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Angliakasyklų konferen
cija. Komercijos depart- 
mento sekretorius Lamont 
sušaukė Į Washingtona at
stovus nuo žymesnių Ame
rikos angliakasyklų aptari
mui kas butų galima pada
ryti pagerinimui anglies in
dustrijos. ' Norima išrasti 
budus kaip pagerint padėti 
kasyklij operatorių, darbi
ninkų ir kitų su ta indus
trija surištų žmonių.

Ši konferencija yra pa
sekmė angliakasyklų darbi
ninkų unijos prezidento Le
wis laiško prezidentui IIoo- 
ver’ui, kurio buvo prašoma 
sušaukti konferenciją ap
tarimui anglies industrijos 
problemų.

Plieno industrija lėta. Iš 
visų davinių matosi kad 
visą šį metą plieno indus
trija Amerikoje išduos sa
vo gaminių tik tiek kiek iš
davė 1929 metais per piln
iu us šešis mėnesius.

Apskaitliuojama kad- šy
met plieno bus pagaminta 
apie 30,000,000 tonų, kuo
met 1929 m. per pirmą pus
meti pagaminta 29,936,000 
tonų. Visą tą metą buvo 
pagaminta 54,164,000 tonu, 
o 1930 m. — 39,653,000 t."

Algų mažinimas nesiliau
ja. S. V. Darbo Depart- 
mentas skelbia jog surink
tomis žiniomis visoje šaly
je eina darbininkų algų ma
žinimas. Per 30 dienų iki 
Gegužės 15 dienai, 46 in
dustrijose, 293 Įstaigose, 
kuriose dirba 46,377 darbi- 
ninkai( algos numušta po 
bendrai 10.4 nuoš.

Mėnuo prieš tai algos nu
mažinta 195 įstaigose, pa
liečiant 22,543 darbininkus.

59-
/os” Agen- 

ryžimo po-

Angliakasių streikai O- 
hio, Pennsylvania ir West 
Virginia valstijose tęsiasi. 
Ohio valstijos 7,500 strei
kuojančių angliakasių ir jų 
šeimynų, po vadovyste ko
munistų, surengė maršavi- 
rną Į St. Clairsville pas ap
skrities valdybą reikalauti 
pagalbos.

Kayford kasykloje, W. 
Va., sustreikavo 125 darbi
ninkai.

land, Ohio

Vokietijos industrialistai 
suteikė savo valdžiai ilga
laiki nę paskolą sumoje 500 
milijonų markių ($125,000,- 
000). Visa Vokietijos in
dustrija pasiima ant savęs 
užtikrinimą šios sumos.

DVI ŠVENTOS DIE
NOS IR ŠILUMA PA
LIKO DIDELĘ ŽYMĘ

Iškilmingai švenčiant A- 
merikos nepriklausomybės 
šventę — Liepos 4 dieną, 
155 metų sukaktuves — vi
soje šalyje nuo įvairių ne
laimių sutiko mirtį 175 ypa- 
tos. Daugiausia prigėrė be
simaudant ir užsimušė au
tomobilių nelaimėse.

Antrą šventės dieną, Lie
pos 5, dar suvirš tiek pat 
žmonių neteko gyvasčių— 
bendrai per abi dienas ap
skaitliuojama žuvusiu apie 
355.

Seniau daugiausia žūda
vo vartojant šaudomą me- 
degą. Dabar nuo to žuvo 
tik 8 ir 508 sužeista.

Pasidaugino automobilių 
neląimės ir. dasidėjo užsi- 
mušimai orlaiviais.

Nuo šilumos bendrai per 
savaitę iki Liepos 5 d. suti
ko mirtį net 1,300 ypatų.

Prigėrė išviso 139.
Automobiliais užsimušė 

118 ypatų.

SMITU BARA PRO1II- 
BICIJOS TYRIMO

KOMISIJĄ
New York. — Alfred E. 

Smith, buvęs kandidatas 
ant prezidento, kritikuoja 
Wikershamo komisiją, ku
riai buvo/pavesta ištyrinė
ti prohibicijos padėtis šio
je šalyje. Wikershamo ko
misija dirbo kelis mėnesius 
ir praleido pusę milijono 
dolarių, o iš jų patyrimų 
nebuvo jokios naudos.

Nežiūrint komisijos išlai
dų, sako Smith, mes vis- 
tiek turim prohibiciją ir po 
senovei turim svaiginan
čius gėrimus.

MIRTIES BAUSMĖ 
GRĄŽINTA

—Roma. — Italijos nau
jas bausmių įstatymas grą
žina mirties bausmę už žu- 
dystes. Prife visko kito ta
po Įvesta viena nauja pa
bauda už taip vadinamą 
“prasižengimą prieš visuo
menišką ekonomiją”, kaip 
tai streikavimu ir lokau
tais.

ŽYDŲ-GRA1KŲ 
PEŠTYNĖS

Salonika, Graikija. —Čia 
eina nesutikimai tarp Žydų 
ir Graikų, ir laiks nuo lai
ko atsibuna susirėmimų.

Birželio 30 d. užpulta ir 
uždegta Žydų gyvenama 
miesto dalis, susirėmime 10 
žmonių užmušta ir 50 su
žeista. Sakoma kad sude
gė 200 namų.

S. V. DEFICITAS
Washington. — Su pabai

ga fiskalio meto Birželio 
30 d. Suv. Valstijų iždas 
turėjo $903,000,000 neda- 
tekliaus.

i Prie deficito padidėjimo 
pi Įsidėjo sumažėjimas in- 
eigų ir padidėjusios išlai
dos.

Per šį fiskalį metą tak
sų gauta $1,860,000,000, ar
ba $551,000,000 mažiau ne
gu pernai.

Muitų ir vidaus mokes
čių gauta $2,808,000,000, ar
ba $818,000,000 mažiau ne
gu metai atgal.

Tuo tarpu valdžios išlai
dos šymet yra $4,220,000,- 
000, arba $226,000,000 dau
giau negu pernai.

RUSAI ŠMUGELIUOJA 
SAVAS PREKES

Harbinas, Mandžurija. — 
Paaiškėjo kokia keista šmu- 
gelystė varoma per rubežių 
iš Mandžurijos į Sibirą.

Rusija dėdama pastan
gas išstumti Japoniją ir 
Anglija iš šiaurinės Chini- 
jos, verčia savo prekes ten 
pusdykiai. Tas prekes ap
smukdami šmugelninkai ga
bena atgal į Rusiją ir parda 
vinėja Sibire, kadangi dau
gybės tų produktų pačioje 
Rusijoje žmonės negauna 
pirkti. Chinai šmugelnin
kai tokiu budu praplatina 
tarp Rusų mužikų tokias I 
prekes kurias komunistų Į 
tvarka gina turėti.

MEILĖ TURBUT AMŽI
NAI LIEPSNOJA

Washington, D. C.—Mei
lė turbut neužgesta iki ne
užgesta pats žmogus. Štai 
čia vienas 71 metų amžiaus 
senis taip įsimylėjo j 14 m. 
amžiaus mergaitę kad ne
liaudamas kibo prie josi Ji 
negalėdama. pakęsti senio 
ėmė šalintis, kas jo jaus
mus taip uždegė kaip užde
ga jauno jaunikaičio tokia
me atsitikime, ir senis sa
vo pamylėtąją keletu šūvių 
sunkiai sužeidė.

VOKIETIJOJ FAŠIZMAS 
AUGA

Berlinas. — Fašizmas ir 
komunizmas Vokietijoj žy
miai auga. Fašistų eilės 
didėja netikėtinu smarku
mu.

Adolph Hitler, fašistų 
vadas, 1928 metais turėjo 
pasekėjų apie 800,000, da
bar gi jo pasekėjų armija 
skaitoma apie 16,000,000. 
Hitler gauna pasekėjus ža
dėdamas užvaldyti šalį, pa
naikinti karo skolų mokėji
mą, ištrinti nuo Vokietijos 
“karo kaltės melagystę” ir 
tt.

FRANCUZIJA SUTI
KO ANT MOKĖJI

MU PERTRAUKOS
Washington. — Po ilgų 

derybų su Francuzija pa
galiau ir Prancūzai sutiko 
priimti Amerikos pasiūly
mą sulaikyti' karo skolų ir 
atlyginimų mokėjimą per 
metus laiko nuo šio Liepos 
men. 1 dienos.

Mokesčių pertraukimas 
metams laiko turės daug 
pagelbėti karo našta apsun
kintoms šalims atsipeikėti.

Iš Amerikos pusės, nors 
prezidentas Hoover sutiko 
ant tokio palengvinimo, tu
rės tą užtvirtinti Kongre
sas, vienok pasitikima kad 
tas bus padaryta.

Prezidento Hoovero pa
sikalbėjimai telefonu tarp 
Berlino, Londono ir Pary
žiaus šiuo reikalu kaštavo 
net $7,000. Pirmu kartu 
istorijoje telefonas buvo 
panaudota beveik išimtinai 
diplomatinėse tarybose.

Laikas buvo toks svarbus 
ir brangus kad negalima 
.buvo gaišuoti siuntinėjant 
kablegramus.

KIEK PADARYTA NAU
JŲ PINIGŲ

Washington. — Per fis
kalį metą iki Birželio 30 d. 
valdžios pinigų dirbtuvėse 
padaryta . 84,181,000 naujų 
centų vertės $541,810.

Auksiniu pinigu išmušta 
180,500 už $3,610,000. Si
dabrinių dolarių nebuvo iš
mušta nei vieno.

BAIGIAMA AUTOMOBI
LIŲ MIESTAS

Maskva. — Lapkričio 1 
d. bus pabaigtas budavoti 
sovietų “penkmečio plane” 
sugalvotas automobilių bū
davo jimo miestas. Tą mies
tą budavoja Austin kompa
nija iš Cleveland, O., neto
li Nižnij Novgorodo. Kaš
tuos $40,000,000. Ten tu
rės būti padirbama kas me
tai po 200,000 automobilių 
ir trokų. Išstatyta 60 gy
venami budinkai su vieta 
del 60,000 ypatų. Prie to 
dal-bo dirba 25,000 darbi
ninkų.

Vyriausias statybos už- 
žiurėtojas yra komunistas 
Carevsky; jis nusiskundžia 
darbininkų ir medegos sto
ka ir nesutikimu tarp Ru
sų ir Amerikonų inžinierių, 
perdideliu sovietų biuro
kratiškumu ir viršininkų 
neatsakantumu.

Seni Rusai teoretikai in
žinieriai labai priešginiau- 
ja praktiškiems Amerikos 
inžinieriams ir atsisako iš
vien dirbti. Iš savo pusės, 
Amerikonai ’taipgi įsivaiz
davo Rusijoj būklę visai ki
tokią negu ji yra. “Jie ma
nė kad čia galės viską gau
ti paspaudus sagutę”, sako 
Carevsky. “Tas gerai Ame
rikoje, kurioj sagučių pil
na. Sovietų unijoj sagučių 
visai nėra.”

Amerikonai ten dirba tik 
del to kad girdi jog Ameri
koje bedarbė ir kad gauna 
didelę užmokestį.

VOKIEČIU RIAUŠĖSE 
ŽUVO 300 YPATŲ 

PER PUSMETĮ

Berlinas. — Nuo šių me
tų pradžios Vokietijoje ke- 
letoj miestų gatvinėse riau
šėse tarp komunistu ir fa
šistų, arba tarp darbininkų 
ir policijos, užmušta apie 
300 ypatų.

Nepraeina savaitė kad 
gatvėj nebūtų Įrengta bari
kados ir kad neįvyktų susi
šaudymas. Nepraeina die
na kad kur Vokietijoje ne
būtų apiplėšta krautuvė. 
Spygliuotos vielos, išdau
žyti langai, raudonos vėlia
vos ir kitokie pabūklai yra 
paprastas vaizdas Berline 
ir kituose miestuose. O to 
pasekmė, žinoma, mirtis.

Iš kitos pusės, Berlino 
gražiose vietose. Unter deri 
Linden, kafejos linksmos, 
teatrai pilni kas naktis.

Bedarbių Vokietijoj pa
daugėjo dusyk tiek kiek bu
vo pereitą vasarą. Dabar 
yra apie 4,000,000 žmonių 
be darbo kurie iš darbo gy
venti turi.

Bedarbių šelpimui Vokie
tijos vyriausybė išleidžia 
po suvirš $2.000,000 Į dieną 
($760,000,000 į metus).

Vokietija kas metai turi 
mokėti aliantams karo at
lyginimą $412,000,000.

Hoovero pravestas mora
torium arba pertrauka mo
kėjimų dikčiai pagelbės Vo
kiečiams atsitaisyti.

GASOLINAS Iš 
RUSIJOS?

Detroit. — Pasklido gan
dai kad Sunny Service Oil 
Co. parsitraukė gasolino iš 
Rusijos 7,500,000 galionų ir 
pardavinės po apie 5c ga
lioną. Reiškia sovietai ati
davė dar pigiau, už pusę 
tiek. Kol kas tos kompani
jos viršininkas nieko nesa
ko apie tą importą.

POPIEŽIAUS VAIDAI SU 
MUSSOLINIU TĘSIASI
Roma. — Popiežius pasi

ryžęs atšaukti savo atstovą 
iš Romos kaipo Vatikano 
protestą prieš Mussolinio 
trukdymą katalikams poli- 
litikauti.

Popiežius spiriasi kad 
jaunimo auklėjimas pri
klauso bažnyčiai, o Musso
lini tiki kad jaunimas pri
klauso valstybei, todėl val
stybė turi rūpintis jaunimo 
auklėjimu.

Abi pusės išrodo labai 
užsispyrusios.

Popiežius šiose dienose 
paruošęs encikliką prieš fa
šizmą, iššmugeliavo ją Į 
Francuzija ir ten paskel
bė, kas Mussolini labiau su
kiršino. Nors toje encikli
koje neminima Mussolinis, 
bet labai smerkiama ardy
mas Katalikų Akcijos klu
bų Italijoje.

šeši užsimušė. Lakeport, 
Cal. — Nukritus lėktuvui 
su ekskursantais užsimušė 
šeši žmonės.

STALINAS PERTVARKODALYKUS
Maskva. — Diktatorius 

Stalinas pareiškė kad so
vietų Rusija turi keist savo 
industrialius planus. Sta
linas rengiasi pastatyt biu
rokratus dirbti j dirbtuves. 
Panaikins penkių dienų į 
savaitę darbą kur tas pasi
rodys nenaudinga. Panai
kins lygų užmokesti darbi
ninkams ir Įves atlyginimą 
pagal darbininko gabumo. 
Didžiąsias industriales gru
pes ar vienetas mažins iki 
patogaus mažumo. O pa
galiau, sako Stalinas, so
vietų vyriausybė liausis 
persekioti inteligentiją ku- 
ri netiki Į komunizmą ir 
stengsis panaudoti jų sme
genis valstybės naudai.

Stalinas pareiškė savo 
rėmėjams sekančiai: “Mes 
taip daugiau, draugai, ne
galim valdyti.”

Reiškia, sovietų carai įie
ško geresnės išeities iš sa-
vo svajonių žabangų. Kaip 
dabar yra, nors mintyje iš
rodo gerai, bet praktikoje 
negalima Įvykinti.

Rusijoj yra tūlų labai ge
rų dirbtuvių, bet nėrą išla
vintų žmonių jas vesti. IŠ- 
dirbimas nepaprastai ma
žas nors išgalės didelės. Jei 
sugenda kokia mašina nė
ra kam ją pataisyti.

Stalinas jau sulaikė ver
timą ūkininkų eiti į kolek- 
tivus ir dirbti išvien, ne 
kaip sau bet kaipo komu
nizmo vergas, o dirbtuvė
se pradėjo įvesti mokesti 
nuo štukių.

Nekurie karštesni komu
nistai bijo kad Stalinas ‘ne
nuklystų’ nuo komunizmo.

TROCKIS PRIEŠ 
STALINĄ

Krokuva, Lenkija. — L. 
Trockis, rašydamas viena
me Lenkų laikraštyje apie 
Rusiją, smarkiai užpuola 
sovietų carą Staliną ir rei
kalauja panaikinimo Rusi
joje “biurokratiškos dikta
tūros”.

Trockis tikrina kad nei 5 
....- .. -------------------------- =====ERIE RAILROAD
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nuošimčiai Rusijos žmonių 
nėra persiėmę socializmo 
doktrina ir nepritaiko jos 
prie savo gyvenimo. Pasa
koti kad visa šalis inėjo į 
socializmo erą reiškia pa
šiepimą socializmo.

Nesąmonė yra tikėti ir 
skelbti, sako Trockis, kad 
viso pasaulio ekonomišką 
gyvenimą galima bus ap
versti aukštyn kojom dum- 
pavimu Rusijos produktų, 
nes sovietų Rusija sudaro 
tik pusantro nuošimčio vi
so pasaulio eksportų.

KUR GYVASTIS NIEKAS
Vienas Amerikos laikra

ščių korespondentas, kuris 
jau tūlas laikas kaip važi
nėja po Rusiją, rašo kad 
sovietų rojuje nužudymas, 
staigi mirtis ir nelaimingi 
atsitikimai nieko nereiškia 
ir praeivis net nepasuka 
galvos pažiūrėti jei kur au
tomobilis, autobusas arba 
tramvajus pervažiavo žmo
gų.

Jis sako pats matė tris 
atsitikimus kuo automobi
liai pervažiavo gatve ei
nančius arba nukrito žmo
gus nuo autobuso. Žmo
gus pervažiuotas arba pri- 
simušęs paliekamas mirti 
gatvėje, važiuotojas visai 
neatsižiuri atgal kas atsiti
ko. Pėkštieji yra įstatymų 
verčiami saugotis ir jų pa
čių yra kaltė jeigu kuris 
tapo sužeistas ar užmuštas. 
Nelaimės tankiausia atsi
tinka kada važiuotojas ar 
pėkščiasis yra ’ prisitraukę 
vodkos. Bet vodka Rusijo
je brangi, o gyvastis pi
gios, niekas jų nepaiso.

šymet Rusijoje pasėta 
vatos (medvilnės) 70 090 
hektarų daugiau negu per
nai. Viso šymet užsėta 
6,538,000 hektarai ir tiki
masi gauti apie 2,810,000 
rišulių vatos.

Vis tai užėmimui rinkos 
nuo kitų šalių vatos augy- 
tojų.



DIRVA

Korespondencijos DAYTON
PITTSBURGH

Mirtys per pirmą pusme
tį. Nelaimingų mirčių per 
pirmą pusmetį Pittsburgo 
srityje buvo sekančiai:

Prigėrė
Nužudyta

Nusižudė
Nuo alkoholio
Užtroško nuo dujų

Allegheny apskrityje, 
kaitant ir Pittsburgą, 
vieną Birželio mėnesį 
vo 244 netikėtų mirčių 
visokių priežasčių.

Keliolika ypatų užmušta 
ant gelžkelių, kiti užmušta 
kasyklose ir tt., šalip vir
šuje pažymėtų priežasčių.

27
30
93
80
19 
Įs- 

per 
bu- 

nuo

Allegheny apskrityje to
kios policijos buvo 400, ir 
šiame apskrityj nužudymas 
nekalto darbininko du me
tai atgal privedė valstiją 
prie tos policijos panaikini
mo.

Anglies ir geležies kom
panijų policija išsivystė iš 
gelžkelių policijos, kuri bu
vo įsteigta 1865 metais. Se
kantį metą padaryta Įsta
tymas duodantis valstijos 
teises policijai kuri saugo
ja geležies ir anglies kom
panijų nuosavybę.

Nuo to laiko ir ėjo ko
vos tarp tos policijos ir 
darbininkų, ypač laike ne
susipratimų su kompanijo
mis arba streikų.

Automobilių nela i m ė s e 
Pittsburgo srityje iki Lie
pos 6 d. jau užmušta 160 
ypatų. Sužeista 4,009.

Per Birželio mėnesį au
tomobilių nelaimėse užmuš- 
at 36 ypatos.

Švenčiant Liepos 4 die
ną, per dvi dienas nuo šau
dymų sprogstama medega 
sužeista 150 ypatų.

Iš priežasties šilumos per 
šventes septynios ypatos 
prigėrė, 7 mirė nuo karš
čio ir penkios užsimušė au
tomobiliais. Viso žuvo 19 
gyvasčių.

Dar-Nori šalto vandens.
bininkai dirbanti prie nau
jai statomo West End— 
North Side tilto sustreika
vo reikalaudami kad jiems 
bėgyje karšto oro butų pri
statoma gerti vanduo su le
dais. Iki šiol turėjo gerti 
vandenį atvestą paipose iš
statytose prieš saulę.

Prie reikalavimo šalto 
vandens, streikeriai dar da- 
dėjo reikalavimą didesnių 
algų ir labiau patyrusių 
pagelbininkų.

Tardant miesto majorą 
Kline ir jo buvusį supirki
nėtoją miesto reikmenų, 
paaiškėjo kokiu būdu , jie 
veikė ir užtai jiems prime
tama išnaudojimas ir tupi
mas miesto iždo. Pristaty
ta apie 4,000 parodymų kur 
jiedu atmesdavo fžemiausią 
pasiūlymą, o pirkdavo iš tų 
kurie duodavo jiems tam 

. tikras sumas už davimą 
biznio.

Mažiau vedybų. Birželio 
mėnesio vedybų rugiapjūtė 
šymet nebuvo tokia derlin- 
linga kaip kitais metais. 
Birželio mėnesį apsivedi- 
mui leidimų išduota 1,100. 
Pernai metą tą pat mėnesį 
buvo išduota 1,325, o 1926 
m. — net 1,619.

Bedarbė yra kalta ir ji 
daugiausia kliudo porelėms 
sueiti į šeimynišką gyveni
mą.

Panaikino anglies ir ge
ležies policiją. Su pabaiga 
Birželio mėnesio pasibaigė 
teisės anglies ir geležies 
kompanijoms turėti valsti
jos teisėmis policiją, delei 
kurios buvo daug nemalo
numų ir kuri, tarnaudama 
kompanijoms, labai žiau
riai apsieidavo £u darbi
ninkais.

Gubernatoriaus įsakymu 
atimta teisės suvirs tūks
tančiui tokių policijantų ir 
jie pasiliko privatiniais as
menimis. Kompanijos turi 
teisę laikyti tik savo priva
tinius sargus.

Atrado daug gazo. Tio
ga County, Pa. — Čia pra
gręžta šaltinis naturalio 
gazo, iš kurio bus gaunama 
net po 100,000,009 kubiškų 
pėdų gazo per dieną. Sa
koma jog šis gazo šaltinis 
yra didžiausias į rytus nuo 
Mississippi upės.

Atsibus šaunus piknikas. 
SLA. 105-ta kuopa rengia 
smagų pikniką sekmadienį, 
Liepos 12 dieną, žinomoje 
vietoje, Hickory Grove.

Visi gerai žino kaip šios 
kuopos piknikai buna sma
gus ir draugiški. Šis bus 
dar puikesnis. Vieta gra
ži, o šokiams grieš Vara- 
šiaus orkestras visokius šo
kius ir net tas polkas ku
rias griežia tik Mahano- 
jaus mainerių orkestras.

Bus balionų šokikų kon- 
testas, laimėjus ppra gaus 
dovaną “Birutės saldainių” 
dėžę. Vaikai gaus po ba- 
liuną dykai.

Visi vietos ir apielinkės 
Lietuviai prašomi atsilan
kyti, o turėsit puikius lai
kus. Aš Busiu.

Kunigėlis iškoliojo laido
tuvių dalyvius. Liepos 1 
d. Lietuvių bažnyčioje atsi
buvo laidotuvių pamaldos 
velionio Antano Sakalaus
ko, kuris per klaidą revol
veriu nusišovė Birželio 28 
d. Vietos klebonas pasakė 
paskutinį pamokslą velio
niui, bet neiškentė neišsi
šokęs. Mat, musų dvasiš
kas tėvelis patėmijo kad 
bažnyčioje randasi keletas 
velionio draugų kurie ne
priklauso prie jo parapijos, 
ir pasileido kolioti negra
žiais žodžiais, net pirštu 
rodydamas į juos kad ne
priklauso jam ir nepaveda 
i jo globą savo dūšelių.

Toks kunigo begėdišku
mas yra smerktinas ir že
mas, tas neduoda jam jo
kios naudos, o tik papikti
na ijet tokius kurie yra jo 
parapijoms. Tie paklydė- 
liai vistiek jam nesugryš ir 
negalės iš jų biznio daryti.

Ką mano atsiekti kuni
gais tokiais skerdžiaus ko- 
liojimais bažnyčioje sunku 
dasiprotėti.

Nelaisvamanis.

kortuoti pinigus. Bet ir vėl 
viską pralošia....

“Tėvynės” 25-me nr. ap
rašoma kokį gerą p. Stri
maitis padarė p. Byrai — 
kad be jo pagalbos jis ne
botų galėjęs į Ameriką in- 
eiti, nors tą gerą padarė p. 
Strumskis, duodamas pini
gų užstatui. Keista kad p. 
Strimaitis negalėjo žmogui 
surasti niekur vietos pas 
atsakančius žmones. Gaila 
svečio kad į šią šalį pas sa
vus atkeliavęs turėjo _ pa
nešti tokius nuostolius, ir 
tai dar skolytais pinigais 
iš savo darbininko brolio. 
Kas jiems dabar atlygins?

Nepagirtinas yra apsiėji
mas ir tos įstaigos savinin
ko, kuris nepersergėjo ir 
neapsaugojo svečio nuo ap- 
gavingų kazirninkų.

J. Saulėnas.

1931 METU BONU 
KUPONAI

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

Nukirpk; t 1931 ar anks- 
■ tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

BALTIMORE, MD.
Naujas daktaras. Čia at

sidarė ofisą ir pradėjo me
dicinos ir chirurgijos prak
tiką Dr. Juozas G. Laukai
tis po num. 679 Washing
ton Blvd.

Dr. Laukaitis yra 27 m. 
amžiaus. Baigė Baltimore 
City kolegiją 1922 m., Mt. 
Vernon kolegiją 1924 m., 
University of Maryland 
Medical School 1828 m. Po 
to praktikavo ligonbučiuo- 
se ’ir pagaliau atsidarė ofi
są, kuriame pasitarnaus vi
suomenei. Linkėtina nau
jam ir jaunam musų • tau
tiečiui geros kloties. Kr.

LIETUVIU AMERIKOJE

307 W. 30 Street New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, 

Kolonijose.
Turtėta: $1,404,038.14

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

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

Informacijų kreipk’tės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.
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BROOKLYN, N. Y.
Svečio iš Lietuvos pri

ėmimas. Nepersenai atvy
ko iš Lietuvos operos artis
tas J. Byra. Jis buvo for
malumų delei sulaikytas El
lis saloje ir buvo reikalinga 
parūpinti užstatą. Pinigus 
davė žinomas veikėjas X. 
Strumskis ir paprašė A. B. 
Strimaitį, kaipo turintį lai
ko, pristatyti užstatą imi
gracijos kontoron ir išėmus 
p. Byrą surasti jam rimtą 
apsibuvimo vietą.

Tuo pat laiku J. Byra bu
vo pasiuntęs telegramą sa
vo broliui į Kankakee, Ill., 
kad prisiųstų $300. Brolis 
pinigus prisiuntė. ■ Čekį i 
pinigus iškeisti pagelbėjo 
p. Strimaitis, tokiu budu ži
nojo kad p. Byra turi pini
gų. Bet kodėl tai p. Stri
maitis svetimą, nieko nepa- 
žystantį žmogų nepasirūpi
no pristatyti į tinkamus na
mus, bet nuveda į vieną 
Lietuvišką karčiamą ir pa
lieka, pasitikėdamas kad 
atliko savo pareigą kaip 
pridera.

Bet ten svečią patiko ne
laimė: prisisuko prie jo ka- 
zirninkai, išlaikė iki auš
ros, ir p. Byra liko be cen
to. Taip apluptas p. Byra 
ateina į “Vienybės” ofisą 
pasiskųsti. Būdamas be pi
nigų, vėl siunčia broliui te
legramą ir vėl gauna $200. 
Gavęs pinigų, p. Byra vėl 
ten nueina, norėdamas atsi-

CHICAGO, ILL.
Po Sandaros seimo. Bir

želio pabaigoje Detroite at
sibuvo A. L. T. Sandaros 
seimas. Kadangi Sandaros 
centras ir organas randasi 
Chicagoje, ir aš kaipo se
nas Sandarietis, noriu pa
daryti kelias pastabas prie 
seimo ir pačios organizaci
jos.

Visai nesenai, savaite 
prieš seimą, “Sandara” pa
šiepdama “Dirvą” sakė kac 
Chicagos kuopoje esą dau
giau Sandaros narni negu 
“Dirva” turi viso skaityto
jų. Ką padarysi, jeigu kas 
apie save taip mano, tegu 
tiešijasi. Bet pasitiešijimu 
ne ką peši.

Galėjo pasigirti kad turi 
daugiau narių Chicagoje 
negu “Dirva” čia turi skai
tytojų. Bet ir tai abejoju 
ar taip butų. Jeigu ir yra 
tai tokių Sandariečių kurie 
skaitomi Sandariečiais, bet 
keli metai nemokėję. Mu
sų Sandariečiai labai ne
rangus užsimokėti, o jeigu 
narys nemokėjęs šeši mėne
siai laiko tai kas jis do na
rys?

Gal “Sandari” tik ir ga
li pasigirt Chicagos nariais, 
nes kur daugiau gyvuoja 
Sandaros kuopos išskyrus 
vieną Pittsburgą? Kiek jos 
turi narių?

Praėjo dvi savaitės po 
seimo, išėjo organas, jame 
rašoma apie seimą, bet kiek 
dalyvavo delegatų ir kiek 
organizacija turi narių tai 
nei gu-gu. Jeigu viešai ne
skelbiama tai turėjo būti 
labai mizerna.

Šitą rašau ne su tikslu 
pašiepti Sandarą, bet paro
dyti organui kad negražu 
yra iš kitų juoktis.

Savo seime Sandariečiai 
užgyrė savo seną nusistaty
mą — remti Valstiečių- 
Liaudininkų politiką. Ka
dangi Valst.-Liaudininkai 
yra dabartinės Lietuvos 
vyriausybės priešai, tai to
kiam Lietuviui kuris sutin
ka su dabartine vyriausybe 
Sandaroje vietos nelieka.

Per tai aš iš negaliu dau
giau prigulėti Sandaroje.

Buvęs Sandarietis.
visų!Smagiausia komedija iš

“ŽENTAI IŠ 
AMERIKOS”

Reikalaukit šios komedijos 
tuojau. Lengva perstaty
ti, reikalauja trijų moterų 
ir keturių vyrų. Vaizduo
ja Amerikiečių atsilanky
mą Lietuvoje ir ypač bedas 
vieno butlegerio senbernio, 
kuris visą amžį nenorėjo 
ženytis.

Knygelės kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

AMERIKOS LIETUVIŲ 
LIAUDIES SĄJUNGA

A. L. L. SĄJUNGOS 
PAREIŠKIMAS

Apie penkiasdešimts me
tų atgal ar daugiau musų 
liaudis pradėjo atvykti į 
Suvienytas Šiaurinės Ame
rikos Valstijos, kur rado 
sau ramesnį ir linksmesnį 
kampelį. Ilgainiui į šitą 
šalį suvažiavo apie trečda
lis musų tautos žmonių. Ši
toj musų išeivijoj susikūrė 
įvairios organizacijos. Jos 
dirbo visuomeninį kultūri
nį darbą ir musų gyvenime 
suvaidino svarbų vaidme
nį. Bet šiandien pasikei-

• tus gyvenimo sąlygoms ir 
priaugus Lietuvių jaunimui 
šitų musų kultūros organi
zacijų neužtenka. Jos ne
atsako nei musų gyvenimo, 
nei musų tautos reikalavi
mams. Jos dažnai ne tik 
nedaro mums naudos, bet

■ dar kenkia musų žengimui 
pirniyn, nes yra tik berei-

i kalingu balastu. Nereikia 
i didelių įrodinėjimų kad tą 

permatyti. Esamos musų 
organizacijos ne s u 1 a i k o

■ musų nuo ištautėjimo ir 
i beveik niekuomi nepageri-
■ na musų būklės.

Tą mes visi gerai žinome 
i ir todėl šitos musų organi-
■ zacijos vis mažėja' ir nyks

ta ir mes be vilties, su nu
siminimu laukiame kada

, paskutinė Lietuvybės kibir-
• kštis užges musų širdyse.
; Bet tas musų nusimini

mas yra pergreitas ir be-
i reikalingas. Mes kaipo Lie

tuviai nereikalaujami išnyk
ti šioje šalyje jei to neno-

i rim. Mes turim gyvą pro-' 
tą ir beveik neišsemiamą

Ė kantrybę išsilaikyti kad ir 
. sunkiausiose aplinkybėse ir 
i turim garbingą praeitį, ku

ri akstiną mus būti vertais
■ savo garbingų bočių ainiais 

ir stumia mus prie didelių 
ir garbingi; darbų.

Dideliais ir garbingais 
darbais be abejojimo yra 
tie darbai kurie pagerina 
būvį žmonių ir padeda 
jiems pasiekti aukštesnio 
proto, didesnės laimės ir, 
platesnio bei naudingesnio 
gyvenimo.

Šitiems darbams pas mus 
yra didelis laukas. Pirmoj 
vietoj pataisykime savo o- 
balsį “Savas pas savą”, 
kad jis reikštų ne tik biznį 
padaryti savam, o ir svei
ką, gerą ir naudingą pata
rimą gauti pas savą. Kada 
šis obalsis šį-tą reikš, mes 
visi juo pasinaudosim, pas 
mus atsiras didelė vienybė 
ir mes sutapsime didelė 
jiegą, su kuria visi turės 
skaitytis. 1 Ir kada visi su 
mumis skaitykis’, musų gy
venimas bus lengvas, leng
vas ta prasme kad mes ga
lėsim pasiekti visa ką tik 
pasibrėšime pasiekti.

• Jaunimas
Antra, musų jaunimo bū

klė yra sunki. Sunki ji tuo- 
mi kad musų jaunimas daž
nai negauna progos pažin
ti tikros gyvenimo reikš
mės. Nepažinę jos, jie daž
nai nuklysta nuo tikrojo 
kelio savo pačių, savo tėvų 
ir savo tautos nenaudai.

Šičia ir turėtų ateiti jau
nimui į pagalbą musų vi
suomenė su tam tikra savo 
organizacija. Tam tikslui 
mes turėtume turėti tokią 
organizaciją kuri ypatin
gai rūpintųsi musų jauni
mo reikalais.

Pirmi žingsniai šia kryp
timi jau padaryti. Organi-

zacija atitinkanti musų lai
ko reikalavimams jau yra 
įsteigta ir jos vardas yra 
Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjunga. Jos tikslas 
yra rimtas. Ji nepeiks ir 
nekritikuos nei vieno, jei 
nebus rimto reikalo, tik 
žiūrės savo tikslo.

Lietuvos klausime
Mes esam įsitikinę kad 

Lietuvos nepriklausomybė 
yra begalo brangus daiktas 
ne tik Lietuvos Lietuviams 
bet ir visiems Lietuviams 
kur jie nebūtų. Todėl Lie
tuvos nepriklausomybės iš
laikymas yra pati pirmuti
nė ir svarbiausia pareiga 
tų žmonių kuriems yra pa
vedama jos šalies likimas 
žiūrėti. Taip pat mes esam 
įsitikinę kad jie yra su
brendę žmonės ir, gyvenda
mi Lietuvoje, žino geriau 
negu mes ■ čia, kaip jiems 
geriau. Todėl musų kaipo 
Lietuvos vaikų pareiga yra 
ne diktuoti Lietuvai ką ji 
ir kaip turi daryti, o remti 
ją moraliai ir materialiai 
sulyg savo išgalės visuose 
jos kūrybos ir išsilaikymo 
darbuose.

Taigi toks musų nusista
tymas. Mes tikim kad jis 
yra sveikas ir naudingas 
taip Lietuvai, taip mums 
patiems. 1

Taigi pasiremdami savo 
gerais noraiš musų išeivi
jai, ir ypatingai musų jau
nuoliams, ir savo gerais no
rais Tėvynei Lietuvai, mes 
kviečiame visus geros va
lios Lietuvius’ stoti į Ame
rikos Lietuvių Liaudies Są
jungos narių eiles ir dirbti1 
gerą ir naudingą darbą sa
vo ir savo Tėvynės naudai.

Įsikūrė Gegužės 27 die
ną, 1931 m., Chicago, Ill.

Pasirašo:
Bronius F. Simons- 

Simokaitis, 
Pranas Jakavičius, 
Jonas J. Balanda, 
K. J. Semaška, 
Pijus P. Balanda, 
Stasys Jokubauskas, 
Jonas Bardauskas.

Centro Sekr:. K. J. Semaš
ka, 3221 Beach avė., Chi
cago, Ill.

M

Konsulas A. Kalvaitis 
Išvyko Lietuvon

Birželio 27 d. išvažiavo į 
Lietuvą .atostogoms Lietu
vos Konsulas Chicago j e A. 
Kalvaitis ir žmona. Jie iš
plaukė su EJconominio Cen
tro pirmutine Jaunuolių 
ekskursija,- Švedų Ameri
kos Linijos laivu “Grips- 
holm” Birželio 27 d. Ke
lionę atliko per Gothenbur- 
gą, Švedijoj, kurį pasiekė . 
Liepos 5 d. Iš Švedijos iš
plaukė tiesiog į Klaipėdą 
kitu tos linijos laivu ‘Borg- 
holm’, sykiu su ekskursan
tais.

Pp. Kalvaičiai žada išbū
ti Lietuvoje apie tris mėne
sius laiko. Linkėtina pra
leisti linksmai laiką tėvy
nėje Lietuvoje.

Paveikslas
tas ant laivo New 
prieš išplaukimą.

fotografuo- 
Yorke 

Rep.

JNEWARK, N. 
__________ L.

Kupiškėnų kuopa.
kolonijoje susitvėrė penkta 
Kupiškėnų Bendro Klubo 
kuopa. Birželio 30 d. atsi
buvo susirinkimas ir tapo 
išrinkta: valdyba iš šių: P. 
Petrulis — pirm.. D. Janu
šonis — vice-pirm.; P. Bal
čiūnas — ižd.; Pr. Alešiu- 
nas — raštininkas ir orga
nizatorius.

Visi geros valios Lietu
viai šioje apielinkėje remia 
ir pasižada remti sumany
mą įsteigt Kupiškyje Liau
dies namą. Kupiškėnai už 
tai Amerikiečių niekados 
nepamirš. Iš Jurbarko.

Šioje

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

Greitas Laivy Patarnavimas j Europą
Prieinamos kainos

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva.
Išplaukia reguliariai kas savaitė. Taipgi 
reguliariai išplaukimai musų populiariais 

=i kambariniais laivais;
Del informacijų kreipkitės i lokalinius 

įj musų agentus
Per Hamburgą musų Moderniniais Laivais
HAMBURG DEUTSCHLAND

t ALBERT BALLIN NEW YORK
ST. LOUIS MILWAUKEE CLEVELAND

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

Kas gaus “Dirvai” vieną naują metinį skai
tytoją gaus šią $2 vertes knygą dovanų 
(Gaus ir kas pats sau naujai užsirašys)

NAMŲ DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 174 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.

Parašė Dr. A.1 J. KARALIUS 
Išleido A. VANAGAITIS

Tvirtais viršeliais — $2.00

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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ŠMELING LAIMĖJO 
ČAMPIONATA

SPORTAS

Clevelande, Liepos 3 d., 
taip pavadintose “pasauli
nio čampionato” kumštynė
se, Vokietis Max Schmeling 
sumušė Amerikietį Strib- 
lingą, parmušdamas jį pen
kioliktame raunde.

Smėlingas šį kartą pasi
rodė dusyk geresnis kumš
tininkas negu buvo pernai, 
kuomet mušėsi su Lietuviu, 
Jack Šarkiu.

Smėlingas visą laiką dir
bo prieš Striblingą, kuomet 
šis tik stengėsi laikytis įsi
kibęs į Vokietį, kad nega
lėtų mušti.

Tokiu budu Smėlingas li
ko Vokiečiams “pasaulinis 
čampionas”. Bet nekurios 
Amerikos valstijos, tarp jų 
ir New Yorko valstija, ne- 
pripažysta Vokiečiui jokio 
čampionato iki jis nesusi
kibs su Šarkiu.

Smėlingas svėrė 189 
Striblingas 1861/2 sv.

Vinča sumuštas
Šiose kumštynėse buvo ir 

Juozas Vinča suporuotas su 
Frankie Simms. Bet Vin
ča buvo pirmame raunde 
išmuštas, reiškia visai pra
stai pasirodė prieš visai 
paprastą vyrą.

Vinča paskiau laišku pra
nešė “Dirvos” redakcijai 
kad buvo neprisirengęs, tik 
ką parvažiavęs į Bostoną 
iš Kalifornijos, labai nu
vargęs, ir kada buvo-; pa
šauktas. užimti vietą nega
linčio pribūti kito vyro, tu
rėjo važiuoti, negaudamas 
laiko nei kiek pasitreini- 
ruoti.

sv.,

PANEŠĖ NUOSTOLIUS
Šios “čampionato” kumš

tynės rengėjams davė di
delius nuostolius. Publi
kos dalyvavo apie 37,000; 
pinigų inėjo $349,415. Iš 
jų Smėlingas gavo $106,000, 
Striblingas $33,200; valdžia 
taksų paėmė $75,705. Bu
vo ir didelės kitos išlaidos, 
taip kad nuostolių turėta 
apie $25,000.

Clevelando naujai išsta
tytas stadiumas, talpinan
tis virš 80,000 žmonių, ne
buvo nei pusiau užpildytas.

KAS SEKANTIS: CAR- 
NERA AR ŠARKIS?
Jack Kearns, kuris se

niau manadžeriavo Demp-
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“SANDARA” JAU 
PRADĖJO

IŠ VYTAUTO DID
GYVENIMO

siui, o dabar Mickey Wal- 
keriui, sako kad Walker 
sumuštų abu — Striblingą 
ir Smėlingą — tame pačia
me ringe vienu sykiu.

Rugsėjo 17 d. rengiama 
Smėlingai kitos kumštynės. 
Dabar kalbama apie susta
tymą jo su Italu Camera. 
Nežinia kur kumštynės bus 
rengiamos, nes Smėlingas 
New Yorko valstijoje netu
ri teisių iki neišpildys su
tarčių stoti prieš Šarkį.

Sporto rašytojai dabar 
sako kad jeigu Smėlingas 
sumuštų Camera, jis vis- 
tiek atsidurtų prieš Šarkį, 
ir tada tiktai padarytų pi
nigo rengėjai ir visi.

Šarkiui, žinoma, pirmiau
sia reikia sumušti Walkerj. 
Visi rašo kad ši kumšty nė 
bus irgi žingeidi. Nors 
Walker smarkus ir geras, 
bet prieš Šarkį permenkas, 
nes sveria 168 svarus, 
Šarkis sveria 195 sv.

O

suŠarkis nori Susikibti 
Smėlingu

Kiti sporto rašytojai sa
ko kad geriau butų Rugsė
jo mėnesį statyti Šarkį su 
Smėlingu, nelaukti kito me
to. Camera bus geras ir 
kitą metą, o dabar, Smėlin
gu! pragarsėjus, visi norė
tų matyti ką jis padarys su 
Šarkiu.

Dauguma rytinių valsti
jų kumštynių mėgėjų neno
ri pripažint Smėlingo čam- 
pionu iki jis nesumuš Šar
kio ir nelaimės čampionato 
stovėdamas arit kojų.

Šarkis pats sakė kad tu
rės laimėti Smėlingas, ir 
gerai nuspėjo, nes Šarkis 
mušėsi su jais abiem ir ge
rai žino kuris geresnis.

Kaslink Smėlingo ir Car- 
neros, Šarkis štai ką pasa
kė: “Geriau tegul jis nesto
ja prieš Camera. Tas Ita
las sutrins ji taip kaip ko
pusius bačkoje. Smėlingas 
pradeda išlėto. Camera 
pradeda smarkiai. Jis su
daužys tą Vokieti pirm ne
gu Smėlingas įsikrutins. Ir 
kiek aš žinau, Vokietis bi
jo Carneros ir nori muštis 
su Loughranu. (Šarkis 
mušė Loughraną).

Pirm negu šie metai 
sibaigs, sako Šarkis, aš
mušiu Walkerj, Loughraną 
dar kartą, ir Camera. Ta
da nebus išsisukimo Šme- 
lingui.

“Aš kovosiu iki prisieis 
Šmelingui sustoti su. manim 
vėl. Tada aš jį taip suplie
ksiu kad užteks jam ant vi
so amžiaus,” sako Šarkis.

“Jis nenori susitikti su 
manim, ir iš vienos pusės 
aš nekaltinu jo už tai. Jis 
žino kad aš jį suplieksiu. 
Bet anksčiau ar vėliau jis 
turės susitikt su manim, o 
kada susitiks tai.... ”

su-

pa-
su-

Dar nesenai “Vienybė” 
iškėlė kad Pittsburgietis 
studentas Povilas Dargis 
nei iš šio nei iš to atsirado 
pas Plečkaitininkus Bcrli- 
ne. Dargis be abejo atsi
lankė ir pas Jeronimą Vo
kiečių kalėjime.

“Dirva”' po to pastebėjo 
Amerikos Lietuviams jog 
tėmytų kuris laikraštis pir
miausia pradės talpinti P. 
Dargio raštus iš Berlino.

Štai “Sandara” Nr. 27 
jau patalpino koresponden
ciją iš Berlino, po kuria 
pasirašo koks tai “Studio- 
sus”. Nejaugi tai butų 
Pittsburgo Sandariečių iš- 
garbintas-išaukštintas stu
dentas, Povilas Dargis?

Kad tas “Studiosus” yra 
Amerikietis, o ne Berlino 
gyventojas iš Lietuvos, liu
dija jo korespondencijos 
pradžia:

“Sutikau iš Kauno atvy
kusį mokslo vyrą ir sykiu 
nuėjome į restoraną.”

Ten kalbėjo apie Ameri
kiečius, paskui “nukrypo į 
Lietuvos vidaus politiką.”

Detroite pora savaičių 
atgal atsibuvo Sandaros 
seimas.

Į Sanadros valdybą inei- 
na žinomi tautininkai vei
kėjai Dr. Zimontas, D. Pi- 
varunas, J. Grinius; Į ko
misijas ineina Adv. Uvikas, 
S. E. Vitaitįs, M. J. Vini- 
kas, St. Gegužis, V. M. Če
kanauskas, J. Hertmanavi- 
čius, A. B. Strimaitis ir ęilė 
menkesnių veikėjų.

Nejaugi jie visi, per vai
kėzą studentą Dargį, “San
daros” tarpininkyste, leisis 
susitepti ir užsitarnauti 
paniekos vertų “Plečkaiti- 
ninkų” vardo?

Jeigu “Sandara” varys 
Plečkaičio politiką (su pa
galba Dargio, kurs ypatiš- 
kai tik tuo tikslu nusmuko 
į Berliną), tai tie inusų vei
kėjai privalo pasitraukti 
nuo Sandaros, arba tegul 
įsako savo organui per
traukti visus ryšius su stu
dentu Dargiu.

Jeigu Plečkaitininkų or
ganas “Kova” yra. socialis
tų laikraštis, ir nevaro tos 
politikos kaip varė Plečkai
tis, tai vis tiek “Sandarai” 
nėra jokio reikalo su jais 
per Dargį bičiuliautis, ir 
lai tas vyrukas prapuola iš 
musų vidurinės srovės ir 
terašo socialistų spaudoje.

Bet greičiausia bus taip 
kad socialistai, gudresni 
biznieriai, savo ‘kamarotų’ 
“Kovos” leidėjų atstovo ne
prisileis ištolo, bijodami ne
garbingo “Plečkaitininkų” 
vardo, o “Dirva” gaus iš 
“Sandaros” nemaža pabari
mo už pakibinimą jų stu
dento Dargio ir jo raštų.

Vytautas Didysis buvo 
garsus savo bendraamžių 
tarpe ne tiktai kaip genia
lus karvedys ir didis val
stybės vyras, bet ir kaip 
žmogus, kupinas visokio są
mojaus. Nemėgdavo daug 
kalbėti, bet jo trumpos pa
stabos ir atsakymai visada 
pasižymėdavo sąmojum ir 
nepaprastu sklandumu.

Vieną kartą, kai Lenkai 
ėmė jam girti savo vieną 
šlėktą už tai, kad šis labai 
gražiai mokąs kalbėti, ku
nigaikštis ramiai atsakė:

“Man labiau patinka tie
siakalbiai negu gražiakal- 
biai.”

Kartais vienu posakiu 
kunigaikštis padarydavo 
galą ilgiausiems ginčams ir 
staiga visus įtikindavo. 
Taip buvo laike vieno ka
ro su totoriais. Lietuvių 
kariuomenė prisiartino prie 
Dono upės. Kitoje upės pu
sėje jau laukė totorių or
dos. Buvo nepaprastai di-!kit “Dirvoje”, 
deli šalčiai,—rankos stačiai 
lipo prie geležies. Kaip pa
prastai, prie muši didysis 
kunigaikštis sušaukė karo 
tarybą. Susirinkę ėmė gin
čytis, ar verta tokiam šal
ty pradėti kautynes. Jau
nieji vadai norėjo tuojau 
pulti, ir sunaikinti totorius, 
o seniai siūlė palaukti ato
drėkio :

Ir žmonėms busią leng
viau ir arkliai busią žvit
resni. Kai ginčas pasiekė 
aukščiausio laipsnio, iki tol 
visą laiką tylėjęs didysis 
kunigaikštis staiga atsisto
jo ir ramiai tarė:

— “Kaip tik dabar reikia 
pradėti mušis,— nes jeigu 
nugalėsime, tai iškarto du 
priešininkus, o jei mus nu
galės, tai žmonės pasakys, 
kad mus nugalėjo du prie
šininkai: “šaltis 'ir toto
riai.” Tai ištaręs įsakė tuo
jau pradėti puolimą. Kar
vedžiai, patenkinti sąmojin
gu ginčo išsprendimu, sku
biai išvyko prie savo dalių 
ir pradėjo puolimą.

LIETUVIŠKOS 
“CUKIERKOS”

Tikros Lietuviškos “ken- 
dės” dabar galima gauti 
“Dirvos” krautuvėje. Jos 
yra importuotos iš Šiaulių, 
garsaus “Birutės” saldai
nių fabriko produktas. At
silankę galit nusipirkti.

Siunčiama paštu už $1.00 
pusantro svaro. Reikalau-
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“Sandara”
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Chicago, III.

Trečiokas, A. S.
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Du Bois, Fa.
“Dirva”

6820 Superior Ave.. 
Cleveland, Ohio
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395 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kažemėkas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, Conn. 

Makarevičius, K.
95 Liberty St., 

Aneonia, Conn.

Urbšas, J. J.
187 Oak St., Lawrence, Mate.

“Vienybė”
193 Grand St., . 

Brooklyn, N. Y.
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Savo Gerklę 
v 

Šiurkščiais
Erzinimais

“Vietoj to 
pasiimk LUCKY"

i •

Uždėkite savo pirštų ant gerklės—ant vadinamojo “Adomo 
Obuolio.” Jūs dabar aktualiai paly tėjote larynxą. Tai jūsų 
garsinė dėželė — kurioje jūsų garsinės gyslos.
Nerizikuok, pats visuomet apsaugok savo gerklę - atmink, 
jog 20.679 Amerikos gydytojai užtikrino, kad Luckies 
mažiau erzina gerklę negu kiti cigaretai.

Vienas gydytojas rašo:
“Aš rūkiau visokių rūšių cigaretų, tačiau jsitikinau, jog 
Lucky Strike turi mažiausiai gerklę erzinančių savybių.”

Kitas gydytojas rašo:
“Aš Lucky Strike rūkau jau keletą metų, nes jie mažiau 
erzina mano gerklę negu kiti cigaretai. ’

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

ALELIUNAS NUGALĖJO 
SERBĄ

Pittsburgh, Pa. — Smar
kus imtikas Kazys Aleliu- 
nas, kuris gerai žinomas ir 
Clevelando Lietuviams, 30 
d. Birželio turėjo imtynes 
su Serbu, Peter Verlinic, 
iš Leetsdale, Pa. Aleliu- 
nas savo smarkų priešą ap
dirbo gana pasekmingai.

Čia laikas nuo laiko ren
giama imtynės Hickey Par
ke, Millvalėj, kur dalyvau
ja ir kiti žymus imtikai, 
kaip Ričardas Šikatis, Po
žėla ir kt.

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

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

Arba ekspresiniu laivu *

COLUMBUS
Taipgi savaitiniai išplauki
mai gerai žinomais 
Lloyd Cabin laivais. 
Informacijos iš vie
tinių agentu arba 

1119 EUCLID AVE.
CLEVELAND

NORTH GER

NORTH
LLOYD

MAN

iRITJSBURGH, pa. /SIB ®'M’
/JįĮiS

“It’s toasted"
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina
Jūsų Gerklės Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

PAKLAUSYK 
PER RADIO- į 
L u c k v Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ketvir
tadieni ir šešta
dieni, vakarais 
per N. B. C. ra

dio stotis.



Dienos Klausimais
----------------- ----------------

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

Vikingų kardas
LIETUVOJE

“Associated Press” žinių 
agentūra praneša jog ties 
Karaliaučium Lokių (Loch- 
stad) miestelyje rasta Vi-

NAUJA ORGANIZACIJA
Šiame numeryje talpina-’ 

me atsišaukimą naujos or
ganizacijos, Amerikos Lie
tuvių Liaudies Sąjungos.

Kaip iš jos pareiškimų 
matosi, ji pasiryžus būti vi
suomeniška, ne lokališka, 
organizacija. Atsišaukimą 
talpiname pritardami tų 
veikėjų geriems norams, o 
ne tai organizacijai; Štai 
del ko: naujų visuomeniš
kų organizacijų tvėrimas 
dabar nėra galimas ir ne
pasiekiamas. Tą parodė 
užsimojimas Brooklyniečių 
duoti Amerikos Lietuviams 
Tautininkų Federaciją. Ir 
jos inėjimo į musų gyveni
mą mes negalėjome svei
kinti, nes musų tarpe naujų 
organizacijų atsiradimas 
šiais laikais reiškia tą ką 
gimimas skardžio šeimyno
je naujo kūdikio. Iš to ne
gali būti jokio džiaugsmo.

Naujų organizacijų triū
sų tarpe niekas nelaukia, 
net ir senų neišlaiko. San
dara aiškiausia tą parodo 
imant musų vidurinę srovę. 
Tą pat pergyvena ir kitų 
musų srovių organizacijos, 
neskaitant Susivienijimus.

Kaip Tautininkų Federa
ciją taip ir šią Liaudies Są
jungą sumanytojai tvėrė 
ne taip kaip reikia visuo 
meniškos organi z a c i ų o s 
tverti. Su niekuo nepasitar

si) gyvenime ir tai ką dar 
mes galėtume atsiekti pa
statę prie SLA. vadelių tin
kamus žmones “Dirva” pa
kalbės trumpoje ateityje.

Dovana Universitetui
Harvardo Universitetas, 

Cambridge, Mass., pereitą 
metą gavo palikimų nuo 
Įvairių turtuolių kurie tą 
universitetą lankė, $14,421,- 
197.68.

Šis universitetas yra vie
nas iš turtingiausių ir žy
miausių Amerikos univer
sitetų.

Rusijoj Nyksta Barzdos
Kada Leninas ir Trockis 

viešpatavo Rusijoje, net da
lis Amerikos komunistų ne
šiojo barzdeles panašias Į 
Trockio. Pasikeitė laikai— 
ir barzdos su jais.

Rusija buvo paprasti at
vaizduojama kaipo barzdo
tų žmonių šalis. Vienok pa
sitaikė kad dabartiniai dik
tatoriai — Stalinas ir Vo- 
rošilovas yra be barzdų. 
Negražu buvo pamėgdžioti 
išvytą Trockį, todėl nusi
skuto barzdas ir komisa
rai. Iš visų 10 aukštųjų ko
misarų tik trys turi šiaip 
sau barzdas.

ta, nepatirta ar kas pagei
daus, ant vietos kelių pasi
kalbėta, sutarta ir padary-J 
ta. Taip seniau tvėrė Juo- 
zapines, Vytautines ir kito
kias draugijas. O kuomet 
norėjo sutverti visuomeniš
kas organižacijaš, tą klau
simą pirmiau spaudoje iš- 
diskusavo, paskui šaukt 
veikėjų suvažiavimu? ir tik 
suvažiavimuose gimdavo 
organizacija.

Kas gi dabar išeina: ne- 
* išsikalbėjus su sumanyto

to jais, kitiems nejaučiant 
to ką jie jaučia, turint sa
vo iš pirmiau užsibrėžtus 
darbus, nejaugi imsi ir nu
krypsi i kitą pusę, dėlto kad 
kas sumanė naują organi
zaciją?

Mes pilnai sutinkame su 
“Tėvynėje” pareikšta Pr. 
Bajoro nuomone apie šią ir 
kitas musų organizacijas.

Dar daugiau, mes mato
me kad visas musų kultūri
nis, visuomeninis ir frater- 
nalinis darbas turėtų tuok
tis aplink Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje. Tver
ti naujas organizacijas ne
apsimoka. Reikia tuoktis 
aplink stipriausią organi
zaciją ir po jos sparnais, po 
jos globa vykdyti musų 
tikslus. Tas galima atlik
ti per kuopas, jeigu centre 
turėsim platesnių pažiūrų, 
gyvesnius, su naujomis idė
jomis vadus, kuriems nerū
pėtų politikavimai, o tik 
musų visuomenės gerovė.

Susivienijimui yra dirva 
ir jaunimo tarpe ir suaugu
siuose, ir Lietuvystės palai
kymo idėjai plėsti, ir “sa
vas pas savą” obalsius vyk
dyti, ir Lietuvai remti ir 
bendrai viskam kas tik mu
sų gyvenimui reikalinga.

Siauresnėms politikoms 
yra Sandara, yra kitokių 
organizacijų kairėje ir de
šinėje.

Apie SLA. užduotis mu-

Barzdos nyksta ir nuo 
paprastų Rusijos gyvento
jų veidų. Nyksta senoviš
ki mužikų tipai, kurie at
žymėjo Rusijos žmones nuo 
kitų." Naujoji karta visai 
neaugina barzdų, tik senie
ji mužikai dar laikosi to 
Dievo duoto pagražinimo 
veidui.

Televizija ne Visiems 
j Sveikatą

Labiau ir labiau vystan
tis televizijai — kad publi
ka galės matyti radio artis
tus kartu kai girdi juos dai
nuojant ar grojant — labai 
nekurtuos radio artistus 
surūpino. Kaip dabar yra, 
užtenka girdėti gražų pro
gramą; artistas ar artistė 
gali būti apžėlę, susivėlę, 
apšiapę, žvairi ir kitaip ne
gražus arba seni, kad tik 
turi tinkamą balsą arba ge
rai valdo instrumentą.

Bet bus kas kita kada in- 
eis praktikon televizija: ra
dio klausytojas matys ir no
rės matyti tik patraukian
čius, gražius artistus ir ar
tistes, gražiai, švariai pasi
puošusius. Tas labai surū
pino artistus ir artistes ne
turinčius tų gamtiškų do
vanų. Bet tas duos progoš 
kitiems ir kitoms, naujiems 
artistams užimti jų vietas, 
kurie bus visapusiai atsa
kanti.

KALINIO DAINA
Ateik, mano mergužėle, 
Čia po mano langeliu, 
Kur nešviečia saulužėlė, 
Nėr žiedelių nei gėlių....

Suskink bukietą gėlelių 
Ir atnešk man dovanų, 
Pasiilgau aš žiedelių 
Ir žavių tavo akių....

Jei nedrąsu dienos laike
Tai ateiki nors nakčia,
Man širdžiai paguodos reikia, 
Atlankyki paslapčia.

Noriu tave pamatyti
Prie mėnulio spindulių, 
Nors žodelį pasakyti 
Prie žvaigždelių žiūrinčių.

Tik ateik, ateik, brangioji, 
Neberimsta man širdis. ...
Atlankyki, mylimoji,
Man ramumas tad sugryš.

Kai tave aš pamatysiu
Nors ant trumpos valandos,
Sielą savo atgaivinsiu, 
Mano širdis verkt nustos....

Jonas Morkunas.

ILGESYS
O, kaip ilgu širdžiai mano
Be tavęs, mieliausia,
Aš dusauju, tu negirdi,
Lyg bučiau toliausia....

Naktį užmigti negaliu,
Per dienas durnoj u,
Verkiu, džiustu ir dusauju — 

Niekad nenustosiu.. . .
O, laimingas aš bernelis
Kas gal apsakyti,
Jeigu kuomet savo mielą
Gaunu pamatyti....

O, kaip ilgu man, mergelei, 
Be tavęs, berneli, 
Laukiu kožną vakarėlį, 
Žiuriu pro langelį....

Nors aš žiuriu ir rymoju
Ant baltų rankelių,
Nesulaukiu savo mielo —
Gal nežino kelio....

Genelis.

(Tąsa iš pereito num.)

Scena 4
Tie patys, Rokas, Simas ir Justas 

(Rokas ir Simas leitenanto uniformose, 
Justas eilinio. Visi linksmi, nebaldžius į 
duris subėga. Pamatę naują industriją 
visi akis ištempę pažiūri, permeta akimi 
viudje esančius. Barbora ir Žiogienė su 

stiklais rankose, staiga užkluptos 
susimaišo.)

Simas (Barborai): Mamyte, kas tai, 
ar tau nelinksma kad gyvas sugryžau?

Barbora: (deda stiklą, apkabina Simą): 
Sūneli mano, sūneli brangiausia, kiek aša
rų del tavęs praliejau....
, Simašienė: Rokai, ir tu namie? Kiek 
mums laimės šiandieną! (Apkabina, bu
čiuoja).

Justas: Sveika, misis Žiogiene! Ar ta
vo sūnūs jau sugryžo? Sutikau jį kartą 
Paryžiuje. (Pažiūri į Augustą) Tai tu? 
kaip tau klojasi? Matyt pralobai, išrodai 
kaip milijonierius!

Augustas: Nieko sau, geriau negu pa
kartam, nors kojom žemę galima pasiekti. 
Gyvenimą pasidarau, ko daugiau norėt.

Justas: Galima matyt! Pažinsi paukš
tį iš jo plunksnų! O čia kas?

Žiogienė: Kurna gavus laiškutį iš Si
mono apie gryžimą, sumanė jus pavaišinti.

Justas: Aha, tai taip jus prohibišiną 
pildot! Naminėlė! Simai, žiūrėk!

Simas (Žiuri su kitais į pečių): Mamy
te, kas tai?

Justas: Neklausk kas, reikia paragau
ti. Už jurų gėrėm visokios, pabandykime 
namų darbo. (Prisipila stiklą, geria, pa
sipurto.) Maniau kad kas įspyrė! Nedy- 
kai šį štofą vadina “baltu mulu’!.

Simas: Tas juk prieš įstatymus!
Justas: Prieš kokius Įstatymus? Tavo 

mamytė žino ko mums reikia. Bcreikalo 
Francuzijoj būdami kalbėjom kad čia ne- 
gausim. ’

Simas: Stotyje mačiau Jievą Weberiu- 
tę, žadėjo čia atvažiuoti. Pamačius šį prie
taisą ką pasakys? Reikia paslėpti. (Ima j 
katilą nuo pečiaus.)

Žiogienė: Palauk, Šimuli, mudvi su Si- 
mašiene išnešim.

Justas: Palaukit kol aš pasisveikinsiu 
su šeimininke, keli lašeliai išvarvės. Per
ilgai tavęs klausiau, tu man daugiau ne 
viršininkas (Simui).

Barbora: Justai, kas galėjo tikėti kad 
tu eitum kariauti? (Apkabina motiniš
kai).

Justas (susigraudinęs): Misis visuomet 
buvai man prielanki.... Žodžiai tėvynai
nio ištarti kad iš griuvėsių šio karo, iš pe
lenų prisikels laisva Lietuva paakstino 
mano į kariumenę. Pelkės, purvynai, utė
lės, kartais ir Vokietis pasirodydavo kur 
ne kur. Arti neprisileisdavau. Jie yra’pa
siutiškai draugiški, kaip utėlė kalnieriuje. 
Lietuva jau neprigulminga, kiek ten lais
vės nežinau. Daugiau kaip čia mes turi
me, aš manau. Jie gauna geros degtinės 
ir gero alučio, o ką čia mes turim? (rodo 
j pečių).

Žiogienė: Eik šian, Simašiene, neškim 
tą katilą iš čia. ’ (Abi neša) Čia jo laiky
ti negalima, prie svečių.

Justas: Kad negalima tai neškites. (pa
ima privarvėjusį stiklą) Man užteks.

Scena 5
Tie patys, Jievutė ir Antosė

Simas (skubiai išnešus visus prietaisus): 
Kad Weberiai užtiktų butų didžiausia gė
da. Kur Antutė? Ar dar nesugryžo? 
Stotyje mačiau prie su Ildu... .

Antosė (ineina, apkabina Simą): Gal 
ir prisiglaudus, ar pavydi? Šia ir tu ap
kabink. Kai pasakiau kad tu sugryžai, 
Jievutė it liepsna paraudonavo. Atvažiuo
ja tave pasveikint.

Simas: Labai man linksma radus jus 
visus sveikus! Kur tėvelis?

Barbora: Dirba, tuoj sugryš. Ko da
bar aš čia stoviu išsižiojus?.... Reiki i 
parūpint užvalgyt. Juk išalkę. (Žiogie-

Jievutė (ineina): Neiškenčiau neatėjus. 
Tėvelis ir Ildas nuvažiavo namon. Norė
jau pasveikinti sugryžusius. (Sveikina vi
sus) Kaip linksma kad sveiki sugryžot.

Justas: Juk ne taip žadėjai Simą pa
sveikint.... Jo laiškus pasivogęs kart
kartėmis skaičiau: sakei, “Jei sveikas su- 
gryši, visą veidą nubučiuosiu.” O dabar?

Simas: Justai, tai butų. ...
Antosė: Kas butų? Nieko.... mes ne- 

žiurėsim....
' Simas (pagriebia Jievutę į glėbį, bučiuo
ja.)

Justas: Taip tai kas kita....
Jievutė: Ar tai šitas Justas? Simas ir 

brolis Ildas kožname laiške apie tave rašė, 
ir dabar sugryžęs kalbėjo.

Justas: Kur jie nekalbės. Aš Francu
zijoj vištas vogiau, o jiedu ėdė.

Jievutė (paduoda kairę ranką Justui, 
dešine laiko apkabinus Simą). Kairėji ar
čiau prie širdies. Nežinau kaip pradėti ir 
kaip padėkuoti už tavo pasišventimą. Tu 
aukavai savo gyvastį gelbėdamas mano 
brolį....

Justas: Aš turbūt girtas buvau. ...
Jievutė: Jis man rašė: smarkiame už

puolime mūsiškiai priversti buvo atsitrau
kti, mano brolis liko sužeistas apkasuose. 
Nei vienas nedryso gryžti. Tu nuslinkai 
ir parvilkai jį pas savuosius.

Justas. Aš buvau palikęs bonkutę geros 
Francuziškos. Del tavo brolio nebūčiau 
ėjęs.

Jievutė: Koks kuklumas! Visi esam 
tau dėkingi.

Rokas: Simai, tu taip godžiai apgniau
žęs ją laikai. Ar nesupažindinsi?

Simas: Taip, taip, atleisk.- Jievute, tai 
Leitenantas Simašius. Jam Francuzų valš 
džia užkabino kryžių už narsumą mūšio 
lauke.

Jievutė (paduoda ranką Rokui): Kaip| 
smagu kad galiu priskaityti jus drąsuo
lius į mano draugų tarpą. Sugryžote kry
žiais apsagstytom krūtinėm.

Justas: Kryžiai? aš čielą tuziną kry
žių nuo užmuštų Vokiečių surinkau, apsi
kabinėjęs krutinę į Paryžių nuvažiavau, ir 
visas mano liuosas aštuonias dienas ištu
pėjau šaltojoj. Nors butų davę žmonišką 
kalėjimą — bet uždarė į vištininką. Tik 
viena gailestinga Francuzų višta, įvertin
dama mano narsumą padėdavo po vieną 
kiaušinį. Francuzai palaikė mane už šni
pą. Norėjo net sušildyt. Kad ne Rokas 
butų padarę pūkšt!.... ir po visko.

Antosė: Tu į Vokietį panašus.... dėl
to ir pakliuvai....

/
Scena 6

Tie patys ir Zenonas
Zenonas (ineina nesitikėdamas svečių, 

staiga viską meta, apkabina Simoną): Ką 
aš matau!.... Sugryžai, sūneli, sveikas, 
ačiū Dievui. .. . (braukia ašaras). Rokai, 
Justai, sveiki!....

Simas: Tėveli, padėkuok Justui kad aš 
gyvas.

Justas (paduoda Zenonui ranką): Jis 
tą pasakaitę išmoko iš atminties: “Vokie
čiams užpuolus, mūsiškiai pasitraukė, aš 
palikau sužeistas, jis nepaliko manęs, z., 
bet” ir taip toliau, ir taip toliau. ...

Rokas: Sveikas! kaip gyvuoji, mano 
krikšto tėveli?

Zenonas: Rokai, tu vyresnis koks? 
Man taip smagu jūsų sulaukus. ... (brau
kia ašaras.)

Justas: Sakyk, Zenonai, ar tu neturi 
kur užbūręs senosios lašelį? Naujai iš
virta netaip čia dirba (glosto pilvą).

(Bus daugiau)

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 daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

nei) Pranaše ir tu, kumute (Simašienei),
eikim taisyt stalą. Dabar visi turėsite pas 
mus paviešėti. , (Išeina visos trys į kitą 
kambarį).

Antosė: Justai.... aš taip sujaudinta. 
Nepastebėjau kad ir tu čia. Sveikas....

Justas: Kaip tu išgražėjus! Aha, da
bar suprantu delko Ildas taip ilgai dūsau
davo gavęs tavo laiškutį. Neraudok, čia 
nieko blogo.

Jievutė (baldosi į duris).
Justas: Daugiau svečių! Kamin!

LIETUVOS 
ČEMLAPIAI 

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

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

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

kingų kardas, kurio plaš
takoj įkalta žodis “Amen”. 
Radinis įrodo Vikingų lan
kymąsi senovės Prusnose— 
reiškia Lietuvių žemėse, — 
kas įdomu pastebėti skan- 
tant per “Dirvą” dabar ei
nantį istorinį romaną “Ju
ros Merga”. V.

JUROS
MERGA

Nauji Prenumeratoriai:

Šie nauji užsirašė knygą 
“Juros Merga”:

Anna Navicki iš Ellicott 
City, Md., rašo: Siunčiu 
$1.50 už knygą “Juros Mer
ga” ir teiksitės prisiųsti 
kada bus gatava.

Veronika Sinkevičiūtė iš 
Dayton, Ohio, atsilankius 
“Dirvos” Redakcijoje, užsi
rašė apysaką “Juros Mer
ga” užsimokėdama $1.

Kazys Stupliauskas, So. 
Boston, Mass., rašo: Siun
čiu bono kuponą už $2:50; 
užrašykit man pusei metų 
“Dirvą” ir už $1.50 knygą 
“Juros Merga”.

Leonas Gabriurias, Chi
cago, Ill., rašo: Noriu tu
rėti apysaką “Juros Mer
ga”, siunčiu $1.50 už knygą 
ir už 75c prisiųskit man 
Sapninyką.

Marė Traskauskienė, iš 
Brooklyn, N. Y., prisiuntė 
$2 už “Dirvą” ir $1 už kny
gą “.Juros Merga”.'

Juozas Kaulakis, vietinis, 
užrašė “Dirvą” į Lietuvą 
savo broliui pusei metų ir 
už ■ $1 užsirašė knygą “Ju
ros Merga”.

KAS DAUGIAU?
Tapkit prenumeratorium 

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

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

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

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

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

Dainelės lengvutės su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:
“MARGUTIS”

2437 West 6.9th Street
Chicago, Ill. U.S.A.

TIKRI IR
NETIKRI 

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

“DIRVA”
G820 Superior Av. Cleveland, O.



Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius

PER TVORA
PASIDAIRIUS

KAM?(Tąsa iš pereito num.)

— Juk girdėjai kad Fengo žmogžu
džiai buvo išmušti? — pertarė Digrys.

— Taip, ar tai gal Gaurė su jais kovo
damas žuvo? — nusigandęs užklausė Ra
mojus.

— Taip, visi jie žuvę — radom tik jų 
lavonus....

— Einam nors lavonus pamatyt! 
Reik prideramai palaidot!....

— Šiandien eiti jau pervėlu, rytoj an
ksti nueisim, palaidosim visus savus kai
mynus ir Žemaičius, — pertarė keli Ramo
jaus vyrai, ir tam pritarė Geruta.

Vos sulaukus sekančio saulės patekė
jimo, Ramojus jau buvo gyvas ir ragino 
visus skubėti eiti ten kur buvo Gaurė. Jis 
vos pastovėdamas ant kojų, nuo kraujo nu
tekėjimo būdamas silpnas, kitų prilaiko
mas kėlėsi ir ruošėsi vykti į tą liūdną mu- 
šiavietę. Užsodintas ant arklio ir iš šalių 
prilaikomas Žvingio ir Rolfo (nes Rolfas 
jau buvo atsigaiveliojęs ir nepyko ant Že
maičio už primušimą), skubėjo pas Gaurę. 
Su jais ėjo veik visi Gerutos pilies žmonės 
ir vėliau pribuvo kiti Giruliai ir daugybė 
Žemaičių iš Ramojaus pilies, kuriems taip
gi buvo duota žinia.

Pajutus vėjo užnešamą lavonų dvoki
mą Ramojus jau žinojo kad artinasi ten 
kur gulėjo jo draugas-priešas, žuvęs am
žinai, vienas kito daugiau nemačius.

Slėgė jo krutinę gailestis, ir kuomet 
prisiartino ir pamatė pajūrio plotą lavo
nais nuklotą vos nenualpo. Privestas prie 
Gaurės lavono ji gerai pažino, nors veidas 
buvo sukoneveiktas varnų ir nebuvo pana
šus i Gaurę.

— Ak, Gaure, tu mano drauge ir prie
še.... Gaila man tavęs.... Kodėl atėjai, 
kodėl nesakei mums nieko, butume gelbė
ję! Visi butume buvę gyvi, dabar mes gy
vi tik dėlto kad tu žuvęs.... — karčiai su 
širdgėla kalbėjo Ramojus.

Kiti Giruliai irgi apžiurėjo jo lavoną 
ir lavonus kitų visų savo kaimynų, ir, rei
kia pasakyti, visi verkė kaip kūdikiai, kaip 
net nepritinka narsiems kariauninkams. 
Ramojus alpo iš didelės širdgėlos; ašaros 
gausiai riedėjo per jo veidus.. Niekas ne
galėjo susilaikyti nuo ašarų, nes tai buvo 
nepaprastas vaizdas ir neparastose aplin
kybėse. Tai buvo kariauninkai kurių la
vonai buvo verti ne tik ašarų, bet ir išbu
čiuoti, nes jie atnešė savo gyvastis už gy
vastis tų kurie juos dabar aprauda.... 
Lengva dasiprotėti kas butų nutikę jeigu 
pilyje butų buvę paslėpti “vienmarškiniai” 
kada j on suėjo vos keli desėtkai Girulių ir 
pats Ramojus.... Nėra taip gaila jeigu 
žūsta kartu kariaudami, vieni kitus padrą
sindami, bet dabar: atėjo, išgelbėjo juos 
visai nežinodami ką ir kaip, ir liko žvėrių 
sudraskymui, nepadėkuoti, kas negali ne
iššaukti visų gailesties ir ašarų.

Ramojui verkiant labiau už kitus, prie 
jo stovėdama, ramino jį ir glostė Geruta, 
kuri pati irgi pasikrupčiodama verkė. Ra
mojus, nueidamas tolyn j pamiškę, kur jau 
lavonų dvokimas maišėsi su pušų kvaps
niu, vis kartojo: “Gaure.... Gaure.... 
žuvai tu nepasišaukdamas manęs į pagal
bą.... ”

Žemaičiai ir Giruliai ruošė savųjų la
vonams laidotuves. Krovė aukščiausius- 
didžiausius laužus, ant skydų užsivertę la
vonus nešė ir dėjo ant laužų, ir kada rin
kimą baigė, pradėjo laužus pakurdinėti. 
Laužą ant kurio buvo padėtas Gaurė su 
savo draugais, pakūrė pats Ramojus, kai
po paskutinės pagarbos ženklą. Apėmė 
ugnis laužus ir liepsnos kilo aukštyn-auk- 
štyn iki beveik dangų siekė. Jeigu tai bu
tų buvę nakties laikas, tą gaisrą butų ma
čius visa Lietuva ir toli už juros gyvenan
ti Žuvėdai. Nuo laužų karščio žmonės tu
rėjo šalintis gilyn į girią ir laukė iki lavo

nų liko tik pelenai.
Karžygių sielos jau buvo Anapilyje 

pas dievus ir pasitenkinusiai žiurėjo į mu- 
šiavietėn susirinkusius savo draugus, ku
rie, Įvertindami jų pasitarnavimą, sunešę 
pelenus į vieną krūvą, pylė ant jų pilimą- 
kalną, kad tas jų mušis ir jų garbingas 
darbas butų atmintinas ant visados. Taip 
buvo palaidoti tie kurie prisidėjo, prie iš
gelbėjimo Žemaičiams Baltijos pajūrio ant 
visados, nors su laiku jų kapo žymės veik 
visai išnyko. : , i s

Po Gaurės ir jo žmonių laidotuvių Ra
mojus labai nupuolė dvasioje ir kadangi 
buvo nuvargęs ir susisielojęs, gryžęs Į pili 
gulė ir sunkiai užmigo;

“Kelias dienas ir naktis po to jam vis 
vaizdinosi, pusiau per miegus, pavogta 
Ulelė, Gaurė, jo mušis su juo už Ulelę, ir 
dabar matytas supuvęs ir žvėrių ir varnų 
sunaikintas jo veidas....

Abiejose pilyse ramumui viešpatau
jant, Žemaičiai kariauninkai veik visiškai 
išsivaikščiojo Į savo sodybas, vieni toliau 
kiti arčiau pajūrio, ir taip pasibaigė abe
jingos jų gyvenimo dienos ir užstojo ra
mu ir liko tik patiems savo gerove rūpin
tis.

Gerutos Meile
Laike tų Ramojaus varginimųsi prie 

jo buvo Geruta, kuri sekė jo judesius ir 
kaip tik jis pabusdavo ar norėdavo keltis, 
ji buvo gatava jam visame pasitarnauti 
ir prilaikydama vertė jį būti ramiam savo 
guolyje ir taisyti savo sveikatą. .

Kada jis miegojo, ji tankiai, vogčio
mis, žiurėjo Į jį, į jo veidą, ir kartais verk
davo kad jis kenčia del jos, o kartais aša
rodavo iš džiaugsmo, trokšdama likti jo 
žmona, to gražaus, didaus ir vertingo kar
žygio, kuriam ji, nors pati karališkos kil
mės, mielai nori tik pasitarnauti, kad tik 
būti prie jo....

Nors ji buvo valdovė, bet mokėjo ir 
mylėti, ir nors galėdavo patraukti vyrus 
ją mylėti, nebuvo viliokė ar suvedžiotoja, 
bet gera, padori moteris. Ji privertė Si- 
gurdą ją pamylėti kada jis, atvykęs ją nu
žudyti, pamatė ją. Bet ji pamilo jį kaipo 
gerą, dorą vyrą, pasirodė jam verta ir taip 
laimėjo jo meilę, tik, gaila, ne ilgam. Da
bar jau buvo užgesę jos širdies skausmai 
del Sigurdo mirties, ir matydama Ramojų, 
narsų ir vertingą vyrą, pamilo jį, norėda
ma būti jam gera ir tapti jo globojama.

Ramojaus kliedėjimus del Gaurės mir
ties ji apramino tankiai būdama su juo, 
glostydama jį, kalbindama ir pasakodama 
apie savo keliones ir pergyvenimus, ką ji 
patyrė iš pat mažens besibastydama po 
juras.

Liepsnojo jo akys Gerutos akyse, kai 
ji Į jį žvelgė, ir Ramojus pradėjo užmiršti 
Gaurę. Jis pradėjo pažinti tas jos akių 
liepsnas: jos nesiskyrė nuo liepsnų akiu 
Ulelės kuomet ji Į jį žvelgdavo, meile per
imta. Juk tai moters meilės akių liepsnos, 
kurios matomos tik tam kas tas liepsnas 
gali įžiebti....

Slėpė nabagas savo akis nuo jos akių, 
bet kada jų nematė norėjo kad vėl jos žė
rėti! ....

Labiau ir labiau jam sąžinę slėgė pri
siminimai apie paliktą Ulelę ir nors norė
jo pasakyt Gerutai apie ją, nežiūrint di
džiausių pastangų niekaip nerado žodžių 
savo paslaptį išduoti. Nenorėjo jos suve
džioti, juk Geruta turi žinot ką ji myli, bet 
taip pat bijojo pats daug ko nustoti ir su
ardyti jos. gražias svajones, prie kurių ne
turėjo teisės jai leisti eiti....

(Bus daugiau)

Ko taip trokštu? Ko atdusys 
Į šviesų tolį lekia?
Ko tvinsta vėl tylioj sįirdyj 
Jausmai, pirmiau nusekę?

Kur veržias vėl judri mintis? 
Kam siela vėl kankinas?
Ei! skrisčiau, skrisčiau aš tenai 
Kur džiaugsmo vandenynas!

SAPNINYKAS
KAINA'75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Tenai, kur tolumos gale 
Laimužė-balandėlė. ...
Tenai, tenai! Kam širdį man 
Išpaujo taip sugėlė?!

—M. Vaitkus.

Vai gi, poetai, jus keisti
Jei taip Į tolius žiūrit, 

Kad nesidžiaugiat žemele,
Kurią po kojų turit. 

Bereikalo norėt skraidyt
Toli Į vandenynus, 

Nes nėra tenai laimės tos
Kokią įsivaizdinęs. 

Negeisk skraidyti su minčia
Ir laimių kur tai rasti, 

Nes vandenin gali įkrist
Ir kojas sau sušlapti.... 

Geriau žiūrėk aplink save,
Gal laimė tik sekioja, 

Gal tik ji užpakalyj stovi—
Ir griebk, primynęs koja. 

Su Pagarba.

“Neatsakomingo laikraš
tininko” “metavonės”. Vie
nas musų laikraštininkas, 
kuris skaito save prie “at- 
sakomingų veteranų”, jau 
šymęt savo laikraštyje da
vė savo skaitytojams kele
tą lekcijų apie tai kokia yra 
redaktorių atsakomybė. Vi
sose lekcijose prirodinėjo 
kad “švarus ir rimtas laik
raštis leidžiamas ne tam 
kad kam nors nepatinka
mus asmenis nekultūringai 
kolioti ir niekinti.”

Bet kad tas lekcijas ra
šė tik kitiems, o ne sau, tai 
po kožnos lekcijos patalpin
davo po du ar tris pasiko- 
liojimo straipsnius ant sau 
nepatinkamų asmenų.

Jei kas kitas tą redakto
rių “pakibina” tai rašo lek
cijas apie “laikraštininkų 
atsakomybes”, bet kai jis 
palieja bačką pamazgų ant 
kito asmens tai savo lekci
joje tą žygį vadina “leidi
mu išsireikšti laisvai min
čių”.

To laikraščio Nr. 23-me 
tilpo pusantros špaltos pur
vų ir nebūtų nesąmonių 
prieš vieną asmenį, kuriam 
primesta reikalavimai iš 
ko tai sumų pinigų kokiai 
tai kelionei. Tas redakto
rius tą korespondenciją pa
talpino dapildęs ir “padaili
nęs”, kad tik giliau ir skau
džiau įgylus nekaltam as
meniui, prie kurio ponas 
redaktorius neturi jokios 
meilės. Kada tas asmuo 
atsikreipė į tinkamas įstai
gas ir pareikalavo atšauki
mo, - tai ponas redaktorius 
sakosi jog tą purvą patal
pino “per neapsižiūrėjimą”.

Jis savo lekcijoje štai 
kaip “pilvozopuoja”: “Čia 
kaltina už neleidimą lais
vai išsireikšti, čia vėl apsi
sukęs trukšmauja kam lei
džia laisvai išsireikšti.”

Jeigu ponas redaktorius 
šitaip rašo tai kam dar iš- 
vedžioja kad tie “išsireiški
mai” “tilpo per redakto

riaus neapsižiūrėjimą”? Ai
šku jog talpinta su dideliu 
apsižiurėjimu ir su šypsą 
savo storuose akulioriuose.

Ant kiek jis “leidžia lais
vai išreikšti mintis” parodo 
štai kas: Tas asmuo pasiun
tė jo laikraštin savo straip
snį, kaipo narys, apie prie
glaudą, tai ponas redakto
rius straipsnį skubomis su
naikino ir net atgal negrą
žina, o šmeižiančias kores
pondencijas vieną po kitos 
talpino....

Kam veidmainiauti na
riams šitokiais privedžioji- 
mais apie “laisvus išsireiš
kimus” ir “laikraštininko 
atsakomingumus” ?

Mano lekcija yra štai ko
kia: Jeigu tau rėžia kas 
per ausį, neatsuk kitos au
sies, bet rėžk jam atgal.

4/
Už gerą visada blogu už

moka. Dar nesenai “Vie
nybė” garsino ponios Zosės 
koncertą, kada ji rengėsi 
dainuoti ant laivo važiuo-
jant j Lietuvą. Dabar jau 
poni Zosė (“Sandaroje”) 
ėmė bartis ant “Vienybės” 
už andarokus.

Atsargiau, ponai “Vieny- 
biečiai”, kad iš po andaro- 
kų kas nešvysteltų.

1931 KALENDORIUS 1931
Liepos-July

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

12
14
13
15
16
17
18

Jonas Gvalb. Margis, Vovere, Skaidra 
Bonaventūra. Kimtyla, Vidutis, Sunmylė 
Analektas. Kindis, Austina 
Henrikas. Žvingilė, Lenituris
Škaplierine P. Marija. Danguole, Paliejus 
Aleksiejus. Auksutis, Ryme, Utene, Nclda 
Kamilas. Tautvilis, Astute

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

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

dienis—Četvergast Penktadienis—Petnyčia; šeštadienis—Subata.

Pažymėtini Istc
1340 m. Liepos 6 d. mirė 

Didis Liteuvos Kunigaikš
tis Gediminas, Lietuvos so
stinės įkūrėjas.

1410 m. Liepos 10 d. Vy
tautas sunaikino kryžeivių 
galybę mūšyje po Žalgiriu.

1918 Liepos 11 d. Valsty
bės Taryba išrinko Kuni-

triški N u o t i k i a i
gaikštį Urachą Lietuvos ka
ralium, kurio vardas turė
jo būti Mindaugas II. Ta
čiau jam neteko garbė Lie
tuviams karaliauti, nes pa
sikeitė aplinkybės, Vokieti
joje kilo revoliuciją ir Lie
tuva atsistojo ant kojų be 
Vokiečių pagalbos.

Mano rodą kaip Lietuvo
je būti kokiu nors valdinin
ku vietoj kovot už valdy
mą: Pasidaryk Tautininku.

Senbernio monologas
Neapsivedžiau dėl to, kad 

norėjau turėti ramų gyve
nimą. Nes gavęs gerą žmo
ną, visuomet bijočiau jos

netekti, o gavęs blogą bu
čiau nelaimingas; vedus ne
turtingą, reiktų kęsti var
gas, o vedus turtingą — ji
amžinai prikaišiotų man sa
vo kraitį; vedęs negražią 
jos nemylėčiau, o gavęs gra
žią—visuomet pavydėčiau.. 
Todėl neturiu jokios . . ir 
vis tik.... gyvenimas.... 
niekam vertas.

PRENUMERATA JAU PRIIMAMA

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

JUROS 
MERGA

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

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

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

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

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

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

SASNAVA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis su kapinėmis ku
riose davatkėlė “matė” 

Šv. Panelę.
Sasnavos miestelis ran

dasi Mariampolės apskrity
je, 40 kilometrų nuo Kau
no ir 11 klm. nuo Mariam
polės miesto.

Miestelis stovi grasioje 
Sasnos upelės pakrantėje 
vienam kilometre nuo plen
to, kuris eina nuo Kauno 
per Mariampolę ir Kalva
riją į Suvalkų miestą.

Miestelyje yra šios įstai
gos: valsčiaus valdyba, po
licijos skyrius, pradžios mo
kykla, smulkaus kredito 
banko skyrius ir pašto a- 
gentura. Be šių valdiškų 
įstaigų yra kelios krautu
vės ir degtinės monopolis.

Miestelis gana jaukus ir 
švarus. Visa prekyba yra 
Lietuvių rankose. Pačiame 
centre miestelio gludi sena 
medinė bažnytėlė, o šalia 
jos dunkso gražus, senais 
medžiais apaugęs kapiny
nas.

Kalbant apie patį kapi
nyną reikia priminti
“šventąją”. Šventąją vadi-
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 

Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartą 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 
Namų pardavimai —

Kiekvienam “Dirvos”

ir jo

50c
75c

skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvų” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko

1 Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu, 
ir siųskit adresuodami sekančiai:

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

NORIU susirašinėti su Amerikos 
Lietuvių jaunimu. Pasikeisti su už
jūrio broliais-sesutėmis mintimis.

R. Kurauskas, Kaunas, Šančiai
II Kranto gatvė 10. Lithuania.

PAJIEŠKAU Jurgio ir Jono Be- 
liunų, paeina iš Alukėnų kaimo, 
Traupiu par., Ukmergės aps. 
niau 
brolis 
linga

Be
gyveno Pennsylvanijoj. Jų 
miręs, paliko turto tai reika- 
greitai atsišaukti.

Juozas Galkauskas
0729 Bayliss Ave. Cleveland, Ohio

PORTAGE MARKET 
CO.

Turime didelę daugybę jaunų 
šio pavasario ančių.

Lietuviams patogi vieta

6921 Wade Park Ave.
ENdicott 9764 ar 0144

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 
Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit ypatiškai.

narna viena apysenė davat
kėlė, kuriai prieš 20 metų 
pasirodė Šv. Panelė. Ji ži
noma apie tokį nepaprastą 
atąitikimą tuoj papasakojo 
vietiniam klebonui, .o šis 
jau iš sakyklos ėmė skelbti 
plačiai visuomenei kad Sas
nava yra stebuklinga vieta, 
nes ją apsirinko pati Šv. 
Panelė pasirodydama vie- 

1 nai maldingai davatkėlei. 
Šis gandas žaibu aplėkė ne 
tik Sasnavos bet ir visos 
Suvalkijos plotus ir žmonės 
didžiausiais būriais ėmė 
traukti į “stebuklingą” Sas
navą. Bet nei vienas jokių 
stebuklų nematė, jokių ža
damų malonių nepasisėmė 
iš ten esančio šaltinio, ku
rį “šventoji” davatkėlė pa
šventino. Nors jokių ste
buklų neįvykdavo, bet mal
dininkų ir ligonių skaičius 
Sasnavoje nemažėjo, kas 
labai džiugino kleboną ir 
biznierius, nes jų didelėse 
kišenėse kasdien darėsi vis 
apčiuopiamesni ir didesni 
“cudai”. Galop aukštesnė- 
ji dvasiškija ilgai tyrinėjus 
tą “cudauną” vietą ir nieko 
joje tikro ir įtikėtino nera
dus paskelbė kad “stebuk
linga” Sasnava mirė, o pa
liko tik paprasta senoviška 
Sasnavėlė.

Stebuklą mačiusiai da
vatkėlei toks aukštesnėsės 
dvasiški jos nutarimas ne
patiko ir ji pasiryžo melstis 
ir prašyti Šv. Panelės kad 
ji antrą kartą pasirodytų 
ir padarytų visiems mato
mą stebuklą, bet ši jos kar
šta malda ir nuoširdus pra
šymas iki šiol jokių vaisių 
nedavė. Ji virš 20 metų 
nuo saulės tekėjimo iki nu
sileidimo kiekvieną dieną 
meldžiasi gražiame kapiny
ne, neatsižvelgdama ar ly
ja ar sninga, bet maldos 
nepasiekia dangaus aukšty
bių ir neparodo stebuklų.

Vietoj bažnyčios — pa
statė kleboniją

Prieš pasaulinį karą Sas- 
naviečiai buvo privežę ak
menų ir plytų statymui mu
rinės bažnyčios, bet klebo
nas parapijiečių norą bei 
sumanymą atmetė ir pats 
vienas neatmainomai ir ga
lutinai nusprendė pirma pa
sistatyt sau gražią ir pa
togią kleboniją. Žmonės la
bai tam nesipriešino ir šis 
gražus ir teisingas klebono 
sumanymas liko įgyvendin
tas: išaugo dviejų aukštų 
mediniai rūmai - klebonija. 
Sakau teisingas klebono su
manymas del to kad melstis • 
galima ir po atviru dan
gum, o klebonas nejaugi

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

J. C BLASER
H a r d w a r c 

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0280

Ž Ofiso
f M A in
1 P. J. KERŠIS
C1426-8 Standard Trust Bldg.
X Baigęs teisių mokslą Cumber-
Y land Universitete ir darbuojas
X su Teisių ofisu advokatų
£ Collister, Stevens 
v Kurzcnberger
Y Su visais teisiu reikalais
X vįąi. Slavai, Lenkai ir
Y kreipkitės prie musų.
■frYYYYYYYYYYYYY YYYYYY YYYYYY

Telefonai Namų
1773 KEnmore 4740W

ir

Lietu- 
Rusai

iIX
Į

O ROSEDALE Of
'Dry Cleaning Co.t

H End. 7906 T
C. F. PETRAITIS, Prop. 5 
6702 Superior Ave., |

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.

gyvens sename lauže? Baž
nyčia kad ir pakrypus, kad 
ir supuvus, bet melstis ga
lima, o ir malda yra daug 
karštesnė kada žmonės jau
čiasi mirties pavojuje, lau
kdami kada bažnyčios sie- 

( nos juos užgrius.
Užėjo didysis karas, o 

Sasnaviškiai naujos bažny- 
■ čios taip ir nepastatė. Ka

dangi sena bažnytėlė kiek
vieną kartą galėjo visai ne
laukiamai sugriūti, valdžia 
ją uždarė ir užantspauda
vo duris. Bet praėjo kiek 
laiko, o bažnyčia kaip sto
vėjo taip ir stovi. Žmonės 
pradėjo sakyti: Gal ta baž
nyčia dar šimtą metų sto
vės, o mes turėdami savo 
bažnyčią negalime pasimel
sti! Bematant šis žmonių 
balsas klebono buvo per
duotas vyriausybei, kuri 
vėl nuėmė antspaudas ir 
maldininkams atidarė baž
nyčios duris.

Dabar jau pastatyta nau
ja, graži mūrinė bažnyčia. 
Nors pati bažnyčia graži ir 
išdidinga, bet žmonių upas 
blogas, nes daug iš jų iš
traukė litų. Jeigu prieš 
karą butų buvus pastatyta, 
senai jau nuo žmonių pečių 
butų nuslinkus ta našta, 
kuri dabar be pasigailėjimo 
juos prislėgė ir vis naujais 
mokesčiais tebeslegia.

Sasnavos miestelis turė
jo pobūdį augti ir jau ke
letas naujų namų papuošė 
jo mažą ir menką išvaizdą. 
Bet dabar turės sustoti jo 
augimas, nes valsčius yra 
sujungtas su Antanavo val
sčiumi ir valsčiaus valdybos 
buveinė perkelta į Vincus 
ir tie abu valsčiai vadinasi 
Vincų valsčius. Ir taip lai
kui bėgant iš garsios1’ir “cu- 
daunos” Sasnavos liks tik 
paprastas mažas miestukas.

Vietiniai biznieriai aiš
kiai pamatę tamsią Sasna
vos ateitį subruzdo ir ėmė 
reikalauti kad ir sujungtas 
jų valsčius su Antanavo 
valsčium turėtų savo bus- 
tynę Sasnavoje, bet šis jų 
graudus balsas nepasiekė 
norimų pasekmių.

Prieš keletą metų gryžo 
iš Amerikos Lietuvis Meči
slovas Navickas su daug pi
nigų ir susitaręs su vietine 
turtingiausia miestelio gy
ventoja Ona Ruškiene pa
statė didelę dirbtuvę, ver- 
pyklą. Nuo to laiko Sasna- 
viškiams ėmė šypsosis sau
lėta ateitis, žmonės džiaug
damies verpyklos išaugimu 
linkėjo gero pasisekimo Jos 
įkūrėjams. Bet linkėjimai 
liko tuščiais, nes ‘į antrus 
ar trečius metus ta dirbtu
vė užsidegė ir visa supleš
kėjo,. sunaikindama tū žmo-, 
nių milžinišką kapitalą.
. Jų kapitalus sunaikino, 
bet juose liko drąsa ir su
manumas. Navickas šian
dien vėl turi dvejus nuosa
vus medinius namus ir di
delę įvairių prekių krautu
vę, ir yra skaitomas veik 
viso miestelio prekybos ka
ralium. Tai pavyzdingas 
Lietuvis Amerikonas, nes 
jis pergalėjo nepasisekimus 
ir nelaimes. Rušk-ienė, kai
po turtinga ūkininkė, nus
tojo tik įdėto kapitalo prie 
pastatymo ir įrengimo dir
btuvės, bet ūkis nuo šio 
smūgio nenukentėjo ir jos 
gyvenimas mažai kuo pasi
keitė. Ji turi 66 ha. žemės 
ir laiko valstybinės degti
nės monopolį, taip kad ir 
dabar ji skaitosi viena iš 
turtingiausių Sasnavos gy
ventojų.

Jonas Morkūnas.

Kanados
Naujienos

DARBO BEJIEŠKANT
Išbuvęs visą žiemą Mon- 

trealyje be darbo, sulaukus 
pavasario, bet mieste nenu- 
matydamas darbo, suma
niau pavažinėti prekiniais 
vagonais po provinciją pa- 
sižiurinėti darbo. Štai jau 
beveik du mėnesiai kaip va
žinėju, bet darbo niekur 
negalima rasti.
‘Teko būti Masone, kur 

dirba didelę elektros stotį 
ir kerta tunelį, ten dirba 
viso gal apie-200 žmonių, o 
darbo laukiančių sukinėja
si apie 600 žmonių. Moka 
tame darbe visai pigiai: tu
nelyje 30c į valandą, o vir
šuje 25c. Teko girdėti jog 
tame darbe jau keliolika 
darbininkų užmušė ir daug 
sužeidė.

Žmonės labai važinėja 
vogčiomis prekiniais trau
kiniais, bet policija mažai 
kreipia į tai domės. Jei 
kur tik nuveja nuo vago
nų, bet areštuoti neareštuo
ja.

Daug žmonių yra vargin
game padėjime, kitas netu
ri pinigų nusipirkti duonos 
bandelei.

Taip važinėjant tankiai 
susiduri su kitais kurie 
prašo nors šmotelio duonos, 
sako jau viena ar dvi die
nos nieko nevalgę. Žiūrint 
į tokius žmones tiesiog ap
ima gailesnis: jauni, tvirti 
vyrai, bet pajuodę, saulės 
nudegti, apiplyšę, trankosi 
po Kanadą. Jei kur užva
žiuoji didesnį miestą tuoj 
pamatai pristatyta budelių 
krūmuose ar kur sąšlavy
nuose. Jei randasi kokia 
upė ar ežeras netoli mies
tuko tai matyt būriai dar
bininkų su meškerėmis ty
ko pagaut kad ir paskutinę 
žuvelę ir suvalgyt. Daug 
žuvies pagaunama North 
Bay, kur prieina Nipiging 
ežeras.

Kanada savo žemės didu
mu galėtų išmaitint 
vynis milijonus, bet 
keturis sykius tiek, 
tome kas darosi.

Dabar laukiam visi pjū
ties, bet kaip girdėt tai vie
tomis derlius prastas pasi
rodė ir matyt pigiai darbi
ninkams mokės. Nepatar
tina iš didesnių miestų va
žiuoti 
darbo 
vargo

ne dc- 
tris ar 
o ma-

darbo jieškoti, nes 
nerasite, o pamatysit 
gana.

Bečerninkietis.

CALGARY, ALTA.
Bedarbių mušis. Birže

lio 29 d. čia įvyko žiaurus 
mušis bedarbių su policija. 
Birželio 23 d. miestas davė 
šešiems šimtams nevedusių 
bedarbių pašalpos 50c į die
ną ir reikalavo dviejų die
nų darbo į savaitę. Bedar
biai jau ilgas laikas alkani 
vaikščiojo, nusilpę, o čia 
verčiami su vienu paval
gymu visą dieną dirbti.

Darbininkų organizacijos 
vadai paskelbė streiką, su
streikavo virš 700 žmonių. 
Jie reikalavo kad duotų 75 
centus į dieną ir tik vieną 
dieną į savaitę dirbti.

Visi atsisakė dirbti ir va
kare pradėjo laikyti mitin
gą. Kalbėtojui pradėjus sa
vo kalbą, pribuvus policija 
norėjo jį areštuoti, del ko 
ir įvyko mušis. Vienas po- 
icijantas mirtinai sužeis-

tas, o kiti lengviau; sužeis
ta keli ir darbininkai. Vė
liau policija padarė antrą 
puolimą ant darbininkų. 
Salėje buvo apie 1,000 žmo
nių, keletas darbininkų su
imta, kiti žiauriai mušami 
išsklaidyti. S. Bajorinas.

TORONTO, ONT.

SU

* Vargoninko “mitingas”. 
Birželio 28 d. Toronto Lie
tuvių parapijoje įvyko ap- 
vaikščiojimas Šv. Jono. Po 
pamaldų, vargamistra
Motiejum išėjo į gatvę ir 
sušuko: Visi parapijonys 
turit susirinkti į salę, Mo
tiejus su vargamistra turi 
ką naujo pasakyti. Para
pijonys, norėdami girdėti 
naujienų, susirinko.

Susirinkus, Motiejus su 
vargamistra pasirodė sce
noj ir paleido aukštą balsą. 
Išsyk manė daug ką pasa
kyti, bet pasirodė kad arba 
nežino nieko arba užmiršo 
ką norėjo, ir nieko iš to ne
išėjo. Paskui pareikalavo 
kad parapijonys bažnyčioje 
nesisėsty pirmuose trijuo
se suoluose arti vargonų, 
o paliktų giedoriams. Tokį 
sumanymą parapijonys at
metė, iš ko kalbėtojas pa
sipiktino ir ėmė šaukti kad 
parapijonys visi kaip kiau
lės, vargonų nenuvalo, ir 
nenuvalo rankų ir batų po
nui vargamistrai. Rodė iš
kėlęs rankas ir šaukė kad 
pirštai juodi ir batai dulkė
ti, tai vis nuo dūdavimo.

Tai tau ir sulaukėm kad 
parapijonims turi būti bė
da jog vargamistra neturi 
kada nusimazgot rankų ir 
nusivalyt batų.

Girdėdami kalbą apie 
dulkes, parapijonys pradė
jo išsivaikščiot. Tada kal
bėtojas pradėjo parapijo
ms vienyt, ragino motinas 
leisti dukteris prie pono 
Motiejaus vienybės. Ragi
no visus laikytis vienybės, 
o pats nesilaiko jos, moka 
kitus net pašmeižti Maikio- 
tėvo gazietoje. B. d.

SHRINERS LŠKILMES
Visi rekordai viešo pasilinksmini

mo atvirame ore, kokie tik buvo 
Clevelande, bus sumušti Liepos 14 
ir 10 d., kuomet laike konvencijos 
Imperial Council, Ancient Arabic 
Order 'Nobles of the Mystic Shrine 
perstatys savo originalius spektak
lius sukombinuotus su Thearle-Duf- 
field Fireworks Company’s milžiniš
ku perstatymu, ”A Night in The 
Orient”, su daugeliu aktų iš Hagen- 
boch-Wallace Cirko ir Pavley-Ouk- 
rainsky Baletų naujame stadiume.

Ant kiek tie perstatymai bus di
deli, sulyg Gencralio Direktoriaus 
Lawrence A. Slatmyer, galima su
prasti iš to kad bent kurios iš tų 
paminėtų kompanijų 
pavieniu užtenka patenkinti 
ką net dideliuose miestuose, 
dideliausios valstijų parodos 
rikoje pajiegia pasinaudoti 
nišku Thearle-Duffield orientaliu 
perstatymu su jų 460 pėdų scenos 
didumu ir tiktai dftlmicsčiai teap- 
lankomi paminėto cirko.

Suvirs 600 žmonių, visi 
se kostiumuose, dalyvaus 
kij parodyme, neskaitant 
dalyvaus Pavley-Oukrainsky balete, 
kuri yra viena iš talentingiausių 
grupių tos rūšies profesionalų ar
tistų šioje šalyje.

Scenos išrengimas perstatymui 
”A Night in The Orient” bus užim
ta didelis plotas ir bus penkių gy
venimų aukščio budinkai Arabiškų 
pasakų, palociai, maldyklos, mina
retas ir viskas kitkas kas sudaro 
Arabų miestą. Už miesto bus ma
tomas rūkstantis vulkanas.

Akrono Naujienos
Apie. M. Bartininkienės j kandus, bet jie priklausė 

mirtį. Kaip jau buvo ra
šyta, ji kėsinosi nusižudyti 
Birželio 17 d. išgerdama 
nuodų, bet išgėrus krito į 
vandenį, iš kur ištraukta 
ir nuvežta į ligonbutį. Po 
to išsikankino iki Birželio 
23 d. ir 7 vai. vakare mirė 
didžiausiose kančiose. Jai 
buvo išdegyta gerklė. Tapo 
palaidota Birželio 26 dieną 
West Exchange kapinėse, 
šalę savo sunaus, kuris pri
gėrė tą pačią dieną pereitą 
metą, kada motina buvo iš
važiavus į SLA. seimą.

Tikra jos saužudystės 
priežastis bus tai suirimas 
nervų. Velionė savo gyve
nime neturėjo ramios mi
nutėlės; šiuo laiku gyveno 
su ketvirtu vyru. Ji per
nešė daug nelaimių. 1914 
m. skyrėsi su pirmu vyru, 
tuomet gyveno Clevelande. 
1915 m. atvažiavo į Akro- 
ną, 1916 m. apsivedė su B. 
Vosčinu, bet po trijų metų 
persiskyrė ir ištekėjo už A. 
Bartininko. Trumpai pa
gyvenus, jį dirbtuvėj pati
ko nelaimė, nukirto keturis 
pirštus, taigi turėjo daug 
vargo, ji pati ėjo dirbti. 
Kada vyras pagijo ir gavo 
už pirštus $1,200 atlygini
mo, pasistatė gražų name- 

manė bus viskas ge- 
tik rūpėjo kad butų 
turtas palikti. Neuž- 
sulaukė sunaus, kurį 

vardu.

vyrui. Tas viskas atsiliepė 
į jos nervus ir ji pasiryžo 
užbaigti 'Viską, o visiems 
komunistams padarė sar
matos. Ji buvo veikli ko
munistė ir visuomet būda
vo pirmininkė. Ji prigulėjo 
prie A. P. L. A., prie Mote
rų Darbininkių $usiv. 41 
kp ir prie LDLDA. 59 kp.

Taip del jų dirbus, ir už
baigus nelaimingą gyveni
mą, komunistai nenorėjo 
velionei nei gėlių nupirkti, 
bet kiti, bešališkesnį, nariai 
privertė nupirkti. Komu
nistams veikėjas tik tolei 
geras kolei turi pilnus kiše- 
nius ir dirba aukas rinkda
mas jų labui arba susirin
kimuose kelia lermus.

Dabar noriu paklausti 
komunistų korespondentų, 
kurie visokiausia aprašė 
nusišovusį Kovo 8 d. Ad. 
Kazlauską, kodėl dabar ne
parašo. Kazlauskas buvęs 
karštas katalikas, už tai 
nusižudęs, o ko nusižudė 
ši jų karšta komunistė vei
kėja? Petras Dabartinis.

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

visą kaimą!

©©©©©©©©©©©©©lį ir 
rai, 
kam 
ilgo 
palųrikštino tėvo
Bet pasklido pletkai buk 
sūnūs nebuvęs jo, ir vyras 
palaikęs ją neištikima pra
dėjęs ją kankinti ir reika
lauti prisipažinti. Ji tuo
met sako turėjo planą nu
sižudyti, bet tik del sunaus 
gyveno.

Kiek dalykams aprimus, 
užpuolė ją nesveikata, rei
kėjo eit ant operacijos.

Pereitą metą ji tapo iš
rinkta 198 kp. delegate į 
SLA. seimą Chicagoje. Ten 
nuo policijos gavo apmušti 
už trukšmo kėlimą seime 
ir dar buvo areštuota ir nu
gabenta šaltojon. Tuo tar
pu gavo iš namų telegramą 
kad prigėrė jos sūnūs, ku
ris buvo 10 metų amžiaus. 
Paliuosuota iš kalėjimo su- 
gryžta ir randa sūnų jau 
palaidotą.

Susirūpino netekus su
naus, o daugiau jau negali 
susilaukti, po operacijų.

Tada ji jau pradėjo drau-
j gauti su kitu, J. B., ir ima 
keršyti jo žmonai už su
naus mirtį, nes ižvažiuoda- 
ma paliko jos globoje.

Su šiuo vyru ji seime bu
vo ir parvažiavus abu iš 
kuopos ir iš Susivienijimo 
pasitraukė, žodžiu tapo ar
timi draugai ir išdraugavo 
iki savo mirčiai. Bet ji nuo 
savo vyro ir anas vyras 
nuo savo žmonos negalėjo 
gauti atsiskyrimų, neš jie 
žinomi kaipo dori ir geri 
žmonės. Kitko jiems nebu
vo likę kaip tik išvažiuoti, 
o čia pinigų nėra. Nors tu
rėjo namą ir brangius ra-

DIDŽIAUSIOS

APEIGOS
Cleveland© Istorijoj

ORIENTALIAI
PERSTATYMAI

po vadovyste

SHRINE
KONVENCIJOS

LIEPOS 141516
CLEVELAND 
STADIUM

4 Milžiniški perstatymai
-$5.00-

Spektklis Vaidinimas
Antrad. Liepos 14 ryte

Mankštymųsi lošis
Antrad. Liepos 14 vak.

perstatymai 
publi- 
Tiktai 
Ame- 
milži-

puošniuo- 
fajerver- 
50 kurie

“A NIGTHT IN THE 
ORIENT” 

$100,000 perstatymas 
Antrad. Liepos 14 vak.

Apšviesta Naktine 
Parada

vakare

persta
in the

Sėdynės antram 
tymui “A Night 
Orient” Ketv. Liepos 16 

vakare $1 iki $2.50.
©@@@©©©@©©©©©

.ŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokiu Lietuviškų &>- 

kiij Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 

Pianui kaina ............... 75c
1-mai smuikai .............. $1.25
Ir kitiems Instrumentams,

Reikalaukit “Dirvoj”

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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S IŠ LIETUVOS $
‘TIESA’ BE TEISYBĖS

Philadelphijos “Ties a” 
viename savo leidinyje ra
šo: “Kas Valdo Lietuvą?”

“BOIKOTAS” NIEKUO 
NEPAKENKĖ TAI TIKRAS VYRAS! Jame privedžiojama kad

Voldemaras, Smetona ir

KELIONE I LIETUVA 
IR ATGAL

Rašo Juozas Noreika, iš Akron, Ohio
G e r a

Proga
(Tąsa iš pereito numerio)

Dabartinei Lietuvos vy
riausybei priešingų partijų 
vadų pareiškimas jog “mes 
boikotuosim” savivaldybių 
rinkimus nuėjo niekais, nes 
iš svarbesnių vietų surink
tos balsavimo pasekmės pa
rodo kad rinkimuose pilie
čiai Birželio 15 d. dalyvavo 
dar su didesniu upu ii’ no
ru negu seniau dalyvauda
vo, kada turėjo “demokra
tinę nuotaiką”. Ir smagu 
tas kad dabar rinkosi pa
tys gyventojai ką norėjo, 
kuomet seniau turėdavo 
balsuoti už partijų nume
rius.

Visoj Lietuvoj turinčių 
teisę balsuoti buvo 67,165 
rinkikai. 'Iš jų balsavimuo
se dalyvavo 50,004. Reiš
kia, balsavime dalyvavo 
apie 75 nuošimčiai.

Rokiškis. —Daug yra vy
rų, bet visi galima sakyt 
tik su veršiuko pažymiais. 
Pas mus yra tikrų vyrų.

Pilietis J. išėjo užkurio
mis. Namuose rado jauną 
uošvę ir tris švogerkas. Per 
devynis mėnesius žmona 
susilaukė sunaus, visos trys 
švogerkos po dukterį, o 
uošvė net dvynukus.

Tokiam vyrui už procią 
reikėtų suteikti aukso me
dalis. Nukalkit, Amerikos 
šventakupriai. P. Kr-lis.

ŠEIMOS TRAGEDIJA
Rokiškis. — Gegužės 3 d. 

pil. • Narutis, kuris turėjo 
valdišką tarnystę, savo bu
te sušaudė savo žmoną ir 
uošvę Gronskienę, o pas
kiau pats nusišovė. Žmo
nai yra viltis pagyti, bet

Smetonienė užgrobę Lietu
vę. Abu vyru vadina be
pročiais, o p. Smetonienę 
lygina Lenkų Jadvygai, buk 
ji esanti Lenkiško kraujo ir 
atsidavus Lenkams.

Tai baisi neteisybė apie 
musų Prezidentą ir p. Sme
tonienę. Smetona iš savo 
gimnazijos laikų buvo at
sidavęs Lietuvystei, žmogus 
yra ne žiaurus, visiems pri
einamas, be' jokio pasidi
džiavimo. Jeigu jis butų 
toks kokiu perstata “Tie
sa” tai bę abejonės . kariu- 
menė jo negerbtų;, Dabąr 
jam palankus (net. paprasti 
kareiviai.

Poni Smetoniene yra Lie
tuvaitė, visur palaiko Lie1 
tuvystę, yra labai darbšti 
ir geros širdies moteris. Ji 
daug supranta ir nusimano 
politikoje. Todėl nenuosta-

Apie dabartinę valdžią
Šiandien man labai aiš-

žemės apdirbimo mašinų 
sandėlis.

Bažnyčia yra didelė, auk-
šta mūrinė, 300 metų kaip

Užimtoms Moterims

TAURAGĖ
Tarybos rinkimai

Birželio 15 ir 16 d. nepa
prastu susidomėjimu Tau
ragės miesto gyventojai 
dalyvavo miesto tarybos 
rinkimuose. Iš 1265 asme
nų turinčių teisę balsuoti 
balsavo 1158 asmenys, ar
ba 92.5 nuoš.

Iš 49 kandidatų (6 sąra
šų) išrinkta, sulyg nauju 
miestų savivaldybės įsta
tymų, 12 narių: šeši Lietu
viai, 5 Žydai ir vienas Vo
kietis.

Lietuviai išrinkta ; Šie:' 
Pranas Stirbys, Ant. Vai
vada, Mečys Vačernis,^V.. 
StirbyŠ, ' Jonaš"1 Daugini, 
And. Gavėnia. 1 ■ . ;

Reiškia daugumą laimė
jo Lietuviai.

Skerdyklos statyba ’
Tauragėj bekonų fabriko 

statyba smarkiai eina. Pa
matai jau išbetonuoti, mū
rijama sienos. Dirba apie 
300 darbininkų. Tikimasi 
kad trobesiai ir visos maši
nos bus pastatytos savo lai
ku ir nuo šių metų Lapkri
čio mėn. 1 dienos bekonų 
fabrikas pradės veikti.

Giružis.

uošvei, kuriai peršauta per 
žandus, maža vilties.

Narutis buvo nesenai ve
dęs ir doras žmogus, kurio 
Rokiškėnai labai apgailau
ja. Priežastis šio nuotikio 
tai įlindimas svetimo vyriš
kio į šeimą ir uošvės prita
rimas. Narutis savo žmo
ną labai mylėjęs ir daug 
sykių perspėjęs kad liautų
si šeimos ryšius purvinus, 
nes iš to išeisią blogai.

JOE LUIZA
ir jo Orkestras

Muzika visokiems 
tikslams — baliams 

* ir šiaip reikalams.
Tel. KEnm. 3387R

19400 NAUMANN Ave..

NEPAPRASTOS GIR
TUOKLIŲ VESTUVĖS 
Antazavė (Zarasų aps.) 

Birželio 7 d. vienas Vėda- 
rių kaimo gyventojas su-' 
suošė balių, į kurį pasikvie
tė* daug svečių. Suvažiavę ‘ 
Svečiai visai netikėtai ra
do suruoštas šeimininko 
dukters vestuves su vienu 
vedusiu nuo žmonos pabė
gusiu vyru.

Vestuvėse buvo atliktos 
visos šioje apielinkeje pri
prastos apeigos. Jaunosios 
tėvas pats nuvedė jaunave
džius į miegamąjį kambarį 
ir sekantį rytą pats juodu 
prižadino. Jaunasis už tai 
atsimokėjo degtine.

Apie tokias vestuves su
žinojo jaunojo žmona ir pa
sikvietus kaimo seniūną 
buvo atėjus prašyt vyrą 
kad sugryžtų ir neapleista

bu kad ji taria savo žodį, o 
vyrai su ja skaitosi. ’

Didelė gėda, tiems kurie 
nori pažeminti moterį. Juk 
mums turi būti garbė kad 
ir moterys stovi tautos 
priešakyje. Paliaukim lai
kę moteris už save žemes
niais sutvėrimais.

Dabar tautos vadu yra 
Smetona, kuris nulaužė ku
nigijai ragus. Jei dar kle
rikalai Lietuvoje, dūksta 
tai nereiškia kad Lietuvą 
valdo kunigai. .. .

Jeigu . “Tiesos” redakto-. 
rius toks “razumhas” tai' 
kodėl jis Lietuvos nevaldo?

J. t > • j

r- ' ■
KIEK SUNAUDOJA .

GYVULIŲ t ,
Gegužėš mėnesį “Maistb” 

bendrovė * suriaTicįojo išviso 
42,850 gyvulių:

kiaulių ’' '38,795 
veršių 1 '2,986
galvijų 1 ’ ' 1,069

Iš sunaudotų gyvulių eks
portuota:

bekono klg. 1,772,000 
gyvų kiaulių ” 226,000 
kiaul. kepenų ” 25,000
gyvų galvijų ” 43,000
paruoštų gam. ” 18,000

Bendra eksporto vertė — 
4,100,000 lt. “L.U.”

žmonos ir vaikų. Šis ta
čiau nepaklausė, o jauno
sios tėvas dar apmušė ne
laimingą žmoną. Abudu 
jaunavedžiai netrukus išsi
dangino į Latviją. “M.R.”

Fotografuojame vestuvių, laido
tuvių ir kitokias grupes ir pa- , 
vienius. Darbas atliekama kuo- f 
geriausia, kainos visai žemos. 1

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle- 
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brąngnienas ir 
taisom laikrodžius ir laikro
dėlius. t '

6407 Superior Ave.
Prie E. 6Gth Street 
—ENdicott 4638—

Dr. S, T, Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

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 į
Sanitariškas Lietaus 

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

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mčsinyeią 
_ 1310 Russell Road

ku delko Lietuvos kunigai 
sukėlė trukšmą už vijimą 
politikos iš mokyklų. Jie 
tik prisidengia jaunimo au
klėjimu, bet jų didžiausias 
tikslas tai auklėt jaunimo 
tarpe neapikantą prieš da
bartinę vyriausybę, kad bu
tų galima lengviau paimti 
valdžią į savo rankas. Bet 
tos jų pastangos matomai 
yra tuščios. Kaip vienas 
mokytojas man sakė, jeigu 
kunigai dabar ‘nugriebtų 
valdžią į savo rankas tai 
neilgai jie valdyta ir jų val
dymas gal labai liūdnai už
sibaigtų.

Tokias ir panašias kalbas 
kaip pereitame numeryje 
buvo minėta, apie dabarti
nę vyriausybę girdint tarp 
Lietuvos kaimiečių, nėra 
reikalo tikėtis kokios nors 
permainos , Lietuvoje, " nes 
Lietuvos valstybės pamati
nė visuomenės dalis pilnai 
patenkinta dabartine vy
riausybe ir jos valdymu, iš; 
skyrus išgamas ir partijų 
gizelius, kurie nori visuo
menės duoną valgyt, o da
bar reikia patiems užsidir
bti. . r j

Apie Amerikiėčius 
Lietuvoje

Man labai, tankiai tekda
vo ■ skaityti Amerikoš Lie
tuvių laikraščiuose buk Lie
tuvos žmonės neužkenčia 
Amerikonų. Nėteko gyvent 
didesniuose Lietavoš mies
tuose, nors dažnai juose ir'' I I ' " I I
apsilankydavau,' tąi nežinau 
kaip į 'Amerikiečius žiuri 
miestų žpionės. Bet kaimų 
ir miestelių žmones tai' la
bai- malonus ir džiaugiasi 
gavę susieit, pasikalbėt su 
Amerikonais. Visur nuo
širdus priėmimas kur tik 
atsilankysi. Žinoma, kat
ras parvažiavęs nešasi iš
didžiai ir į vietos gyvento
jus žiuri su panieka toks ir 
gauna pajuokimo.

Lapkričio pabaigoj turė
jau reikalingus dokumen
tus del žmonos gryžimo į 
Ameriką, todėl važiavau Į 
Kauną ir užsakiau laiva
kortes pas United States 
linijos jatstovą p. Liūtą ir 
ta proga apsilankiau pas 
kelis Amerikos Lietuvius. 
Jie čia turi gražius namus 
ir puikiai gyvena, visi ba
rėsi kam gryžtu Amerikon. 
Aš jiems sakiau kad anks
čiau ar vėliau gryšim Lie
tuvon. , .f ! i i . . I y > ,

Jeznas (.
Sugryžęs iš Kauno, se

kančią dieną važiavau i 
Jezną su reikalais. Buvo 
tai turgaus diena.

Dabar parašysiu biskelį 
apie Jezną. Tai nedidelis 
miestelis, bet daug didesnis 
negu buvo prieš karą. Sto
vi gražioj vietoj prie ežero. 
Krautuvių yra daug, bet 
Žydų rankose, išskyrus vie
ną Amerikiečio ir vieną 
krikščionių demokratų.

Alinės yra trys Žydų ir 
trys Lietuvių.

Miestelio namai gražiai 
apmaliavoti, šaligatviai ci- 
mentiniai, bet gatvės ne- 
grystos, todėl prį,ę lietaus 
esti gana purvo.

Yra malūnas šalia mies
telio, taipgi tartokas, pieni
nė, mokykla, paštas, vals
čiaus valdyba, policija ir

statyta. Kovojant su bol
ševikais ji dikčiai apšaudy
ta, apie aštuoni kanuolių 
šūviai jai pataikė, bet ne
nugriovė. Tų didžiulių var
pų kurių vienas būdavo 
girdėt už septynių mylių 
jau nėra, Rusai per karą 
išsivežė į Rusiją ir nesugrą
žino. Ar kada grąžins tai 
nėra žinios. Kiek teko pa
tirti tai labai retai kur.Lie
tuvoje bažnyčių varpai li
ko neišvežti j Rusiją.

Dabar Jezne įvedė elek
tros šviesą. Susisiekimo at
žvilgiu irgi nebloga. Pro 
Jezną eina plentas nuo Kai- 
šedorių link Alytaus ir to
liau link Merkinės. Nuo 
šito plento kitas nusisuka 
į Kauną, taigi žiemą ir va
sarą vaikščioja autobusai į 
Kauną ir Alytų.

Ant rytojaus iš Jezno va
žiavom į Kauną p. Kaluže- 
vičiaus autobusu ir jis daug 
apipasakojo apie Romano 
garadžių, sako ten Ameri
kos Lietuvių vardu palai
koma, o dirba visi Vokie
čiai ir baisiai lupa už ma
žiausi patarnavimą. Taip
gi peikė Fordo agentus kad 
yra nerangus ir apgavikai. 
Aš patariau tuo reikalu 
pasiskųsti pačiam fondui.

Privažiavom ir Prienus. 
Tai nedidelis miestelis, bet 
gražiai atrodo.

Paskui privažiavom Gar
liavą, kuris yra dar mažes
nis, bet gražus.,;

• Kaune palikęs gelžkelio 
stotyje bagažus gryžau pas 
p. Liūtą pasiimt- laivakor
tės.

(Bus daugiau)

JELEFONAS nėra. reikalo maty
ti su kainos ženkleliu krautuvė

je dasiprotėjimui moteriai jog jis 
yra pigus dalykas. Ji žino kad nė
ra kito tokio naminio pagelbininko 
kuris suteiktų jai tokią didelę pa
galbą už tokius mažus pinigus.

Jis visada gatavas pagelbėt jai tik 
už kelis centus Į dieną. Naudojant 
ji tankiai ir reguliariai ji gauna kas
dien po ekstra valandą pasilsiui.

Šeimininkės kurios duoda savo te
lefonui darbo atlieka pačios daug 
daugiau darbo su mažiau pastan
gų. Tai yra vienatinis namų pa
tarnautojas kuri kiekviena šeimi
ninkė gali Įstengti išlaikyti.

• (r.1 • . (I-
GERIAUSIAS PATARNAVIMAS Už ŽEMA KAINA

Šią nepaprastą knygą gausit DYKAI už prisiųstą vieną NAUJĄ skaitytoją

E!

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

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karaliuj ir 
karaliene į tokį šauksmą.

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

■Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš p; 
šaulio istorijos rasite knygoje

Žmonijos Istorija $2
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės. 
Įdėkit Į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderi už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

“DIRVA” 6820 Supeiror Ave. Cleveland, O.



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

Baigė mokyklą, 
me high mokyklą 
Lietuvaitė p. Pr. 
duktė Stefanija, 
p. Kundrotienė
tarp Clevelando Lietuvių.

PAPIGINTA! KELIO
NĖ LIETUVON

Kurie norit pigiai parvažiuo
ti Lietuvon ir praleisti bedar
bės laiką savo šalyje, naudoki
tės proga dabar!

štai išplaukia dar viena eks
kursija Rugpjučio-August 3 d. 
milžinišku White ’Star Linijos 
laivu “Majestic”. .

štai kas svarbu tai papigini- 
mas laivakorčių. Nuo Rugpjū
čio 1 dienos laivakortės j Lie
tuvą (round trip) yra pigesnės 
bent $30. Kurie tarp Rugp. 
1 ir Spalių 15 dienos važiuos 
į Lietuvą sutaupys daug pini
gų./’

Kreipkitės j “Dirvos” Agen
tūrą dabar.

Prisirašė nauji ekskursantai 
j Lietuvą šie:

Benediktas žala, 
Jonas Stančikas, 
Aleksandras Kudoba. 
Kelionė Rusijon, šiuo laivu 

taip pat važiuoja buris ekskur
santų į Rusiją. Kurie iš Lie
tuvių norėtų keliauti Į Rusiją 
“Dirvos” Agentūra parūpins 
kelionės dokumentus.

Mirė. Liepos 2 d. mirė K. 
Vencius.

Liepos 4 apsivedė J. Vaito
nio duktė. Vestuves kėlė Lie
tuvių salėje, šliubą davė Kun. 
Vilkutaitiis.

Liepos 4 pas Banionius lan
kėsi J. Ramoška su sūnum iš

1 Akrono.
“Dirvos” redakcijoje lankė

si p. Bernotavičienė iš Akrono.
Report.

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
metinis piknikas atsibus Lie
pos 26 d., Haag’s Grove, prie 
Broadview. Nariai ir visuome
ne užkviečiami.

Jonas Verbyla ir žmona Lie
pos 7 d. išvažiavo automobiliu 
atostogoms savaitei’*' laiko Į 
Shenandoah, Pa., pas gimines.

Darželio susirinkimas. Lie
tuvių Kultūrinio Darželio Są
jungos mėnesinis susirinkimas 
atsibus šį penkatdienj, Liepos 
10 d., Lietuvių salėje nuo 8 
vai. vakare. Draugijų atstovai 
prašomi dalyvauti. Bus ap
kalbama tolimesni planai Dar
želio atidarymo, kas nustatyta 
Spalių 11 d.

Bemoksliai. Ohio valstijoje 
priskaitoma 123,804 ypatos. be- 
iriokslių klasėje. Tą’ parodo 
pereitų metų gyventojų sura
šąs. Viso Ohio valstijoje gy
ventojų skaitoma 5,434,361. 
Viršminėtas bemokslių skaičius 
sudaro tik 2.4 nuoš.

Aukščiausias nuošimtis be
mokslių yra So. Carolino vals
tijoje — 14.9. Ten yra labai 
daug juodųjų.

Iš SLA. 14 kp. susirinkimo. 
Liepos 1 d. buvo laikyta susi
rinkimas SLA. 14-tos kuopos. 
Narių dalyvavo mažai, gal but 
iš priežasties šilto oro. Po ap
kalbėjimo ir komisijų raportų 
priėjus prie neužbaigtų reika
lų kilo klausimas kur dingo ta 
rezoliucija kurią kuopa mėnuo 
laiko anksčiau priėmė ir komi
sija pasiuntė Į “Tėvynę”, o iki 
šiol nepasirodo. Prie šito kilo 
daug diskusijų, net reikėjo an
trą kartą protokolą skaityti iš
aiškinimui nutarimo. Po ilgų 
diskusijų/ prie nieko neprieita 
ir klausimas atidėta iki kitam 
susirinkimui, o per tą laiką gal 
rezoliucija bus “Tėvynėje” pa
talpinta.

Daugiau svarbių tarimų .ne
buvo. Del pikniko nęjvykimo 
kuopa turi nuostolių $20.

Jonas Jarus.

Piliečiams ir pilietėms. Se
kant; mėn., Rugpjūčio 11 d., 
bus nominacijų balsavimai — 
primaries. Kurie pakeitėt sa
vo gyvenimo vietas, apsivedėt 
ar pakeitėt vardus privalot iš- 
naujo registruotis, nes neturė
sit teisės balsuoti rinkimuose 
Rugpjūčio 11 d.

Neatsilikit nuo balsavimų, 
pasistengkit užsiregistruoti.

Paskutinė registracijos diena 
Liepos 21.

Cleveland© srityje laike kar
ščių pereitą savaitę, įskaitant 
ir šventes Liepos 4 ir 5, nete
ko gyvasčių keli desėkai žmo
nių. Vieni prigėrė, kiti mirė 
nedalaikydam'i šilumos, kiti už
simušė besivažinėdami auto
mobiliais.

Nuo šaudomos medegos ne
mirė niekas, išskyrus kelių de- 
lėtkų susižeidimų.

Visoje^ valstijoje Liepos 4 d. 
neteko gyvasčių 11 ypatų.

Per Birželio mėnesį Cleve
lande prigėrė 19 ypatų.

Oras pasikeitė ant vėsesnio 
tik Liepos 6 d.

Užmušė vyrą. Laukiant 25 
mėtų savo vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių, viena Italė, Jose
fina Mercurio, 51 m. amžiaus, 
sunkiu kuju vidurnaktį užmu
šė savo vyrą, 55 m. amžiaus. 
Jie gyveno 3305 E. 139 st.

Ji sako nužudžius savo vyrą1 
miegantį lovoje, kadangi bojo- 
jus jog jis ją nužudys. Per 
25 metus jis ją kankinęs, vi
sados būdamas girtas.

Suimta, ji policijai sakė jog 
dabar jaučiasi lengviau, nęs 
praėjo jos vargai.

Moterų brgančzaęijoB sten
giasi užtart ir gelbėt ją nuo 
bausmės už žmogžudystę.

Nušovė butlegerj. Pereitą 
sekmadienį vakare vienas but- 
legeris nušovė kitą, savo kon
kurentą, Larry Rubin, šis bu
vo žinomas Clevelando polici
jai kaipo niekšas ir plėšikas. 
Jo priešas, kuris tapo sugau
tas, pasirodė esąs John Farah, 
kuris išsivežė Rubiną pasivaži- 
nėt ir temstant pakelėj nušo
vęs išvertė i grėbę. Bet tą at
sitikimą matė keletas žmonių, 
todėl tuoj leidosi vytis ir bė
gantį žmogžudį sugavo.

Burdingierius apgavo, štai 
istorija kokių seniau pasitai
kydavo tarp Lietuvių. Tula 
Dorethit, nuo 3583 E. 72 st., 
pranešė policijai kad ji. rengė
si pabėgti su buvusiu savo įna
miu, kuris ją prisiviliojo, ir iš
siėmė iš banko' net $30,000 sa
vo businčiam gyvenimui su 
nauju vyreliu. Bet tas jos 
meilužis kaip tik- pagavo pini- ta 
gus į rankas taip ir dingo, ją 
palikdamas.

Visą gyvenimą jos vyras ir 
ji patį, paskiau ir sūnūs, kuris 
dabar yra 23 metų, dirbo ir 
taupė pinigus, dedami į krūvą, 
r susidėjo $30,000. Kada pa-\ 
jisųko pas juos tas įnamis, jis 
•.cimininkei taip patiko kad ji 
pradėjo su juo mediai sugy
venti ir galiaus net sutiko pa
bėgti su juo paliekant savo 
šeimyną. Pinigus ji palengva 
išimdinėjo iš bankų ir kada vi
sus ištraukė, padavė tam mei
lužiui, ir jis su pinigais pabė
go, ją visai užmiršdamas.

Divorsų per pusę metų šy
met buvo išduota net 1.720.

Padėka, šiuomi išreiškiame savo 
širdingą padėką musų draugams ir 
prieteliams musų liūdnoje valando-, 
je, kurie dalyvavo laidotuvėse mu- ! 
sų vyro ir tėvo, Kazimiero Norvido, ' 

(kuris mirė Liepos 3 d. ir palaidotas
Liepos G d.

Antonija Norvidiene ir suims 
12706 Edmonton avė.

Lankėsi “Dirvos” Redakcijoje p- 
I lė Veronika Sinkevičiūtė iš Dayton, 
Ohio. Ji čia atvažiavo į svečius 
Liepos 4 d. pas Mataičius. Ji ir 
jos tėveliai mėgsta skaityti, todėl 
p-lė Sinkevičiūtė užsiprenumeravo 
knygą “Juros Merga”.

V ašarine Opera 
Stadiume

RI TA De I.EPORTE
Viena iš Amerikos geriausių šoki

kių, Rita DeLeporte, vadovė Metro
politan Operos New Yorke šokikių, 
pasiėmė sudaryti didžiausį baletą 
Clevelando vasarinės operos istori
joje. Vasariais operos sezonas ren
giamas Clevelando stadiume per sa
vaitę laiko nuo Liepos 28 iki Rug
pjūčio 2 d.

Tas milžiniškas baletas kurį Miss 
DeLeporte vadovaus nėra vienatinis 
didelis dalykas prie ateinančių ope
rų produkcijų. Stadiumas su 20,000 
sėdynių po uždanga, turės didžiau
sią pasaulyje sceną — 300 pėdų per 
125 pėdas —' ir milžinišką chorą iš 
300 balsų, kurį dabar lavina Giaco
mo Spaddni, pagelbininkas prie cho
rų Chicago Civic Opera Company ir 
Ravinia Opera Company.

Vadovaujamas roles dainuoti pa
rinkta 20 Metropolitan Operos ir 
Chicagos Civic Operos žvaigždžių.

Repertuaras bus toks:
Antradienį, Liepos 28, “Aida’-, 

trečiadienį, Liepos 29, trigubas pro
gramas: svarbiausia dalis iš trijų 
garsių o.perij: ' “Cavaleria Rustica- 
na”, “La Gioconda”, “Die Meistes- 
singer”; ketvirtadienį, Liepos 30 d.: 
trigubas programas — svarbiausios 
dalys iš “Carmen”, “The Bartered 
Bride”, “Die Meistersinger”; penk
tadienį, Liepos 31: trigubas progra
ma^: “Cavaleria Rusticana”, “La 
Gioconda”, “Die Meistersinger”; šeš
tadienį, Rugp. 1, “AJda”; sekmadie
nį, Rugp. 2, parinktos dalys iš virš- 
minėtų šešių operų.

Lietuvių Bankas rengia an
trą metini pikniką-išvažiavimą 
Rugiųučio-August 30 d. Neu- 
ros farmoj. Visi dalininkai 
šios Įstaigos nepamirškit die
nos ir malonėkit skaitlingai da
lyvauti, kaip buvot pereitą me
tą. Bus šokiai ir programas 
su dovanomis.

Sugryžo ir išvažiavo. Liepos 
3 d. gryžo iš Pittsburgo ir Wa
shington© komp. A. Vanagai
tis, p-lė L. žilviviutė ir O. Kar
pa vičienė. Po Joninių išvažia
vo ‘‘Margučio” automobiliu j 
rytines valstijas. J. Olšauskas 
liko Washingtone.

Liepos 4 d. p-lė Žilvičiutė ir 
Vanagaitis iškeliavo Chicagos 
linkui, žadėdami apsilankyti 
Detroite, pas Bačiūnus Tabor 
farmoj, ir paskui Chicagon.

Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. CHESNUL MA in 2542
929 Society for Savings Building

Banks
LIETUVIŲ BANKAS

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors

Cleveland© srityje automobi
lių nelaimėse per pirmą pus
metį šių metų Užmušta 106 
ypatos. Pernai per tą- pat lai
ką buvo užmušta 124.

Didesnių sužeidimų šymet 
buvo 343, pernai per pusę me
tų buvo 388.

Mažai darbų — mažai ne
laimių. Per Gegužės m. Cleve
land© dirbtuvėse buvo tik 14 
mirtinų nelaimių. Ohio valsr 
tijoj viso per Gegužės mėnesį 
prie darbo užmušta 96 darbi
ninkai.

MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners

DIDŽIAUSIAS PAPIGINTAS MUSU 
ISTORIJOJE IŠPARDAVIMAS 

Vyrams ir Vaikams Siutų, Skrybėlių
Ir visokiu apsirengimo reikmenų. 

ATSILANKYKIT DABAR!
Pirkit dabar suatupydami pinigų. Daugybė papiginimų kokių 

jus iki šiolei laukėti Naudokitės proga!

THE KRAMER & REICH CO.
,7002-04 Superior Avę, __ Kampas Giddings Rd.

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

Groceries-Meats

6901

1404

2047

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street 

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton ave. PR.

• 720

6716

9709

Jewelers
\ J. J. LAZICKAS

6407 Superior ąye. ENcl.’ .4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS * 

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street 1
Tailors

JONAS BRAZIS 
6905-07 Superior..av ENd. 0756

Notre Da- 
baigė gabi

Kundrotų 
Jos motina

yra veikėja

Ona Sakaiciutė, iš Dayton, Ohio, 
kuri surado “Paparčio žiedą” Joni
nių naktį, lygiai 12 valandą, “Dir
voj” ir "Margučio” piknike Birželio 
27—28 d.

St. Naruševičius ši šeštadieni 
laivu “Volendam” išvažiuoja į
Lietuvą. >T ■

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
! . <

Petras Joris .................. Lt. 50
Uišulė šeporaičiutė ........ 100
Juozas Malinskas .......... , 100
Juozas Petrėnas .............. 100
Juozas Markelis ’.............. 200
Kazys Sumakaris ............ 100
Jieva Jatulienė ................ 150
Anufras Jodelis .............. 100

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior aye. Cleveland, O.

P I K N I K A. S
Rengia SLA.. 362 kp. V. ir B. Farmoj, 

Nedėlioj, Liepos-July 19, 1931, pradžia 10 ryto 
Programas bus gražus, su dovanomis. Prašomo atsilankyti Į šią 
gražią ir artimą vietą, linksmai praleisim laiką.

Įžanga 25c. Mažiems vaikams dykai.
Visus kviečia Rengimo Komitetas.

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

arba
P. P. MULIOLIS — GGOG Superior Ave. — HEnd. 6729

EKSKURSIJA LIETUVON
MAJESTIC 
World’s Largest Ship

Didžiausiu Pasaulyje
White Star Line Laivu “MAJESTIC” 

Išplaukia iš New Y’orko 
Rugp.-August 3 d. 1931 m., Vidurnaktį 

A. S. rl rečiokas, Ekskursijos Vadas.
Laivakorčių kainos: 

TREČIA KLESA
1 Klaipeda ir atgal. .. .$159 l Kauna ir atgal . .. .$173 

TURISTINE KLESA
Į Klaipėdą ir atgal. .. .$220 Į Kauną ir atgal. .$251.38 

Karo Taksos Atskirai.

Šia ekskursiją rengia ir remia Lietuvių Laivakorčių Agentų Są
junga Amerikoje. Platesnių informacijų kreipkitės į Sąjungos 
Agentą jūsų mieste arba į

WHITE STAR LINE NEW YORK, N. Y.
1 BROADWAY

Dar viena EKSKURSIJA
i LIETUVĄ

P* (M j ,» F py ■

Nupiginta Round Trip Kelione

Kainos į Abi Puses $159™
KAINA Į VIENĄ PUSĘ' $115 — TAKSŲ $5.

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Rugp.-August 3 d.
Kurie norit pigiai parvažiuoti Į Lietuvą pasinau
doki! šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio mė
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per
kant laivakortę Į abu galu (round trip) galit par
važiuot į Lietuvą vienu iš didžiausių pasaulyje 
laivu tik už $159. Taksai ekstra. Į vieną galą 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $ 1 1 5 Į Klai
pėda. Taksai ekstra.

Prisidėkit prie šios Ekskursijos — tuoj kreipkitės į “Dirvos” Agen

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

pierius. Nelaukit ilgiau — dabar pats laikas tuo rūpintis.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio


