagal Amerikos rin
kimų tai labai daug.

Tie rinkimai mums Ame- 
; rikoje daug gražiau išrody

tų jeigu kandidatų butų bu- 
; _ vę apie 25—30.

Gal kada susitvarkys ir 
susitarę vienų ir kitų pa
žiūrų ar grupių žmonės ir 
suras bendrus kandidatus.

Paveizdan, kandidatavo 
operos dainininkai Kipras 

. Petrauskas ir Antanas So
deika. Kipras yra “Lietu
vių sąraše Nr. 2”, namų sa
vininkas; Antanas figūruo
ja “Lietuvių nepartiniame 
sąraše Nr. 5”. Koks skir
tumas tarp tų sąrašų? O 
tik per tuos du sąrašu pa
sidaro ajiie 45 kandidatai.

Toliau, turi savo sąrašus 
ir “namų savininkai”, lyg 
Kiprui ir Antanui, kaipo 
namų savininkams nerūpė
tų namų savininkų reikalai, 
o tik viena Lietuvystė.

Nors “Dirva” yra patrio
tiškas laikraštis vienok ne
mato kam butų reikalingas 
sąrašas nr. 7 vardu “Ne- 
partyvės Lietuvos atgimi
mo draugijos”? Ką bendro 
turi tokia draugija su Kau
no miesto tarybos rinki
mais?

Iš septynių, aštuonių są
rašų Lietuviai galėtų suda
ryti vieną stiprų sąrašą ir 
j tarybą ineitų didumoje. 
Dabar gi, išsimėtę į du ai
tris šimtus kandidatų, su
skaldo savo balsus, o su li
kusiais savo balsais Žydai 
ir Lenkai gali pravaryti 
didumą savo žmonių ir 
valdyti miestą.

už-

Katras Katrą Paseke?
Išrodytų kad Italijos dik

tatorius Mussolini pasekė 
Lietuvos Prezidentą Sme
toną varžyme katalikų ak
cijos. Jau pernai pradėta 
Lietuvoje griauti jaunimo 
organizacijos, svarbiausia 
katalikiška Ateitininkų or
ganizacija. Mussolini tik 
dabar užmynė ant uodegos 
tokiai organizacijai Italijo
je.

Papildymui savo progra- 
,mo dvasiškijos suvaržymui 
Lietuvos Prezidentas dabar 
be abejo pasinaudoja Mus- 
solinio taktika. Pastarose 
dienose Smetona pareiškė 
tai ką nesenai pasakė Mus
solini Italijoje: “Lietuvos 
jaunimo auklėjimą tvarkyti

(Tąsa iš pereito num.)
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KlMlClV ROJUS
Keturių Veiksmų Tragi-Komediia Paraše J. J. Zolp

turi tautininkų vyriausybė, 
o ne katalikų bažnyčia. To
dėl jis neleis kunigijai ko
voti ar peikti vyriausybės 
išlaikomų mokyklų, ar kiš
tis į politiką.”

Tie kurie jieško “demo
kratizmų” ir sąžinės laisvės 
privalo palaikyti dabartinę 
Lietuvos vyriausybę jos pa
stangose atskirti kunigiją 
nuo valstybės. Kada kuni
gija išmoks jog jų vieta yra 
tik bažnyčia, šalyje bus ra
miau ir smagiau.

Seimai
Birželio 26 d. Detroite 

susivažiavo A. L. T. Sanda
ros seimas. Aptarimai ne
žinomi; plačiau apie juos 
savu laiku paduota organe.

Visuotinu Sandar iečių 
balsavimu i centro valdy
bą išrinkta šie:

Prezidentas — Dr. A. Zi- 
montas;

Vice-prez. — J. Grinius;
Sekr. — J. Micevičius;
Ižd. — D. Pivarunas.
Seimas šiuos asmenis už

tvirtino.
Birželio 29 d. Brooklyne 

prasidėjo katalikiškos Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 
seimas.

Justas (užsimąsts): Man žodžiai poeto 
Mickevičiaus geriau patinka:
“Lietuva, tavo giriose maloniau man gieda 
Negu Baidarų lakštutės, Salgiro mergytės, 
Linksmiau tavo liulynuos budąvo lankytis 
Neg medžiot ananasų ar mormedžių žiedą.

Čia reikia drąsos (bonkutę pasiėmęs ge
ria). Pasakyk, Simuk, kur yra ta vieta? 
Reikia biskuti ant drąsos (vėl traukia).

Simonas: Štai čia antrašas....
Justas (žiuri Į kortelę): Tai čia galima 

užsirašyti, prisirašyti ir pasirašyti? Rei
kia biskutį ant drąsos (jau gerai išsigėręs 
dar traukia daugiau.) Aš dar tvirtas, svei
kas, nieko neturiu, nieko nebijau! Štai vi
sas mano turtas! Močiute, tau palieku 
(išsiima iš kišenių pinigus, deda ant stalo) 
Tik'reikia drąsos! (vėl geria). Bai, bai! 
Pasimatysim Francuzijoj arba pas Abrao' 
mą! Tokią prakalbą išgirdęs ne tik už 
Lietuvą bet ir už Palestirią kovočiau. Bis
kutį ant drąsos.... (Užgeria, pastato bon
kutę, eina link durų, bet gryžta, pasiima 
bonkutę) Ant drąsos... . (išbaigia visą, 
tada pažiūri i kortelę) Tai čia galima už
sirašyti, prisirašyti ir pasirašyti.... Gud 
bai visiems! (Kareiviškai bet kreivai nu
šaliu tuo ja, išbėga.)

(Uždanga.)

ANTRAS VEIKSMAS
Tas pats kambaris kaip pirmam veiksme. 
Žiemos laikas 1920 m. - Ne taip švaru kaip 
pirmiau. Ant pečiaus pastatytas degtinės 

virimo prietaisas.

pažysta. Davei po penkinę tai net ištolo 
aplenkia. Jie patys saugoja kad kas ne
užeitų. Tai jų uždarbis.

Barbora: Kad kartą pasisektų, aš dau
giau nedirbsiu....

Simašienė: Ir aš taip sakiau, bet kai 
uždirbau kelias dešimtines, o dabar'gerai 
išmokau virti, tai nepaspėju dirbti. (At
sisuka į katilą) Žiūrėk, kurna, jau verda. 
Palauk, pamatysime. (Pastato indelį pc 
triubute ir laukia, abi atidžiai žiuri.) Dai 
neužvirė užtektinai....

Barbora: Žinai ką, kumute, aš gavau 
laišką nuo sunaus iš kariumenės. Jis gryž
ta, tik neparašė kada sugryš.

Simašienė: Taigi ir aš čia turiu laišką 
nuo mano sunaus, ką tik gavau, nėra kam 
perskaityti. Skaityk ką rašo....

Barbora (paėmus skafto): “Vasario 10. 
1920 m., Paryžius. Miela mamyte! Va
žiuojam namon, nežinom kada sėsim į lai
vą, bet tikime šį mėnesį būti namie. Si
mas gryžta drauge. Linkėjimai visiems. 
Rokas Simašius.” Jūsų sūnūs gryžta, ir 
Simas drauge! Kažin ar sveiki?!

Simašienė: Rokas man kartkartėmis 
rašė jog net nei neįsibrėžęs.

Barbora (staiga atsisuka): Šia jau ver
da! Kas dabay daryti?

Simašienė: paleisk vandenį ant tos pai- 
pukės. Ar gerai užlipdei dangtį su tešla?

Barbora: Čielą dieną kaip mūrininkas 
visas skylutes tešla kamšiau.

Simašienė: Leisk daugiau vandenio. Ot 
taip, dabar tik palauk. Jau pradeda var
vėk (Paima, pamėgina gerti.) Dar 
skani, pirmtakėj, palauk kol paipukę 
valys, tą reikią išpilt lauk. (Išpila ir 
stiklą pastato.)'

ne
iš- 
vė’

DR. K. DRANGELIO 
TELEGRAMAS

sa-

ne-

Su-

Scena 1 
Barbora ir Simašienė.

Barbora (žiūrėdama i popierėlį): 
pyliau salyklą gerai išraugintą, dabar tu
riu uždengti dangtį, čia sakoma reikia pri- 
šriubuo.ti tvirtai.... palauk (skaito iš raš
telio). Čia reikia tą triubelę uždėti. Man 
Simašienė sakė kad reikia dayesti iki van
denio, turbut taip.... Dabai’ reikia už
degti gesą, ir viskas. (Tas daroma taip 
ilgai kad pasirodytų jog viskas kas kalba- n 
m a rmvmlrfa Ariana Lrnrlnl aa nnrrci-*

PAUKŠČIŲ VESTUVES
O ta kuosa bevaiilikė
Ženytis norėjo,
O apuokas kavalierius
Ją vesti žadėjo.

Mandr a varna pasiputus
Ketin’ svočia būti,
Sako: Šokti aš nemoku, 
Kerčioj besėdėsiu.

Garnys sako į varnelę: •
Tu tai vis tik snaudi, 
O varnelė iš sarmatos
Vis į šalį spjaudė:

O tu, garny, tu, begėdi, 
Žiūrėk koks pats esi: 
Tu nuleidęs ilgą snapą 
Baloj varles lesi.

Tie barsukai muzikantai
Taip gražiai špyliavo, 
O tututis bubnorėlis 
Bubnuodams dainavo.

O tos kregždės dainuodamos
Vis tik sukinėjos,
O gauronas, kraitvežėlis,
Prie j 11 kabinėjos.

Ir į šliubą išvažiavo
Visi dainuodami,
Davė visiems labas dienas
Galvas palenkdami.

Ant rytojaus jau išaušo,
O dar nėra galo, 
Visa svodba susirinkus

. Susėdo už stalo.
O žuvėdra, yirėjėlė,
Pietus gatavojo,
Pas ją šposų kad kiekvienas
Juokais netrivoja.

Mešerkaitė, ta tarnaitė,
Neš’ šaukštus Į stalą, 
Pas ją juoko ir šposelių
Vis pilna be galo.

O pelėda užpečkyje
Kampe sėdėdama:
Kas tai, mane nevadina?
Pyko mislydama.

O vanagas pasigėręs
Vis tik strapinėjo,

, O žvirbliukai piemenukai 
Kaili dirbt norėjo... .

Žąsinėlis gaspadorius
Klausią ką beveikiat:
Vakar buvhu biskj girtas, 
Ar tai mane peikiat?....

(Padainavo O. Kazlauskienė.

ma nuveikta.) Visos daro, kodėl aš nega- 
galiu daryti? Simašienė nusipirko kaili
nius už šešis šimtus dolarių, o aš negaliu 
dorą apvalkalą nusipirkti. Žiogienė gau
na dešimts dolarių už galioną. Aš Zeno
nui ir Antosei nesakysiu nieko kol nepa
siseks; kai uždirbsiu pinigų tada visi bus 
pasitenkinę. Simašienė mane senai kvai
lino. ... Kad tik pasisektų....(

Simašienė (barškina už durų.)
Barbora (nusigandus): Kas čia? (sau) 

Aš jaučiuosi kaip vagis.... (prieina prie 
diirų) Kas čia?

Simašienė: Del Dievo, ar savų nepažys
ti? (Ineina) Aha! na o kaip sekasi?....

Barbora: Aš tik ką pradėjau: supyliau 
raugalą, ir padariau viską ką žinojau iš 
tavo recepto.

Simašienė: Na tai viskas gerai, dabar 
lauk kol pradės garuoti. Aš tau senai sa-

Scena 2.
Augustas (baldosi už durų.)
Barbora: Kažin kas ten gali būti: 

palicmonas....
Augustas (baldosi): Leiskit, ar saviš

kio bijotės?
Simašienė (atidarydama duris): Ar ne

pažysti Augusto balso?
Barbora: Ąjugustas? Ak, man leng

viau ant krutinės. Maniau kad palicmo
nas ....

Augustas (dailiai pasirėdęs šviesiais ru
bais, su lazdele): Aha, ir mano buvusi 
šeimininkė pradėjo munašinėlį virti! Jei
gu tavo munšainė bus tokia gera kaip ta
vo verdami kopūstai tai nespėti virti.- Aš 
parduosiu iki lašui. Aš dabar jau biznie
rius! (Išbučia krutinę.)

Simašienė (pripila stiklą, paragauja, 
duoda Barbora) ir Augustui): Na o ką?

Augustas: Geras štofas!
Barbora (paragauna, susipurto): Kve

pia kaip degtinė, skonis kaip degtinės — 
tai argi?....

Simašienė: Ir yra degtinė!
Barbora (netikėdama, išgeria stiklelį, ir 

nudžiugus pribėga prie Simašienės): Iš- 
tikro degtinėš (Apsikabina ją) Kūmute.. 
Rojų atradau, Rojų atradau!

ga!

“Dirvos” redakcija gavo 
telegramą iš Chicagos nuo 
SLA. Apšvietos Komisijos 
nario Dr. K. Draugelis. Te
legramas yra sąryšyje su 
pereitame “Dirvos” nume
ryje tilpusiu V. J. Simonai
čio straipsniu “SLA. Pild. 
Tarybos Griekai”, kuriame 
paliečiama ir SLA. Pasto
viosios Komisijos.

Štai kaip telegramas 
ko:

“Gegužis ir Vitaitis
urėjo nieko bendro su iš
linkimu ar paskyrimu pa
lovių komisijų, todėl jūsų 
pastaba apie tai yra klai- 
linga ir neteisinga. Pra
šau padaryti pataisą.”

Šis pareiškimas yra da- 
•omas del “Dirvos” redak- 
:ijos pastabos prie Simo- 
laičio straipsnio.

“Dirvos” redakcija darė 
įastabą kaslink komisijų iš 
o ką pats “Dirvos” redak- 
orius būdamas SLA. sei
ne Chicagoj pernai patyrė.

Vienas “komisijų reko- 
nentavimo” komisijos na
ys rodė susirašęs savo* nu- 
natomus ir pasižadėjusius 

komisijas tinkamus dele
gatus. Kada už poros die
tų atėjo komisijų rinkimas 
ir užtvirtinimas, ant sura
do buvo visai kitokį vardai. 
I mat butą šitaip: Vitaitis 
r Gegužis (prie jų buvo ir 
eiti politikieriai) hotelyje 
ne seimo salėje) pareika- 
avo to komisijų rekomen- 
luotojo parodyt ką turi su- 
■ašęą rekomenduoti, na ir 
įamatę percenzuravo ir pa- 
itatė savo artimesnius į ko- 
nisijas, išskyrus vieno-ki- 
0. 1

Geriausias to pavyzdis y- 
■a tai šis kad Vitaitis ir Ge
gužis visai neįleido į jokią 
komisiją buvusio SLA. or
ganizatoriaus A. A. Žuko, 
tors tas žmogus tiek darbo 
oadėjo išgelbėjimui Susi- 
zienijimo Gegužiui ir Vi- 
aičiui, kurie dabar jaučia

mi SLA. ponais.
Todėl kas buvo pasakyta 

pastaboje prie p. Simonai
čio straipsnio yra tikra tie- 
;a, nors gal ne visiems sei
mo delegatams žinoma.

Vitaitis tą gerai žino, nes 
oasiyelija sau talpinti “Tė
vynėje” tokius savęs apsi
gynimui privedžiojimųs jog 
tie ir tie “reikalavę iš SLA. 
Pild. Tarybos $300 kelionei 
į seimą, o pinigų negavę ir 
sugryžę be cinų dabar ker- 
šina Vitaičiui ir Gegužiui”.

Nors tame nėra jokio pa
mato, bet tai vis gudravo- 
jimai kaip kitus žmones pa
niekinus visų SLA. narių 
akyse.

Scena 3
: Kas pasidarė?

Barbora (pripila stiklelį): Ragauk, iš
gerk, žinosi!..,..

Žiogienė (geria): Nieko sau....
Barbora: Tai matai, aš išviriau! O ką? 

ar negera? Tai žiūrėk kas dabar bus! 
(Rodos pinigus) Nereiks dabar kokius 
skarmalus dėvėti, galėsiu puoštis kaip po
ni! Rojų atradau! Rojų atradau!

" (Bus daugiau)
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kiau kad dirbk: žiūrėk aš ką turėjau, kai Žiogienė (ineidama): 
reikdavo nusipirkti kokį skarmalą tai nors Rn',h'’ra (WviniU 

ei Ir ei i’lrpasikark.
Barbora (glosto jos kailinius): Dabar 

... Tikra tiesa, kumute. 
Šeši šimtai kaštuoja. Tu

rėsi ir tu. Seniau reikėjo manęs paklau
syt ....

Barbora: Kumute, ar tu nežinai kur 
Augustas išėjo iš manęs? Man ir bučernei 
paliko neužmokėjęs dvidešimts penkis do- 
larius.

Simašien: Ar tai tu dar nežinai? Jis 
pas mane gyvena, yra mano širdukas.... 
('mirkteli.)

Barbora: Argi? Tai judu taip?.... Bet, 
kumute, ką tavo vyras sako ?... .

Barbora: Ką ten kalbėt apie mano vy
rą, jis kiauras dienas dirba, o aš noriu ir 
pasivažinėt ir į teatrus nueit. Ką ten, po 
biesais, automobilių nusipirkom, o nėra 
kam važiuoti. Augustas mus pavažinėja. 
Šia tavo dvidešimts penki dolariai. Kas 
jam tiek pinigų, pas jį dabar pinigų kaip 
šieno. , »

Barbora: Tai kuo jis dabar užsiima? 
Pirmiau negalėdavo nei už kambarį užsi- 
mokėt.

Simašienė: Pirmiau taip, bet dabar! 
Aš išverdu, o jis pardavoja. Supranti, jis 
yra mano butlegeris.

Barbora: O aš — verdu ir bijau.... 
Rodos kad palicmonas ir stovi už durų.

Simašienė: Tikra kvailė. Išpradžių ir 
aš bijojau. Dabar visi palicmonai mane

aš pati matau.
Simašienė:

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

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

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tjk po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas 
“MARGUTIS”

Išeina kas mėnesi nuo 16 iki 24 pusk 
storumo. Eina treti metai.

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

Dainelės 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy- 

stamięms 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 69th Street 
Chicago, III. U.S.A.

lengvutes su pritarimu
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Juros Merga
Parašė K. S. Karpius

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Giruliai pasitarę su Geruta ėmėsi dar
bo žudyti visus Fengo draugus. Pakilo 
baisus riksmas, bet žudynė nesiliovė: bai
si žudynė kapojimo galvų, varstymo vidu
rių ir kitaip, kaip tik kas išgalvojo, ką 
viską turėjo matyt Fengas, o antgalo, pa
lengva kankinamas, buvo žudomas ir jis 
pats, kurs išžudė daugybę nekaltų žmonių 
apsilankydamas svetimose šalyse plėšti, 
kurs klastingu budu norėjo pačią Geruta 
pavergti ir po jos priedanga užgrobęs api
plėšti Žemaičių kraštą. Jis perdaug pasi
tikėjo ant savo pajiegų, užtai sumanė vie
nas su Ramojum kautis už gyvastį ir lais
vę, tik nežinia ar jo ar Ramojaus laimei 
tas perkarstąs “vienmarškinis” neapgalvo
tai išleido jiešmą, kurs atnešė Ramojui ga
na sunkią žaizdą, bet žiaurią mirtį visiems 
tiems kurie to plėšiko klausė. Su šiuomi 
įvykdyta dar didesnis apvalymas negeisti
nų gaivalų tame krašte kuriame jie mito, 
bet nedėkingi buvo.

Nužudytųjų lavonai su panieka buvo 
išmesti už pilies sienų žvėrims ir varnoms 
maistui.

Ramojaus žaizda buvo gana rimta ir 
jis nuo nuovargio ir kraujo nubėgimo nu
alpo.

Kadangi nuo dabar tarp Gerutos ir 
Ramojaus pilių ir jų pavaldinių pasidarė 
dar didesnė sandara, Ramojų gabenti į jo 
pilį nereikėjo, Geruta paliko jį pas save Il
ginti. Kiti Giruliai tuoj gryžo pas savo 
paliktus miške vyrus ir ten išžudė pasku
tinius Fengo draugus. Tik Žvingys liko 
prie Ramojaus kaipo jo sargas.

Taip baigėsi ta diena, kuri užbaigė 
Fengo gyvenimą ir išnaikino jo net pas- 
kutiniausius ženklus juroje ir ant žemės.

Geruta rūpestingai ėmėsi gydyt Ra
mojų, labai apgailaudama kad tas viskas 
nutiko iš jos priežasties, nors mes žinom 
kad daugiau iš paties Ramojaus priežas
ties, nes jis, palikęs savo namus, ėjo taip 
toli sau nelaimių jieškoti, ir rado. Ir ši 
nelaimė nebuvo.- jam paskutinė, tačiau tu-' 
rėsim skaityti toliau patyrimui kas toliau 
nutiks.

Kur buvo Gerutos dukrelė? Ji buvo 
uždarytą namuose vieno iš Eriko draugų, 
toliau girioje. Su mergaite buvo ir ta se
na Žemaitė auklė. Patyrus jog tapo nu
žudytas to namo šeimininkas kartu su ki
tais Fengo draugais, Giedrė su Vainutą 
gryžo atgal į pilį, suteikdama motinai di
delio džiaugsmo.

Gaurės Laidotuves
Tankiai lankomas Girulių draugų ir 

Žemaičių, Ramojus palengva taisėsi. Ge
ruta buvo jam motina, sesuo ir kas dau
giau. Jis jai irgi buvo kas daugiau. Ji 
trusėsi apie jį kaip apie savą, kurs, jai 
rodės, priklausė jai jau nuo labai senai. Ji 
jautė kad jis yra jos. Ji mylėjo jį savo 
širdyje, bet meilės jau negalėjo užslėpti 
net iš viršaus, nors bandė nuduoti jog yra 
jam taip sau gera ir sąjausminga, kaipo 
vertingąjį karžygiui.

Keįifitą dieną po sužeidimo, gulėda
mas Ramojus sapnavo: sapne matė savo 
Ulelę, gražią, linksmą. Ji ką tai glėbyje 
turėjo.... Išbudo^ pravėrė akis — ir tarp
duryje, saulės šviesoje, pamatė sėdint mo
terišką, kuri prie krutinės glaudė kūdikį. 
Manydamas kad tai sapnas, vėl užsimerkė. 
Tačiau kuomet vėl pramerkė akis ir vėl 
matė tą pat pavidalą sėdint ir turint glė
byje kūdikį,

— Ulele! — suriko jis netvirtu balsu.
Tuoj prie jo priėjo ta moteriška, bet 

buvo ne kas kitas kaip Geruta, kuri turėjo 
glėbyje savo mergaitę. Nesuprasdama ką 
Ramojus pasakė, ji tik atėjo jam pasitar
nauti, manydama kad jam ko reikia.

Priėjus pamatė kaip jam iš akių aša

ros tekėjo. Bet jis į jų nežiūrėjo. Skaus
mas suspaudė Gerutos širdį, ir ji, stovė
dama arti jo, reikšmingai paglostė jo gal
vą.

* * *
Ėjo jau antra pusė vasaros; oras buvo 

labai gražus; dangus mėlynas; miškas pil
nas paukščių, kurie pasimainydami dienas 
ir naktis čiauškėjo-giedojo.

Ramu buvo Žemaičiams ir Žuvėdams 
kurie čia gyveno, nes tuo tarpu neužplau
kė jokie nauji “svečiai”.

Tik vieną dieną Geruta pasiekė žinios 
kad toliau šiaurėn pajūryje randasi kau
gės lavonų, pūvančių, žvėrių ir varnų ap
draskytų, apestų. Mačiusieji sakė kad la
vonų tarpe buvo daug tokių kurių ginklai 
ir rubai panėšėjo į Ramojaus ir jo vadų 
ginklus ir rubus. Ji suprato kad tai buvo 
ta mušiavietė kur buvo išnaikinti Fengo 
“vienmarškiniai”, bet buvo paslaptis kas 
buvo tie kurie jiems kelią pastojo ir išgel
bėjo ją jos baisioje valandoje.

Kadangi šiuo tarpu pas Ramojų buvo 
atsilankę keletas vyrų iš jo pilies, visi su
tarė vykti pažiūrėti, tik Ramojui apie tai 
nieko nesakė.

Ilgą galą paėjus į šiaurę pradėjo at
siduoti pūvančių lavonų smarvė. Žvėrys 
kurie tarp lavonų slampinėjo, pajutę at
einant žmones šalinosi į girią. Varnos 
baisiai krankė ir puldinėdamos atgal vis 
bandė lesti. Gerai kad buvo šiltas ir sau
sas oras, puvėsiai greit džiūvo, kitaip ten 
nebūtų buvę galima prieiti.

Žinojo jie kad ten yra “vienmarški
niai”, kuriems nepavyko Fengui į pagalbą 
pribūti, ir iš plačiai išsidraikiusių lavonų 
pradėjo pažinti kad ten buvo ir Žemaičiai, 
kurie savo kraštą gynė; bet tarp jų pra
dėjo matytis rubai, ginklai ir šarvai Gi
rulių, iš ko Taujys ir kiti jo draugai supra
to kad čia bus nelaimingas Gaurės pulke
lis, apie kurio išėjimą j Baltiją jie žinojo. 
Jie griebėsi jieškoti lavonų savo kaimynų 
ir labiausia patirti ar čia yra žuvęs ir Gau
rė. Nedalaikydami smarvės, pamainomis 
vieni ir kiti jieškojo savųjų, svetimus ir ne: 
pažystamus užversdami smėliu kad dvo
kimas sumažėtų.

Lengvą buvo pažinti kur radosi Gau
rė, nes aplink jį buvo didelė krūva lavonų. 
Nors buvo apdraskytas žvėrių ir varnų 
apkapotas, bet iš jo šarvų ii- ginklų buvo 
pažintas.

Kada parodė Gerutai tų kariauninkų 
vadą, ji ėmė karčiai verkti. Riedėjo aša
ros per veidus ir Girulių matant savo kai
mynus šitaip negarbingai paliktus mušia- 
vietėje, kurių nebuvo nei kam apraudoti 
nei kam palaidoti po jų tokio didelio ir 
garbingo darbo.

Palikę sargus vaikyti šalin žvėris, Ge
ruta ir Giruliai gryžo pas Ramojų su ži
nia apie atradimą savųjų ir Gaurės, išžu
dytų.

Taujys pirmas pasakė Ramojus ką jie 
patyrė ir matė:

— Ar žinai kad Gaurė čionai? — už
minė Taujys, nenorėdamas staiga praneš
ti apie jo mirtį.

— Ar tiesa? Kur jis, ar galim pasi
matyt? — paklausė nudžiugęs Ramojus. — 
Ar su daug pribuvo?

— Priskaitėm virš poros desėtkų, — 
atsakė jam Taujys.

— Pakvieskit juos pas mane, pasima
tyti, — kalbėjo Ramojus. Nuo šios žinios 
jis net jautėsi daug sveikesnis.

— Pakviesti jų negalima, — atsakė 
Taujys.

— Negalima? Ar jis vis kerštauja 
man? Tai aš eisiu pas jį, parodymui jog 
esu draugas ir kad turim laikytis išvien.

— Niekados su jais nesimatys!.... — 
pratarė pravirkdama Geruta.

— Kaip tai? Kodėl?....
(Bus daugiau)

PER TVORA
pasidairius

Pradingusios Mintys
Kur dingot šviesios, drąsios 

Mano mintys?
Ar su vėtromis nuskridot

Kur dangintis?
Ar su durnais išsisklaidėt

Po tuos- plotus?
Ar pas vargdienius

• Be duonos, ašarotus?
Gal kraujuose kur

Paskendo! mus laukuose?
O gal gulit pašarvotos, 

Ten, kapuose?....
Kur jus dingot, mano

Mintys svajonėlės?
Jus mane raminot, kėlėt 

Vienintelės.
—Putinas.

Vai, vai jus poetai,
Ką jus sau mislinat, 

Kad savo trukumą
Taip svietui garsinat?

Jei mintys nutrūksta, 
Kam gi tai garsyti,

Verčiau savo “mūzą” 
Tylomis taisyti.

Mintys niekur neina, 
Jos net neklajoja

Po balas ir pelkes
Kaip kas įs’vaizduoja.

Jei “minčių” nelieka, 
Nėra kas rašyti.

Geriau kęst tylomis, 
Žmonėms nesakyti.

Rašyt eiles tuomet
Kada mintys tveriąs, 

Tada sakys kožnas:
“Tai poetas geras!”

Prašau imt už gerą 
Šitą rodą dorą,

Jei ne tai poetus
Tokius mest per tvorą. 

Su Pagarba.
A/

Vieno “atsakomingo ve
terano” poniutė Susivenio- 
jimd vargonuose jau užve
dė vajų už “užsitarnavusius 
veikėjus” ir lakštingalos 
balseliu čiulba - prirodinėja 
kad tik jie vieni yra ge
riausi ir tinkamiausi būti 
Susivieniojimo valdyboj.

Prisilaikant tos gudriai 
paruoštos “enciklikos” (ją 
surezgė “lakštingalas” su 
tenoro balsu, nes ta poniu
tė nėra tiek gramatna), ki
tiems Susivieniojimo veikė
jams ir geriems nariams 
sumanyti kandidatuoti bu
tų smertenas prasižengi
mas ....

Ji išranda kalta vieną y- 
patą, pamokina kaip ją iš
mest iš urėdo, o visi kiti 
yra “caca nais”, jokių užku
lisinių politikavimų nemo
ka ir neapkenčia to....”

Tai jau negražu kad Su
sivieniojimo ponai pradeda 
tokias “lakštingališkas” ar 
“nachališkas” propagandas 
organe varyti. Jau mano 
uodegėlė anoj pusėj tvoros 
nerimsta ir nori kaip kam 
užvažiuoti. (

Kaip gražiai bandoma 
čiulbėjimu paslėpt užkulisi
nes politikas! Ar senai dar 
Susivienio j imo prezidentas 
ir vargonų rėdytojas suruo
šė “paskutinį sūdą” sekre
torei, norėdami ją išmesti, 
nors SLA. konstitucijoj nei 
seimo patvarkymuose ne
buvo ir nėra tokių punktų 
kurie leistu taip negražiai 
nusmerkti kitą užsitarna
vusią ypatą ir Susivienioji-

mo veikėją? Ar tai ne už
kulisinė politika, kuri išėjo 
viršun visu negražumu?

Aš tikiu į “užsitarnavu
sius veikėjus” ir į atsitar
navusius. Jeigu svečias per
ilgai kur užbuna jis nusibo
sta, dasiėda.

Jeigu valdybos kur peril
gai buna jos pradeda įgris
ti, jų veikimas sušvinksta( 
pasidaro neatsargus, ir pri
daro klaidų ir nuostolių.

Jeigu tie veikėjai užsitar
navo pagarbos Susivieriioji- 
mas tai jiems atiduos, bet 
tik už nuveiktus gerus dar
bus, o ne už tokias negra
žias užkulisines politikas, 
kurias jie pradėjo lošti no
rėdami prievarta Esaliečius 
priversti juos gerbti ir leis
ti vargonuose rašinėti buk 
kitų be jų jau nėra ir nega
li būti.

Dar nepasibaigė Devenio- 
Užunario paskolos pražu
dymo protestai, Prezidento 
ir Iždininko algų pasikėli
mo protestai, dabar turės 
prasidėti kuopų protestai 
prieš tokių poniučių “čiul
bėjimus” ir naudojimą var
gonų propagandai už savo 
“ponus”. Išrodo kad tiktai 
poniutė temato savo vyro 
nuopelnus ir “užsitarnavi- 
mus”....
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PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo
mis raidėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriški.

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

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

Sekniad. 5 Antanas. Lakštutė. Butginas
Pirmad. 6 Izajus pran. Kutrimas, Ritonė
Antrad. 7 Kirilijus ir Metodijus. Skinutė, Sungailis
Trečiad. 8 Elžbieta. Tauragis, Danga, Danidė 

Veronika. Vida, Sirtautas, Alytis, žaigaKetv’tad. 9
Penktad. 10 7 brolių miegančių. Montrimas, Švitra
šeštad. 11 Pijus pop. Vilmantis, Šarūne

Vanagaitis sako: Beveik 
visi kunigai yra bedieviai. 
Klyvlando Vilkutaitis yra 
geras katalikas, užtai pa- 
rapijonys nori jį akmenais 
užmušti.

Mandagus skatikas
Keleivis atvažiavęs į ma

žą miestelį užėjo j skutyk- 
lą. Skutikas pradėjo mui
linti jam barzdą. Keleivis 
pastebėjo kad jis spjauna 
ant teptuko:

— Ką tu darai? — sušu
ko keleivis.

— Nu, vietiniams gyven
tojams aš spjaunu stačiai 
ant barzdos, bet kadangi 
tamista matomai iš sosti
nės atvažiavęs, aš su tamis
ta mandagiau elgiuosi.

‘ Nuostabus gyvenimas
— Eikš išsigersime po 

stikliuką koniako.
— Dėkui, negersiu.......
— Tai alaus.
— Ir alaus negeriu!
— Tai gal po cigarą?
— Nerūkau. ...
Tai suloškim partiją bi

liardo !
— Nelošiu.
— Tai ką tu, po velnių, 

veiki per ištisas dienas!?

— Tetule, ar tavo paukš
čiukas taip gi gražiai gieda, 
kaip ir mūsiškis,— klausia 
vaikas.

— Aš neturiu paukščiu
ko, mano vaikeli,

— Kaip tai? Man vakar 
tėtis sakė, kad tetulė turin
ti galvoje paukščiukų.

PRENUMERATA JAU PRIIMAMA

Jau galit užsisakyt šia puikia istoriška apysaką! Kaina $1 ir $1.50

JUROS 
MERGA

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
“JUROS MERGA“ taip pat bus apie 300 puslapių didumo — 

taigi didele knyga, gausiai paveiksluota ir smagi skaityti, tinkama 
padovanoti draugams ir giminėms čia Amerikoje arba Lietuvoje.

KAINA bus ta pati kaip ir kitų iki šiol leistų “Dirvos” kny
gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, gaus šią 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 tvirtuose 
audimo viršeliuose.

/
Prie to, kaip ir seniau, ir šioje knygoje bus įtalpinti prenume

ratorių vardai, ir bus skelbiama “Dirvoj“ kiekvienas kas prisius sa
vo prenumeratą ($1 arba $1.50).

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

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

“DIRVA’
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



LUOKE
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Senas miestelis su garsiu 
raganų kalnu

Tarp girių, graudžiai de
juojančių Žemaičių pušy
nų, tarp ežerų, upelių ir ba
lų, tarp kalvų ir mažuvių 
kalvelių gludi susispaudęs 
nedidelis miestelis Luoke. 
Tai senas Žemaičių mieste
lis. Matė jis jojančius mu
sų bočius karžygius į karą, 
ir čia apraudojo savo ber
nelius išjojančius j karus 
su kryžeiviais jaunos sese
lės.

Kiek čia grožės ir pasa
kų; kiek čia dailės ir pada
vimų, nesurašytum j dide
lę knygą. Žūstant Žemai
čių pasakoms ir legendoms 
lieka užmiršti ir tie padavi
mai apie senovę.

Luokės miestelis priklau
so Telšių apskričiui. Į mie
stelį sueina šie keliai: Tel
šiai, 21 kilometro atstu; į 
Varnius — 2 klm., į Triš
kius — 22 klm., Į Kuršėnus 
— 24 klm., į Užventi — 15 
klm., ir j Pavandenį — 14 
klm. Artimiausia gelžke- 
lio stotis yra Triškių, 12 ki
lometrų.

Šiaip Luokė kaipo mies
telis ne iš gražiausių. Yra 
keletas bendrovių, ko-ope-

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 
Pajieškojimai (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

PORTAGE MARKET 
CO.

Turime didelę daugybę jaunu 
šio pavasario ančių.

Lietuviams patogi vieta

6921 Wade Park Ave.
ENdicott 9764 ar 0144

žai visokių krautuvių, ku
rių savininkai daugumoje 
yra Lietuviai.

Miestelio krautuves gali
ma skirstyti šiaip: kolonia- 
lių prekių krautuvės, ma
nufaktūros krautuvės, ge
ležies krautuvės, o kitokių 
yra tik po vieną ar dvi. Žy
dai čia turi savo banką.

Taipgi yra keturios mo
kyklos, kurių trys Lietuviš
kos, kitos Žydiškos. Moky
klų vedėjas yra p. Mineika, 
labai geras žmogus, links
mo budo, mylimas visų pa
žystamų žmonių.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

i--?-:-
I Ofiso Telefonai Namu į J 
t MAin 1773 KEnmore 4740W 
:: P. J. keršis | 
21426-8 Standard Trust Bldg. 2 
.£ Baigęs teisių mokslą Cumber- 2 
T land Universitete ir darbuojas •• 
X su Teisių ofisu advokatų E 
X Collister, Stevens ir T
v Kurzenberger ;; 
v Su visais teisiu reikalais Lietu- •• 
i viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ” 
y kreipkitės prie musų.

FLorida 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — ’ 
Maliavoja ir Dekoruoja ; 

namus.
; Specializuoju nuėmimu j 

nuo sienų senų popierų.
Turiu tam moderniškas 

; mašinas. t
; Padarau apskaičiavimus vi- ; 
i so darbo. Pašaukit arba j 

paleiskit atvirlaiškį.
i 1229 EAST 74th ST. j

Miestelyje randasi šios 
įstaigos bei pramonės: val
sčiaus valdyba, paštas, vai
stinė, pieninė, vėjo malūnas 
ir vienas K. Dunausko kny
gynas.

Miestelis visas grystas 
akmenais ir gražiai prave- 
džioti cementiniai šaligat
viai.. Yra keletas naujai 
pastatytų moderniškų ‘na
mų, jie puošia visą mieste
lį. Juos pastatė gryžę iš 
Amerikos žmonės.

Valsčiaus valdyba ir pa
štas yra įsteigta senai prieš 
karą; pieninę dabar teįren- 
gė. Ji yra garinė, labai 
švariai užlaikoma, nuo mie
stelio nuošalioje viestoje; 
pieninė kaštavo 80,000 litų. 
Valdžia dovanojo 20,000 li
tų. Ji padaryta ir buvusio 
Rusų laikais sandėlio, ku
riame laikyta grudai.

Miestelyje yra dvi žydų 
sinagogos. Viduryje mies
telio netoli katalikų bažny
čios yra pastatytas pamin
klas žuvusiems už Lietuvos 
nepriklausomybę.

Gražiausias miestelio pa
puošalas yra bažnyčia. Luo
kės bažnyčia atsižymi savo 
vidujiniu grožiu ir Įvairiais 
piešiniais. Tik žmonės kal
ba kad Luokės bažnyčios 
šventieji sudulkėję kaip kū
lėjai.

Aplink bažnyčią snaudžia 
šimtamečiai, milžiniško sto
rumo medžiai, kurių pavė
syje rymo nuliūdę ir giliai 
susimąstę kryžiai. Čia ilsi
si palaidoti žymesni parapi
jos veikėjai ir kunigai.

Gyventojų skaičius siekia 
per 2,000. Vakarais iki 12 
valandai šviečia elektra, ji 
Įvesta jau antras metas.

Miestelyje yra kelios or
ganizacijos, svarbia u s i o s 
šios: Šaulių Sąjunga, Pava
sarininkai, Moterų Draugi
ja, Angelo Sargo vaikų or
ganizacija, ir Gaisrininkai.

Netoli miestelio keturi 
kilometrai ant Telšių kelio 
Biržuvėnų dvare ant Vir-

J. C BLASER
Hardware 

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

*+*+**++*+++++****+****+
O ROSEDALE Of
*Dry Cleaning Co J

HEnd. 7906 į
C. F. PETRAITIS, Prop, J
6702 Superior Ave., t

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.

vičios upės kranto yra sto
rojo kartono-popieriaus fa
brikas.

Šatrijos Kalnas
Į šiaurryčius trys kilo

metrai nuo Luokės yra gar
sus visoje Žemaitijoje Šat
rijos Kalnas. Jis yra tur
tingas padavimais ir pasa
komis, kuriose jis atvaiz
duojamas kaipo milžinka
pis, rankom supiltas.

Už Medvėgalio kalną ma
žesnis 7 metrais, tačiau 
Šatrija savo garsu toli yra 
pro jį prasišokus.

Vienas padavimas apie 
Šatriją yra toks. Lietu
viams nesant dar krikščio
nims, Šatrija buvo gal visų 
svarbiausias Žemaičių tiky
bos centras. Tenai buvo 
deginama amžina ugnis, po 
didelei sargyba vaidilučių; 
ten gyventa ir mušu pago- 
nų pratėvių dvasiškių. Že
maičiams priėmus krikščio
nybę, valdžia užgesino Šat
rijos ugnį, bet pats kalnas 
dar ilgai buvo naujakriks- 
tų gerbiamas. Slapti senos 
tikybos garbintojai vis ėjo 
Į tą kalną atiduoti garbę 
savo dievams, o vienu tar
pu vėl (16-me šimtmetyje), 
tikybinėms kovoms prasidė
jus ir padarius suirutę Lie
tuvoje, tūli Lietuviai ėmė
si atgaivinti pagonybę ir 
Šatrijoje degino ugnį.

18-me ir 19-me amžiais, 
jau krikščionybei Žemai
čiuose pasklidus plačiau, 
bet dar giliau į žmones ne- 
inėjus, senovės apeigų ir 
kitų dalykų žinovai tapo 
praminti raganiais, burti
ninkais, piktų dvasių bei 
velnių padėjėjais. Sufana- 
tikėję krikščionys pradėjo 
nekurias moteris įtarti ra
ganomis, kurios buvo pla
kamos, kankinamos, žudo
mos. Tikėta, kad Šv. Jono 
naktį jos laksčiusios į Šat
rijos kalną, tenai su vel
niais šokusios, jiems savo 
dūšias pardavusios, tuo bil
du žavėjimo galios įgiju
sios, visaip kaip paskiau 
žmonėms kenkdavusios, tai 
javams brandą atimdamos, 
tai karvėms pieną nutrauk- 
damos, pagaliau, net gyvu
lius ir žmones žudydamos. 
Ne viena moteriškė, tamsių 
žmonių apšaukta už raga
ną, suimta, teismui nutarus 
buvo sudeginta.

Nepers enai Šatrija dar 
buvo vadinama Jauterytės 
kapu. Ji buvus milžino Al- 
čio moteris, kuri kartu su 
savo vyru gymis Žemaičius 
nuo priešininkų užpuolimų. 
Jai žuvus kovoje, Alčys pa
sėmęs pajūryje pirštinę 
smilčių ir supylęs iš jų Jau
tely tei kapą, Šatrijos kal
ną. Kiek tame yra tiesos 
sunku pasakyti, tačiau ant 
kalno ištikro yra smėlis, o 
ne kitokia žemė.

Prie Luokės miestelio ne
toli vieno kilometro tolume 
yra kaimas Baltakiške va
dinamas. Gyventojų yra 
19. Viduryje kaimo yra 
kalvė. Išilgai kaimo eina 
vieškelis. Trobos visos gra
žiai aptaisytos, šiaudais 
dengtos. Po langais ža
liuoja dailus mergaičių pri
žiūrimi rūtų darželiai. Kož- 
nas ūkininkas turi po gra
žų sodelį vaismedžių. Per 
vidurį kaimo teka Vaidžio 
upelis, kuris išteka iš Ekle- 
želio ir įteka į Virvičios 
upę. Nedidelis upelis, bet 
gražus, skardingais kran
tais.

Tiek galima paša' a- 
pie Luokę ir jos

Jonas Bagdonas.

Akrono Naujienos
................. ....... ........ ........................ ..............—

Nusižudė M. Bartinin- 
kienė. Birželio 17 d. darė 
pasikėsinimą nusižudyti M. 
Bartininkienė. Nuėjus pas 
ežerą išgėrė nuodų ir krito

bendradarbio, o podraug ir 
kritikuotojo, nes aš netylė
siu kada kurs parašysit ko
kią nesąmonę. Ypač noriu 
atkreipti atidą į Petro Da-

vo nosį. Man rodos kad vi
sai vietoj, ir reikėjo P. Da
bartinio klaidą pataisyti.

Patarčiau P. Dabarti
niam rašinėjant korespon
dencijas nenukrypti perto- 
li nuo dalykų stovio, nes 
čia būdami mes viską ma

tom ir žinom.
Trumpanosis.

Nuo Redakcijos: Mes no
rime šį klausimą likviduoti, 
todėl prašom koresponden
tų daugiau apie tai nerašy
ti, nes nebus talpinama.

P I KNIKĄ S
j vandenį, bet vanduo susi
maišė su nuodais ir ji ne
mirė. Tapo sargų ištrauk
ta ir tuoj nuvežta ligonbu- 
tin, kur pasikankinus ke
lias dienas mirė Birželio 23 
d. Palaidota Birželio 26 d. 
Velionė buvo uoli bolševi
ke. Pereitą metą dalyvavo 
SLA. seime kaipo atstovė 
nuo SLA. 198 kp. ir ten pri
sidėjo prie revoliucijonierių 
ir buvo areštuota.

Jai esant seime, namie li
kęs vienos jos vaikas ežere 
prigėrė besimaudydamas. Ji 
sugryžo iš seimo, vaiką pa
laidojo ir visiems sakydavo 
kad už metų laiko ji pati 
mirs. Nors niekas į tai ne
kreipė domės, bet kurie pri
siminė laukė Birželio 18 d., 
kurią dieną pernai jos vai
kas nuskendo. Bet matyt 
ji savo užsibrėžimą išpildė 
ir Birželio 17 d. padarė pa
sikėsinimą atimti sau gy
vastį. Sako ji darė pasikė
sinimą diena anksčiau, ka
dangi manė jog atėjus 18- 
tai kas nors bandys jai su
trukdyti. Velionė buvo 35 
metų amžiaus. Liko vyras 
Antanas. Jie turėjo savo 
namelį, vyras turi darbą ir 
dirba, todėl šis atsitikimas 
nebuvo del skurdo ar neda- 
tekliaus.

Akronietis.

Petrui Dabartiniam. Ko
respondenciją apie mirtį 
M. Bartininkienės patalpin
sime kitame numeryje, šia
me dedame trumpą prane
šimą gautą anksčiau.

Rengia mitingą. Akrono 
komunistai rengia masinį 
mitingą Barbertone Liepos 
9 d. vakare protestavimui 
prieš išardymą jų mitingo 
pereitą savaitę, Birželio 26. 
Gubernatoriaus reikalauja
ma ištirti kodėl policija už
puolė jų susirinkimą ir pa
naudojo net akis ėdančias 
bombas, ir lazdas.

Baigė mokyklą. Antano 
Bernotavičiaus sūnūs An
tanas pabaigė high school, 
žada stoti į universitetą ir 
mokysis vaistininkystės.

Keliautojas.

SLA. 198 kp. rengia gra
žų pikniką Liepos 4 d. ži
nomoj vietoj, West South 
St. girioje. Bus įvairių žai
slų ir šiaip pamarginimų. 
Visi prašomi atsilankyti, 
turėsim labai smagius lai
kus. Reporteris.

Pastabos P. Dabartiniam
Aš labai mėgstu skaityti 

“Dirvoje” telpančias Akro
no žinias. Kaip tik laiška- 
nešis atneša “Dirvą” pir
miausia griebiu žiūrėti Ak
rono skyrių. T^ik kartais 
pasitaiko rasti neteisingų 
žinių, kas priklauso nuo 
korespondentų. Gaila kad 
aš silpnai temoku nurašyti, 
bet vis tik bandysiu para
šyti ir jeigu “Dirvos” re
dakcija galės perskaityti ir 
sunaudoti mano raštą tai 
toliau pa r iš.j siu da įgia i. 
T ii i ^.kroniškiai Dirvos” 
koresponden t U K cli.‘ Tu ■ r 
i a Q, P' • t ■ 1 t ': :1 i'' ii ’ i , I: ■ 
ganosis ir kiti susilauki J

bartinio atsakymą Ilgano
siai, kuris “D.” 19-me num. 
prirašė nebūtų dalykų. Pa- 
veizdan, man keista išrodo 
P. Dabartinio išvedžiojimai 
apie Yurgeliutę, kuri buk 
1927 m. buvo apsiėmus va
dovauti jaunuolių chorą, 
bet bolševikai pastatė ir A. 
Valatkiutę prie to darbo, o 
dviem mokytojom susiėjus 
kilęs nesusipratimas ir buk 
Yurgeliutei apleidus chorą 
dainininkai išsiskirstę. Bet 
man žinoma kad Yurgeliu- 
tė nebuvo kviesta chorą mo
kyti, o tik Valatkiutė, tai 
Yurgeliutei nebuvo iš ko 
pasitraukti, ir choras neiš
siskirstė kaip koresponden
tas rašo. Vasarai užėjus 
choras padarė pertrauką, o 
į rudenį pati Valatkiutė ap
leido Akroną, tuomi choras 
ir baigėsi.

Toliau, buvo rašyta apie 
Yurgeliutę kaipo panelę, o 
aš žinau kad ji yra poni 
King. Kada Ilganosis pa
darė “Dirvoj” pastabą apie 
tai, P. Dabartinis ėmė aiš-■ 
kint kad Yurgeliutė jau tu-Į 
ri divorsą. Ar ne juokingai 
kad panele būdama gavo 
divorsą? Aš neturiu nieko 
nei prieš korespondentą nei 
prieš Yurgeliutę, tik darau 
pastabą kad tokie dalykai 
rašyti netinka. Kada Ilga
nosis padarė pastabą apie 
tai, P. Dabartinis pasakė 
jog anas nevietoj iškišo sa-

Rengia bendra SLRKA. 50 kp., Vyčių 25 kp. su 
Nauja Collinwoodo parapija

V. ir B. FARMOJ SUB. LIEPOS 4
Bus gražus programas lenktynių ir visokių kitogių paįvairinimų, už ką 

yra paskirta net 10 visokių dovanų, daugiausia pinigais.

Pradžia 10 vai. ryto Įžanga ypatai 35c.

* B I Z NIE R I AI * 
kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

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

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498
“DIRVA”

6820 Superior ave. ENd. 4486
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

7607 Star Ave. Hend. 0732
Dry Cleaners

C. F. PETRAITIS 
6702 Superior Av. HEn. 7906

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.
Groceries-Meats

RestaurantsJOE BLAŠKEVICIUS
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

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

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

Tailors «
T. NEURA

2047 Hamilton ave. PR. 9709 j
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756
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BERTAININE ATSKAITA
iš stovio

SOCIETY FOR SAVINGS IN THE CITY OF 
CLEVELAND

Prieš pradėjimą biznio, Liepos 1, 1931

ŠALTINIAI
Pinigai ant Ranku ir Kituose Bankuose........
United States Government Bondsai ............
Municipal, State, Railroad ir kitokie Bondsai 
Pirmo Mortgečio Paskolos ant Nuosavybių . 
Paskolos ant Užstatų ........... j,..........................
Real Estate, Banko Budinkas .........................
Kitokios Priklausomos Nuosavybės ................
Kitoks Turtas .............. . ...........................

Išviso

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas ..........................................
Nepadalinti Pelnai ..............................
Rezervas del Taksų ......................d/...
Individualiai Depozitai ............................

įfoctetg

$ 15,577,896.15
10,947,125,76
50,440,454.98
38,534,945.96

6,241,589.79
1,250,000.00

310,353.60
8,697.10

, .$123,311.063.43

$i 8,000,000.00 •
625,798.15
235,414.41

114,449,850.87

Išviso $123,311,063.43

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Dėkit Taupymus Į -aupymų Banką

a
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Šilko Dirbiniai jau Ga-

DIRVA 7
•i

IS LIETUVOS
KELI ON E Į LIETUVA 

IR ATGAL Kanados
PROF. VOLDEMARUI 

TRYS BYLOS
Šiomis dienomis kariu- 

menės teismo prokuratūra 
išsiuntinėjo 23 voldemari- 
ninkams kaltinamuosius ak
tus. Tai voldemarininkai 
suimtieji po atentato prieš 
pulk. Rusteiką, kada jie bu
vo įtarti organizavę sąmok
slą nuversti vyriausybę. 
Dvylika jų laikoma Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio ir Bajo
rų kalėjimuose, o kiti par
leisti už užstatą arba ran
dasi policijos priežiūroj. 
Kaltinamąjį aktą gavo ir 
prof. Voldemaras, kurs kal
tinamas sąmokslo organiza
vimu. Aktas jam pasiųstas 
į Platelius. Patys atentato 
{vykdytojai Pupaleigis ir 
Vaitkevičius turės dar civi
linį jieškinį nukentėjusių 
naudai. Nukentėjusių yra 
pulk. Rusteika ir krautuvi
ninkas Kravecas, kurį su
žeidė jie bėgdami. Byla bu
sianti nagrinėjama ne anks
čiau kaip rugpiučio mėnesį 
ir tęsis dvi-tris savaites. 
Liudininkų busią iki 30 ir 
gynėjų apie 15.

Be to, kaip žinoma, prof. 
Voldemaras turi dar dvi by
las. Viena — tai senoji byla 
del 50,000 kronų iš kurių 
nesąs atsiskaitęs būdamas 
ministeriu pirmininku val
stybei kuriantis. Antroji, 
menkesnė byla tai del inci
dento Plateliuose, kur prof. 
Voldemaras pasipriešino 
policininkui. “D.”

bės Įžeidimų ir k. bylos. 
Kad alus butų stipresnis, 
labiau putotų dedama- ne 
tik cukraus ir muilo akmens 
ir todėl tokį gėralą akcizo 
tikrintojai vadina stačiai 
cukrine degtine. Net ir ka
talikų moterų dr. arbatinės 
tarnautojos gavo protokolą 
už alaus, arbatinės patalpo
se laikymą. “D....”

Ragina Suvartoti Beko
nu Liekanas

Linkuvoj 50 alaus bravorų
Linkuvos miestelis ma

žas, bet pilnas aludarių. Po 
naujų metų Šiaulių akcizo 
tikrintojai padarė keletą 
medžioklių ir sučiupo dau
giau 50 mažų alaus bravo
rėlių. Niekur kitur tiek a- 
laus negaminama kai Lin
kuvoj, o iš to seka amžinai 
nebaigiamos muštynių, gar-

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Lietuviškus Rekordus

FLOWER SHOPPE
Pristato gėles vestuvėms, 
laidotuvėms ir visokiems 

ąS'l’Į.ty reikalams žema kaina. 
ORf VAINIKAI NUO

AUKŠTYN.
1203 EAST 79TH

į) ENdicott 2191
S. AMBROZIAK, Prop.

$5

ST.

Iš Lietuvos eina gan di
delis eksportas bekonų į 
Angliją, kuris kasdien vis 
didėja. Tikima kad šiais 
metais bekonų eksportas 
pasieks virš 400,000 št.

Nuo tiek pat štukų pas 
mus liks bekonų liekanų, t. 
y. galvų, kojų, kaulų ir tau
kų, kurie-eksportui netinka.

Kadangi tų liekanų susi
darys labai didelis kiekis, 
tai Akc. B-vė “Maistas” nu
tarė pardavinėti jas pigiau
siomis kainomis—bent tris 
kartus pigiau kaip mėsą.

Bekoninių kiaulių mėsa 
yra daug skanesnė ir malo- 

I nesnė už paprastų kiaulių 
mėsą, nes ūkininkai patys 
gerai žino, kaip bekonai au
ginami ir kaip jie yra pe
nimi, tat ir jų liekanos yra 
nesulyginamai geresnės, 
kaip paprasti! kiaulių. Tu
rint galvoje, kad tos lieka
nos bus parduodamos tri
gubai pigiau kaip kiauliena 
mėsa, be abejo jos apsimoka 
vartoti valgiui.

Bet kadangi mes dar ne
pratę prie tų liekanų ir be 
to iki šiol jų tiek daug ir 
nebuvo, tad Akc. B-vė “Mai
stas” nutarė jas platinti ir 
pardavimą sutvarkyti taip, 
kad kožnas musų ūkinin
kas ar miestelėnas galėtų 
tų bekonų liekanų kiekvie
name miestely gauti: Kope- 
ratyvuose, vartotojų ben
drovėse ir pas ūkininkus.

Ūkininkas, x vartodamas 
bekonų liekanas, turės dve.- 
jopą naudą. Viena, galės 
maitintis pigia, ' skania ir 
gera mėsa, ir antra—padės 
“Maistui” suvartot netinka
mas ėksportui liekanas. Gi 
“Maistas” parduodamas mi
nėtas liekanas ir turėdamas 
iš tos apyvartos ne vieną 
milijoną litų, galės bekonų 
augintojams — tiems pa
tiems ūkininkams — bran
giau mokėti už jų bekonus.

Pas mus kaskart labiau 
pradeda plėstis vietinė pra
monė. Tai labai sveikintinas 
reiškinys, nes jis sumažina 
importą, duoda uždarbio 
vietos darbininkams ir ap
rūpina vartotojus piges
niais, neblogesniais dirbi
niais, dargi net geresniais 
negu užsieniai.

Pas mus labai daug įveža
ma liuksuso prekių, šilko ir 
kitų. Todėl atsirado gyvas 
reikalas steigti, Lietuvoje 
šilko fabriką, kuris apdirb
tu įvežamą žaliavą ir aprū
pintų , vietos rinką. Tokiu 
budu pernai, spalių 29 d., 
dabartinio direktoriaus p. 
Roberto Hiršo rūpesčiu bu
vo įsteigtas Kaune šilko fa
brikas “Kauno Audiniai”. 
Fabrikas įrengtas Žalgirio 
gatvėje iš p. Tilmanso iš- 
nuomuotose nenaudojamose 
patalpose, kurias fabrikas 
atsiremontavo. Pats fabri
kas sudėtas iš erdvių šilko 
paruošiamųjų, dažymo bei 
plovimo patalpos ir didelės 
audimo salės. Pastarajame 
skyriuje yra 29 staklės. 
Prie jų dirba vietos darbi
ninkai, kuriuos specializuo
ja prityrę užsienio specia
listai. Jų fabrikas turi 11 ir 
140 darbininkų. Fabrike vi
sur pastatytos naujos mo
derniškos mašinos, kokias 
šiai pramonės šakai tiekia 
paskutinių dienų technika. 
Vadinasi, musu vartoto
jams, kurie linkę labai re
zervuotai žiūrėti į Lietuvos 
pramonę, šiame atsitikime 
dėl darbo gerumo abejoti 
netenka.

Fabrike yra įruošti visi 
patogumai darbininkams: 
vonios, .valgomasis kamba
rys ir kita. Dirba dauginu
sio moterys, nes darbas 
reikalauja vikrių ir jautrų 
pirštų.

Kiek sąlygos leidžia, di
rekcija stengiasi visur var
toti vietinę medžiagą, išsky
rus šilko, žaliavą, kurios 
pas mus nesant, reikia im
portuoti iš užsienio. Ji įve
žama daugiausia iš Prancū
zijos, Italijos ir Šveicarijos.

“L. A.”

Rašo Juozas Noreika, iš Akron, Ohio

(Tąsa iš - pereito numerio)

Naujienos

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

8

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas
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Dovanos kaliniams bausmes
Teko patirti, kad kai ku

riems politiniams ir krim. 
nusikaltėliams, nuteistiems 
ilgus metus kalėti ir daug 
iškalėjusiems, Respublikos 
Prezidentas dovanos ar su
mažins bausmės. Jų tarpe 
minimi: Rekštis, Zaleskis, 
Grigaitis, Sadauskas Ju
cius, Jakubėnas, Stavčikas 
ir visa eilė kitų, nuteistų už 
įvairius nusikaltimus.

■ “D.N.”

Dr, S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida. 2898-R

II

(Virš Lietuvių Banko) j

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.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Apie Vyriausybę
Jei nori Lietuvoje suži

not teisybę kalbėkis sii kai
miečiu, tai jis tau viską at
virai pasakys, ir taip turi 
būti kaip kaimiečiui gerai, 
nes jis juk šalį savo prakai
tu maitina ir palaiko. Il
giau tarp kaimiečių pagy
venus patiri kad jų mokes
čiai daug pigesni negu prieš 
karą buvo. Pavyzdžiui ir 
mano tėvynėje prieš karą 
mokėjo 12 rublių, dabar tik 
6 litus (1 rb. 20 kap.).

Daugiau, pasirodo kad 
ūkininkai dabartinę vyriau
sybę labai myli ir prašo 
Dievo kad ji butų visados.

Aš jiems sakau kad da
bar Lietuvoje nėra Seimo, 
visuomenės . rinktos val
džios, jie sako: Kam reika
linga ta dykaduonių gauja? 
Kai Seimas buvo jie tarp 
savęs pjovėsi, o mus aplei
do vagimis, plėšikais, viso
kiais agitatoriais, iš mies
telių valkatomis, ir mus vi
sus tiek supjudė kad liko 
tuščios ir visos bažnyčios, 
o kunigai pasikėlę skver
nus lakstė Į visas puses a- 
gituodami. Prie policijos 
ir viršininkų be lito nebu
vo galima prieiti. Kodėl da
bar viskas ramu ir vagys 
visi išnyko, o reikalus kur 
nueisi atliks tau be kyšių.

Vienas dar štai kaip sa
ko. Paveizdan, Stakliškių 
kunigas užsimanė bažnyčią 
taisyt ir varpus nupirkt ir 
paskyrė kožnam ■ .sudėt pi
nigus. O iš kur mes tų pi
nigų gausim kad rugių cen
tneris 8 litai, o kviečių 13 
litų. Kunigas kreipėsi Į 
valdžią kad priverstų mus 
sumokėt. Valdžia atsakė 
jog neturi nieko bendro su 
bažnyčia. O jeigu butų ku
nigų valdžia tai butų iš mu
sų paskutinę karvę atėmę 
ir pardavę ir mes butume 
turėję sumokėt.

Kitas pradėjo šnekėt: Jus 
ten Amerikoj nežinot kaip 
mes čia gyvenam. Kuni
gams valdant, anava Marti
nas Noreika peršovė Anta
no Noreikos dukterį Vilu- 
nėliuose ir žadėjo kaimą 
sudegint. Visas kaimas su
sirašė kad jo iš kalėjimo 
nepaleistų iki teismui, bet 
Martino žmona nunešė Jez
no klebonui Kun. Galaunei 
ant mišių ir tas paliuosavo 
jos vyrą iš kalėjimo. Kada 
priteisė jam penkis metus 
sunkių darbų Lalėjimo tai 
tas pats kunigas išstorėjo 
jam kalėjimo viršininko šo
ferio vietą. Jis biskį pava
žinėjęs parėjo namon. Ir 
koks tik plėšikas papulda
vo į kalėjimą, tuoj giminės 
kreipdavosi į Kun. Galau
nę ir kožnas būdavo paleis
tas. O prie šios valdžios

Sako,

ne tik kad tas kunigas ne
galėjo nieko paliuosuot, bet 
ir jis pats buvo išgrūstas 
iš šios parapijos. Iš jo bu
vo geras biznierius, mies
telyje pasistatė du namu. 
Parapijai priklausė apie 50 
ha žemės už 6 kilometrų 
nuo Jezno, jis tą žemę per
mainė savanoriams, o Ak- 
vintos dvarą dalinant pasi
ėmė tos žemės sau, ta! čia 
prie miestelio visų Žydų 
karves išganydavo imda
mas po 10 litų nuo karvės. 
Ta vieta buvo pergera sa
vanoriams. Viskas tas dė
josi prie kunigų valdžios. 
O ar vienas toks Galaunė 
buvo visoj Lietuvoj?

Kitas vėl išsikalbėjo apie 
pralotą Olšauską.
prie kunigų valdžios niekas 
butų negirdėję apie tą žu- 
dystę, o šiandien ir pieme
nys apie tai dainuoja.

Toliau, sako, kai buvo 
partijų valdžios, mes leis
dami vaikus į aukštesnes 
mokyklas drebėjom ar jis 
jis dar pareis ar atsidurs 
kalėjime. Visur buvo par
tijų agentai ir šnipinėjo ką 
koks studentas sako ar vei
kia. Bet dabartinė valdžia 
tuos agentus išnaikino ir 
mokslą lankantis studentas 
yra laisvas.

Dabar man pasidarė aiš
ku del ko Lietuvos kaimie
čiai džiaugiasi šia vyriau
sybe ir kodėl yra ja pilnai 
patenkinti. Valdžia rūpi
nasi piliečių apsauga, ir jo
kie partijų gizeliai nei ku
nigai negali jodinėt žmo
nėms ant sprandų.

(Bus daugiau)

TORONTO, ONT.
Šis-tas iš musų Lietuviš

kos padangės. Kaip visa
me pasaulyje gyvenimas 
verda-burbuliuoja taip ir 
čia tarp musų kolonijos Lie
tuvių.

Paėmus vietinį Švyturio 
chorą matai visko. Jis dai
nuoja dainas ir patarnauja 
bažnyčioje, bet kunigėlis 
priešingas kad choras mo
kinasi svietiškas dainas ir 
patarnauja Lietuvių paren- 
mams ir net nenori kad tas 
choras giedotų bažnyčioje. 
Už tai išeina maišatienes 
tarp kunigo ir choristų.

Birželio 21 d. choristės 
matyt sumanė streikuoti ir 
suėjusios į bažnyčią nei vie
na nepasuko prie vargonų, 
bet nuėjo aplink altorių. 
Vieni vyrai atgiedojo per 
pakrapijimą. ’Paskiau at
vyko viena mergelė, kuri 
gal nežinodama savo drau
gių streiko nuėjo pas var
gonus. Ją pamačiusios ki
tos ėmė rodyti į pašones 
bady damos.

Klebonas per pamokslą 
•vėl chorą blagaslovijo, iš
gyrė, liepdamas ar visai nu
siraminti ar išnykti.

Su tuo choru jau buvo vi
sokių nuotikių ir nežinia 
kas toliau atsitiks su dai
nomis ir šventomis giesmė
mis.

Išvažiavimas į Niagara 
Falls. Liepos 12 d. Toron
to Lietuviai rengia išvažia
vimą į Niagarą Falls, nors 
tam išvažiavimui labai prie
šinasi kunigėlis, kadangi

išpuola šventadienis ir sako 
visi turėtų eiti į bažnyčią, 
o ne griešno kūno pasisma
ginimams pramogas reng
ti.

Kurie Suv. Valstijų Lie
tuviai galite, malonėkit tą 
dieną atsilankyt į Kanados 
pusę, pasimatyti, susipažin
ti su mumis. Kanadiečiai 
apsistos Viktorijos' parke.

Draudžia Lietuvos himną 
giedoti. Komunistai sulyg 
savo nusistatymo nęgieda 
Lietuvos himno. Bet kitos 
musų srovės iki šiol, pradė
damos savo sueigas bei už- 
baigdamos gieda himną.

Bet pas mus kilo skanda
las už Lietuvos himną pas 
katalikus. Kaip tik musų 
kunigėlis pamatė laikraš
čiuose kad Lietuva atstatė 
popiežiaus atstovą iš Kau
no, tuoj pashko savo žmo
nėms kad daugiau Lietuvos 
himno man negiedosite....

Nežinia kaip dabar bus 
pas musų katalikus. Bet 
reikia tikėti kad rimti Lie
tuviai nežiūrės tokio kuni
go ukazo ir kur reiks pra
dės ir baigs darba su him-

X.nu.

di- 
be-

Darbai. Bedarbė čia 
dėlė po senovei, Tarp 
darbių daug yra Lietuvių, 
išx jų nekurie nedirba jau 
ilgas laikas. Kurie manot 
važiuoti į čia darbo jieško- 
ti atminkite kad galit už: 
bėgti nuo vilko ant meškos, 
anot tos patarlės.

Oras čia yra nepastovus; 
tankiausia šešatdieniais ly
ja, po lietų oras vėsus.

Susirgo vietinis A. Lei- 
monas, turi skaudančią ko
ją ir žada kelias dienas “va- 
ka.cjjįų” praleist ligoninėje 
gydymuisi. Jo broliai gy
vena Clevelande. Bijūnėlis.

Šią nepaprastą knygą gausit DYKAI už prisiųstą vieną NAUJĄ skaitytoją

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė į tokį šauksmą.

Neužilgo žmonės užgriuvo paločius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Žmonijos Istorija $2

tie.
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J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

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

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didele — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo virbeliuose — 
be viršelių visai nėra -1- ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai Įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4,00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą i kur tik kas norės. 
Įdėkit Į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašyki! savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

iX.

6820 Supeiror Ave. Cleveland, O. ♦
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Dr. V. Kudirkos pašalpi- 
nė draugija yra viena iš ge- 

i riausia stovinčiu draugijų 
vu UU- C1 eveland turi daug nariu
ninių piknikas Neuros dar-L, flirfQC Q’iok-Q nn-pbS7 nnn- 
ze. Viskas butų buvę kaip 
sviestu patepta, bet tas ne
lemtas lietus, perkūnėlis 
viską Sugadina. Kas sek
madienį vis lietus lyja.

Penktadienį ir šeštadie
nio ryte aplankė Clevelan- 
dą audra, kuri pridarė mi
lijoninius nuostolius mies
tui ir apielinkėms. Buvo 
manyta kad Joninės nega
lės įvykti. Bet šeštadienį 
prasiblaivė dangus ir tūks
tantinė minia rinkosi švęs
ti Joninių. Programas su 
pąmarginimais atsibuvo 11 
vai. nakties. Art. J. Olšau
skas su A. Vanagaičiu su
dainavo keletą liaudies dai
nų, “Dirvos” red. Karpavi
čius apibudino Joninių ap
eigas. Vėliau, 12 vai. nak- (
ties, mergaitės ėjo j ieškoti 
paslėpto po medžiais “Pa-j 
parčio Žiedo”, vedinos de
gančiais žibintais. Sekė vi
sa publika paskui jieškoto- 
jas. Tą užburtą žiedą turė
jo laimę rasti p-lė Ona Sa- 
kaičiutė iš Dayton, Ohio. 
Ji turėjo pergeras akis kad 
nakties laiku galėio įžiūrė
ti spindinčią žiedo akutę 
paslėptą žolėje. Jos atvai
zdas tilps “Dirvoje” kitame 
numeryje.

Visą naktį degė darže 
laužai. Dalyviai linksminos 
prie garsiakalbės muzikos, 
kuri specialiai buvo įvesta 
ir girdėjosi toliau darže ir 
visur. Žmonės degino lau
žus, dainavo dainas, šoko, 
linksminosi per visą ųąj<tę: 
lę iki gaidelių.

Kita dalis programo ne
atsibuvo iš priežasties ne
doro oro, nes nebuvo gali
nta prisirengti.
•• Sekmadienio piknikas ne
įvyko programo atžvilgiu, 
nes publika tikrai nuvargo 
ir maža dalis jos atsilankė. 
Daytono Lietuvių eskadro
nas “subvtino” Clevelan- 
diečius. Prie neatsilanky
mo prisidėjo Clevelande lie
tus. Mieste liio, o piknike 
buvo gražu. Nekurie žmo
nės rinkosi svetainėn. Gai
la. Gražuolių rinkimas ati
dėtas kitam piknikui.

Iš Akrono buvo atvažia
vę net 11 automobilių Lie
tuvių. Jie atsivežė iš vaka
ro savo muzikantus ir 
lėie tūlą laiką grojo 
kiams.

SPORTAS

JONINIŲ PIKNIKAS
Birželio 27-28 d. atsibu

vo Clevelando Lietuviu Jo-
lir turtas siekia apie $7,000. 
j Draugija susitvėrė tautiš- 
ikais pamatais virš 20 metų 
atgal ir savo nusistatymo 
laikosi. Kurie norėjo pa
sukti draugiją į kitą kelią 
visi suklupo ir jų pastangos 
nuėjo veltui. Draugijoj gy
vuoja "broliškas sutikimas, 
visi nariai vienas kitą pa
gedo ja.

Dabartinės bedarbės lai
ku draugijos narių yra la
bai suvargusių kurie jau 
neišgali' nei savo duoklių 
išsimokėti, bet nei vienas 
nenori draugijos pamesti, 
prašo palaukti iki galės iš
simokėti, ir draugija nei 
vienam neatsisakė, jeigu 
narys ištikro neturi iš ko. 
Ligoje pašalpas ir pomirti
nes taip pat reguliariai iš-

Kurie dar neprigulit prie 
Dr. V. Vudirkos draugijos 
esat kviečiami prisirašyti; 
priimama vyrai nuo 18 iki 
45 metų amžiaus.

Draugija rengia pikniką 
Liepos 26 d., kuris kaip iš 
praeitų laikų galima spėti, 
bus didelis. Prašome visų 
rengtis į tą pikniką, o kitų 
draugijų, jei galima išven
gti, tą dieną nedaryti jokių 
išvažiavimų.

Jonas Jarus.

sa- 
šo-

Lankėsi “Dirvos” redak
cijoje svečiai iš keleto mie
stų, kurie buvo atvažiavę j 
Jonines:

Adv. A. A. Olis iš Chica- 
gos, su žmona, dukrele, ir 
p-lė ■ L. Žilvičiutė.

Iš Pittsburgo J. Grajaus
kas su žmona.

Iš Daytono: M. K. Moc
kevičius su žmona ir duk
rele; p-lė Markevičiūtė, M. 
Pauparas, A. J. Fretic ir 
kiti.

Atšaukta. Pastarais lai
kais “Tėvynėje” buvo pri
rašyta visokių nesąmonių 
iš SLA. 14-tos kuopos vei
kimo, kurias rašė Vitaičio- 
Gegužio gynėjai. Bet di
džiausia nesąmonė tilpo 23 
“Tėvynės” numeryje, kurio
je išbjauriota Gegužio-Vi- 
taičio negarbinanti žmonės 
ir magaryčioms dar pridė
ta buk tie “priešai” reika
lavę iš Pild. Tarybos $300 
kelionei Į pereitų metų sei
mą Chicagoje, o negavę 
ėmė “keršyt Vitačiui ir 
Gegužiui”.

Vitaitis gi tas nesąmones 
talpino net pats padailinda
mas, išliejimui savo pagie
žos ant ypatų kurios nesu
tinka su jo ir Gegužio poli
tikavimais. Vitaičiui ne
reikėjo nei faktų nei žmo
niškumo tokias nesąmones 
talpinti: bi tik šmeižiama 
jam nepatinkami asmens.

Šmeižimai ilgiau negalė
jo tęstis, turėjo įsikišti kuo
pos valdyba ir štai “Tėvy
nės” nr. 26-me tie nebūti 
primetimai atšaukiama.

Geistina butų kad dau
giau tokių nesąmonių “Tė
vynei” nebūtų siunčiama, o 
redaktorius apsižiūrėtų ką 
talpina, nors ir nuo savo 
draugučių. Narys.

LIETUVIŠKOS “CUKIER- 
KOS” •

Tikros Lietuviškos “ken- 
dės” dabar randasi “Dir
vos” krautuvėje. Jos yra 
^Biruitės” {saldainių! fabri
ko produktas Šiauliuose. 
Atsilankę galite nusipirkti.

Siunčiama paštu už $1.00

Miesto -taryba paskyrė 
$170,000 šelpimui vargingų 
bedarbių šeimynų. Reikiant 
pašalpos kreipkitės į Asso-1 pusantro svaro dėžutė. Rei- 
ciated Charities. - 1 kalaukit “Dirvoje”.i kalaukit “Dirvoje”.

LIEPOS 4 TOS SPECIALS
Vvriški Vilnoniai maudymosi siutai........................... $1.95
Vyriški Sport Marškiniai ........................................... $1.00
Atletiški Union siutai ....................................................79c
Broadcloth ir Rayon adatiniai ....................................... 48c
Vyriškos gražios Rayon šilko kojinės ....................... 25c
Vyriškos ir Mergiškos Sailos kelinės ....................... $1.50

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS $1.29—$1.95

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Vieniems bėda, kitiems 
nauda. Pereitą penktadie
ni Clevelande audra prida
rė daug nuostolių, sugriau
ta namų, išlaužyta medžių, 
sutraukyta telefono ir elek
tros vielų. Griuvėsius va
lyti daugelis bedarbių gavo 
darbo.

Piliečių priėmimo iškil
mės. Liepos 4 d. Geauga 
Lake parke atsibus piliečių 
priėmimo ceremonijos. Ku
rie per metus laiko iki Lie
pos 1 d. patapo Amerikos 
piliečiais yra kviečiami į 
tas iškilmes. Gali dalyvau
ti ir jų draugai. Bus gra
žios kalbos Įžymių veikėjų. 
Kurie nori traukiniu va
žiuoti gali užsiregistruoti 
Citizens’ Biure. Traukinis 
išeis iš Erie stoties 9 ryto.

Per metus laikę patapo 
Amerikos piliečiais apie 200 
iš Lietuvos kilusiųjų.

Iš Collinwood
d.Sužeidė. Birželio 17 

Fisher Body dirbtuvėje Jo
nui Vaišnorui mašina nu
birto tris dešinės rankos 
pirštus. Jonas Vaikšnora 
yra rimtas ir malonus žmo
gus, priguli prie SLA. 362 
kp. ir buvęs naujos parapi
jos iždininku. Gaila jo ne
laimės. A. Dubauskas.

Bendras naujos parapi
jos piknikas su SLA. 362 
kuopa Birželio 14 d. buvo 

nors daug 
r • Ren

gėjų darbas vienok nenu
ėjo niekais, pelno padary
ta $65.88, iš kurių parapija 
gavo $49.41, kuopa $16.47.

Dalyvavusiems ir auka
vusiems programui išreiš
kiame širdingą padėką.

Rengimo Komisija.

pasekmingas, 
blogo padarė lietus.

Dapildymas. Darant pla
katus piknikui kurį rengia 
bendrai SLRKA. 50 kuopa, 
Vyčių 25 kuopa su nauja 
parapija, Liepos 4 d., aplei
sta vardai šių aukautojų 
programui: Laurinaičiai— 
-'51 F. 79 St., aukavo $1.

Kalantai—987 E. 79 St., 
aukavo $1.

P. Kundrotienė.

KVIETIMAS MERGINOMS
Cleveland Amateur Baseball 

Association užkviečia visas jau
nas merginas iš Cuyahoga ap
skrities kurios nori matyti dvi 
baseball pasaulinių serijų lošas 
Spalių mėnesį lenktyniuoti už 
garbę ir būti apvainikuota Miss 
Amateur Day.

Tos asosiacijos Amateur Die
nos programas atsibus League 
Parke po pietų sekmadienį, 2 
Rugpjūčio.

šymet užvesta tikietų par
davimo kampanija kurioj gali 
dalyvauti Cuyagoha apskrities 
merginos Kuri parduos dau
giausia tikietų bus apvainikuo
ta Miss Amateur Day. Jai už
mokės kelionės lėšas' į Ameri
can League arba National Lea
gue baseball paskutinę šių me
tų serijų lošą

Vajaus raštinė tapo įsteigta 
1512 Guarantee Title Bldg., kur 
norinčios gali užsiregistruoti ir 
gauti tikietų pardavimui.

NEUROS PIKNIKAS
Visiems dykai kas tik nori 

July 4 per naktį iki 5-tai 
Prasidės po pietų Liepos

tęsis per diena Liepos
NEUROS DARŽE
Brunswick, Ohio.

Smagiausia vieta praleist 
žiai “Fordžiulajų”

PARSIDUODA
Saldainių, sodos parduotuvė, inei- 

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

4 ir
5.

gra-

EKSTRA!
VINČA CLEVELANDO 

KUMŠTYNĖSE
Paskutinę dieną prieš 

Striblingo-Šmelingo kumš
tynes paaiškėjo kad šiose 
kumštynėse dalyvauja ir 
Lietuvis Juozas Vinča. Jis 
užims vietą Jack Dorvalo, 
kuris tapo sužeistas. Vin- 
čos priešas yra Frankie 
Simms. Jiedu mušis pen
kis raundus.

Vinča nesenai turėjo su
sirėmimą su Campolo, pra
laimėjo tik punktais, atsi
laikydamas per 10 raundų 
prieš tą garsų Argentinos 
smarkuolį.

rina kad laimės Striblingas.
Jau dabar Clevelando 

promoteriai kalba kad ge
rai butų • suporavus Šarkį 
su šių kumštynių laimėto
ju. Matyt žino kad be Šar
kio negalės padaryt pinigų.

Manoma kitas kumštynes 
rengti Rugsėjo mėnesį.

Spėjama kad Clevelande 
ineigų turės apie $600,000. 
Tai butų labai daug pagal 

, šių laikų.
Tarp kitų žymių svečių 

žada atvažiuoti kumštynių 
pamatyti ir garsus Chica- 
gos Al Capone. Clevelando 
policijos viršininkas sako, 
kaip tik Capone pasirodys 
Clevelande 
uždarytas 
kių svečių 
jama.

nugalėjo Frank Brunowi- 
čių, Lenką. Tose imtynėse 
dalyvavo ir Karolis Požėla 
ir laimėjo prieš Jack Bur
ke.

1931 METU BONU 
KUPONAI

bus suimtas ir 
kalėjimam To- 
čia nepageidau-

VASARINĖ OPERA RUO
ŠIAMA VISU SMARKUMU
Prisiruošimas prie vasarinės 

operos eina visu smarkumu. 
Opera bus pastatyta per šešias 
dienas po vadovybe Stadium 
Grand Opera Company of Cle
veland naujam miesto stadiu- 
me.

Pirmas vakaras bus Liepos 
28 d., ir atidarymas prasidės j 
su garsia opera “Aida”.

Dalyvaus virš 30 operos ar
tistų iš Metropolitan, Chicago 
ir Philadelphia operų kompani- 
nijų, 'kuife dainuos vadovauja
mas 
visą savaitę, 
čio 2 d.

Kainos bus pigiausios kokios 1 
kada pasikėsinta padaryti 
nuo 25 centų iki $2

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

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

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

rCfės. Perstatymai tęsis 
baigsis Rugpju-

v
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KLAIPĖDĄ 
'Talken 

TODMPAS KELIAS į LiETUVĄ per ŠVyYlją

Informacijos ir laivakortės gau
namos pas vietinį agentą arba: 

_, J SWEDISH AMERICA LINE 
1 n 21 State St. New York City

ŠARKIS SU WALKER
New Yorko atletų komi

sija užtvirtino rengiamas 
kumštynes Šarkio su Wal
ker Liepos 22 d. Ebbetts 
Field, Brooklyne.

.. Šarkis Neatsilankys 
Clevelande

Keletas žymesnių kumš
tininkų atsilankys , Cleve
lande kumštynėse Liepos 3 
tarp Smėlingo ir Striblin- 
go. Tačiau apie Šarkio at
silankymą nieko neminima, 
taigi jis matomai nemato 
reikalo žiūrėti i tuos kurie 
nuo jo bėga.

Abudu šie kumštininkai 
pasirengę kovai. Yra viso
kių spėjimų, vieni už Smė
lingą, kiti už Striblingą.

Jack Šarkis spėja kad lai
mės Smėlingas.

Dempsey ir Tunney tik-

LONDOS NUGALĖJO 
RAY STEELE

Birželio 29 d. New Yor
ke buvo imtynės už čampio- 
natą tarp Ray Steele ir Jim 
Londos, dabartinio čampio- 
no, pripažinto New Yorko 
valstijoje. Tai buvo rekor
das imtynių publikos susi
ėjimo, nes žiūrėtojų buvo 
apie 40,000. Londos pagul
dė Steele į 1 valandą ir 9 
minutas. Londos sveria 201 
sv., Stele 212.

Montreale, Kanadoj, per
eitą savaitę imtynėse Prū
sų Lietuvis Ričardas šikat

Dar

Bargenas Bargenas
DIDELIS RINKINIS GERU LOTŲ PRIE ERIE EŽERO IR E. 310 ST. 
Su privilegija naudotis Erie Ežeru. Parsiduoda ar galima mainyti ant 
namų Clevelande, Platesnių žinių gausite nuo

L. MOSKALENKO — East 310th St. ir 
arba

P. P. MŲLIOLIS — 0606 Superior Ave.

Lakeshore Blvd.

— HEnd. 6729

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

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau

nius negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MŲLIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

kit

viena EKSKURSIJA
CLEVELANDO BALSUO

TOJAI
Miesto rinkimų tarybos sek

retorius paskelbė sutrauką kiek 
kokių tautų balsuotojų dalyva
vo pereituose rinkimuose.

Lietuviai stovi gana toli už
pakalyje nekuriu didelių tautų, 
nes Lietuvių užregistruota tik 
484 balsuotojai. Tačiau Lietu
viai pralenkia nekurias ir dide
les šalis, kaip paveizdan Argen
tiną — jų balsavo tik 10. Bet 
tas reiškia kad ateivių iš Ar
gentinos Clevelande mažai tėra.

Balsavimuose dalyvavo apie 
70 paskirų tautų žmonių, kurie 
yra Amerikos piliečiai. Chinų 
nebalsavo niekas, nors ta tauta 
yra labai didelė ir čia jų yra 
nemažai, nes Chinams ir Japo
nams neleidžiama tapti Ameri
kos piliečiais.

štai kaip pagal tautas balsa
vimuose dalyvavo (paduodama 
tik tos kurių balsavo nuo 100 
aukštyn):

Austrų 
Bohemų 
Kanadiečių 
čekoslovakų 
Anglų 
Francuzų 
Suomių 
Vokiečių 
Graikų 
Vengrų 
Rolandų 
Airių 
Italų 
žmogaus Salos 
Jugoslavų 
Lietuvių 
Lenkų 
Rusų 
Rumanų 
škotų 
švedų 
Slovėnų 
Serbų 
Syrijonų 
šveicaru 
Turkų 
Valijos 
Estonų 
Latvių

6332 
3040 
3004 
4124 
4569 

165 
114 

8146 
436 

8078 
362 

3643 
6716 

136 
2947 

484 
5602 
5472 
1387 
1631 

849 
225 
219 
161 
444 
207 
470

8 
57 

Jeigu butų registruojama ir 
Amerikoje gimusieji pagal jų 
tautybių tai kožna tauta turė
tų po daug daugiau balsuotojų. 
Bet kurie čia gimę tie skaito
mi Amerikonais ir viskas.

Paskui, daug Lietuvių ir kitų 
buvusių po Rusija užrašyti 
kaipo Rusai. Na o šalip jų, 
ypač daugybė Lietuvių nors 
yra piliečiai bet visai neina bal
suoti.

i LIETUVA
MAJESTIC
V/orld’s Largest Ship

Kurie norit pigiai parvažiuoti į Lietuvą pasinau- 
dokrt šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio mė
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per
kant laivakortę Į abu galu (round trip) galit par-

iaivu tik už $159. Taksai ekstra. Į vieną galą 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $115 i Klai
pėdą. Taksai ekstra.

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Rugp.-August 3 d
Kainos į Abi Puses $159—
Prisidėkit prie šios Ekskursijos — tuoj kreipkitės Į “Dirvos’’ Agen-

turą reikalingų informacijų. Čia jums išrūpins pasus ir gryžimo po-

pienus. Nelaukit ilgiau — dabar pats laikas tud rūpintis.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio


