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kai Darbo ir Alaus

SUMANYMAI PAGE- BARCELONOJ UžMUš- 
RINT BEDARBĘ TA 20 ŽMONIŲ

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Suv. Valstijose įvairiems 
viešiems darbams dirbti 
šymet fondas padidėjo nuo 
$250,000,000 iki $750,000,000 
ir jau darbai varoma ant 
750 projektų kurių vertė 
siekia $496,584,000.

Prie tų darbų turi uždar
bio apie 380,000 darbinin
kų. Nors tas yra našta fe- 
deralės valdžios finansams, 
bet darbai bus varoma to
lyn.

Numažino algas. Young
stown, O. — Zinko ir kito
kių plotvių darbininkams 
numažinta algos 3 nuošim
čiais iš priežasties tų daly
kų kainų nupuolimo.

Pernai Suv. Valstijose ir 
Kanadoje per pirmus 7 mė
nesius automobilių paga
minta 2,584,986,. o šymet— 
1,862,225. Reiškia darbai 
automobilių industrijoj ėjo 
dar prasčiau.

Washington, Pa. — P. & 
W. kasykla, priklausanti 
Pittsburgh Terminal Coal 
Corp., nžsidarė ir atleista 
iš darbo 600 darbininkų. Ši 
kasykla dirbo su unijistais 
ir sako turėjus užsidaryti 
del ne'išlaikymo kompetici- 
jos su ne-unijistinėmis ka
syklomis. Reiškia nori nu
mušti darbininkams algas.

Amerikos pašto vežimų 
darbininkai reikalauja įve
dimo penkių dienų darbo Į 
savaitę ir sutrumpinimo 
laiko nuo kurio darbininkas 
gali išeiti ant pensijos.

šiuo tarpu šešios valsti
jos, nelaukdamos ką fede- 
ralė valdžia darys, pareiš
kė jog deda pastangas ap
rūpinimui darbu savo be
darbių.

Iš Columbus, O., praneš
ta Prezidentui Hoover’ui 
kad Ohio valstijos ūkinin
kai gatavi padovanoti mili
jonų dolarių vertės pervir- 

. šio daržovių ir vaisių 
tinimui bedarbių. Tą 
ir kelių kitų valstijų 
ninkai.

mai
šinio 
uki-

Louisville, Ky. — Stand
ard Sanitary Mfg. Co. pa
ėmė atgal i darbus apie 900 
darbininkų.

Meksikoje pereitą savai
tę susirėmimuose streikuo
jančių laivų patarnautojų 
už' algas užmušta 7 ypatos.

TT. , .---------- . . I Barcelona, Ispanija. —
Washington. Ameii-Į^.ja iškilo generalis strei

ko8 Darbo Federacija šiosep.as prįe§ miesto valdžią ir
dienose mini savo 50 metų 
gyvavimo sukaktuves ir iš
kilmių programe ineina rei
kalavimas milijonams šios 
šalies žmonių bedarbių dar
bo ir pasmerkimas prohibi- 
cijos.

Apskaitliuojama kad vi
sokios rūšies bedarbių 
Valstijose esama apie 
tyni milijonai.

Federacijos vadai 
kad visuomenė jau nusista
čius prieš prohibiciją ir tik 
reikia padirbėti patiekimui 
sudavimui prohibicijai ga
lutino smūgio.

Suv. 
sep-

sako

Washington. — Wilbert 
M. White, laikraštininkas iš 
Toledo, O., Kongreso narys, 
atsilankė pas Prezidentą 
Hoover ir pasiūlė savo su
manymą kaip pagerint ša
lyje padėtį. Jo plane inei
na teikimas paskolų pra
monei kad galėtų atsigauti. 
Skirti bilijoną dolarių fi
nansavimui viešų darbų ir 
pusę bilijono statymui ke
lių. Valstijos ir miestai tu
rėtų skirti kita tiek tiems 
darbams. Bilijoną dolarių 
skirti upių ir uostų gerini
mams.

Toliau, White reikalauja 
pavelijimo išdirbti ir par
davinėti alų ir vyną. Ūkių 
Tarybai pataria atiduoti 
šelpimo įstaigoms 250,000,- 
000 bušelių kviečių šelpimui 
bedarbių.

Jo planas apima aštuo
nis ir pusę bilijonų dolarių, 
kas padarytų šalyje suju
dimą ir darbų atgijimą.

Prezidentas Hoover tyli 
į jo pačių draugų reikalavi
mus kad butų leidžiama ga
minti ir pardavinėti alus.

reikalauta kad miesto ma
joras atsistatydintų. Bet 
po dviejų dienų streiko, ku
riame žuvo apie 20 asmenų 
ir 40 sužeista, streikas tapo 
atšauktas. Streiko riaušė
se ėmė dalyvumą komunis
tai ir kitoki kraštutinieji.

SUARDĖ AUSTRU-VO- 
KIEČIŲ SUTARTI

Geneva, Šveicarija. — 
Tarptautinio* Teismo spren
dimu tapo išardyta Austri- 
jos-Vokietijos ekonominė ir 
muitų sutartis. Vokiečiai 
delei to labai įširdo, Aust
rai nusiminė, o Francuzija 
nudžiugo, nes Austrijos fi
nansinė pagalba priklausys 
nuo Francuzų malonės.

7 UŽMUŠTA
Quito, Ekvadoras. — Ki

lus riaušėms del protesto 
už pavedimą degtukų mo
nopolio svetimai valstybei 
susirėmime užmušta septy
nios ypatos. Apmėtyta 
menais vieno laikraščio 
mas, taipgi prezidento 
m as.

ak-
na-
na-

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose...................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................... 2.50
Lietuvoje ir kitur.............................. G.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
ho, ne nuo Naujų Metų, ir mokas! iškalno.
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“D i R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VOL. XVI (16-TI METAI)

PAGAVO ŽUVĮ SU 
LAIKRODĖLIU

Cucamonga, Cal. — Vie
nas mėgėjas žvejojimo nu- 
siirė žuvauti giliai į juras. 
Po tūlo laiko norėjo pažiū
rėti į laikrodėlį kelinta va- 
lanta, bet laikrodėlio kiše- 
niuje neturėjo, taigi pama
nęs kad. laikrodėlį paliko 
namie, tęsė žuvavimą. Ne
užilgo pagavo didelę žuvį ir 
norėjo išdarinėti prieš ne
šant namon. Išgirdo žuvies 
“širdį” tvaksint. Bet tai bu
vo ne širdis, o laikrodėlis 
žuvies viduriuose. Paskui 
pamatė kad tas laikrodėlis 
yra jo paties, kuris išsmu
ko iš kišeniaus valtyje besi- 
lankstant ir ta žuvis, arti 
plaukiodama, pamačius nu
rijo.

CHINIJOJ PRIGĖRĖ Į 
100,000,000 ŽMONIŲ

Šanghai, dįhinija. — Ką 
padarė pereito poros savai- 

i čių potviniai Chinijoje pa
rodo surinktos žinios iš 17 
provincijų, kur apie 180,- 
000,000 žmonių susidūrė su 
ligomis, stoka maisto ir' ba
du.

Nors sunku susekti tik
ras prigėrusių skaičius, vie
nok spėjama kad Geltono
sios upės pakraščiais prigė
rė apie milijonas gyvento
jų, tokie dideli buvo potvi
niai.

Reikalinga milijonai tonų 
maisto užlaikymui nuken
tėjusių iki pavasario, kada 
pradės uždėti nauja sėja.

Politiška maišatienė taip 
pat didėja. Nors Gen. Kai 
Šek užtikrino kad jau karo 
nebus, Kantono armija vėl 
daro puolimus Hunan pro
vincijoje.

Tarp Mandžurijos ir Ja
ponijos kyla Nesusipratimai 
už sušaudymą Japoniško 
karininko.

WILKINS PO ŠIAURĖS 
LEDYNAIS

Oslo, Norvegija. — Šiau
rės tyrinėtojas Wilkins nu
plaukė submarinu “Nauti
lus” Į šiaurės ledynus ir pa- 
silindo po ledais tyrinėda
mas tas sritis kur niekados 
žmogus nebuvo pasiekęs. 
Per penkias dienas buvo 
nutraukęs susinešimą su 
radio stotimi ir manyta kad 
jam gal kas blogo nutiko.

Išlindęs iš po ledynų pra
nešė jog plaukinėje po le
dais už keleto šimtų mylių 
nuo šiaurės ašigalio.

ŠYMET KVIEČIŲ BUSI 
MAŽIAU

Romoje Tarptautinis Ag
rikultūros Institutas skel
bia jog šymet, to instituto 
surinktomis žiniomis, kvie
čių visose šalyse bus gauta, 
neskaitant Rusiją, 627,000,- 
000 purų (apie 2,303,807,- 
000 bušelių). Pernai buvo 
675,000,000 purų.

Dabar yra užsilikusių iš 
pirmiau kviečių 166,000,000 dytas, 
purų, pernai buvo 146,000,- gelninkas buvo nuvežtas į 
000 purų.

MacDONALDO PRO
GRAMĄ PARĖMĖ

REFORMAVO TEOLOGIJOS-FILOSOFIJOS
FAKULTETĄ VYTAUTO UNIVERSITETE

Londonas. — Anglijos at-'Pašalinti buvę nenormalu- 
stovų butas 309 balsais mai. Kunigą žada skųstis 
prieš 250 išreiškė pasitikę-! popiežiui,
įima premjerui MacDonal-i
dui ir tuomi parėmė jo pro-j Dar 1927 m. Vyriausybe 
gramą gelbėjimui šalies iš nusistatė reformuoti Lietu- 
krizio? Į vos Universitetą. Šitą sa-

teto reforma rado atbalsi 
ir užsieniuose, kurių spau
da nurodo kad padarytoji 
reforma atlikta gana gerai 
ir su konkordatu jokio są
ryšio neturi.

Girdėti kad dalis kunigųj e ----- — — ..... -
Balsavimo prieita po vi- nusistatymą ji 1930 m. ii šia reforma labai nepaton-

sos dienos debatų tarp Mac- 
Donaldo ir Hendersono, bu
vusio jo draugo, o dabar 
darbiečių vado, kuri darbo 
partija pastatė vietoj Mac- 
Donaldo. Laike balsavimų 
lauke bedarbiai kėlė trukš- 
mingas demonstracijas.

MacDonald pasiryžo gel
bėt Angliją iš krizio ir su
manė mažint algas ir be
darbių pašalpas, žinoma ir 
padidino mokesčius turtin
giems, kada iždas pasiekė 
$600,000,000 deficito.

ATEIVYBĖ ŽYMIAI 
SUMAŽĖJO

Ateivyhė * šymet pirmą 
sykį nuo 1865 metų suma
žėjo žemiau 100,000, nes 
per f iškali metą iki Liepos 
1 d. Įvažiavo tik 97,139. Se
niau ir- blogiausiais laikais 
atvažiuodavo virš 100,000 į 
metus.

1930 metais įvažiavo iš 
Europos 147,438, šymet gi 
61,909, kita dalis įvažiavo 
per Meksiką, Kanadą ir ki
tur.

Ne tik kvotų sumažini
mas ateivybę sumažino, bet 
ir bedarbė tame daug turi: 
giminės atsisakė traukti sa
viškius čionai net tuos ku
rie sulyg kvotų gali įva
žiuoti.

IŠ GANGLANDO VEIKIMO

Nesenai buvęs Brooklyne 
atsitikimas su vienu net 
trečios eilės slaptu degtinės 
ir alaus platintoju nušvie
čia tų gaujų papročius ir 
veikimą, ir nušviečia apsi
ėjimus policijos ir ligonbu- 
čių kur Įsimaišo kas nors iš 
tų slaptų gaujų narių.

Savo konkurentų apšau- 
vienas Italas šmu-

a įsitikimas
Vienas New 
inžinierius,

buvo 
Yor- 
žino-

įvykdė, paskelbdama naują , kinti ir žada skųstis popie- 
Universiteto statutą. Ta- žiui. Ar ne keista?
čiau, šiame statute liko dar Į Pažvelgus Į kalbamąją 
nesutvarkytas teologijos-fi- reformą tuoj matosi kad 
losofijos fakulteto klausi- teologijos-filosofijos fakul- 
mas. Tą turėjo padaryti tetui ji daug naujo neatneš, 
tuo reikalu išleistas atski- nes ja paliesta išimtinai be- 

......  .veik tik pasauliniai moks- 
, lai. Katalikybė irgi nenu
kentės, nes skiriant šio fa
kulteto profesorius Vyriau
sybė tarsis su bažnyčios 
vyresnybe. J. K. Ss.

SUKILIMAS ČILI RAU
DONŲJŲ NUMAL

ŠINTAS
Santiago, Gili. — Pereitą 

savaitę sukilo Čili kariško 
laivyno jūreiviai, kuo pasi
naudodami komunistų va
dai siūlė kovoti už įsteigi
mą Čili sovietų respublikos.

Kariški laivai išplaukė iš 
uostų ir pradėjo reikalauti 
tam tikrų dalykų, o jeigu 
ne tai iš laivų bombarduos 
miestus. Pasiliko ištikimi 
tik lakūnai, su kurių pagal
ba jūreiviai tapo nugalėti— 
laivai pasidavė, žuvo apie 
100 žmonių. Kaltininkai 
pavesti karo teismui, bet ti
kima kad su jais bus apsiei
ta nežiauriai, gal kelis va
dus sušaudys.

Kiti pranešimai sako kad 
nužudyta susirėmime su su
kilėliais apie 500 žmonių.

ligoninę. Laimė kad jį vi
sai nenušovė, nes retai kad 
iš savo slaptų konkurentų 
gyvas ištrūksta kada buna 
nužymėtas nušauti.

Jis žinojo, policija žino ir 
ligoninės valdyba žino kad 
kartą kuris gaujos narys 
yra “nužymėtas”, gaujų 
nusistatymas yra bandyti 
jį nužudyti iki jo dūšia ne
bus prašalinta iš gyvųjų 
tarpo.

Jeigu policijai butų rei
kėję to Italo, ji butų galė
jus saugoti jį visomis pas
tangomis; bet policijoj ne
buvo nieko prieš jį, todėl 
policija su juo nesivargino.

To Italo priešai vienok 
neužmiršo jo ir ligoninėje, 
žinodami kad jis liko gy
vas. Bet jo draugai nujau
sdami kas gali atsitikti pa
statė sargybą aplink ligoni
nę, ir vieną naktį 3 vai. įvy
ko susišaudymas. Apgynė-

jai paėmė viršų. Daktarai 
staiga išrado jį sveiku ir 
iš ligoninės paleido. Jis ta
po išvestas per užpakalines 
duris ir atiduotas jo drau
gams. Jį užtarti arba ligo
ninę apstatyti policija ne
bandė.

Kitas 
sekantis, 
ko uosto
damas apie grobimus, kyši- 
ninkystes ir papirkinėjimą 
viršininkų, mielai pažadėjo 
tyrinėjimų komisijai viską 
pasakyti, neslėpdamas nei 
vieno viršininko kuris tik 
turėjo savo rankas sutepęs.

Bet tik valandą prieš jo 
pašaukimą į liudininkų suo
lą jis nusižudė nušokdamas 
ant relių užeinant požemi
niam traukiniui.

Jį prie to kas nors pri
vertė.

Slaptų gaujų galybė yra 
didelė, didesnė už Įstaty
mus ir organizuotą viešą 
tvarką. Laimė tam kuris 
neturi susidurti su beteisių 
žudeikų “įstatymais”. Jie 
yra “nerašyti įstatymai”, 
bet reikšmingi. Iš gaujų 
nuosprendžio išsisukti ne
galima. Kuris žmogus yra 
jų “nužymėtas” tas gyve
na neliaujamoj baimėj iki 
lieka nužudytas. Jokis ap
sisaugojimas neišgelbsti.

ras įstatymas.
Š. m. Rugpjūčio mėn. vi

duryje Respublikos Prezi
dentas paskelbė Vytauto 
Didžiojo Universiteto sta
tuto pakeitimą, kuriuo pa
šalino iki tol buvusius ne
normalumus teologijos-filo
sofijos fakultete. Stambes
nės reformos yra šios: iš 
buvusių šiame fakultete 37 
profesorių palikta 19 ir iš 
24 katedrų palikta 17. Va
dinasi, profesorių skaičius 
sumažintas beveik per pu
sę, o katedrų skaičius — 
daugiau ketvirtdalio. Gal 
but kils kam klausimas kas 
gi liko po tokios reformos? 
Liko tik reikalingi profeso
riai ir katedros, kurių skai
čius pirmiau buvo nenor
maliai išaugęs. Pirmiau 
prie kai kurių katedrų dir
bo 2—3 profesoriai; dabar 
palikta po vieną. Taip pat 
išbraukta dar ir tos kated
ros kurios tiesioginiai turi 
būti humanitarinio fakulte
to žinioje.

Kaip žinoma, šis fakulte
tas susidėjo iš dviejų dalių: 
teologijos skyriaus ir filo
sofijos mokslų skyriaus. 
Naujaja reforma liko be
veik nepaliestas teologijos 
skyrius, o tik perreformuo
tas filosofijos skyrius. Mat 
anksčiau šiame skyriuje 
buvo skaitomos paskaitos 
net tų mokslų kurių paskai
tos ėjo ir kituose fakulte
tuose. Pav. psichologija ir 
lituanistika buvo skaitoma 
ir filosofijos skyriuje ir hu
manitariniame f a k u Itete. 
Tas pats buvo ir su istorija. 
Dabar šie mokslai palikti 
tik humanitariniame fakul
tete. Taip pat filosofijos 
skyriuje ir geografija buvo 
dėstoma, tuo tarpu kai ki
tuose fakultetuose buvo bū
tinai geografija reikalinga, 
o jos nebuvo. Dabar , 
grafijos dėstymas teologi
jos-filosofijos fakultete pa
naikintas.

Sąryšyje su kai kurių ka
tedrų panaikinimu atleista 
dalis to fakulteto profeso
rių. Tarj) atleistųjų yra: 
Vyskupas M. Reinys, Dr. K. 
Pakštas, Kun. Dr. Maliau- 
skis ir tt.

Paskelbus teologijos-filo
sofijos fakulteto reformą, 
pradėjo nerimauti krikščio
nių-demokratų spauda. Ji 
už tai pradėjo pulti vyriau-

■ sybę ir net nurodinėti kad 
i tokia reforma esanti kon-
■ kordato su popiežium lau

žymas. Taii> pat šio fakul-

FRANCUZIJA TURI 
DAUG AUKSO

Paryžius. — Francuzijos 
bankas turi sukrovęs auk
so net 55,558,000,000 fran
kų vertės. Auksas laiko
mas paslėptas 90 pėdų gi
lumo žemėje tam tikruose 
specialiai išbudavotuose ir 
sunkiai prieinamuose kam
bariuose.

STEIGIASI KANADOJ
Iš priežasties pakėlimo 

muitų į Kanadą, Suvienytų 
Valstijų firmos atidarė Ka
nadoje 
skyrius 
bėgiu.

1929 
firmos
net $540,000,000 savo sky
rių atidarymui ir $279,000,- 
000 į popieros išdirbystes.

74 savo dirbtuvių 
tik pereitų metų

metais Amerikos 
investino Kanadoje

NaujausiTEATRAI
Žentai iš Amerikos

2 aktų komedija iš Amer.kiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ....50c

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 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 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote-

1 rys, 7 vyrai ............................. 50c
;'c<’ Šventadarbiai

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

Žemės Rojus
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia
4 moterys ....

DU BAILIU —
Lošia 2 moterys,

“KRYŽIOKAS“ —
mediją. Lošia 2 vyrai

GRAFAS KAIMIEČIO
6 aktų komedija.
ir 3 moterys . . .

RYTU PILIS — drama 5 akt 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys .. .

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

ir 
50c

1 akto komedija. 
3 vyrai ....
2 atidengimų

BERNU — 
Lošia 9 vyrai 

25c 
□se, 
35c 

■ktų 
15c

15c 
ko
ne
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Kupiškėnų Bendro Klubo Pittsburgh. Pa., 3-čia kuopa, kurią suorganizavo Jonas J. Ku
lis Balandžio 26 d. čia yra būrelis Kupiškėnu ir kuopos valdybos nariai. Jie energin
gai darbuojasi įsteigimui Kupiškyje 'Liaudies Namo. (Klišę padarė A. J. Naunčikas, 
Cleveland, O., ir padovanojo kuopai $3.5G nuo klišės padarymo lėšų.)

Korespondencijos
PITTSBURGH

“Bedarbiai” trukiai. Be
darbė žymiai paliečia ir 
gelžkelius. Pittsburgo dis- 
trikte randasi apie $20,000,- 
000 vertės lokomotivų ku
rie stovi dyki ir neturi ką 
traukti. Jie nugulę gelžke- 
lių bėgius per mylių mylias 
netoli Sharpsburgo, Cone- 
maugh ir Pitcairn. Durys 
ir langai užkalinėti kad nie
kas negalėtų prieiti prie 
mašinerijų; žibančios dalys 
užmaliavotos kad nerūdy
tų. Išrodo kad tie lokomo- 
tivai yra nusmerkti sunai
kinimui ir lyg laukia eilės 
patekti j Conway, kur yra 
senų lokomotivų naikinimo 
vieta. Ten jie suardomi j 
dalis ir metami Į tarpinimo 
katilus.

Bet šie inžinai nėra nu
skirti sutarpinimui, jie yra 
visai geri ir neišdėvėti. Jie 
gali būti paimti naudoti ka
da tik reikia. Vienok diena 
iš dienos jie ten stovi, lau
kia ir nesulaukia kada juos 
paims į darbą.

Jų bendra vertė yra po 
apie $70,000.

Politiškos muštynes. Per
eitą savaitę ties Letsche 
mokykla ant Bedford avė. 
Įvyko muštynės tarp negrų 
ir baltųjų riaušės delei re
gistracijos piliečių. Negrai 
toje mokykloje vedė regis
tracijos reikalus, nes tenai 
yra jų distriktas. Jie ėmė 
kaltint baltuosius už regis
travimąsi neteisotai su tik
slu perviršyti negrų kandi
datus. Pribuvus policija su
sirėmimą išardė.

Čia eina smarkios politi
kierių peštynės už valdžią.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Didžiausia Lietuvių Organizacija
307 W. 30 Street
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių. > 

Kolonijose. «
Turtas: $1,404,038.14 !

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: SI50; S300; SfiOO, ir 51,000. J 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. h

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos Ilki- s 
nias kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis J 
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. K

Informacijų kreipkilčs j Centrų aukščiau paduotu antrašu ar- ► 
ba j vietinių kuopų valdybas.

aXOXXXrXXZXZXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXYTXXI

DAYTON
KAS NUGIRSTA

Protestuojama. SLA. 105 
kp. susirinkime Rugsėjo 2 
d. J. Varašienė pasiūlė įne
šimą, kurs liko vienbalsiai 
priimtas, kad butų pasiųs
ta griežtas protestas SLA. 
centro valdybai reikalau
jant kad kuogreičiausia bu
tų sulaikyta mokėjimas Su
sivienijimo prezidentui tų 
$10 ir iždininkui $15 Į sa
vaitę, neva jų sekretorių 
ąamdymo lėšoms.

Reiškia, ir ši kuopa jau
čia kad tuos pinigus Gegu
žis ir Gugis be reikalo ima.

Kalbant apie centro kan
didatus, nekurie nariai iš
sireiškė kad butų nominuo
tas j centro sekretorius šios 
kuopos narys, B. Varašius, 
kaipo tinkama tokiam dar
bui ypata.

Spalių 30 d. čia rengia
ma Lietuviškas kaukių ba
lius. Dauguma ruošiasi da
lyvauti.

Lapkričio 24 d. rengiama 
paminėjimas SLA. 45 metų 
gyvavimo sukaktuvių ir 30 
metų sukaktuvės nuo per
siskyrimo su kunigais.

Ne Maršalka.

Rengiasi apsivesti. Biz
nierius A. J. Fretic rengia
si prie vestuvių su R. Sa
kalauskiene. Abu jaunave
džiai yra našliai.

Ona B. Aržuolaičiutė ve
dasi su F. Baker, svetim
taučiu.

Apie darbus. The Dayton 
Pump išdirbystė pasiskelbė 
kad gavo didelį užsakymą 
savo produktų ir pradės 
dirbti dieną ir naktį. Se
kantį rytą anksti prie dirb-

New York, N. Y. 

tuvės susirinko tiek vyrų 
norinčių gauti darbo kad 
išrodė daugiau negu Šidla- 
voje per atlaidus sueina 
maldininkų. Darbo žinoma 
negavo nei vienas, tik bu
vo užregistruojama vardai 
ir antrašai. Bedarbiams 
nors tas dikčiai pralinks
mino.

Frigidaire dirbtuvė, kur 
gaminama elektriški šaldy
tuvai, po pertraukos, Rug
sėjo 8 d. vėl pradėjo dirbti 
su 7,000 darbininkų; tenai 
dirba keliolika ir Lietuvių, 
tarp jų A. Augustauskas, 
kuris turi žymų darbą kai
po geras mechanikas maši
nistas.

Šį kompanija numažino 
šaldytuvų kainas ir tikisi 
daugiau parduoti savo pro
duktų.

Sako $3.60 į savaitę per
daug. Bedarbiams reika
laujant iš miesto valdžios 
pagalbos, viešos gerovės 
departmentas tokiems ku
rie yra su šeimynomis su
teikia kortelę gauti dirbti 
po vieną dieną į savaitę su 
$3.60 atlyginimo. Bet šio
se dienose miesto autorite
tai surado kad gyveno reik
menys šią vasarą atpigu
sios, todėl nutarė mokėti 
$3.20 į vietą $3.60 už vieną 
dieną darbo į savaitę.

Tai mat kaip musų ponai 
demokratai valdininkai mo
ka bedarbius išnaudoti net 
kapitalistus pralenkdami.

“D.” Rep.

DEXTER, W. VA.
Nusišovė Lietuvė. Rug

sėjo 2 d., apie 5 vai. ryto 
nusišovė Barbora Oversso, 
ištekėjus už Italo, su ku
riuo buvo pasimetus. Ji bu
vo sugryžus pas tėvus Le- 
vinskus, bet matyt susi
graužimo kankinama pasi
ryžo nusižudyti.

Kada rytą 3:30 vai. mo
tina atsikėlė pusryčių ga
minti, atsikėlė ir ji. Moti
na liepė jai eiti dar gulti ir 
Barbora nuėjo, bet neilgai 
buvus vėl sugryžo. Motina 
vėl ragino eiti gulti, nes 
buvo anksti, ir ji nuėjo, ta
čiau tuoj vėl atėjo pas mo
tiną ir paprašė motiną leis
ti jai pabučiuoti. Motina 
iš to suprato kad su įdukte
re kas nors negerai, tačiau 
nemanė kad ji žudysis. Ji 
išėjo laukan ir perėjo per 
kabantį tiltelį ties jų na
mu, ten revolveriu palei
do kelis šūvius sau į širdį 
ir nuo to mirė. Ji buvo vos j

DIRVA 
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TORONTO, ONT.
Kupiškėnai jilda. Rugp. 

22 d. pas Endriulius susi
rinko būrelis Kupiškėnų, 
ir persvarsčius dalykus nu
tarta suorganizuoti Kupiš
kėnų kuopa Toronte. Dar
bas pradėtas, susirašė 11 
narių, apsimokėjo mokes
čius, ir nutarė surengti pik
niką Rugp. 30 d.

Kupiškėnų susiorganiza- 
vimas Įvarė kinkų drebėji
mą kitoms draugijoms. Ka
talikai ėmė teirautis ir nu
sigando kad nebūtų priešai 
tikybai; komunistai klausi
nėja koks jų tikslas ir kam 
pinigai teks. Jaunimo dr-
ja vėl žingeidaujasi kas tie 
do Kupiškėnai, ar neskal
dys jaunimo, ir tt. Dirbkit, 
Kupiškėnai, jūsų tikslas ge
ras.

Piknikas Rugp. 30 d. įvy
ko ir atsilankė šiek-tiek pu
blikos. Diena prieš tai, 
Trinity parke Maskvos ta- 
vorščiai turėjo baisiausias 
diskusijas apie Kupiškėnų 
kuopą. Juos bediskusuo- 
jančius ūžėjo guzikuotas 
dėdė ir nuvarė gulti. Pik
nike jie irgi susirinko agi
tuoti, parsikvietė du rėks
nelių net iš Windsoro ir sa
vo kalbose galvas guldė už 
Maskvos rojų. Bet kultu 
vingesni Toronto Lietuviai 
visus komisarų argumen
tus ištrynė rimta kritika.

Piknikas buvo smagus, 
su dainomis, liūterija ir šo
kiais.

Švyturiečių susirinkimas 
Jaunimo kuopa Švyturys 
neturėjo susirinkimo per 
ris mėnesius. Rugp. 23 d. 

visi nariai buvo kviečiami 
vėl susirinkti, bet atsilan
kė apie 20, o didesnės pil
ies nesulaukta. Atsilankė 
jaunimo reikalų apsvarsty 
i tik ateiviai iš Lietuvos 
suvažiavę, o Kanadoj gimu
sio jaunimo, nors keli pri
klauso draugijoje, nei vie
nas neatvyko. Jiems neap
eina jokie vieši reikalai, tik 
paprastas pasiužimas.

Biznieriai ir “Birutės’ 
saldainiai. Čia Lietuvių biz
nierių yra nemažai, kurie 
lidumoje yra groserninkai. 
Jų esama apie septyni ir 
vieni su kitais stengiasi 
konkuruoti. Jie visi žadė
jo parsitraukti Lietuviškų 
saldainių pardavimui, bet 
tik vienas G. Paulius tepar- 
sitraukė 100 svarų, kurios 
gerai parsiduoda. Vaikinai 
kad vaišina paneles tai vai
šina Lietuviškomis saldai- 
nėrnis.

Žmonės išalkę darbo. 18 
d. Rugpjūčio miesto valdžia 
paskelbė kad .registruos be
darbius ir veš į darbus j 
provinciją. Registracija ei
na ir susirinko prie regis
tracijos virš 15,000 bedar
bių ir visi ėmė grūstis už- 

18 metų amžiaus. Paliko 
vieną dukrelę. Buvo blai
vi ir gera moteris.

Darbai. Šiuo tarpu dar
bai kasyklose eina smar
kiai — dirba dieną ir nak
tį. Bet darbininkų suva
žiavę daug, net perpildyta.

Kaip ilgai dirbs nežinia.
“Dirvos” Skaitytojas,

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

visą kaimą! 

siregistruoti, net policijai į 
reikėjo griebtis palaikyti 
tvarką. Nesuvaldant, atvy
ko raitos policijos, kuri at
lėkus ėmė lipti ant minios. 
Alkani žmonės, susispaudę 
eilėse, nuo karščio ėmė alp
ti; tuos policija paėmus ant 
arklio nešė kur į pašalius 
ir numetė atsipeikėti, kur 
kiti juos vandeniu gaivino.

Kadangi nebuvo galima j 
nuramint alkanų valgyt no
rinčių žmonių, pradėta da
linti kortelės ateiti regis
truotis paskiromis dieno
mis. Dabar registruojama 
ir gerai išegzaminuojama. 
Žmonės laukia kada pradės 
vežti į tuos žadamus dar
bus. Ir iš Lietuvių labai 
daug susirašė ir laukia ži
nios išvažiuoti. Daugelis 
žada palikti žmonas mieste, 
veikėjai pasitraukia nuo 
organizacijinių darbų tai
kydamiesi prie gyvenimo 
sąlygų. Liūdnas vaizdas 
mieste matant bedarbių di
delius pulkus.

Katalikų fronte. Rugp. 
30 d. klebonas sušaukė pa
rapijos mitingą penkioms 
minutoms išrinkimui vieno 
asmens į bendrą Toronto 
katalikų bedarbių šelpimo 
komitetą. Susirinkimas tę
sėsi daugiau valandos, nes 
prasidėjo politikos ir ėmė 
vieni kitiems akis lupti. Iš
rodė kad tie žmonės gyve
na prieš Kristaus gimimą 
laikuose.

Parapijos vargoninkas, 
kurs jau treti metai veltui 
vargonuoja ir jam nusibo
do, paprašė 8 dolarių mėne
sinio atlyginimo, tai kaip 
prasidėjo lermavimas, iš
rodė kaip Žydo kumelaitę 
varžytinėms leidžiant. Ne
prieita prie nieko geresnio 
kaip tik pavesta jam susi
rengti koncertas ir pelnas 
pasilaikyti sau.

Toliau, du švogeriukai la
bai ėmė raudoti kaslink ko
respondencijų laikraščiuo
se, kad katalikus daug ap
rašo, vadino šnipais rašan
čius. Tiems žmoneliams iš
rodo kad tie kurie bažny
čioje lankosi, o nors viso
kias marmalienes kelia, yra 
geri ir apie juos negalima 
nieko į laikraščius rašyti.

Kurie bijote kad apie jus 
nerašytų, imkit patys skai
tyti laikraščius ir elgkites 
kaip pridera, niekas nera- 
šinės apie jūsų blogumus. 
Tarp jų eina didžiausi' ne
sutikimai, vieni kitų neuž
kenčia, purvina, bolševikuo- 
jasi, kiti save vadina geres
niais katalikais už kitus, ir 
taip riejasi, nors visi yra 
lygus, tos pačios klesos ir 
tame pačiame vežime sėdi.

Nauji miesteliai. Bedar
bių masės neturi jau nei ko 
valgyti nei kur gulėti. Kol 
vasara buvo, bedarbiai išsi- 
kraustę į priemiesčius, su
sidarę būdas gyveno lyg 
paskiruose miesteliuose po 
kelis šimtus. Budos išda
lintos numeriais ir po tau
tas. Nuvykęs į tokią vietą 
jauties lyg kokiam mieste
lyje: žmonės kaip skruzdės 
juda, vieni kelines lopo., ki
ti būdas taiso, treti bulves 
skuta; pačių darbo pečiukai 
rūksta, ir taip gyvenimas 
eina diena iš dienos. Dvie
juose tokiuose miesčiukuo
se buvo po virš tūkstantį 
bedarbių.

Dabar gi saulutė ima at
vėsti, oras darosi šaltesnis. 
Kur reiks tokiems varg
šams dėtis? Visi laukia iš 
valdžios kokio nors darbo, 
yg naujos saulės užtekant.

Toronto Draugas.

SLA. Pildomoji Taryba, 
po beveik dviejų dienų bar
nių ir ginčų, atrado kad p. 
Vitaitis, “Tėvynės” redak
torius, yra kaltas už suren
gtą užpuolimą ant S.L.A. 
Sekretorės P. Jurgeliutės.

Kitaip negalėjo ir būti, 
nes jis atrakino duris ir 
įleido savo žmoną į tą cen
tro raštinės kambarį kuria
me Jurgeliutė dirbo SLA. 
darbą. Tuo pat kalta ir Vi- 
taitienė, kuri atliko užpuo
limą.

Vienok, tuomi dalyko ne
užbaigė. Už tai susilauks 
pasmerkimo Pildomoji Ta
ryba vėl. Ir štai kodėl: Vi
taitis kaltas, reiškia mušty
nės įvyko ir jis jose gelbė
jo savo žmonai.

Bet Pild. Taryba Vitai- 
tienės klausime dar nuo
sprendžio neišnešė, atidėjo 
kitam suvažiavimui.

Kaip dabar išeina, išrodo 
kad musų Pild. Taryba su
sideda iš bedarbių, ji nori, 
pasinaudodama šiuo Vitai- 
čių surengtu skandalu, va
žinėti į suvažiavimus ir už 
kožną pasivažinėjimą plėš
ti sau pinigus, išnaudoti or
ganizaciją, naikinti jos iž
dą. Gal šauks ekstra suva
žiavimą, o gal Vitaitienės 
reikalą svarstys kitame re
guliariame posėdyje. Reiš
kia, vietoj atlikti paprastus 
SLA. reikalus į vieną ar dvi 
dienas, svarstys ponios Zo
sės klausimą dar dvi die
nas daugiau ir priduos Su
sivienijimui sąskaitas po 
$10 ir $15 už tas ekstra 
dienas.

Ką SLA. nariai sakys a- 
pie tokią “darbščią” savo 
valdybą, kuri deda didžiau
sias pastangas pradirbti 
kuodaugiausia pinigų iš S. 
L. A. iždo?

Ar Vitaitienė tokia svar
bi ir brangi musų Pild. Ta
rybai kad per du posėdžius 
negalėjo išnešti nuospren
dį? Jeigu jau neturi gėdos 
mėtyt SLA. pinigus tai rei
kėjo paimt tokią begėdišką 
drąsą ir nuspręst kad ji vi
sai nekalta”. Dabar gi pi
nigų mėtymas neužsibaigs.

Kaip dabar dalykas pa
likta, organizacijoj nebus 
ramybės, nariai neprivalo 
pakęsti iždo tuštinimo.

Čia matyt Vitaičio ir Ge
gužio gerai suplanuota: pa
likt Zosę ramybėje, toliau 
“atšals” narių upas ir se
kančiame suvažiavime ją 
padarys “nekalta”, kaip ko
munistai sako, gyvenimo 
aplinkybių “auka”!

Bet, brangus SLA. na
riai, ta šalta košė (“aiskry- 
mas”) skirtas jūsų ūpo at- 
šaldymui jūsų kišenini, jū
sų organizacijos iždui, per- 
brangiai apsieina.

“Gerbiamas” “Tėvynės” 
Redaktorius....

Dabar pažiūrėkim kokį 
redaktorių mes turim. Vi
taitis pats prisipažino prie 
muštynių, taigi:

1. Jis yra melagius, nes 
per “Sandarą” ir laiškais 
savo ištikimiems pasekė
jams melavo kad tai nebu
vę jų kaltė, jokių muštynių 
nebuvę, tik buvęs išmislas 
‘Dirvos’, ‘Vienybės’ ir ‘fa
šistų’ jį išstumti iš vietos.

2. Jis pora numerių at
gal ir “Tėvynėj” prirodinė
jo kad jo nereikia kaltinti, 
jis nesąs kaltas, o gerai ži

VITAITIS KALTAS
Vitaitis Prisipažino prie Kaltės, Sukompromituoja Sa

vo “Pasiaiškinimus” ir Melagystes buk Jį kas 
“Nekaltą” Užpuldinėdavo

nojo kad yra kaltas už nu
vedimą savo žmonos į jam 
nepriklausomą vietą ir už
leidimą jos sumušti S.L.A. 
sekretorę.

Pačios Vitaitienės pri
siųstam “paaiškinime” (Vi
taičio rašytame), irgi buvo 
prirodinėjama kad ne Jur
geliutė buvo sumušta, bet 
Vitaitienei ten šonkauliai 
sulaužyta, ir aiškinta kad 
Vitaitis ėjo “į redakciją 
pasiimt namon darbo”, nors 
redakcijos durys nuo SLA. 
viršutinės raštinės durų y- 
ra apie 15 pėdų toliau ir 
visai nėra “bendros durys” 
į redakciją.

(“Dirva” tokio melagin
go rašto negalėjo talpinti.)

3. Jis rengė smurtą iš
mesti Jurgeliutę ir S.L.A. 
sekretorės vietos.

4. Jis turi pridirbęs kitų 
skandalų SLA. pastogėje.

Na ir su tokiais “atsižy- 
mėjimais” žmogų Pildomo
ji Taryba palieka kad jis 
narius “mokytų” kaip rei
kia dorai gyventi, kaip auk
lėti šeimyną, ir tt.

Jeigu tai butų kokio pri
vatinio laikraščio redakto
rius butų tiek to, bet dabar, 
didžiausia pasaulyje Lietu
vių organizacija savo min
ties vadu turi tokį žmoge
lį ir negali niekaip jo at
sikratyti ....

Jeigu SLA. puls žemyn o 
ne augs ir jeigu demorali
zacija dar labiau tarp SLA. 
narių didės tai bus ačiū 
tam kad nariai palaiko or- 
ganizacijofe priešakyj skan
dalistus ir smurtininkus.

S. L.
B

“DIRVOS” 1 
DATAI Į

IV.
Apačioje padu 

L. A. kandidatų 
ra galutinas. Ka 

1 (i iš eilės, čia į 
mi kandidatai, yi 
antro pasirinki] 
rie gali dar pen 
pasirinkimą, kit 
užims nauji, p! 
tarus su kitom 
mis ir laikrašči;

Kitame numei 
duota kitų kok 
rėti kandidatai.

Kokios koloni 
numatę siųski! 
jūsų kandidatai 
nėti. Tik atmii 
spirkit ant jų, 
ir dirbti bendr 
rim ką laimėti.

“Dirvos’ 
iŠ

Juozas J.
J. Grinius,

M. Vokiet 
Dr. K. Dr

P. Jurgeli
V. M. če

Jonas Ta 
Adv. K.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviai sporto vadovai 

New Yorko srityje neatsi
lieka nuo gyvenimo reika
lų, kas pasitvirtina nekuriu 
žymesnių atletų sumanymu 
prisiruošti pasitikti Lietu
vos sporto atstovus į 1932 
metų Olympiadą Los Ange
les. Žymesni sporto vadai 
susirinko Brooklyne ir ap
tarė pasidarbuoti šią žie
mą surengimu gerų atletiš
kų dalykų, kurių pelnas bu
tų paskirtas Brooklyno Lie
tuvių Olympiados Komite
tui. Dalyvavo pasitarime 
Billy Lee (Vaškas), New 
Yorko atletiškas direkto
rius, Andy Kandrat, risti- 
kas, K. Požėlą, ristikas, Joe 
Ginkus, kumštininkų mana- 
džeris; taipgi “Vienybės” 
redaktoriai Valaitis ir Kru- 
žintaitis.

Rugsėjo mėn. pradedama 
veikimas, kurin bus sten
giamasi pritraukti žymes
nius Lietuvius sportinin
kus.

Kitų kolonijų Lietuviai 
gali irgi rengtis priimti ir 
pavaišinti Lietuvos atsto
vus vykstančius į Olympia
dą. Reporteris.

Dr. šimk 
Dr. Pusk

P. Pivar 
J. Ambi 
St. Moc 
J. Janu 
M. A. I

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.

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje”
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Rašo K. S. Karpavičius.

“DIRVOS” REKOMENDUOJAMI KANDI
DATAI Į SLA. PILD. TARYBA

IV.
Apačioje paduodamas S. 

L. A. kandidatų sąrašas nė
ra galutinas. Kaip pažymė
ti iš eilės, čia proponuoja- 
mi kandidatai yra pirmo ir 
antro pasirinkimo. Neku- 
rie gali dar pereiti Į pirmą 
pasirinkimą, kitų vietas gal 
užims nauji, plačiau susi
tarus su kitomis kolonijo
mis ir laikraščiais.

Kitame numeryje bus pa
duota kitų kolonijų nužiū
rėti kandidatai.

Kokios kolonijos turit ką 
numatę siųskit “Dirvai’,’ 
jūsų kandidatai bus pami
nėti. Tik atminkit, neužsi- 
spirkit ant jų, reikia tartis 
ir dirbti bendrai jeigu no
rim ką laimėti.

EKSTRA!, 
Brocklyniečių Pasitari
mas SLA. Reikalais
Gauta žinių iš Brooklyno 

kad Rugsėjo 4 d. pasitari
me tarp New Yorko ir New 
Jersey veikėjų apie S. L. A. 
kandidatus paaiškėjo kad 
tarp tautininkų veikėjų Ba
čiunas, Tareila. Jurgeliutė 
eina visu frontu.

Kitame numeryje tilps to 
pasitarimo aprašymas, nes 
šiam numeriui atėjo pervė- 
lai.

Kitame numeryje taipgi 
patalpinsime svarbų laišką 
Jono Tareilos iš Waterbu
ry, Conn., seno SLA. veikė
jo, kurį tautininkai remia 
ant SLA. iždininko.

DIRVA

BAČIUNO ATSAKYMAS

KELETAS FAKTŲ
APIE BAČIUNĄ

Juozas J. Bačiunas yra 
viduramžis žmogus, pasek
mingas biznierius, Tabor 
Golfo Farmos savininkas. 
Jis yra gimęs Lietuvoj ir 
čia jaunas atvežtas ir už
augęs. Čia mokinęsis, ir 
dirbęs prie laikraščių, yra 
buvęs spaustuvninkas-laik- 
raštininkas, taigi gerai ap
sipažinęs su musų visuome
nišku gyvenimu.

Yra narys S.L.A. 60-tos 
kp. Grand Rapids, Mich.

Jis iškėlė numarintą Su
sivienijimo Senelių Prieg
laudos klausimą ir pereita
me SLA. Seime pasiūlė 10 
akrų savo farmos dovanai 
senelių prieglaudai. Tas la
bai nepatiko Gegužiui ir 
Vitaičiui ir jie bandė užsi
ginti apie tai nieko nežino
ję.... Nors visi SLA. na
riai reikalauja senelių prie
glaudos, Gegužis su Vitai- 
čiu ir dabar stengiasi tą 
klausimą marinti, nes mat 
ne iš jų sumanymas kilo...

THINGS THAT NEVER HAPPEH
Lnter-uaiT Cartoon Co., N. Y.
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“Dirvos” Rekomenduojami Kandidatai 
Į S. L. A. Pildomąją Tarybą

Ant Prezidento:
Juozas J. Bačiunas, Sodus, Mich.
J. Grinius, Philadelphia, Pa.

Ant Vice-Prezidento:
M. Vokietaitis New Haven, Conn.
Dr. K. Drangelis Chicago, Ill.

Ant Sekretoriaus:
P. Jurgeliutč New York City
V. M. Čekanauskas Hartford, Conn.

Ant Iždininko:
Jonas Tareila Waterbury, Conn.
Adv. K. Gugis Chicago, Ill.

Ant Daktaro-Kvotejo
Dr. Šimkus Chicago, Ill.
Dr. Puskunigis Worcester, Mass.

Ant Iždo Globėjų:
P. Pivaronas Pittsburgh, Pa.
J. Ambraziejus Brooklyn, N. Y.
S L Mockus So. Moston, Mass.
J. Januškevičius, Jr. Hartford, Conn.
M. A. Raginskas Plymouth, Pa.

KODĖL “DIRVA” REMIA BAČIUNĄ
Šiais laikais, ir tokiai or

ganizacijai kaip SLA., po
litikierių nereikia, bet rei
kia pasišventusių darbinin
kų.

Kada patyriau iš Chica- 
giečių kad J. J. Bačiunas 
gal kandidatuos i S.L.A. 
Prezidentus, Birželio 5 d. 
1931 m. pasiunčiau jam ši
tokio turinio laišką:

“Gerbiamas Tamista: Aš 
patyriau jog Tamista kan- 
didatuosit Į SLA. preziden
tus, todėl prašau atsakyt 
man keletą klausimų.

“Mano nuomone, kas da
bar kandidatuos turi pa
tiekti SLA. nariams taip 
vadinamą platformą, kad 
nariai žinotų ką gero žadat 
organizacijai jeigu tapsit 
išrinktas. Kitaip nėra pra
smės kandidatuoti.

“1. Ką žadat Susivieni
jimui iš ekonominio atžvil
gio: ar Jūsų tarnyba su
taupys kiek pinigų organi-

TIKRI IR 
NETIKRI

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

zacijai, kad nariai tikrai 
galėtų pasakyt jog va tas 
tai* prezidentas.

“2. Ką žadat jaunimo or
ganizavimo klausime ? Ar 
yra vilties prirašyti jauni
mo daugiau negu yra pri
rašyta, ir kokiu budu prie 
to eisite?

“Mano mintis štai kokia: 
Reikia dėti didžiausias pa
stangas jaunimas pritrauk
ti j SLA. pakol dar jų tėvai 
gyvi. Paskui jau bus pėr- 
vėlai. Prie to, jeigu jauni
mo nesirašys, mes vidur- 
žiai sulauksim sunkios naš
tos kada ims senieji nariai 
mirti, o tie kurie dabar yra 
viduramžiais tuoj liks per- 
seni j SLA. rašytis. Reikia 
darbuotis kad ir tuos vi
duramžius prirašius.

“Aš manau kad Susivie
nijimui reiks gryžt atgal 
prie seniau buvusios labda- 
ringos-broliškos organiza
cijos, kokiai privalom dirb
ti iš pasišventimo, o ne kad 
eiti j valdybą ir naudotis 
iždu iki dar pinigų yra. 
Reikės kad valdyba dirbtų 
iš pasišventimo, reikės kad 
SLA. komisijos kuomažiau 
naudotųsi iždu, kad kitokie 
pinigai nesiaikvotų ir vis
kas butų kraunama Į gūžte
lę, jeigu norim kad liktų 
mums ateičiai pašalpas ir 
pomirtines mokėti.

“Tokios mano mintys, ir 
prašau pasigalvot ir atsa
kyt į šį laišką, kad žinočiau 
ar Tamistos kandidatūrą 
apsimokės remti.”

- “Sodus, Mich., 
Birž. 11, 1931.

“Gavęs Jūsų laišką turiu 
pasakyt kad viską šiuo kar
tu sunku išdėstyti. Pateik
siu trumpoj formoj.

“Ekonomija turi būti įve
sta Susivienijime; vengti 
kiek galima komisijų ir Ta
rybos suvažiavimų ir pjau
styti kitas išlaidas, kaip tai 
visų pagelbininkų preziden
tui, kasieriui ir down the 
line. Jei man reikės pagel- 
bininko tai aš savo algą 
jam pavesiu ir dar iš savęs 
primokėsiu. Kaip žinote, 
mano gyvenimas yra aprū
pintas, aš tik noriu kad Su
sivienijimas bujotų, aš ypa
tiškai materialiai iš Susi
vienijimo sau nieko neno
riu, mano materialis gyve
nimas aprūpintas, tai Susi
vienijimui ekstra savo išlai
dų nedarysiu ir žiūrėsiu 
kad ir kiti taip pasielgtų.

“Tarp narių manau pa
laikyti ypatišką kontaktą: 
kiekvienam naujai prisira
šiusiam nariui pasiųst ypa
tišką laišką su padėka už 
prisidėjimą prie Susivieni
jimo ir kviesti kad jis pasi
stengtų savo draugą prira
šyti prie SLA., ir tt. Čia 
yra labai mažos išlaidos, aš 
pats tą padengsiu.

“Mėginti jaunimą įtrau
kti į darbą. Nurodyti kuo
poms kad jos turėtų į savo 
valdybą nors du jaunuoliu 
Įtraukt, kur jaunuolių kuo
pos nėra; jie būdami kuo
pų valdybos nariais steng
sis kiek galėdami savo 
draugus į kuopą pritraukti. 
Taipgi ‘Tėvynėj’ rašyt jau
nuoliams suprantamų da
lykų.

“Turėdamas 7 mėnesius 
liuoso laiko žiemą, vieton 
ką važiuoti į Floridą (o tas 
man kainuoja pinigų, o nie
ko gero tuomi nenuveikiu) 
tai manau važinėti po di
desnes kuopas ypatiškai be 
kaštų Susivienijimui. Ypa
tiškai manau atgaivinti Su
sivienijimo nuslopintą bro
lišką meilę, pasišventimą 
del SLA. ir labdaringumą. 
Duoti naujos dvasios, ūpo 
ir energijos vietos nariams. 
Taipgi įnešti j jų vietini 
gyvenimą naujų sumany
mų. Jaunimą susitikti ir su 
jais ypatiškai pasikalbėti, 
— aš čia augęs, aš juos su
prantu. Nurodyti jaunimui 
naudą kokią jie gaus iš S. 
L. A.

“Važiuodamas po koloni
jas žinosiu žmonių norus, 
Itada bus geriau orientuotis

ir duoti jiems ko jie nori.
“Steigti prieglaudos na

mą arba du. Turiu dviejų 
žymių Amerikonų prisiža- 
dėjimus aukaut gana stam
bių aukų, manau gauti ir 
daugiau. Manau bus leng
va padaryti, neabejoju ir 
tarp savųjų atsiras su di
desnėmis aukomis.

“Reikia rast būdas palai
kymui narių prie SLA. iš
tikus nelaimei, kaip tai be
darbei ir tt. ‘Tėvynė’ turė
tų būti SLA. organas.

“Išsijoti SLA. investmen- 
tus. Čia aš nemanau dary
ti revoliucinės permainos. 
Prisitaikant laikui, reikia 
mėginti kaip kurias seku- 
racijas kurios dabar yra se
cond mortgage bonds, Įdė
ti į first mortgage. Yra 
kaip kurios už kurias jau 
nuošimčių, nemoka, Įdėti Į 
first class, ir nurodyti S. 
L. A. nariams už kiek seku- 
racijos yra perkamos’, ir tt. 
(Dabar SČA. nariai nieko 
nežino ir niekas nenori kad 
jie žinotų.—K.S.K.). Su in- 
vestmentais esu šiek-tiek 
susipažinęs: buvau Junior 
Officer trečiame didžiau
siame banke Chicagoje, esu 
direktorius vietiniam ban
ke Benton Harbor, Mich.

“Su pagalba
J. J. Bačiunas.”

(Bus daugiau)

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

“Žagarės Aidas”
Pačioje Pakuršėje, Žagarėje, iš

eina naujas laikraštis, “ŽAGARĖS 
AIDAS”. Tai visai nepolitinis, gry
nai informacinio pobūdžio Pakuršės 
Lietuviams skiriamas savaitraštis. 
Jame pirmoj eilėj smulkiai aprašo
ma Žagarės gyvenimas, toliau Ak
menės, Kruopių, Gruzdžių, Šakynos, 
Papilės, Skaistgirio, Joniškio, Ma
žeikių, Viekšnių ir daugelio kitų ap
linkinių miestų bei apielinkių gyve
nimas. Metams kaštuoja $1.00. Ra
šykit:

“ŽAGARĖS AIDAS” 
Turgaus g. 33, Žagarė, Lithuania.

“Tautos Balso” Nr. 2
Jau išėjo iš spaudos Lietu

vių Tautinės Katalikų Bažny
čios organas, 2-ras numeris Ir 
šis numeris yra įdomus ■ ir tu
riningas. Metams kaina $1.50. 
Adresas: “Tautos Balsas”,
1743 N. Sumner avė.,- Scran
ton, Pa.

Dar blogiau, jie patys ir 
per savo agentus skelbia 
kad Bačiunas “nori padaryt 
biznio iš senelių”. Mat, se
neliai eisią Į Bačiuno lau
kus golfą lošti.... Bačiu
nas gi sako kad seneliai jo 
farmoje vasarą gautų daug 
užsidirbti (tie kurie nori ir 
gali) ir uždirbtų dalį užlai
kymo ir maisto prieglau
dai, kas mažiau Susivieni
jimui kaštuotų ir nariams 
nereiktų taip daug aukau
ti.

Bačiunas turi daug gerų 
ir naudingų sumanymų or
ganizacijos augimui ir plė- 
timuisi, kaip jo laiške ma
tot.

Dabar Bachinas su žmo-l 
na lankosi Lietuvoje, gryž- 
ta atgal šio mėnesio pabai
goje.

Gautuose pranešimuose 
iš Bostono, Brooklyno, Chi- 
cagos ir kitur tarp numa
tomų kandidatų visur mini
ma Juozas J. Bačiunas.
(Kitame numeryje bus ki

ti kandidatai ir jų pro
gramas.)

Mokslas Nugalėjo Ta
bako Negerumus

Nuo pat to laiko kaip baltas 
žmogus susipažino su tabaku, 
buvo dedama pastangos praša
lint iš tabako tą žiaurų kartu
mą kuris neduoda rūkytojui 
turėti pilno malonumo iš rūky
mo: Kiekviename lape taba-

SĄJUNGOS ATSTOVAI 
AUG. GRICIUS 
GRYŽTA

LIETUVOS ŽURNALISTŲ
ANT. BRUŽAS ir

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

(Per Gothenburgą) 
RENGIAMA

Švedų Amerikos Linijos
Patogiu Motorlaiviu “Gripsholm”

KAINOS
Iš New Yorko (ar Bostono) per Klaipėdą_____ $ 94.50
Iš Klaipėdos į New Y orkų ar Bostonų_____ $102.50
Ten ir atgal (Round Trip)_________________$150.00

“Revenue” ir Pagalbos mokasi atskirai
Gerbiami svečiai į Lietuva gryžta tuo naciu motorlaiviu kuriuo 
atvyko į Ameriką. Lietuviai mananti aplankyt Lietuvą rudeniop, 
keliaudami šia ekskursija turės progos savo tarpe turėt garbės da
lyvius, kurie suteiks įspūdžių iš kelionės Amerikos Lietuvių kolo
nijose. Svečiai žurnalistai, būdami kelionės ekspertais, suteiks 
naudingų patarimų kaip Lietuvoj atostogauti ar apsigyventi. Iš 
Švedijos per Kalmarą, Švedų Amerikos Linijos laivas “Borgholm" 
nuveža tiesiog į Klaipėdą.
Norinti puikiai ir patogiai keliauti į Lietuvą, naudokitės šia pro

ga. Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinį agenta arba j:
SWEDISH AMERICAN LINE

21 STATE STREET NEW YORK CITY

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELANDį NEW YORK
“The Lake Cities Express

PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

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

(Be Ekstra Primokėjimų)

INDIVIDUALĖMIS SĖDYNĖMIS VAGONAI
MIEGAMI VAGONAI — VALGOMI

Kasdien

PUIKUS 
VAGONAI

ko, nežiūrint kur jis auginamas I 
ir kokios rūšies nebūtų, randa
si tam tikri elementai kurie, 
rūkant tabaką, turi ėdantį kar
tumą ir Įdiegia švelnius gerk
les organus. Tai nėra kaltė ta
bako rūšies, nes gamta tabaką 
tokiu padarė. Bet mokslo ap
sukrumas pagaliau atsiekė to 
kad gali prašalint tą ėdantį ne- j 
malonumą.

Net Indijonai žinojo kad sau
lė nokina. Todėl tai jie džio
vindavo tabaką saulėje pirm 
rūkymo. Tas ištraukdavo tam 
tikrą drėgnumą ir tabakas ga
lėjo geriau degti. Tas taipgi i 
prigelbėdavo pagerint tabako j 
skonį. Bet Indijonai, nors gal 
ir suprato kad ugnis valo, jie' 
neturėjo gana'supratimo išvy-l 
styti “kepinimo” procesą pra-, 
šalinimui žiaurių gerklę, ėdan-1 
čių medegų kurios natūraliai į 
randasi kožname tabake, šis Į 
procesas, kuriame naudojama 
ultra-violetiniai spinduliai, ta
po išrastas ir naudojamas iš
imtinai išdirbėjų Lucky Strike 
Cigaretų.

Ta žiauri medega tokiu pro
cesu išimta iš tabako, parduo
dama išdirbėjams chemišku mi
šinių, kurie naudojama kovai 
prieš avių odos ligas, taip pat 
ir naikinimui medžius, gėles ir 
daržoves ėdančių kirminų ir 
vabzdžių. Taip tai šie žiaurus 
dalykai, gamtišku budu esanti 
tabako lapuose, nežiūrint kai
nos ar rūšies, nesiranda Lucky 
Strike Cigarętuose.

Jie išimti ■— taigi jų nėra. 
(Skelbimas.)

MODERNIŠKAS PLIENINIS
Rezervacijų ir Informacijų šaukit City Ticket

TRAUKINIS
Office CHerry 1842 

arba Depot Ticket Office MAin 0116

THE ROUTE OF THE ERIE LIMITED
New Yorko Stotis

Laivų
randasi gretimai visų 

prieplaukų

arba sopranui ....................
arba sopranui ....................
solo tenorui arba sopranui 
arba sopranui ....................
PAPUOŠTA, duetas ........

50c

50c 
50c 
60c 
50c 
60c 
60c 
35c 
35c 
30c
30 

30c 
30c 
10c 
25c 
50c 
60c

“Margučio” (A. Vanagaičio) Dainos
Šioje knygoje yra 34 Vanagaičio dainos del solistų, chorų ir 

šiaip padainuoti. Nupiginta už . . ......................................

DUL DUL DŪDELE, solo, tenorui . .-..........................................
’ STASYS, solo, tenorui 

MAMYTĖ, solo .tenorui 
Aš BIJAU PASAKYT, 
GODELĖ, solo tenorui 
NAKTIS SVAJONĖMS
VILNIUS, mišram chorui ..................*................................. ,....
VĖJUŽĖLIS, mišram chorui ........................................................
VAKARO ILGĖSIS, mišram chorui ...................... . ..................
MALDA už Žuvusius Lietuvos Karžygius, mišram chorui . . 
MOLIO UZBONAS ir Nuo Putino ant Avietės, mišr. ch..........
MUZIKA-MUZIKA, mišram chorui ..........................................
ULONAI, mišram chorui ..............................................................
TRYS GIESMĖS (Veni Creator, O Salutaris, Tantum Ergo) 
TU IR Aš (naujausia) mišram chorui ....................................
DAINUOK MAN DAINĄ, vienam balsui arba dviem ..........

Dr. Vinco Kudirkos — “Kanklės”
“DIRVA” DAR TURI SENOVIŠKŲ DAINŲ “KANKLĖS’ 
Sutaisė Dr. V. Kudirka — Kteuriems Vyriškiems Balsams

Telpa net 18-ka dainų tokių kaip Sėjau Rūtą, Močiute Mano. 
Ant Kalno Karklui, Šėriau Žirgelį, Ant Kalno Malūnėlis, 

Ko Liūdi, Putinėli, Kur Upelis Teka, Loja Šunes, ir tt.
Kaina su gaidomis ir žodžiais .......................................... - .. . 50c

“DIRVA”’
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO



DIRVA

Du Lietuvos žurnalistai, 
Antanas Bružas ir Augus
tinas Gricius, pirmutiniai 
sumanė ir atvyko apsipa- 
žinti su Amerikiečių Lietu
vių gyvenimu. Jiedu trum
pu savo buvimu aplankė 
keletą miestų ir visas Lie
tuviškas redakcijas.

Atvyko ne kokios politi
kos reikalais bet tik pasipa
žinti su mumis, kaip Ame
rikiečiai daro važiuodami į 
Lietuvą, ir suderinti laik
raštininkus. Tačiau ir to 
mažo, nors naudingo, tiks
lo negalėjo atsiekti, nes mu
sų partiviškos sienos nepri
leido.

Kaipo Lietuvos žurnalis- 
tų-laikraštininkų 
nariai, norėdami 
Amerikiečius su 
laikraštininkais, 
daryti artimus draugingus 
santikius ir bendradarbia
vimą. Bet kur tau: mūsiš
kiai socialistai, gavę iš Ber- 
lino nuo Plečkaitininkų ko
kį ten “persergėjimą”, at
sisakė visai ką bendro tu
rėti su Lietuvos žurnalis
tais. Katalikų spauda taip 
pat pasakė negalinti, nes 
negavusi nuo savo vienmin
čių jokio žodžio....

Bružas ir Gricius gi no
rėjo užvesti bendradarbia
vimą, kad musų laikraščiai 
Amerikoje talpintų teisin
gas žinias apie Lietuvą, o 
ne tokias kurios tik griau
na, žudo Amerikiečių inte
resą apie tą kraštą kurin 
rengiasi važiuoti ir baigti 
savo senatvę, ir su kuriuo 
mes taip tampriai surišti.

Jie nereikalavo kad laik
raščiai perkeistų savo nusi
statymų prieš valdžią, ne
sakė kad reikia pamesti sa
vo pažiūras—to gali laiky
tis ir kovoti už demokratiz
mus ir seimus, bet kuo kal
ta turi būti pati Lietuva? 
Ji yra ir bus Lietuva ir Lie
tuvių šalis.

Tačiau musų opozicijos 
spauda turi būti partiviška 
visame ir jos žinios apie 
Lietuvą vienpusiškos. Tik
rų, teisingų žinių nepagei
dauja.

Lietuvoje visų partijų 
žurnalistai priguli vienoje 
organizacijoje, bet mūsiš
kiai žurnalistai jos narių- 
svečių nusigando....

BRUŽAS IR GRICIUS
 *—-------------------------------

Bružas ir Gricius šnipinė
jimas čia butų beprasmis. 
Taigi primesti jiems tą yra 
nesąmonė.

Katalikai, socialistai ir 
komunistai tų svečių nepri
sileidžia nei ištolo kiek lie
čiasi jų pasekėjų. Mat, bi
jo kad du vyrai, pabuvę 
Amerikoj mėnesį laiko, ne
sugriautų jų visų per eiles 
metų subudavotų gremėz
dų.... Reiškia, tie parti- 
viški gremėzdai tokie silp
ni kad jų redaktoriai veli
ja verčiau tuos gremzdus 
laikyti paslėpus kad nepri
eitų saulės šviesos....

tininkų prieš Amerikiečius 
nusistatę.

Pažintis su Amerikiečiais 
davė naujų minčių Prof. M. 
Biržiškai, davė ir Bružui 
su Gricium. Pažintys daug 
padarė ir Amerikiečiams 
kurie apsilankė Lietuvoje. 
Kurie dar nebuvo, tie ir po 
šiai dienai kalba apie “dar
bininkų šaudymus”, apie 
politiškus “vulkanus”, apie 
badą ir bedarbes Lietuvoje. 
Buvusiam to niekas neįkal
bės. Taigi, taip persikeičia 
mintys apie mus Ameri
kiečius ir tų Lietuvos žmo
nių kurie su mumis susipa- 
žysta.

sąjungos 
suartinti 
Lietuvos 

siūlė su-

Toliau, kaip tik jie išlipo 
ant Amerikos žemelės, opo
zicijos spauda ėmė šnipinė
ti ir skelbti buk jie atvažia
vę kaipo dabartinės vyriau
sybės špiegai.... Nei sis 
nei tas. Išrodo kad Ame
rikon iš Lietuvos niekas 
negali kitaip atvažiuot kaip 
tik valdžios siunčiamas ko 
tai šnipinėti. Bet ko? Ar 
Lietuvoj dar nėra žinoma 
apie mus užtektinai? Ar 
ten neturi užtektinai infor
macijų net apie pačius tuos 
kurie jaučiasi kad apie juos 
kam nors gali ten rūpėti? 
Ar ne per eiles metų čia gy
vena Lietuvos konsulai, ku
rie, jeigu kokių informaci
jų apie kurį nors asmenį 
reiktų, gali ten pasiųsti? 
Juk veik kasdien su jais su
sieina. Taip pat konsulai 
seka musų spaudą ir žino 
musų judėjimą.

Tokių viešų žmonių kaip

Baudžiauninkė
Keturių veiksmų drama iš baudžiavos laikų Paraše K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito num.)

Mykolas (visiems nutilus, priėjęs su vai
niku netoli Naruto, iškilmingai kalba): 
Iš gilių miškų, nepereinamų pelkių, smar
kaus bado išginti ėjom jieškoti kvepian
čios daubos sidabrinių rugių, auksinių 
kviečių lauko! Ėjom, ėjom per miškus, gi
rias, per balas, bičių gyvenimus ir meškų 
patalus! šalčius ir lietus kentėjom, nie
kas musų nepasigailėjo. Pasigailėjo mu
sų senutis senutėlis meškinas, ir pasakė 
mums kalbėdamas: Eikite toliau, kur ko
jos neša, kur strazdas lekia, o ateisit pas 
Poną Narutą, kuris aukštame dvare gy
vena, turi didžius laukus užsėtus javais, o 
mažai namuose prociauninkų. Eikit tenai,*

rim but linksmi, kitaip negyventume.... 
Man smagu kad ponaitis mus supranti.... 
(Muzikantai ima griežti.)

Pranas: Onute, aš norėčiau šokt su ta
vim ....

Ona: Negali, ponaičiui butų sarmata 
su manim....

Pranas (galva rodydamas į vidun nu
ėjusius) : Jei ne tie tenai, vesčiau tave 
šokti....

(Rapolas šnairai žiuri į juos, kumšte
li kitiems. Mykolas tą pamatęs ineina 
į tarpą Onos ir Prano, su alum Pra
nui.)

Mykolas: Onute, papjaustyk daugiau 
sūrio.... Ponaitis gersi daugiau alaus?

KAIP ŽMOGUS
MIEGA

Dr. H. M. Johnson darė 
Mellon Institute Pittsbur-
ge tyrinėjimus apie žmo
nių miegą. Jis išstudijavo
200 ypatų — vyrų, moterų 
ir vaikų — miegą ir padarė 
net 2,500,000 patėmijimų iš 
jų miegojimo budo. Po to
kio skaičiaus patėmijimų 
jis tikrai gali sakyti kaip 
žmonės miega.

Tokio dalyko kaip “mie
gojau kaip rąstas nepasiju
dindamas”, sako Dr. John
son visai nėra. Tiktai vie
nu atveju iš visų 2,500,000 
atsitikimų vienas miegoto- 
jas išgulėjo, per naktį nesi
judindamas, bet tiktai toks 
kurs buvo vaistais užmig
dytas ir tai labai stipriais.

Vyrai daugiau juda mie-

Karalius Remia šalį
Anglijos karalius, 

damas pagelbėt Anglijai iš
sikasti iš finansinio krizio 
šiose dienose padovanojo iš 
savo ineigų $250,000 Į vals
tybės iždą.

“Dirvos” Redakcija pada
rė bendradarbiavimo su
tartį su Lietuvos Žurnalistų 
Sąjunga, ir tuomi galės pa
tiekti skaitytojams naudin
gų žinių ir šiaip raštų apie 
Lietuvą, tokių kurie Ame
rikiečiams bus reikalingi ir 
svarbus.

Prie pabaigos reikia pri
minti kad musų svečiai žur
nalistai turės bėdos sugry- 
žę namon: jų draugai turės 
juos “kašieryt”, nes kai jie 
ims rašyt ir pasakot savo 
įspūdžius apie Ameriką, sa
kys kad ir jie, kaip Prof. 
M. Biržiška,' “apsikrėtė”
Amerikonizmu ir giria, o 
ne peikia Amerikiečius,
kaip daugelis ypač laikraš-' buvo 1920 metais.

nore-

Amerikos Bemoksliai
1930 metų statistikos pa

rodo kad Suvienytose Val
stijose yra 4 nuošimčiai to
kių žmonių kurie nemoka 
skaityt nei rašyt. Vienok 
nuo 1920 metų per 10 metų 
bemokslių skaičius apmažė
jo 2 nuošimčiais.

Išviso bemokslių šioje ša
lyje priskaityta 4,283,753, 
arba 648,152 mažiau negu

BUČIAU LINKSMAS
Bučiau linksmas ir laimingas

Skausmus užgesinęs, 
Jei galėčiau mylimiausią

Priglaust prie krutinės,
Prie krutinės tos ugninės,

Kur liepsnojo džiaugsmas,
Kur žydėjo šventa meilė

Ir klestėjo jausmas.
Joj klestėjo meilės jausmas

Ir širdį bučiavo,
0 širdužė jų užburta

Tik dainas dainavo.
Nes karštai, karštai mylėjau

Aš jauną mergelę,
Ir ji man aušroj jaunystės

Švietė kaip saulelė!
Bet neilgai ji man švietė

Ir džiaugsmu žydėjo —
Mane karštai pamylėjus

Į kapus nuėjo. ...
Ir nuėjo netikėtai

Aušroje jaunystės,
Vos iš glėbio išsisukus

Linksmos kūdikystės....
Ir paniuro, apsiniaukė

Mano širdužėlė
Kad ji dingo, kad ji žuvo

Lyg nuo šalnų gėlė....
Ir šiandien dar aštrus skausmai

Drasko man krutinę,
Mano džiaugsmus ir svajones

Su mirtim nuskynę....
Ei, kad mano mergužėlė

Prisikelt galėtų,
Vėl man skaisti laimės saulė

Naujai užtekėtų.
Vėl priglausčiau aš mergelę

Prie karštos krutinės,
Aš visuomet bučiau linksmas,

O ne nusiminęs....
Jonas Morkūnas.

padėkit jam nupjauti javus, o jis pavalgy
dins ir pagirdys jus. Mes ant tavo mylis- 
tos atėjom, tavo javus nupjovėm ir vaini
ką atnešam, ne iš aukso, ne iš sidabro, bet 
iš deimanto rugių, iš gintaro kviečių. Kla- 
rissime, eminentisime, vestre dominatio, 
vakatio, oratio šektenrete, vere, gruški, 
vodeški gamtiški. Lopatatum kojatum, co 
to za paukštatum.... Bum!.... (Duoda 
Narutui vainiką, tas pinigais apdovanoja 
visus paeiliu.)*

Narutas (visiems): Vyrai ir mergos, 
mano gerieji darbininkai, eikit prie stalo, 
pasivalgykit ir pasičiastavokit už jūsų ge
rą darbą ir greitą suvalymą laukų!

(Laike “oracijos” Pranas stovi šalę 
Naruto, aiškiai prieš Oną, kuri jį ma
tydama jaučia jo meilę. Poni, Kuni
gas ir Malvina stovi toliau kairėj. Ap
dovanoti darbininkai visi puolasi prie 
stalų, valgo, geria alų. Atsiranda mu
zikantai, poros ima šokti.)

Poni (Kunigui, Malvinai ir Narutui): 
Tegul jie sau linksminasi. Mes eisim į vi
dų ant arbatos. ... (Visi eina. Malvina 
dėbteli į Praną ir likus nuo anų, prieina 
prie jo.)

Malvina: Einam,, ponas Pranai, pasi
vaikščioti iki atbatai.... Aš nenoriu čia 
su chlopais but....

Pranas: Eik, pąnele, į vidų. Aš ateisiu. 
Kur nenueisim vis tik save rasim.... Kam 
eiti. ...

Rapolas (priėjęs prie Onos): O tu ko 
negeri, ar strajinies prieš ponaitį? (Ver
čia jai prie burnos puodą alaus.)

Ona (atstumus gėrimą): Nenoriu, ne
siūlyk man....

Rapolas: Kokia mandra pasidarei kai 
ponaitis kelis kartus žnybtelėjo į pašonę!

Ona: O kas tau darbo?! (Nusisuka.) 
(Pranas nori bėgt prie Onos, bet tuo 
tarpu kiti nusitempia Rapolą šalin. 
Ona patėmijus kad Pranas tą matė, 
susimaišo.)

Malvina (dėbtelėjus kur Pranas žiuri): 
Tau patinka ta driskė.... Kitaip tu prie 
chlopų nesisukinėtum....

•Pranas (rustai): Atsiprašau, panele, 
mano tėvo darbininkai ne driskiai! Mes 
užlaikom darbininkus gerai!

Malvina: Kodėl ne, jei yra kam apie 
chlopus rūpintis.... Verks jie kai tu iš
važiuosi. ... o ypač ta—! (galvos krestelė
jimu parodo į Oną. Ir nusiskubina į vi
dų, pavydo apimta:)

Pranas (sau): Tai ragana.... Atva
žiavo neprašyta, ir sekioja kur tik aš ei
nu. .. . (Eina prie stalo.)

Mykolas: Ponaiti, gersi su mumis? 
Prašom, nepasišlykštėk! Juk tai tavo tė
velio gėrimas. Gal nori užkąsti?

Ona (pasiskubina paduoti Pranui duo
nos, sūrio, Mykolas paduoda alaus): Pra
šau, ponaiti, jeigu priimsi iš mano ran
kos. ... (laiko lėkštę su suriu, Pranas ima 
ir valgo.)

Pranas (paploja Onai per žandą): Iš 
tavęs, mielai; ačiū.... (Lieka vienudu.) 
Žinai, Onute, taip aš noriu būti vienas iš 
jūsų ir su tavim būti kartu.... Jus tokie 
linksmi,' kaip lauko paukšteliai....

Ona (akis nuleidus): Tiesa, ponaiti, lin
ksmi mes, bet iš prievartos.... Mes tu-į

Pranas: Ne, dėkui, jums neužteks.... 
Aš atsigeriu jo....

Scena 3.
Iš dešinės ateina ubagė tarbomis apsikar

sčius. Pradeda temti.
Rapolas (pusgirtis, pamatęs ubagę): Ir 

ji čia! Kelintoj parapijoj būdama suuodė 
kad čia pabaigtuvės! aNori alaus, sene? 
(Lieja tuščiu puodeliu jai j veidą.)

(Pranas piktai dėbteli į Rapolą. Jis 
nuslenka už kitų. Ona ir Pranas pri
eina prie ubagės, vienas prineša duo
nos, kitas sūrio, valgydina ją. Pra
nas savo puodeliu atneša alaus, girdo 
ją, ji geria ir purtosi. Tuomi Pranas 
ir Ona naudojasi būti vienas prie kito, 
ir gražiai žiurėdamiesi šypsosi. Ona 
laikas nuo laiko nuleidinėja akis, ma
tydama Praną aštriai žiūrint.)

Malvina (išeina pro duris, pamačius Oną 
ir Praną greta prie Ubagės, pasišiaušia. 
Ištolo Pranui): Ponas Pranai, mes lau
kiam su arbata....

Pranas (iškeldamas puoduką, nuduoda
mas girtą): Ačiū, panele, aš jau prisival
giau ir prisigėriau.... Man ir be arbatos 
karšta.... Nori alaus?! (Eina prie bač
kelės įpilti. Ona atsitolina nuo Ubagės 
tolyn Į būrį. Pranas bando bačkeles, bet 
jos tuščios. Vienas vyrų užsiverčia visą 
bačkelę.)

Malvina (pribėgus prie Ubagės): Ko tu 
čia, ragana? Nedirbi o ėst nori! Visur 
tavęs pilna! (Pamoja Rapolui) Varyk*ją 
už vartų! Šunim užpjudyk!

Rapolas (stumia Ubagę): Lauk! Pa
nelė tau sako!

Pranas (pamatęs, pribėga prie Rapolo): 
Ką ji tau padarė? Šalin nuo jos! Aš čia 
ponas. ... (Rapolas nusigandęs nueina.)

Malvina (toliau būdama): Visi jam ge
ri: ubagai, baudžiauninkai, chlopai!....

Ubagė (bučiuoja Pranui ranką): Dė
kui, ponaiti; kad tau Dievas duotų svei
katą ir laimintų visą tavo gyvenimą.... 
(Piktai dėbteli į Malviną) Ne visi ponai 
biednų nekenčia. ...

(Malvina, įpykus ant Prano, nueina 
j vidų.)

Mykolas: Na, vyrai ir mergos! Pabaig
tuvės praėjo! Nėra daugiau alaus! Pa
dainuokim ponams ir traukkim į šiaudus!

(Visi tvarkosi dainuoti. Ona užveda 
dainą. Pranas, apsidairęs kad ponų 
nematyt, veda dainą su Ona. Kiti pa
gauna gaidą ir uždainuoja eidami 
nuo scenos dešinėn. Pranas prisigre
tina prie Onos.)

(Bus daugiau)
W

LIAUDIES DAINA
Oi tu žirge, žirge, žirge juodbėrasis, 
Kam tu pasižvengei vėlai vakarėlį? 
Ryt anksti rytelį kelionėlę josiu, 
Lygiame laukelyj į karužę stosiu. 
Sudundės laukeliai, sužvangės kardelis, 
Susiubuos giružė ant aukštų kalnelių. 
Tai žvengsi, žirgeli, žvengsi, juodbėrasis, 
Mano mundierėlį močiutei nešdamas.
O dabar nežvengki tėvelio stainelėj, 
Negraudink močiutės aukštajam svirnelyj.

godami negu jų žmonos. 
Vidutinis viduramžis laike 
miego pasikeičia savo pozi
ciją kartą į septynias mi
liutas. Moterys pasijudina 
tik sykį į 13 minutų.

Kolegijų vaikinai viduti
niai pasijudina sykį į 13’/i 
minutų. Kūdikiai tarp 2 ir 
4 metų keičiasi kas septy
nios ir pusė minutes. Vi
dutiniai retai kuri ypata iš
guli nepasijudinus valandų 
laiko.

Per astuonias miego va
landas veik kiekviena ypa
ta perkeičia savo gulėjimo 
poziciją nuo 22 iki 64 at
vejų.

KARVĖS UŽĖMĖ 
AVIŲ VIETAS

Prasidėjus išvežiojiraui 
gelžkeliais pieno, išstumta 
avių ūkiai iš Pennsylvani- 
jos valstijos 1840 metais to
li į vakarus už Nebraska 
valstijos. New Yorko val
stijoje dabar irgi liko tiktai 
apie 500,000 avių, kuomet 
1845 metais toje valstijoje 
buvo laikoma net 6,000,000 
avių, arba visas ketvirtdalis 
šioje šalyje buvusių avių.

Koncentruotas negendan
čių ūkio produktų gamini
mas galima atlikti toli va
karinėse valstijose, pigiai ir 
gerai, ir pristatyti į rytines 
valstijas sunaudojimui.

Rytinėse valstijose laiko
ma daugiau karvių, kadan
gi miestams reikalinga pie
nas, kurs turi būti prista
tytas į supilstymo punktus 
kelių valandų protarpiu, 
kadangi pienas priklauso 
prie gendančių produktų.

Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

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

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

Dainelės lengvutės su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas:
“MARGUTIS”

2437 West 69th Street 
Chicago, Ill. U.S.A.

1931 METU BONU 
KUPONAI

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

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, 0.
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Juros Merga
APYSAKA Iš TOLIMOS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito num.)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

— Ir todėl visi iki vieno 
senai jau išmirė! — per
kirto jį viršila.
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savo giminėms ar pair 

Amerikoje lai jie jums Pi
gutį".
o” kaina metams $3 (M 
erikoje $2.
” leidžia ir redaguoja 
Vanagaitis.

luodama juokingas Šint- 
argučio Kalendorius.

Adresas:

‘MARGUTIS"
West 69th Street 
ago, Ill. U.S.A.

METŲ BONU 
LUPONAI 
kuponus galit pri

lipo užmokestį ui 
ir už knygas, 

pkit 1931 ar anks- 
etų kuponus ir sių- 
•vai”.

“DIRVA”

Tokiose giriose jis jautėsi lyg vabalė
lis rapojąs po žemę, niekam nereikalingas, 
nežinomas, bet ir kai vabalėlis savo gyvas
tį išgelbėti norėdamas, jieškojo kelio į sa
vo namus, kur jį traukė, viliojo, nors jokio 
kelio nebuvo.

Niekur jokių žmonių neužtiko, nes tais 
laikais ten žmonės dar nebuvo dasigavę, 
ten buvo tik viena ištisa giria, ežerais, pel
kėmis ir nedidelėmis upėmis išmarginta. 
Keikė jis savo likimą, gailėjosi kad ėjo Į 
pajūrį, kad nenugalėjo Gerutą kada buvo 
laikas; kad ją pamilo prieš dorą, kad ne
klausė vyrų ir negryžo su jais; paskui vėl 
graužėsi kad nenužudė Taujo kada rado jį 
nusmaugusį Gerutą; kad bėgo su juo vie
toj likti, kas viskas atvedė jį į šią neišei
namą padėtį.

Kelias dienas taip vienam besiblaš
kant, jam pradėjo vaidintis: rodės Taujo 
dvasia šaukia pagalbos — ir kur užkibda
vo už šakos ar šaltas lapas prisiliesdavo 
prie kūno rodės kad jį kas griebia, nori su
čiupti. Kitais atvejais rodės kad Gerutos 
dvasia jį seka keršto-jieškodama. Ne taip 
bijojo žvėrių nei gyvų žmonių kiek dvasių, 
kas viskas taip veikė į jį kad, nepernešda- 
mas baisios vienumos, varginančių klai
džiojimų, pradėjo pamišti. Sveikas pro
tas jį palikdavo ir jis pamišimo apimtas 
darė nebūtus dalykus. Atgavęs protą vėl 
imdavo su baime bėgti pirmyn, iki iš nuo
vargio sugriudavo veidu Į dumblą, kur gu
lėdamas norėjo kad užeitų žvėrys ir su
draskytų, bet pajutęs žvėris šokdavo gin
tis, ir vėl bėgdavo, lauždavosi pirmyn.

Šitaip dasigavo iki vienos upės, kuri 
dabar vadinama Venta, aukščiau šių dienų 
Kuršėnų. Šios upės vanduo tekėjo šiau
rei!. Nors nepertoliausia nuo šios vietos, 
poros dienų kelionės atstu tomis giriomis, 
buvo pradžia Dubysos, bet nagabas to ne
nujautė. Sukrito aukštame krante pa
upyje, išgriautame vandens. Aplink bu
vo eglės ir pušys, žemė samanota, sausa. 
Sukrito ir užmigo. Nors miegojo bet ir 
nemiegojo. Jam vis vaidinosi, ir štai, lyg 
sapne, lyg tikrenybėje, mato kaip jį iš visų 
pusių apsupa Gerutos vyrai, o vienas, di
džiausias visų, lyg pats Rolfas, užsimoja 
kirviu jį tiužudyti. ... Griebia jis kar
dą, stengiasi stoti, gintis, bet nepajiegia. 
Pajuto lyg keno tai šalti nagai ima jam už 
gerklės pasmaugti. Rodos visi medžiai 
griūva ant jo, slegia, ir atplėšęs akis pa
matė kai ant jo krutinės uždėjęs vieną le
teną, didelis lokis laižė jo veidą. Aplink 
buvo keli maži lokiukai.

Suriko, šoko nuo lokio šalin — šoko ir 
nušoko į upę, ir nespėjęs atgauti sąvokos 
iš po to sapno, nuskendo....

Taip žuvo Ramojus — tas kurs buvo 
virtęs nenaudėliu kitų akyse, kurį panie
kino ir apleido net draugai; kurs del kitos 
moters meilės užmiršo ir išsižadėjo savo 
gražios pirmos mylimosios Ulelės; kurs no
rėjo daugiau negu priderėjo, ir tą siekda
mas turėjo žūti — tas kurs pildė tą ką Li
kimų Dievas buvo jam parengęs amžiai 
prieš tai, ko nei išbėgti, nei išvengti nebu
vo galima.

Taip žuvo karžygis, kurio nei mirties 
vietos niekas nežinojo ir negalėjo supilti 
jo atminčiai kapo, niekas už jo garbingus 

. darbus nei gražaus-verto žodžio jo pasku
tinėje valandoje nepasakė — nes jis žuvo 
ne kariaudamas, bet paklydęs iš meilės, 
o už meilės kančias niekas žmogaus nepa
gerbė ir nepagerbs....

Čia buvo jo kapas — bet ne — toli ju
roje, nes jo lavoną Ventos vanduo nešė ir 
išnešė atgal į Baltiją, nors labai toli šiau
rėje nuo tos vietos kur jis dar nesenai gy
veno. Venta išteka į Baltiją šių dienų Lat
vijoje, kur ir atidavė Ramojaus lavoną 
Baltijos dievaitei Jūratei, globoti, palai

doti amžinastims, kuri tik viena jam už
jautė ir mokėjo suprasti ką tikra, didelė 
meilė reiškia, nes ji pati, kitados, kaip jau 
žinome, buvo pamilus gražų vyriškį, žvejį 
Kastytį, bet dievas Perkūnas, pavydėda
mas jai meilės, atskyrė jį nuo jos ir pririš- 
dino jį retežiais juros dugne, prie uolos — 
taip žiauriai Jūratę ir jos mylimąjį nu
bausdamas už tyrą, karštą, brangią meilę 
Baltijoje Ramojaus lavonas, nykdamas, su
simaišė su pelenais lavono Gerutos, ku
riuos vanduo išnešiojo visur ir plačiai, ir 
tik šitaip jiedu abu vienas kitą vėl susiti
ko....

* * *

Taip baigėsi Ramojaus kelionė na
mon, atgal pas Nemuną, kur jo niekas nie
kados nesulaukė ir nieko apie jį nepaty
rė ir negirdėjo. Nesulaukė ir Taujo, ir 
nežinant kaip ištiesų buvo, vieni kalbėjo 
kad ir jį ta “juros merga” “užkerėjo” ir 
jis liko prie jos su Ramojum ir niekados iš 
jos nepasiliuosuos; kiti spėjinėjo kad gal 
žuvo gryždami, nes netikėjo kad Taujys 
norės ten likti ir Ramojaus nepaliks; o ki
ti dusavo-sakė kad geriau butų jeigu Ra
mojus ten ir pasiliktų, nes Ulelės vistiek 
neras, tik pareis į širdgėlas ir liūdesį....

Taip kalbos apie nelaimingą Ulelę, 
narsų Ramojų ir “žavingą” “Juros Mer
gą” ėjo tarp žmonių per šimtus metų; dai
niai supynė apie tai dainas ir pasakas; jo
se buvo minima Baltija, Žuvėdai, milžinai 
Žvingys ir Rolfas, baisūnas-žmogžudis Kon
gas ir nelaimingas buris pačių Girulių su 
Gaure. Bet šios apysakos laikai buvo to
kie tolimi nuo musų jog išnyko tos visos 
pasakos ir dainos apie juos, o jų vietą už
ėmė naujesnės pasakos ir dainos, supintos 
apie kitus karžygius ir jų laikus.

(GALAS)

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”

KO BIJAU—
Nebijau aš kardo
Nors ir kuoaštriausio;
Nebijau aš nuodo
Nors ir kuosmarkiausio,
Nebijau aš kulkų
Oru lekiančių,
Bet bijau liežuvių
Moterų piktų....
šitą dainušką parašė vie

nas poetas kuris jau kelio
lika metų kaip po žemele, 
amžiną jam atilsį iš mano 
lupų.

Jis turbūt buvo toks kaip 
Vitaitis.

NEATSARGUMAS 
Rožytė, mamytės dukrelė,

Po laiko dikčiai gailėjos: 
Ji manė kad gėrė šnapsiuką

O butą ricinos aliejaus.
V.

Palyginimas
Žydas be maišo, boba be 

skaros, davatka be ražan- 
čiaus, senis be liulkos, ko
munistas be peilio niekur 
neina.

A. B. Strimaičio “pilozo- 
pija”. A. B. Strimaitis, ku
ris turi noro dar būti SLA. 
prezidentu, štai kaip “San
daroje” pateisina Vitaičio 
skandalą: “Kokias dabar 
išvadas padarys pašalinė 
spauda, kuri bereikalingai 
įsikišo į ne savo reikalą?”

Kaip man išrodo tai po
nas Strimaitis turi didelę 
“išmintį” jeigu tik tiek su
pranta. Juk “pašalinė spau
da” yra rėmėja Susivienio- 
jimo, jo augytoja. palaiky
toja, ir yra nariais organi
zacijos, o jeigu kas iždą ai- 
kvoja, darbininkus sumuša, 
smurtus rengia, tai “pašali
nei spaudai” nei nariams 
išsižioti nevalia.

Strimaitis matyt labai 
patenkintas tokia tvarka 
Susivieniojime ir todėl pa
siryžo eiti į prezidentus ir 
palaikyti tokią tvarką to
liau, ba žino kad Gegužis 
nebus išrinktas.

Rugsejis-September
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad. 
šeštad.

13
14
15
16
17
18
19

Eugenija. Birmantis, Tolminė
Šv. Kryžiaus Paauk.š. Zubris, Giratė 
Nikodemas. Visimantas, Visegaudė, Sartonė 
Kornelijus. Rigimundas, Normante 
šv. Pranciškaus. 5 žaizdų. Sigutė, Kirais 
Juozapas Kupert. Mangaila, Gėhitis 
Januaras kent. Praurimė, Putoveris, Vylė

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

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

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

Pažymėtini Istoriški Nuotikiai

1819 m. Rugsėj 4 d. mi
rė dainų rinkėjas Kun. A. 
Juškevičius.

1865 m. Rugsėjo 6 d. Ru
sų valdžia uždraudė Lietu
viams spaudą, kuri atgau
ta tiktai praslinkus 40 me
tų vėliau.

1514 m. Rugsėjo 8 d. Lie
tuviai sumušė maskolius 
prie Oršos.

1892 m. Rugsėjo 16 d. 
mirė poetas Kun. Antanas 
Vienožinskis.

1251 m. Rugsėjo 21 d. 
Lietuvos didis kunigaikštis

Mindaugis, tapęs krikščio
niu, padovanojo Teutonams 
kardininkams Dainavos ša
lį-

1901 m. Rugp. 21 d. mi
rė poetas Pranas Vaičaitis.

1921 m. Rugsėjo 22 d. 
Lietuva tapo priimta Tau
tų Sąjungom

1920 m. Rugsėjo 29 d. 
prasidėjo Lietuvos derybos 
su Lenkija Suvalkuose už 
Vilnių, kurią sutartį pasi
rašius už kėlių dienų Len
kai, ją sutrempę, užėmė 
Vilnių.

JAU GATAVA!
REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME
Gerbiamieji knygų mylėtojai! Kurie manot Įsigyti apysaką “JUROS 
MERGA”, neatidėliokit ant toliau, nes laikas bėga ir knygos smarkiai

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

3OC
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”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankiua rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprar.tamsi, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant, kur 
nors, nuėjus krauttuiėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo____35c

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Policija draugai
“V.” rašo kad Lietuvos 

policija yra žmonių drau
gai. Tai tikra tiesa. Sy
kiu geria, sykiu pas mer
gas eina, sykiu per antau
sius siekia, sykiu samagon- 
ką verda. O kur tvarkos 
prižiūrėtojai?

Ką iš ko pažysta:
Lietuvos rašytojus, poe

tus ir pišorius iš kudlų; fel
jetonistus iš nosies ir nu
graužtų ausų; novelistus iš 
nubučiuotų lupų; korespon
dentus iš suplyšusių batų; 
raštininkus iš pakeltos no
sies ir akinių; žemesnius 
raštininkus iš patemptos 
lupos; o jei raštininkė mo
teris tai galima pažinti iš 
suglamžytos suknelės.

P. Kriukelis.

Patarlės
Pirma mesk, paskui rasi.
Čebatas vyžai ne klap- 

čius.
Jei nėra.mestuvių, tai ne

reikia nei vestuvių.
Pataikė kaip kiaulė nosia 

į tvorą.
Jos vyras smilgose sude

gė.
Dede—nusirėdė: dėdiene 

pamatė, kuoleliu metė.
Nevedus vargai, parve

dąs vaikai.
Ant kapinių daug kryžių, 

bet jokių vargų nėra.
Vadink mane kad ir pe

čium, bet duonos nekepsi
Kas. savo negiriu, tą iš 

turgaus meta.
Išsiverkęs bus sveikesnis

Kareivinėse
Viršila į naujokus:
— Klausykit visi akis iš

pūtę. Gimnastika suteikia 
žmogui lankstumą, stiprina 
organizmą, palaiko svei
katą ir pailgina gyvenimą!

Atsiliepia naujokas Ic- 
kus:

— Ponas viršila! Mano 
bočiai ir prabočiai nežino
jo jokios gimnastikos, ir—

nyksta. Tuoj ir jų neliks kaip neliko kitų K. S. Karpavičiaus kurinių.

KAINA $1 IR $1.50

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

garam naga



DIRVA

KUŽIAI
KO DAR MUMS LIETUVOJ TRŪKSTA

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Dirbtinas patriotizmas
Kiekvieno tautiečio par

eiga yra savo gražius dar
bus įgyvendimus pasidžiau-

Kužiai randasi Šiaulių 
apskrityje, už 12 kilometrų 
nuo Šiaulių, taip pat nuo 
Kuršėnų 12 kilometrų.

Už vieno kilometro nuo 
Kužių miestelio randasi ge
ležinkelio stotis Kužiai, pir
miau vadinta Amaliais. Ji 
dabar jau perkrikštyta ir 
žinoma kaipo Kužių stotis. 
Stotis dar nėra didelė, bet 
laikui bėgant manoma išsi
vystęs į didesnę, nes joje 
sueina dvi gelžkelio šakos: 
vieno nuo Telšių, antra nuo 
Kuršėnų.

Pro šąli Kužių stoties ei
na vieškelis iš Kuršėnų Į 
Šiaulius, taigi susisiekimas 
keleiviams su Kužių stoti
mi neblogas.

Dabar gryšime prie pa
ties miestelio. Miestelis tu
ri kokius 350 žmonių. Ja
me randasi organizacijos: 
Šaulių, Pavasarininkų, Mo
terų draugija. Parduotu- 
viij yra: valstybinės degti
nės, apie 6 krautuvės smul
kių daiktų, du malūnai su 
motorais varomi; pašto a- 
gentura, kuri suteikia dide
li patogumą žmonėms.

Dabar Kužiuose statoma 
didelė betoninė bažnyčia, 
nes senoji medinė baigia 
griūti ir yra mažutė kaip 
kokia peludė. Klebono rū
pesčiu tuoj miestelis įsigys 
naują bažnyčią, kuri puoš 
visą miestelį.

Miestelio gatvės dar ne
brukuotos ir šaligatviai ne
sudėti, kas sudaro keleiviui 
nemalonų įspūdį, bet tiki
masi kad Kužiai kada nors 
pagrožės ir susitvarkys.

Kužiai gamtiškų gražu
mų neturi jokių. Bet biz
nio atžvilgiu šis miestelis 
turi gerų progų plėstis, nes 
Šiaulių-Kuršėnų vieškeliu 
judėjimas gana gyvas, pro 
šalį eina autobusai, kurie 
vežioja prekes ir keleivius. 
Autobusai tapo didelis kon
kurentas gelžkeliui.

B. Žymantas.

SUMAŽĖJIMAS 
GARNIU

gti, pasigirti, bet blogas ir 
taisytinas puses matant ir
gi yra pareiga taisyti ir ai-

Gandrai (garniai) yra to
liausiai į pietus lekiantieji 
žiemoti paukščiai. Jie žiemą 
pralaidžia net pietų Afri
koj.

Neseniai laikraščiai pra
nešė, kad vieną gandrą, pa
žymėtą Rasytės paukščių 
stoty, Kuršių kopose, lauki
niai negrai nušovė ir iškil
mingai palaidoję su tam 
tikromis apeigomis, kaipo 
šventą. Tik iš netyčių, bu
vęs ant gandro kojos aliu-1 
minijaus žiedas, kurį lauki-1 
niai laikė kaipo relikviją, 
pateko į pietų Afrikos vy
riausybės rankas.

Per tokias tolimas kelio
nes daug gandrų, supranta
ma, gaišta, tačiau niekad 
dar Europoj nebuvo paste
bėta tiek maža gandrų, kaip 
kad šią vasarą. Daug kur 
lizdai yra tušti. Bet niekam 
nebuvo aiški tokio’ didelio 
sumažėjimo priežastis. Tik 
visai neseniai tai pavyko 
susekti. Būtent, Pietų Afri
kos vyriausybės žandarų 
būrys, jodinėjęs tarnybos 
reikalais Katkino kalnuose, 
pastebėjo kalnuose šlaitą, 
kurs iš tolo baltavo, tary
tum butų buvę sniego pa- 
dentas. Prijoję arčiau ka
reiviai pamatę, kad šlaitas 
baltas ne nuo sniego, bet 
nuo daugybės negyvų gan
drų, kurių skaičius siekęs 
kelių dešimčių tūkstančių. 
Ištyrinėjus keistą gandrų 
žuvimo priežastį pasirodė, 
kad gandrai buvę ledų už
mušti audros .metu. Spėja
ma kad jiems susirinkus 
ruoštis lėkti į šiaurę perėti, 
užėjus kruša juos išžu
džius!. Tuo budu, į savo 
gimtąsias vietas Europon 
šiais metais neatskrido 
daug gandrų Manoma to
dėl, kad dar ilgus metus bus 
pastebimas gandru sumažė
jimas. “ “M.R.”

ANT RENDOS AKRONE
4 kambarių namas, su furnasu 

ir visais patogumais, nuoma $15 į 
mėnesį. Kreipkitės ten pat ant vie
tos (35)

864 Biruta St. Akron, O.

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.

PAJIEŠKOJIMAI

škinti, nes tokie dalykai pa
likti ant vietos lyg kokios 
kandys gadina musų su
tvertus gražius darbus.

“Vienybėje” ir “Dirvoje” 
pastebima tokiij raštelių 
kurie vienpusiškai nušvie-1 
čia musų valstybės tvarką. 
Tas yra pagirtina, tai laik
raščio ėjimas savo tikru 
nusistatymu.

Bet mums dar prie savo 
nuveiktų darbų trūksta pa
triotizmo ir naturalės mei
lės link savo krašto.

Labai lengva pas mus pa
stebėti tikrasis ir dirbtinas 
patriotizmas. Paimkim mes 
Lietuvos spaudą: kaip ji 
gražiai moka mylėti savo 
kraštą, moka jį valdyti, ne
pamiršta prikergti kad tik 
‘aš sugebu” valdyti, o kiti 
ne — kuomet jų partija val
do. Čia tai dirbtinas pat
riotizmas. Tas pats laikra
štis, jeigu jo p pieteliai už 
tvarkos griovimą tampa 
nubausti, šaukia gvoltu kad 
Lietuvoje “verda praga
ras”, “kunigai kankinami”, 
“darbininkai be darbo ba
dauja”, o jei kaip, net ir 
užsienyje tai paskelbia. Ta
da dingsta jų patriotizmas 
ir visa šalis negera- del to 
kad blogos valios to laikraš
čio ar partijos šulas nuken
tėjo. .. .

Musų valdininkai yra ge
rai aprūpinti, bet dauguma 
jų jaučia prisirišimą prie 
savo krašto todėl kad gau
na algą. Paliuosuotas is 
vietos jis prakeikia valdžią 
ir tautą. Patriotiškas val
dininkas, papuolęs į kalėji
mą, nustoja patriotiškumo.

Tai ir yra išvada kad mu
myse daugelyje gyvuoja tik 
dirbtinas patriotizmas ir 
mes esam geri savo šaliai 
iki musų partija valdo.

Sava šalis
Į Lietuvą jau pradėjo va

žiuoti svetimų valstybių tu
ristai, kurie labai lieka pa-

lį pažindama tik savo pa
nosėje, mėgsta pasakyti: 
“Et, Lietuvoj tik pelkės ir 
krūmai”. Atostogas dau
gelis leidžia svetimose vals
tybėse.

Musų ežerai pasižymi sa
vo gražumu. Dideli ežerai, 
yra apaugę milžiniškomis 
pušimis, apsupti kalneliais, 
ir pačiuose ežeruose yra sa- 
liukių. Tai sveikatos vie
tos. Bet jei ten nėra gra
žių krūmų ir gėlių, zpiiso- 
dinta, takelių išvedžiota tai 
musų pačių kaltė.

Musų miestai ir mieste
liai, išskyrus Kauną, labai 
mažai turi gamtiškumo. Jei 
šaligatviai išgrysti, šiukš
lių nėra, tai ir viskas. Bet 
reikia miestelius grąžint, 
reikia gėlių, medelių sodi
nėti kur tik galima. Šiam 
darbui reikia tik pirmo va
dovo, pirmo pavyzdžio. Jei 
dabar kur ir bandoma so
dinti medeliai tai jie nulau
žomi, išraunami. Tai reiš- 
kinis kad musų piliečiai ne
turi savo krašto meilės, o 
gyvena sena rusicizmo dva
sia.

DETROIT Akrono Naujienos

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

Stanley Mengles 
Kaunas, Lietuvos Kredito Bankas 

Lithuania

Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pujieškoti, 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) — 50c
Namų pardavimai — 75c

tenkinti Lietuvos gamta.
Musų inteligentija savo ša-

1 Ofiso Telefonai Namu į 
•f MAin 1773 KEnmore 4740W -į- 

t P. J. KERŠIS X 
X1426-8 Standard Trust Bldg, t 
X Baigęs teisių mokslą Cumber- X 
T land Universitete ir darbuojas Y 
X su Teisių ofisu • advokatų X 
X Collister, Stevens ir X 
v Kurzenberger t 
X Su visais teisiu reikalais Lietu- į 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai X 
X kreipkitės prie musų. 4

J IEŠKAU 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

1 DABAI? 1
Į PENNZIP ETHYL I

Musų statyba
Miestai ir miesteliai au

ga sparčiai. Kad tas augi
mas nebūtų trumpaamžis, 
statyba reikia kitokia vėže 
sukti. Iš paties Kauno gir
dima nusiskundimų kad tik 
ką pastatyti namai plyšta, 
trupa. Visur kur tik yra 
statyti muro namai treje
tas metų atgal, duoda iš- 
žiuros lyg namas butų sa
vo amžį atgyvenęs.

Rokiškio milijoninė stotis 
yra gana graži, .bet ji kei
čiasi su gamtos pamaino
mis: kai tik oras esti drėg
nas, jos išorinė pusė tampa 
juoda, ruda, visa plėmuo- 
ta; tinkas ir plytos byra, 
nors statyta tik pora metų.

Apskričių miestuose ant 
šimto namų statybos esti 
tik vienas namas mūrinis, 
o visi mediniai, nors ir la
bai gražus. Mediniai na
mai miesto augimui netin
ka, nes gaisras visą to au
gimo vaisių gali į kelias va
landas paversti į pelenus.

Pas mus akmenų ir mo
lio yra užtektinai. Geras 
fabrikas su pelnu gali ga
minti 1000 plytų už 80 litų. 
Dabar mokama 200 litų ir 
plytos labai blogos. Tas 
dedasi del to kad pas mus 
pramoninkai turi labai di
delę laisvę ir neturi nusta
tytų reikalavimų. Visi plyt- 
ninkai padarė sindikatą ir 
gamindami blogas plytas ir 
brangiai parduodami daro 
valstybei dvejopo blogo — 
viena kad nėra lengvatų 
muro statybai, o antra blo
gos plytos statybą sugadi
na. Žinoma, kai valdžia 
pradeda spausti pramonin
kus jie pakelia lermą, taigi 
valdžia ir privengia. Bet 
duodant visiems perdidelę 
laisvę pati valdžia lieka ne
laisvė. P. Kriukelis.

Darbai. Šiuo tarpu Det
roite yra užvesta naujų bu- 
davonių už $23,000,000, iš 
tų $11,000,000 yra federa
tes valdžios budinkui, todėl 
budavojimo darbininkai vi
si nebus be darbo.

Pereitą žiemą miestas iš
leido $20,000,000 bedarbių 
šelpimui. Šymet to neda
rys, bet vietoj to stengsis 
duoti darbus su uždarbiu. 
Kaip dabar numatoma, to
kių darbų suras del kokių 
12,000 darbininkų.

Fordas pašaukė atgal į 
darbą desėtkus tūkstančių 
darbininkų, taip kad dabar 
dirba Fordo dirbtuvėse į 
70,000 darbininkų. Fordo 
darbams pradėjus eiti atsi
gauna ir kiti darbai.

Fordas sako: Iš bedarbio 
niekas negali padaryt jo
kio pelno, todėl geriau yra 
kad darbininkai dirbs.

Detroite, taip kaip ir ki
tuose miestuose, yra ir dy
kai gulinčių pinigų, kurie 
neneša pelnų, todėl fabri
kantai stengsis dėti pinigus 
į pramonę. 
------------------- (---------------- -

SUMAŽTA 
KURTUMAS

Atgausi girdėjimą jei 
kurtumas paeina nuo 
kataro. Galvos Ūžimo, 
Flu, škarletinos, užga-

vimą, sprogimų, blogu ausu bubne- 
lių, tekėjimų ir tt. Tūkstančiai kurie 
blogti girdėjo ir ūžė galvoj dabar 
susikalba su draugais, eina į bažny
čias ir teatrus, nes jie naudoja 
Wilson Common-Sense Ear Drums 
kurie naudojami virš 38 metus šim
tų tūkstančių visame pasaulyje, nes 
jie yra patogus, pritaikyti ausyje ir 
nesimato, nėra vielų, nei kitokių pri- 
dėčku ar prietaisų. Jie nebrangus. 
VELTUI KNYGA apie Kurtumą su 
laiškais daugybės dėkingų naudoto
jų to išradimo, kurie buvo kurti po 
20 metų, o dabar girdi. Kreipkitės: 
WILSON EAR DRUM CO.. Inc. 
1064 Todd Bldg Louisville, Ky.

VISKO PO BISKĮ
Kaip naikina butlegerius. 

Štai kaip Akrono policija 
“naikina” butlegerius: Ka
da pajunta kad Akrone at
vyksta daryt kratą federa- 
liai prohibicijos agentai, 
tuoj vienas policijantas mo- 
torcikliu pervažiuoja per 
visus savo draugus, ir ka
da pribuna agentai jie nie
ko neranda, štai nesenai 
daryta kratos 36 vietose ir 
niekur degtinės nerado nei 
lašo.

Rinkimai. Šymet bus rin
kimai Akrono majoro ir 
miesto tarybos narių. Kan
didatai skelbiasi kad jeigu 
juos išrinks jie pasistengs 
kas butų atpiginta elektra 
ir gazas. Vienas buvo iš
važiavęs pasiteirauti ir pa
tyrė kad Columbia gazo ir 
elektros kompanija duoda 
gazą po 13c. už 1000 kubiš- 
kų pėdų, o Akrono gyven
tojai moka po 62c; jie žada 
įtaisyti gazą po 18c. Taip
gi dabar už elektrą moka 
41c, o nauja kompanija ga
lėtų duoti už 22c.

Politikieriai taipgi sako 
kad bedarbių namuose ku
rie neturi iš ko užsimokėti 
už vandenį, vanduo nebūtų 
sulaikytas. Vanduo į mo
kyklas turys būti duodamas 
visai veltui.

taisymo butų mokama 45c 
į valandą. Su tuo viskas 
aprimo.

Bet valstijos kelių de- 
partmento viršininkas ra
do į pietus nuo Columbus 
miesto kad viena kompani
ja moka tik 20c. už valandą 
prie kelių darbų. Užklau
sus kodėl taip daro, kompa
nijos viršininkas atsakė jog 
valstija negali priverst mo
kėt brangiau negu jie mo
ka, o jei darbininkams ne
patinka tai gali eiti sau, at
siras kiti. Papasakojo kad 
yra vie^ų kur prie kelių 
darbų moka tik 12%fe. į va
landą.

Taip tai kontraktdriai iš
naudoja darbininkus ir val
stiją. O tu darbininke ir 
gyvenk su šeimyna už kelis 
dolarius į savaitę. Jeigu 
butų susiorganizavę galėtų 
priverst pildyt ir valstijos 
įstatymus ir savo reikalavi
mus.

Dar serga. J. Yurgeliutė 
dar vis serga, bet randasi 
namie.

Nusižudė. Nuo North 
Hill tilto nušoko į upę Rug
sėjo 3 d. Frazerienė, 28 m. 
Ji buvo,pasimetus su vyru, 
nusižudydama paliko rašte
lį jog jį mylinti ir negalin
ti be jo gyventi.

P. Dabartinis.

NAUJAS ETHYL GASOL1NAS

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4633—

Skanus Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuvia1' 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI vaikino 
amžiaus tarp 40 ir 50; aš turiu 40 
m., vaikų neturiu; turiu gerą darbą 
ir esu pasiturinti; aš esu gyvanaš
le. Vyras gali būti gyvanašlis ar
ba našlys, kad tik ne girtuoklis.

Alena Bubilis (38)
1384 E. 33 St. Cleveland, O.

NAUJA KRAUTUVĖ
Nauja Lietuviška Grosernė ir Sal
dainių krautuvė. Prašome visus 
Lietuvius atsilankyti, o busit paten
kint:. (37) j
J. Maci.j iu- kas ir L. Lastauskas

6516 ST. CLAIR AVE.

= Sudėtis geriausių ypatybių kokios tik randasi E 
1 P E N N Z I P |
E Su visais patogumais kokius duoda Ethyl. = 
H Trumpu laiku kokį PENNZIP buvo rinkoje jis = 
= tapo populiariškiausias motorams kuras kokį = 
Ę kas kada publikai šioje srityje pasiūlė. Jį vir- = 
= šija tiktai =
| PENNZIP ETHYL |
| COLUMBIA REFINING CO.

Darbai. Atėjus pavasa
riui prasidėjo kelių taisy
mas, bet kelių komisijonie- 
rius apsižiūrėjo kad taisy
mo kontraktoriai kuriems 
jis darbus paveda, išnaudo-j 
ja darbininkus mokėdami 
tik po 20c į valandą. Buvo 
bandoma priversti mokėti 
po 50c į valandą, bet apsi
žiūrėta kad nėra teisių ku
riomis galima butų priver
sti mokėti. Gegužės mėne
sį tapo perleista įstatymas 
nustatantis kad prie kelių

B O ROSEDALE ©i 
'Dry Gleaning Co,t 

IIEnd. 7906 t
f C. F. PETRAITIS, Prop, X
❖ 6702 Superior Ave., t

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road
• ------------------------------------- -

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

j tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
t Apclraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- j 
| kit mus negu ugniagesius (firemonus). j

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra. j

P. P. MULIOL1S
t 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 j

* B I Z N I E R I A' I * 
kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių

/ Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. CHESNUL MAin 2512
929 Society for Savings Building

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

0712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMA1TIS 

13416|Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Jewelers
J. J. LAZICKAS 

6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA"

G820 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
Dry Cleaners

Real Estate-InsuranceC. F. PETRAITIS 
6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

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

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756
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Sušaudyti Žmogžu
džiai

Kaip žinome, Žemaitijoj 
pragarsėjęs plėšikas Jockus 

Į su savo draugais Kariuo- 
į menės teismo buvo pasmer- 
| kti mirti. Kar. teismo 
I sprendimą patvirtino ir 
į Vyr. Tribunolas. Pasmerk- 
1 tieji buvo padavę malonės 

prašymą Resp. Prezidentui, 
bet prašymas tapo atmestas 

Į ir teismo sprendimas vi
siems keturiems plėšikams 
—Jockui, Eirošiui, Lengve- 
niui-Tamašauskui ir Konta- 

i ruf liepos mėn. 20 d. Šiau
liuose buvo įvykdytas.

Prie sprendimo vykdymo 
buvo leista dalyvauti liudi
ninkams ir laikraščių ko
respondentams.

Apie sprendimo įvykdy
mą “Dienos Naujienų” ko
respondentams taip rašo:

Truputį vėsokas buvo lie
pos 20 d. rytas. Nedidelis 
rūkas, šiaip tylu ore, gražu. 

1 Apie 3 vai. 30 min. prasida- 
Į rė Šiaulių sunkiųjų darbij 
I kalėjimas ir išleido didelį 

automobilį, apkaustytais 
langais. Automobilis pasu
ko dar miegančiomis gatvė- 

’ mis rusų kapinių pusėn. 
! Ties rusų kapinėmis yra 

vieta, kur laidojama gyve
nimo nepalaiminti žmonės. 
Toje vietoje autobusas su
stojo. Grandiniais žvangin- 

I darni išlipo keturi žmonės, 
kurie jau ne po ilgo turėjo 
atsisveikinti su neseniai pa
tekėjusia saule....

Pažįstami iš fotografijų 
ir šiaip veidai. Keturi iš 
garsios savo laiku žemaičių 
plėšikų gaujos. Patys gar
sieji ir patys nelaimingieji 
... .Jockus, Eirošius, Leng- 
venis-Tamašauskas ir Kon
taras. Išbalę, nuvargę vei
dai. Vieni, kaip Jockus at
rodo kiek tvirtesni, likusieji 
vos pastovi ant kojų.... 
Jiems nuima grandinius.

Čia pat ir šaudymo cere
monijos liudininkai: proku
roro 'padėjėjas p. Vaišnys, 
p. Repšys, miesto nuov. po
licijos viršininkas p. Svit- 
kauskas, svarb. byloms tei
smo tardytojas p. Jonkus, 
karo kapelionas kun. Nor
mantas, karo gydytojas

vyr. Įeit. Bliumentalis. Bu
vo pakviesti ir kaikurie žur
nalistai. Buvo ir daugiau 
pašaliečių. Praslinko kelios 
minutės nuo atvažiavimo. 
Tardytojas skaito sprendi
mą. Paskelbia, kad jų pa
duotas Respublikos Prezi
dentui malonės prašymas 
atmestas. Tyla. Matyti, visi 
jautė tokią pabaigą. Nei žo
džio. Tik kiek palaukę Len- 
gvenis-Tamašauskas staiga 
nebesusivaldo:

“Šaudykit! Ateis laikas ir 
jei ne jus tai jūsų vaikai 
taip bus sušaudyti!”

žodžiai pasakyti nusilpu
siu, bet gana aišku balsu. 
Garsuose jaučiama tam tik
ras pranašavimo pobūdžio 
pakilimas, iškilmingumas.

Kunigas Normantas pa
siūlo atlikti išpažintį. Jis 
prašo, gailėtis už savo nuo
dėmes. Bet pasiūlymas at
kertamas. Eirošius sako:

“Man kunigo išpažinties 
ir palaiminimo nereikia. 
Greitai mane šautuvas pa
laimins !”

Susijaudina tiktai Konta. 
ras. Jockusx tylus. Jis ruko. 
Vos išmeta iš lupų “bankru- 
tą” ir vėl išsiima. Kontaro 
jaudinimasis vis ryškesnis. 
Jis prieina prie kunigo ir 
sutinka atlikti išpažintį. 
Kunigas išklauso ir po to 
Kontaras, nuoširdžiai verk
damas, krinta kunigui No- 
mantui po kojų. .. .Jis gar
siai šaukia:

“Prašyk Dievą, kad 
man viską dovanotų!”

Jo draugų Eirošiaus 
Leųgvenio-Tamašausko
pose žymu panieka. Jockus 
ramus, jis vis ruko. Jis apie 
pasiūlytą paskutinio noro 
išpildymą tiek tepasako:

“Atiduok mano tabokinę 
su likisia taboka tam, kuris 
man duobę iškasė!”

Po to visi plėšikai išsiri
kiuoja ir stovi užrištomis 
akimis. Visų paskutinis no
ras—rūkyti.

Paduoda komandą. Tylu. 
Jockus dar ruko, Lengvenis 
Tamošauskas ir Eirošius 
meta rūkyti — stovi balti, 
kaip drobė, Kontaras, ran
kas susidėjęs, vis meldžiasi.

Sutrata šautuvai....
Pakelia ir taiko. Pati bai

šioji minutė. Minutė daug 
kainavusi pasmerktiesiems, 
bausmės vykdytojams ir vi
siems baisių ceremonijų liu
dininkams. Jockus staiga 
meta j sali papirosų ir gar
siai šaukia:

“Šaudykite, broliai drą
siau 1”

Dar valandėlė ir švilpu
kas. ... Šūviai. Visi krinta. 
Nebejuda. Gydytojas Bliu- 
mentalis patikrina lavonus. 
Visi negyvi... .Lavonus už
kasa. Tris žymiuosius Į vie
ną duobę. Kontarą, atlikusi 
išpažinti ir atsivertusi už
kasa skyrium... .

Laikrodis rodo lygiai ket
virtą. Visų likusių gyvųjų 
veidai rodo didelio Įtempi
mo žymės. Ir pamažu ištuš
tėja vieta, kur dar prieš ke
lias minutes kvėpavo keturi 
nelaimingi žmonės, kurie 
kitiems grįžtant Į gyveni
mą, nuėjo nežinia kokias 
keliais.

Nuleistomis galvomis, ty
liai šnekėdami, grižo gyvie
ji žmonės....

“L. A.”

DOVANOS
NAUJIEMS “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

VIENA ŠIŲ KNYGŲ GAUS DOVANAI!
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
ti negalime. Prašome šitą Įsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

NIEKAD DAR TOKIOS DOVANOS NE- 
B U V O RASIU RYTA

IS1TEMYK1T JOG DUODAMA PAČIOS DIDŽIAUSIOS IR NAUDINGIAUSIOS 
KNYGOS, TINKAMOS KIEKVIENAM PAGAL JO SKONIO IR REIKALAVIMO.
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WEST SIDE MUSICAL COLLEGE
Rugsčjo-Sept. 1 d. atsidaro 31-mas Mokslo Metas 

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

Lakewood Branch, 14623 Detroit Av. Pasiteiraukite. I
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Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

Fotografuojame vestuvių, laido
tuvių ir kitokias grupes ir pa- , 
vienius. Darbas atliekama kuo- f 
geriausia, kainos visa? žemos. '

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

ŠULINYJE PASIKORĖ
Jomantai (Šilalės v., Tau

ragės ap.) — Rugp. 10 d. 
anksti rytą rasta šulinyje 
nusižudęs Vincas Lokoms- 
kis, apie 60 m., nevedęs, 
kurpius. Velionis jaunas 
būdamas gyveno Ameriko
je, Chicagoj, apie 20 metų, 
dirbdamas Armour sker
dyklose. Pasiilgęs tėvynės, 
dar prieš karą gryžo Lietu
von ir visą laiką iki Vasa
rio 2 d-, š. m. gyveno kartu 
su savo motina pas brolį 
Aleksą. Pasimirus tada mo
tinai, brolis jo toliau nebe
laikė, ir jis apsigyveno pas 
savo seserį Vilindienę Ku
nigiškių kaime, kuri irgi, 
kaip ir motina, gyveno ptis 
sūnų Vincą išimtininke.

Antram sunui Juozui nu
sipirkus ūkelį Jomantuose, 
ji persikėlė pas jį gyventi, 
o Lokomskis pasiliko pas 
sūnėną. Tačiau sūnėnui nu
sibodo jį laikyti, ir jis jį 
atvežė pas brolius — Alek
są ir Izidorių, kame šis pas
kutiniu laiku ir gyveno. 
Broliai maitino pasimainy
dami kas savaitę, tačiau 
brolis Aleksas nekaip teap- 
sikentė broliu Vincu, daž
nai jį uidavo. Nepakęsda
mas tokio gyvenimo, Vin
cas nakčia, niekam nema
tant, pasiėmęs skustuvą, at
ėjo pas brolio Alekso šuli
nį, apsivyniojo porą kartų 
šulinio retežiu ant kaklo ir 
įšoko į šulinį. Ten jį ir ra
do rytą, pusiau mirkstantį, 
vandenyje, negyvą, laikan
tį rankoj skustuvą.

Velionis paliko Amerikoj 
keletą brolių ir seserų, o 
Lietuvoje du broliu ii- se
serį. Buvo darbštus vyras, 
tik dažnai pagirkšnodavo.

Gintaras.
Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

PROBAK

rance

0756

geriausios j 
s, skustuvams

G'/ -fAdolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

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

EI ETGVOS 
ISTORIJA

Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai?
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkamt
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

V y tautas Didysis

(Ši knyga duodama tk popieros viršeliais)
Duodama dovanų ir ši nauja puiki apysaka, tik 

ką išleista — tas parodo kad mes duodame ne ko
kias senas knygas, bet naujausias, kaip tai “Vy
tautas Didysis” ir šią, “Juros Merga”.

ŽMONIJOS ISTORIJA
Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny

ga, supažindinanti su gyvenimu žmogaus ant že
mės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Tai 
yra darbo žmogaus istorija, parašyta lengva kal
ba, su daugybe paveikslų, taip kad šią knygą tu
rintis lengvai galės vaduotis visuose istorijos klau
simuose. Seniau parsidavė net po $4.00.

KNYGOS KAINA $2.00

Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl?
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie 
Keistuti, Birutę, Vytautą

Didelė 318 puslapiu knyga
KNYGOS KAINA $2'00

/

NAMU DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.

KNYGOS KAINA $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. 
Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

KNYGOS KAINA $2.00

GEOGRAFIJA
Geografija arba žemės aprašymas yra didelė, net 
459 puslapių knyga, svarbi ir pamokinanti, iš ku
rios apsipažinsite su žeme, jos pavidalu, didumu, 
puatumu; kalnais ir jų vardais, apie juras, eže
rus, upes, plotį ir gylį; kokie kokiose šalyse gy
vena žmonės, ir tt. ir tt. Gausiai paveiksluota.

KNYGOS KAINA $2.00

ORAKULAS
Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak

tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimais li
kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00

ŽINYNAS
Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių 
patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus; 
įvairus nurodymai amatninkams, ūkininkams, 
daržininkams, šeimininkams ir kt. 392 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00
Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėkit aiškiai kurios šių knygų, pageidaujat

“DIRVA” 6820 SUPERIOR avenue CLEVELAND, OHIO
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Lietuvos Svečiams Pati- valdyti. Lietuvą pasiekė tik 
ko Clevelandas

Pereitą šeštadienį pavakare 
atvažiavo į Clevelandą Lietuvos 
svečiai žurnalistai, Ant. Bru
žas ir Aug. Gricius. Stotyje 
juos pasitiko vietos laikrašti
ninkai, Karpavičius ir Algirdas 
Šukys ir šukių automobiliu 
parvežė pas Karpavičius. Va
kare “Dirvoje” buvo svečių pa
simatymas su būreliu vietos 
veikėjų. Vėliau, P. J. Žiuris su 
žmona ir Karpavičius su žmo
na Žiūriu automobiliu nusive
žė 'svečius vakarieniauti. Pri
buvo ir adv. P. V. česnulis.

Ant rytojaus, sekmadienį iš 
ryto, Lietuvių Kultūrinio Dar
želio valdyba: Muliolis, Česnu-1 laikraščiai sudėjus krūvon ne
is ir Karpavičius, nusivežė sve-|turi tiek skaitytojų, 
čius į Rockefeller parką ir ap
rodė Tautų Darželius ir vietą 
kur bus Lietuvių Kultūrinis “Lietuvos Aido” 
Darželis. F 
čiams buvo visai nauja, nes 
jokios kitos svetimos šalies1 
miestuose nėra įrengtų tokių 
tautinių darželių. Lietuviai čia 
neatsilikdami nuo didelių tau
tų steigia savo Darželį.

Kadangi musų Darželio pla
nų darbas neišėjo tvarkoj tai 
svečiai pargryžę į Kauną paža
dėjo pasidarbuoti ir taipgi pa
skelbti Lietuvos spaudoje tą ką 
Clevelande rado.

Po pietų atvažiavo C. F. Pet
raitis su žmona ir sykiu su 
Karpavičiais išvažiavo į SLA. 
14 kp. pikniką, kur svečiai su- 
spažino ir pasikalbėjo su buriu 
Lietuvių ir vietos inteligentų. 
Vakare svečiai aplankė vietos 
dienraščio “Plain Dealer” įstai
gą.

Pirmadienį, Rugs. 7 
Gricių pasiėmė pas save 
čias Janušaitis, kuriedu 
niuojasi. Vėliau ten nuvažiavo 
ir p. Bružas su Karpavičiais ir 
Petraičiais. Paskui visi apžiu
rėjo Clevelando muzejaus pui
kų daržą ir parvažiavo pas Pet
raičius.

Vakare nuo 8 vai. Stonio pri
vatiniam restaurante buvo sve
čiams išleistuvių vakarienė da
lyvaujant būreliai inteligenti
jos. Svečiai daug ko papasa
kojo apie Lietuvą.

Išvažiavo į Washingtona 12 . 
vai. nakties. . Savo apsilanky- Ja teises, 
mu jiedu paliko malonų įspūdį, re'e’ laimingo gyvenimo.

DARŽELIO narių susirinki
mas bus šį penktadienį, Rugsė
jo 11 d., Lietuvių salėje nuo 8 į 
vai. 
prašoma visi dalyvauti.

DIRVA

SPORTAS

Imtikai Labai Susiru-
/ pinę ką Gaus

Jau gal visiems vietos Lie-
11920 metais kada padaryta su- 
1 tartis su Rusija. Komunizmą 
gerai pažino, ir sako, Lietuvių 
kurie buvo Rusijoje ir pergyve
no bolševizmą yra keli šimtai 
tūkstančių. Jeigu tokiems su- 
gryžėliams kas imtų kalbėt a- 
pie komunizmą gali gauti į kai
lį. Pargryžęs Lietuvon neužil
go pradėjo darbuotis šaulių Są-| 
jungoje, paskui redagavo orga- 
na “Trimitą”, o laike Voldema- mų draugų ir giminių. Pp. Glu- geras ir į keliolika minutų gali- 
ro valdymo sumanė ir įkūrė sa-i godai yra nuolatiniai darbuoto- !ma nupleškėt.
vo laikraštį, kurį padarė kito- jai tarp vietos Lietuvjų. j Kurie buvo pereitose imty- 
kesnį už visus kitus. Tai ir 
Amerikiečių mėgiamas “Musų 
Rytojus”. Dabar jį Lietuvoje 
taip skaito kad leidžia jo net 
102,000 kas savaitė. Visi kiti

Yra svarbių pranešimų, tuviams yra žinoma kad “Dir
vos” bendrovė rengia didžiausį

------------------ 1 šio sezono pikniką su imtynė-
GLUGODŲ sukaktuvės. Rug-pnis, kuriose imsis net dvi po- 

sėjo 7 d. pp. Glugodų namuose ros. Svarbiausia yra tai kad 
1143 E. 112 St., buvo suruošta šis piknikas bus visai arti nuo 
pokilis paminėjimui jų 15 me-• Clevelando, Andersono farmoj, 
tų vedybų sukaktuvių. Daly-: ant Green road, tarp Mayfield 
vavo apie pora desėtkų jų arti-'ir Euclid avė. Privažiavimas

LIETUVIŲ Moterų Klubas 
ateinantį pirmadienį turi savo 
susiėjimą, užkandį ir card par
ty Food Craft Shoppe ant E. 
4th st. tarp Euclid ir Prospect. 
Visos moterys kviečiamos da
lyvauti. Tikietai po 50c. Gau
nama pas nares. Prasidės 12 
vai. dienos. Sekr.

Aug. Gricius yra vienas iš 
redaktorių vyriausybės organo 

ir vienatinis 
Darželio idėja sve-( populiariškiausias feljetonistas, 

žinomas kaipo Pivoša.
Jie juokiasi kaip juos užsi- . .. „. ... ... ...... , 1 savo pirma pikniką Rugsėjo 13puolė kiti laikraščiai teirauda-i ■

miesi kas juos siuntė čia ir iš ’d’ Neuros darže. Gros pats 
kur gauna pinigus kelionei. Sa-,'3enas’ 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.

TAUTIŠKAS Benas rengia

d., p. 
j sve- 
gimi-

ko, iš Amerikos net paprasti 
darbininkai važiuoja Į Lietu
vą ir turi pinigų, o dabar mes, 
laikraštininkai, negalėsim atva
žiuoti į Ameriką!

Ir ištikro, jeigu tie musų lai
kraščiai darytų toki biznį kaip 
daro “Musų Rytojus” jų redak
toriai po du kartu į metus va
žinėtų į Lietuvą (arba į Rusi
ją, jeigu Lietuvos nekenčia). 
Gricius gi tai kas metai lanko
si po įvairias1 šalis jas studijuo
damas.

Reikia tik apgailėti kad Lie
tuvos laikraštininkai aplankė 
Ameriką dešimts metų pervė- 
lai.

APSIVEDĖ. Pirmadienį, 7 d. 
Rugsėjo įvyko vestuvės Anta
no Montvilo, sunaus Danieliaus 
Montvilo, 1530 E. 32 St., su 
Marcele Jankauskaite, duktere 
Danieliaus Jankausko, 10115 
North Blvd. Šliubas buvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Vestuvių 
puota atsibuvo Rossmore Vil- 
loj ant Canterbury rd. Daly
vavo daug svečių ir giminių.

Antanas Montvila studijuo- 
Linkėtina jaunai po-

šnekus, linksmi 
pažystą Lietuvos

nes abu yra 
vyrai, plačiai 
gyvenimą ir Lietuvos žmonių rnyna buvo išvažiavę į Penn- 
reikalavimus.

Apie jų tikslą rasite plačiau nes_ 
parašyta Redakcijos straipsny
je. Clevelandas jiems labai pa- 
tiko, nes miestas turi daug me-' 
džių, kas, sako, daro patį gyve
nimą maloniu.

Iš Washingtono jie dar tu
rės aplankyti Jack Shark}, nes 
turi jam ir jo žmonai atvežę 
dovanų iš Lietuvos. Pas Šarkį 
pakviesti ant Rugsėjo 12 d.

Išvažiuos atgal Lietuvon 16
d. Rugsėjo.

Ant. Bružas yra vargonin
kas iš profesijos, prieš karą! mą už $2,000^ 
vargoninkavo Lietuvoje ir pas
kiau Rusijoje.

A. M. Praškevičius su šei-

sylvaniją apsilankyti pas gimi-

SPALIŲ 9-ta jau netoli — 
privalėtų kokiai nors organiza
cijai imti iniciativą rengti pa
minėjimą Vilniaus užgrobimo. 
Jau bus 11 metų nuo Vilniaus 
praradimo.

APSISAUGOKIT tokių 
gilių. Vieniem šykštiem 
tuviam nepažystamas žydelis 
pasiūlė pirkti $6,000 vertės na- 

Namas buvo 
tuščias. žmogelis norėdamas 

iš

va-
Lie-

Karui užėjus gautj pigiai namą išsiėmė 
atr dūrė Rusijos gilumoj ir net v;eno banko $800 ir su agentu
Sibire ir turėjo vargo iki su- 
gryžo, nes pergyveno ‘tikrą pra
garą kuomet prasidėjo revoliu
cijos ir varžytinės Kolčako ir 
kitų, kurie norėjo Rusiją už-

ĮGALIOSIMAI
; reikalingi Lietuvoje pirki- 
į| mui, pardavimui, valdymui 
t žemių ir kitokio turto.

; K. S. Karpavičius
; Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6320 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

PRAšO grąžint peticijas. Ku
rie turit .paėmę peticijas parin
kimui parašų del John L. Mihe- 
lich kandidatūros ant teisėjo, 
prašomi grąžinti šiose dienose.

Naujoj Vietoj
Kurie pirkdavot “Dirvą” pa

vieniais numeriais pas Grakau
ską nrie E. 33 St., dabar gau
sit Kobylanskio vaistinėje

3240 SUPERIOR AVE.

Iš Collinwood
ŠV. P. N. P. parapijos pikni

kas pereitą sekmadienį Pintai' 
ukėj pasisekė gerai. Kaip del 
trijų piknikų ta viena diena tai 
žmonių buvo nemažai. Vis: 
smagiai pasilinksmino ir buvo 
patenkinti šia nauja vieta, ku
ri yra labai graži ir parankioj 
apielinkėj.

NAUJOS parapijos paskuti
nėj] card party davė suvirš 
$50 gryno pelno. Tai vis ačiū 
rengėjų darbštumui ir 
kurie duoda dovanas.

tiems

atėjus 
mėgę-

“Į Mokslą”. Rudeniui 
naujos parapijos scenos 
jai imasi darbo. Štai jaunuo
lių choras jau rengiasi su vei
kalu, “Į Mokslą”, kurį - neužil
go Collinvvoodiečiai galės maty
ti scenoje. Tai bus pirmas šios 
srities vaikučių vaidinimas.

Smulkmenas pranešime vė
liau. Rep.

PIANO

ar apsidirbs su juo ar ne.
Pora dienų atgal ‘Aismanas’ 

pašaukė mane telefonu ir pra
dėjo teirautis apie savo naują 
priešą iš Chicagos. Nors aš tą 
Chicagietį žinau ir gerai pa
žystu, net mačiau jį imantis
Chicagoje, bet “Aismanui” ne
daviau jokių informacijų, sa
kau, palauk, vyreli, iki pamaty
si. Bancevičius buvo menkes
nis už tave tai, sakau, ėjai su 
juo, o dabar jeigu pasakysiu 
gali pabėgt. Sakau, kai pasi
tiksi! vienas kitą ant matraso 
,tada sužinosi kas jis toks yra.

Na o Bancevičiaus priešas, 
išsiklausinėjęs iš “Aismano” 
apie Bancevičių, žinodamas kad 
Bancevičius yra mažas vyras, 
pasijuokė iš “Aismano”, sako, 
tu buvai tu-slou užtai tave jis 
parito. Pažiūrėsi ką aš jam 
padarysiu. Na ir Jakobsenns 
dabai- smarkiai treiniruojasi ir 
rengiasi prieš Bancevičių.

Kažin kaip pasijus dabar mu
sų “Dzūkelis”. Išrodo kad šios 
imtynės bus labai smarkios ir 
žingeidžios. Orai dabar gra
žus, todėl suvažiuos daug pub
likos. Ypač del to kad matys 

imtikų 
to bus 
šokiais

Kurie buvo pereitose imty
nėse tai atmena, o katrie ne
buvo tai matė iš laikraščių kad 
musų tautietis “Drapiežnas 
Dzūkas” Juozas Bancevičius su
taršė didelį “Aismaną”. Da
bar tas nei kalbėti apie’Bance
vičių nenori.

Bet nepamirškit kad tas kas 
tada buvo tai niekis prieš bu-1 
sinčias imtynes, kurios įvyks dvi poras pirmos klesos 
sekm., Rugsėjo 20 d. pas An
dersoną darže. Tenai bus net 
dvi poros ristikų — imsis du 
smarkus Chicagiečiai, tas pats 
“Dzūkas” Bancevičius su vieti
niu smarkuoliu Jakobsenu. o 
kitas Chicagietis bus kurio dar: 
Clevelande nematėt. Jis imsis 
su “Aismanu”.

Juozas “Dzūkas” turės tokį 
priešą kokio gal but jis savo 
gyvenime neturėjo, ir pažiūrė
sim ką jis su juo padarys —

už 50c. Įžangos. Prie 
formališkas piknikas su 
ir kitokiais įvairumais.

Jonas Jarus.

Chicago. — Per Labor Day 
ėmėsi Jim Londos su Jim Mc
Millen, Londos laimėjo, šika- 
tis nugalėjo Italą Romano.

Buvo pirmiau skelbta kad 
šiose imtynėse bus suporuotas 
Požėla su Londos, bet pakeista.

Philadelphia, Pa. — Čia ėmė- štynių čampionas.
si Požėla su Tony Roebuck, Po-Į Tą pareiškimą padarė rąry- 
žėlai priskirta laimėjimas be šyje su rengiamomis jo kiiuiš- 
paguldymo po 30 minutų. tynėmis su Italu milžinu Car- 

Topeka, Kansas. — Tūlas nėra Brooklyne Spalių 1 d.
Barnas Ostopovič, 218 svarų,--------------------
kuris sakosi paeinąs iš Lietu- SLA. KUOPOMS. 14-ta kuo-
vos, nugalėjo Mutt Davis.

ŠARKIS PRIPAŽINTAS
ČAMPIONU

New Yorko valstijos atletų 
komisija savo susirinkime Rug
sėjo 8 d. patvirtino savo nusi
statymą kad Jack Sharkey yra 
Amerikos sunkaus svorio kum-

pa nutarė pakviesti visas 
tos SLA. kuopas rengtis 
SLA. jubilejaus. Kuopų komi
sijos arba valdybų nariai pra
šomi atsilankyti į “Dirvos" re
dakciją antradienio vakare, 15 
d. Rugsėjo, nuo 7 vai., aptari
mui iškilmės planų. Kom.

vie-
prie

S n D n n 
s

!

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

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)
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i SENCINIAI NUPIGINTOS KAINOS
| VISŲ NAUJU RUDENINIU PREKIŲ
= 19c Vaiku
| Kojinės
= Tvirtos populiariais

Vyrų 1 5c Dar
bo kojines

Angliškais bryžiais Y.'enod^- sPa^v9 ’’į-1." 
juodos ir kt.
Mieros 9
iki 91/2

2 PRS' fli, pilki ir juodi.
Mieros 10 iki 1AC 

Zh 12. Pora po 1V

79c Mergaičių 
Suknelės

Visos garantuotos 
tvirtų spalvų. Gra
žių naujų marginių. 
Amžiui nuo 7 
iki 12

Moterų 
tamsių 
rėš ir

rudeninės Dresės — Vyrų $1 rudeniniai 
spalvų, regulia- 
didelių mierų .

49°
Union

Siutai, ilgom ranko- tJoc vėm, mieros 36 iki 49

JOHN JACOBY & SON
: 7036-38 Superior Ave.
: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiniL.diiiiiiiiiimitiiijiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

79 c

Didelis Piknikas
IMTYNES!

Ned. Rugs.-Sept. 20 d
V. & B. FARMO J

Green Road
Imsis “Drapiežnas

Dzūkas” BANCEVIČIUS
su JACOBSENU

važiavo į kitą banką pasiimti 
daugiau pinigų ir daryti raš
tus. Bevažiuojant, agentas pa
tarė dar kartą apsilankyt pa
žiūrėt 
namą, 
rėmė 
atėmę 
bėgo.

to namo. Kada inėjo j 
agentas su kitu vyru at- 
į pirkėją revolverius ir 
pinigus automobiliu pa- 

Reporteris.

Lekcijos
visą RUGSĖJO 

mėnesį už suma- 
žintk kainą. Moki
name džiaz ir clas
sical muziką.

Vine. Greičius
19650 PASNAW

Antra pora-‘AISMANAS’ 
su Chicagos MILŽINU

Pradžia iš-ryto

MOKYKLOS JAU ATSIDARO!
Specialis Išpardavimas Vaikų 2 Kelnėm 

SIUTU
$4.95 - $7.95 — $9.95

MIEROS 6 IKI 17 METŲ AMŽIAUS
Pilniausias pasirinkimas vaikams Kepurių, Marškinių, Kelinių, 

Sveterių ir kitokių reikmenų už žemas kainas.

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

50c

Luizos Or k

« .A

&&

“Drapiežnas Dzūkas” J uozas Bancevičius


