
aukštyn,
i, R. L, atsibuna 

golfo lošėjų tur- 
ouriame dalyvauja 
tais garsiais 'Ame- 
inkais, tarp jų ir

MKAS IMT1KAS 
EY STASIAK 
kmadienį mirė nuo 
odinimo plačiai ži- 
is imtikas, Stanley 

Rugsėjo 4 d. su- 
ą imtynėse Kana- 
leorge. Paėmus li- 
o kraujo užnuodi- 
vaitę laiko mirė. i 
18 m. amžiaus, svė- 
js. Paėjo iš Leii- 
is jo vardas buvo 
f Stasiak.
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JAPONAI UŽĖMĖ 
MUKDENĄ

DARBAI LIETUVOJE

Darbininkų Algas
IR DARBININKŲ ŽINIOS

U. S. STEEL IR BETH
LEHEM KORPORA
CIJOS NUMUŠA 10' <

ANGLIJA SUSPEN
DAVO AUKSĄ

Reikalauja didesnių algų 
Cleveland.© būdavo j imo a 
matų darbininkų unijų ta 
ryba skelbia jog budavoji 
mo darbininkai kovos dai 
už didesnes algas vietoj su 
tikti savanoriai 
algas, kaip buvo 
siūloma.

Londonas.

New York. — Iš Italijos i 
atplaukus laivui į uostą, į 

I viena jauna Amerikietė, 23 į 
m. moteris, persiskyrus su 
vyru, norėjo nusiskandinti 
iššokdama iš laivo. Ji, po 
divorso buvo išvažiavus į 
Italiją pasivažinėti ir už
miršt savo nelaimingą mei
lę. Bet ten nepaprastai įsi
mylėjo į gražų Italą kari
ninką. Bet nelaimė: ji pro- 
testonė, jis katalikas, ir ne-

Geneva. — Tautų Sąjun
ga pareikalavo Japonijos ir 
Chinijos užbaigti nesusi
pratimą, pirmiausia Japo
nijai ištraukiant savo ka
reivius iš ginčijamų vietų.

sumažinti
i nekuriu

Niekas dau- 
ys imtikai iš 
> Orkestras.

streiko.
Įsakyta

Ruošiamasi prie 
Athens, O. — Čia 
išeiti į streiką dviem tūks
tančiams angliakasių, ir jei 
pasiseks tai ga] bus iššauk
ta streikan 4,500 darbinin
kų.

Newark, N. J. — Kasant 
tuneli užgriuvo plieno rė-

Statybos darbai eina
Kitose valstybėse dauge- 

. lis darbininkų neturi dar
bo, visokius streikus kelia, 
jų šeimos didžiausiam var
ge skursta, tuo tarpu Lie
tuvoje jaučiama darbinin- 

: kų net trukumas. Mat, šy
met išsiplėtė labai statyba. 
Daug darbininkų paimta 
prie geležinkelio ir plentų 
tiesimo, kelių ir tiltų geri
nimo, fabrikų ir naujų tro
besių statymo. Be to, va
saros metu šimtai darbi
ninkų gauna darbo kaimuo
se pas ūkininkus.

Dabar jau net proletari- 
škoji spauda pripažysta 
kad bedarbių nėra, o paim
kime opozicijos laikraščių 
taip vadinamus demokra
tiškus kraštus.
rika. Jums ten aišku kiek 
bedarbių yra ir koks jų gy
venimas. Francuzijoj irgi 
bedarbių yra, o Vokietijoj 
paskutiniu laiku ryšyje su 
ekonominiu krizių net pa
daugėjo.

’Tiesa, Lietuvoje darbi
ninkų padėjimas neperpui- 
kiausias, bet visgi geriau 
turėt nors kokį uždarbį ne
gu badą kęsti ir nieko ne
uždirbti. O darbo šiuo me
tu čia gali gauti kiekvienas 
ir į dieną uždirbti pas ūki
ninką darbymetės metu pu
sę dolario. Žinoma, dirbti 
■eikia nuo saulės tekėjimo 

iki nusileidimo, bet užtat 
nuo ūkininko gauna dar ir 
maistą.

Kiek uždirbama
Ųetrašiunuose prie popie

riaus fabriko žemės kasi
mo darbų mokama už va
landą 6 Amerikoniški cen
tai. Darbininkai bandė pa- 
streikuoti, bet streiką pra
laimėjo, nes kitose vietose 
irgi ne ką daugiau moka
ma. Pav. Mariampolėj prie 
cukraus fabriko, kur dirba 
apie 300 darbininkų, moka
ma už valandą 7 Ameriko
niški centai ir dirbama 10 
valandų.

Šiek-tiek darbininkų bū
viui kenkia įsigalėję visokį 
sindikatai. Vyriausybė nte 
griebėsi prieš slaptą plytų 
sindikatą kovoti, sumažin
dama užsienio plytoms mui
tą. Žinoma, kai pradėjo 
namų statytojai plytas ga
bentis iš užsienio, musų 
darbininkams sumažėjo 
darbo.

Alaus ir tabako sindika
tai išlaiko aukštas savo 
prekių kainas, bet užtat lai 
darbininkai tiek daug ne
geria ir nerūko.

Malūnininkų sindikatas 
pardavinėjo sėlenas tokia 
pat kaina kaip ir rugius, 
del ko miesto biednuomenė 
neturi kuo šerti kiaules ir 
apsirūpinti maistu žiemai.

Šiaip darbininkams pra
gyvenimas labai pigus. Juk 
rugių centneris kainuoja 
vos 14 litų ($1.40 Ameri
koniškais) ; mėsos kilogra-

mas 15 Amer, centų; svie
sto — 40 Am. centų; kiau
šinių 10 — 15 Am. centų. 
Bendrai, žmogus darbinin
kas gali per dieną išsimai
tinti už 3 litus (30 Ameri
koniškų centų.)

Kiek sunkesnė darbinin
kų padėtis yra su šeimyno
mis. Vasaros metu ir jie 
lengvai išsimaitina, bet su
laukus žiemos nemažai tu
ri ir pavargti.

Bendrai paėmus, Lietu
voje darbininkų padėtis ne
bloga, ir vis dar gerėja. 
Jau nebevažiuoja į kitas 
šalis (Argentiną, Braziliją) 
laimės jieškoti. Matomai 
ir tie nepastovieji supran
ta kad “ten gera kur musų 
nėra”, kad ten dar blogiau 
negu čia Lietuvoje, savo 
gimtinėj šalelėj.

Alcis.

Tokio. — Japonijos ka- 
riumenė padarė užpuolimą 
ant Mandžurijos sostinės ir 
užėmė Mukdeną, tuo pat 
paimdami Į savo rankas vi
są pietinę Mandžurijos da
lį. Apie šimtas Chinų ka
reivų tapo užmušta.

Japonai tą padarė keršy
dami Chinams už sušaudy- 
nų vieno Japonijos kariu- 
msnės kapitono kaipo špie- 
g«-

Rugsėjo 20 d. Mandžuri- 
j«s maršalas Liang pareiš
kė kad jis atsisako kelti su 
Japonija karą už tai ir no- 
li kad nesusipratimą išriš
ti pasaulinis Taikos Teis- 
nas.

Liang sako kad pasauliui 
jau nusibodo karai ir žino 
kaip lengvai galima karą 
sukelti. Iš Japonų pusės 
Jaras jau pradėtas, sako 
jiang, bet Chinija neturi 
loro prisidėti su ginklu 
Ude to. Chinija pasitiki 
tad pasaulis teisingai į ją 
itsižiurės ir išneš teisingą 
brendimą.

Anglijos galėjo vestis. Grvžo i Ame- 
New York. — Dvi Ame- vyriausybė, norėdama 

vengti ekonominio krizio ir 
ištraukti šalį iš bankruto, 
suspendavo auksą kaipo 
valiutos pagrindą, per še
šis mėnesius, kad auksas 
neišplauktų i kitas šalis ir 
pati Anglija neliktų tik su 
popieriniais pinigais.

Anglijos pinigo pamatas 
buvo svarai sterlingų, bet 
1925 m. įvesta auksas. Ka
da išsibaigė Anglijos kredi
tai Francuzijoje ir Ameri
koje, atėjo eilė leisti savo 
auksą atsilyginimams su 
kitomis šalimis.

Trys ketvirtdaliai viso 
pasaulio aukso randasi Su
vienytų Valstijų ir Francu- 
zijos ižduose, kur jis guli 
be naudos ir negelbsti pa
sauliui atsigaivelioti.

Anglija ilgai nesilaikys 
dabartinio savo nusistaty
mo ir auksą vėl pripažins 
valiutos pagrindu. Nori tik 
išbristi iš bėdų'.

is- riką susigraužus. Laivui 
artėjant krašto, ji, niekam 
nieko nesakius išbėgo iš vi
daus, dėvėdama tik vienas 
liuosas plačiaš “padžamas” 
ir nušoko Į vandeni. Ku
rie matė tą atsitikimą su
riko, moterys net nualpo.

Nušoko i vandenį pasek
mingai, nes nors iš aukštai 
šoko neprisitrenkė. Beplu- 
kant nusmuko jos “padža- 
mos” ir ji liko nuoga nuo
gutė. Laivo jūreiviai nusi
leido su valtimi ją ištrauk
ti, bet nenorėdami naudo
tis moters nelaime, rietė 
nosis Į viršų, akis vedžiojo 
po debesis, o tik rankomis 
graibė po šlapią vandenėli. 
Vienas jūreivis, sugriebė ją 
už pažastų ir Įtempė į val
tį, galvą laikydamas iškel
tą Į viršų ir akis žaibuojan
čias po dangų. Paskui vie
nas nusivilkęs savo švarką 
apsupo ją kiek galėjo, vė
liau sugriebė blanketą ir 
Įvyniojo, ir tik tada vyrai 
nuleido savo akis žemyn i 
valtį.

Išgelbėta, ji papasakojo 
savo liūdną istoriją, bet 
daugiau skandintis nenorė
jo.

Patarimas moterims: Ne- 
dėvėkit vienų tik “padža- 
mų” kada norit skandintis.

rikos didžiausios korpora-; 
cijos Rugsėjo 22 d. nutarė 
numažint savo darbinin
kams algas nuo Spalių 1 d., 
po 10 
karnų

Jos
Steel Corp, ir Bethlehem 
Steel Corp., kurios abi duo
da Amerikai daugiau negu 
pusę plieno produktų. Al
gų numažinimas palies su
virs 200,000 darbininkų.

Trečia didelė korporaci
ja, General Motors, numa
žino algas visiems savo raš
tinių tarnautojams. Gene
ral Motors Corp, gamina 
suvirs 30 nuošimčių visų

nuoš. nuo dabar mo- 
algų.
yra: United States

< raai <’■ užmušė du darbiniu-- -ttutemobilių.
ku, 40 kitų sužeista.

Seattle, Wash. — Čia su
streikavo ISO medžio apdir
bimo dirbtuvės darbininkų.

Toledo, O. — Stiklo išdir- 
bystės ši rudeni gauna už
sakymų vaisiams konser
vuoti stiklų 10 kartų dau
giau negu kada gaudavo 
nuo 1920 metų.

Šymet labai užderėjo vi
sokie vaisiai ii\ yra pigus, 
taigi šeimynos dedasi sau 
žiemai.

Jas pasekė ir tūlos ma
žesnės korporacijos ir nu
mažino algas: Youngstown 
Sheet and Tube Co. numu
ša 10 nuoš. nuo algų ir U. 
S. Rubber Co. skelbia jog 
sutrumpino darbo laiką iki 
5 dienų Į savaitę visose sa
vo išdirbystėse šioje šalyje.

Štai Ame-

Chicago, Ill. — Pradeda 
aiškėti kad pirmą kartą 
nuo 1929 metų Chicagos iš
dirbystėse padidėjo darbi
ninkų skaičius ir algų iš
mokama didesniam skaičiui 
darbininkų.

Surinktos žinios iš 499 
dirbtuvių parodo kad dir
bančiųjų skaičius padaugė
jo 0.1 nuoš. ir algos padi
dėjo 0.3 nuoš.

Rusijoj darbininkai pra
dėjo dirbt nuo štukių. Mas
kva. — Sovietų valdžia lei
džia metalo ir anglies dar
bininkams dirbti nuo štu
kių, taip kaip kapitalistiš
kose šalyse, ir nekurie dar
bininkai pradėjo uždirbti 
po dusyk tiek kiek buvo 
mokama nustatyta alga.

Sovietų carai nori page
rinti ir pagreitinti darbą, 
taipgi panaikinti tą nerei
kalinga komunistišką 
gybę” visiems vienodo 
lyginimo už darbą.

“ly-
at-

20 UŽMUŠTA
Algiers, Afrika. — 

šlavus smarkiai vėtrai su 
lietum, sugriauta daug na
mų, nuplauta gelžkeliai ir 
užmušta 20 žmonių.

Per-

LEGIONIERIAI REIKA
LAUJA BONŲ IR 

ALAUS
Detroit, Mich. — Čia at- 

sibuna Amerikos Legiono 
suvažiavimas. Ruošiantis Į 
suvažiavimą, legionieriai 
turėjo užsibrėžę sau tikslą 
išreikalauti kad šiais be
darbės laikais valdžia išmo
kėtų jiems visą stųną bonų 
už jų tarnybą pasauliniam 
kare.

Konvencijoj atsilankė ir 
Prezidentas Hoover ir savo 
kalboje šaukėsi Į legionie
rius susilaikyti nuo reika
lavimo pensijų ir bonų iš
mokėjimo, akivaizdoje pa
dėties kokioje Amerika at
sidūrė. Vienus gyventojus 
apsunkindama, valstybė tu
rės pasiimti gelbėti kitiems 
kada tiems kitiems, legio
nieriams, ne visiems dabar 
pašalpa reikalinga, o jeigu 
nutars bonus mokėti, ims 
juos ir tie kurie yra turtin
gi-

Legionų vyriausias ko- 
mandierius tai suprasda
mas pareiškė: “Jeigu paai
škės kad bonų mokėjimas 
bus apsunkinimu, Legionas 
nereikalaus mokėjimo.”

Tarp kitų savo reikalavi
mų legionieriai reikalauja 
sugrąžinimą alaus.

šeši žuvo. Delano, Cal. 
— Važiuojant automobiliu 
per gelžkelio bėgius trauki
nio užmušta šeimyna iš še
šių asmenų.

SURADO DINGUSIUS 
LAKŪNUS

Ši vasara buvo laiminges
nė lakūnams per plačius 
vandenynus. Pereitą savai
tę atrasta du Amerikonai 
lakūnai ant mažos salos, 
kuriedu norėjo iš Japoni
jos be sustojimo 'atskristi į 
Seattle, Wash. Jie buvo pri
versti nusileisti, bet nežuvo 
juroje, kaip atsitiko su 
le kitų lakūnų kitomis 
saromis.

Šiose dienose atrasta po 
savaitės laiko žuvimo trys 
lakūnai kurie skrido iš Eu
ropos Amerikon. Jie lai
kyta žuvusiais, bet štai po 
savaitės laiko jie atrasti 
plakanti sudužusiame lėk
tuve audringame pakrašty
je New Foundlando. Jie bu
vo išbadėję, nes neturėjo ko 
valgyt per keletą dienų.

ei-
va-

6 NUBAUSTA UŽ LAI
VYNO SUKILIMĄ

Už pora savaičių atgal 
suruoštą Čili respublikos 
(Pietų Amerikoje) kariško 
laivyno sukilimą karo teis
mas nubaudė šešis mirties 
bausme, o du gavo visam 
amžiui kalėjimo.

NELAIMĖS SU 
LĖKTUVAIS

Suv. Valstijose, orinio 
transporto važinėjime šy
met per pirmus šešis mėne
sius buvo tik penkios mirti
nos nelaimės. Praskraidy- 
ta gi net 20,000,000 mylių.

AUSTRIJA PRAŠO 
PAGALBOS

Vienna. — Austrijos vy
riausybė kreipėsi i Tautų 
Sąjungos finansini komite
tą pagelbėti Austrijai pra
tęsti paskolas užrubežiuo- 
se. Austrija pasižada im
tis griežto taupumo ir už
tikrinti paskolų grąžinimą.

Dar tik nesenai buvo pa
daryta pagalba Vokietijai, 
ir nekurie pradėjo primes
ti Vokiečiams kad jie dali
mi tų pinigų, gautų sau iš
sigelbėjimui iš krizio, gel
bsti Rusiją. Kad Austrija 
nesunaudos savo pagalbai 
gautų pinigų kitiems nerei
kalingiems tikslams, Aus
trija pasiūlo padaryti jos 
biudžeto reviziją.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
OHIO VALSTIJOJ

Lima, O. — Pietvakari
nėje dalyje Ohio valstijos, 
Indianoj ir Kentucky Rug
sėjo 21 d. buvo jausta gana 
smarkus žemės drebėjimas, 
kuris palietė apie tuziną 
miestelių ir apgadino daug 
namų. Daugybės namų nu
griuvo kaminai.

Žmonės išbėgo iš namų Į 
gatves, pergąsdinti.

‘SAUSIEJI” .ĮIEŠKO GE
RO KANDIDATO

Washington. ’— Ameli
as “sausieji” norėdami už- 
krsti kelią Demokratų par
ties numatomam kandida
te ant Prezidento, New 
Yrko valstijos gubernato- 
riii Franklin D. Roosevelt, 
nri išvaryti Į frontą Wil- 
lim McAdoo, buvusį prie 
Wlsono S. V. iždo sekreto- 
rim.

loosevelt yra “slapiųjų” 
šaninkas. Jis stovi gana 
tvitai kaipo busintis De- 
msratų partijos kandida
tas jeigu patys Demokra- 
taitarp savęs nesusipeš ir 
užvdėdami vieni kitiems 
neistatys kokį mažai žino
mą.

drau-

ADOKATŲ ORGANIZA- 
(JA REIKALAUJA 

ALAUS
Aantic City, N. J. — 

Aimikos advokatų
gijakaip paaiškėjo čia at- 
sibiusiam metiniam suva- 
žiav.ie didele dauguma 
balsi išsireiškė už atšauki
mą jrohibicijos įstatymo 
ir pažinimą svaiginančių 
gėrių. Konvencijai atsi- 
darii, paskelbta advokatų 
dratijos narių balsavimo 
pasenės, iš kurio pasirodė 
kad rohibiejos panaikini
mo ikalauja 13,779 advo
katą: o tam priešingų bu
vo 610.

Aokatai taipgi pervarė 
balsamą sekančiu klausi
mu : r reikalinga leisti vi
suotini balsavimui prohi- 
bicij< panaikinimas. Tam 
prita 14,782, priešingu — 
5,625

KOMUNIZMAS RU
SIJOJE BAIGSIS

Rusijoje, jeigu nepasi
seks padėtį pagerinti, iš ko
munizmo naudos nebus, nes 
komunizmas tik ir parem
tas prižadais gerovės tiems 
kurie seniau nieko neturė
jo ir buvo išnaudojami. Jei 
buvę alkanos minios ir vėl 
turės badauti, komunizmas 
tuomi pats save užbaigs.

Jeigu gi ateis gerovė ir 
žmonės pradės turtėti tai 
irgi nenorės komunizmo, 
nes kaip greit valstybė ar 
pavienis žmogus praturtė
ja tuoj pradingsta noras su 
kuo nors dalintis.

Naujausi

TEATRAI
Žentai iš Amerikos

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

Kūmučių Rojus
Keturiii veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir G moterų. Knygutė 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
rys, 7 vyrai ............................... 50c

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

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

DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c 

"KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai .......... J5c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia !) vyrai 
ir 3 moterys ........................... 25c

RYT V PILIS — drama 5 aktuose, 
. Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c 
UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų

pasaka. Lošia 5 v., 2 m.......... 15c
REIKALAUKIT DABAI'.:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Gengsterių kovos. Vie
nas pažymus butlegeris ir 
raketieris, Mike Spano, ke
lios dienos atgal tapo su
imtas jo priešų, išvežtas 
“pasivažinėti”, ir paskui 
parvežtas mirtinai peršau
tas ir išverstas prie durų 
jo paties namo. Nugaben
tas į ligonbutį, jis dar galė
jo kalbėti, bet atsisakė pa
sakyt kas jį sušaudė ir kur 
tas atsitiko.

“Aš žinau kas man kerši- 
no, bet nepasakysiu”, kal
bėjo jis, nors mirtis buvo 
akyse. Butlegeriai del to 
neišduoda vieni kitų, kad 
jų priešai, jeigu nukenčia, 
paskui keršina ir žudo liku
siems jų giminėms ir šei
mynai.

Nuo 1927 metų iki dabar 
Pittsburge jau nužudyta 
91 raketieris, bet jų nužu
dymo ir žudytojų policija 
negali susekti. Jeigu ku
rie nužvelgti kaltininkai ir 
buvo suimti, jiems kaltės 
įrodyti negalėjo ir jie buvo 
paleisti.

Purvina politikierių ko
va. Pereitą savaitę buvo 
nominacijos miesto ir aps
krities viršininkų. Vieno 
iš buvusių apskrities virši
ninkų pasekėjai, pagal sa
vo vado nurodymo, buvo 
anksti rytą po sugabenimo 
balsų į vieną vietą, nuėję 
į apskrities namą ir nusi
nešę įvairius įnagius, norė
jo išvogti balsus ir sunai
kinti. Jie, 27 vyrai, buvo 
suimti. Balsai pastatyta po 
ginkluota sargyba.

Vienas iš atkakliausių ir 
sukčiausių apskrities virši
ninkų tapo naminacijose 
sumuštas — laimėjo žmo
gus doresnis ir sąžininges
nis.

Pittsburgo politikieriai 
už savo vietas kovoja taip 
kaip nekurie musų S.L.A. 
ponai.

Pereitą sekmadienį auto- 
mobilių nelaimėse užmušta 
dvi ypatos ir 10 kitų sužei
sta. Tarp sužeistų yra vie
nas Lietuvių vaikas, Juozas 
Bernotas, 14 m., nuo 143 S. 
22 st. Jis susižeidė iš savo 
kaltės: užsikabino ant tro- 
ko pasivažinėti, nušokda
mas persiskėlė galvą ir ta
po nugabentas ligonbutin.

Automobiliai gatvėse Šy- 
met per aštuonis mėnesius 
iki Rugsėjo 1 dienos suva
žinėjo 103 ypatas, arba 20 
mažiau negu pernai per 
tuos pačius aštuonis mėne
sius. Bet šymet vaikų iš to 
skaičiaus suvažinėta vienu 
daugiau negu pernai.

“Pittsburgas bud a v o j a 
pasaulį”. Pittsburgo Vaiz
bos Buto (Chamber of 
Commerce) vadai ypatin
gai kreipia visų domę j tai 
kad New Yorke statomas 
$250,000,000 vertės “Radio 
Miestas” beveik visas būda
vo j amas iš medegos gami
namos Pittsburge.

Ten bus sunaudota virš 
25 akrai stiklo, del 28,000 
langų ir 10,000 durų, paga
minto Pittsburge.

Budavonių rėmai daromi 
iš plieno daryto Pittsburge. 
Visi sanitariški įrengimai 
užsakyti Pittsburge. Jeigu 
reikės alumino, ir tas bus 
imamas iš Pittsburgo.

Pernai metą beveik kiek
vienas didesnis budingas 
New Yorke pabudavotas ar 
pradėtas budavoti naudojo 
daugiau negu pusę Pitts
burge gamintų medegų.

Už tai norima prikergti 
Pittsburgui sekantį obalsį: 
“Pittsburgas Budavoja Pa
saulį”.

Deportuoja ateivius. Iš 
Pittsburgo srities pereitą 
šeštadienį išvežta 35 sve
timšaliai į Ellis Island, iš 
kur jie bus deportuoti at
gal Į tas šalis iš kur jie at
vyko. Dešimts iš tų patys 
prašėsi kad juos siųstų at
gal del bedarbės. Diduma 
jų yra suimti už slaptą įva
žiavimą.

DAYTON
Laiškas apie Lietuvą

Kazys ir Jieva Žukaičiai, 
kurie gyveno Daytone, ra
šo laišką Elzei ir Antanui 
Vilimaičiams Daytone, nu- 
piešdami kaip dabar Lie
tuvoje yra. Kadangi tarp 
musų yra daugybė tokių 
“neviernų Tamošių”, politi
kierių suklaidintų žmone
lių, kuriems dar vaizduoja
si kad Lietuvoje nieko ge
ro nėra išskiriant vergiją, 
ir. jog ten valdžia tik žmo
nių kraują geria, paduodu 
čia ištraukas iš to laiško:

“Kaip klausiate apie Lie
tuvos gyvenimą tai parašy
siu. Jeigu jus turit pinigų 
nors 5 ar 6 tūkstančius do- 
larių tai važiuokit Lietu
von kuogreičiausia. Čia gy
vensit kaip ponai. Darbų 
Lietuvoje kol kas užtenka, 
nedirba tik tas kas tingi 
dirbti. Mokesčiai nedideli, 
valdžia taipgi gera. Jeigu 
mokesčiai uždėta perdidef 
tai paduodi prašymą ir su
mažina. Vienu žodžiu, pas 
mus gyventi kol kas gerai

Pragyvenimas dabar ne
brangus. Aš jau daugiau į 
Ameriką niekad negryšiu. 
man Lietuvoj geriau. Tai- 
gi jei manot gryžti tai gry- 
žkit greičiau. Parvažiavę 
gausit darbą, nusipirksit 
namus, ir galėsit gyventi 
labai gerai. Amerikoje tik 
sveikam gerai gyventi, o 
Lietuvoje ir ligonis gali ge
rai gyventi.

taisęs dovanoja tokioms 
šeimynoms kurios neišgali 
nusipirkti naujų.

Lietuviams patartina at
silankyti pas savo vientau
tį ir pasinaudoti jo labda
rybe. O kurie turit atlieka
mus apdėvėtus avalus ir 
nemanot daugiau dėvėti, 
atiduokit jam, jis aptaisys 
ir padovanos neturintiems.

VYTAUTO D. MUZIEJUS

štai kaip įsrodys Vytauto Didžiojo Muziejus Kaune

GEGUŽIO PASITEI
SINIMAI DEL “PA- 

GELBININKŲ” 
ALGŲ

KANADOS
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Iš LIETUVIŲ PADAN
GĖS

Rugsėjo 6 d. vietos Lietu
vių katalikų parapiją val
dyti užėmė naujas klebo
nas, Kun. P. Garmus. Kle
bonaujant Kun. Baronui 
katalikų veikimas ir visi 
reikalai buvo nusmukę ant 
žemiausio laipsnio. Nau
jam klebonui pradėjus pa
rapijos reikalus tvarkyti, 
žmonėse apsireiškė kitas 
upas, visi nori visur eiti, 
dirbti, ir jeigu neatsiras 
priešginumų tarp klebono 
ir parapijom} tai katalikų 
frontas sustiprės, nors di
delėj bedarbėj sunku kur 
kas anksčiau nudirbti. Ta- 

į žiau paakstinti žmonės, su
dėję į krūvą savo

£ rus, gali kartais 
nuveikti.

Rengiasi prie 
Kiek girdėti tai 
rengiasi paminėti Spalių 9

gerus ne
daug ką

Spalių 9.
katalikai

Budavos milžinišką tven
kinį. Ant Ohio upės, 31 
mailė nuo Pittsburgo, bus 
būdavo j amas naujas tven- 
kinis, kuriam paskirta net 
$6,000,000. Tvenkinis bus 
ties Montgomery sala ir 
ineina į karo departmento 
projektą.

r J r

PATENTS

Knyg-i 
Veltui 
ir “Re
formos.

ir užlai-

307 W. 30 Street 
S.

Negaišk su paten
tų aplikacija. Ne
rizikuok apsaugų 
savo idėjų. Siųsk 
piešini arba mode
li. reikalauk VEL
TUI knygų “How 
to Obtain a Patent’ 
cord of Invention” 
Už tai nieko nereik mokėt.
Greitas atsakvmas 

koma jūsų paslaptis.
CLARENCE A. O’BRIEN

Registered Patent Attorney

48-A Security Savings & Commercial 
Bank Building

(Directly across street from Patent Office)
WASHINGTON. D. C.

of Pipe and 
Cigarettes

LIETUVIU AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

New York, N. Y.
L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių. 

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

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

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos lik>- 
" m.ns 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 
J prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
m mergaites.
h Infcrmncijų kreipkitės į Centrų aukščiau paduotu antrašu ar-
J ba į vietinių kuopų valdybas.

OXXXZIZXXXXXXXIIXXXXXXXXrXZXXXIXXXXXZXIXXZXXXXXXXX

S.

Jeigu grysite, tai jeigu dieną _ Vilniaus užgrobi- 
dnbate, pasiimkit is tenai mo -Q metų sukaktuves, 
judyiną kad esat teisingas -^0^s -'us programas naaiš- 
darbminkas, o čia darbą- 
gausit labai greitai, bile tik 
Lietuvis, nes dabar katrie;! 
ne Lietuvoj gimę arba au
gę tokiems darbą nelaba: 
kur duoda.

Vietų pirkti yra laba 
daug ir nebrangu. Vieni 
žodžiu galima gerai gyven 
ti, nei vienas dar lig šio 
be darbo nebūna.

Visko taip smulkiai ap 
rašyt negaliu, tik sakai 
kad pargryžę nesigailėsit.

Kur padėjo pinigus? Pe- 
eitą metą rudenį Lietuvi! 
katalikai rengė apvaikšči- 
jimą Vytauto 500 metų sį- 
kaktuvių. Kadangi iš c 
padarė ir gražaus pelno p- 
sinaudodami Vytauto vr- 
du, rinko nuo biznieių 
skelbimus, ir tt., pinigai ti
rėtų 
nors 
čiau 
.dsas 
sutirpo parapijos ižde, ei
gų ištikro taip yra tai bu
tų šventvagiškas išnauoji- 
mas D. L. K. Vytauto idil
inės Romos bažnyčios an
dai. Tokį biznį gali alkti 
tik Žydas.

Štai Kaune pradėjo sta
tyti šaunų muzejų Vytuto 
atminčiai, tai yra 
reikšmės darbas ir 
nas visų Lietuvių, 
tina musų vietos 
viams katalikams pajusti 
Vytauto jubilejaus einą 
į Lietuvą Vytauto iize- 
jaus naudai, nes ten lika- 
linga pinigų, ir jus paro
dysi t jog esat teising są
žiningi ir patriotingi Lie
tuviai.

Sumanus Lietuvis knie- 
rius. 
laiko 
taiso 
čiant 
rinkti dėvėtas avaline nuo 
tokių žmonių kurie tii at
liekamų, ir visas ger su-į

dirbate, pasiimkit iš tenai mo 11 metu sukaktuves

buti paskirti kokiui 
viešam dalykui, 'a- 
kaip tenka nugisti 
pelnas to parengho

dielės 
raiti - 
Ptar- 
letu-

A. J. Fretic, kun už- 
avalinės krautre ir 
senus avalus, kiau

šiai bedarbei, stianū

'kės vėliau.
Lietuviai farmeriai. To

ronto kolonijos Lietuvių vi
sa diduma gyvena mieste. 
Turtingesnieji ir iš seniau 
įsigyvenę turi nuosavus na
mus ir gyvena priemies
čiuose,. kur švaresnis oras 
ir kartais kaimynai gyven
tojai kitokie. Visa diduma 
Lietuvių gyvena viename 
distrikte mieste ant kelių 
gatvių po keletą šeimynų 
su pas jas gyvenančiais 
pavieniais asmenimis. Bet. 
kaip teko sužinoti, netoli 

'Toronto už miesto, kur va
dinasi Westonas, randasi 
apie desėtkas Lietuvių far- 
merių. Ten jie vienas nuo 
kito netoliese gyvena, visi 
turi ne po daug žemės, bet 
verčiasi gana gražiai, ne
matydami jokios bado šmė
klos, kaip yra su miesto 
Lietuviais. Tų musų far- 
merių santikiai ir kultūra 
ne vienoda: vieni yra ko
munistai, kiti nežino patys 
kas jie yra, o treti gana ge
ri Lietuviai tėvynainiai.

Kiek man teko su farme- 
riais .Lietuviais susipažinti 
ir patirti apie juos, tai ge
riausi tėvynainiai yra Au 
gustinavičiai ir Griškąi, jie 
politikų nevarinėja, turi sa
vo rimtą nusistatymą, ir su 
visokių pažiūrų žmonėmis 
gražiai pasielgia, iš miesto 
atvykstančius Lietuvius at
sakančiai priima, pavaiši
na. Pas kituš neteko ma
tyti jokio Lietuviško laik
raščio; kiti visai nepriklau
so jokiai draugijai, o pas 
Augustinavičius teko pa
stebėti laikraščių, knygų. 
Kitas ir iš miesto atvykęs 
randa šiuose namuose tin
kamų knygų pasiskaityti. 
Augustinavičiai yra nuola
tiniai ’ “Dirvos” skaitytojai 
ir abu su žmona yra tikri 
ideliški Lietuviai.

Toronto Draugas.

Muziejus jau statomas
Lietuvos laikinoje sosti

nėje Kaune prie Duonelai
čio gatvės, kaip daugeliui 
lankiusių į Lietuvą teko 
matyt gražiame, rožėmis ir 
paminklais išpuoštame so
de, stovi medinis blogos iš
vaizdos trobesys su prista
tytu muro bokštu. Šiame 
trobesy yra karo muziejus, 
kuriame patalpinta gausus 
rinkinys eksponatų apibu
dinančių Lietuvos kovas už 
nepriklausomybę. Per try
lika nepriklausomo gyveni
mo metų karo muziejus vir
to* kiekvieno Lietuvio šir
džiai brangia šventove. Čia 
ir Lietuviai ir svetimšaliai 
lenkia galvas ir deda vaini
kus prie žuvusiems pamin
klo, kiekvieną dieną gausi 
minia renkasi į vėliavos pa
kėlimo ir nuleidimo iškil
mes, o valstybinių ir tauti
nių švenčių metu suplaukia 
tūkstantinės minios. Iš čia 
laisvės varpas skelbia tau
tos džiaugsmo valandas. 
Bet malonų jausmų kilusį 
lankant šią vietą slegia mu
ziejaus išvaizda, kuri toli 
gražu neatitinka savo auk
štą tikslą, ir bąiniė kad 
kiekvieną akymirkę maža 
kibirkštėlė gali tą didžią 
šventovę paversti pelenų 
krūvą. Nors ir kiti muziejai 
randasi ne geresnėje padė
tyje, nes negali dėl patalpų 
stokos užimti atatinkamą 
vietą kultūrinėje darbo dir
voje, bet karo muziejus’ 
randasi už vis blogiausiose 
apystovose ir visuomenę la
bai susirūpino įrengimu 
jam atatinkamo rūmo.

Vytauto Didžiojo Komi
tetas atjausdamas visuome
nės susirūpinimą nuspren
dė Vytautui Didžiajam pa-j 
gerbti pastatydinti Jo var-

kurie 
žemutinio auk- 
Reikia tikėtis, 

skaitytojams' 
žinutę, muzie-

stovės tol, kol bus užbaigta 
statyt Vytauto Didž. var
do muziejaus rūmai. O šių 
rūmų sienos kyla ir kyla 
aukštyn. Prie statybos dir
ba 250 darbininkų, 
jait užbaigė 
što sienas, 
kad gerb. 
skaitant šią
jaus sienos jau bus baigtos 
statyti.

Kiekvieną naujai stato
mas muziejus džiugina. Ir 
kaip nedžiugins, kada kiek
vienas nors maža auka jo 
statybos pradžią parėmė. 
Tuo džiaugsmu Lietuvos vi
suomenė gali dalytis su išei
viais svetur, nes ir jie ak
tyviai dalyvauja Žalgirio 
nugalėtojui paminklo sta
tyme. Šis faktas mums vi
siems turi būti vienodai 
malonus, nes tuo parodom 
visam pasauliui savo vieny
bę pagerbiant Tautos did
vyrį, o tautos mokančios 
pagerbti savo didvyrius vi
sų yra gerbiamos.

Trinksta pinigų
Bet džiaugiantis tenka ir 

susirūpinti. Muziejaus pa
statymas kainuos du milijo
nu litų. Šiais metais užbąi- 
gimui pradėtų darbų trūk
sta 130,000 litų, o kitiems 
metams muziejaus užbai
gimui reik viso milijono. 
Vytauto Didžiojo Komite
tas jau kreipiasi į Lietuvos 
visuomenę ir ji pradeda pa
mažu dėti aukas muziejaus 
darbų užbaigimui. Tačiau 
to negana. Tautos garbė 
reikalauja, kad ir išeiviai 
anksčiau panašiais atvejais 
palaikę tamprius ryšius su 
Lietuvos visuomene, dabar 
šiuo momentu neatsiliktų 
nuo visos Lietuvos visuo- 

. menės ir pirmųjų aukotoju VAVZ « » VW VA WX.V A.VA&JAW I VA AAA Į J VA | X V
gerbti pastatydinti Jo var- Pavyzdį sekdami prisidėtų 
do muziejų Kaune, dabartį- PŲ® Vytauto Didžiojo mu- 
nio karo .muziejaus aikštė-1 zieJaus užbaigimo darbų, 
je. Tam tikslui įsteigė Vv- Labai butų gražu, kad vi- 

— - • 'si muziejaus lankytojai am
žino aukotojų paminėjimo 
skyriuje, rastų šalę Lietu
vos visuomenės pavienių as
menų ir organizacijų vardų 
ir Lietuvių kolonijų užsie
niuose vardus. Tai butų pui
kus musų visos tautos dva
sios vieningumo paminklas, 
pastatytas Vytauto Didžio
jo mirties 500 m. sukakčiai 
paminėti.

Aukas siųsti: Vytauto 
Didžiojo Muziejaus Komi
tetas, Kaunas, Lithuania, j

tauto Didžiojo Fondą ir 
pradėjo rinkti aukas. Lie
tuvos visuomenė sukruto 
aukoti. Aukojo visi: ūkinin
kai, valdininkai ir darbinin
kai be tautybės ir kitų skir
tumų. Daugelo organizaci
jų vadai dėjo aukas organi
zacijų vardu. Pažvelgus į 
aukotojų sąrašus greta Lie
tuvių organizacijų vardų 
rasime Žydų, Gudų ir To
torių įvairių organizacijų 
vardus. Malonu pastebėti 
kad kai kurios organizaci
jos savitarpyje lenktyniavo 
ir patiekė didesnę auką. 
Gausias Lietuvos visuome
nės aukas papildė nors ma
žomis, bet reikšmingomis 
sumomis Azijoje, Afrikoje 
ir Šiaurės ir Pietų Ameri
koje gyvenantieji išeiviai.

Tokiu budu dėka visuo
menės duosnumui susidarė 
fondas, kurio pinigais šiais 
metais Kaune, dabartinio 
karo musiejaus 
pradėtas 
Didžiojo vardo 
kuriame netolimoje ateity 
bus patalpinta karo muzie
jus. Senasis karo muziejus

“Tėvynės” nr. 37 S.L.A. 
Prezidentas labai nevyku
siai per pustrečios špaltos 
išvedžioja kodėl jam ir Iž
dininkui reikalinga “pagel- 

; bininkai”, kurie organizaci
jai kaštuoja po $25 į savai
tę arba $1,300 Į metus.

Perskaičius tą pasiteisi
nimą reikia tik pasidžiaug
ti kad pereitas seimas ne
pakėlė Prezidentui algos, 
nes tie darbai kokie Prezi
dentą užgulė po seimo, bu
tų vistiek buvę, ir pagelbi- 
ninkus Pild. Tarybos suva
žiavimas vistiek butų nu- 
skyręs (cash, pinigais).

Štai kur Gegužis suklum
pa su savo pasiaiškinimais:

“Kaslink manęs, tai yra 
sunkiau išdėstyti ką aš tu
riu atlikti.... Prie dabar
tinės tvarkos, Prezidentas 
daboja visus organizacijos 
reikalus, peržiūri visus iš
mokėjimus, peržiūri pomir
tinių dokumentus, pašelpų 
dokumentus ir visų kitų iš
mokėjimų, kurie išmokėji
mais yra vadinami.... ”

Reiškia, prie pirmesnės 
tvarkos jis to nedarė, užtai 
nežinojo kaip Devenio pas
kola duota, kuri dingo....

Bet jeigu dabar pats dir
ba, tai kas gauna tuos $520 
ką Gegužis ima iš SLA. ne
va “pagelbininkui”? Išeina 
kad pirmiau, negaudamas , . 
tų ekstra $520 j .metus, vi
sai nežiūrėjo SLA. reikalų. 
Pats tą patvirtina, nes to
liau sako: “Bet kad tas bu-

■ tųūr teisybė, kad Susivieni-\ ., 
jimui ir kamuotų $1,300 į 
metus, tai juk tas visai bu
tų maža skaitlinė palygi- 
nant su tuo kas atsitiko su 
tūlais musų morgičiais.”

Šito tai tik p. Gegužiui 
nereikėjo pasakyti, nes tai 
yra prisipažinimas kad iki 
nedavė jam ir iždininkui 
po $10 ir $15 “pagelbinin- 
kams”, jie morgičių visai 
nepaisė ir nesaugojo....

Pagelbininkė ar pagelbi- 
ninkas vistiek morgičių su
žiūrėti ir ant blankų pasi
rašyti negali, o tą atlikti 
apsiėmė pats Prezidentas 
sutikdamas kandidatuoti ir 
apsiimti Į valdybą už tą al
gą kokia buvo nustatyta.

SLA. Preidentas prisime
na kad “pastarais laikais 
ypatingai veda labai plačią 
korespondenciją su kuopo
mis, su komisijomis ir pa
vieniais nariais”. Aišku ko
dėl: juk žadėjo kandida
tuoti tai reikia rašinėti sa
viems ištikimiems pasiteisi
nimus ir agituotis už save.

Bet ar tai Susivienijimas 
už tai turėtų apmokėti?

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

visą kaimą!

aikštėje, 
statyti V ytauto 

muziejus,

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS PER ŠĮ MĖNESI 

„AMERIKOS LIETUVIS” TIK $1 METAMS 
Lietuvoje $2 Metams

Jei nori žinoti kas Pasaulyje dedasi
Užsirašyk ’’Amerikos Lietuvį”, Savaitinį Laikraštį Nupiginta 

Kaina—-Tik 81 Metams

Naudokis Proga Dabar!
“Amerikos Lietuvio” Knygyne Galite Gauti šias Svarbias 

Knygas Nupiginta Kaina:
1— Vilniaus Albumas su Lietuvos Istorija. Kaina $4. Dabar----- $1

2— Lietuvos įstatymai. Kaina $4. Dabar tik-------------------------- $1
3— Didysis Sapnininkas. Kaina 75c. Dabar -----------------------50c
4— Ukininkystė, Ūkininkų Rankvedis-Patarčjas -------------------- 50c
5— Paslaptys Lošimo Kazyromis ----------------------------------------- 25c

IMANT VISAS SYKIU, PRISIUSIME UŽ $3.00.
Adresuokite šitaip: 

“AMERIKOS LIETUVIS“
14 Vernon Street ____________ Worcester, Mass.
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ŽIO PASITEI.
IAI DEL “PA- 
LBININKŲ” 

ALGŲ

nes” nr. 37 S.L.A. 
tas labai nevyku- 
pustrečios špaltos 

a kodėl jam ir Ii- 
reikalinga “pagel- 

', kurie organizaci- 
o ja po $25 į savai- 
$1,300 į metus, 
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kuri dingo.... 
dabar pats dir- 

gauna tuos $520 
ima iš SLA. ne- 
ninkui”? Išeina 
ų, negaudamas j 
>20 į metus, vi- 
) SLA. ręikalų. 
drtina, nes to- 
lęt kad tas bu-, 
kad Susivieiu-* 
motų $1,300 į 
k tas tušai bu- 
aitlinė palygi- . 
kas atsitiko su 
raorgičiais.”. 
k p. Gegužiui 
sakyti, nes tai 
nimas kad iki 

ir iždininkui
.5 “pagelbinin- 
morgičių visai 
’saugojo....
<ė ar pagelbi- 
k'morgičių su- 
t blankų pasi- 
, o tą atlikti 
5 Prezidentas 
andidatuoti ir 
iybą už tą al- 
) nustatyta, 
mtas prisime- 
tarais laikais 
i labai plačią 
ią su kuopo- 
ijomis ir pa- 
5”. Aišku ko- 
ijo kandida- 
. rašinėti sa
ins pasileisi- 
otis už save, 
tsivienijimas 
pmokėti?
t “Dirvą” 
tuvą? — už 
ralinksminsit 
na!

SIms
lasi
upiginta

Svarbias

ar___ $1
______ SI
_____ 50c
_____ 50c
_____ 25c

Mass.

S. L. A. Reikalai “naaT
Rašo K. S. Karpavičius.

VI.
“NAUJIENŲ” ATSA- 1KYMAS

Sąryšyje su mano išreik
šta nuomone apie socialis
tus, SLA. ir iždininką Gu- 
gį, socialistų dienraštis 
“Naujienos” štai ką sako:

“Visa šita pasaka yra 
grynų-gryniausias pletka- 
vhnas. Nes, viena, ‘Nau
jienose’ niekas nepasikeitė 
kas liečia tą skandalą SLA. 
centre. Jos davė išsireikš
ti abiem pusėm, ir, kadangi 
pati Pildoma Taryba žadė
jo daryti teismą (ji kaip 
tik dabar yra suvažiavus), 
tai ‘Naujienos’ savo spren
dimą sulaiko laukdamos 
oficialės SLA. įstaigos žo
džio. Tai ir viskas.

“Antra, yra paikas pra
simanymas kad Gugis sa
kąs ‘Naujienoms’ ką jos tu
rinčios rašyti arba nerašyti 
apie Susivienijimo reikalus. 
Niekuomet adv. Gugis to 
nebandė daryti, ir p. Kar
pavičiaus minimas SLA. iž
dininko važiavimas į New 
Yorką absoliučiai neturėjo 
nieko bendro su tuo kas til
po arba netilpo musų dien
raštyje. ‘Naujienų’ redak
toriui niekuomet neteko 
girdėti iš adv. Gugio apie 
kokias nors Gegužio arba 
kokios ten ‘dvoikos’ kombi
nacijas ateinantiems SLA. 
viršininkų rinkimams.

“Pagaliaus, turime pasa
kyti kad adv. Gugis neat
stovauja socialistų Susivie
nijime (jisai nėra nei socia
listų ' organizacijos narys) 
ir niekuomet ‘Naujienos’ 
nesirūpino remti jo kandi
datūrą kaipo ‘socialisto’. Ji
sai nėra fašistas ir nėra 
susirišęs su jokia kita par
tija, todėl ir Susivienijime 
jisai nejieško jokių parti
nių tikslų. Jeigu fašistai 
vistiek eina prieš jį ir per
ša jo vieton savo partijos 
žmogų, tai tas tik parodo 
kad jie 
^žvejoti, 
reikalus 
riasi.”

Ačiū
Iš šito ką “Naujienos” 

pasako pasidaro aišku ko
kią poziciją socialistai lai
ko, reiškia Gegužio-Vitai- 
čio kombinacijoms daugiau 
nepritars, kaip pritarė per
eituose rinkimuose. Socia
listai šiais rinkimais ban
dys statyti savo kandidatus 
į SLA. valdybą pasiremda
mi grynai savo nuopelnais.

Susidėti su Gegužio-Vi- 
taičio klika butų peržemas 
darbas. Butų sutrempimas 
savo minčių kurias išreiškė 
prieš Gegužį ir Vitaitį ki
lus Devenio-Užunario pa
skolos skandalui ir viskam 
kas po to SLA. centre sekė.

Socialistų kandidatai
Kitame numeryje “Nau

jienos” kalbėdamos apie 
“Rinkimų Kampaniją Susi
vienijime” štai kaip rašo:

“Pažangieji žmonės kal
ba apie kandidatūras adv. 
Bagočiaus, J. Griniaus ir 
Dr. Viniko. Jie veikiausia 
rems adv. Gugi į iždinin
kus, nes, ką ten nekalbėtų 
Gugio priešai, visgi prie jo 
SLA. iždas pradėta tinka
mai tvarkyti.”

Toliau:
“Vistiek šie SLA. 

ninku rinkimai bus
bus. Per daugelį metų bu-

Susivienijime nori 
o ne organizacijos 
taisyti, kaip jie gi-

už paaiškinimą

virši-
s var-

LAIMI
Į davo išrenkami vis tie pa- 
i tys žmonės, mažai teatsi- 
; žvelgiant i jų kvalifikaci
jas. Daugumai rūpėjo tik 
kad ‘nesusiskaldytų balsai’ 
ir kad neįsiskverbtii į Pild. 
Tarybą bimbininkai. Ka
dangi senieji viršininkai at
sisakydavo ištraukti savo 
kandidatūras, tai noromis- 
nenoromis dauguma narių 
turėdavo už juos balsuoti. 
Tik dabar, Susivienijimui 
apsivalius nuo bimbininkų, 
yra galimas laisvesnis kan
didatų pasirinkimas.

“Ekonominiam k r i z i ui 
užėjus, Susivienijimo fi
nansinė padėtis šiandie yra 
nepergeriausia. Ją sustip
rinti reikės gabesnių ir 
energingesnių pajėgų, ne
gu kad šiandie stovi orga
nizacijos priešakyje.”

AR SENOJI S. L. A. 
VALDYBA GALI 
KANDIDATUOT?

“Dirvą” pasiekė sekan
čios žinios:

Chicagiečių nusistatymas 
yra kad nei vienas iš apkal
tintųjų Devenio-Ažunario 
paskolos skandale nepriva
lo kandidatuoti ir jie jų ne
rems, dėlto kad:

1. Šie asmens padarė di
delius finansinius nuosto
lius Susivienijimui;

2. SLA. Komisijų suva
žiavime .praeito (1930 m.) 
Lapkričio mėnesi visi kal
tininkai per savo atstovą p. 
Strumskį prisižadėjo dau
giau nekandidatuoti i Pild. 
Tarybą, jei Komisijos pa
liktų juos savo vietose iki 
sekamo seimo.

BROOKLYNO TAUTI
NINKŲ SĄRAŠAS

Brooklyn, N. Y., tauti
ninkai nustatė savo kandi
datų sąrašą (kuris irgi nė
ra galutinis, nes nekurie 
kandidatai bus pakeisti, ki
ti pasiliks kaip stovi) se
kantį :
..Ant Prezidento — Juo
zas J. Bačiunas, iš Sodus, 
Mich.

Vice-Prezidentu — M. 
Vokietaitis, iš New Haven, 
Conn.

Iždininku — Jonas Ta- 
reila, iš Waterbury, Conn.

Sekretorium — P. Jur- 
geliutė, dabartinė.

Daktaru-Kvotėju — Dr. 
Puskunigis, iš Worcester, 
Mass.

Į iždo globėjus nužiūrėti 
kaipo geri ir tinkami žmo
nės:

St. Mockus, So. Boston, 
Mass.

P. Pivaronas, Pittsburgh, 
Pa.

J. Ambraziejus, Brook
lyn, N. Y.

BROOKLYNO “BOKŠTO” 
(STRIMAIČIO SAVAS) 

SĄRAŠAS:
Pirmininku — A. B. Stri

maitis, New York.
Vice-Pirmininku — A.

Mikalauskas (dabartinis).
Sekretorium — P. Jurge- 

liutė (dabartinė).
Iždininku — Jonas Ta

reila, Waterbury, Conn.
Daktaru-Kvotėju — Dr.

Puskunigis, Worcester.
Iždo globėjais: J. Januš

kevičius, Hartford, Conn., 
P. Pivaronas, Pittsburgh.

NEWCONN., MASS., ir
YORKO TAUTININKŲ

SĄRAŠAS:
Rugsėjo 20 d., New Ha- 

vene, Conn., įvyko Mass., 
Conn, ir New Yorko SLA. 
veikėjų pasitarimas, daly
vavo viso 25 asmenys.

Svarstant apie SLA. kan
didatus, apie Gegužį nie
kas nei žodžio neužsiminė 
ir jo kandidatavimas reikia 
visai užmiršti.

Einant prie parinkimo 
tinkamų žmonių į SLA. vir
šininkus, štai kaip nustaty
ta:

Juozas J. Bačiunas 
ant Prezidento,

M. J. Vokietaitis —
Vice-Prezidento,

Pijus Bukšnaitis —
Sekretoriaus,

Jonas Tareila — ant 
dininko,

J. Januškevičius ir P.
varonas — ant Iždo Glohė- 
bėjų.

Dr. J. S. Stanislovaitis— 
ant Dr. Kvotėjo.

Šį suvažiavimą bandė su
maišyti A. B. Strimaitis, 
kuris pats sau vienas sugal
vojo tapti SLA. Prezidentu 
ir nors niekeno niekur ne
remiamas, nori prasiveržti 

kandidatus.

ant

ant

Pi-

Į

PITTSBURGO SANDA- 
RIEČIŲ SĄRAŠAS

Rugsėjo 16 d. Sandarie- 
čiai veikėjai po apkalbėji
mo savo reikalų ėmė svar
styti SLA. centro valdybos 
nominacijas.

SLA. 3-čias Apskritis tu
rėjo tuo reikalu pasitarimą 
jau 27 d. Rugpjūčio ir tada 
nominuota net keturi Pitts- 
burgiečiai j SLA. valdybą. 
Sandariečiai permatė kad 
daug benorint gali nieko 
nelaimėti, taigi nutarė sta
tyt tik vieną savo žmogų i 
SLA. iždo globėjus. Juomi 
parinkta 40-tos kuopos vei
klus narys, Pranas Pikšris, 
kuris laimėjo SLA. 3-čio 
Apskričio kontestą.

Pittsburgo tautin inkai 
Sandariečiai numato Į S. L. 
A. valdybą sekančius:

Prezidentu — M. J. Vi
nikas arba J. Grinius.

Vice-Prez. — A. Mika
lauskas.

Sekr. — V. M. Čekanau
skas.

Su Didele Rudenine Ekskursija 
Populiare

Skandinavų Amerikos Linija 
Greitu ir Patogiu Susisiekimu 

per KOPENHAGĄ 
į KLAIPĖDĄ

Iš New Yorko Spalių-Oct. 15
Laivu “Frederik VIII”

SVARBU
Visi kurie rengiatės ar manote 

keliauti dabar
LIETUVON 

norite turėt smagią ir nebrangią 
KELIONĘ

Važiuokite Spalių 15 dieną
SU RUDENINE EKSKURSIJA 

I KLAIPĖDĄ.
Trečios Klasės Abipusės Kelionės 

Kainos nuo 15 Spalių bus pakeltos
Nupigintos Trečios Klasės 

Laivakortės:
New Yorko į Klaipėdą
į vieną pusę ________ $ 94.50
j abi pusi __________ $150.00

Revenue ir Pagalvės mokesčiai at
skirai. Informacijų kreipkitės pas 

savo agentą arba
Scandinavian American Line

27 Whitehall St. New York, N. Y.

ir

Iš

Iždininku — Jonas Ta- 
1 reila.
, Iždo globėjais — Pranas 
Pikšris, J. J. Januškevičius 
arba V. P. Banionis iš Cle- 
velando.

Dr. Kvotėju — Dr. Joni- 
kaitis, arba Dr. Šimkus.

J. Virbickas.

CHICAGIEČLŲ 
SĄRAŠAS

Iš Chicagiečių gauname 
žinių apie kandidatus net iš 
trijų šaltinių. Socialistai 
pastaru laiku pasitarime 
su dalimi tautininkų nuta
rė diduma balsų štai kokį 
sąrašą:

Prez. — Adv. Bagočius, 
Vice-Prez. — Grinius, 
Sekr. — Vinikas, 
Ižd. — Gugis,
Dr. Kvotėjas — Dr. Bro- 

nušas.
Iždo globėjai Stungis, 

Bakanas.
Šis “sleitas” yra gana so- 

cialistiškas, nes diduma iš
vardintųjų yra partijos šu
lai.

Sandarietį vieną-kitą įdė
jo matyt tik taip sau del 
pagražinimo.

Bet toks “uodegiavimas” 
socialistams neišeis į svei
katą. Jiems reikėjo pasta
tyt aiškų savo sąrašą ir 
šiose nominacijose išbandyt 
savo galybę Susivienijime, 
kad atėjus rinkimams ir 
seimui žinotų ko jie gali iš 
SLA. reikalauti.

Antras Chicagiečių 
Sąrašas

Prez. — J. J. Bačiunas, 
Vice-Prez. — Grinius, 
Sekr. — Vinikas arba ki

tas kas.
Ižd. — Gugis.
Iždo globėjai — Pivaro

nas, Tareila.
Kiti kandidatai nenusta

tyta.
Dalis Chicagiečių veikėjų 

nori eiti į kompromisą su 
socialistais ir sudaryt mai
šytą sąrašą, kiti nori gry
nai tautininkų sąrašo ir ta
riasi su rytinėmis valstijo
mis ir su Clevelandu.

KAS DAUGIAU?
Šie sąrašai nėra pasku

tiniai ir toli ne pilni.
Geriau tačiau būdų kad 

kuomažiau sąrašų butų no
rint pastatyti į SLA. Pild. 
Tarybą tinkamus žmones.

“Dirva” kooperuos su vi
sais tautininkais ir dės pa
stangas paremt tinkamiau-Į 
sius asmenis, kurie galės' 
padaryti gero Susivieniji-1 
mui.

Geistina butų žinoti ko
kis yra Gegužio-Vitaičio 
sąrašas. Jo slėpti irgi ne
reikėtų, todėl kas iš jų šali
ninkų turite prašau prisių
sti.

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 
per Charbourg-6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec, trūkis iš Bremerhaver

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kainos j abi 
,,usi dabar galėję
Informacijos iš vie
tinių agentų arba
1119 EUCLID AVE.

CLEVELAND

NORTH GERMAN

LLOYD

NAUJIENOS”
IR

BAČIUNAS
Tilpus “Dirvos” 37 nr. 

Juozo J. Bačiuno- laiškui 
su jo rimtais planais dirbti 
Susivienijimui, jeigu butų 
išrinktas SLA. Prezidentu, 
Chicagos socialistų dienra
štis “Naujienos” nr. 217-me 
štai ką turi prieš Bačiūnų 
pasakyti:

“Jis tikrai turi gailestin
gą širdį, kad žada dirbti už 
dyką ‘pavargėliui’ Susivie
nijimui, kuris giriasi turįs 
milijoną ir keturis šimtus 
tūkstančių dolarių turto. 
Bet kodėl jisai mano, kad 
organizacija su milijoniniu 
iždu neprivalo atlyginti už 
darbą savo viršininkams ir 
tarnautojams, tai mes neži
nome.”

Atsakymas
Gaila kad “Naujienos” 

nusiduoda “nežinančios”.
Dalykai štai kaip stovi 

(ir patikrinimui prašau pa
skaityti p. Bačiuno laišką 
dar kartą):

1. Bačiunas nežada dirb
ti už dyką. Jis sako jog 
dirbs už tą algą kokią Su
sivienijimas moka, bet ne
darys daugiau išlaidų ir 
žiūrės kad ir kiti nedarytų 
bereikalingų išlaidų organi
zacijai.

2. Susivienijimo arti pus
antro milijono dolarių tur
to nėra tai pinigai skirti iš
mėtymui: išsidalinimui rie
biems algoms, sugaištims, 
važinėjimams. Kiekvienas 
dolaris turi už save garan
tiją prieš valštijas kad už 
jį nariui bus išmokėta ligo
je pašalpa ir paveldėjams 
pomirtinė.

Susivienijimas nėra tai 
kokia Atstatymo Bendrovė 
ar kokia korporacija, ku
rios kiekvienas dolaris pa
skirtas ir valstijų įstaty
mais leistas naudoti speku
liacijai ir riebioms algoms.

“Naujienos” gerai žino 
kas atsitiko su musų ben
drovėmis, kurios turėjo ne 
tukstantį-kitą, bet šimtus 
tūkstančių dolarių, ir pi
nigus išmėtė algoms, sugai
štims ir kitiems mažmo
žiams į sulyginamai trum
pą laiką, o niekas nepašau
kė jų vedėjus atsakomybėn 
prieš įstatymus. Tegul Su
sivienijimo valdyba paima 
nors šimtą dolarių iš ap- 
draudos pinigų, matytume 
kas atsitiktų.

Viskas ką Susivienijimas 
turi tai mažą Lėšų Fondą, 
iš kurio gali mokėti virši
ninkams algas. O dabar, 
sako, tas fondas baigia tuš
tėti. Kas bus kada virši
ninkai, kurie mėgsta riebiai 
už visokį pasijudinimą im
ti, paskelbs SLA. nariams 
kad lėšų fondas TUŠČIAS 
ir pasakys kad reikia pa
kelt nariams mokesčius?

3. Susivienijimas yra ne 
bizniška apdraudos kompa
nija, bet broliška pašalpos 
organizacija, išauginta pa
sišventėlių Lietuvių tėvy
nainių, ir privalo būti pa
laikoma pasišventėlių, o ne 
išnaudotojų, kokius “Nau
jienos” įtori prie SLA. vai
ro matyti ir tikrina visuo
menei kad jiems reikalinga 
apmokėti iš to “milijono ir 
keturių šimtų tūkstančių 
dolarių turto”.

Jeigu “Naujienos” mano 
kad SLA. iždas yra gūžtelė 
visokiems “vadams” pasipi-

★

I ASTROLOGIJA 
ti --------
1 šio periodo ženklas yra:

! SVARSTYKLĖ (LIBRA)
Ntie Rugsėjo 23 iki Spaliu 21.

Ypatos gimusios šiame laikotarpyje yra Svar- 
j styklių ženklo ypatos. Libra (Svarstyklės) yra 

septintas zodiako ženklas. Libra yra ženklas lyg
svaros, simetrijos, grožės. šio ženklo ypatos 
yra linksmos, draugiškos, talentingos, tankiai 

j artistiškos. Palinkę daryti bandymus su gyve- 
| niniu, vietoj kovoti su juo. Nusileidžia menk

niekiams vietoj kelti suirutes tarp draugu.
Vyrai gimę šiame laike yra pikti, mylinti gaš- 

Į huną; neišpildanti savo pažadėjimų, turi gerą iš- 
j kalbą, laimę prekystėje, pasisekimą įsimylėji

muose.
Moterys yra linksmos, gaunančios pagyrimų, 

mėgsta bartis ir neištikimos savo vyrams, nemy- 
1 lės savo vvro bet susidės su kitais.
1* I------------------------------------

■¥■ ■¥• i A i
nigauti tai labai nesutaiko 
to savo manymo su savo 
skelbiamomis idėjomis.

“Naujienoms” nėra ko 
lyginti Bačiuno su komu
nistu Gerdaiisku, kuris iš 
bolševikų pusės siūlėsi tar
nauti dykai, nors ir tai bu
vo galima paskaityt pasi
šventimu bolševikų idėjai: 
Gerdauskas norėjo tarnau-j 
ti Susivienijimui veltui, kad 
tik paėmus iždą į bolševikų 
rankas. Jis nejieškojo jo
kios naudos sau. Nuo Ger- 
dausko siulymųsi iki dabar
tinio iždininko kaštų musų 
organizacijai yra baisus 
skirtumas. Ar “Naujienos” 
tą gali užgirti?

Kokių vadų reikia
Kaipo broliškai organi

zacijai, Susivienijimui rei
kia vadų ne tokių kurie Įsi
kalbėjo sau kad jiems pri
guli nuo visuomenės užlai
kymas, kurie kandidatuoja 
tik del to kad net ir “Nau
jienos” jiems užtikrina jog 
Susivienijimo ižde yra “mi
lijonas ir keturi šimtai tūk
stančių dolarių”. Reikia 
tokių vadų kurie turi užtik
rintas savo ineigas, kurie
nežiufi kad pasinaudoti iš 
visuomeninės organizaci
jos, kurie dirbs kaipo vi
suomenės tarnai, o ne iš
naudotojai.

Jeigu šis paaiškinimas 

H

“Naujienoms” nieko nepa
sako tai aišku kokius žmo
nes jos nori Susivienijimo 
vadais matyti: tokius kurie 
moka riebįai paskaityti už 
važinėjimus ir sugaištis, to
kius kurie imdami algas iš 
SLA. (kaip pav. redakto
rius), dar priduoda dileles 
bilas už kožną mažą padir- 
bėjimą SLA. reikalais, o už 
tai niekas iš valdybos nei 
gu-gu....

O tas toli nesutinka su 
didumos SLA. narių pažiū
romis.

“Naujienos” ir Tareila
Nr. 221 “Naujienos” “pa

sako” ir prieš Joną Tarei
la, tautininkų kandinatą į 
SLA. iždininkus. Nėra ko 
stebėtis iš tokio “Naujie
nų” rašymo, nes, viena, tu
ri rašyti ką nors, antra, Ta
reila nėra jų partijos žmo
gus, trečia — kandidatuo
ja prieš žmogų kurį remia 
“Naujienos”.
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Mik M M MA 
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DIRVA

MES PEŠAMĖS, KOMUNISTAI ŠIENAUJA 
-------- --------------------

Po pereito SLA. seimo, 
komunistų atsikračius, jie 
griebėsi tverti savo darbi
ninkišką susivienijimą, o 
musų Susivienijime mes 
griebėmės taršytis vienas 
kitam kudlas. Komunistai 
išsistorojo sau čarterį ir 
dirba kiek išgalėdami au
ginimui savo susivienijimo.

Musų gi Susivienijime tie 
kurie stovėjo jo vadovybė
je griebėsi intrigų ir pra
dėjo dirbti kitų asmenų pa
smerkimui, savo pozicijų 
susistiprinimui, kad jų nie
kas iš vietų daugiau nega
lėtų išstumti.

Bet siekti blogais norais 
ką nors gero nevisada se
kasi. Nepasisekė ir tiems 
musų ponams. Gegužis nu- 
sipuldė save susidedamas 
su Vitaičiu jo blogos valios 
tikslams siekti. Vitai tis 
galiaus prisipažino kad jis 
taip darė, ir paliktas vieto
je tik del to kad atsiprašė 
Jurgeliutės ir prižadėjo at
eityje “negriešyti”. Jeigu 
nors kiek prasikals naujo
mis intrigomis bus išmes
tas iš vietos....

Vitaičio pastarų penkių 
metų darbas buvo tik jam 
ant nenaudos. Nuo perver
smo Lietuvoje 1926 m. jis 
griebėsi smerkti viską kas 
Lietuvoje gero, patikauda- 
mas savo partijai. Bet ne
laimė, nenorėjo žmogelis 
pripažinti kad Susivieniji? 
mas. susideda iš visokių pa
žiūrų žmonių. Jis vistiel 
nenustatė visų SLA. narių 
nuomonės žiūrėti Į Lietuve 
per jo akinius, tik blogiau 
pasidarė sau. Lietuvoje da
lykai ėjo geryn, “vulkanai” 
neiškunkuliavo, o tuo tarpu 
SLA. narių nuomonė nusi
statė prieš jį.

Griebėsi intrigų kovoti 
su savo politiškais oponen
tais, panaudojo tai kovai 
šlykščiausius budus, bet vis 
smuko žemyn, o ne aukš
tyn kilo. Kad jo mieriai 
.buvo negražus ir begėdiški 
parodo jo paties prisipaži
nimas prie kaltės Jurgeliu
tės knakcijime. Tik kelių 
sau panašių begėdžių pri
tarimą tame gavo, visi kiti 
SLA. nariai jį pasmerkė.

Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, didžiausiai Lie
tuvių organizacijai, yra gė
da turėti savo organo re
daktorium tokios menkos 
doros žmogų....

lius. Pinigų stoka neduo
da Pietų Amerikos Lietu
viams leisti doros išvaizdos 
laikraščių. Keista iš kur 
Argentinos socialistai gavo 
pinigų išleidimui tokio laik
raščio kaip pasirodo “Pie
tų Amerikos Naujienos”.

Prisilaikant takto Chica- 
gos “NaujienĄ” (kurių var
dą Argentiniečiai pamėg
džioja), reikėtų daryti iš
vada kad gal iš valdžios iž
do, nes Rugpj. 1 dienos nu
meryje įtalpinta per visą 
puslapį nuo viršaus iki apa
čios naujo Argentinos pre
zidento Uriburu atvaizdas 
su tokiu parašu (Ispaniš
kai): “Jo Ekscėlencija Po
nas Tautos Prezidentas Jo
se P. Uriburu”, ir tt.

Viskas gal butų gerai jei- 
go atnaujėjusios socialistri 
partijos priešakyje nefigu- 
ruotų Kaune nusišųnugelia- 
vęs ir Amerikiečiams gerai 
žinomas avanturistas K. N. 
Norkus.

ir po daugiau į krūvą. Ne- 
kurie bankai jungiasi prie 
didesnių kada jaučia jog 
vieni negalės išsilaikyti.

Baudžiauninkė
LIETUVAI ATSISVEI

KINIMO IR PADĖ
KOS ŽODIS

Keturių veiksmų drama iš baudžiavos laikų Paraše K. S. Karpius Teisingai Lietuvos spau
doje buvo paminėta: išve-

(Tąsa iš pereito num.)

Amerikos Bankai
Jungiasi

Pasiekė krizis ir bankus, 
ir štai, kuomet vieni ban
kai užsidaro, kiti, tvirtesni 
ir pastovesni, ima jungtis 
į vieną. Bėgyje šešių mė
nesių šymet Amerikoje su
sijungė 498 bankai po du

Ar Nepaliaus Juokus 
Krėtę?

Keisčiausiu dalyku pa
saulyje šiandien reikia pri
pažinti tai SLA. Pildomo
sios Tarybos suvažiavimų 
protokolų talpinimą “Tė
vynėje”. Išrodo kad SLA. 
nariams turi visai nerūpėti 
ką Pild. Taryba taria ir da
ro. Štai dabar vėl, tik Rug
sėjo 11 dienos numeryje 
įtalpinta protokolas iš su
važiavimo Gegužės 19, 20, 
21 dienų.

Nepaisant keno apsilei
dimas tai butų, SLA. kuo
pos privalo protestuoti ir 
reikalauti kad Pild. Tary
bos tarimai butų skelbiami 
organe tuoj po suvažiavi
mo.

Rugsėjo 1 d. buvo jau ki
tas Pild. Tarybos suvažia
vimas, o per keturis mėne
sius nepajiegta patalpinti 
ano suvažiavimo protokolo.

Reikia tikėti kad Rugsė
jo 1 d. suvažiavimo proto
kolas bus paskelbtas kada 
po Naujų Metų.

Tiesiog begėdystė ir ig
noravimas SLA. narių. Ko
kiems galams tas organas 
leidžiamas jei ne SLA. rei
kalams ?

(Pranas vėl sužiovauja. Visi paskui jį 
ima žiovauti.)

Narutas: Prašau, kunige, su manim.... 
Aš anksti turėsiu keltis. Labnakt jums, 
(sužiovauja.)

Kunigas: Labanakt visiems. (Sužio
vauja, su Narutu ineina į vidų.)

Pranas (labai sužiovaudamas): Laba
nakt.... Ir aš turėsiu anksti kelt.... 
(Pasiraivęs eina į vidų. Tarpduryje pasi- 
raivo ir plačiai sužiovauja.)

Poni: Eik, Pranuli, gulti, nusibėgiojai 
per dieną. .. . (Paskui Praną sužiovauja 
Poni ir Malvina. Pranas pranyksta už du
rų.) Mudvi, Malvinute, irgi eisim ilsė
tis... . Laiminga busi su mano Praneliu, 
dukrele.... Jis toks geras, paklusnus, 
darbštus vaikelis....

Malvina (sugriežia dantimis): Labai, 
labai geras (pati sau) tik ne man....

(Abi sužiovauja; nueina į vidų. Tuš
čia, tamsu. Pranas, kurs už durų slė
pėsi, išeina.)

Pranas (apsidairęs, eina priešakin sce
nos): Tai sugalvojau kaip nukrapštyt 
juos gulti.... Butų čia per naktį čiauš
kėję apie kitą vasarą. ... O nabagė Onutė 
viena ten turi laukti. ... Bėgsiu nors va
landėlei.... (Dar kartą garsiai sužiovau
ja, bet susigriebia kad viduje esantieji ne
išgirstų, ir nubėga dešinėn.)

(Uždanga.)

v ANTRAS VEIKSMAS
Šventadienio vakaras. Sodno kampas, po 

medžiu suolelis. Tolumoje girdėti 
y dainavimas.

Scena 1.
Ona ir Pranas sėdi ant suolelio, Pranas 
laiko Onos ranką, žiuri į ją, ji galvą nulei

dus, į kitą pusę nuo jo žiuri į žemę.

nors kartą, vietoj tūkstančių “ponaičių”. 
Sakyk,. “Pramik”....

Ona: Nuodėmė ponaitį Pranu vadinti, 
aš nesu ponaičiui lygi....

Pranas: Kodėl, Onute, taip kalbi?.... 
Tu esi man lygi, tu esi man brangesnė už 
viską....

Ona: Tik dabar ponaitis man taip kal
bi.... kai baigsi mokslą, vesi tą panelę, 
manęs nei pažint nenorėsi..,. Mes toli 
vienas kitam nelygus — aš tik baudžiau
ninkė. ...

Pranas: Nemanyk taip, Onute, tu man 
esi vienatinė širdyje.... Norėčiau išgirs
ti tavo žodelį kad ir tu mane myli.. . . Ta
da viskas butų niekas prieš mudu....

Ona: Tai kas, ponaiti, kad ir pasaky
siu .... Man tik blogiau bus negu kad už
tylėjus. ... Geriau butų, ponaiti, kad mu
du visai persiskirtame, daugiau nesima
tytame .... Kai sužinos tavo tėveliai ir ta 
panelė — aš nukentėsiu....

Pranas: Onute, tu myli mane?.... Pa
sisakyk.... bus tau ir man lengviau....

Ona: Ne, ponaiti, man bus sunkiau....
Pranas: Bet tu myli — taip?....
Ona: Jei ponaitis sutiksi skirtis su ma

nim, pasakysiu....
Pranas: Ak, Onute, jeigu nori skirtis 

nuo manęs, verčiau nesakyk....
Ona: Aš sutinku atkentėt už tai kad 

pasivėlinau sau.... apie ponaitį ... už 
neatsargumą su meile.... Juk ir aš tu
riu širdį.... žinai, ponaiti....

Pranas: Tai tu myli mane? Taip?.... 
Aš žinau — tu myli. .. . Ačiū, Onute. ... 
(bučiuoja abi jos rankas) Tu sustiprinai 
mane, aš už tave gyvastį padėčiau.... nie
kados už nieką tavęs neišsižadėsiu. . . . 
(Glamonėja, džiaugiasi ja) Žinai, Onute, 
kai mokslą baigsiu — mudu....

Ona: Ponaiti, Pranai, nežadėk, pra
šau .... man tik blogiau padarysi.... .Kas 
toliau bus — visi žinom kas bus.... Po
naitis tada manęs nei pažint nenorėsi....

žė mane tėvai Amerikon 
tik mažutį. Dar nebuvau 
matęs Lietuvos, tik iš tėve
lių lupų girdėjau kaip ji 
yra pasakingai graži, ko
kia liūdna buvo jos praei
tis, kiek daug vargo padė
ta tų Lietuvių kurie ėjo 
vargų keliais į laisvę.

Senai norėjau Lietuvą 
aplankyti, bet vis reikalai 
ir darbai taip susidėdavo 
kad negalėjau nuo jų pasi
traukti. Dabar džiaugiuos 
šitą sumanymą įvykdęs. 
Dar labiau džiaugiuos ne
priklausomą Lietuvą pama
tęs.

Taip neilgai man teko 
Lietuvoje paviešėti, o taip 
prie jos pripratau; su Lie
tuviais, kad ir naujos pa
žinties, taip susigyvenau 
kad man atrodė esu namie, 
o aplink mane tikri broliai, 
sesės.

Atvažiavau atgal Ameri
kon, bet taip dar norėjosi 
Lietuvoje pabūti. Tačiau 
raminuos, nes turiu vilties 
kad teks dar ir vėl atlan
kyti, o gal ir visai Lietuvo
je kuomet nors apsigyven- ' 
ti.

Ištikrųjų žavinga: man 
labai patiko Lietuva, ne
paprastai greitai, gražiai 
tvarkosi ir viskas visur to
bulėja. Su pasigerėjimu 
žiurėjau š. m. Rugsėjo 8 d. 
Kaune, Žaliajame Kalne, 
parado, Lietuvos Nepri
klausomybės metinio pami
nėjimo. Šitiek gražiai or
ganizuotos moksleivijos, 
jaunimo, šaulių. Na ogi 
kariumenė — vienas malo
numas ir pasigerėjimas. 
Tokia drąsa, toks pasiryži-

________

KAIP
■ A

“Pietų Amerikos 
Naujienos”

Tokiu vardu pradėjo eiti 
Buenos Aires mieste, Ar
gentinoj, Lietuvių Socialis
tų Sąjungos organas. Jis 
seniau išeidinėjo, bet kilus 
tarp vadų nesusipratimams 
buvo suskilus ir ta socialis
tų sąjunga ir socialistai li
ko be organo.

Dabar, kaip skelbia “P. 
A. N.”, jie vėl susitvarkė ir 
“su sustiprėjusią dvasia” 
griebėsi darbo ir vėl leidžia 
savo organą.

Laikraštis yra pirmutinis 
iš Pietų Amerikos Lietuviš
kų laikraščių kuris daugiau 
panašus į laikraštį. Yra 8 
puslapių didumo ir aiški 
spauda, raidės taipgi turi 
visus Lietuviškus ženkle

NEŠK, ŽIRGELI!
Nešk, žirgeli, juodbėrėli,
Mane į tą kraštą
Kur Vilniečiai mano broliai
Velka jungo naštą.

Jie dienelė iš dienelės
Laukia laisvės raustant
Ir tamsios, liūdnos pašvaistės 
Sidabruotai auštant.

Nešk, žirgeli, juodbėrėli,
Mane į tą šalį
Kur Vilniečiai mus laisvųjų
Vis sulaukt negali,

Kur seselės varguolėlės
Vis liūdnai dainuoja,
Ir dainuodamos vargelius
Ir skriaudas rokuoja....

Nešk, žirgeli, juodbėrėli,
Nešk tu į tą šalį
Kur garbingų kunigaikščių
Kaulai gul’ nubalę.

Aš ten priešus išguldysiu
Lygiai dalgiu šieną —
Ir kovosiu, nepaliksiu
Jų tenai nei vieno!

Nešk, žirgeli, juodbėrėli,
Nešk — nubodo laukti, 
Nes vadai kažin į kovą
Ar ims kada šaukti,

O be kovos ir be kraujo —
Nestatant krutinę
Vargu kada mes atimsim
Savąją Sostinę.

Užtai nešk mane, žirgeli,
Kad kelias liepsnotų,
Ir iš tavo pasagėlių
Žarijos lekiotų,

O aš štai kardu prisiekiu:
Mirti ar laimėti,
Bet turiu — turiu aš broliams 
Vargstantiems padėti!

Jonas Morkūnas.

’ Pranas (liūdnai, bevilčiai): 
Ak žodelį man tark, 
Širdį mano paguosk, 
Neviliok taip akim, 
Svajams vilčių priduok....

Akys baigia man degt 
Nuo tų žvilgsnių gilių, 
Bet kur žodžiai švelni 
Iš lupelių tavų ?.... 

Pražiūrėsiu akis 
Į tave be kalbos, 
Pradrebės man širdis 
Iš tos meilės didžios....

Bet ar tiek- leista man 
Tiktai džiaugsmo pažint: 
Tik ištolo matyt, 
Niekad neapkabint?....

Ak žodelį man tark, 
Man drąsumo priduok, 
Neviliok tik akim — 
Liūdną širdį paguosk....

Ona (liūdnai):
Nors man plyštų širdis 
Iš tos meilės didžios, 
Ar galiu aš tikėt
Tavo but kuomet nors?....

Vargšė aš — ne mane 
Tau mylėt visados, 
Tik dabar pasižaist — 
Ir toliau nusibos... .

Todėl tai lai paliks 
Meilės žodžiai manyj — 
Ką turiu skyrus tau 
Aš laikysiu širdyj....

Pranas: Onute, kaip aš noriu išgirsti 
žodelį ar tu myli mane, o tu vis neprakal
bi. .. . Nejaugi tau smagu matyt mane su- 
sigraužusį?. .. . Sakyk, Onute, sakyk....

Ona: Ponaiti, juk aš vargšė, nepridera 
man su ponaičiu nei matytis, nei kalbėti. 
Be reikalo aš ateidinėju....

Pranas: Ne, Onute, ne be reikalo....
Aš myliu tave.... Nevadink mane “po
naičiu”, vadink tiesiog vardu, man malo
niau bus išgirsti iš tavo lupų mano vardą

Panelė jau gatavai laukia....
Pranas: Onute, nejaugi tu nenori tikė

ti man, nejaugi tu manai kad aš tave tik 
vilioju.... Aš tos panelės neimsiu jeigu 
ir tavęs gyvos nebūtų....

Ona: Bet aš prasta vargdienėlė.... Aš 
ne ponų kilmės... . niekados prie ponai
čio netiksiu....

Pranas: Onute, kodėl taip manai: ki
tados mes visi buvom lygus — jus ir mes 
paeinam iš tų pačių žmonių kurie čia per 
amžius gyveno.... Jus seniau buvot ly
gus mums... . Dabar vėl susilyginsim. .. . 
Pati matai, širdims skirtumo nėra.... ko
dėl širdįs vienas kitą pamilo, jeigu mudu 
nesam lygus? Gal tuoj paliuosuos bau
džiauninkus, kaip kalba, tada visai busim 
lygus. -..

Ona: Ak, ponaitis, kad tai butų tiesa: 
bet tai tik žodžiai. . . . Niekas ponaičiui 
tos tiesos nepripažins, net bažnyčia drau
džia mums baudžiauninkams su ponais ly
gintis ....

Pranas: Bet daug jūsų baudžiauninkų 
yra doresnių už mus ponus, malonesnių ir 
širdingesnių.... Mes puošnus tik iš vir
šaus, bet jūsų sielos tyros.... Nemainy
čiau vienos baudžiauninkės — tavęs — ant 
visų musų panelių....

Ona: Bus taip kaip ponaičio tėvelis no
rės. ... O man irgi perša tą Rapolą — tu
rėsiu už jo eiti, norėsiu ar ne. .. .

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir' Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

Reikalaukit
6820 Superior avė.

“Dirvoje”
Cleveland, O.

mas, tokia energija degė 
karių akyse, kad ištikto 
jautiesi už jų kaip už sie
nos?. Išrodo jog jokie prie
šai jų nenugalės. Karius 
matydamas visa širdžia aš 
pasijutau jų draugas. Sto
jos prieš mane pavergtas, 
varguose paskendęs Vii-' 
nius, ir čia pakilo dar di
desnis pasitikėjimas Lietu
vos kareiviui, nes niekas ki
tas kaip tik jis galės sosti
nę atvaduoti. Tas paradas 
paliko neišdildomą visųgra- 
žiausį atminimą.

Tad suvied, brangi Lie
tuva, taip meiliai ir malo
niai mane priėmus, nors už
jūryje gyvenantį bet visgi 
Tavo sūnų.

Prie progos noriu pade- 
kuoti Jo Ekscelencijai Po
nui Valstybės Prezidentui, 
p. Ministeriui Pirmininkui, 
Užsienių Reikalų Ministe
rijai, pp. karininkams, Šau
lių Sąjungai, laikraščių ir 
žurnalų redaktoriams ir vi
siems mano draugams ir 
pažystamiems Lietuvoje už 
dėmesį ir malonų priėmi
mą mano žmonos ir manęs.

Priimkite aukštos pagar
bos išreiškimą.

Juozas Bachunas, 
Sodus, Mieli.

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.

“Ju

MUO pat anks' 
'gus išmoko ] 

sados namuose I 
mis, iki sulygini 
Imi žmogus išrac 
vo lemta įvesti n 
kuras Lietuviška 
but del to kad ju 
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PER TVORA
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Dainuška gerb. Asilui

Spalių-October
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad. 
šeštad.

27
28
29
30

1
2
3

Kozmas ir Darni j. Dany la, Tautrimas 
Vaclovas. Tautvydas, Visgirde 
Mykolas Arkang. Vilikaitis, Vėsula 
Jeronimas. Žymantas, Bytaute 
Remigijus. Kirvč, Mantis, Veltė 
Angelų sargų. Eidvilis, Povundė 
Evaldas. Babyla, Glandis

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

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

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

KAIP ATSIRADO 
ANGLIS

“Juodi akmenys”
Nuo pat ankstyviausių laikų, kaip žmo

gus išmoko pasidaryti ugnį, ugnis vi
sados namuose buvo kūrinama tik malko
mis, iki sulyginamai nelabai senai. Pas
kui žmogus išrado naują kurą, kuriam bu
vo lemta įvesti naują Plieno Gadynę. Tas 
kuras Lietuviškai vadinama “anglis”, tur
būt del to kad juodas ir panašus Į apdegu
sius medžio anglis,

Tačiau anglį žmogus atrado jau šimt
mečiai atgal, darė bandymus su anglimi ir 
šiek-tiek naudojo, bet ji netapo priimta 
abelnam naudojimui iki nebuvo išrasta at
sakančios priemones anglies kurinimui.

Romėnai kareiviai, kuomet 54 metais 
pirm Kristaus užpuolė Anglijos salą, buvo 
nustebinti pamatę kaip nekurie Britai kū
rino ugnį naudodami “juodus akmenis” ku
rui. Kad Lietuviai irgi anglį vadino “juo
dais akmenais” aišku iš to jog ir po šiai 
dienai Lietuvoje anglis vadinama “akme
ninė anglis”.

Marko Polo, garsus Venecijos vidur
amžių keliauninkas, matė taipgi “juodus 
akmenis” kūrinant Chinijoje 1275 metais, 
kur jam pasakojo kad tą kurą naudoja jau 
nuo senų amžių.

Viduramžiais Europoje anglis naudo
ta labai retai, ir dauguma žmonių tuose 
laikuose dar nežinojo kad “juodi akme
nys” gali degti ir išduoti šilurilą.

Kunigas Marquette, garsus Prancūzų 
Jėzuitų misijonierius ir tyrinėtojas, atra
do anglies sluogsnius Amerikoje 1673 me
tais. Kietoji anglis pirmiausia buvo atras
ta Rhode Island valstijoje, Šiaurinėj Ame
rikoje, 1760 metais.

Minkštoji anglis pirmiausia atrasta 
netoli Richmond, Virginia, 1702 metais, 
bet ten kasyklos neatsidarė iki 1750 metų. 
Tos kasyklos buvo pirmutinės Suvienyto
se Valstijose.

1790 metais dideli anglies laukai tapo 
atrasti Pennsylvanijoje. Tą atrado me
džiotojas kuris susikūrė miške ugnį prie 
išsikišusios juodos skalos-anglies.

Anglį per daug metų naudojo tiktai 
kalviai. Šiaip gi namuose kurinimui bu
vo naudojama malkos, kurios buvo pigios 
ir lengvai gaunamos. Nekurie drąsesni 
žmonės sugalvojo pradėti biznį iš anglies 
ir norėjo įpratini publiką naudoti anglį 
namų apšildymui, bet neturėjo didelio pa
sisekimo. 1800 metais dauguma žmonių 
tiesiog ėmė pajuokti sumanymą naudoti 
anglį kurinimui. Vietomis miestų virši
ninkai grasino areštu “juodų akmenų” 
pardavinėtojams už prigaudinėjimą publi
kos .... Koletas žmonių kurie nepaisė pa
juokimo ir pirko anglį, turėjo bėdos įdegi- 
nimui jos, nes tų dienų ugniakuriai, įreng
ti deginimui malkų, nebuvo tinkami ang
lims. Už tai žmonės kaltino ne pečius bet 
sakė kad tie “juodi akmenys” ištikro nėra 
jokis kuras.

Oliver Evans, Philadelphijos gyvento
jas, pasižymėjęs įvairiais tyrinėjimais ga
ro spėkos, sakoma padirbdinęs pirmą pe
čių, iškeltą ant kojų, kad iš apačios gautų
si oro, ir 1803 metais pasekmingai pradė
jo kurint anglį.

Kaipo kuras kalvėse anglis pirmiau
sia panaudota 1769 metais vieno kalvio 
Wyoming Valley, Pennsylvanijoj.

1808 metais Teisėjas Jesse Fell darė 
pu;diską demonstraciją anglies deginimo 
įrengęs tam tinkamą ugniakurį ir kvietė 
žmones eiti pažiūrėti.

Apie vidurį 18-to šimtmečio Ameriko- 
pradėjo atsirasti geležiniai pečiai mal

koms kūrinti. Anglies garsintojai pradė

jo bandyti deginti tuose pečiuose anglį, bet 
pasekmės buvo menkos.

Netyčiomis Atrado Budą
Tikras anglies deginimo būdas atras

ta 1813 metais visai netikėtai. Vienas peč- 
kuris darbininkas geležies dirbtuvėj Penn
sylvanijoj, nuvargęs bebandydamas pri
versti anglį degti, metęs viską nuėjo na
mon, palikdamas viršutines pečiaus duris 
uždarytas, o apatines atdaras. Sugryžęr 
prie pečiaus už keleto valandų, jis nusi
stebėjo atradęs pečių puikiai degant. Ka
da sykį anglies deginimo paslaptis tapo 
atidengta, geležies dirbtuvėse visur imta
si kurint anglimi.

Permaina nuo malkų ant anglies pa
darė perversmą industrijoje. Panaudoji
mas anglies tarpinimui geležies tapo pa
grindu ant kurio musų moderniška maši
ninė civilizacija tapo subudavota.

Visi pirmykščiai lokomotivai ir šiaip 
inžinai buvo kurnami malkomis. Priėmi
mas anglies kaipo kuro pridavė jiems daug 
didesnį greitumą ir ilgesnį ištvarumą.

Anglis pasirodė geresnis kuras negu 
malkos ir namuose.. Anglies ugnis degė 
daug ilgiau ir mažiau reikalavo atidos ir 
užžiurėjimo. Pradėta išdirbti ir pardavi
nėti anglimi deginamus pečius ir jie išstū
mė iš namų medžio pečius. Išdirbta įvai
riausi pečiai apšildymui visų kambarių, ir 
taip anglis padarė naują mylia-akmenį 
kuro progrese. Vėliau dar įvesta kurini- 
mas anglies namų skiepuose įrengtuose 
pečiuose, o kambariai viršuje gauna tik 
šiltą orą arba apšildomi garu tam tikrais 
prietaisais.

Įvedimas garo šilumos iš centralinio 
garo gaminimo pečiaus dabar naudojamas 
plačiausia, taip apšildoma maži namai ir 
dideli namai, taipgi dirbtuvės ir milžiniš
ki budinkai. Viskas tas galima ačiū pa
naudojimui anglies, nes malkomis niekaip 
neįkurintum.

Vienok, nežiūrint anglies atsiradimo, 
dikčiai dar naudojama ir malkos, ypač 
ukėse ir tolimuose nuo miestų užkampiuo
se. *

Lietuvoje malkos kaipo kuras be abe
jo niekados neišsibaigs. Vienok Lietuva 
turi labai daug durpių, kurios yra prano
kėjai anglies. Jeigu durpės butų daug gi
liau žemėje ir seniau susidėjusios, jos jau 
butų anglis, na ir Lietuva turėtų savo an
glį ir jos kasyklas. J. Vainutas.

♦ ♦ ♦

KAUNO PILIS
Senovės pasakomis, Lietuvos valdovo 

Palemono sūnūs Kaunas 10-me amžyje 
įkūrė miestą pramintą jo vardu.

13-me amžyje Kaunas padarytas tvir
tove ir čia suvilta pilis. 1317 m. ją buvę 
paėmę kryžeiviai pirmą kartą. Vėliau 
Keistutis pilį atstatė murinę, kuri buvo 
tiek tvirta jog 1376 metais kryžeiviai ne
įstengė jos paimti.

1383 metais kryžeiviai ją paėmė ir su
naikino, bet sekančiais metais jie patys 
toje pat vietoje išnaujo atstatė muro pilį, 
ją pavadinę “Karžygių Sala”. 1385 me
tais Vytautas atėmė iš Teutonų pilį, išnau
jo ją sustiprino ir pats apsigyveno.

1393 metais kryžeiviai smarkiai už
puolė Kauną, ir pilis kelis kartus ėjo iš 
rankų į rankas, kol visai ją sugriovė.

Po Žalgirio kovos pilis atstatyta gy
venimo tikslams. 1655 m. pilis nukentėjo 
nuo Rusų kariumenės.

SAPXI.XYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

Jūsų Asilencija gerb. Asi- 
sile: Žinodamas gerai kad 
esi dainų mylėtojas, siunčiu 
tau vieną dainelę pats savo 
protu sugalvojęs, ir jeigu 
patiks atspausdink šiapus 
tvoros, o jeigu ne, mesk į 
aną pusę, kur rymo tavo 
rimta uodegėlė:
Asilėli, mandruolėli, 
Ko taip nusiminęs, 
Ko taip žiuri net per tvorą 
Galvą nukabinęs?

Rodos turi diktą galvą, 
Gali daug protauti, 
Ir ausytės nemažytės — 
Iš tol’ gal girdėti.

O tu rymai sau apsnūdęs, 
Lyg nieks nenus’dėjo, 
Ir nežinai kad jau Centre 
Vaina prasidėjo:

Juk Zosytė jau su vaisku
Petrę pult pradėjo,
Ką sutikusi ant kelio
Kumščių negailėjo.

Negena tų smarkių ypų, 
Ir dantim’s pradėjo — 
Kad tik daugiau išnaikinus 
Savo “piktadėjų”.

Ir vaina dar nesiliauja, 
“Sudžios” neišmano 
Kas daryti su Zosyte 
Už jos gudrų “planą”.

Kaip man rodos, Asilėli, 
Aš taip nesėdėčiau, 
Bet atsukęs uodegėlę 
Šventinti pradėčiau —

Lai jie kožnas susipranta
Ir sėd’ vietoj savo,
Lai nekrečia šposų tokių 
Kurie daug kaštavo.

Pasirašo:
Kanados Asilų Vadas 

iš Pabario.
Mano pridurkas: Gerb. 

Asilaiti, tamįsta nekišk sa
vo uodegos į šią rubežiaus 
pusę ir ganyk tik savo asi
lus ir asilyčias Kanadoje.

Šis skandalas yra tik mu
sų “privatiška bobų pešty- 
nė” ir neturi niekam apeiti 
už Amerikos rubežių.

Su pagarba.

Nesiginčysiu katras mu
du turim ilgesnes ausis.... 
Mano draugas Padnackas 
“Sandaroj” rašo:

“Well, ta organizacija 
(reiškia S. L. A.) yra dide
lė todėl kad joj dirba p. 
Vitaitis. Jeigu ‘Dirvos’ re
daktorius toks išmintingas 
ir geras, kodėl neišaugino 
savo juodmarškinių bū
rio?”

Kaslink “Dirvos” “juod
marškinių būrio” tai jis 
visgi dešimteriopai dides
nis negu Sandaros narių 
skaičius. Jeigu po “seimo” 
“Sandaroj” butų buvę pa
skelbta “seimo” protokolas 
ir Sandariečių skaičius, 
“Sandaros” popiera butų iš 
sarmatos nublankus. . . .

Yra rodą
— Jei tamista man neuž

mokėsi tai aš kreipsiuos 
pas teismo antstolį.

— Pamėgink! Gal jis ta
nkistai užmokės....

Senos patarlės:
Du katinu viename mai

še nesutelpa.
Kad kiaulė ragus įgytų 

mus visus išbadytų.

Pelų maišas
Aš mačiau “Vilnyje” pa- 

muliavota potigrafija so
vietų rojaus komunistiško 
Žalnieriaus—pakabytas ant 
karties pelų maišas aprė
dytas raudonu mundieru ir 
su bolševikiška barzda. Tai 
visa komunistų atspara, su- 
lyg tos gazietos tikrinimo.

Jeigu tik tokią šylą so
vietai turi tai ko dar ren
giasi pasaulio prociaunin- 
kus ginti nuo kapitalizmo?

šimto nuošimčių Ameri
konas

Gražus sekmadienio ry
tas. Simpson, perskaitęs 
laikraštį, atspausdintą ma
šina išrasta Vokietijoje, iš
ėjo su žmona bažnyčion pa
garbint Dievą pagal tiky
bą kilusią Palestinos žemė
je. Gryždamas namon, jis 
džiaugėsi gamta krašto ku
rį atrado Italas, Ispanijos 
karalienės nusamdytas.

Kaip žinoma, šiam kraš
tui laisvę patikrino Pran
cūzų laivynas, ir Simpson, 
krutinę išpūtęs, sušuko kal
ba, iš Anglijos atvežta:

“Ačiū Dievui kad aš esu 
šimto nuošimčių Ameriko
nas !” V.

Pagal nosį ir akiniai
—Ponas kunduktoriau, 

keleiviams privalytum pa
rodyti didesnio mandagu
mo.

— Nesuk tamsta galvos! 
Didesniam mandagumui 
musų traukinis permažas!

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright, E -

JAU GATAVA!
REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME
Gerbiamieji knygių mylėtojai! Kurie manot įsigyti apysaką ‘■‘JUROS 
MERGA”, neatidėliokit ant toliau, nes laikas bėga ir knygos smarkiai 
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:

“ DIK V A ”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

1



GRUZDŽIAI
I , |
(ja. Aplinkiniams ūkinin
kams labai didelis patogu- AKRONO NAUJIENOS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Didelis valsčius su pavyz
dingu ukiu, žemės ūkio 

mokyklomis, ir tt.
Nuo Šiaulių 24 kilomet

rai šiaurės vakarų pusėje 
randas miestelis Gruzdžiai. 
Miestelis stovi gražioj sau
soj vietoj, ant penkių dide
lių vieškelių. Susisiekimas 
autobusais geras. Iš Gruz
džių į Kuršėnus yra 26 kil., 
iki Joniškio 31 kil., iki Meš
kuičių 18 kil., iki Sakinos 
8 kil., iki Kruopių 12 kil.; 
j Žagarę 22 kil.

Miestelis švarus, išbru- 
kuota rinka ir dvi didžio
sios gatvės, šaligatviai vie
tomis išsodyti medeliais.

Turgai esti vieną kartą Į 
savaitę, trečiadieniais. Me
tiniai turgai pirmą dieną 
po atlaidų.

Didelė dalis Gruzdžių gy
ventojų gyveno ant Rusų 
grafo Nariškino žemės, jis 
turėjo pristatęs daug namų 
ir buvo visokių įstaigų. Da
bar Lietuvos valdžia viską 
tą paėmus Įtaisė visokias

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

nama dovanai.

Paįieškojitnai iš Lietuvos 
giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvų” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimų su savo pilnu antrašu,

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 
Pajieškojimai (visokie) 3 k. Už SI.00 
Farmų pardavimai — už kartų 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

"DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

3 NAMAI PARSIDUODA 
1386-1388-1392-1394 East 53rd St. 
šiaurėj nuo Superior. 1 dviejų šei
mynų namas po 5 kambarius. 2 pa
vieniai namai po 6 kambarius; 3 
lotai; 100 pėdų frontas. 125 pėdų il
gio. Buvo $15,000, dabar parsiduos 
už $5,000. Šavininkas apleido mies
tų. Kreipkitės

1366 MARQUETTE RD.
Prie St. Clair ir E. 55th St.

PARSIDUODA NAMAS
864 E. 73 St., šiaurėje nuo St. 

Clair. 8 kambarių pavienis, kiet- 
medžio grindys, ugniakuris, 3 gara- 
džiai, cemento įvažiavimas. Parsi
duos už $3,900. Rendos neša $55 j 
mėnesi. Savininkas apleido miestą.

1366 MARQUETTE RD.
Prie St. Clair ir E. 55th St.

PAJIEŠKAU Jono Jankevičiaus. 
Prieš karų gyveno Bostone. Kas 

■žino prašau jam pranešti, jo moti
na randasi sunkioje padėtyje.

J. Kirkilienė, 
Pumpėnai, ' Pasvalio g. Lithuania

JONAS JAKŠAS prašomas atsi
šaukti antrašu: Box 95, Kinsgton, 
W. Va., “Velnių Pora”. Kitados 
dirbai pas Dulbį Bridgeport, Conn.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražu Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle- 
veiande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brangmenas ir 
<"i"nm laikrodžius ir laikro
dėlius.

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—
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t Ofiso Telefonai Namų 2 
4* MAin 1773 KEnmore 47<0W ••

Ž P. J. KERŠIS i

!

I

1426-8 Standard Trust Bldg/:
Baigęs teisių mokslų Cumber- .. 
land Universitete ir darbuojas

su Teisių ofisu advokatų I i 
Collister, Stevens ir ;!

Kurzenberger ;;
Su visais teisiu reikalais Lietu- ;; 
viai. Slavai, Lenkai ir Rusai į į 
kreipkitės prie musų. • •
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Įstaigas.
Miestelyje viduryje rin

kos pasodintas Vilniaus at
minties medis, gražiai ap
tvertas; tam aptvare yra ir 
stulpas vėliavai. Toliau ry-Į 
tų pusėj prie šventoriaus 
užvesta miesto sodnelis.

Už Žydų maldyklos pras
toj gatvelėj randasi paš
tas, kuri prieiti rudeni ir 
pavasari labai sunku.

1928 m. miestelio šiaurės 
vakarų kampas buvo nude
gęs, 1930 m. atsistatė gra
žiais namais, nekui*ie net 
dviejų aukštų, tūli namai 
statyta iš betono, Įrengta 
labai gražiai ir moderniš
kai. Miestelyje yra daug 
muro trobų dengtų skarda, 
kitokių stogų labai mažai 
matosi, daugiausia tik už
miestyje.

Randasi daug krautuvių, 
valstybinės parduotuvė, ar
batinė, traktierius, vaisti
nė, smulkaus kredito ban
kelis, apdraudimo nuo gai
sro agentūra ir knygynas. 
Yra gydytojas, akušerė.

Prie to yra dvi Latvių 
užlaikomos dirbtuvėlės, ku
riose pjauna lentas, daro 
gontas, karšia vilną, velia 
milą; varo elektros šviesą. 
Yra du vėjiniai malūnai.

Už kilometro nuo mies
telio ant Šiaulių vieškelio 
yra grafo Nariškino gražus 
dvaras, raudonų plytų gra
žus murai, kiti tinkavoti ir 
nuspalvuoti, kiti iš akmenų 
išmūryti, viskas Įrengta la
bai kultūringai, yra garu 
varomos mašinos, malūnas, 
pieno punkto dirbtuvė ir tt.

Kada Lietuvos valdžia 
paėmė valdyti, ir nusavino 
nekuriuos dvarus tai ir šia
me dvare, kaip ir kituo
se, buvo užvesta pavyzdin
gas ūkis, aukštoji ūkio mo
kykla ir pienininkystės mo
kykla. Tame dvare daug 
mokinių užbaigė žemės ri
kio mokslus. 1928 ir 1929 
dvare Įsteigta gyvulininky
stės, veterinarijos mokyk
la. Nuo šių metų Įvesta 
gyvulių gydymo laboratori

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS 
tįS SET praktiškus’ X* resale b£

!>* P. MULIOUIS 
„^įOTPBRIORĄVB. »72,

First National 
League Gama

XVV.'A

cdodgers ___ _

« ^u.*

* «-

Išsikirpkit šitą 
tikietą ir bukit 
Pennzoil svečias

W3>
A A vuiizoii svečias

CLEVGUNB SUTAOiVMI
įžanga be tikieto $1.00

Viršuje esantis tikietas h 25c i .
žemiau 16 m.. 50c. už sum. <7..* uztenka meigai vaikams
KAI tiiketų iš Pennzoil stočki^’ v?^’1 fda"giau DY‘ 
6:30 vai. Ateikit anksti <i 4Yartai ats|darys nuo 

jžang, pas Ly„„ anį

Pennzip Ethyl
Pennzoil Pennzip

nius. Gyvulių gydymas la
bai geras ir nebrangus. Iš 
ten veterinarai važiuoja ir 
i rikius gyvulių gydyti. Vy
riausias gydytojas direkto
rius Žemaitis yra labai ge
ras žmogus, kiekvienam jis 
vienodas, kad ir papras
čiausiam žmogeliui. Viso
kius patarimus jis suteikia 
veltui. Visi šios srities pi
liečiai džiaugiasi turėdami 
tokį prakilnų žmogų.

Gruzdžių valsčius yra la
bai didelis. 1929 m. vy
riausybė išleido pavelijimą 
pasiskirti sau valsčius ki
tus, prie kurių arčiau gyve
na ir rubežiuojasi, tai apie 
trečdalis valsčiaus prisidė
jo prie kitų valsčių.

Gruzdžių bažnyčia buvo 
graži, dviem bokštais, ne-, 
senai statyta, raudonų ply
tų, bet labai apleista. Lau
ko pusėj vietomis plytos 
byra. Parapija Įplaukas tu
ri labai dideles, ypač per 
atlaidus Šv. Roko, kurie tę
siasi tris dienas, privažiuo
ja daug dvasiškuos ir žmo
nių iš įvairių kraštų kaip 
bičių suskrenda. Šv. Roko 
atlaidai iš seniau pragarsė
ję ir žmonės tiki Šv. Roko 
stebuklingumui. Bažnyčio
je yra jo stovyla ir prie ko
jų pinigams dėžė, tai žmo
nės sumeta daug tūkstan
čių pinigais ir kitų įvairių 
aukų suneša. Nuolat rink
liavos bažnyčios reikalams 
ir aptaisymui, o taisymo 
vis nebuvo matyt.

Klebonas čia prabuvo su- 
virš 10 metų, labai naršus 
vyras, nesiskaitė su parapi- 
jonais, o parapijonys taip ir 
tylėjo, lyg bijodami jo; kle
bonas su kąmendoriais ir
gi nesugyveno, tankiai mai
nydavo. 1929 met. atkėlė 
jauną kamendorių, aukšto 
mokslo protingą vyrą. Tas 
nepasidavė klebonui, na ir 
prasidėjo nesutikimai. Ka- 
mendorius norėjo bažnyčią 
taisyti ir kitų dalykų. Pa
rapijonys tada atbudo, pri
sidėjo prie kamendoriaus.

Vyskupas sužinojęs vai
dus iškėlė juos abudu, at
kėlė naują kleboną, gerą 
žmogų. Tas pataisys baž
nyčią ir apgriuvusias kapi
nes* A. Rimkus.

MIRĖ KAZ. BELECKAS
Rugp. 21 d. persiskyrė su 

šiuo pasauliu Kazys Belec
kas. Velionis buvo 49 m. 
amžiaus. Mirė nuo smege
nų uždegimo, pasirgęs dvi 
savaites. Iš Lietuvos paėjo 
iš Joniškio, Šiaulių ap. At
vyko Amerikon 1910 m. pa
likdamas žmoną ir vienų 
metų sūnų. Pagyvenęs šio
je šalyje parsitraukė šei
myną Į Cedar Rapids, la. 
Vėliau susilaukė dar dvi 
dukteris. Išgyvenę Cedar 
Rapids iki 1919 m., su visa 
šeimyna persikėlė Į Akro- 
ną, ir čia, kartais ir žmo
nai dirbant, abu susitaupė 
ir įsigijo savo namelį. Bet 
suaugus šeimynai tas na
mas neatsakė jų reikalavi
mams, vėliau apsipirko ki
tą sau namą.

Velionis iš amato buvo 
kurpius, bet Amerikoje ne
užsiėmė tuo amatu, Akrone 
veik visą laiką dirbo dirb
tuvėje, tik kada, metai lai
ko atgal, tapo atleistas nuo 
darbo, užsidėjo avalų taisy
mo dirbtuvę.

Velionis priklausė prie S. 
L. A., Įsirašė dar būdamas 
Cedar Rapids, taipgi pri
klausė prie vienos apdrau- 
dos kompanijų^.. ;Akrone vi
sa velionio šeimyna tapo S. 
L. A. nariais. Būdamas na
riu SLA. 19 kp., velionis 
darbavosi pag-al savo išga
lės. Buvo linksmo budo ir 
visiems draugiškas. Nors 
buvo pilnai laisvų pažiūrų, 
bet už jokią politiką su nie
kuo nesiginčydavo: jam bū
davo draugai katalikai, bol
ševikai ir tautininkai. Už
tai šermenyse apsilankė 
daug vietos Lietuvių. Lai
dotuvėse taipgi dalyvavo 
daugelis vietos ir iš kitų 
miestų atvykusių Lietuvių. 
Palaidotas Rugp. 24 dieną 
Glendale kapinėse. Prie ka
po SLA. 198 kp. pirminin
kas pasakė tinkamą atsi
sveikinimo prakalbą.

Paliko dideliame nubudi
me jo žmona Brigyta, sūnūs 
Vaclovas, ir dukterys Ste
fanija ir Stasė.

Lai buna lengva tau, Ka
zy, ilsėtis šios šalies šalto
je žemelėje, iki mes pas ta
ve ateisim.

B. Versiackas.

PADĖKA
gimi- 
kurie 
mano

Šiuomi ačiuojame 
nėms Chicagiečiams 
dalyvavo laidotuvėse 
gyvenimo draugo: broliui 
S. Kaniušui, seserei J. Po- 
vilaitienei, ir Clevelandie- 
čiams: švogeriui ir seserei 
Daminaičiams ir draugams 
Mockaičiams; taipgi ačiū 
SLA. 198 kp., kuri daug pa
sidarbavo šermenų reikale 
ir suteikė puikų gėlių vai
niką; ačiuojame SLA. 198 
kp. pirmininkui B. Versiac- 
kui už pasakytą kalbą prie 
velionio kapo.

Pagaliau tariame širdin
gą ačiū giminėms, drau
gams ir kaimynams už gė
les, simpatiją ir patarnavi
mą.

B. A. Beleckienė ir 
šeimyna.

H O ROSEDALE ©i
* Dry Cleaning Co.J 

HEnd. 7906 Ž 
C. F. PETRAITIS, Prop, | 

6702 Superior Ave., j

Išvažiavo Lietuvon. Vi
sų mylimas Dom. Vinda- 
šius apleido Akroną ir iš
keliavo Lietuvon ant visa
dos. Jis čia gyvendamas 
buvo geras Lietuvis patrio
tas, dikčiai prisidėjo su au
komis laike Lietuvos kovų 
už nepriklausomybę, gau
siai rėmė buvusią Lietuvių 
parapiją, priklausė Lietu
viškose draugijose ir teisin
gai darbavosi jose. Išva
žiuojant Į Lietuvą, pas p. 
Martinkus, kur jisai gyve
no, susirinko būrelis Lietu
vių atsisveikint ir visi ap
gailestavo gero žmogaus iš
važiuojančio iš jų tarpo.

Vindašius gryžta pas sa
vo šeimyną ir džiaugiasi 
galėsiąs užbaigt ramiai gy
venimą savųjų tarpe savo 
tėvynėje. Visi linkėjo jam 
laimingos kelionės.

Kelionę aprūpino '“Dir
vos agentūra. Užsirašė ir 
“Dirvą” sau Į Lietuvą, nes 
čia gyvendamas mėgo ją 
skaityti.

A. Sunteckienė, I. Zdana
vičius ir p. Kazlauskienė 
šiose dienose lankėsi pas gi
mines Penn. valstijoje. Su- 
gryžo pasitenkinę.

Akrone lankėsi iš Colum
bus, O., A. Lazauskas. Pa
viešėjęs gryžo namon.

LAIKU PRIMINIMAS
KOKIE YRA JŪSŲ NAMU APŠILDYMO 

PLANAI ATEINANČIAI ŽIEMAI?

^R galėsit naudotis ir gėrėsis modernišku pato
gumu švarios, automatiškos gazo šilumos?

Dabar yra laikas patirti kaip lengvai galima pa
versti jūsų dabartinį šildymo būdą j modernišką 
gazinį, ar tai su garu šildymui arba tiesiog oru, 
naudojant moderniškus gazo prietaisus.

Nieko nekatucs patirti. Musų atstovas noriai at
silankys jūsų namuose ir pasakys kas galima pa
daryti. Patelefonuokit ir jis pribus.

THE EAST OHIO GAS CO.
Phone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell

Akrono mand moliai nu
svilo rankas, kaip dabar 
paaiškėja. Jie savo sunkiai 
uždirbtus centus kišo i di
delius namus, pasitikėdami 
kad galės išsimokėti už
trauktas paskolas, neklau
sė kas gerą rodą davinėjo. 
Šiandien jiems akys atsida

kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416JEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

6901

1404

2047

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street 

B. GUDŽIŪNAS 
Superior ave. ENd.

KAZ. OBELIENIS 
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton ave. PR. 

9720

6716

9709

rė, bet jau pervėlu. Dabar 
nei bėgt nei rėkt.

Keliautojas.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters- Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

T ailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756



D I R V A

k IŠ LIETUVOS e
šiurpi šeimos tragedija 

Biržų apskrity.
Rugpiučio 17 d. apie 7 

vai. ryto Biržų apskr. N. 
Radviliškio valšč. vietos gy
ventojai Biržų ežere paste
bėjo plaukiančia valtį, prie 
kurios plukavo virve pri
rištas lavonas. Tuojau buvo 
pranešta policijai, kuri kar
tu su kriminaline polic. nu
statė lavono asmenybę. Pa
sirodė, kad tai esama vietos 
ūkininko Petro Reisono, 29 
metų amž. lavonas. Policija 
nuvykusi į jo gyvenamąjį 
namą pamatė dar baisesnį 
reginį. Jo žmona Olga Rei- 
sonienė 26 met. amž. ir uoš
vė Barbora Dagilienė apie 
60 metų amž. taip pat buvo 
nužudytos. Apžiurėjus pa
aiškėjo, kad jos yra pas
maugtos.

Smulkiau apžiūrint P. 
Reisono namus, rasta jo pa
ties ranka parašytas net 4 
lapų raštas, kuris ir atiden
gė visos šios tragedijos pa
slaptį. Šiame rašte pil. P. 
Reisonas prisipažįsta, kad 
tai yra jo rankų darbas.

Toliau policija patyrė. 
1930 met. pil. P. Reisonas 
grįžo iš Argentinos ir bir
želio 4 d. atėjo į užkurius— 
vedė Olgą Brazauskienę. 
Šeimininis jų sugyvenimas 
būvės labai blogas. Dėl šios 
priežasties ir įvyko ši šiurpi 
tragedija.

Pil. P. Reisonas turėjo 
18 ha. ūkį. Iš visos šeimos 
gyvi liko tik du vaikai 3—4 
metų amž. “L. U,”

ja” apylinkės ūkininkus.
‘D. N.”

Lietuvos pelkes.
Lietuvos vidurio lygumo

je žymesnės pelkės yra šios: 
tarp Zapyškio ir Višakio 
Rudos, vadinamos Strukba- 
lio pelkėmis; Mariampolės 
apskrityje apie Igliauką, 
Amalviškių ir Žuvintu eže- 
žus, Daukšius, vadinamos 
Amalvos ir Žavintos palio
mis; Dzūkijoj apie Dusios, 
Metelių ir kitus ežerus; 
Šiaulių apskr. į pietus nuo 
Rekyvos ežero ligi Šiaulėnų 
vadinamieji Tyruliai; Pane
vėžio apskr. apie Šimonis, 
Ramygalą, Troškimus ir 
Ringuvą; Rokiškio apskr. 
apie Taujėnus ir kitur. 
Klaipėdos krašte pelkių yra 
Nemuno žemupio srityje.

Rūšiuos vietinės veislės 
arklius.

Šį rudenį, be kitų veisli
nių arklių, Lietuvos vieti
nių arklių gerinimo drau
gija rūšiuos ir registruos 
taip pat vietinio tipo ark
lius, būtent: žemaičių veis
lės arklius,—Telšių, Kretin
gos, Mažeikių ir Šiaulių ap
skričio—ir ypatingo Lietu
vos rytų tipo arklius—Ro
kiškio, Zarasų, ir Utenos 
apskr. Į veislines knygas 
bus įrašoma tik Lietuvos 
vietinių arklių gerinimo 
dr-jos narių arklių, nejau- 
nęsni, kaip trijų metų.

Gyvuliškai- biaUrus kerštas
Girkalnis, Reseinių apsk., 

Veredavos vien, gyventojas 
A. Račas, keršydamas savo 
kaimynui Butkui sugavo jo 
8 metų berniuką, smarkiai 
apkalęs parsitempė į savo 
namus ir čia prirakino jį už 
kojos geiežmiais pančiais 
prie stalo. Grįžę Butkui iš 
bažnyčios pasigedo savo sū
nelio ir ilga: ieškoję suži
nojo, kur yra. Tėvui su mo
tina vaiko kerštingasai kai
mynas ' nedavė, aiškinda
mas, kad tik policijai galįs 
atiduoti, nes vaiką vagiant 
pagavęs. Kilo triukšmas ir, 
tik susirinkus daugiau žmo
nių ir vietos šauliams, vai
ką pavyko iš pančių išva- 

l duoti. Tas vaikutis, lyg di
džiausias plėšikas arkli
niais pančiais prie stalo pri
rakintas išbuvo apie 10 vai.

“M. R.”

Užpuolė šernai ir vilkai 
j-'(f... .

Pernaravos valse. Vainę- 
konių 'laukuose šernai nak
ties metu daug žalos pada
ro vietos ūkininkams: nai
kina vasarojų, daržoves, 
bulves. Labiau nukentę u- 
kininkai, sutikę tūlą apylin
kės šaulį, sako: “Pasiimk 
gvintofką ir ateik susimil
damas nušauti”. Bet ar tai 
šauliai nemėgsta tokių 
“karžygiškų” žygių su 
gvintofką ar jiems nepasi
seka—ligšiol šernai dar te- 
beuliavoja ūkininkų lau
kuose. Apylinkėje ne nau
jiena ir vilkai. Jie noriai da
linasi su ūkininkais jų gy
vuliais. Kelis kart rengtos 
specialios vilkų medžioklės I 
nieko nebegelbėjo; — nė 
karto nepavyko nušauti 
vilko, nors šie visai be ce
remonijų dažnai “vizituo

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

A. S. BARTKUS, Savininkas

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

1197 East 79th Street
PRONE IIEnderson 3535

1 linkęs 
Prie

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams Į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios. žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, 8150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

BRAZILIJA IŠDUOS LIE
TUVOS KRIMINALIS

TUS
Kriminalinė policija per 

užsienių reikalų ministeri
ją gavo iš musų generalinio 
konsulo Brazilijoj gen. p. 
Daukanto pranešimą, kad 
galės išgauti iš Brazilijos 
pabėgusius nusikaltėlius. 
Reikalavimas turi būti pa
remtas teismo sprendimu, 
kuris vėliau patenka Brazi
lijos teismui, ir kuris paga
liau galutinai sprendžia iš
davimo klausimą. Toks Bra
zilijos teismo sprendimas 
turės būti įvykdytas per 21 
dieną. Nusikaltėlį lydin
tiems policijos valdininkams 
turės apmokėt reikalaujan
ti valstybė, arba reikalau
janti valstybė turės atsiųsti 
savo valdininką pasiimti 
nusikaltėlį. Brazilijos poli
cija tegalės lydėti nusikal
tėlį tik iki pirmo Europos 
uosto. Vėliau reikalaujanti 
valstybė turės tartis su a- 
tatinkamomis valstybėmis 
dėl tolimesnio transporto. 
Tokiu budu kriminalinės 
policijos nusikaltėlio aiški
nimas nebus be vaisių, nors 
visa tai gana brangiai ka
štuos. “D.”

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

GAUS VIENA SIU KNYGŲ 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
BUVO PASIŪDYTA

[S1TEMYKIT JOG DUODAMA PAČIOS DIDŽIAUSIOS IR NAUDINGIAUSIOS 
KNYGOS. TINKAMOS KIEKVIENAM PAGAL JO SKONIO IR REIKALAVIMO.

Vytautas Didysis
Mirė 117 metų moteris
Tryškių valse. Atonių 

kaime š. m. rugpiučio mėn. 
14 d. mirė Ivanavičienė Ro
zalija sulaukusi, giminių 
apskaičiavimu, šimtą septi- 
niuliką metų amžiaus. Ve- 
lionų buvo ištekėjus tik 
vieną kartą ir pagimdžiusi 
devynis vaikus, kurių penki 
mirė, o keturios mergaitės 
gyvena. Mergaičių vaikai 
jau turį didelius sūnūs ir 
dukteris. ' “Ž-tis”

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

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

furoswrga

IŠVENGKIT
TU ŽIAURIU 
GALVOS

ŠALČIU
TAS GALIMA 

įįj Zonite disinfek- 
tuoja gerklę, 

kB I nosį ir burną.
Naikina ligų 
perus. Nau- 
dokit regu; 
liariai ir iš

vengsit šaižią
The Modem 

Pmon&l AntiKP^

30i, 606 
and f 1.00

Visas

----- (G/Gn-tr...

(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
Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir p ažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidaujat

“DIRVA” 6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

SKAITYKIT IR PEATINKIT “DIRVA

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, 174 

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 pasąkų knyga kuri niekados nepasęsta.

KNYGOS KAINA $2.00

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

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

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
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LIETUVIŲ SPORTO DIENA 
MASPETH, U. Y.

Rugsėjo 27 d. kaimyniškame 
Brooklyno mieste surengta pir
mutinė Lietuvių Sporto Diena, 
kurioje dalyvauja visa daugy
bė Amerikos Lietuvių sporti
ninkų stipruolių. Bus imty-

Iš Collinwood

SUDEGĖ LIET. SALĖ
Pereito sekmadienio anksti 

rytą, apie 3 vai., susekta gais
ras Lietuvių salėje, ir iki ug
niagesiai pribuvo ir galėjo pri
eiti ugnį užgesinti, išdegė vi
sas stogas, labiau užpakalinė 
stogo dalis, ir šiaip viduje dik- 
eiai išdegė. Iki nebus pataisy
ta, salės nebus galima naudoti 
jokiems parengimams. Sienos 
liko čielos ir skiepe niekas ne
išdegę.

Kokia gaisro priežastis ne
aišku, nes tą naktį nebuvo sa
lėj jokių vestuvių, kaip papra
sta' buna, išskyrus ką klubie- 
čiai iki vėlumai savo klube už- 
pakalinėje salės dalyje buvo.

Ugnis buvo didelė, bet kad 
degė tiktai aukštai stoge tai 
nepalietė gretimų žemų budin- 

-kų.
Ugniagesių viršininkas sako 

buk salė ouvus keno nors ty
čiomis padegta, nes esą žymės 
keturiose vietose. Nuostoliai, 
sulyg ugniagesių apskaitymo 
esąs $20,000, bet salės direkto
riai dar neapskaitliavo.

Salė buvo apdrausta nuo ug
nies. Dar tik buvo baigiama 
iš vidaus išgražinti kaip gais
ras vėl viską sugadino.

Del ugnies dabar susitruk- 
dys rudeninis veikimas kuris 
buvo nekuriu draugijų planuo
jamas salėje.

Kaip girdėti, nękurie salės 
direktoriai, kurie turi piktumo 
ant šv. Jurgio parapijos komi
teto už vaidus del Kun. Vilku- 
taieio, itardinėia buk kas nors 
iš komiteto salę padegę. Taip 
daryti yra labai negražu, nes 
palys Lietuviai įsivels Į bylas 
su ugnies andraudos kompani
ja’ir gali nukentėt nekalti žmo
nės.'

Lankysis pp. Bačiūnai ir 
S. L. A. Sekretorė 

P. Jurgeliutė

P. Jurgeliutė

LIETUVIŲ SALĖS 
B-VĖS ŠĖRININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Salės Bendrovės 

direktoriai nutarė laikyt vie
šą visų Salės Bendrovės šėri- 
ninkų susirinkimą aptarimui 
kas reikės toliau daryti su 
sale, kurią gaisras sugadino.

Susirinkimas svarbus kož- 
nam šėrininkui ir visiems 
vietos Lietuviams, nes nuo 
šio susirinkimo priklausys ar 
turėsim savo salę ar jau ne. I

Susirinkit į Grdina Hali, 
6025 St. Clair Ave., panedė- j 
lio vakare, Rugsėjo-Sept. 28, 
nuo 7:30 vai. Vald.

IŠVAŽIUOJA j “Margučio” 
Golfo Turnamentą. Ona Kar- 
pavieienė ir Florence Dagilai- 
čiutč ketvirtadienio rytą išva
žiavo į Tabor Farmą (Sodus, 
Mieli.), į “Margučio” Golfo 
Turnamentą.

Į Turnamentą slaptai važiuo
ja- ir gero. Spragilas.

Gerb. Spragilas savo kelionę 
į Turnamentą ir visus pripot- 
kus aprašys. Pernai rudenį 
Golfo Turnamente gerb. Spra
gilas laimėjo pusę kapos kiau
šiniu. šymet jau geriau moka 
golfą lošt, gal laimės guzą į 
kaktą. Papasakos.

“Dirvos” redaktorius Karpa- 
v'čius išvažiuos sekmadienio 
rytą su pp. Bačiūnais.

Turnamentas oficialiai atsi
bus sekmadienį, Rugs. 27 d.

“Dirvos” redaktorius gavo 
laišką nuo p. J. J. Bačiuno. tau
tininkų kandidato ant S.L.A. 
Prezidento, jog žada sustoti 
Clevelande. Pp. Bačiūnai gry- 
žo iš Lietuvos pereitą pirma
dienį (skaitykit p. Bačiuno At
sisveikinimą su Lietuva ant 
4-to pusi.). Keletą dienų pra
bus New Yorke ir rytinėse val
stijose, paskui per Clevelandą 
gryš Į Tabor Farmą, kur nori 
paspėti Į “Margučio” metinį 
Golfo Turnamentą šį sekma
dienį.

Kadangi važiuoja per Cleve
landą, pp. Bačiūnai sustos čia 
pasimatyti su vietos draugais 
ir pažystamais. Paskui jau sku
bės namon.

Su pp. Bačiūnais kartu va
žiuoja atostogų ir SLA. Centro 
Sekretorė P. Jurgeliutė. Taigi 
Clevelandiečiai SLA. nariai tu
rės progos pasimatyti ir susi
pažinti su ja.

Pasimatymo ir pasikalbėjimo 
sueiga bus Stonio privatiniam 
restąurante, 6822 Superior avė. 
(viršuje), šeštadienio vakare, 
Rugs. 26 d. SLA. nariai gali 
atsilankyti nuo 7:30 vjil. vak.

LIETUVIAI kartais nusi
skundžia kad Lietuvos valdžia 
už tą ir tą brangiai paima. O 
pažiūrėkit kokių bėdų turi pro- 
šf panai Lenkai: Lenkui važiuo
jančiam į Lenkiją, ant Lenkiš
ko paso gauti viza kaštuoja 
net $14.10 už vieną ypatą, o 
su šeimyna moka $27.60 už vi
zą.

J. OLŠAUSKAS atsisveikino 
su Chicaga ir paėmęs “divor- 
są” nuo Vanagaičio išvažiavo į 
New Britain, Conn., vargonin- 
kauti. Važiuodamas buvo su
stojęs “Dirvoje” pirmadieni, 
Clevelande pernakvojo ir išva
žiavo Scrantono linkui. Kelio
nę atteka “Margučio” padova
notu automobiliu.

KARŠTI orai. Pereitą savai
tę ir pirmose dienose šios sa
vaitės Clevelande buvo labai 
šilta, oras tiesiog vidurvasario, 
nes temperatūra buvo perėjus 
90 laipsnių.

LANKOSI “Dirvoje” svečiai 
Pittsburgiečiai, Povilas Darnu
sis ir Petras Pivaronas. Jiedu 
važiuoja j “Margučio” Golfo 
Turnamentą. P. Pivaronas yra 
” ’mus Pittsburgo veikėjas ir 
biznierius.

“AKRON”, naujai pastaty
tas S. V. kariškas zepelinas 23 
d. Rugsėjo darė pirmą skraidy
mo bandymą. Išsikėlė į orą su 
113 asmenų ir per 4 valandas 
apsuko šiaurinę Ohio, skrido 
virš Clevelando ir daugybė jį 
gavo pamatyti. Tai tikras oro 
milžinas, už jį nieko didesnio 
dar nebuvo pasikėlę nuo žemės 
į orą.

jSPUDŽIAI iš šv. Jurgio pa
rapijos vakarienės. Paminėji
mui 10 metų persikėlimo Šv. 
Jurgio parapijos į dabartinę 
vietą, moterų draugijų: Amži
no Ražančiaus, Aušros Vartų 
ir M. S. 26-tos kuopos buvo su
rengta vakarienė. Ji įvyko per
eitą sekmadienį. Buvo apie 140 
dalyvių. Vakarienė buvo pa
ruošta su skoniu ir dalyvavu
sieji matyt valgė pasitenkinę. 
Tik nekaip buvo pasivėlavu
siems, kurie, pats mačiau, ne
gavo valgio kaip pridera, nors 
iš jų pinigas buvo paimta. Tą 
galima priskaityt už netvarką 
iš šeimininkių pusės.

Programas susidėjo daugiau
sia iš kalbu. Programą vado
vavo pats klebonas, Kun. Vil- 
kutaitis. Jis apsakė vietos Lie
tuvių parapijos istoriją, paskui 
perstatė kalbėti antros Lietu
vių parapijos kleboną, Kun. A. 
Karužiškį. Po jo kalbėjo vie
nas kunigas Angliškai. Po tam 
dainavo vietinė solistė, p. V. 
Bukauskienė, paskiau dainavo 
duetą su vienu vyriškiu, kurio 
neperstatė ir nepatyriau pavar
dės. Pianu akompanavo varg. 
Br. Nekrašas. Dainos išėjo ge
rai. Daugiau muzikalio pro- 
gramo ir nebuvo.

Sekė kalba Adv. P. V, čes- 
nulio, paskiau kalbėjo vienas 
kunigas Angliškai, ir užbaigė 
vietinis vikaras, Kun. Zaikau
skas. Visų kitų kalbos buvo 
pamatuojančiai raginimas prie 
vienybės, ir labiausia patiko 
Kun. Zaikausko kalba. Adv. 
Česnulis gi ėmė kalbėt: “Jeigu 
aš turėčiau tiesa kalbėti šitą 
visa vakarą, aš nurodyčiau 
klaidas kiekvienam tiesiai į 
akis, kuomi mes įžeidžiame ki
tus”, kas ardė vakaro vieny
bės ūpą.

Kun. Zaikauskas štai ką pa
brėžė : “Mes turime gražaus 
jaunimo, mes turime didelę ir 
gražiausią vietą iš Lietuviškų 
kolonijų Amerikoje, tik viskas 
ko mums reikia, vienybės ir 
solidarumo, tada mes greitai 
turėsime Lietuviškas seseris- 
mokytojas, kuriomis ir klebo
nas pradėjo rūpintis, tik reikia 
prirengti ir ištaisyti joms gy
venimui namelis.”

Valio už Lietuviškas seseris- 
mokytojas musų vaikams! Tik 
gaila kad tik dabar tepradėta 
apie jas rūpintis. Pelė.

REZIGNAVO. John L. Mi- 
helich rezignavo iš miesto ta- 
lybos ir pašvęs laiką kampani
jai už savo kandidatūrą į mies
to teisėjus.

HELEN THOMPSON
(Lietuvaitė) 
Atidarė dailią 

Valgyklą 
6400 Superior Avenue 

Gamina visokius Lietuviškus ir A- 
merikoniškus valgius. Atsilankę bu
sit patenkinti. Kviečiame Lietuvius

ŠIO SEZONO GRAŽIAUSIAS
PIKNIKAS

NEUROS DARŽE 
Brunswick, Ohio

Ned. Spalių-Oct. 4
[ŽANGA VYRAMS 25c. VAIKAMS 

IR MOTERIMS DYKAI.
Grss puikus orkestras iki vėlam 

vokalui. Bus skanių gėrimų ir už- 
k-mr'ž'ij. Rengiama atminčiai T. P. 
NEUROS metinių vestuvių sukak
tuvių. Duodama dykai dvi kiaules:
■ 'cm išlaimejimui prie įžangos ti- 
K'et'i, antra bus paleista darže, kas
■ ■' tas turės.

širdingai užkviečia visus
RENGĖJAI.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

NEREIKIA tyčiotis. “Dir
vos” Nr. 37 Reporteris patė- 
mija apie apgavikus kurie at
ėmė iš manęs pinigus. Repor
teris nepatyręs žmonių budo 
vadina “šykštuoliais” ir tt.

Taip vadinti žmones yra ne
mandagumas iš Reporterio pu
sės. Nukentėjęs.

A. šukytė .................. Lt. 100
“Naujas Žodis” ................... 20
Marijona Tiškienė .......... 100
Jonas Šliupas .................. 270
Agota šermukšnienė 50
Jonas Lorencas ..................  200
Pranas Vaitulevičius .... 250 
Justinas Jutėnas ............... 150
Dominikas Vanagas .... 100 
Leonas Bubelis 150
Ona Trinkienė .................. 600

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior av. Cleveland, O.

Telefonas HEnderson 9262

Dr, Jonas J. Kamasis
Lietuvis Gydytojas

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

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

IMTYNĖS GRAŽIAI PA
VYKO

Pereitą sekmadienį “D;rvos” 
piknikas ir imtynės išėjo labai 
pasekmingai, nes oras buvo vi
sai karštas-vasariškas ir žmo
nių į V. ir B. farmą suvažiavo 
virš penki šimtai. Visi links
minosi visą popietį, šokdami ir 
dainuodami. Paskui atėjo im
tynių laikas. Visi sustojo ir 
susėdo ratu apie pritaisytą im
tynėms vietą ir laukė kas bus.

Atėjus laikui, Jonas Brazau
skas inėjęs į vidurį paskelbė 
publikai imtynes, perstatė im- 
tikus ir refery. Pirma pora im- 
tikų buvo Adomas Vidžius iš 
Chicagos su “Alsinanti” Noe- 
wer, vietiniu. Refery — Jonas 
Jarus. Laikas pirmai porai pa
skirta pusė valandos. Refery 
sušaukė imtikus ant matraso 
Ir davė instrukcijas kaip im
tis ir kaip prisilaikyti taisyk
lių. Bet taisyklės imtikams in- 
ėjo per vieną ausį ir išėjo per 
kitą. Kai sustojo imtis pradė
jo net smarkiai vienas kitą 
daužyti. Nors Aismanas yra- 
daug didesnis už Vidžių (sve
ria 210, Vidžius — 189) bet 
musų Lietuvis neužsileido sa
vo priešui, ir refery turėjo su 
jais vargo bandydamas sulai
kyti nuo muštynių.

Aismanas dėjo visas pastan
gas Vidžių nugalėti, bet Chi- 
cagietis matyt neprastas imti- 
kas. Praėjo pusvalandis laiko 
ir jiedu vienas kito neparito. 
Publika pripažino imtynę lyr 
giomis, ir refery Jarus iškėlė 
abiejų rankas ir tuomi užsi
baigė jų imtynė.

Toliau Brazauskas perstatė 
antrą porą — tą garsų “Dra- 
piežną Dzūką” Bancevičių ir 
vietinį Walter Jacobs, šis svė
rė 185 sv., Bancevičius 190, bet 
Jacobs tai ne Aimanas: vyras 
smarkus kai žaibas, ir pradėjo 
Bancevičių už galvos daužyti, 
įsikibo į sprandą ir ilgai nepa
leidžia. Apsigalvojęs, Bancevi
čius visgi išsisuko, bet Jacobs 
kas kartas vis į naujas pinkles 
Bancevičių | įrakina. Bancevi
čius irgi gudrus ant pinklių už
statymo, taigi abu darė labai 
įspūdingą kovą. Visaip bandė 
“Dzūkas” savo priešą paimti, 
bet nepasisekė, tačiau kai su
gavo “orlaivio” triksu ir apsu
kęs kelis kartus trenkė aukš- 
tieninką į matrasą, Jacobs tik 
po kelių minutų išbudo ir vėl 
šoko imtis, bet jau buvo po 
imtynių. Jiems buvo duota vie
nas paguldymas, taigi Bancevi
čius po 22 minutų išėjo nuga
lėtoju.

Po to piknikas dar tęsėsi iki 
9 vai. vakaro ir visi linksmi iš
siskirstė.

Tik nelaimė: sudegė vieno 
piknikierjaus naujas automo
bilis. Po visko, jau sutemus, 
jis rengėsi važiuoti, paleido in- 
žiną dirbti, ir automobilis pra
dėjo degti. Suliepsnojo visas, 
liko tilK geležgaliai. Gaila kad 
taip turėjo atsitikti. Jam šis 
piknikas perbrangiai kaštavo.

Koresp.

G O R E N E’ S 
Confectionery 

1370 East 65th St. 
atsilankyti ir susipažinti.

ICE CREAM — CANDIES 
Visokios rūkymo reikmenys, taipgi 
groseriai ir kitos reikmenys. Už

prašome Lietuvius lankytis.

PRANAS DIMŠA
LIETUVIS BARZDASKUTIS 

6504 Superior Ave. 
Ir, GERAS KIRPĖJAS 

Atidarė naują kirpyklą vyrų, moterų 
ir vaikų plaukams. Kainos vyrams 

ir moterims 35c; Vaikams 25c.
Prašome atsilankyti.

K. STONIS ’
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

nės. kumštynės, prie to dainos 
ir kitoki pamarginimai. Pel
nas skiriamas fondui sutikti 
Amerikoje Lietuvos sportinin
kus atvykstančius į Pasaulinę 
Olympiadą Los Angeles mieste 
1932 metais.

UNITED STATES MARINE 
BAND KONCERTAS

Suvirs 500 jaunų beno narių, su
sidedančių iš vienuolikos geriausių 
Cleveland high mokyklų dalyvaus 
vienoje iš didžiausių benų demon
stracijoje Clevelande sąryšyje su at
silankymu United States Marine 
Band kuris duos du koncertu mies
to stadiume šį sekmadieni, Rugsėjo 
27 d. Pirmas koncertas bus nuo 2 
vąl. po pietų, antras vakare nuo 8.

Vietoj senoviško beno koncerto, 
Clevelando gyventojai girdės du 
koncertu pagal 193i met” modelio 
milžiniškam stadiume talpinančiame 
78,000 žmonių.

DR. MILLER DUOS PASKAITĄ 
APIE INDIJĄ

Dr. Miller sugryžo į savo namus 
Oberline, kur jis mokytojavo per 
eilę metų Miesto Kolegijoj. Dabar 
1's rašo knygą vardu “Azijos Atbu
dimas ir Jos Santikiai su Vakarine 
Civilizacija”. Kaipo tvirtas užtarė
jas ateiviu reikalų. Dr. Miller pa
laikė santikius su įvairių tautų or
ganizacijomis.

Paskaita apie Indiją bus pirmas 
Dr. Miller’o pasirodymas publikoje 
po to kai jis pereitą Gegužės mėn. 
tapo atstatytas iš Columbus Univer
siteto už savo prakalbą į Gandhi pa
sekėjus. Tikietus į paskaitą galima 
įsigyti pas Lyon and Healy’s, par
davimas prasidėjo Rugs. 19 d.

ANT RENDOS
4 kambariai ant Bayliss avė. ar

ti mokyklos ir bažnyčios. Skalbyk
la skiepe. Kreipkitės (39)

5901 PROSSER AVE.

. ANT RENDOS
G kambariai — 1558 E. 49 Str. 

Su visais patogumais, garadžius. 
Renda pigi. Kreipkitės ten pat.

STADIUM
Sekm. Rugs.-Sept. 27

Pradžia po pietų 2 vai. 
Vakare — 8 vai.

U. S. Marine Band
“The President’s Own”

Du Milžiniški Vieši 
KONCERTAI

Dalvvaus ir Clevelando 
High School Benai

Tikieti parsiduoda pas
LYON & HEALY’S 

1226 Huron road 
ir MAY CO.

Po 25c ir 50c — Taksų nėra

Naujoj Vietoj
Kurie pirkdavot “Dirvą” pa

vieniais numeriais pas Grakau
ską prie E. 33 St., dabar gau
sit Kobvlanskio vaistinėįe 

3240 SUPERIOR AVE.

ANGLIS
(GOOD COAL)

Pristatom į namus visokios rūšies 
anglį, koksus ir kitokį kurą sąžinin
gomis, kainomis. Greitas ir teisin
gas patarnavimas.

KAINOS RUGSĖJO MĖN.: 
POCAHONTAS No. 3 No. 4 
Forked Lump ______$9.50 $7.90
Shoveled Lump _____ 8.50 G.90

SOFT COAL (Minkšta Anglis) , 
Kentucky Lump ______6.50 7.25
W. Virginia Lump ____5.50 6.75
Coke—Egg size ______________8.00

Petras C. Komeras
1201 East 80th St. •
Telef. GArfield 3956-M

Pranešimas
UŽSISENĖ.IUSIOMIS 

LIGOMIS SERGANTIEMS 
gera proga tapti sveikais. Nuvežu 
iš pat namu pas gydytoją kurs gydo 

VISOKIAS LIGAS 
BE JOKIOS OPERACIJOS.

Tas garsus gydytojas gyvena 
Mansfield, Ohio.

Kreipkitės pas mane susitarimui del 
nuvežimo. Mano kaina už nuvežimą 
labai prieinama. (39)

A. J. JAKŠTAS
Eddy 2594-R 828 E. 95 St.

TIKTA! PER 3 DIENAS!
Ketvirtadieni — Penktadieni ir Šeštadienį

Dideli Pigumai q q Centu Sutaupysit dabar 
Kokių dar iki šiol uO D _ kaip niekad kitada 

neturėjot. Prekes nesutaupėt

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

sical muziką.

Vine. Greičius
19650 PASNOW

PIANO
Lekcijos
visą RUGSĖJO

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

S Dr. S, T. Tamošaitis S
n (THOMAS)
I Lietuvis Dentistas j 
į 1304 E. 68th St. į 
į Kampas Superior Avenue I

Florida 2898-R I 
1 r IĮ į (Virš Lietuvių Banko) U

l

DAR PIKNIKAS. Nauja pa
rapija, matydama kad ruduo 
šiltas ir gražus, galvojo ir su
galvojo rengti dar vieną pikni
ką sekmadienį, Spalių 4 d. sa
vam darže, 18022 Neff road. 
Ten yra daug gražių medelių 
su skaniomis grušelėmis, ku
rias atsilankiusieji galės skai- 
nioti ir valgyti, kaip rojuje.

Inėjimas i daržą veltui, bet 
kurie norės dalyvauti salėje ir 
pasišokti mokės 25c. įžangos. 
Šokiai tęsis iki vėlybai nakčiai. 
Jeigu lytų ar snigtų piknikas 
vistiek įvyks, visi galės links
mintis salėje.

Parapijono Draugas.

JAUNIME, prie darbo! Col- 
linwoodo jaunime! Ateina ru
duo. o su juo ir žiema. Ilgos 
šaltos naktys ir nuobodus va
karai. Jaunikaiti, mergele, kur 
jus praleisite liuosąjį laiką?

Dabar, susitvėrus naujai pa
rapijai, spieskites po Lietuviš-

ka-Amerikoniška vėliava ir dir- 
, bkite Tautai ir Bažnyčiai. At- 
l eikite prisirašyti prie musų 
bažnytinio choro, čia išmok
site Lietuviškai rašyti, skaity
ti, giedoti ir kalbėti. Yra du 
chorai: suaugusių ir mažųjų. 
Abu gieda bažnyčioje, dainuo
ja ir vaidina teatrus Lietuvių 
parengimuose. Prie to Kun. 
A. Karužiškis yra didelis muzi
kos ir sporto mylėtojas. Jis 
jums pagelbės susiorganizuoti 

i savo “basebal” ir “basketball’ 
j tymus, žodžiu sakant, lavin- 
j sites protiškai ir fiziškai ir tu
rėsit “good time”. Tai vienin- 

. telė Lietuviams mokykla šioje 
dalyje miesto. Tėvai, pasirū
pinkit savo vaikų Lietuvišku 
auklėjimu. Atsiųskit juos bent 
kurį penktadienį į bažnytinę 
salę, 18922 Neff rd., į dainavi
mo pamokas, o už metų-kitų 
džiaugsitės kartu su savo vai
kučiais puikiomis pasekmėmis 
ir busite dėkingi už šitą para
ginimą. “Kol jaunas, o broli, 
sėk pasėlio grūdą”, pasakė vie
nas musų poetas. Į darbą, jau
nime, į darbą visi!

V. Greičius.
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Daugiau
DARBO..

ir mažiau darbo 
jieškojimo

JpM CROWLEY is yra mūrininkas, ku
ris per daugelį metų turėjo nuolatinį 

darbą. Paskiau darbai pradėjo mažėti ir 
jis praleido didelę dalį savo laiko vaikščio- ' 
damas ir lankydamasis po kontraktorių ofi
sus, jieškodamas darbo. Po keleto savai
čių tokio jieškojimo, jis dasiprotėjo kad nė
ra reikalo kasdien vaikščioti po įvairias vie
tas, ir jis sumanė ir įsitaisė savo namuose 
telefoną.

Jis paliko savo telefono numerį pas kon- 
traktorius kurie jį pažinojo, ir dabar jis 
gauna savo dalį darbo, kadangi jį galima 
pasiekti telefonu greitai kada tiktai dar
bo atsiranda.

Žmogus kurį galima pasiekti telefonu 
visada bus pašauktas į darbą pir
miausia, ir jis greiičausia suras sau 
darbą. Biznyje esantieji žmonės ma
no apie telefoną kaipo apie logišką 
būdą susisiekimo vieno su kitu.

THE OHIO BELL 
TELEPHONE CO.

Use Your Telephone

DAR
IR DARBINI

Komunistai 
pintis apie s 
zies ir plien 
unijos. Jie ir 
sti savo suirai 
ležies-plieno c

Mansfield, i 
1,000 angliak 
atgal į darbu: 
jant guberna 
sijai. Darbini 
ėję į streiką.

Vaikai gau 
23 valstijų si 
parodo kad ji 
bo net 103,0C 
14 ir 15 meti 
tarpu bedarbi 
kia arti 5,00 
, Vederaiės ’ 
bių komitetą 
paniją ragii 
los metų va 
kad galėtų 
šeimynų tėi 
na darbo, 
darbo pan; 
Jauta pačių 
dabar tas 
pagerinimui 
darbės.

Vokietijoj 
ganizacijos 
kentė del be 
vadinama dai 
skelbia jog 19 
rių turėjo 4,9 
turi 4,717,659, 
juos, mažiau.

Ta organiza 
metais turėjo 
300,000 marki 
nupuolė iki 19

Pietinėse vai 
lyčių darbinu 
taip numažinta 
niiiai su šeini 
badauja. Kur 
dirbdavo iki $2 
dabar uždirba v 
Tenaitinių dari 
dėtį tyrinėjo A: 
federacijos ats 
h raportavo v

Sw. Valstijų 
fjba, kuri buv 
tvarkymui ūkių 
kainų, kad ūkini 
retu nuostolių, s 
daug gero nepad 
tarpu pražudė $! 
iš $500,000,000 1 
skirto stabilizavir

Taryba nupinki 
000 bušelių kviečii 
000,000 ir 1,300,0 
vatos už $104,000,1 
nos taip nupuolė 
lykų yra dar daug 
ra kur juos dėti i.


