
vos Lietuviai ateina j 

itariškas Lietaus 
UDYNES. - 25c. 
Clair artiE. 9thSt

a s
larybės Draugija

f. and B. Farmoj
dovanos $10 vertės lei-

..uizos Orkestras..
ia 25c ypatai. 

lengimo Komitetas.

ŠIANDIENINĮ

ONIAI SIUTAI
30 vertės

•ICH CO.
impas Giddings Rd.

.iiy iįi i ii .. a------------- .. .

"DIRVA" LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States........................... ?2.00
Canada and Mexico.,.,...................... 2.50
Lithuania and other countries........  3.00

Advertising rates on application.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 35 PENKTADIENIS, RUGP.-AUGUST 28, 1931CLEVELAND, OHIO
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879

KAINA 5c.

m *1 • • /I • !•’ 1 ei JAPONIJA ATSARGIAnglijos Socialistai ” ~ BAISI KATASTROFA 
CHINIJOJE

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendriia
Metinė Prenumerata:

Sjv.er.ytose Valstijose....................... ?2.00
Kanadoje ir Meksikoje....................... 2.50
I.ietuvoje ir kitur................................... G.OO
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi iškalus.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VOL. XVI (16-TI METAI)

LIETUVA IR VOKIETIJA

Neteko Valdžios
M s
no
ainų
idų biznį. Štai

Turi būti įž
įstai žemą kai- 
jjimu pirkimą.

)s Išlygos

<OOM SUITES 

ia $110

s mados it patogus, 

kede ir wing back 

aukštos rūšies ve-

•enžinų tvirtos apa-

UUI SETAS

125

IR DARBININKŲ ŽINIOS

BEDARBIŲ ŠELPIMAS 
ŽIEMOS LAIKU

Prezidentas Hoover pa
skyrė žymų New Yorko bi
znierių, Walter S. Gifford, 
prezidentą American Tele
phone and Telegraph Co., 
paimti vadovystę aprūpini
mu pašalpa bedarbių atei
nančią žiemą. Jis paskir
tas visos šalies bedarbių 
šelpimo direktorium. Pla
nuojama sukelti apie $250,- 
000,000 visoje šalyje ir per 
viešas ir pusiau viešas or
ganizacijas kožname mieste 
teikti pagalbą.

Norima su pagalba gerų 
Amerikos žmonių tuos pini
gus sukelti, o jeigu nebus 
galima, tada turės valdžia 
skirti pinigus.

Jau vienas toks labdaris 
atsirado: Senatorius Cou- 
zens iš Detroito paskyrė 
milijoną dolarių Detroito 
bedarbiams.

Daugelio valstijų guber
natoriai, taipgi daugelio 
miestų tarybos rūpinasi iš
rasti savus budus bedar
biams šelpti.A_________

Kasyklose užmušta 105. 
Per Liepos mėnesį šymet 
Amerikos kasyklose užmuš
ta 105 darbininkai, 50 ma
žiau negu pernai Liepos m.

adirbti paskiausiu 
sdžu (walnut) ir 
L,ova, šėpa, ir pa-

Minkštos anglies šymet 
Ohio valstijoje per pirmus 
šešis mėnesius iškasta 10,- 
523,000 tonai. Erie ežero 
uostuose iki Rugp. 9 d. su
versta išv'ežimui 15,156,000 
tonų, o pernai iki to laiko 
buov suversta 21,350,600 t.

ta

$59M

Vokietijoje bedarbiai di
dinasi. Nuo Rugp. 1 iki 15 
dienai užsiregistravo 114,- 
000 daugiau, tokiu budu vi
so dabar bedarbių priskai- 
toma 4,104,000.

SI PATIESALAI
tl IšSIPARDUOTI

Velvets... S19.75
Axminsters $22.75

Francuzijoj bedarbių už
registruota tik 35,823. Rei
škia Francuzija mažai jau
čia blogus laikus.

SOVIETAI BUDAVOS 
KELIUS

Rusijoj pristatyta fabri
kų budavoti automobiliams, 
bet tik dabar apsižiūrėta 
kad nėra gerų kelių. Taigi 
diktatoriai išleido patvar
kymą kad kiekvienas svei
kas ir stiprus Rusijos gy
ventojas turės eiti dirbti 
prie kelių statymo šešias 
dienas Į metus, be jokio at
lyginimo. Kurie turės ar
klius ir vežimus turės ir 
tą imti prie kelių darbų.

SUSIDARĖ KABINE
TAS IŠ TRIJŲ PAR

TIJŲ ŽMONIŲ
Londonas. — Pereitos sa

vaitės pabaigoje, iš prieža
sties finansinio krizio Ang
lijoje, suiro Anglijos minis- 
terių kabinetas, kuris susi
dėjo iš darbiečių arba so
cialistų, po vadovyste Mac- 
Donaldo.

Anglijos karalius Jurgis, 
kurs vieną dieną išvažiavo 
į Škotiją atostogų, ant ry
tojaus turėjo gryžti atgal, 
kuomet pasirodė jog minis- 
terių kabinetas grius.

Karalius tačiau vėl pave
dė MacDonaldui sudaryti 
naują ministerių kabinetą.

Patys darbiečiai susipe
šė tarp savęs, vieni norėda
mi būti darbininkiškesni už 
kitus.

MacDonald, pasitaręs su 
Konservativių ir Liberalų 
partijų vadais, pastūmęs 
savo partiją į šalį, ėmėsi ir 
sudarė koalicinį kabinetą— 
sudėtinį iš trijų partijų.

Akivaizdoje krizio kokis 
Anglijai grąso, kitos parti
jos sutiko stoti į kabinetą 
ir bendrai gelbėti šalį. Šis 
atsitikimas yra pirmas po 
pasaulinio karo kad Angli
joje'buvo galima sudaryti 
kelių partijų kabinetas.

Į kabinetą ineina keturi 
iš iki šiol buvusių darbiečių 
ministerial, keturi ar penki 
konservativiai, ir trys libe
ralai. Iš konservativių su
tiko įstoti į kabinetą buvęs 
premjeras Baldwin, kurį 
paskutiniuose rinkimu o s e 
MacDonald nugalėjo.

Reiškia, krizis Anglijoje 
didelis jeigu partijos už
miršta savo linijas ir stoja 
į darbą.

Karalius naują kabinetą 
užtvirtino.

Darbiečiai formuoja
Kabinetą sutvarkius, pir

mas MacDonaldo žygis yra 
sumažinti valdžios išlaidas. 
Jis siūlo nukirsti nuo išlai
dų net $600,000 sumą, tarp 
kitko numažinant bedarbių 
pašalpas 10 nuoš.

Darbo partija, kurios na
riu MacDonald yra, išnešė 
rezoliuciją kurioje apšau
kia jį “neištikimu partijos 
disciplinai” ir reikalauja 
išmesti MacDonaldą iš par
tijos.

Darbo partijos organas 
paskelbė jog Amerikos ban- 
kierių yra kaltė kad darbo 
partijos kabinetas turėjo 
atsisakyti. Socialistai kal
tina Amerikos finansierius 
už visą Anglijos finansinį 
krizį. Socialistams nerupi 
nei šalies gerovė nei kiti 
reikalai, jie. tik kovoja už 
savo partijos interesus.

MAIŠATIENĖ DEL GRU
DŲ LR KAVOS

Washington. — Suv. Val
stijos pasiūlė Brazilijai ap
sikeisti kviečiais ant kavos. 
Amerika sutinka duot Bra
zilijai 25,000,000 bušelių 
kviečių už 1,050,000 maišų 
Brazilijos kavos.

Tuoj Argentina pakėlė 
protestą kad Amerikos pa
siūlymas kviečių uždarys 
rinką Argentinos kviečiams 
Brazilijoje. Brazilija ir Ar
gentina yra kaimyniškos 
šalys.

ATEIVIAI PAPILDO MA
ŽIAU NUSIŽENGIMŲ 
Washington. — Wickers

ham, kuris seniau tyrinėjo 
Amerikos prohibiciją, da
bar užbaigė tyrinėjimą ka
lėjimų tvarkos ir nusižen
gimus šioje šalyje. Savo 
raporte jis prirodo kad at
eiviai papildo daug mažiau 
nusižengimų šioje šalyje 
negu čia gimusieji. Tarp 
prasižengėlių tačiau didelis 
nuošimtis yra iš ateivių gi
musių vaikų.

Prasižengimai Amerikos 
žmonėms labai daug kaš
tuoja. Per paštą visokiais 
budais iš žmonių pernai iš
viliota apie $70,000,000, ar- 
bet net $18,000,000 daugiau 
negu kaštuoja užlaikymas 
visų valstijinių kalėjimų.

Apdraudoms nuo visokių 
išnaudojimų ir suktybių iš
mokėta $106,000,000. Prie 
to dar yra papildoma viso
kių kitokių niekšysčių, ne
įskaitant išnaudojimą delei 
prohibicijos.

Tokio, Japonija. — Rug
pjūčio 26 d. Pul. Lindbergh 
su žmona atskrido į Kasu- 
migaura karišką stotį ii' 
nusileido, tuomi užbaigda
mi savo 7,132 mylių kelionę 
iš New Yorko į Tokio. At
vykus jiem į Tokio, buvo 
nepaprastai iškilmingai su
tikti. 

» ♦ *
Tokio. — Išskridęs iš S. 

Valstijų lakūnas Lindbergh 
su žmona apsilankyti Japo- 
nijon, sudarė Japonijai rū
pesčio ir privertė imtis at
sargos. Lindbergh šią ke
lionę atlieka per Alaska ir 
Siberiją. Išskrido jau apie 
mėnuo laiko ir ilgai negalė
jo pasiekt Japonijos del ne
pasisekimų ir blogo oi'o.

Jis labai daug kartų tu
rėjo nusileisti, ir ypač daug 
kartų jam orlaivis gedo jr 
reikėjo nusileisti pasiekus 
Japonijos salas.

Japonijos karo Vyriausy
bė pradėjo rūpintis ar kar
tais Lindbergh taip nusilei- 
dinėja ne- patyčiomis, ap
žiūrėjimui Japoniškų tvir
tovių kurios randasi orlai
vių kelyje. Jau du Ameri
kos lakūnai papuolė -bėdon 
fotografuodami Japonijos 
fortus.

Lindbergh yra Amerikos 
kariumenės pulkininkas.

Hankow, Chinija. — Per
eitą savaitę, pakilus Gelto
nosios upės vandeniui tūk
stančiai Chiniečių prigėrė 
ir padaryta milijonų dola- 
rių nuostoliai. Spėjama kad 
žuvo apie 10,000 žmonių ir 
apie 30,000.000 gyventojų 
liko be pastogių. Vandeniu 
apsemta 9,000 ketvirtainių 
mylių.

Paskesni pranešimai sa
ko kad potvinyje žuvusių 
skačius siekia 200,000.

Manoma kad šita katas
trofa bus didžiausia iš 
su moderniškais laikais 
tikusių Chinijoje.

Su potviniu prasidėjo 
gos ir badas tarp gyvais
likusių. Apie 1,000 žmonių 
miršta kasdien per apie sa
vaitę laiko, iki bus galima 
aprūpinti juos pilna pagal
ba.

Rugp. 26 d. potvinio nu
vargintą sritį užklupo bai
si vętra, didžiausia kokia 
ten buvo nuo 1905 metų, ir 
vanduo išvertė daugiau už
tvankų ir sienų.

. Nelaimingų Chinų gelbė
ti siunčia laivus ir Ameri
ka. Pasiųsta maisto, vais
tų ir gydytojai kariškų lai
vų esančių Chinijos vande- 
nuose.

vi- 
iš-

li- 
iš-

VISI NORI VAŽIUOT 
I RUSIJĄ

New York. — Sovietų 
bizniška atstovybė Amtorg 
pasiskelbė jog Rusijoje rei
kalinga 6,000 Įvairių darbi
ninkų. Pradėjo atsišaukti 
visokių darbų šakų žmonių 
norėdami važiuoti. Sakoma 
kad atsišaukė apie 100,000 
žmonių.

FRANCUZIJA IR RUSI
JA SUSITARĖ

Londonas. — Tarp Rusi
jos ir Francuzijos padary
ta nepuolimo sutartis, kas 
yra didelis žingsnis link tai
kos Europoje.

Francuzija ir Rusija po 
didžiojo karo buvo dvi at
kakliausios priešininkės ir 
Rusija daug kartų kaltino 
Francuzija rengiant suo
kalbius prieš sovietus.

Francuzijai susitarus su nekenčia, 
Rusija, Lenkams pasidaro 
blogiau.

SUĖMĖ MISIJONIERIUS
Peiping, Chinija. — Gau

ta žinių kad Tsinanfu sri
tyje Chinai sukilėliai suėmė 
ir laiko nelaisviais 30 Ame
rikos misijonierių.

RUSIJOJ VAIKAI “ATSI
SAKO” NUO TĖVŲ

Maskva. — Rusijoje inė- 
jo į madą vaikams padary
ti viešas pareiškimas jog 
jie “išsižada” savo tėvų. Tą 
padarą sovietų laikraščiuo
se, panašiai: “Aš Ivanas 
toks ir toks, šiuomi pareiš
kiu jog nuo tos ir tos die- 

, nos atsiskiriu ir išsižadu 
savo tėvų ir gyvenu vienas 
nepriklausomai nuo jų.”

Tą daro vaikinai ir mer
ginos. Priežasčių tam yra 

I daug: vienų tėvai dar reli
giški, vaikams sunku dar- 

. bus gauti; kitų tėvai ap- 
I šaukti kulakais, jų niekas 

, ir yra 
priežasčių del kurių vaikai 
negali sekti tėvų pėdomis, 
nes Rusijoj jiems vietos ne
būtų.

KOVA SU BANDITAIS 
NEW YORKO GATVĖSE

New York. — Rugp. 22 
d. New Yorke Įvyko polici
jos, ugniagesių ' ir piliečių 
kova su plėšikais-žmogžu- 
džiais kokios dar niekad 
nebuvo Amerikos miestuo
se taikos laiku. Gatvės li
ko numėtytos lavonais nu
šautų ir sužeistų. Sudaužy
ta daug automobilių, išmė
tyta šautuvų.

Du banditai 
feriu pasileido 
nušovimo algų
go. Nušovė mergaitę sė
dinčią kitame automobily
je. Tada prasidėjo jų viji
mas!. Policija vaikėsi mies
te išvažinėdama 90 mylių, 
o šaudymasi tęsėsi kelyje 
5 mylių, iki gailaus tapo 
nušauti ir nušautas jų šo
feris. Jie nušovė du polici- 
jantu ir sužeidė 12 kitų as
menų.

su savo šo- 
važiuoti po 
vežimo sar-

Tai “vargšas”! Falls Ci
ty, Neb. —'Netoli čia užlei
stoje vietoje gyveno 72 m. 
senis su šuniu. Po jo mir
ties jo bakūžėlėj užtikta 
atsargiai paslėpta $25,000 
pinigais.

VIENYS ALIEJAUS 
KOMPANIJAS

Standard Oil Co. of Cali
fornia ir tokiu pat vardu 
aliejaus kompanija New 
Jersey valstijoje žada susi
jungti j vieną milžinišką 
organizaciją, kurios bend
ras kapitalas bus $2,281,- 
000,000. Tai bus didžiausias 
kapitalas aliejaus industri
jos istorijoje.

KAIP KANADA PADRĄ
SINA ŪKININKUS

Šį rudenį Kanados val
džia išdalins savo ūkinin
kams apie $8,000,000 kaipo 

kitokių bonus už kviečių auginimą. 
Kožnam ūkininkui nuo iš
auginto bušelio kviečių mo
ka po 5c. Tokiu budu ūki
ninkai padrąsinami versti 
Kanadą į kviečių auginimo 
šalį.

Hitlerininkai Klaipėdoj
Kaunas. — Lietuva ii' 

Vokietija yra kaimyninės 
valstybės, ir, kaipo tokios, 
jau keli šimtai metų turi 
įvairių kaimyninių santi- 
kių, gerų ir blogų. Prieš 
12 metų Vokiečiai buvo o- 
kupavę Lietuvą, bet vėliau, 
pralaimėję Didįjį Karą, pa
tys iš Lietuvos pasitraukė. 
Tiesa, tada dalis Vokiečių 
kariumenės — pasivadinus 
Bermontininkais — pradė
jo karą su naujai besiku-1 
riančia Lietuvos kariume- į 
ne. Bet Lietuvių sumušti,! 
Vokiečiai 1920 metais galu-i 
tinai iš Lietuvos pasitrau-j 
kė.

Pralaimėję Didįjį Karą, 
Vokiečiai nustojo visų savo 
kolonijų. Prieš 
taip pat valdė 
kraštą, kurį mes 
Mažaja Lietuva, 
1923 metų irgi atiteko Lie
tuvos valstybei. Stiprėda
ma po Didžiojo Karo aud
rų, Vokietija kas kartas 
vis daugiau kalba apie pra
rastų kolonijų grąžinimą. 
Žinoma, kartu nepamiršta 
ir Klaipėdos krašto, 
kutiniu metu 
krašte jaučiama 
Vokiečių, ypač 
kų, judėjimas.

Susikūrus nepriklauso
mai Lietuvai, ją Vokietija 
pripažino de jure ir de fac
to ir pradėjo užmegsti įvai
rius diplomatinius ir pre
kybinius santikius. Iki 1928 
metų Lietuva su Vokietija 
neturėjo pastovios prekybi
nės sutarties. Bet 1928 m. 
ji buvo sudaryta ir dabar 
veikia. Ši sutartis yra Lie
tuvai svarbi, nes Vokietija 
tai nemaža rinka Lietuvos 
prekėms. Žinoma, kai ka
da Vokiečiai, gelbėdamiesi 
nuo užsieninių prekių už
plūdimo, pakelia ir Lietu
vos prekėms gana aukštus 
muitus.

Vienodos link Lenkijos
Lietuva ir Vokietija taip 

pat siekia vieno panašaus' 
tikslo — tai Lenkijos sienų 
revizijos, nes nei Vokietija 
nei Lietuva dabartinėmis 
Lenkijos sienomis nepaten
kintos. Lenkija, kaip žino
me, yra/ užgrobus Lietuvos 
sostinę Vilnių, Ukrainos bei j 
Gudijos Žemes, Vokietijos' prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote-

J J i rvn 7 vvrni 50c

karą jie 
Klaipėdos 
vadinome 
kurs nuo

Pas- 
Klaipėdos 
stipresnis 

Hitlerinin-

vo vartojami Vokiečių oku
pacinės Valdžios išleisti pi
nigai, vadinami Ost-markė- 
mis. Jų dideles sumas Lie
tuvos gyventojai dar ir da
bar turi. Prieš kelias sa
vaites Lietuvoje buvo pa
sklidę gandai kad Vokieti
ja, bėdos verčiama, nori pa
leisti apivarton 1923 me
tais vartotas markes. Lie
tuvos gyventojai nudžiugo 
manydami kad 1922 m. li
tams atsiradus žuvusias 

, Ost-markes vėl galės palei- 
i sti apivarton. Buvo kreip- 
I tąsi j bankus ii- klausiama 
' ar negalima Ost-markes 
i pakeisti Į litus. Žinoma, tos 
visos Lietuvos gyventojų 
viltys nuėjo niekais, nes 
Vokietija, Amerikos, Ang
lijos ir kitų valstybių pade
dama, pradeda vis labiau 
atsigauti.

Suv. Valstijų Prezidento 
Hooverio sudarytas ir Vo
kietijai pasiūlytas karo at
lyginimų atidėjimas vie
niems metams, netiesiogi
niai palietė ir Lietuvą. Šy- 
met Lietuva kaip tik turi 
mokėti Amerikai nedidelę 
skolų dalį. Bet naudoda
masi moratoriumu ji gali 
šiais metais nemokėti, o su
mokėti tik 1932 metais.

Taigi matome, Vokietija 
su Lietuva tui‘i daug eko
nominių ir politinių reika
lų. Paskutiniu metu Vokie
tiją palietęs smarkus finan
sinis krizis turi Įtakos dau
geliui valstybių. Jo Įtaka 
šiek-tiek jaučiama ir Lietu
voje. J. K. Ss.

Naujausi

TEATRAI

8 PRIGĖRĖ
Francuzijos pakrašt y j c 

laike audros prigėrė aštuo- 
ni žvejai. Nuskandinta 3 
laiveliai.

Sovietų Rusijoj, Azovo 
juroje, užėjus smarkiai vė
trai apversta ir nuskandin
ta apie 100 žuvininkų lai
vų.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ....50c

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir G moterų. Knygute 60 
pusi. Kaina ............   50c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c 

Divorsas -
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. .. . 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių

, .. e.. .. . „ . Į rys, 7 vyrai ...'..
- dali Silezijos r Danzigo gvenladarbiai 
koridorių ir tt. Žodžiu, pu
sė šiandieninės Lenkijos 
valdomų žemių yra jai sve
timos ir tik laukia progos 
išsivaduoti. Šiuo atveju Vo
kietijos balsas yra svarbus, 
o paskutiniu laiku su juo 
daugiau skaitomasi negu 
su Lenkijos balsu.

Prieš keletą savaičių Vo
kietiją ištiko didelė finan
sinė suirutė, kuri turėjo 
įtakos ir Lietuvoje. Lietu
vos bankai turi sąntikių su 
Vokietijos bankais ir todėl, 
kritus Vokietijos pinigų 
kursui, jų markių Lietuvos 
bankai nepriėmė.

Iki 1922 m. Lietuvoje bu-

Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus «•
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ............................... 50c

DU BAILIU — 1 akto komedija. 
Lošia 2 moterys, 3 vyrai ....

"KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų 
mediją. Lošia 2 vyrai ......

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU
6 aktų komedija. Lošia 0 vyrai 
ir 3 moterys ........ 25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . . . 35c

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c

REIKALAUKIT DABAR i

“DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio.

15c 
ko- 
15c
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Korespondencijos DAYTON
AMERIKOS LIETUVIU ŽALINGI 

GINČAI

PITTSBURGH
NELAIMINGOS MIRTYS

Statistikų biuras paduo
da pilnas žinias nelaimingų 
mirčių Pennsylvanijoj 1930 
metais. Viso tokių mirčių 
buvo 8,583, bet tik dvi ypa- 
tos mirė iš bado, nors per
nai bedarbė irgi jau buvo.

Automobiliai paėmė dau
giausia gyvasčių — 2,424. 
Netikėtais nupuolimais už
simušė 1,766 ypatos; kasy
klose užmušta 784.

Nuo šalčio žiemos laiku 
mirė 82, nuo karščio 344; 
žaibas užtrenkė 13.

Jieškant atsigaivinimo ir 
pasismaginimo prigėrė 435, 

Nuo medžio alkoholio už- 
sinuodino 35; nuo nuodin
go valgio mirė 38; nuo gy
vūnų. įkandimo mirė 4. •

Nuo kitokių nuodų, ne
skaitant dujas, mirė 90.

Traukiniai užmušė 519;

gtu Ohio River bulvaru ir 
McKees Rocks priemiesčiu.

Tiltas yra 7,300 pėdų il
gio ir kartu su bulvaru kaš
tuoja $12,000,000.

Tiltą atidarė 12' mažų 
vaikų nukirpdami perties- 
tą juostą, grojant muzikai 
ir žmonėms garsiai šūkau
jant. Paskui iš abiejų pu
sių pradėjo per tiltą paro- 
duoti automobiliai ir žmo
nės.

Tas tiltas turi istoriją iš 
28 metų atgal, kuomet ties 
ta vieta keliantis per upę— 
Gegužės 11 d. 1909 m. — 
apvirtus keltuvui prigėrė 
apie 30 žmonių. Nuo tada 
pradėta agitacija už staty
mą toj vietoj tilto ir tik da
bar tiltas įrengta. Prie til
to , prikalta parašas pami
nėjimui tos tragedijos.

SMULKIOS ŽINIOS
P-lė Teresė Juknevičiūtė

Musų organizacijų centrų ir spaudos organų nuolati
niai ginčai platina demoralizaciją

WILKES BARRE, PA.
tramvajai — 147; orlaivių 
nelaimėse — 16; nuo kuria- 
namo gazo mirė 145; ugny- , 
je sudegė 83; nuo apdegimų 
ir sprogimų mirė 519; nuo 
automobilių dujų mirė 41.

Netikėtos mirtys 1930 m. 
Pennsylvanijoj užima penk
tą mirimų vietą. Jeigu prie 
šitų nelaimingų mirčių bu
tų priskaityta dar saužu- 
dystės ir užmušimai, šios 
mirtys užimtų antrą vietą 
po mirčių nuo širdies ligų, 
kurios stovi pirmoj vietoj.

Kas svarbiausia tai kad 
šios mirtys, kurios sudaro 
88.9 nuo 100,000 gyventojų, 
didumoje buvo galimus. iš
vengti. ■ ’ • * i fį'

Rengiasi atidaryt Pitts- 
burgo Orlaivių stotį ir aik
štę, tam tikslu apskrities 
valdyba paskurė $3,500. Iš
kilmės bus Rugsėjo 12 d.

Tie paskirti pinigai yra 
išlaidoms svečių lakūnų at- 
vykstančių į iškilmes, ir 
fajerverkams.

Rūpinasi bedarbiais. Ap
rūpinimui darbu ir uždar
biu bedarbių ateinančią žie
mą sumanyta pradėti ko
kius nors viešus darbus. Ti-

SLA. 7-to Apskričio me
tinis išvažiavimas. S.L.A. 
7-tas Apskritis kas vasara 
rengia vieną išvažiavimą 
savo naudai. Šių metų iš
važiavimas įvyksta sekma
dienį, Rugp. 30 d., Rocky 
Glen parke. Pelnas šio iš
važiavimo skiriamas stei
gimui prieglaudos ūkės.

Išvažiavime bus gražus 
programas. Kalbės Teisė
jas Wm. S. McLean, Jr., 
Teisėjas B. R. Jones, Adv. 
J. S. Lopatto, F. Živatas iš 
Scranton, Pa. Dainuos Lie
tuvių Tautinės parapijos 
choras iš Scrantono ir Lith
uanian Doughboys iš Wil- 
Eel-Bahre, Pa. ‘ " 4

Taipgi bus puiki muzika 
šokiams, jaunimas ir seniai 
ga?lės pasišokti. Yra vieta 
pasimaudymui ir šiaip tin
kamos poilsiui vietos.

Rengimo komitetas deda 
didžiausias pastangas kad 
išvažiavimas butų smagus 
ir visiems patinkantis.

Kviečiami dalyvauti šios 
srities SLA. nariai, jauni 
ir seni, ir bendrai Lietuvių 
vių visuomenė kviečiami 
atsilankyti.

St. Žukauskas, 
Spaudos Kom. Narys.

kima bus sukelta $5,000,000 
nekuriems dalykams pra
vesti. Darbo galės gauti ir 
nors po biskį užsidirbti apie 
12,000 bedarbių.

Su paprastais bedarbiais 
kaip nors apsirūpins duo
dant jiems paprastus dar
bus, bet yra bedarbių ir to
kių kurie dėvi baltas api- 
kakles. Jų gelbėjimo klau
simas irgi nemenkas.

Atidarė naują tiltą ir 
bulvarą. Pereitą savaitę 
įvyko iškilmingas atidary
mas naujo didelio tilto per 
Ohio upę ties naujai išren-

SODUS, MICH.
Bačiūnai išvažiavo Lietu

von. Juozas J. Bačiūnai, 
Tabor Farm savininkas, su 
žmona išvažiavo keletui sa
vaičių į Lietuvą paviešėti 
ir apsipažinti su Lietuvos 
gyvenimu ir padėtimi.

Gryš atgal Rugsėjo pa
baigoje.

P-s Bačiunas yra atvež
tas iš Lietuvos mažas, čia 
užaugo ir po to dar nebuvo 
Lietuvoje. Poni Bačiunie- 
nė lankėsi Lietuvoje 1928 
metais. Golfistas.

išvažiavo Į Chicagą ir įsto
jo į Lietuvišką Šv. Kazimie
ro vienuolyną. Kadangi ji 
buvo gera Lietuvaitė, linkė
tina Teresei sėkmingai lei
sti šventą gyvenimą vie
nuolyne.

Poniai U. Varkalienei pa
daryta operacija ant vidu
rių; ji buvo Šv. Elzbietos 
ligoninėje po globa Dr. Ed. 
Markey. Linkėtina ligonei 
greito pasveikimo.

P-lė Cecilija Malašiutė, 
jauna armonistė, groja gan 
pasekmingai savo didžbal- 
se armoniką iš vietinės ra
dio stoties. Lietuviams la
bai malonu jos paklausyti.

Prie progos noriu prisi
minti kad butų labai nau
dinga suorganizuoti Dayto- 
no Lietuvių jaunuolių or
kestras. Jau turim pusėti
nai jaunuolių kurie yra ge
ri muzikantai: yra armoni- 
stų, pianistų, smuikininkų, 
ir kitokiais instrumentais 
grojančių.

Nori gryžti Lietuvon — 
negali. Daugumas Lietuvių 
dabar norėtų išvažiuoti į 
Lietuvą ir tenai ant visa
dos apsigyventi, bet nega
li. Daugumas turi apsipir- 
kę namus, o šiais laikais 
parduoti nei pusdykiai ne
galima. Tat ir turi pasilik
ti ir laukti nežinodami kas 
daryti.

Bedarbė šiuo laiku dar 
padidėjus. Daugelis dirb
tuvių turi vadinamas vaka- 
cijas, o budavonių ir kelių 
dirbimo sezonas baigiasi, 
kurių šymėt ir ifeiĮ^ifcižai 
buvo. Reiškia bedarbių ar
mija didėja.

Veltui kviečiai. “Dayton 
News” sumanė duoti veltui 
po maišelį kviečių kiekvie
nai šeimynai kuriai reika
linga pašalpa maistu. Tuo- 
mi norima išnaudoti esantį 
perdidelį kiekį kviečių šio
je šalyje ir suteikti pagal
bą tiems kuriems reikia.

Bet ką darys Amerikonai 
su čielais grūdais, neturė
dami namie girnų? Jeigu 
duotų rugių, galėtų virti 
degtinės, arba miežių — 
pasidarytų alaus.

Vienok žinovai sako kad 
galima naudot ir kviečhj 
grudus, įvairiai sutaisant 
iš jų maistą.

Miltus dalinti dėlto tas 
laikraštis nenori kad miltai 
jau nėra ūkio produktas, 
bet fabriko, ir jau kaštuo
ja brangiai. Dabar gi per
ka kviečius tiesiog iš ūki
ninkų, • be tarpininkų, kuo
met miltai turi pereiti per 
kelias rankas.

Aplikaciją gavimui gru
dų reikia paduoti į Welfare 
Association, 118 E. First st.

“D.” Rep.

V. M. Čekanauskas

Tie-!
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LIETUVIU AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

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

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina 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 kreipkitės j Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba j vietinių kuopų valdybas.

BRIGHTON, MASS.
Žinom kad Lietuvoje vy

rai per langus lenda pas 
meilužes, o čia buvo atsiti
kimas kad per langą pas p. 
Šarkių įlindo jautis. Šeimi
ninkė valė kambarį ir pa
mačius įšokant per langą 
neprašytą svečią labai išsi-
gando. Tuo laiku pasitai
kė būti namie Juliui Jakui, 
kuris neprašytą svetį išgi
nė laukan. Buvo taip. Va
rant galvijus į skerdyklą 
pjauti, vienas jautis pabė
go ir ištrukęs iš išgąsties 
įsmuko į stubą.

Amerikos Lietuvių gyve
nimas tautiniu kulturiniu 
atžvilgiu stovi labai žemai 
ir dar vis smunka žemyn, 
kas metą silpnėja. To prie
žastis yra nuolatiniai musų 
ginčai ir nesutikimai,
sa, pasiginčijimų - kritikos 
neišvengsi ir butų nesąmo
nė kritiką neigti, reikalau
ti jos panaikinimo. Tačiau 
kuomet ginčai yra absur
diški, kuomet jie vedami 
apgynimui neteisybės, blo
gos valios žmonių, tada gin
čai neturi naudos, kenkia ir 
klaidina visuomenę.

Pavyzdin, dabar Susivie
nijimo Liet. Aųierikoje rei
kalais vedama nemažai gin
čų musų spaudoje, kuopų 
susirinkimuose, ir tarp pa
čių veikėjų. Viena pusė gi
na ir pateisina neteisybę, 
kiti gina teisybę. Kodėl? 
Todėl kad musų srovių va
dai per savo organus ban
do užglostyti tai kas šlykš
tu, kas neteisinga, tik del 
to kad tų srovių žmonės 
įsivėlė į skandalingus nusi
kaltimus. Tokia padėtis y- 
ra labai žalinga, ardo soli
darumą organizacijoj, že
mina organizacijos vardą ir 
pasitikėjimą tos srovės va
dais kurie bando neteisybę 
užglostyti. Tokį pasielgi
mą jau ne kartą padarę 
A. L. T. Sandaros organus 
“Sandara”, kuo kiekvienas 
rimtas Sandariętis ima pik
tintis. A... -

Del paskutiniu laiku įvy
kusio incidento SLA. cen
tre, “Sandara” pasirodė su 
kitokia nuomone negu visi 
kiti musų laikraščiai, norė
dama skaitytojams skirtin
gai išaiškinti incidento rei
kšmę ir pasėkas, DĖLTO 
kad tame incidente yra įsi
vėlę jai artimi žmonės. Tas 
“Sandaros” pasielgimas ne
daro jai nei kiek garbės, 
priešingai, žemina jos pre
stižą ir didina visuomenėje 
nepasitikėjimą ja.

Tokį “Sandaros” pasiel
gimą reikia laikyti netak
tingu politikavimu ir patai
kavimu tokiems elemen
tams kurie savo darbais ir 
pasielgimais daro žalą sau 
ir kartu visuomenei, ypač 
toms organizacijoms ku
riose jie tarnauja arba pri
klauso.

Nesenai Dr. Montvydas 
buvo rašęs “Naujienose” ir 
“Tėvynėj” kad visuomeniš
kame gyvenime, srovinių 
(partijinių) žmonių disku
sijos, pasiginčijimai sudaro 
aktuališkesnį, įvairesnį vei
kimą, lenktyniavimą orga
nizacijos darbe. Su tokia 
minčia galima sutikti tik 
tuomet kada ginčijamo ar
ba diskusuojamo klausimo 
yra aiškus principas ir tak
tas, kuomet žmonės teisin
gai yra . nusistatę principe 
ir rimtai, bešališkai disku- 
suoja. Bet kiek musų gy
venime yra tų teisingų ir 
principą turinčių ir princi
pą suprantančių žmonių ? 
Galima surinkti daugybę

Susivienijimas nukenčia
Susivienijime srovi n i a i 

ginčai labai daug žalos pa
darė tai organizacijai, pri
vedė prie dviejų skilimų. O 
kiek atstomė Lietuvių nuo 
Susivienijimo tik del tų ne
reikalingų ginčų, kurie pa
prastai buvo “lermais” vie
toj rimtų argumentų? Ne 
tik Susivienijime bet ir a- 
belname musų tautiniame 
kultūriniame gyvenime A- 
merikoje tie ginčai daro vi
suomenišką demoralizaciją.

Šias blogas ydas reikia 
šalinti. Organizacijų prieš
akyje stovinti žmonės turi 
būti pavyzdis visiems. Lai
kraščių redaktoriai turi bū
ti tais vadais kuriems rupi 
visuomenės, tautos ir jos 
kultūriniai reikalai. Patai
kavimas, siaura absurdiš
ka politika neprivalo pa
lenkti jų sprandus. Tuomet 
visuomenė ir organizacijų 
nariai turės pasitikėjimo 
tokiems vadams. Tada iš
nyks intrigos ir siauros po
litikos, stiprės ir augs mu
sų organizacijos, bus soli
darus bendradarbiavimas, 
bujos ir augs musų spaudos 
organai ir jų įtekmė visuo
menėje bus žymi.

Laikas vadams pažvelgti 
į musų abelną gyvenimą, jo 
reikalavimus, į organizaci
jų likimą ir spaudos tikslą. 
Laikas susiprasti ir baigti 
netaktus ginčuose ir asme
niškus vaidus likviduoti tei
singu išsprendimu. Šiuomi 
privalome visi susidomėti, 
pagalvoti, pasimokyti iš, sa
vo pačių klaidų, ir atmesti 
kas klaidinga, neteisinga ir 
žalinga.

Mes gyvename tokiame 
amžiuje kad jokiai politi
kai, paremtai neteisybe ir 
asmeniškų interesų gynimu 
neužsileisime! Gana tų pri- 
gavysčių ir asmeninių inte
resų žiūrėjimo! Visuome
nės reikalai turi būti pa
statyta pirmoj vietoj.

Susivienijimo, kaipo di
džiausios ir svarbiausios 
musų organizacijos, kurią 
mes turime saugoti ir gin
ti nuo blogų žmonių, reika
luose ir jo centre esamų 
žmonių nesantaikos reika
luose turi būti bešališka, 
teisinga kritika, bešališkas 
teisimas nusikaltimų, o ne 
gynimas keno nors asmeni
nių interesų. Politikos te
nai visai neprivalo, būti vie
tos.

McKEES ROCKS, PA.
Netikėta mirtis. Rugp. 

16 d. Augustas Valis, apie 
57 m., viduryje dienos atsi
lankė į A. P. L. A. 2-ros kp. 
salę, krito ant grindų, per- 
siskėlė galvą ir taip susižei
dė kad nuvežtas į ligonbu- 
tį mirė sekančią naktį.

Jis išbuvo Amerikoj apie 
30 metų, daugiausia dirbo 
pas ūkininkus. Iš Lietuvos 
paėjo iš Zilionių k., Šedu
vos parapijos. Tenai vadi
nosi a Augustinas Valinevi- 
čius. Buvo dar nevedęs. Iš 
giminių esanti rodos sesuo

pavyzdžių iš musų srovių 
kovų, kuriose stigo ir stin
ga rimtų ir teisybe parem
tų argumentų ginčuose. Tie 
ginčai tankiausia yra pa
remti siauru politikavimu, 
partiniais motivais priden
gti, nuo ko visas musų gy-

Chicago j e, tikrai niekas ne
žino. Pranešu šitą giminių 
žiniai. Velionis tapo palai
dotas tautiškose kapinėse 
Rugp. 17 d. Lai būna jam 
lengva žemelė. J. Saulis.

Brightonietis. venimas labai nukenčia.

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

Lietuvos Žurnalistai, Atsilankę Amerikoje

Lietuvos žurnalistų atstovai iš Lietuvos atvykę pasi
svečiuoti tarp Lietuvių Amerikoje, apsipažinti su Ame
rikos Lietuvių gyvenimu ir su Amerikos žurnalistais.

Kairėje yra Lietuvos žurnalistų Sąjungos valdybos vi- 
ce-pirmininkas Antanas Bružas, '“Musų Rytojaus’’ redak
torius. Dešinėje — Aug. Gricius-Pivoša, Lietuvos žur
nalistų Sąjungos valdybos narys, žinomas rašyto.] as-fel- 
jetonistas. Viduryje yra antrasis “Vienybės” redakto
rius Jonas Kružintaitis, kuris pirmutinis sutiko svečius 
švedų Amerikos Linijos motorlaivyje “Gripsholm”, kitu 
laivu nuvažiuodamas dar tolokai nuo New Yorko uosto.
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NAUJAS NAUDIN
GAS LAIKRAŠTIS
Gavęs pirmą numerį nau

jo žurnalo “Tautos Balsas”, 
kurį leidžia Liet. Tautos 
Katalikų klebonas Scran- 
tone, Pa., Kun. Valadka, ir 
ištisai jį perskaitęs gavau 
tikrų faktų apie Lietuvių 
tautai padarytas dideles 
skriaudas iš pusės Romos 
dvasiškijos ir tų kurie .jos 
vardu per šimtmečius dir-. 
bo, neva. Kristaus įpėdiniais 
pasivadinę.

Lai praeitis butų pamir7 
šta. Tačiau ir po šiai die
nai musų tauta kenčia nuo 
Romos auklėtinių kaip čia 
Amerikoje taip ir Lietuvo
je. Čia mes pastatom baž
nyčias savo kruvinais cen
tais ir atiduodam svetim
taučiams vyskupams, o jie 
vėliau daro ką nori su mu
mis. Vaidų ir kruvinų peš
tynių Amerikoje su savo 
klebonais mes turėjom net 
perdaug už savo turtus.

Negana to. Štai musų 
tautos sunai Lietuviai ku
nigai turėjo suvažiavimą 
Atlantic City, N. J. Jie ne
atsižvelgė į savo tautos li
kimą, į savo žmones iš ku
rių duonelę valgo, bet pa
siuntė popiežiui savo paža
dus padėti jam vesti kovą 
prieš Lietuvos vyriausybę, 
už tai kad dabartinė vy
riausybė saugoja Lietuvą 
nuo pražūtingų dvasiškijos 
žabangų ir gina nuo krau
gerių popiežiaus palaimin
tų Lenkų.

Mes nekalti esam kad iki 
šiol nematėm šviesos, bet

kuomet dabar yra proga ir 
laikas, galim , pažinti kitą 
pusę skaitydami “Tautos 
Balsą”, kuris padės mums 
pažinti dalykus čia Ameri
koje ir daug gero padaryti 
kaslink Lietuvos.

Jeigu toks laikraštis bu
tų buvęs tarp musų jau 50 
metų atgal, mes butume. 
kitur stovėję ir butume bu
vę civilizuoti žmonės.' :. j • ■

“Tautos Balso” .antrašas: 
1743 Nj Sumner av., ^cran- 
ton, Pa.

L>, Daytono šventakupris, /

KATALIKŲ SEIMAI,
Rugp. 18 d. Brooklyne 

prasidėjo Liteuvos Vyčių 
organizacijos seimas.

Rugp. 24—26 dd. So. Bos
tone įvyko Amerikos Lietu
vių Rymo Katalikų Federa
cijos seimas.

Rugp. 30 d. Lawrence, 
Mass., įvyks Blaivininkų 
Susivienijimo seimas..

Musų katalikai pasižymi 
savo organizacijų skaitlin- 
gumu. Yra dar Moterų 
Sąjunga, Kunigų Vienybė, 
Darbininkų Sąjunga, Var- 
goninku Sąjunga ir dar gal 
kokia kita visuomeniško 
pobūdžio, šalip jų Susivie
nijimo.

Tiesa, tos jų organizaci
jos žymiai mažesnės negu 
buvo seniau.

Tautininkai turi Susivie
nijimą, ALT. Sandarą, silp
nai gyvuojančią,, TMD., be
veik apmirusią. Iš naujai 
suorganizuotų 1 yra Tauti-.: 
ninku Federacija ir Liau-< 
dies Sąjunga, kurios tačiau 
dar neturi savo kuopų.

KNYGOS APIE VILNIŲ
Vilniui Vaduoti Sąjungos centras yra prisiuntęs iš Kauno specialiai 

parinktą rinkinį knygų kurios visapusiškai nušviečia musų sostines Vil
niaus atvadavimo kelius. Štai tų knygų vardai ir kainos Amerikos pinigais:-

O Vilniaus Nepamiršk, Lietuvi ................................................. 10c
Vilniaus Malda ................................................................................ 04c
Trumpos Žinios apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ..............(dovanai)
Amžiais už Vilnių Dės Galvą Lietuviai..................................... 20c
Mes be Vilniaus Nenurimsim! ................................................. 20c
Vilnius Lietuvai ir Lietuva Vilniui ............................................. 80c
Lietuva Kankinė ..................    10c
Vilniaus Baras .................................................................... 30c
“Musų Vilniaus” Kalendorius ....................................................... 05c
Vilnius prieš Lenkams jį Pagrobiant .........................   06c
Ukraina Lenkų Valdžioje ......................................................... 20c
Kaip Lenkinta Vilniaus Kraštas ................................................ 10c
Vilnius Musų .................................................................................. 30c
Vilniaus Golgota .............................................................. ............. SI
Prof. Mykolas Biržiška, kaip Vilniaus vadavimo vadas, tas knygas re

komenduoja kiekvienam Lietuviui perskaityti, kad pajausti ir pamatyti visa 
Vilniaus klausimo svarbą, visą Lenkų smurto žiaurumą link savo silpnesnio 
kaimyno Gerbiamieji! Vilniaus vadavimo reikalams reikalinga nuolati
nės aukos, nes juk negalime tylėti kai užgrobę musų kraštą Lenkai viso
kiais išmislais mėgina Lietuvius naikinti, lenkinti. įsigykite šių knyge
liu kaip galima daugiau. Tos knygelės papildys gerb. Profesoriaus Biržiš
kos prakalbos, jos nuolat mums primins apie neužmirštiną jo atsilankymą 
ir Vilniaus atvadavimo pranašavimą. Surinkti už šias knygeles pinigai iki 
cento tenka Vilniaus Lietuvių reikalų gynimui per Vilniui Vaduoti Sąjun
ga Kaune ir jos talkininkę Amerikoje. Siųskit užsakymus į:

I.ATK. AMERIKOS LIETUVIŲ VILNIUI VADUOTI SĄJUNGA 
207 York Street Brooklyn, N. Y.
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S. L. A. Reikalai
Rašo K. S. Karpavičius.

II.
Susivienijimą Laukia Sun

kus Laikai
Nauja SLA. valdyba tu

rės būti apsukri. Preziden
tas ir kiti turės būti suma
nus ir veiklus žmonės, nes 
užėmus vietas ras Lėšų 
fondą ■ beveik ištuštintą, 
nes Gegužis, baigdamas sa
vo dienas, neatsižvelgda
mas ar reikia al
kia Pild. Tarybos 
vimus jau metas 
skirsto pinigus

ne, šau- 
suvažia- 
laiko ir 
Devenio 

gaudymui ir. komisijų važi
nėjimui, kas tą fondą vi
sai baigia.. Dabar vėl Vi- 
taičių skandalas — vėl mė
toma pinigai šimtais.

Patartina SLA. nariams 
tėmyti businčias SLA. iždo 
atskaitas. Iš jų kožnas ga
lės suvesti kiek pinigų be
reikalingai išmėtyta “kelio
nėms ir sugaištims”. Pa
matys kiek dar Lėšų fonde 
liko. Sako jis visai baigia
mas.

Visi kas tik dabar pasi
judina SLA. reikalais, tuoj 
priduoda centrui riebias bi- 
las, ir Pild. Taryba nutaria 
ir apmoka.

Gegužis ir Jurgeliutė
Visas pinigų mėtymas 

prasidėjo nuo to kai Gegu
žis su Vitaičiu išrado jog jų 
kailiui bus sveikiausia jei
gu bus prašalinta Jurgeliu
tė iš SLA. sekretorystės, o 
jos vieton pasodintas Vini- 
kas.

Nežiūrint didžiausių Ge
gužio pastangų, kaip dabar 
matyt, Gegužis save labiau 
susikompromitavo ir nu- 
šė savo kursą žemiau Len
kiško zloto, o Jurgeliutė 
.nenoromis tapo kankinė ir 
atsistojo aukščiau negu ji 
stovėjo prieš tą Gegužio 
pasikėsinimą ją išversti.

Dabar Jurgeliutės proga 
laimėti sekančiuose rinki
muose yra 50—50 ar net iki 
60, o prieš tai buvo lygi su 
Gegužio — tada SLA. na
riai tikėjo kad jau jų nei 
vieno neverta remti.

Gegužio pastangos , užsi- 
lysti už Jurgeliutės anda- 
roko ir pasislėpti nuo kal
tės Devenio paskolos pra
žudyme išėjo niekais, nes 
lyg tyčia šiais laikais anda- 
rokai trumpi....

Gegužį galima priskaity- 
ti prie išdavikų (betrayer) 
Jurgeliutės. Ilgus metus ji 
dirbo sykiu su Gegužiu, vis 
sykiu narių išrenkami ir 
seimo užtvirtinami. Abie
jų reikalai vieno su kitu la
bai arti stovi SLA. darbuo
se, bet nei iš šio nei iš to, 
pagandintas piktų vėjų, Ge
gužis atsisuka prieš Jur- 
geliutę visu žiaurumu....

Šis periodas yra vienas 
iš negražiausių SLA. isto
rijoj, kuris parodo SLA. 
prezidento nevyriškumą — 
bijant bausmės už praradi
mą pinigų, stengtis sumes
ti kaltę ant moteriškos....

Kas išaugino SLA.?
“Kas gerą padarė?” Aš! 

“Kas puodynę sumušė?”— 
Nežinau.

Taip ir musų Susivieniji
me. Gegužis ir Vitaitis (na 
ir Jurgeliutė) savinasi gar
bę Susivienijimo išaugini- 
mo. Bet aš pasakysiu kad 
SLA. išaugino bolševikai — 
jie įvedė savo “iš vidaus 
gręžimo” politiką apie de-

(šimts ar daugiau metų lai- 
I ko atgal na ir rašėsi jų ša- 
I lininkai visomis pusėmis. 
Šiuomi nenoriu atimt gar
bę Pild. Tarybai, bet tik 
pasakau teisybę. Bolševi
kai daugiau agitavo už Su
sivienijimą negu musų Pre
zidentas Gegužis, ir ačiū 
tam prieita prie tokios ko
vos su komunistais, kad net 
kilo baimė ar jie neužgriebs 
organizacijos.

Daug prie SLA. išaugini- 
mo prisidėjo ir organizato
riai, kurie iškart rašė be 
pažvalgų skirtumo, paskui 
mūsiškiai ėmė apsižiūrėti, 
o komunistai rašė tik sa
vus.

Gegužio visas darbas bu
vo pasirašyti ant paliudy
mų, ir tai tik prispaudžiant 
guminį parašą, iki paskui 
tapo priverstas ranka pasi
rašyti. kaipo organizaci
jos galva, jis, nebūdamas 
iškalbus, ne ką but galėjęs 
padaryti su prakalbomis iš
važiavęs, ir tas reikalavo 
ekstra lėšų. Bet jis galėjo 
nors po sykį į mėnesį para
šyti organe straipsniuką. 
Labai daug narių nežinojo 
kas yra SLA. prezidentas, 
nors jis prezidentauja jau 
bene 10 metų.

Gegužis važiavo į Lietu
vą. Apie Lietuvą tuo laiku 
plito įvairiausi paskalai, or
ganas rašė visokiausius 
niekus. Visi SLA. nariai 
laukė ką parašys parvažia
vęs iš Lietuvos organizaci
jos galva. Bet Gegužis ir 
po šiai dienai rašo savo įs
pūdžius iš Lietuvos. “Dir
va” jau keletą kartų sakė 
kodėl Gegužio įspūdžiai ne
tilpo: jie butų sukompromi
tavę Vitaitį. Gegužis nusi
leido ponui redaktoriui ir 
pasiteisino kad negabus ra
šyme.

Kada po pereito seimo 
iškilo nauja politika, Ge
gužis pasirodė kad yra ga
bus rašytojas. ... Organe 
vienas po kitam margavo 
jo ilgiausi straipsniai.

Gegužis ir Konstitucija
Jau keli metai Susivieni

jimas gyvena 
konstitucijos, 
kurio pareiga 
kad komisijos 
leidžia viską,
elgtis kaip kam patinka 
(kaip pasiaiškino kad De- 
venio paskolos reikalo visai 
nežinojęs.)

Jeigu organizacijai rei
kia konstitucijos, be jos ji 
neprivalo būti pusę metų. O 
Susivienijimas ačiū die
vams jau bene trečias sei
mas “svarsto” konstituciją 
ir nenuėjo toliau kur stovė
jo šeši metai atgal.

Gegužis buvo apšauktas 
“gabus seimų vedėjas”. Jis 
tuomi didžiavosi, o tarp de
legatų, kurie papratę kuo
pose su sau lygiais papras
tais kuopų pirmininkais 
susirinkimus vesti, išsipla
tino kalbos kad “tokio kaip 
Gegužis seimų vedėjo mes 
niekur nerasim.”

Nežinau kaip seniau Ge
gužis seimus vesdavo, bet 
kaip mačiau jį vedant per
nai Chicagos seimą, galiu 
pasakyti kad Gegužis nėra 
seimų vedėjas.

Jeigu jis butų buvęs ge
ras vedėjas, jis su bolševi
kais butų apsidirbęs į pusę 
dienos. Juk aiškus dalykas 
kad buvo iškalno žinoma ką

be naujos 
Prezidentas, 
yra žiūrėti 
dirbtų, pra- 
palikdamas

- n 'i 'I' i

j su bolševikais darys — mes 
juos laukan. Jeigu nebuvo 
žinoma,, galėjo susiorien
tuoti tuoj, pasitaręs su sa
vo adjutantais po pirmos 
sesijos. Bet Gegužis bovi- 
josi su bolševikais beveik 
dvi dienas. Tos dvi dienos 
delegatams ir Susivieniji
mui kaštavo tūkstančius 
dolarių.

Kitaip elgiantis, butų li
kus visa diena laiko ir bu
tų buvus SLA. Konstituci
ja pervaryta. Kur dabar 
SLA. konstitucija?

Narių nuomonės
Iki pereito seimo, 

tautinės srovės SLA. nariai 
rėmė Gegužį ir kitus ne del 
to kad visi jo ir jų norėjo, 
bet del to kad reikėjo gel
bėti SLA. nuo komunistų.

Pereitame seime iškilęs 
Devenio paskolos pražudy
mas buvo jiems kaip ir 
dovanotas. Niekas nesuri
ko kad reikia iš jų išreika
lauti, ir dabar niekas nerei
kalauja, ir be abejo nerei
kalaus kitame seime. Pripa
žinta neatsargumu ir vis
kas. Iki Gegužis neiškėlė 
savo orgijos, pasileisdamas 
mėtyti pinigus “kaltininkų” 
jieškant (ir jam kiti prita
rė, nežinia kodėl... .) buvo 
dar pusė bėdos.

Nuo to tarp S. L. A. na-
Tada tik tarp SLA. na

rių ėmė kilti gandai kad tas 
“ką bolševikai sakydavo a- 
pie juos (Vitaitį, Gegužį) 
yra teisybė.”

Dabar nariai sako: Jei 
Gegužiui rūpėtų SLA. rei
kalai jis taip nedarytų....

Tos kalbos plinta visomis 
pusėmis, ir labai gerai kad 
SLA. nariai, apsidirbę su 
bolševikais, dabar rengiasi 
apsidirbti su skymeriais.

Sakau SLA. nariai apsi
dirbo su bolševikais. Už

visi

NUPIGINTOS
Trečios Klasės 

Laivakortės į EUROPĄ
ir atgal

Nupiginimai įeina gallon visiems 
RUGSĖJO mėn. išplaukimams

SPECIALIAI
VADOVAUJAMOS GRUPES

Būtinai paprašyk savo agento, kad 
jis neatidėliojant užsakytų tamstai 
vietą vienoj United States Lines 

specialių ekskursijų

LAIVAKORTES Į TEN IR ATGAL 
New York iki Lietuvai (Klaipeda)

$150.00
Išplaukimai kas savaite

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
vietinius agentus arba

UNITED STATES
LINES

CLEVELAND OFFICE 
Robt. E. Good, Gen. Agt.

616 Superior Avenue
GENERAL OFFICES 

45 Brondwny 
New York City

Greičiausi
Pasaulyj'e 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
Sumažintos trečios kieses kainos i abi 
pusi dabar galėję
Informacijos iš vie- 
tinių agentų arba 
1119 EUCLID AVE. I

CLEVELAND I
NORTH 
LLOYD

NORTH GERMAN

DIRVA 3

JUROS 
MERGA

tai garbė Gegužiui nėpri- 
klauso. Nariai, savo lėšo
mis, paaukodami savo sa
vaitinę algą, moterys palik
damos namus, aikvojant sa
vo pinigų šimtus dolarių 
važiavo į seimą kad tik at
mušti komunistų ataką. Ir 
atmušė savo pečiais, savo 
daugumu, o ne kokiomis ke]etu paveikslų, ir gana 
ten Gegužio strategijomis, — net 300 puslapių.

Kurie negausit knygos 
bėgyje dviejų savaičių nuo 
dabar tada privalot kreip- 

i tis į “Dirvos” administraci
ją pranešdami apie negavi- 
1 mą.

Kurie dar norit įsigyti 
šią puikią apysaką gąlit da
bar, prisiųsdami tą pačią 
kainą — $1 už knygą popic- 
ros viršeliais; $1.50 už ap
taisytą tvirtais audimo vir
šeliais.

Kurie turit pirmiau leis
tas K. S. Karpavičiaus apy
sakas įsigykit ir šitą, kad 
turėtumėt visą rinkinį.

Žinot gerai kad šios apy
sakos greitai išsibaigia ir 
paskiau nei už $5 negalima 
knygos gauti.

Prie progos norime pažy
mėti jog. Karpavičius ren
gia kitą svarbią istorišką 
apysaką. Šį kartą bus iš 
Lietuvių prietikių su rytų 
kaimynais Totoriais. Ir ši
toje linkmėje mažai raštų 
musų literatūra turi, todėl 
nauja ' Karpavičiaus apysa
ka bus didelis indėlis.

Ta nauja apysaka pasiro-

Apysaka “Juros Merga” 
šią savaitę išsiuntinėjama 
visiems knygos prenumera
toriams. Knyga išėjo gra- 

i ži, su gražiais viršeliais, su

I dys “Dirvoje” vėliau žie
mą.
bus paskelbta vėliau.

Sekančiame num. pradės 
“Dirvoje” eiti nauja Kar
pavičiaus drama iš bau
džiavos laikų, “Baudžiau
ninkė”.

A. Rudis, Akron, O., pri- 
Koks bus jos vardas’siuntė $1.50 už knygą “Ju

ros Merga” ir sako, kuo
met knyga bus gatava pa
skubėkit prisiųsti. Ir aš 
nenoriu užsilikti neūžsisą- 
kęs tos knygos, kuri bus at 
minčia visam gyvenimui.

Jei kiek prisidėjo Gegužis 
(kaip tai organizatoriaus 
samdymas) tai tas viskas 
SLA. nariams labai bran-, 
giai kaštavo, o priedui dar Į 
Gegužis sau pasiėmė “ke
lionių ir sugaiščių” už tai 
kad nariai savo kaštais va
žiavo į seimą gelbėt jo kai

Mano aprašymai užėmė 
daugiausia vietos apie Ge
gužį del to kad jis yra or
ganizacijos galva.

Už šitą Gegužis nepriva
lo ant manęs pykti, nes tai 
yra SLA. nario atvira nuo
monė, pasekant daugumos 
narių nuomones.

Iš šito galės pasimokyti 
ir busintis SLA. Preziden
tas, užtai ne vienam Gegu
žiui čia taikoma.

(Bus daugiau)

1931 METU BONU 
KUPONAI

Nukirpkit 1931 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.
6820 Superior av. Cleveland, O. |

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI
ANT. BRUŽAS ir AUG. GRICIUS

Į LIETUVĄ GRYŽTA
RUGSĖJO-SEPT. 16 D., 1931 M.
RUDENINE EKSKURSIJA Į KLAIPĖDA

RENGIAMA
(Per Gothenburgą)

Švedų Amerikos Linijos
Patogiu Motorlaiviu “Gripsholm”

KAINOS
Iš New Yorko (ar Bostono) per Klaipėdą_____ $ 94.50
Iš Klaipėdos į New Yorką ar Bostoną__ ---$102.50
Ten ir attfal (Round Trip)__________________$150.00

“Revenue” ir Pagalbės niokasi atskirai
Gerbiami svečiai i Lietuvą gryžta tuo pačiu motorlaiviu kuriuo 
vyko į Ameriką. Lietviai mananti aplankyt Lietuvą rudeniop, ke- 
tudami šia ekskursija turės progos savo tarpe turėti garbės daly- 
us, kurie suteiks įspūdžių iš kelionės Amerikos Lietuvių kolonijo- 

Svečiai žurnalistai, patys būdami kelionės ekspertais, suteiks 
ludingų patarimų kaip Lietuvoj atostogauti ar apsigyventi. Iš Žve
jos per Kalmarą, Švedų Amerikos Linijos laivas “Borgholm” nu- 
ža tiesiog j KLAIPĖDĄ.
Norinti puikiai ir patogiai keliauti į Lietuvą, naudokitės šia pro-

4. Informacijų ir laivakorčių krepkitės j vietinį agentą arba j: 
SWEDISH AMERICAN LINE

STATE STREET NEW YORK CITY

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

X $173-50 Trečia Klase „
OJ . . .

*5=5=^ U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
A Viršminėta kaina dabar galeje ant A
B visu musų laivų. AB
A Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

"SPRAGINIMAS" pašalina!
PAMATINIUS elementus, naudojamus i 

(Juoda, karti ir šiurkšti chemikalinė medžiaga)

(avims prausti, kurie, naturališkaij
■f—mi— ii— ■■■■—■ inifimi rriiinni r uit-

(randasi kiekvienam tabako lapei

"Jie ijInntJ- 
todėl jų 
ir nėra!"

Geriausia § 
tabako rūšis y 

plius gerklės 
apsauga.

PAKLAUSYK 
PER RADIO — 
Lucky Strike šo
kių orkestro, kuris 
griežia kiekvienų 
Antradienį K e t - 
virtadienį ir Šešta
dienį, vakarais peš 
N.B.C. radio stotis.

1931, The American Tobacco Co., Mfra.

Kiekvienas LUCKY STRIKE pagamintas iš 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duoti — 
geriausių iš Turkijos — geriausių iš Kentucky, Ten
nessee, Virginia, Georgia ir Carolinų — pasaulio tabakų 
derliaus grietinės. Tačiau visi tabako lapai, nežiūrint 
kainos ir rūšies, kaip gamta juos užaugina, turi savy 
šiurkščias savybes. LUCKY STRIKE vienintelis 
“SPRAGINIMO” Procesas — procesas nokinąs ir švari
nąs, kuriam naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai — 
pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios natūra- 
liškai yra kiekviename tabako lape. Šituos išimtus 
šiurkščius elementus mes parduodam chemiškų sudė
čių gamintojams, kurie juos sunaudoja gaminti tam 
tikrą chemišką sudėtį avims prausti*, taip pat sudė
tims apšvirkšti augalus: gėles, vaisius ir kitus augmenis. 
Tų substancijų pagaminama kasdien prausti apie 
50.000 avių ir apšvirkšti daugelį tūkstančių augmenų. 
Todėl, jūs galit būt tikri, kad tų šiurkštumų, kurie 
naturališkai yra kiekviename tabako lape, nėra jūsų 
LUCKY STRIKE cigaretuose. “Jie išimti — todėl jų ir 
nėra.” Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus 
jūsų gerklei.

* V. S. Dept, of Agriculture, Bureau of Animal 
Industry, Order No. 210

It’s toasted.
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį
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ANGLIJOS KABINETO GRIUVIMAS 
 *---------

Socialistiškas Ang 1 i j o s 
ministerių kabinetas, arti 
pusantrų metų valdęs ir ke
letą. kartų buvęs žymiai su
drebintas, dabar ėmė ir, su
griuvo. Tokią didelę šalį 
kaip Britiška imperija gau
ti valdyti socialistams bu
vo nepaprasta garbė.

Jie valdžią gavo ne kuo 
kitu kaip tik savo papras
tais partiniai pažadais duo
ti to ko niekas negali duo
ti, o visi nori gauti. Socia
listai, su MacDonaldu, ža
dėjo Anglijos žmonėms ge
roves, kuomet buvus kon- 
servativė vyriausybė, poka
rinį periodą gyvenant, ne
galėjo nieko gero padaryti.

Bet socialistų prižadai ir 
liko prižadais. Anglija at
sidūrė dar didesnėj bedar
bės bangoj, darbai sunyko, 
finansai susilpnėjo.

Nereikia kaltint už tai 
socialistus, nes tas butų at
sitikę ir kitiems valdant.

Kas galima jiems primes
ti tai jų neatsargų svaidy
mą prižadų prieš rinkimus. 
Kitos partijos žada, bet in- 
ėjusios į valdžią nieko neiš
tesi. Ir jie, kurie neva va
dinasi darbininkų vaduoto
jai, žadėjimais prisivilioja 
balsuotojus, o savo priža
dų išpildyt negali. Jeigu 
prižadai yra tik būdas pa
traukti balsuotoją, kurs no
ri ko nors gauti dovanai, 
tai gabaus reikia pripažin
ti kad kaltas ne tas kas'ža
da, bet tas kas tiki.

Socialistai, negali aiškin
tis kad jų prižadams (arba 
“programui”) kelyje stovi 
kapitalistai. Nes kuomet 
valdo kapitalistų šalininkai 
jie irgi nieko neatsiekia, 
nors daug žada. Dar to
liau einant, paimkim sovie
tų Rusiją. Ten prašalinta 
iš kelio visi kapitalistai, o 
Rusijoje darbininko padė
tis blogesnė negu kitose 
šalyse. Jeigu grupės dar
bininkų ten turi geriau tai 
dar nereiškia kad visiems 
darbininkams ir biednuo- 
menei ten gerai.

Anglijos socialistų kabi; 
netas griuvo del vaidų pa
čių socialistų tarp savęs.

Kabinetai daugiausia re
zignuoja kada seimai išne
ša nepasitikėjimą. Bet ten 
to nebuvo. Socialistai susi
pešė kuomet vieni norėjo 
gelbėti šalį nuo krizio kokis 
nesenai sutiko Vokietiją; 
jie norėjo apmažint bedar
bių pašalpas ir kitokias iš
laidas, kad valstybės iždas 
neatsidurtų kalami j o j. Ki
ti gi socialistai į tai neatsi
žvelgdami apie migdolus 
svajoja ir mano kad vis dar 
galima socialistiškomis idė
jomis praktišką gyvenimą 
tvarkyti.

Kairieji darbiečiai šaukia 
visus darbininkus priešin
tis naujai vyriausybei. Jei
gu darbo partija skils pu
siau tada MacDonald nu
stos būti partijos vadas ir 
gal bus priverstas rezig
nuoti iš premjero vietos.

Tiktai to užgyveno Ang
lijos Darbo partija, po sa
vo gražių svajonių ir dide- 
lių-neįvykdomų prižadų ša
lies gyventojams.

Išeina į galą: kas parem
ta netikrais pagrindais tas 
turi tuoj sugriūti.

Pertraukė Ryšius su 
Vatikanu

Per Londoną pasirodė A- 
merikos laikraščiuose žinia 
Rugpjūčio 24 dieną jog Lie
tuva galutinai pertraukė 
diplomatinius ryšius su po
piežium už ginčą kilusį del 
Vatikano atstovo Lietuvai, 
Msgr. Bartolomi, kišimosi į 
Lietuvos vidaus reikalus.

Pereitą žiemą Msrg. Bar
tolomi buvo sugryžęs Itali
jon ir kada gryžo Lietuvon 
popiežius per jį pasiuntė 
Lietuvos Prezidentui dova
nas, p. Smetona tų dovanų 
nepriėmė. Tai buvo didelis 
ir drąsus žygis mažos res
publikos valdovo prieš pa
saulinės katalikų bažnyčios 
monarką. Viduramžiuose, 
už tokį pasielgimą popie
žius butų atsiuntęs armiją 
Lietuvą nubausti, o p. Sme
toną, geležimis apkalęs, bu
tų nuvaręs j Romą amžinai 
“pakutavonei”.

Kaip keistai šis pasaulis 
persikeitė, žiūrint popie
žiaus akimi....

Dabar turim pamanyti 
kokia Lietuvos žmonės lai
mingi kad laiku ir tinkamą 
gavo vyriausybę: nejoja jų 
sprandais kunigai, ir Roma 
nenugąsdino ir neužsiuntė 
savo prakeiksmų prieš ku
riuos visi Lietuvos katali
kai drebėtų.

Tai būtų nuostaba visam

pasauliui jeigu Smetona pa
imtų dar daugiau drąsos ir 
padarytų dar didesnį žygį: 
apšauktų Lietuvą nepri
klausoma Rymui, o Lietu
vos bažnyčia liktų pavadin
ta Lietuvių Tautos Katali
kų Bažnyčia! Taip padarė 
Anglijos karalius Henrikas 
VIII 1534 metais. Nuo to 
laiko Anglija ir turi savo 
tautinę bažnyčią, o žmonės 
vistiek yra apsaugoti nuo 
šėtono.

Lietuvos kunigai tada at
sidurtų kaip sako tarp kū
jo ir priekalo: kuriems ne
patiktų laisvė nuo Romos 
turėtų neštis sau. O kurife 
liktų, turėtų but tiktai baž
nyčios tarnai ir užmiršti 
kad buvo laikai kuomet ku
nigai galėjo būti Lietuvos 
ministeriais.

Prieš kelis metus didelius 
ginčus su popiežium turė
jo Meksika. Dabartiniu lai
ku kilo kivirčų Italijos val
džios su Vatikanu ir šiokie- 
tokie nesusipratimai apsi
reiškė tarp Vatikano ir Is
panijos.

Šios trys Lotyniškos ša
lys buvo labai karštos ka
talikiškos. Lietuva gi tik 
penki šimtai metų tėra ka
talikiška. Ji buvo paskuti
nė Europoje priimti krikš
čionybę.

30 mil. kiaušinių.
Šiemet ligi liepos 1 d. iš 

Lietuvos užsienin išgabenta 
30,453,800 kiaušinių.

TROŠKIMAS
Prieškarinių laikų eilės 

(K. Stiklelis)
Trokštu aš laisvės, trokštu aš laimės, 
Trokštu naujosios gadynės —
Tegul prasmenga skausmai ir baimės 
Iš mylimosios tėvynės....
Lai-gi saulutė šildo varguolį,
Te dengia girios jo kūną;
Lai tur namelį ir šiltą guolį, 
Lai nekankinamas buna....
Lai jį nesmaugia, lai jį neskaudžia,
Lai jam gyventi nekenkia;
Mokslą ir laisvę gauti teleidžia
Lai ir jo ypatą lenkia!.... •
Trokštu aš laisvės brangiai tėvynei,
Lai sunkus pančiai nukrinta;
Leiskit ateiti naujai gadynei, 
Lai tamsios dienos nušvinta!....

PRABĖGO...
Štai svajonės aukso žuvo,
Kūdikystėj išsvajotos,
Kokios dienos tuomet buvo
Ryto saulės šilku klotos!

Kaip mažutis aš bėgiojau,
Ryto saules sauja gaudžiau,
Ęaip gėlytes ten rankiojau,
Gėlių šilko tinklą audžiau....

Tuomet paukščiai tik čiulbėjo 
Laimės, meilės dainužėles;
Džiaugsmo gėlės pražydėjo, 
Man apkaišė dienužėles!

Bet prabėgo greitai viskas,
Ryto saulių nesugaudžiau,
Ir suvyto gėlių miškas
Ir nei tinklo nenuaudžiau!

Juozas Petraitis.

LIETUVI JT DAINIUS ANTANAS
______VIENOŽINSKIS_________

(JO 90 METŲ GIMIMO SUKAKTUVIŲ PROGA)

Kurėjas populiariškų dainų

Poetas Kun. Antanas J. Vienožinskis- 
Vienužis, šalia “prasčiokų” dainiaus Kun. 
Strazdo-Strazdelio, neabejotinai yra vie
nas iš populiariausių musų tautos dainių. 
Jo tikrai lyriškos dainelės jaunųjų tarpe 
dai’ ir dabar su pamėgimu dainuojamos. 
Turbut maža rastume Lietuvoje žmonių 
kurie nemokėtų jo “Kaipgi gražus, gražus 
rūtelių darželis”, jungtuvių dainos “Žir
geliai sukinkyti, prie gonkų pastatyti”, 
“Kas ten rėkia, kas ten šaukia”, “Sudiev, 
kvietkeli tu brangiausis”, “Oi gi gražus, 
gražus tolimas dangus!” Apie pastarąją 
dainą įžymus musų r ašy toj as-kri tikas J. 
Dobilas vieną kartą yra išsireiškęs kad jo
je esą sukauptas visas musų tautinio tra
gizmo liudėsis. Ištiesų, tai yra didelis, mo- 
numentalinis kūrinys, nors ne visai gal tin
kamai įvertintas, tačiau širdimi brangina
mas. Tai yra šios žemės gyventojo pro
testas prieš pavergimą jo, nors ir kilniau
siai, tik išimtina vienai idėjai. Ja Vieno
žinskis atstovauja idealingai religingai 
Lietuvai, ir pasiekia pačias tautos dvasios 
gelmes, parodydamas ją tokią kokia yra.

Gimė jis Rugsėjo 14 d. 1841 metais, 
vėliau praturtėjusių ir bepradedančių “ba
jorėli” ūkininkų šeimoje Gipėnų kaime, 
Dusetų vals. Baigęs Panevėžio gimnazi
joje penkias klases, stojo į Varnių kunigų 
seminariją ir 1864 metais įsišventė į kuni
gus. Sakoma kad jis nebuvęs ideališkai- 
religingas ir į kunigus ėjęs, kaip ir dauge
lis to meto inteligentų, tam tikrų sąlygų 
verčiamas. Tačiau tapęs dvasininku, bu
vo bažnyčiai ir tautai labai ištikimas.

Dar tebesimokydamas seminarijoje, 
Antanas pajuto savo poetinį talentą ir 
stengėsi kiek galėdamas jį išauklėti. Dėl
to, kur atspėdamas nuo tiesioginių pamo
kų, rinkdavo iš draugų lupų liaudies dai
nas, o dažnai ir pats bandydavo panašiu 
stilium ką nors sukurti. “Patogiausia kur
ti eiles būdavo spintoje”, pasakoja ji savo 
užrašuose, “kur klierikai sukabinėja savo 
drapanas. Kitos ramesnės vietos nebuvo. 
Įlendu, būdavo, užsidarau ir svajoju, sva
joju sau vienas, kartais gailiai verkiu ir 
dusauju, kartais dantim griežiu; jausmai 
šėlsta iki varpelis pašauks kurio užsiėmi
mo. Iš kiekvieno tokio lindėjimo spinto
je, išsinešdavau naują sugalvotą dainą. Aš 
jas ir savo profesoriams padainuodavau.”

Išėjęs iš seminarijos ir tapęs savaran
kiu kunigu, Antanas susidėjo su skriau
džiama Lietuvių liaudimi. Jei atminsite 
kad tuomet viešpatavo žiauri maskolio 
nagaika, bus aišku jog jauno kunigo nega
lėjo nepaliest politinė neapikanta Rusams, 
ir jis, nors nestodamas atvirau kovos fron- 
tan, pliekė juos savo dainose, kurios jau 
tuomet nepaprastai greit liaudyje prigijo. 
Rusai išplėšė ir jo jaunų dienų mylimąją, 
kas dar labiau padidino sielvartą ir, be 
abejo, paskatino būti dvasininku. Teisy
bė, jis nebuvo susiorientavęs Lietuvis, nei 
aušrininkas nei šviesininkas. Bet jis bu
vo visa savo prigimtimi ir siela Lietuvis, 
ir to pakako. Kad ir nekovojo aštriai su 
to laiko Rusų tiranija, vis dėlto jis, kaip 
kitas dainius Baranauskas, buvo gilus po
litikas. Jis tą politiką, tą antagonizmą 
esamajai biurokratinei valdžiai skiepijo 
daug pavojingesnių budu — poezija, pa
saldintu ašaromis, ir dejavimais pamirky
tu. Jis neturėjo jokio kito programo, nei 
tautinio, nei politinio, be savo jautrios sie
los, kuri tučtuojau reagavo visiems nege
rumams. Tai ir buvo sveikiausias, nes na- 
turalis programas. O susirgęs, Kun. Vie
nožinskis visai rimtai buvo susirūpinęs 
tautiniu veikimu. Susirinkusiam artimųjų 
būreliui jis aiškiai išdėstė Rusų valdžios 
pastangas surusint ir supravoslavint Lie
tuvą ir formalavo pasyvų tam Lietuvių 
pasipriešinimą.

Tačiau, nežiūrint tos kovos, Vienožin
skis musų tautai yra brangus tik kaipo 
dainius. Juk visų jo dainų reikšmė yra 
ta kad jis mokėjo prabilti į Lietuvio sodie

čio širdį. Jis dainavo stačiai iš Lietuvių 
sielos išrautais žodžiais. Jis visą gyveni
mą laikė pridėjęs ausį prie tautos širdies 
ir, ją puikiai pažindamas, nusipelnė vietą 
šalia didžiųjų musų literatūros vyrų.

Be to, jis rūpinosi ir bažnytiniais bei 
visuomeniškais reikalais. Laižuvoje kle
bonaudamas buvo pradėjęs statyti didelę 
bažnyčią, nesigailėdamas įdėti nemažos 
dalies savo turto. Deja, 1892 metais ten 
pat palaužė jį mirtis ir savo daugelio už
simojimų nespėjo įgyvendinti. Mirė tu
rėdamas 51 metą amžiaus ir nusinešė į ka
pus ne tik savo talentą bet ir daugelį sa
vo sukurtų dainų, nes ne visos jos buvo 
užrašytos, o tiesiog jo paties atmintinai 
dainuojamos. Tačiau ir likusios paskelb
tos 28 Vienožinskio dainos yra nemažas 
musų literaturon indėlis.

Štai viena gražiųjų jo dainų:
Kaip gi gražus-gražus rūtelių darželis, 
Pilnas jau prisėtas gražių žolynų; > 
Dailiai aptvėrė jj mano brolelis, 
Už tai jam vainiką nupint ketinu.
Mano žolynėliai žydėti pradėjo,
Kokia man linksmybė, kas gal apsakyt: 
Tartum svieto turtus kas man pažadėjo. 
Vien tik širdį traukia kad juos pamatyt, 
žydi man lelijos, žydi pinavijos, 
žydi jurginiai, žydi jokubėliai, 
žydi man gvazdikai, žydi ir žirniukai, 
žydi sala vi jos ir čebatėliai.
žydi man razetos, žydi mano mėtos, 
Žydi mano rožės ir tuliponėliai;
Žydi gi man rūtos, žydi ir nasturtos, 
žodžiu, jau pražydo visi kvietkeliai.
O aš mergaitė, visų kvietkų ponia, 
O aš karalaitė tarp visų žiedų.
Giedu sau darželyj aš jaunystės stone, 
Dar aš nesuprantu vargų ir bėdų, 
čia lakštingalėlė, meilinga paukštelė, 
Gieda po darželį kasdien rytelį;
Anksti rytelį kai teka saulelė 
Rasa po žolynus rieda kaip perlai.
Man ramus vėlejis nuo žolynų pučia, 

' Kaip gi gardžiai kvepia mano darželis!
Norint aš nuvargus ar nubudus bučia, 
Čia mane prakalbin kožnas kvietkelis. 
žydėkit, kvepėkit, jus mano kvietkeliai, . 
Tegul skaisčiai žiba jūsų grožybė;
Tegul kožnas žino, tegul ir išmano 
Kam jumis sutvėrė Dievo galybė. 

♦ * *

Baigsiu straipsnį rašytojo Vaižganto 
žodžiais: “Jei mes šiandien branginame 
visokius liaudies dirbinius, matydami juo
se apsireiškiančią tautos dvasią; gerbiame 
kalbą, dainas ii' pasakas, del to kad jose 
kaip muzejuose išsilaikė ta pati tautos 
dvasia, tai dar labiau turime branginti 
musų tautos dainių Vienožinskį-Vienužį, 
kurio dainos su Lietuvio artojėlio širdimi 
neatskiriamai sutapusios.”

“Trimitas”. St. Milaišis.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

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”

VITAIČIAI IR SLA.

“Dirvos” laidoje Rugp. 7 
d. straipsnyje “Neprakti
kuoja ką skelbia”, Sena S. 
L. A. Narė tarp kitko pa
rašė buk “Tėvynės” redak-
toriaus Vitaičio vaikai ne
są prirašyti Susivieniji
me. Dabar “Tėvynėje” p. 
Vitaitis tą pavadina “pikta 
melagyste” ir pareiškia kad 
“mano visi trys sunai, po
dukra Genovaitė ir mudu 
abudu su žmona prigulime 
prie Susivienijime.” »

Taigi minėtas “Dirvoje” 
parašymas neatsako tikre
nybei, nors negalima pava
dinti to “pikta melagyste”. 
Matomai korespondentė ne
žinojo ar pp. Vitaičių vai
kai yra SLA. nariais. , gi
lintis tikrai dalyką nebūtų 
to rašęs, kaip neparašė jog 
abu Vitaičiai nėra SLA. na
riais, kas aiškiai žinoma.

“Dirvai” primesti “pik
tos melagystės” irgi nega
lima, nes talpinta pasitikint 
korespondentės informaci- 
mis. “Dirva” yra pertoli 
nuo New Yorko ir redakci
jai nėra žinoma ar Vitai
čiai matė reikalo prirašyti 
savo vaikus į SLA.

Šita “pikta melagystė”, 
padaryta nežiniomis ir be 
noro, toli gražu yra “caca” 
prieš p. Vitaičio sužinią ne
gražią, tiesiog kriminališką 
melagystę, padarytą kelios 
savaitės atgal prieš “Dir
vos” redaktorių, kai “Tė
vynė” rašė buk už tai Kar
pavičius pykstąs ir “šmei- 
žiąs” Vitaitį kad SLA. Pil
domoji Taryba atsisakius 
duoti jam $300 kelionės lė
šoms į SLA. seimą pereitą 
pietą, ir kad nuvažiavęs ne
gavo jokių vietų komisijo
se. Šitą dalyką p. Vitaitis 
gerai žinojo, kaipo pats bu
vęs komandierius vajaus 
už mūsiškės Pild. Tarybos 
laimėjimą ir gerai žinojo 
kas, kada ir iš kur prašė 
iš Pild. Tarybos (arba iš 
Vitaičio) pinigų kelionei į 
seimą.

Tokia melagystė, patal- 
ta paties Vitaičio jo reda
guojamame laikraštyje, ži
nančio dalyką, yra tikra, 
sufabrikuoja ir pikta me
lagystė, bet jis jos visai ne
bandė atšaukti ir taip po 
šiai dienai liko.

Baigdamas, p. Vitaitis 
štai ką dar prideda:

“Kiek yra teisybės šioje 
Clevelando laikraščio mela
gystėje, tiek yra verti ir vi
si to laikraščio šmeižtai, 
jau kelintas mėnuo leidžia
mi mano ir mano žmonos 
adresu... . ”

Šitą sakydamas, p. Vitai
tis nori kad SLA. nariai ti
kėtų jog jis ir Gegužis ne
darė suokalbio išmesti Jur- 
geliutę iš SLA. sekreto
riaus vietos ir įsisodyti p. 
Viniką; kad Gegužis ne
metė S.L.A. pinigų ir ne
gaudė Devenio už pražuvi
mą $25,000, norėdamas pats 
išlysti “čystas”; kad Vitai
tis ir Vitaitienė nenuėjo į 
SLA. raštinę ir nesumušė 
Jurgeliutės; kad Vitaitienė 
nesispraudė į SLA. raštinę 
gauti darbą. Ir tt.

Kaip žinoma, p. Vitaitis, 
užslėpimui savo piktų žy
gių, tikrina kad tas viskas 
ką jis su žmona SLA. raš
tinėje surengė yra tik “Vie
nybės” ir “Dirvos” išmislas 
šmeižimui jų “nekaltų” as
menybių. ...

Taip tai gražiai muilina
mi SLA. nariai, ir laimei p- 
Vitaičio yra tokiu kurie ti
ki....
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juto kad; 
ko nesaki 
Tau jį pir 
dalelę sai 
čiau narni

Vaka 
vietą po ] 
tus susiki 
sišildymu 
ugnies gi

-Ti 
dęS.
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Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius
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(Tąsa iš pereito num.)

Žinodama kokias kančias Ulelė pergy
vena patyrus tokias kalbas apie Ramojų, 
Mingė keikė ir bairė visus kas tik Ulelei 
apie Ramojų kalbėjo, nes tik jų kalbos ją 
į sumišimą įvarė....

Pasigedo jos Mingė ir ėmė jieškoti; 
klausinėjo visų ir visur, bet Ulelės niekur 
nebuvo. Dingo ji niekam nematant, ir 
nors vieni sakė kad ji nuėjo ir pasislėpė 
jo tėvo pilyje, tačiau Mingė nebėgo ten 
jos jieškoti.

Nėra jos niekur kur turėtų būti, ir 
štai visi pamato nuo Dubysos atbėgančią 
Mingę, kuri klykė-verkė, nešdamosi ran
koje Ulelės paliktą nuometą, iš ko visiems 
pasidarė aišku kas nutiko.

Puolėsi kas gyvas į Padubysį jieškoti 
lavono, nes ji nabagė, nedaug galvojus, iš 
stačios pakrantės įvirto į gilią, pavasario 
vandenais užpildytą Dubysą ir prisigirdė. 
Graibyta, jieškota jos lavono, bet jis tur
būt, nuneštas į tą sukurį kur anuomet jos 
vainikas skendo, gilumoje tūnojo, ir tik j 
kelintą dieną lavonas pasirodė Nemune 
ties Smilgio pilaite.

Taip pabaigė gyvenimą jauna, graži 
Ulelė.... Daugelis apgailavo kad nepaty
lėjo apie Ramojų, barė vienas kitą kam 
jai pasakę, bet jų susipratimas buvo po 
laiko ir Ulelės tarp gyvųjų daugiau am
žinai nebus.

Mingė, bardama visus, pirmą kartą ta
da pasakė: “Žodis ne paukštis, kartą iš 
burnos išleidus nesugausi!” kas užsiliko 
iki musų dienų, ir mes tankiai tokiuose at
sitikimuose jį pavarto jam.

Liko jos sūnaitis vienas vargą vargti, 
vos mėnesio-kito kūdikėlis, nors dabartinė
se jo gyvenimo dienose motinėlės jam la
biausia reikėjo.... Ar matys kada savo 
tėvelį tas dabar vaikučiui neapėjo, tačiau 
likimas ir tą jam, kaip toliau patirsime, 
užgynė.

Taujo ir Ramojaus Mirtis
Tuo tarpu Ramojus ir Taujys skubė

jo namon. Bėgo per tas baisias girias, bet 
ne tais keliais kuriais atėjo; bėgo be pa- 
silsio, beveik alkani ir nemigę. Pavasarį 
miškai buvo pilni vandenio, pelkių, bet jie 
neatsižvelgdami į nieką skubėjo, brisdami 
per raistus ir pelkes, plaukdami per upes 
ir upelius. Nors buvo jau toli pabėgę ir 
į tokias sritis kur jų niekas nei nesivytų, 
bet kartais paukščio suplasnojimas ar žvė
ries prabėgimas nurodė jiems lyg juos kas 
seka....

Ramojaus mintyse labiau ir labiau at
gijo Ulelė ir dabar jos troško, žinodamas 
jog parėjęs bus priglaustas, pas ją parėjus 
pasibaigs jo vargai kokius kelionėje neša. 
Nujausdamas kad ji jau žino apie jo ne
dorą pasielgimą, galvojo kokiais žodžiais 
persiprašinės, ir prašė Taujo užtarti jį pas 
Ulelę kada pareis.... Suprato pats kad 
nereikėjo jam susidėti su Geruta, bet ne
klausė Taujo perspėjimų....

Vienok, dar toli-toli jiems reikia ke
liauti ir ne taip greitai pasiekti savo kam
pelį kaip jų širdys troško.

Į kelintą dieną kelionės, per balas ir 
raistus einant, dar užėjo šlapi orai, pra
dėjo ištisai lyti ir atšalo, taip kad po gero 
peršlapimo Ramojus pradėjo sirgti. Pa
juto kad jį krečia drugys, bet Taujui nie
ko nesakė, tik norėjo skubėti, ir ragino 
Tauj'į pirmyn, pirmyn, kad dar galą, dar 
dalelę savo kelio atkirtus, kad arčiau-ar- 
čiau namų atsidūrus.

Vakarui artėjant, apsirinkę sausesnę 
vietą po plačia egle, įtrynę du medžio šmo
tus susikūrė ugnį atbaidymui žvėrių ir su- 
sišildymui, bet Ramojus jau perarti prie 
ugnies glaudėsi.

— Tu sergi? ! — tarė Taujys persigan
dęs.

— Ne; tik taip šalta, — atsakė Ramo
jus, slėpdamas savo negerumą.

— Gulk, ilsėkit, aš pasaugosiu, — ra
gino jį Taujys ir nusiėmęs nuo savęs šmo
tą kailio užklojo Ramojų, kurs sugriuvo 
prie ugnies, nesveikatos palaužtas.

Sekantį rytą išbudęs jautėsi lyg ge
riau ir liepė Taujui gulti pasilsėti. Taujui 
miegant, nesveiko Ramojąus mintys blaš
kėsi ir į pajūrį ir į padubysį. Kaip jis da
bar gailėjo žuvusios Gerutos, kaip norėjo 
vėl su ja būti, ramiai, jos pilyje, jos globo
je, kaip anuomet, kuomet buvo sužeistas.

Nedaug miegojęs Taujys pašoko ir jie 
vėl išsirengė keliauti.

— Ar galėsi paeiti? — klausė jis Ra
mojaus.

— Taip, aš šiandien jaučiuosi daug ge
riau. Einam.

Prasidėjo vėl klaidus bėgimas, skubė
jimas, dabar jau ne tiek pabėgimas nuo 
vijikų kaip noras greičiau pasiekti namus. 
Jų mintys, lyg sparnai, norėjo pakelti juos 
ir nešti, bet tas nebuvo galima, reikėjo ei
ti žeme, ir tai labai nelygia, tamsiais, šla
piais, pelkėtais baisiais miškais, o tas bu
vo labai sunku ir varginga.

Apie pusiaudienį Taujys pamatė kad 
Ramojus vėl silpsta, nors bando eiti bet 
jau kojos nelaiko. Persiėmęs jo ranką sau 
ant sprando bandė pagelbėt jam laikytis, 
kad galėtų eiti, ir taip galą ėjo-brido per 
raistus, abu klupdami, griuvinėdami. Tau
jys norėjo išvesti jį kur į sausesnę, aukš
tesnę vietą prie didelio medžio, ir pagul
dyti, bet tokios vietos dar nebuvo matyt. 
Liga gi be jokio pasigailėjimo spaudė Ra
mojų prie žemės, karštis didėjo, o lietus 
vis lijo ii’ lijo.

Ramojus pradėjo klejoti, ėmė klykt 
kai žvėris, ką girdėjo girių žvėreliai ir 
paukšteliai, bet niekur nebuvo žmonių jį 
išgirsti ir jokią pagalbą suteikti.

Rėkė jis ant Taujo, keikdamas ir grą- 
sindamas:

— Tu.... tu atėmei mane nuo jos, 
atvedei čionai pražudyt.... Aš Ulelei ne
reikalingas .... Mes niekad iš čia neišei- 
sim.... Tu nužudei Gerutą ir pori mane 
pražudyt!....

Baisiai pervargęs, pusiau nešdamas, 
Taujys atitempė Ramojų ant kaupelės, kur 
augo didelis aržuolas. Aplinkui buvo taip 
klampu kad nei didesnis žvėris negalėjo 
prie jų prieiti. Skubino kūrė ugnį, grie
bėsi gelbėt Ramojų, kuris iš karščio kle
jojo. Ligonis draskėsi kiek galėdamas, ir 
rodos išėjo iš proto. Norėjo pult Taujį 
užmušti, bet tas ištruko ir paskui sugrie
bęs iš užpakalio surišo jo rankas ir kojas 
ir paguldė apklostinėdamas, pats likęs be
veik pusnuogis. Spardėsi ir rėkė Ramojus, 
bet atsistoti negalėjo. Pagaliau, riaumo- 
domas ir daužydamasis, užmigo. Taujys 
buvo labai peralkęs ir peršalęs, bet nebu
vo nei kas valgyt nei kuo apsidengti. Taip 
jiedu sulaukė vakaro ir perleido naktį. 
Paryčiu Ramojus nors buvo išbudęs bet 
ramesnis. Džiaugėsi Taujys, nes matėsi 
kad'Ramojaus liga persisvėrė į gerąją pu
sę. Ramojus klausinėjo kur jis randasi 
ir kodėl čia nėra Gerutos ir Ulelės.... 
Klausė kur dingo jo vyrai, kurių čia ne
simatė.

— Einam, einam, aš čia nenoriu bū
ti! — lyg atgavęs sąmonę ir patyręs kur 
randasi, šaukė Ramojus. Bet Taujys, pats 
norėdamas pasilsio ir miego, nesirengė ke
liauti, norėjo kad ir Ramojus pasilsėtų ir 
atsigaiveliotų. Numušė paukštį vieną ir 
kitą ir kepė, valgydino Ramojų, kurs visai 
nenorėjo priimti maisto, ir pats valgė-stip- 
rinosi. Iš pelkės pasirovė naujai beaugan
čių ajerų ir jų apatines dalis valgė su di
džiausiu godumu.

(Bus daugiau)

(Gaida pritaikyta sopranui 
ir tenorui)

Vai kur buvai,
bobut mano,

Vai kur buvai,
dūšia mano,

Vai kur buvai tu mano
Skaisti žvaigždužėle

mano ?!
Centre buvau,

dieduk mano,
Centre buvau,

dūšia mano,
Centre buvau, tu mano 
Baltas dobilėli mano!

Ką ten veikei,
bobut mano,

Ką ten veikei,
dūšia mano,

Ką ten veikei tu mano 
Skaisti žvaigždužėle 

mano?
Petrę mušiau, 

dieduk mano,
Petrę mušiau, 

dūšia mano,
Petrę mušiau tu mano 
Baltas dobilėli mano!

Gerai darei, 
bobut mano,

Gerai darei, 
dūšia mano —

Eik, mušk daugiau, 
tu mano,

Skaisti žvaigždužėle 
mano!

Su Pagarba.

Skaičiau S. L. A. vargo
nuose Klyvlando Antano 
receptą kaip sulaikyt pole
mikas. Tarp kitko gerb. 
Antanas sako: “Negalėtų 
jis (reiškia ‘Tėvynės” red.) 
talpinti ‘Tėvynėje’ nei savo 
draugų ir pritarėju polemi
kų....”. .

Po žodžio pritarėjų po
nas redaktorius prideda: 
(?! “T.” Red.)

Ką tas reiškia? Kur g.

1931 KALENDORIUS • 1931
Rugsejis-September

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ket.v’tad.
Penktad.
šeštad.

30
31

1
2
3
4
5

Rožė 'Limietė. Bytautas, Vesta, Auguna 
Raimundas. Uolkertis, Roželė, Vilmė 
Egidijus, 12 kent. Gunda, Dievainis 
Steponas kar. Brutenis, Tugaudė 
Bronislava. Mirga, Jaugalis
Rozalija. Gerimante, Girėnas, Rimantas 
Laurynas. Teisutis, Varguna, Vaidivaldis

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—Četvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Antanas sako kad netalpin
tų polemikų savo priešų tai 
redaktorius jokios pastabos 
nepadeda, bet kur reikalau
ja kad redaktoriaus drau
gai ir pritarėjai nerašinėtų 
polemikų tai redaktorius 
sušunka: “KĄ? Norit man 
tą uždraust? Niekados!”

Taigi. Gerb. Antano geri 
norai apvalyt vargonus nuo 
visokių polemikų niekados 
šokių polemikų niekados 
neįsikunys.

Gegužiui patarimas: Dar 
nepasibaigė Šv. Antano bi- 
lijušavas metas: dar pada
ryk apierą, gal padės su

rasti kaltininką kas sulau
žė Zosei šonkaulius po jos 
muštynių su Petronėle Su- 
sivieniojimo raštinėje.

Tai man butų juoko jei
gu Susivieniojimo taryba, 
užsimerkus kai višta prieš 
galvos nukirtimą, išrastų 
kad Jurgeliutė sumušė Vi- 
taitienę, ir Vitaitis priver
stų visus laikraščius atšau
kti “šmeižtą”!

Skaičiau kad jau Stalinas 
duoda sovietų mužikams 
daugiau duonos. Tai gerai, 
gal nebėgs iš Rusijos mū
siškiai kurie ten išvyksta.
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MINTAUJA
BRAZILIJA

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Lietuvos Kaimyniškas 
Miestas; ir apie Lie

tuvius Latvijoje
Latvija yra maža Lietu

vos kaimyniška respublika, 
traukiasi Baltijos juros pa
kraščiu siauru ruožtu, apie 
60 kilometrų pločio ir apie 
300 kilometrų ilgio. Gyven
tojų visoj Latvijoj skaitosi 
1,777,000. Turi tris uostus: 
Ventspilę (Vindavą), Lie
pėjų ir Rygą.

Liepojus prieš karą bu
vo labai gyvas uostas kaip 
prekyba taip ir Rusijos iš
eiviais. Iš Liepojaus kur
savo trys pasažieriniai lai
vai: Birma, Kursk ir Rus- 
sija. Dabar Liepojus kai
po uostas yra miręs, retai 
kada koks laivas apsistoja.

Ventspilė prieš karą bu
vo gyvas uostas miško iš
gabenimu, o dabar tuščias. 
Kiek daugiau juda Ryga, ir 
tai Latviai bėdavoja kad ir 
Ryga neturi tokio gyvumo 
kaip buvo prieš karą. Kol 
Latvija turėjo miško tol la
bai didžiavosi ir pinigais ir 
darbais. Dabar jau miškai 
iškirsti Ir išvežti užsienin, 
net patiems nieko neliko.

Latvijoj nuo karo nuken
tėjo tik ūkininkai, o mies
tai visai mažai. Ne kaip 
Lietuvoje.

Statyba Latvijoje visai 
silpna, retai’ kur mieste na
mas testatomas. Tik kiek 
daugiau statosi naujaku(7 ___ !__________ Li___ 1_ u_ '-------------------------------- —j—

: PĄJIEŠKOJIMAL
Kiekvienam “Drryos11’ skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
maš sykį į metus patalpi- 

, narna dovanai.
Paueškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje paieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu.

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

“DIRVA”
G820 Superior avė. Cleveland, Ohio

14 *

50c
75c

ANT RENDOS AKRONE
4 kambarių namas, su furnasu 

ir visais patogumais, nuoma $15 j 
menesį. Kreipkitės ten pat ant vie
tos • (35)

864 Biruta St. Akron, O.

riai ūkininkai.
Iš visų Latvijos miestų 

geriausia atrodo Ryga, o 
kiti daro labai blogą Įspū
dį, nes apleisti, skurdžiai 
atrodo.

Abelnai Latvija dabar ne 
kaip gyvuoja, ne kaip prieš 
karą. Prieš karą Latviai 
didžiavosi savo kultūra ir 
ūkių didumu, šiandien vis
kas pasikeitę, neapsigina 
bedarbiais. Žiemą bedar
bių buvo net 18,000, ir da
bar dar turi 12,000 bedar
bių. Norėdami sumažinti 
bedarbių skaičių miestuose 
fabrikuose uždraudė sve
timšaliams dirbti, ukėse jie 
gali dirbti, bet nearčiau 15 
kilometrų nuo miesto. Ta
čiau tuomi bedarbių vis ne
gali sumažint, nes Latviai 
yra tingus dirbti, ukėse sa
ko jiems perilgos valandos, 
o miestuose fabrikų mažai 
ir tie neturi ką veikti.

Latvijoj yra nemažas bu
ris ir Lietuvių, apskaičiuo
jama virš 12,000. Jie išsi
mėtę po visą Latviją. Ry
goje yra apie 6,000 Lietu
vių. Rodos gražus būrelis, 
bet neturi vienybės, pakri
kę, negali nei i miesto val
dybą išrinkt savo žmogaus.

Mintaujoje 668 Lietuviai 
išsirinko du atstovu i mies
to tarybą: Abromaitį ir A. 
Erentrautą. Pastarasis jau 
antru kartu išrenkamas į 
tą vietą. Jis nors yra Lat
vijoj gimęs ir augęs, bet 
geras Lietuvis t ir pasirodė 
į)kių užstodamas Lietuvių 
Reikalus. Kiti atvažiavę. iš 
Lietuvos greitai ištautėja, 
sarmatijasi savo tautos ir 
nors nemoka gerai Latviš
kai kalbėti, sakosi nemoką 
Lietuvių kalbos. Latviai 
tokius vadina “Leitis mul
kis” (Lietuvis kvailas).

Lietuviai už keliolikos 
metų Latvijoje visai suma
žės, ištautęs. Tik iš pavar
dės galėsi suprasti kad Lie
tuvis, jeigu jos nepakeis.

Amerikoj Lietuviai su- 
amerikonėja, Lenkijoj su
lenkėją, Latvijoj sulatvėja. 
Sarmata. D. Turskis.

LIETUVIŲ MUŠTYNĖ
Pas mus Brazilijoj Įvyko 

žiauri Lietuvių muštynė.
Antanas Arbatavičius, a- 

pie 60 m. amžiaus, būdamas 
labai girtas, atkišo šautuvą 
į Petrą Grigaliūną, 25 m. 
amžiaus. Tas pamatęs šau
tuvą, nugriebęs matiką ir 
kirto seniui du kartu gal
von, permušdamas galvą ir 
senis nugriuvo.

Atėjęs senio sūnūs par
vedė ji namon, pašaukė gy
dytoją, kuris apraišiojo žai
zdas. Petras Grigaliūnas 
po muštynių pasislėpė. Bet 
senio sūnūs užsitaisė šau
tuvą ir nuėjo palei gryčią 
Petro laukti. Petras Gri
galiūnas parėjo 12 v. nak
ties namon. Kada tas pa
rėjo, senio sūnūs suriko ir 
šovė. Suvaręs šratus pa
bėgo.

Senis Arbatavičius išsi
gydė namie, o Petras Gri
galiūnas turėjo važiuoti į 
Sao Paul išimti šratus.

Po tokių muštynių, šios 
ūkės ponas užrašė visiems 
po 100 milreisų pabaudos, 
dar kaštavo daktaras, vais
tai, ir visi trys gavo po’ 3 
mėnesius kalėjimo. Senis 
išsižadėjo daugiau degtinę 
gerti ir sako, tiek metų iš
gyvenau ir man taip nebu
vo atsitikę kaip atsitiko 
dabar. Kibą mane pikta 
dvasia prie to prigundė, sa
ko. V. Verbickas.

liaū ir siuntinėkit knygelių 
ir laikraščių, kas suteikia 
mums dideil malonumą.

Barretu apielinkės Lietu- 
vardu A. Satkevičius.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
PADĖKA

Męs Brazilijos, Barretu 
apielinkės Ljptu^įįįj, jįąi’iam 
sirdųigiąušį ačiū $?rff. "Dir
vos’ redakcijai ir “Dirvos” 
skaitytojams kurie siunti
nėja mums laikraštį ir kny
geles, ir už jūsų nuoširdu
mą. Tik jus, gerbiamieji, 
palaikot tarp musų tauty
bę ir Lietuvybę, nes mes be 
jūsų pagalbos užmirštume 
ir gimtą kalbą ir raštą, del 
to kad pas mus Lietuviška 
knyga ar laikraštis yra di
delė retenybė. Nežinome 
nei kaip džiaugtis ir kaip 
jums atsimokėti ir atsidė- 
kavoti.

Neužmirškit mus ir to-

vių

PADĖTIS LABAI 
BLOGA 

dienų 
labai 
jokios

Šių 
lijoje 
mato 
je padėtyje,
auštant 
dienos.

nesimato

padėtis Brazi- 
bloga ir nesi- 
permainos to- 
Iš laukiamos 

aušros
Viskas labai blo

ga, darbų nėra, ir niekas 
nei už valgį nenori priimti 
dirbti. Sustojus miestuose 
darbams, visi važiuoja į 
provinciją.

Dabartiniu laiku provin
cijoje žmonių yra daugiau 
negu reikia, todėl vietą ne
galima gauti nei už maistą. 
Valgis kokį dabar visi at
eiviai ir Lietuviai valgom 
šuo neėstų, užtai daugelis 
gauna ir ligas ir net ’ turi 
skirtis su šiuo pasauliu. Tai 
tiek apie suaugusius, o apie 
mažyčius tai ir kalbėti nė
ra ko: mažai kurs beišliks. 
Taip tai nyksta musų bro
liai svetimuose kampuose.

Užstojimo nei iš vienos 
pusės nėra: kur tik rresi- 
šauksi visur tylu, nei aidai 
neatsiliepia. Taip matyt ir 
neatjaus niekas musų ne
laimėje. Vien tik skurdas 
ir badas glėbia mus ir stu
mia visus į amžinastį.

Broliai ir seserys, prašo
me mes jūsų jei kas turit 
kokį atliekamą rūbą arba 
kas gali kokį centą, susi
milkit ant musą, prisiųskit, 
tas mums bus didelė pagal
ba. Vaikštome beveik taip 
kaip laukiniai, pusnuogiai.

A. Satkevičius
F-da Ca\įa.

Linha Paulista Colina 
Estato Sao Paulo

Brazil.

PROBAK
geriausios 

skustuvams

Kanados
Naujienos
TORONTO, ONT.

ŠIS-TAS
Nesenai pastebėjau “Dir

voj” žinutę iš Toronto, ku
rioje rašo apie vargoninką. 
Man neapeina polemikos, 
bet matant tokius vienų ant 
kitų užsipuldinėjimus nori
si irgi žodis tarti.

“Dirvos” nr. 31 J. G. ra
šo atsakymą koresponden
tui B. d., kuris “Dirvos” nr. 
28 rašė apie vargoninką. 
Man rodos B. d. nr. 28 ne 
ką tokio nurašė blogo prieš 
vargoninką, gal tik vieną- 
kitą žodį vargoninko kal
bos netaip perdavė. Ant
rasis korespondentas smar
kiai užtaria P. Motejuną, 
nors žinant dalyką išrodo 
jog to nereikėjo. Dar prieš 
pamaldas vargoninkas už
prašė kleboną kad paskelb
tų susirinkimą, bet kokį 
nepažymėjo. Klebonas per 
pamokslą liepė visiems pa- 
rapijonams susirinkti salė
je. Viena-kita senutė norė
jo eiti namon, bet vargo
ninkas liepė eiti į salę, tai
gi visi manė ko naujo iš
girsiu. Vargoninkas gi tik 
savo bėdas apsakė ir prašė 
kad į chorą stotų daugiau 
giesmininkų, ką nugirdę 
senesnieji ėmė eiti sau, nes 
ne jiems tas kvietimas. O 
vargoninko gynėjas rašo 
kad tai buvo tik pasikalbė
jimas su choristais apie to
limesnį veikimą ir dainas. 
Jeigu tokia mintis turėta 
tai reikėjo taip klebono ir 
įprašyti kad tik jaunimą 
sukviestų.

Toliau savo koresponden
cijoje J. G. kelia vargonin
ką taip aukštai kad jis nei 
nulipti negalės. Tiesa, jis 
suorganizavo chorą, ir ka
da choras iškriko jis vėl jį 
sutvirtino ir patarnauja su 
giesmėmis bažnyčiai ir su

dainomis vakarėliuose. Bet 
kad sutraukė po Lietuviška 
vėliava čia buvusį jaunimą 
tai tas dar nepadaryta, jei 
bent kelios mergaitės pri
klauso “Švyturio” draugi
joje ir viena-kita čia augu
sių kaip kada buna prie 
dainavimo.

Toliau J. G. rašo kad P. 
Motejunas būdamas “Švy
turio” pirmininku prirašė į 
kuopą daug narių. Vienok 
taip nebuvo, kadangi įsira
šė nariai kuomet buvo nu
piginta įstojimas, kiti visai 
nuo įstojimo paliuosuota.

Man rodos, geriausia yra 
dirbti vieni kitų neužgau- 
liojant ir perdaug savo dar
bais nesikeliant.

Turiu pasakyti kad P. 
Motejunas turi daug norų 
ir energijos dirbti dainose 
ir muzikoje, jis galėtų daug 
padaryti jeigu butų jauni
mas gerai organizuotas — 
kaip čia gimęs taip ir atvy
kusieji iš Lietuvos. Bet mū
sų jaunimas to nesupranta 
ir neįvertina.

Lietuviai šviečiasi. Se
niau būdavo tokių Lietuvių 
kurie matydami ką ‘Dirvą’

skaitant sakydavo jog tas 
ne katalikas, subolševikė- 
jęs. Šiandien jau kas kita: 
“Dirvoje” katalikai randa 
sau gražių pasiskaitymų ir 
vietos pasikritikuoti, na o 
to pasekmė — vienas nuo 
kito graibo “Dirvą” ir jos 
nematę neapsieina.

Patariu savo draugams 
jaunuoliams tėmyti musų 
Lietuvišką spaudą, kaip ne- 
kurie partiniai laikraščiai 
gyvena tik gyrimu savo 
kromelių, tiešijimu darbi
ninkų ilgiausiais straips
niais, žudymu dvasios; bet 
juose nematysi Lietuvišku
mo nei šešėlio. “Dirva” yra 
mums kelrodis, kaip kultū
rėti, kaip palaikyti Lietu
vystę, ir ją turint yra kaip 
liuoslaikis smagiai praleis
ti. “Dirva” yra Lietuvio 
darbininko švietimosi įmo
nė. Laikraštis gana pigus, 
ypač dabartiniais laikais 
nupigino kainą į Kanadą: 
seniau buvo $2.50, dabar iš 
priežasties bedarbės pas 
mus, atiduoda už $2. Kuo
met tapsite “Dirvos” skai
tytojais nenorėsite vadintis 
bolševikais ar menševikais.

Torontiečių Draugas.

ERIE RAILROAD
SYSTEM.

CLEVELAND i NEW YORK
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Clevelandą 4:00 vai. po pietų Kocdion 
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto

(Be Ekstra Primokėjimų)

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI VAGONAI 

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

ANT RENDOS
4 kambariai, viršuje, ineiga iš už

pakalio; skalbykla skiepe; $19 į mė
nesį; taipgi garadžius už $4 mėn. 
Randasi 1328 E. 03 St. Kreipkitės 
1139 Norwood rd. apačioje. (37)

PARSIDUODA NAMAS
Geras 2 šeimynų, bargenas, savi

ninkas apleidžia miestą. Randasi 
1107 E. 174 St. tarp Lakeshore blv. 
ir Grovewood. Arti naujos Lietu
vių bažnyčios. Kreipkitės ten pat.

ESU jaunas Lietuvis, noriu susi
rašinėti su Amerikos jaunuoliais ir 
jaunuolėmis. Prašau atsišaukti:

Stanley Mengles 
Kaunas, Lietuvos Kredito Bankas 

Lithuania

JIEŠKAU savo dėdė s Felikso 
Opolsko arba jo šeimos narių, bū
tent jo sunaus Juozo Opolsko ir kt. 
Feliksas išvyko į Ameriką prieš 40 
metų. Prieš 20 metų susirašinėjom, 
gyveno Pennsylvanijoj, Luzerne ap
skrityje. Prašom atsiliepti nors iš 
jų pažystamų nurodant jų gyveni
mo likimą.

Justina Opolskytė arba jos sūnūs 
V. Kupstas

Kaunas, Šančiai, Mažeikių g. la b.l 
Lithuania
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PENNZIP

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. MI LIOLLS
6606 SUPERIOR AVE. 1 HEnderson 6729

H

įi®

Visas 
Pasauks 

1 linkęs 
Prie

JIEŠKAU APSIVEDIMUI vaikino 
amžiaus tarp 40 ir 50; aš turiu 40 
m., vaikų neturiu; turiu gerą darbą 

esu pasiturinti; aš esu gyvanaš- 
Vyras gali būti gyvanašlis ar- 

našlys, kad tik ne girtuoklis. 
Alena Bubilis

1384 E. 33 St.

ir 
lė. 
ba

(38) 
Cleveland, O,

DABAR
PENNZIP ETHYL

NAUJAS ETHYL GASOLINAS
Sudėtis geriausių ypatybių kokios tik randasi

PENNZIP
Su visais patogumais kokius duoda Ethyl.

Trumpu laiku kokį PENNZIP buvo rinkoje jis 
tapo populiariškiausias motorams kuras kokį 
kas kada publikai šioje srityje pasiūlė. Jį vir
šija tiktai

PENNZIP ETHYL
COLUMBIA REFINING CO.

^llllllllllllllllilIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIllIlIlIlIHIliĮI

E

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS 
New Yorko Stotis randasi gretimai visų 

/ Laivų prieplaukų

Rezervacijų, ir Informacijų šaukit City Ticket Office CHerry 1842 
arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED

Šią nepaprastą knygą gausit DYKAI už prisiųstą vieną NAUJĄ skaitytoją

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

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

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

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa- 
aulio 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 menkute kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

6820 Supeiror Ave. Cleveland, O.
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Kerry 1842

VHTED

KO LIETUVOS KUNI
GAI URZGIA

Kodėl Lietuvos kunigai 
taip “nekantanti” dabarti
ne vyriausybe? Del to kad 
jų neprileidžia prie valsty
bės valdymo..

Kai Lietuvą valdė kleri
kalai, kiekvienas klebonas 
buvo “finansų ministeriu”. 
Kiek jų širdys geidė tiek 
jie iš valstybės - lėšų ėmė.

Jie buvo žemės reformos 
valdovai. Čia jiems buvo 
pelningiausi karvutė, nes 
jie už žemės davimą imda
vo aukso ir dolai’ius. Da
bar jie aimanuoja kad sun
ku jiems gyventi.

Štai vienas iš daugybės 
paprastų Lietuvos vaizde
lių:

Rokiškio klebonas turi 
žemės 90 ha ir 7 ha daržo. 
Mieste turi 14 namų, iš ku
rių gauna pelno arti 40,000 
litų per metus. Kalėdos 
gauna 300 centnerių javų. 
Kas mėnuo už pamaldas 
surenka 6—10 tūkstančių 
litų, nes be 50 litų neban
dyk mirti. Dar iš valdžios 
gauna 200 litų algos per 
mėnesį.

Tai mat kaip paprastas 
klebonas Lietuvoje gyvena. 
O kaip gyvena vyskupas,’ 
kuris per mėnesį iš valdžios 
gaupa 1200 litų!

Šitaip Lietuvoje gyveha 
Kristaus “vietininkai”, ■ ir 
tai dap jiems neužtenka.

P. Kriukelis.

atstovų iš 42 valstybių.
Lietuva kongrese atsto

vavo Pienocentro dir. p. 
Glemža ir Pienocentro eks
porto skyriaus vedėjas p. 
Drevianskis. “L. U.”

skaitytoją
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Rusai, pirks Lietuvoj veiteli- 
.į nių karvių.

Klaipėdos krašte Rusai 
pradėjo supirkinėti tvipk7- 
stančiąs grynos Rytprūsių 
olandų veislės telyčias ir 
jaunute buliukus, kurie yra 
įrašyti į kilmės knygas. Ve
dama derybos su Rusais del 
pirkimo raguočių, neįrašy
tų į kilmės knygas. Kiaulių 
supirkinėjimas jau pradė
tas. “L. U.”

Pienininkystės kongresas 
Danijoje

Liepos 17 d. Kopenhagoj 
pasibaigė tarptautinis pie
nininkystės kongresas, ku
riame dalyvavo apie 2000

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI 
ĮSRUTYJE

Įsrutis yra Rytų Prūsi
jos miestas, Vokiškai vadi
namas Insterburg, pasižy
mėjęs raitųjų sportu.

Kaip kiekvienais metais 
taip ir šymet buvo Kaune 
surengti Lietuvos kavaleri
jos pulkų raitųjų sporto 
rungtynės.

Jau iš šių rungtynių bu
vo matyt kaip daug šioje 
srityje yra pažengta, ir 
kad Lietuviai ne 'tik su sa
viškiais bet ir su kitų vals
tybių raiteliais gali rung
tis. Taigi Vokiečių kvieti
mas dalyvauti jų konkur
suose Įsrutyje Lietuvos vy
riausybės buvo priimtas.

Konkursai įvyko Birželio 
21 d. Įsrutyje. Į juos iš
vyko šeši Lietuvos karinin
kai su 18 arklių (vietinės 
veislės).

Pirmiausia buvo barjeri
nis jojimas (jojimas per 
tam tikras įvairaus dydžio 
kliūtis, kurias reik prajoti 
nepalietus). Ir kas gi: iš 
astuonių prizų Lietuviai 
laimėjo 5, kurių tarpe ir 
pirmąjį.

Po to buvo medžioklinis 
jojimas (per kliūtis su grio
viais-). Čia Lietuviai laimė
jo trečia- prizą, nes jie šios 
rūšies sportą sutiko pirmą 
syk. Žiūrėtojai, kurių tar
pe, daug buvo Lietuvių, kė
lė didžiausihs ovacijas Lie
tu viarffs. Taigi ne berei- 
kalo yra sakoma: “Lietu
vis iš prigimties raitinin
kas”. “Br.”

Lietuvos miškai.
Didž. Lietuvoj iš viso yra 

760,421 hektarų valdiškų ir 
85,835 hektarai .privatiškų 
miškų. Klaipėdos krašte 
yra 28,435 ha. valdiškų ir 
7000 ha privatiškų miškų.

Taigi, iš viso nepriklau
somoj Lietuvoj yra 881,691 
ha. miško. “M. R.”

WEST SIDE MUSICAL COLLEGE
Rugsėjo-Sept. 1 d. atsidaro 31-mas Mokslo Metas 

Mokiname visokiais instrumentais. |
MERRELL BLDG., 1900 West 25th, cor. Carroll

Lakewood Branch, 14623 Detroit Av. Pasiteiraukite. {

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

E. 79TH STREET PHOTO 
' . m u STUDIO - ■ -

A. S. BARTKUS, Savininkas

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

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

KAUNAS MODERNĖJA
Laikinoji Lietuvos sosti

nė Kaunas įgauna tikro 
didmiesčio vaizdą. Nekal
bant apie labai sparčią na
mų statybą, kokios nei vie
nais metais dar taip nebu
vo kaip šymet, miestas puo
šiasi išviršiniai. Namai di
desnėse gatvėse vienodai 
dažomi, Įgulos bažnyčia 
(buv. Soboras) išoriniai re
montuojama, svarb e s n ė s 
gatvės meksfaltuotos, sto
ties peronas apdengtas, o 
kad nereiktų žmonėms per 
bėgius vaikščioti įvesta po
žeminis perėjimas, įtaisyta 
funikuliaras (keltas į kal
ną), vandentiekis, kanaliza
cija, ir kt.

Be to, pradėta meksfal- 
tuoti Laisvės Alejos viduris 
(skirtas pasivaikščiojimui). 
Jis grindžiamas minkštu, iš 
smulkaus žvyro ir smėlio 
meksfaltu. Pradėta staty
ti gražus Vytauto Didžiojo 
muzejus, prie kurio staty
bos prisidėjo aukomis ir 
Amerikos Lietuviai. Mano
ma įvesti nuolatinį oro su
sisiekimą tarp Kauno ir 
Klaipėdos. Kada tas su
manymas, įvyks dar neži
nia.

Kaip iš visa ko matyti, 
Kaunas nenori būti atsili
kėliu miestu. Kaunui trūk
sta tik tramvajaus, kuris 
manau irgi su laiku bus į- 
vestas. “Br.”

Neatsilieka ir Miesteliai
Mažeikių apskrityje, ne

toli Latvių sienos, yra ge
ležinkelio stotis Lūšė, Ap
link stotį yra tuo pat var
du miestelis, kuris smar
kiai auga. Y ra trys . krau
tuves,, iš" kųrjų., geriausia 
sekasi Mažeikių Vartotoji! 
Bendrovės skyriui. Mies
telyje yrą ir pašto agentū
ra, į kurią ateina nemaža 
laikraščių. Judėjimas Lū
šėj taip pat didelis, trečia
dieniais vien b e k o n i n i ų 
kiaulių priima po 6—7 va
gonus. Prie stoties yrą 
pradžios mokykla, kuri šy
met minės 10 metų sukak
tuves. “Br.”

Likviduota ir antra arklia
vagių gauja.

Balandžio mėnesyje pla
čiai buvo rašyta, kad kri
minalinė policija Panevėžy 
išaiškino didelę arkliavagių 
gaują, kur šios gaujos 11 
dalykų buvo sulaikyta.

Teko patirti kad šiomis 
dienomis■ Šiaulių kriminalės 
policijos valdininkai ir vėl 
panašią gaują išaiškino 
Mažeikiuose.

Žinomas arkliavagis Ži- 
deika Zigmas, jo sugyven- 
toja Šulcaitė Anėta gyv. Vi- 
dančių kaime, Žagarės v., 
ir Ginsburgas gyvenąs Pa
nevėžy, kurie kriminalinės 
policijos jau buvo ieškomi, 
yra suimti.

Sąryšy su šios arkliava- 
gystė išaiškinimu, suimti ir 
šie sandarbininkai: Konto
ra Chonelis, Vaičius Ignas 
ir Zlotą Dovydas. Visi jie 
kaltinami vogtų arklių su
pirkinėjime.

Pažymėtina kad Šulcai
tė bevik visose arkliavagy- 
stėse, kurių jau išaiškinta 
apie 11, su Žideika dalyva
vo dartu.

Suimtoji gauja darbavo
si. Kauno Šiaulių Mažeikių, 
Raseinių ir Kėdainių apski- 
tyse. " “L. U.”

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

visą kaimą!

__ ______ ... . - _____

Akrono Naujienos
ŠIS IR TAS

Pereitą savaitę pas Kazį 
Bartkų buvo jo giminių su
važiavimas : atsilankė iš 
Chicagos jo sūnūs Anta
nas, p. Bakutienė su duk
teria, jo brolis Jeronimas 
iš Pennsylvanijos, kuris bu
vo atsilankęs ir Clevelan- 
de. Atvyko ir brolis An
tanas iš Clevelando. Jie vi
si yra “Dirvos” skaitytojai. 
Prie jų dalyvavo ir Bart
kaus sesuo, V. Balsienė.

Visi turėjo smagų poki- 
lį, o p. Bartkienė svečius 
vaišino Lietuvišku skilan
džiu, kurių gaminime ji yra 
specialistė.

Pas p. Ramoškas lankėsi 
V. P. Banionis su šeimyna 
iš Clevelando.

Zepdino pasikėlimas su
trukdyta. Nors buvo daro
ma prisiruošimai daryti 
bandymus su naujai pabu- 
davotu karišku zepelinu 
“Akron”, paleidžiant jį į

TIKRI IR
NETIKRI 

ŠVENTIEJI
Reikalaukit tuoj Dr. Jono 
šliupo knygelės 1<Tikri ir 
Netikri šventieji”, kurios 
dar galima gauti “Dirvo
je”. Kaina 25c. su prisiun- 
timu. Siųskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.

orą, bet tuo tarpu bandy
mai atidėta. Dar daroma 
tūli rėmų sustiprinimai vi
duje. Kada “Akron” pasi
kels į orą, jis be abejo ap
lankys plačias apielinkes ir 
duos progos Amerikos žmo
nėms jį matyti.

Nori sutvarkyti darbus. 
Goodyear kompanijos vir
šininkai bando išdirbti pla
ną sulyg kurio butų galima 
aprūpint darbu ir nors ko
kiu uždarbiu kiek daugiau
sia galima darbininkų žie
mos laiku.

Dabar jau prasideda ma
žėti reikalavimas automo
biliams guminių ratų taigi 
ir darbai prie jų mažėja. 
Kompanija nori sutaikyt 
darbo valandas taip kad 
ir mažai dirbant visi darbi
ninkai galėtų dirbti.

Keliautojas.

NAUJA KRAUTUVĖ 
1466 E. 66th St.

(Tarp Wade Park ir. Lexington av.) 
Užlaikom Groserių, Ice Cream, Ci- 
garetų,. Cigąrų, Lietuviškų ir Ame

rikoniškų saldainių.
A. Žukas—A. Zdanis

Kviečiame Lietuvius apsilankyit.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road
“DIRVA”

6820 Superior Av. Cleveland, O.

Mėnesinis žurnalas 
“MARGUTIS” 

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

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

Daineles lengvutes su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas: 
“MARGUTIS” 

2137 West 6.9th Street 
Chicago, Ill. U.S.A.

X Ofiso Telefonai Namų X 
t MAin 1773 KEnmore 47J0W ••
| P. J. KERŠIS ::
y 1426-8 Standard Trust Bldg . L
4 Baigęs teisių mokslą Cumber- !! 
J land Universitete ir darbuojas • • 
X su Teisių ofisu advokatų !!
4 Collister, Stevens ir " 
j; Kurzenberger
4 Su visais teisių reikalais Lietu- 4
4 viai, Slavai, Lenkai ir Rusai J! 
•i- kreipkitės prie musų.

o ROSEDALE ©1
Dų Gleaning Go.t

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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

SUBATOJ PASKUTINĖ DIENA!
Paskutinės Dienos musų Didelio Prekių 

Sumažinimo Išpardavimo —■■ Tuojau 
pasibaigs! Dar jums yra proga!

PIRKIT DABAR IR TAUPYKITI

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

‘BIZ N I ERTAI * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

I3416|Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

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

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

Jewelers
J. J. LAZICKAS

6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers
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

Tailors
JONAS BRAZIS 

6J05-07 Supcrior..av ENd. 0756

Keliones i LIETUVA
Nupigintos Round Trip Laivakortes

Milžinišku Cunard Line laivu “AQUITAN1A”— 45,647 tonų

Rugs. Septemb. 9d.
Kaina į Abi Puses $15922

KAINA Į VIENĄ PUSĘ $102.50 KITAIS LAIVAIS - $94.50

Kitais Laivais RouiidTrip į Klaipėdą $150
Kurie norit pigiai parvažiuoti į Lietuvą pasinau- 
dokit šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio mė
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per
kant laivakortę į abu galu (round trip) galit par- 

X važiuot į Lietuvą vienu iš didžiausių pasaulyje 
laivu tik už $159. Taksai ekstra. I vieną galą 

laivakortę perkant kaina šiuo laivū $102.50 į
Klaipėdą. Kitais laivais — $94.50.

Prisidėkit prie šios Ekskursijos — tuoj kreipkitės į "Dirvos” Agen
tūrą reikalingi) informacijų. Čia jums išrūpins pasus ir gryžimo po
pierius. Nelaukit ilgiau — dabar pats laikas tub rūpintis.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



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

RADIO programas, šį sek
madienį, 6 vai. vakare, iš ra
dio stoties WJAY bus Lietu
viškas programas. Dainuos šv. 
Jurgio parapijos choras, smui
ką solo grieš Vanda Janušai- 
čiutė, dainuos solo Stasė Grei- 
čienė, smuiką jai pritars jos sū
nūs Vincas Greičius, pianu pa
lydės Regina Greičiūtė. Pro
gramą surengė šv. Jurgio var
goninkas B. Nekrašas.

NAUJAS daktaras. Cleve- 
lando Liteuviai sulaukė naujo 
medicinos daktaro, šiose die
nose įsirengė savo ofisą virš 
Lietuvių Banko naujas gydy
tojas, Dr. Jonas J. Kamesis. se
nų Clevelando Lietuvių gyven
tojų sūnūs. Jo tėvas buvo Juo
zas, mirė keli metai atgal.

Dr. Kanaesis mokinosi Cleve- 
lande East High, paskui lankė 
Adelbert Kolegiją, baigė West
ern Reserve Universitetą 1926 
m. su A. B. laipsniu. Paskiau 
išvažiavo toliau studijuoti į 
St. Louis Universitetą, Medici
nos Mokyklą, kurią baigė 1930 
m. Ten praktikavo št. Mary’s 
ligoninėje. Gryžo į Clevelandą 
šią vasarą ir čia pradeda prak
tiką tarp savo pažystamų ir 
draugų. Jis kuomet mokinosi 
Clevelande darbavosi tarp vie
tos jaunimo. Linkėtina naujam 
vientaučiui ' profesionalui ge
riausių pasekmių.

MIRĖ MAGDALENA DAMI- 
NAITIENĖ

Antradienį, Rugp. 25 dr, mi
rė žinoma sena Clevelando gy
ventoja Magdalena Damipąi- 
ticnė, 64 m. amžiaus, motina 
Barboros Varakojienės. Velio
nė pašarvota pas graborių C. 
P. Brickman & Sons, 7208 Su
perior avė. Bus laidojama pen
ktadienį, 2 vai. po pietų, Lake- 
vievz kapinėse. Kadangi ji bu
vo laisvų pažiūrų, bus palaido
ta be bažnytinių apeigų.

Velionė gyveno Clevelande 
35 metus; iš Lietuvos paėjo iš 
Balsupių k., Keturvalakių par., 
Mariampolės apsk. Paliko di
deliame nubudime vieną sūnų 
ir šešias dukteris.

Prašome musų .pažystamų ir 
draugų atsilankyti į šermenis 
ir laidotuves. šeimyna.

Mirė Ona Traskauskienė, 61 
m. amžiaus, nuo 1177 E. 112 
st.. Rugpjūčio 26 d. Ji buvo 
viena iš seniausių Clevelando 
Lietuvių, išgyvenus čia apie 41 
metą. Iš Lietuvos atvažiavo su 
savo vyru Jonu. Liko nubudę 
vyras, trys dukterys: Mrs. An
na Wagner, Mrs. Katherine Mc
Gee, ir Elena; taipgi du sunai, 
Jenai gyvenantis Willoughby, 
O., ir Vincas Chicagoje. Mer
giška pavardė Ramanauskaitė. 
Ji buvo močiutė 9 anūkų.

Mirė Elena Pavilioniutė-Dick. 
Staiga netikėta mirčia mirė ži
nomų senų gyventojų Adomo 
Pavilonio duktė, Elena Diek, a- 
pie 35 m. amžiaus. Liko vyras 
ir trys vaikai dideliame nuliu
dime.

HIGBEE Co. išstatė naują 
12 aukštų krautuvę šalę nau
jos gelžkelio stoties. Atidary
mas įvyks Rugs. 8 d. Joje 
dirbs apie 3,500 įvairių tar
nautojų.

Clevelande federalė valdžia 
vykdymui prohibicijos įstaty- 

'o į metus praleidžia tiek kad 
: nt kožno Clevelando gyvento
jo išeina po $4.90.

IŠVAŽIAVO Lietuvon. Jonas 
Zavista išvažiavo Lietuvon lai
vu Aquitania Rugp. 26 d.

Rugp. 26 d. laivu Europa iš
plaukė Povilas ir Uršulė Skre- 
bunai.

Kelionės dokumentus ir lai
vakortes pirko “Dirvos” Agen
tūroje.

RENGIAMASI PRIE KAUKIŲ 
BALIAUS

Dar nepasibaigė piknikai, o 
jau rengiamasi prie žieminio 
sezono. Spalių-Oct. 31 d., šeš
tadienio vakare, SLA. Jaunimo 
339 kuopa ir “Dirvos” Bendro
vė rengia puikų kaukių-maska- 
radų balių Lietuvių salėje. Bus 
duodama trys piniginės dova
nos už įdomiausius kostiumus.

M. šalčius su šeimyna šį pen
ktadienį automobiliu išvažiuoja 
į Detroitą keletui dienų į sve
čius.

Ponai Kundrotai su dukrele 
ir sesers sunum išvažiavo po
rai savaičių pasivažinėti ir ap
lankyt gimines ir draugus. Ap
silankys Chicagoj, E. St. Louis, 
Springfield, Collinsville, Mus- 
kigan, Detroit ir kituose mies
tuose. Laimingos kelionės ir 
sveikiems sugryžti.

PIKNIKAS. Šv. Jurgio pa- 
rapijonys kurie veikia prieš 
Kun. Vilkutaitį, turės antrą sa
vo pikniką šekmad. Rugsėjo 6 
d. Neuros Darže, Brunswick, O. 
Pradžia 10 vai. ryto. Kom.

TAUTIŠKAS Benas rengia 
savo pirmą pikniką Rugsėjo 13 
d. Neuros darže. Gros pats 
benas, kuris jau daug gražių 
muzikos dalykų prasilavino.

Pirmą kartą Neuros daržas 
išgirs tokią muziką, kada ten 
suskambės apie dviejų desėtkų 
vyrų dūdų balsas.

Benas atsidavusiai mokinasi 
ir rengiasi šią žiemą daugiau 
pasidarbuoti.

SLA. 14 kuopa rengia dar 
vieną pikniką per Labor Day, 
V. ir B. darže. Piknikas prasi
dės sekma'dienį, 2 vai. po pietų, 
ir tęsis per visą naktį į pirma
dienį. Gros Luizos orkestras.

Lietuvių Banko 
Išvažiavimas

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos išvažiavimas at
sibus šį sekmadienį, Rugpju- 
čio-August 30 d., Neuros dar
že. Prasidės išryto ir tęsis iki 
vėlumai. Tikimasi kad bus 
daug žmonių, nes jau daug ti- 
kietų yra išduota. Neuros vie
ta yra daili, ir ten gali gėrėtis 
ne tik jaunimas bet ir senesnie
ji nuvažiavę su šeimynomis.

Apie 2 vai. po pietų prasidės 
šokiai ir galės pasilinksminti 
kas tik norės. Vėliau bus pro
gramas su dovanomis, o po to 
vėl šokiai.

Kurie dar neturit įžangos ti- 
kietų pasistengkit įsigyti Lie
tuvių Banke, duodami veltui, 
nes su įžangos tikieto numeriu 
galėsit išlaimėti dvi pinigines 
dovanas.

Jeigu kurie nesuspėsit įsigy
ti tikietų, bet turit draugų ar 
pažystamų kurie važiuos, atva
žiuokit su jais ir galėsit sykiu 
dalyvauti. Tikimės turėti di- 
džiausį Lietuvių suvažiavimą.

THE LITHUANIAN SAVINGS 
and LOAN ASS’N 
6712 Superior Ave.

CIGARETŲ kaina nuo Rug-! 
sėjo 1 dienos Ohio valstijoje! 
pabrangs, kadangi valstija už-' 
dėjo ant pakelio po 2c taksų.' 
Rūkytojams patartina prisipir
kti cigaretų dabar prieš pirmai 
Rugsėjo, sutaupysit pinigų.

BLOGI laikai? Geras “Dir
vos” rėmėjas Anicetas Rudo
kas šiose dienose nusipirko ka
rališką automobilį. Jis yra ge
ras biznierius ir geras Lietu
vis. - Rep.

TAI advokatų! Šią savaitę 
Clevelande teisių mokyklą bai
gė ir kvotimus išlaikė 150 nau
jų advokatų, iš jų 89 Clevelan- 
diečiai.

Iš Collinwood
BEREIKALO kaltino. Mo

terų Labdarybės Dr-ja Collin- 
woode, rengdama pikniką Rug
pjūčio 9 d., gavo dovanų iš K. 
Obelienio 12 tuzinų bandukių. 
Tas bandukes, kaip pats Obelie- 
nis aiškina, įdavė per klaidą L. 
Jonaičiui, atvažiavusiam pirk
ti bandukių draugiškam jauni
mo išvažiavimui Rugp. 8 d.

Jonaitis prašė bandukių nie
ko nežinodamas apie moterims 
skirtas bandukes, ir gavęs jas 
norėjo užmokėti, bet pats Obe- 
lienis, būdamas užimtas, ma
nydamas kad tai atvyko nuo 
moterų draugijos siųstas paim
ti bandukes, pasakė kad už jas 
nereikia mokėti, ir taip dalykas 
susimaišė. Jonaitis negalėjo 
suprasti kodėl JMt+i Abitui ban
dukes davė. Moterys gi patyru
sios kas bandukes paėmė manė 
kad jaunimas joms tyčia taip 
padarė, todėl kada L. Jonaitis 
ir J. Kajackas ant rytojaus at
silankė moterų piknike pas baž
nyčią, jos žinodamos kad jiem 
Obelienis bandukes atidavė, šo
ko vaikinus bolševikuoti ir 
stumdyti. Jie nėra jokie bol
ševikai, bet rimti vaikinai, S. 
L. A. jaunimo kuopos nariai.

žinantis.

LIETUVAITĖMS 
PRANEŠIMAS

Pranešu kad atidariau pui
kų BEAUTY PARLOR su 
geriausiais įtaisymais, vardu

California Beauty 
Parlor

7606 LEXINGTON AVE.
(prie E. 77-tos gatvės).

Supažindinimui Lietuvaičių 
su musų geru ir artistišku 
darbu grožėje, duodu iki 21 
d. Rugsėjo-September vertės
$7.50 “Eugene” Permanent 
Wave už $5.00 su išmazgoji- 

mu plaukų.
Mes atliekame visokį grožės 
kultūros darbą už prieinamas 
kainas. Prašau atsilankyti 
pas savo tautietį, aš užtikri
nu kiekvienai jog busit pil
nai patenkinta. Susitarimui 
telefonuokit ENdicott 1811.

- Savininkas Jonas Bakeris.

KAIP TAPTI 
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygelė pasimokini- 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

Siųskit užsakymą tuojau

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje” 

6820 Superior av. Cleveland, O.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

BANCEVIČIUS PASIRO
DĖ “DRAPfEŽNAS” —

DIDELI PRIEŠĄ 
NUGALĖJO

Pereitą sekmadienį SLA. 
14 kuopos ir “Dirvos” pik
nike pragarsėjęs “Drapiež- 
nas Dzūkas” Bancevičius 
pasirodė “drapiežnas”: jis 
smarkų Clevelandietį “Ais- 
maną” Noewer sutaršė kai 
pelų maišą.

Piknikas buvo Neuros 
darže. Kadangi diena bu
vo. graži, žmonių suvažiavo 
apie 500, kas, šiais blogais 
laikais, Clevelande yra la
bai daug.

Per dieną visi šoko, link
sminosi, dainavo, šoko, vai
kščiojo po didelį Neuros 
daržą ir šnekučiavosi.

Tarp kitų pašnekų buvo 
viena tokia, kurią nugirdo 
ir papasakojo pats Bance
vičius:

— Kažin ar tas Bancevi
čius imsis ar tik tyčia jį 
pagarsino, o pastatys im
tis kokį vietinį lepšį.... — 
sako vienas.

— Ką gali žinot, gali but 
ir taip kaip tu sakai.... — 
sako kitas.

Tuo tarpu pats taš ap
kalbamas Bancevičius gulė
jo saulėje kitame gale dar
žo ir girdėjo kai netoli jo 
išlipę iš automobilių ėmė 
taip kalbėtis.

Baųcevičįus pakėlė galvą 
ir sako jiems:

— Nebijokit, Bancevičius 
šiandien tįikrai imsis, jisai 
štai jau yija....

Šitaip žųionės kalbėjo 'to
dėl kad kitais metais imty
nėse pasitaikydavo ristįkus 
pamainyti ir nebūdavo tie 
kurie garsinta. Bancevičius 
gi, naktį važiavęs trauki
niu ir nedamigęs, atvažia
vęs į pikniką nuėjo pamie
goti ir pats savo ausimis tą 
girdėjo. ,

Kaip imtynė ėjo
Imtynė prasidėjo 4:30 v. 

po pietų. Publika susirin
ko aplink platformą. Re- 
fery buvo Jonas Jarus, ži
nomas vietos veikėjas.

A. M. Praškevičus per
statė publikai Bancevičių, 
195 svarų, ir Frank Noe
wer, 205 svarų. Prasidėjo 
imtynė. Noewer norėjo ap
sidirbti su Bancevičium ga
na greitai ir kelis kartus 
gerai jį surakino, bet Dzū
kas vis išsisuko ir įstatė į 
pinkles patį “Aismaną”.

Kelis kartus ir refery pa
teko į bėdą besisprausda- 
mas į tarpą įsikarščiavusių 
imtikų. Imtynėms laikas 
buvo paskirtas dvi valan
dos. Bet to nereikėjo, nes 
pirmą kartą Bancevičius 
paguldė savo priešą į 22 
minutas.

Po to sekė 10 minutų per
trauka. Po pertraukos vė 
jiedu stojo j darbą. Refery 
turbut bijojo juos skirti, 
pats pirmiau gerai gavęs 
apstumdyt, taigi imtikai 
pradėjo net muštis ir turė
jo įsikišti paliemonas. Jis 
pasakė jiems kad čia yra 
imtynės, o ne muštynės, ir 
todėl jie privalo imtis, o ki
taip bus sulaikyti ir negaus 
užmokesčio. Jiedu paklau
sė ir ėmėsi tvarkiau. Bet 
Bancevičius pradėjo paimti 
viršų ant savo didelio .prie
šo ir suėjus 21 minutai, ge-

rai. pritraukęs, “Aismaną” 
padėjo taip kad jis daugiau 
nenorėjo keltis.

“Aismanas” pasakė kad 
musų “Dzūkas” yra labai 
geras imtikas, kokio jis ne
sitikėjo.

IŠŠAUKIA KITUS
Bancevičius po šių imty

nių pasakė publikai kad jis 
dar nori persiimt su vieti
niais smarkuoliais, Charley 
Fox, Joe Vargo, o labiau
sia su Požėla ir Komaru. 
Komaras keli metai atgal 
Chicagoje, dar kada nemo
kėjo imtis, norėjo mušimu 
Bancevičių nugalėt, bet nie
ko nepadarė. Dabar, sako 
Bancevičius, aš noriu duo
ti jam progą su manim im
tis, nors jis jau išmoko ge
rai visokių triksų.

Komaro tuo tarpu nega
lima gauti, nes jis turi kon
traktą šiai žiemai imtis va
karinėse valstijose. Jis va
žinėja po Arizoną ir kitur. 
Dar kitą mėnesį vienok ža
dama surengti Bancevičiui 
imtynes su vietiniu, Fox ar
ba Vargo.

Imtynėms vieta paskirta 
visiems žinoma V. Ą B. far- 
ma, Rugsėjo-Sept. 20 d.

Tėmykit kitus praneši
mus.

Jonas Jarus pasirodė tik
ras profesionališkas refe
ry, labai atsakantis tam 
darbui, todėl jeigu kitos im
tynės įvyks jis turės vėl 
savo “džiabą” paimti. Pa
sirodo kad mes tarp savųjų 
turim žmonių kurie tinka 
visokiam sportui. Iki šiol 
reikėdavo refery samdyti.

TARP IMTIKŲ
San J Francisco, Calif. — 25 

d. Rugp. čia ėmėsi Gansonas su 
Lenku; Gansonas laimėjo.

Kansas City, Kansas. — 23 
Rugp. Karolis Sarpalius turė
jo imtynes su Strangler Le
wis. Lewis laimėjo du iš tri
jų. •

Karoliui Požėlai, siūloma im
tynės su Jim Londos Chicago
je per Labor Day.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

4410 East 66th St.

ŠARKIS PIRMOJ VIE
TOJ

Chicago. — National Boxing 
Association pareiškia jog Vo
kietis Smėlingas turi turėti dar 
vienas kumštynes šymet prieš 
pabaigą metų jeigu nori palai
kyti savo čampionatą geroje 
tvarkoje. Kitaip bus suspen
duotas. Tarptautinės Bokso or
ganizacijos sekretoriui Pary
žiuje pasiųsta prašymas kad jis 
gautų gerus gydytojus ir nu
siųstų juos į Berliną pas Smė
lingą ištyrinėti ar tikrai jam 
akis užgauta kaip sakosi, o jei 
tik taip nuduoda tai turi stoti 
į kumštynes.

Tą patyrę, Smėlingas ir jo 
manadžeris paskelbė jog Smė
lingas šymet nori susitikti su 
Mickey Walker, kuris nesenai 
mušėsi su Šarkiu. . ,

Toliau N. B. A. pareiškė kad 
Jack Sharkey yra pirmaeilis 
sunkaus svorio kumštininkas ir 
kad jam išpuls eilė muštis su 
Smėlingu už • čampionatą.

Kiti po Šarkio sunkieji stovi 
sekančiai: Loughran, Schaaf, 
Walker, Camera ir Stribling.

Šarkis su Camera
Brooklyne, Ebbets Field, 23 

d. Rugsėjo rengiama kumštynė 
Šarkio su Italu milžinu Came
ra. Šarkis afba išeis dar di
desnis, arba gali prarast savo 
pirmą vietą kokią jam dabar 
turi paskyrę.

ĮGALIOJIMAI
■ reikalingi Lietuvoje pirki- ; 
! mui, pardavimui, valdymui ;
i žemių ir kitokio turto. Į

K. S. Karpavičius :
Registruotas Lietuvos 1 

Konsulate Notaras.
i Rašykit laiškais arba atsi- ; 

lankykįt -ypatiškai.

“DIRVA”
■6820 Superior Ave. ; 

Cleveland, Ohio.

DIENINIS IR NAKTINIS
Du Piknikai už vieną Įžangą ''

Atsibus Ned. RUGSĖJO-SEPT. 6 d., 1931
V. ir B. DARŽE prie Green Road

Pradžia pikniko 2 vai. po pietų ir tęsis per visą naktį.
—RENGIA S. L. A. 14-TA KUOPA—

------------Įžanga tik 25c ypatai------------
Gerbiamieji: šis piknikas bus tuomi įvairesnis už kitus kad 

prasidės Nedėlioj po pietų ir tęsis per visą naktį, arba todėl kol 
batai nupliš nuo kojų bešokant. Taipgi kas turite noro kepti 
Hot Dogs atsivežkit savo, o ten bus ugniavietė išsikepti.
Muzika: Luizos Orkestras. Kviečia Renginio Komitetas.

Priminimas Laiku 
I

KOKIE YRA JUSU NAMU ŠILDYMO PLANAI 
ATEINANČIAI ŽIEMAI?

Ar galėsit džiaugtis modemiškai^ patogumais 
švarios automatiškos gazo šilumos?

Dabar yra laikas pasiteirauti kaip lengvai jus 
galit paversti savo dabartinį namų šildymo prie
taisą j modernišką gazinį, arba su tiesioginiu ga- 
zu šildomu boileriu ar furnasu, arba su moder
niškais gazo degintojais.

Nieko nekaštuos jums pasiteirauti apie tai 
Musų atstovas noriai atsilankys jūsų namuose ir 
paaiškins kas galimą padaryti. Tik pašaukit te
lefonu ir jis pribus.

THE EAST OHIO GAS CO.
MAin 6640

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Pranas Diglius .............. lt. 30
Antanas Belevičius .......... 100
Ona Mikalaitienė .............. 100
Ona Puodžiuvaitienė .... 110
Marijona Bubelienė .......... 100
Zigmas Janušis .............. 200
Anelė Jankauskaitė .......... 106
Petras Stonis .................. 150
Jonas Viakteris .............. 150
Jieva Tvarionienė .......... 200

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra , ,

6820 Superior av. Cleveland, 0.<

J. J. LAZICKAS ;
JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražų Radio1 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados’. 'Įlidžiausia Cle-. 
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias fmangmenas ir 1 
taisom laikrodžius ir laikro
dėlius.

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

Telefonas HEnderson 9262

Dr. Jonas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

OFISO VALANDOS:
1 iki 3 po pietų 
6 iki 9 vakare.

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

Dr. S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

■ ‘ • 3 < r *;

Lietuvis Dentistas
1304 E. 68th St.

Ęąnipas Superior Avenue I
Florida 2898-R

r {(Virš Lietuvįy, ,Bąųkq)


