
“MRVA* LITHUANIAN WEEKLY 
(THE FfFLD)

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

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

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

Advertising rates on application.
“D I R V A”

iX20 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Po'-t office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metine Prenumerata:

Suvienytose Valstijose....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje......................  2.50
Lietuvoje ir kitur............................... 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy-
Bio, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi iakalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

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

No. 36 KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, RUGSĖJO-SEPT. 2, 1932 VOL. XVII (17-ti METAI)

Farmerių Streikas
už kainas Plečiasi

LIETUVIAI LAKŪNAI SKRENDA Į RYTINES 
VALSTIJAS LIETUVIŲ AVIACIJOS 

IŠKILMĖMS

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

93 DARBININKAI 
UŽMUŠTA

Livermore, Cal. — Šiose 
dienose dirbant prie naujo 
vandens atvedimo projekto 
tunelyje užgriuvo 5 darbi
ninkus. Prie to darbo iki 
šiol jau žuvo 93 darbinin
kai. Vanduo vedamas Į San 
Francisco per kalnus, taip 
kad vandentraukio budavo- 
jimas yra keblus ir pavo- 

i jingas.

ANGLIJOJ STREIKUO
JA 200,000 AUDĖJŲ

Manchester, Anglija. — 
Milžiniškose Lancashire au- 
dinyčiose sustreikavo apie 
200,000 audėjų vyrų ir mo
terų. Streikas paliečia i 
700 audinyčių.

Youngstown, O. — Šiek 
tiek šią savaitę padidėjo 
plieno ir geležies gamyba: 
nekurtos dirbtuvės dirba su 
14 nuoš., pirmiau dirbo tik 
su 10 nuoš.

Nekurtos dirbtuvės žada 
už mėnesio pradėti dirbti 
su 35 nuoš. normalio.

New York. — Žurnalas 
“Fortune” patalpino straip- 
nį kurtame rašo kad atei
nančią žiemą bus apie 11 
milijonų darbininkų kurie 
iš algų gyveno, be darbo. 
Be jokių ineigų tokiu budu 
bus apie 27,000,000 žmones, 
tų bedarbių šeimų nariai. 
Tas šeimas turės šelpti pa
tys miestai ir valstijos, nes 
jų visi išsilaikymo budai iš
sibaigė.

Automobilių gamyba Su
vienytose Valstijose šymet 
buvo sulyginamai maža. Iš 
pradžios metų jau spėta 
kad 1932 metais automobi
lių bus padaryta Į 1,500,000. 
Per pirmą pusmeti jų buvo 
išdirbta apie 912,000.

1931 metais per pirmą 
pusmetį buvo pagaminta 
1,573,000 automobilių, o per 
tą patį laiką 1929 metais — 
net 3,225,000.

Iš šito galima suprasti 
ant kiek sumažėjo autom- 
bilių darbai ir kiek del to 
nukenčia visi kiti darbai 
turinti bendro su automobi
lių industrija.

3,000 audėjų sligryžo dir
bti. New Bedford, Mass.— 
Keturios audinyčios atsida
rė ir kitos padidino darbi
ninkų skaičių, taip kad šio
se dienoše pradėjo dirbti 
3,000 audėjų, žada atsida- 
Fvti IT Ičifnc miflinvninc’ lrn_

KIEK PROHIBICIJA PA
DARO “LAUŽYTOJAMS” 

NUOSTOLIŲ
Prohibicijos biuras išlei- 

I do skaitlines savo veikimo 
per du metu iki Birželio 30 
d. Iš to raporto pasirodo 
kad prohibicijos agentai bė
gyje dviejų metų atėmė iš 
prohibicijos “laužytojų” vi
sokios nuosavybės už $21.- 
484,000. Pabaudų uždėjo 
$5,606,000, ir 30,108 žmones 
nubaudė kalėjimu.

Per 1931 metus areštavo 
63,188 ypatas, per 1932 me
tus — 73,883. Reiškia, šy
met areštai padidėjo, tur
būt nori parodyt savo di
desnį veikimą ar spaudimą 
parodymui kad prohibicija 
“vykdoma” ir kad gana su
renkama pinigų jos “vyk
dymo” apmokėjimui. Bet 
toli gana nesurenkama.

ATSIBUNA ŠAUDY
MAI, 14 SUŽEISTA

Cherokee, la. — Ūkinin
kų streikas už pakėlimą 
kainų už jų produktus išsi
vystė Į reguliari darbinin
kams panašų streiką: ūki
ninkai piketuoja kelius ir 
neleidžia kitus ūkininkus 
vežti prekių Į miestus. Iš 
to išeina muštynių ir apsi
šaudymų. Rugp. 31 d. su
sišaudyme sužeista 14 ypa
tų. Iš automobilio mėtyta 
akis ėdančių dujų bombos 
pirm susišaudymo.

Vietos policija šaukiasi 
gubernatoriaus prisiųst mi
liciją.

Kitų valstijų ūkininkai 
su atida žiuri Į tą streiką 
ir kaip kur jau žada prisi
dėti ir jie. Nori sulaikyti 
produktų gabenimą Į mies
tus, nes kainos taip pigios 
kad tiesiog reikia pusdykiai 
atiduoti, neapsimoka nei 
auginimas, nei vežimas.

Bet — kada ūkininkai iš
reikalaus aukštesnių kainų, 
tada miestų darbininkai tu
rės kovoti už produktų at
piginimą, nes šiais laikais 
ir pigių dalykų ne visi iš
gali įvalias pirktis.

KAIP PADARO DARBŲ
Memphis, Tenn. — Suim

ta devyni vyrai kurie kalti
nami užsiiminėjimu žudy
ti dirbančius negrus, kad 
Į jų vietas galėtų/ Įsigauti 
kiti kurie nedirba. Žudei- 
kos už savo darbą imdavo 
nuo $25 iki $100.

Nužudyta penki negrai 
gelžkelių pečkuriai.

ASTRONOMAMS GE
RAI PAVYKO

ŽUDO UŽ SLĖPIMĄ 
GRUDŲ

Maskva. — Penki turtin
gi Ukrainiečiai ūkininkai 
nuteisti sušaudyti už slėpi
mą grudų savo kolektivėse 
ukėse. ■

Ukrainoj šymet derlius 
buvo menkas, taigi sovietai 
pasiuntė raudonas brigadas 
priversti ūkininkus prista
tyti grudų tiek kiek davė 
pernai.

Rugp. 31 d. pilnas saulės 
užtemimas buvo matomas 
rytinėje dalyje Kanados ir 
Suvienytų Valstijų, 60 my
lių pločio juostoje.

Saulės užtemimo takan 
suvažiavo keli šimtai astro
nomų daryti Įvairiems ty
rinėjimams. Kiti ten ruo
šėsi per kelias savaites pri
sirengdami fotografavimui 
ir kitokiems mokslo patik
rinimams rinkti.

Šis užtemimas labai pa
togus buvo, nes įvyko civi
lizuotame kontinente ii' su
lyginamai arti įvairių as
tronomiškų įstaigų, kurios 
siuntė savo tyrinėtojus.

Astronomai vyksta į sau
lės užtemimo tyrinėjimus 
net ir kada jie buna kur' 
Afrikoj, Pietų Amerikoj ir, 
Vifnca tnlimnRp žemės da-i

RAGINA NAIKINT
TARIFUS

Washington. — Senato- 
Hull pareiškė kad Įvykusio-

SOVIETŲ GYVENI
MAS KITĖJA

Iš Maskvos ateina prane
šimai kad Sovietų Rusijos 
carai nutarė pavelyti jau
nimui pasilinksminimus — 
šokius, muziką, romansavi- 
mą, bučiavimąsi, kas iki šiol 
buvo pasmerkta kaipo bur
žujiški palaikai. Tas įves 
dideles permainas ir pa
kreips komunistišką gyve
nimą visai į Įeitą pusę.

Taip pat jau pavelijama 
dėvėti švarius baltus marš
kinius ir kaklaraikščius.

Moterims pavelyta nau
doti veidams ir lupoms da
žus.

“Sovietų jaunimas turi 
turėti teisę prie gražumo ir 
pasismaginimų”, sako jau
nimo komisaras Kosariov, 
kuris komunistų konferen
cijoje dalyvavo dėvėdamas 
baltą apikaklę ir kaklaraik- 
štį. Jis toliau pasakė kad 
sovietų gyventojai gali tu-, 
rėti pilnas teises prie įvai
raus ir visaspusio gyvena
mo.

Šitoks pasakymas griež
tai ■ priešingas komunizmo 
teorijoms ir tam ką komu
nistai bandė įvesti Rusijo
je, kada šalį pasigavo į sa
vo rankas.

Klęsų skirtumas auga
Jau seniau buvo tikrina

ma kad sovietuose negalės 
visada išsilaikyti žmonių 
“suvienodinimo” sistema: ji 
jau nyksta. Nors sovietų 
diktatoriai manė kad jų val
džioje esanti žmonės visi 
vienaip dėvės ir vienaip el
gsis, lyk kareiviai barakuo
se, bet patys komisarai ne
gali to išsilaikyti. Jie ski
riasi nuo mužikų: jie yra 
valdanti klesa, aprūpinta 
pragyvenimu ir pinigais.

Dabar jau gabesni amat- 
ninkai ir šiaip gabus darbi
ninkai gauna didesnes al
gas, turėdami daugiau pi
nigų sutveria savo' gyveni
mui kitokius reikalavimus. 
Iki šiol Rusijoje dar nebu
vo turtuolių komunistų, dė
lei to kad buvo bandoma 
palaikyti “lygybė”. Bet ki
ti pastojo turtingi slaptai 
imdami kyšius, kiti kitaip, 
nors to viešai išsiduoti ne
galėjo. Dabar dalykai kei
čiami, prasidėjo skirtingas 
algų mokėjimas, ir įvedus 
pramogas, geresnius rubus 
ir kitokius dalykus, tie ku
rie turi iš ko žymiai skirsis 
nuo biednųjų.

Ar gali komunistai lygin
tis su biednaja Rusų klase? 
Juk vieni Rusai vaikščioja 
basi, apsidengę suplyšusiais 
skarmalais, kurie laikosi 
ant kūno suraišioti šniūrais 
ir susegioti špilkomis. Jie 
išrodo kaip žvirbliams bai
dyklės, simboliai amžino 
skurdo. Tokių Rusijoje bu
vo ir bus. Ar del jų turi ir 

j turtingi komisarai skarma
luose vaikščioti?

je Britų Konfęrencijoj Ot- 
tawoj susitarimai tarp An
glijos kolonijų savitarpinės 
prekybos klausimuose duos 
Suv. Valstijoms nuostolių į 
metus net apie $300,000,000. 
Hull todėl ragina Suv. Val
stijas imti vadovybę sekan- 
. čioj Pasaulinėj Ekonominėj 
Konferencijoj ir pradėti iš
versti tarifų-muitų sienas, 
kad tokiu būdų susiartinus 
prekyboje su kitomis šali
mis. Iki Amerika laikysis 
aukštų mditų kitiems, kiti 
tą patį darys Amerikai.

18 užmušta. Porto Riko.
— Liberalų partijos dele
gatams važiuojant į susi
rinkimą, autobusui pasly
dus ir nusiritus nuo kran
to 18 žmonių užmušta ir 38 
sužeista.

IŠRADO GIMDYMO 
PASLAPTĮ

Ithaca, N. Y., atsibuvo 
tarptautinis Genetikų kon
gresas, kuriame vienas gy
dytojas, Dr, F: Unterber- 
ger iš Prūsijos paskėlė iš
radęs būdą kuriuo tėvai ga
li susilaukti vaiko arba 
mergaitės, jeigu to nori.

Daryta bandymai su 77 
moterimis ir 77 ‘atsitikimų 
iš 78 bandymai buvo pasek
mingi. Visi bandymai bu
vo daryta Vokietijoje, kur 
tas daktaras gyvena.

BANKAI NAUDOJASI 
VALDŽIOS PAGALBA 
Vienas bankas iš kožnų 

penkių šioje šalyje naudo
jasi valdiška rekonstrukci
jos finansine korporacija, 
skolindamos iš jos pinigus. 
Iki Rugpjūčio 1 d. buvo iš- 
skolinta 4947 įstaigoms net 
$1,219,000,000 suma.

Iš to sumos 4190 bankų 
paėmė $736,000,000; 43 ge
ležinkeliai ir jų receiveriai 
paėmė $230,000,000; taupy
mo ir paskolos draugijos— 
$68,000,000 ir daug kitų įs
taigų po desėtkus milijonų 
bendrose sumose.

RUSIJA DIDINA KVIE
ČIŲ SĖJĄ

Maskva. — Šį rudenį so
vietų javų sėją manoma 
padidint 5,000,000 akrų virš 
100,000,000 akrų pernykš- 
čios sėjos.

Iš tos sėjos kviečių bus 
36,500,000 akrų, arba 3,- 
800,000 daugiau negu per
eitą rudenį buvo. Rugių 
sėja apmažinta 600,000 ak
rų.

KOMUNISTAI ISPANI
JOJE BRUZDA

Seville, Ispanija. — Nors 
karalius nuverstas, bet ko
munistai vis kovoja. Kar
tais nežino net ko jie kovo
ja. Pereitą savaitę jie bu
vo apšaukę general} streiką 
protestui prieš dabartinę 
vyriausybę, kuri nuteisė 
mirtin generolą Jose San 
Jurjo, vadovą nesenai ruoš
to monarchist!} sukilimo.

JAU GABENA ALAUS 
bačkas iš vokietijos!

— BET TUŠČIAS
New York. — Ateinanti 

iš Vokietijos laivai atgabe
na naujų krovinių — alaus 
bačkas. Tvirtais lankais ir 
gerai padarytos alaus bač
kos gabenamos iš Vokieti
jos ii- kraunamos į sandė
lius, kad butų gatava kada 
prireiks. Vokiškos bačkos 
padarytos iš medžio kokio 
Amerikoje negalima gauti.

Amerikos bravoru savi- I 
ninkai tikisi kad kitą metą 
alus bus tikrai pavelytas.

O gal tos bačkos atgabe
namos pilnos — kad butų 
nlpns (ratavo ant rvtoinus

CHINAI ATAKUOJA 
JAPONUS

Mukdenas. — Chinai pa
darė užpuolimą ant keleto 
Japonų strategiškų punktų 
Mukdene, kas privertė Ja
ponų vadus iššaukti dau
giau kariumenės ir visą po
liciją. Mūšiai atsibuvo die
nos laiku gatvėse.

Didelis Mukdeno arsena
las, oro stotis ir bevielinio 
telegrafo įstaiga buvo už- 
Diilf.a. arsenalas nu riper H c, •

Suv. Valstijose karvių šy
met yra daugiau negu ki- 
Fndnc fnrlnl monn Korln no_

Kapitonas St. Darius

Lakūnas S. Girėnas

Rugp. 31 d. iš Chicagos 
išskrido,. sustojo Clevelan
de ir Rugsėjo 1 d. iškeliavo 
toliau į rytus Lietuviai la
kūnai, Kapt. S. Darius ir S. 
Girėnas. Jie keliauja į ry
tines valstijas, kur yra už
kviesti į surengtas Lietuvių 
Aviacijos dienas.

Su jais keliauja ir Chica- 
gietis Advokatas R. Vas.al- 
le, Skridimo per Atlantiką 
Rėmėjų Komiteto pirmi
ninkas.

į Iš Clevelando išskrido i 
iwav™ tpot.i.o -D., L,,.. 

dalyvaus Aviacijos Dienoje 
Rugsėjo 4 d.

Philadelphijoj—Rugs. 11, 
New Yorke — Rugs. 25. 
Worcester — Spalių 2.

Užsimušė 200 avių. Eu
gene, Ore. — Du šimtai a- 
vių užsimušė sušokdamos į 
neišlipamą vietą, pasekant 
vieną avį, kuri ten įšoko.

Jau deda pinigus. New 
Yorke pradėta lažybos pre
zidento rinkimu pasekmei. 
T1„- Xin1 H „..XnX K ...... X



Rugsėjo 2, 1932

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

Sprogdys kalną. Baigi
mui statyti Allegheny upės 
bulvaro atsirado viena kliū
tis kurios prašalinimui rei
kės panaudoti šimtai svarų 
dinamito. Naujas bulvaras 
kaštuos $3,500,000.

Prie Nadine yra akmeni
nio kalno iškyšulis kuris tu
ri būti prašalintas, nes ki
taip negalima pro tą vietą 
kelias pravesti.

Pennsylvania gelžkelio li
nija per Liepos mėnesi in- 
eigų turėjo $1,955,000, kuo
met pernai tą pat mėnesį 
ineigos siekė $4,421,000.

Sumažėjus pasažierių va
žinėjimui ir prekių perveži
mui turėjo sumažėti ir dar
bai, per tai daug darbinin
kų neteko darbo.

Namų Paskolos Bankas. 
Pittsburgas gauna federalį 
namų paskolos banką, ku
ris atsidarys čia apie Spa
lių mėnesio vidurį. Kapi
talo šiame banke bus apie 
dvylika milijonų dolarių. Iš 
to banko galės skolint pini
gus bankai kurie turi išda
vę žmonėms paskolas ant 
namų, o žmonės neturi iš 
ko mokėti bankams nuskir
tų mokesčių.

Automobilių nelaimes su
mažėjo net pusiau. Liepos 
mėnesio bėgyje Pittsburge 
automobilių nelaimėse už
mušta 7 ypatos ir 208 su
žeista. Pernai Liepos men. 
užmušta 14 ir 241 sužeista.

Per septvniš šių metu 
menesius viso užmušta 74 
ypatos, 26 mažiau negu tą 
pat laiką pernai. Sužeidi
mų šymet buvo 1,475, per
nai 1,705.

LONDONAS, Anglija
Kalbama kad dabar Sil- 

vertowne, Londono prie
miestyje, kartu su čia gi
musia jaunuomene viso Lie
tuvių priskaitoma maždaug 
apie šimtas ypatų. Keletas 
metų atgal buvo kur kas 
daugiau. Sumažėjimo prie
žastis ta kad vieni išvyko 
iš čia del stokos darbų, kiti 
del kitokių priežasčių išvy
ko kitur laimės jieškoti, o 
kai kurie išvažiavo į Lietu
vą. Dalis jų ir numirė.

Tačiau iš šios skaitlinės 
gal tik apie pusę galima 
tikrais Lietuviais vadinti, 
nes jaunoji karta, su maža 
išimčia, kaip visur taip ir 
čia nuo Lietuvystės nutolę.

Silvertowne kai kurie Lie
tuviai turi darbus ir pragy
venimą užsidirba, tačiau 
kai kurie kenčia nuo bedar
bės. Yra ir tokių kurie po 
kelis metus nedirba, pašal-

Ar Norit “Dirvos” Radio 
Programą?

Daugelis “Dirvos” skai
tytojų klausia kodėl “Dir
va” neįveda radio progra
mų.

Mes tą senai norime pa
daryti, bet nėra galimybių. 
Clevelande radio stotys la
bai brangios. Reikalinga 
todėl kad atsirastų rėmėjų 
kurie mėgsta girdėt per ra
dio Lietuviškas dainas.

Kurie interesuojatės atsi
liepkite.

Taipgi prašome skaityto
jų iš Akrono, Pittsburgo, 
Detroito ir kitų tolimesnių 
kolonijų pranešti ar girdisi 
pas jus sekanti radio stotis:

— WJAY Cleveland — 
(610-491)

Vienam Clevelandui neap
simoka radio pragramus

duoti. Jeigu ta stotis gir
disi ir kituose miestuose 
tai jeigu aplinkybės leis pa
darysime “Dirvos” radio 
programą sekmadienio ry
tais.

Prašome skaitytojų pasi
klausyti sekmadienio rytą 
W J A Y stoties iš Cleve- 
lando ir netrukus mums pa
rašyti kaip ji girdisi. Sto
ties savininkai tikrina kad 
girdisi iš jų stoties gana to
li, bet nepersitikrinus iš sa
vo busimų klausytojų neno
rime tikėti.

Clevelande yra keturios 
radio stotys ir tūlos jų pa
siekia tolimus miestus. Bet 
mums reikalinga žinoti apie 
W J A Y — Cleveland.

Su pagarba
“Dirvos” Admin.

DETROIT

Iš bedarbių daržų šią va
sarą Pittsburgo srityje bus 
surinkta daržovių ir kito
kių augmenų už bendrą su
mą $440,000. Allegheny ap
skrityje yra 22,000 tokių 
bedarbiams pavestų daržų.

Naujo pašto darbininkų 
streikas nors rodės bus už
baigtas, bet padėtis dar pa
blogėjo ir prisiėjo net at
važiuoti valdininkams iš 
Washingtono apžiūrėti ka
me čia dalykas.

Beaver, Pa.— Važiuojant 
troku porai desėtkų darbi
ninkų, pasisukus iš kelio 
kad nesusimuštų su kitu 
automobiliu, trokas nusiri
to nuo 25 pėdų kranto ir 
keturi darbininkai tapo už
mušti.

Naujausi

TEATRAI

Washington, Pa. — Čia 
pradingo vienas kunigužis 
ant rytojaus kaip pas juos 
buvo atsilankius viena mo
teris viešnia. Pasirodė kad 
ta moteris pirm pradingimo 
-išsiėmė iš banko $2,000. Be 
abejo ji atsilankius pas ku
nigo žmonos motiną, kur 
kunigas viešėjo, susitarė su 
kunigu pabėgti, ir abu pa
sišalino kur nors.

pa gauna iš įvairių valdiš
kų įstaigų.

Rugp. 1 d. ‘čia ištiko di
delis lietus su perkūnija. 
Galima sakyt kad šymet to
kia perkūnija tik pirmą sy
kį pasirodė. Kai kuriose 
vietose žaibas pridirbo net 
nuostolių padegdamas arba 
apdaužydamas. Trenkęs Į 
vieną namą užmušė žmogų 
60 metų senelį, kitą ten pat 
sužeidė. Kalnavertis.

DAYTON
PATERSON, N. J.

Darbai. Šiomis dienomis 
darbai pagerėjo. Atsidarė

Baudžiauninke
4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose.- Reikia 5 vyrų ir 5 
moterų. 67 pusi........................... 50c.

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

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

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, komedija iš 
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina .............. 15c

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gelė 60 pusi.- Kaina ............... 50c

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų. 
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų. 
63 pusi, knygelė. Kaina ....50c

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

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 ...... 15c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys .......................... 25c

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

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

r REIKALAUKIT DABAR! *

' “DIRVA”
6820 Superior av.- Cleveland, O.

Valstijoj mažėja gyven
tojų skaičius. Pennsylva- 
nijos industrijos turi susi
tvarkyti jeigu nori sulaiky
ti tolimesnį mažėjimą valsj 
tijos gyventojų.

Šiose dienose paaiškėjo 
kad šios valstijos gyvento
jų daugėjimas aplėtėjo la
biau negu visoje šalyje. Gi
mimų skaičius smarkiai ei
na žemyn ir suaugusiųjų iš- 
važinėjimas kitur padarė 
valstijai nuostolių apie 750,- 
000 dūšių.

Pennsylvanijos gyvento
jų skaičius tikima nusisto
vės už apie 100 metų, kada 
bus daaugęs iki 15,000,000 
žmonių.

Pennsylvanijos gyvento
jai dabar skirstosi po 4 ypa- 
tas vienai šeimai, kuomet 
100 metų atgal buvo šešios 
ypatos. Vedusių skaičius 
padidėjo ir sumažėjo pavie
nių skaičius. Valstijoje y- 
ra 59,684 vyrų daugiau ne
gu moterų.

Apie 70 nuoš. valstijos 
gyventojų apsigyvenę dide
lių miestų srityse.

Tirščiausia a p g yventos 
sritys yra trys: Philadel- 
phijos, Pittsburgo ir Scran- 
tono.

Wilkes-Barre, Pa. — Kie
tos anglies unijos atstovai 
ir kasyklų operatoriai susi- 
važiuos New Yorke Rugs. 
6 d. pasitarimui apie algas. 
Kasyklų operatoriai reika
lauja kad unija sutiktų ant 
mažesnių algų visoj Penn- 
sylvanijoj.

Operatoriai nori numa
žinti darbininkams algas 
nuo 20 iki 40 nuošimčių.

Tokiu numažinimu butų 
paliesta apie 160,000 kietos 
anglies kasėjų. Darbinin
kai tam griežtai priešinasi.

Reading, Pa. — Rosedale 
mezgimo dirbtuvėje pradė
jo dirbti, 1,800 darbininkų 
paimta į darbą.

Taipgi pradėjo dirbti ir 
Berkshire mezgimo dirbtu
vė paimdama atgal 500 sa
vo darbininkų.

BALTIMORE, MD.
Siuvėjų judėjimas. Bal- 

timorės siuvėjai lyg tas 
milžinas pradeda judintis 
iš miego.

Baltimorėj po pasaulinio 
karo užsidarius kelioms di
delėms rūbų siuvykloms, su 
tuo pakriko ir galinga A. 
G. W. of A. unija, nes liku
siose mažiukėse rubsiuvyk- 
lose, delei mažo skaitliaus 
dirbančių darbininkų, uni
jos nebuvo galima palaiky
ti, o svarbiausia tai nuolat 
didėjant nedarbui, unijos 
duoklės nuo dviejų dolarių 
nuėjo žemyn, kuo siuvėjai 
pasipiktinę pradėjo atšalti 
nuo organizacijos.

Lietuvių siuvėjų atšali
mas nuo unijos daugumoje 
paėjo nuo avanturisto A. 
Jankausko, kuris darė viso
kias intrigas, būdamas uni
jos organizatorium; jį ge
riau tiko vadinti disorgani- 
zatorium.

Nežiūrint kiek unija dė
jo pastangų palaikyti siu
vėjus prie unijos, nieko ne
gelbėjo kol Jankauskas čia 
švaistėsi kaipo organizato
rius. Net ir dabar, kuo
met siuvėjų » uždarbiai su
tirpo kaip ledas prieš saulę 
nemielaširdingų bosų ran
kose, Jankausko pasirody
mas Baltimorėj nepatrau
kia siuvėjus stoti į uniją.

Šiomis dienomis atvykus 
į Baltimorę unijos genera- 
lės tarybos nariui H. Blum- 
bergui ir pradėjus organi
zavimo vajų, siuvėjai atgi
jo lyg bitės pavasario su
laukę ir energingai prade
da rūpintis savais taip jau 
labai apleistais reikalais.

Į unijos šaukiamus susi
rinkimus siuvėjų lankosi 
stebėtinai skaitlingai ir at
rodo kad siuvėjuose vėl at
gijo ta sena karingumo dva
sia kovoti už pagerinimą 
savo būvio, ir visi be išim
ties vyrai ir moterys reika
lauja kad tuoj butų paskel
bta generalis siuvėjų strei
kas Baltimorėje.

Kada ir kaip streikas bus 
paskelbta pranešiu vėliau.

Nesiuvėjas.

Svetimtautis ir “Margu
čio” daina. Sėdint parke po 
medžiu ir beskaitant “Mar
gutį” nr. 15, prie manęs pri
sėdo jaunas vaikinas, inte
ligentiškos išvaizdos. Jisai 
patėmijęs kad aš skaitau 
muzikos žurnalą, manda
giai manęs paprašė kad pa
velyčiau jam tą “Margutį” 
pažiūrėti. Bevartydamas jį 
užtiko dainą “Mudu Du 
Broliukai” Angliškais žo
džiais. Vaikinas paprašė 
kad pavelyčiau jam tą dai
ną nusikopijuoti, ką aš ir 
sutikau. Už tai jis man 
gražiai jjaačiavo, pareikš
damas kad labai esanti pui
ki. Jis pasisakė kad esąs 
pianistas ir dainuoja prie 
šokių orkestrų.

Džiaugiasi Lietuvio gy
dytojo patarnavimu. Ku
riems jau prisiėjo sveika
tos reikalais kreiptis pas 
Dr. F. Matulaitį (Lait) sa
ko kad jis ne tiktai kad ge
ras gyduoles suteikia, bet 
ir duoda1 gerus patarimus 
kaip išvengti ligų ir kaip 
greičiau pasveikti. Pas jį 
nuėję susikalba Lietuviškai. 
Kaip matyti, musų vientau
tis gydytojas nepavydi ir 
suteikia hygieniškus pata
rimus savo broliams ir se
sėms Lietuviams.

Piknikas. Šį seskmadienį, 
Rugs. 4 d., įvyks piknikas, 
kurį rengia rodos draugijų 
sąryšis; piknikas bus pui
kioje vietoje, Brozowskio 
parke. Kadangi tai bus be
ne paskutinis šią vasarą 
Lietuviškas piknikas tai 
rengėjai ■ deda pastangas 
kad butų kuonuošauniau- 
sias. Todėl visi pasisteng- 
kite atsilankyti ir tuomi 
atsisveikinti su miela va
sarėle.

Aukso medalis šuniui. Iš 
buvusio aprašymo “Dirvo
je” skaitytojai atmena kaip 
šią Vasarą netoli Daytono 
viena kalė, Myri, išgelbėjo 
vaikutį nuo mirties, užpul- 
dama ir nužudydama nuo
dingą gyvatę. Nors gyva
tė kalei irgi įgylė, bet pa
vyko šunį išgydyti. Žmo
nės kurie įvertina atliktus 
naudingus darbus, žmonių 
ir gyvulių, įvertino ir My- 
ros pasiaukavimą už žmo
gaus gyvastį. Štai Rugp. 
27 d. viešai su tam tikro
mis ceremonijomis ta juo
da kalė liko apdovanota au
kso medaliu už narsumą.

“D.” Rep.

keletas šilko dažyklų ir pra
dėjo imti naujus darbinin
kus, ir taip pat šilko audi- 
nyčios pradėjo geriau, dirb
ti ir imti darbininkus. Be 
to kelios parsigabeno kur 
tai iš vakarų. Geriau pra
dėjo, dirbti ir baltinių siu
vyklos. Patersone visos ią- 
dirbystės pradėjo po trupu
tį judintis darbais, kurios 
buvo ilgą laiką užsidariu
sios dabar atsidarinėja ir 
dirba, vienos visu smarku
mu, kitos lėčiau. Darbinin
kus grąžina į darbą suma
žintomis mokestimis. Jei 
taip dalykai gerės tai gali
ma tikėtis kad Patersonas 
neprisileis bankruto, kurio 
jau buvo laukiama.

Atvykusioms iš kitur nė
ra vilties gauti darbas, nes 
vietinių bedarbių yra bega
lo daug. Miestas stengiasi 
tiems pirmiau parūpinti 
darbus kuriuos iš miesto 
reikia šelpti.

Atostogauja; P. Sereikie- 
nė su šeima išvyko savo au
tomobiliu į Mass valstiją 
keletui savaičių paviešėti 
pas gimines bei pažysta
mus. V. Sereika vienas ve
da savo biznį. Linkėtina p. 
Sereikienei laimingai pra
leisti atostogas. Ji žadėjo 
parvežti naujienų iš Mass, 
valstijos Lietuvių judėjimo.

Susižeidė. Nelaimė išti
ko gerą tautietį p. Bronių 
Baublį: eidamas laiptais ne
tikėtai paslydo ir smaržiai 
susižeidė koją. Jis gydosi 
namie. Linkėtina p. Baub
liui greitai pasveikti.

Persikėlė kitur. D. Kan- 
gisser perkėlė savo vaistinę 
iš senai užgyventos vietos 
9 Main St;, Į 7 West Broad
way. Jisai visiems Lietu
viams yra gerai žinomas ir 
pasitikėtinas vaistininkas ir 
Lietuvių draugas. Pereitą 
vasarą jo šeima atostogavo 
Lietuvoje ir labai gėrėjosi. 
Sako kitą vasarą pats D. 
Kangisser žada vykti.

Linkėtina p: Kangisser’ui 
gerų pasekmių naujoje vie
toje, ir patartina Lietu
viams kreiptis į jo vaistinę 
su reikalais. Reporteris.

Lorain, O. — Gelžkelio 
policijantas nušovė Antaną 
Serafiną, 7 vaikų tėvą, ku
ris norėjo pasirinkti anglių 
žiemai. Policijantas teisin
damasis sakė kad Sarafina* 
užtiktas vagiant anglį ir 
grasinęs jam šovimu, nors 
Serafinas šautuvo neturėjo.

Bedarbės atbalsiai. Už
ėjus tokiai milžiniškai be
darbei ir daugumui bankų 
Užsidarius, žmonės labai iš
sigando. Tie kurie gali, 
turi ar dirba, savo pinigus 
deda į pašto taupomus sky
rius. Kasdien pašte prie 
taupomų langelių stovi ei
lės žmonių, kurie deda sa
vo pinigus. Matyt valdžia 
geriau pasitiki negu ban
kams.

—Pas J. Beganskus lan
kėsi jų brolis iš Akrono, 
Kazys Viganauskis, kuris 
yra žinomas kaipo Šmitas.

—Poni Kalvaitienė nuo 
E. Congress st., su savo 
draugais buvo išvažiavus i 
Conn, valstiją atlankyti gi
mines. Gryždama pakeliu 
sustojo pas savo gimines p. 
Rainius Clevelande. Sako 
visur buvo gražiai priimta.

—M. L’. Balčiūnas užsi
dėjo avalų taisymo dirbtu
vę priešais Lietuvių Š. Jur
gio bažnyčią. Jisai kaipo 
geras amatninkas, kurpes 
sutaiso gerai, žmonės jo 
darbu ir mandagiu patar-

BAIGĖ MOKYKLĄ

P-ė Genovaitė Uviek, duk
tė plačiai žinomo SLA. dar
buotojo, Adv. J. P. Uvicko, 
Detroit, Mich. Ji baigė 
Grosse Point High School. 
Iš gavusių diplomus stu
dentų, p-lė Genovaitė bu
vo jauniausia visoje klasė
je. Ji taip pat mėgsta mu
ziką ir skambina pianą.

navimu labai patenkinti.
—Dr. F. Matulaitis, delei 

prastų laikų Detroite, per
sikėlė į Dayton, O. Tikima 
ten turės gerą pasisekimą 
ir paramą nuo Lietuvių, 
nes yra geras gydytojas.

Kalnas.

AKRONO NAUJIENOS
—General gumų išdirby- 

stė dirba neblogai, ir kaip 
kompanija sakosi ji gumų 
produktų parduoda daug ir 
daro gerą biznį. Deja, jo
je nedaug darbininkų tedir
ba. Ji rodos nepriklauso 
Wall Streeto kapitalistams. 
Didžiulės dirbtuvės priguli 
prie Wall Streeto, užtai jo
se dabar eina baisios bedar
bės.

—Prieš pora metų atgal 
Akrone gyveno gan gražiai
K. Jurevičių šeima ir jau 
jie, nors darbininkai, buvo 
įsigiję nuosavą namelį ir 
dar keletą centų turėjo su
sitaupę. Bet pąs juos iš 
kur tai atsibaladojo tūlas 
Gaysonas (Lietuvis su pa
keista pavarde), susipažino 
su Jurevičiais, o to pasek
mė buvo kad Jurevičienė 
atsiskyrė nuo savo yyro ir 
apsivedus su Gaysonu išva
žiavo pirmiausia į Gary, 
Ind., paskui i Clevelandą. 
Bevažinėdami praleido pi
nigus, susilaukė dar ir dau
giau šeimynos, tuoj po to 
prasidėjo vargas, nes jos 
naujas vyras nedirba. Da
bar juos maitina miestas. 
Taip iš turtingos moteries 
liko biedna.. Jos vaikutis 
iš pirmo vyro mokyklą lan
kydamas nuo nedavalgymo 
nualpo, pasirodė kad iš'bie- 
dnystos.

K. Jurevičius rodos dirba 
Akrone ir privalėtų pasirū
pinti kad jo vaikas neba
dautų.

Kaip pasirodo, ne visoms 
diversinėms moterims mai
nai pasiseka. Ištyręs.

PROTESTAS
SLA. 198 kp. Akron, O., 

išnešė sekančią protesto re
zoliuciją prieš SLA. 37-tą 
seimą:

SLA. 198 kp. išklausius 
delegatų raporto iš SLA. 37 
seimo darbų ir apkalbėjus 
netvarkią seimo eigą, vien
balsiai nutarė išnešti pro
testo rezoliuciją prieš ištei
sinimą Pild. Tarybos, kuri 
pražudė milžinišką sumą S.
L. A. pinigų, duodama De- 
veniui - Užunariui paskolą' 
sumoje $25,000 ant mažos, 
vertės namo, kuris jau tu

rėjo skolos.
Kuopa atmeta išteisini

mą Pild. Tarybos už tą pa
skolą ir reikalauja kad 
paskolos reikalas butų iš- 
naujo svarstomas SLA, 38 
seime. Taipgi protestuoja 
už pamynimą visuotinu bal
savimu išrinktos SLA. Pil- 
doms Tarybos.

P. Yurgelis,
B. P. švelnienė,
V. T. Neverauskas.

Nuo Redakcijos: S.L.A. 
198-ta kuopa yra po įtekme 
socialistų, todėl ką jų spau
da tauzija tą ir kuopa da
ro. Devenio-Užunario pa
skolos kaltininkus išteisino 
patys socialistai Chicagos 
seime: SLA. Iždininkas K. 
Gugis užmokėjo už Devenio 
namą miesto taksus $1700 
sumoje ir Chicagos seime 
tylėjo. Tylėjo ir “Naujie
nų” red. Grigaitis.

Kadangi šiame seime so
cialistams nepasisekė užvaL. 
dyti organizacijos tai jie, 
neturėdami kuo visuomenę 
mulkint, pradėjo judinti tą 
Devenio paskolos klausimą.

SLA. nariams patartina 
žiūrėti organizacijos reika
lų, o ne socialistų zaunas ir 
politikavimus sekioti. So
cialistai jieško to ko jieš- 
kojo komunistai: suardyti 
Susivienijimą jeigu negali 
jo užgrobti.

SLA. nariams nesvarbu 
kad organizacija butų so
cialistų melžiama, bet svar
bu kad Susivienijimas visų 
valstijų yra pripažintas kai
po pilnoje stiprioje tvarko
je esanti organizacija ir 
nariams apsauga užtikrin
ta. Viena klaida pasidarė, 
daugiau nepasidarys tokių.

Jeigu ką reikia, smerkti 
tai dabartinį SLA.. iždinin
ką Gugi kurs užslėpė vieną 
Devenio žuvusią paskolą, o 
pats- priskolino savo drau
gams Chicagoje daugiau 
negu tiek, ir tie morgičiai 
dabar ne tik sumos bet nei 
procento už procentą nene
ša.

Devenio paskoloje Susi
vienijimas buvo apgautas, 
taigi pinigai išduota per 
klaidą, o Gugis išskolino ži
nodamas ką daro.
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KEIČIASI LAIKAI, REIKIA IR LIETUVIAMS
TAIKYTIS PRIE APLINKYBIŲ

Seniaus Lietuviai ne tik naudos visiems. Iki šiol mu-

bus naudinga būti ir jaus
tis kultūringais Lietuviais 
tarpe kitų Amerikoje gyve
nančių kultūringų tautų.

WE’RE STILL GROWING

Slowly., but steadily, the [ such a drawback around our 
Lithuanian-American People’s Į neck, our hearts are warmed by

biznieriai ir profesionalai, 
net vienos šeimos nariai, bū
davo pasidalinę Į frakcijas, 
vedė politiškus kivirčius, re- 
ligijinę neapykantą ir t.t... 
Bet pirmesniais laikais pas 
Lietuvius buvo daug pinigų 
tai doleriai padarė visus ne

.sų Lietuviai biznieriai gau
davo tik tokį patarnavimą- 
paramą kiek jie išgalėjo 
duoti dolarių musų laikraš
tijai. Tiesa, reikia dolarių 
laikraščio išleidimui, bet tas 
dar nereiškia kad už tuos 
sudėtus dolarius reikia skie-

draugiškais, nesukalbamais, pyti neapikantą tarpe žmo-
Šiandieną jau tie dolarių 
laikai praėjo ir Amerikoj 
prasidėjo prakilnesnis so
cialia gyvenimas.

Šiandien pasireiškė visoj 
Amerikoj kad tik sąžiningu
mu, draugiškumu, bus gali
ma atsiekti ką geresnio. To
dėl ir Lietuviams reiktų eiti 
tuo nauju keliu. Tuo kebu 
kuriuo kitos kultūringos 
tautos eidamos pasiekė auk
ščiausios kultūros laipsni 
prie šių dienų gyvenimo.

“Liaudies Tribūna” eida
ma bendrai su “Dirva” dės 
galimas pastangas kad Chi- 
cagos Lietuviams, visuome
nei, biznieriams, profesiona
lams patarnauti visais gali
mais budais. Kalbant apie 
patarnavimą turime ome
nyje kad patarnavimas tu
rėtų but toks kuris duotų

nių, kaip kad iki šiolei da
ro diduma musų spaudos ir 
tiki kad iš to turės sau ma
terials naudos.

Biznieriai skaitydami ir 
remdami “Dirvą”-“Liaudies 
Tribūną” tuoj pamatys kad 
šie laikraščiai jiems pade
da, pasitarnauja, kad jie 
auklėja tautinę sąmonę ir 
skiepija idėją “savas pas 
savą” visų Lietuvių naudai, 
ne tik savo naudai. Su ma
ža suma' prisidėdami išlei
dimui šių dviejų tautiškų 
laikraščių jus padėsit sklei
sti tą kas reikalinga ir nau
dinga visiems Lietuviams.

Kada musų laikraštis pa- 
siskleis plačioje Chicagos 
Lietuvių visuomenėje tada 
Amerikos Lietuvių Liaudies 
Sąjunga bus ta organizaci
ja kurios nariais visiems

Bronius F. Simons-Simokaitis 
“Liaudies Tribūnos” redakto
rius, Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjungos iniciatorius, Chi

cagos tautininkų veikėjas.

Association is becoming an im
portant factor in Lithuanian 
American activity. Anyone 
doubting this statement has on
ly to follow the reactions of the 
established Lithuanian papers 
in Chicago for the past year to 
find the reasons that will settle 
his opinion as stated above.

Beginning very humbly about

the thought of our progress 
when good times come again.

Because our other aims are 
not receiving any attention does 
not mean that we have forgot
ten or discarded them. All our 
aims are quite ambitious pro
jects and will require a great 
deal of co-operation and hard 
work so we must wait until the

Advokatas 
Antanas A. Olis 
vienas iš 
žymiausių 
tautinių 
veikėjų 
Chicagoje. 
Adv. Olis 
inkorporavo 
Am. Lietuvių 
Liaudies 
Sąj ungą, 
padėdamas 
tam daug 
darbo ir tą 
atliko veltui, 
Lietuvystės 
labui. 
Adv. Olis 
yra baigęs 
Chicagos 
Universitetą 
su laipsniu 
“Daktaras 
Jurispruden

cijos”. 
Yra žymus 
Sporto 
mėgėjas, 
ypatingai 
golfininkas.

Antanas Stelmokas 
“Margučio” “Burning Bits” re
daktorius, jaunuolis veikėjas.

a year ago the organization has 
slowly drawn a goodly number 
of loyal and energetic members 
into its fold. Enough people 
were interested to warrant di
vision into several chapters. Be
hind the regular members 
stands a host of potential mem
bers lending our organization 
their approval and kept from 
becoming full-fledged members 
only because of the scarcity and 
uncertainty of funds in these 
critical depression days.

Only a fraction of the aims 
of our organization has been 
attained thus far—the surface

depression blows over and peo
ple will be enabled to join the 
L.A.P.A. in its endevors. Such 
projects as the building of cul
tural, social athletic centers for 
the younger generation of Lith
uanians and old people’s home, 
employment bureau and politi
cal committees for the elders 
will certainly require a great 
deal of work. But everyone will 
agree that such institutions 
would be very beneficial to all 
Lithuanians, but more especial
ly to the restless younger ge
neration. The L.A.P.A. is aware 
of this fact and will continue to

“MARGUTIS” transeliuos radio 
programus iš trijų miestų.. . 
Kaip jau yra žinoma, kad

Chicagoj dabar yra transeliuo- 
jama radio programai, dainos, 
mokslo paskaitos Lietuvių kalba 
kas vakarą 10 vai., Sekmadie
niais nuo pusės dviejų iki tre
čiai vai. iš stoties WHFC.-
WKBA. Rugp. 27 d., 4:30 iki 5 
vai. po pietų pirmą kartą “Mar
gutis” transeliavo Lietuviškas 
dainas Joliet, Ill., iš stoties
WKBB. -WCLS.

Joliet, Ill, yra gražus būrys 
Lietuvių ir jie dabar turi pro
gos pasiklausyti Lietuviškų dai
nų, muzikos, kurią suteikia 
“Margutis” komp. A. Vanagai
tis.

Reporteriui teko nugirsti kad 
trumpoj ateityje “Margutis” 
transeliuos Lietuviškas dainas ir 
muziką iš Rockford, Ill., radio 
stoties KFLV. Rockforde irgi 
yra nemaža Lietuvių kolonija.

Taip jau atrodo kad Chicaga 
ir apielinkės neužilgo bus kai 
Kaunas su radio programais. 
Chicagos Lietuviai progresuoja.

Rep.

has been but barely scratched. 
But even the fraction that we 
did accomplish — the establish
ment of a regular and open- 
minded press, the formation of 
a number of chapters, and par
ticipation in American politics 
—must be regarded as a consi
derable achievement when one 
considers the general stagnation 
in all activity during this pe
riod of economic “repression.” 
Judging from our progress with

work for the ultimate realiza
tion of those aims.

And all Lithuanians who ex
pect tangible benefits from an 
organization and desire that 
young Lithuanians be given an 
opportunity to grow up in a 
wholesome environment and to 
learn how to enjoy life fully and 
sanely should join with the 
Lithuanian American People’s 
Association in furthering that 
work. John J. Balanda.

Mrs. Edith Rockefeller Mc
Cormick palaidota Rugp. 27 d. 
Sakoma kad liko jos turto a- 
pie $40,000,000, kuris didumoj 
paliktas vaitams, anūkams.

K. J. Semaška 
“Liaudies Tribūnos” redakcijos 
štabo narys, A. L. L. S. Centro 
Sekretorius. Veikėjas per dau

gelį metų tautiniam darbe.

SUMAŽINS TAKSUS. Pa
sklido gandai iš patikimų šal
tinių kad Cook Apskritis mo
kės mažesnius taksus, arba ly
gius su kitais apskričiais. Mat 
Chicagos miestas randasi Cook 
apskrityje, o šis apskritis tu
rėdavo daug daugiau taksų su
mokėti valstijos iždan negu ki
ti Illinois apsksričiai. Dabar 
manoma taksus sulygint, todėl 
ir gyventojams teks mažiau 
taksų mokėti.

DR. A. J. KARALIUS PALAIDOTAS TAU
TIŠKOSE KAPINĖSE

štai kur gaunama
“Dirva” Chicagoje:

Liaudies Tribūna
2437 W 69 Street

“MARGUTIS’’
2437 W 69th Street

Mickevičius
3653 So. Halsted st.

Aušros Knygynas
3210 So Halsted st

News Stand
Kedzie and North ave

News Stand
18th St. & S Halsted st

News Stand
Milwaukee & Demon

News Stand
63rd St. & California av
News Stand
31st St & S. Halsted st

News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand

40th St & Kedzie ave
News Stand

Archer & So Western
News Stand

47 St. & Ashland ave
K .T Somnčkn

MAJORAS CERMAK lankosi 
savo tėvynėje. Plačiai rašoma 
kad Chicagos majoras Cermak 
lankosi Čekoslovakijoje. Ten 
jis buvo iškilmingai priimtas 
kaipo prakilnus savo tautos sū
nūs.

Chicagos ir visos Amerikos 
Lietuviams turėtų būti pavyz- 
dis kaip yra svarbu mums vei
kti bendrai Amerikos politiko
je. Jeigu Lietuviai politikos 
reikale veiktų taip kaip čekai, 
be abejo turėtų vieną-kitą Lie
tuvi užimantį aukštesnę vietą 
valdžioje.

Šį rudens įvyks svarbus val
džios rinkimai, todėl Chicagos 
Lietuviams reiktų veikti ben
drai.

Faktas yra kad tik tos tau
tos yra pasaulyje gerbiamos 
kurios moka gerbti pačios sa
ve ir ne šunuodegiauja su ko
kiais tautos išsigimėliais. Lai
kas Lietuviams susiprasti ir 
stoti i hnndrn. rlnrba !

Kazys Rugis
Senas Chicagos tautininkų vei
kėjas, A. L. L. Sąjungos 1-mos 

kuopos iždininkas.

Dr. Kari Norkat (Norkaitis) 
Laikrodininkas ir okulistas.

Fotografas V. Stankūnas
Kaipo fotografas jis Chicagoje

Chicagoje Yra Tūkstan
tis Lietuvių Biznierių
Rašo Bronius F. Simons- 

Simokaitis.

Nuo senų laikų Chicagoj vis 
būdavo daugiau biznierių negu 
bent kuriame kitame Amerikos 
mieste kur Lietusiai gyveno. 
Užėjus depresijai kaip visur 
taip ir Chicagoj Lietuvių biz
nierių skaičius žymiai sumažė
jo. Ypatingai nejudinamosios 
nuosavybės (Real Estate) ; jų 
Chicagoj buvo net po kelis ant 
kožno kampo, o šiandien te gali 
vieną-kitą Lietuvį pamatyti 
Real Estate biznyje. Tačiaus ne
žiūrint kad nemažai Lietuvių iš
ėjo iš biznių delei depresijos, 
Chicagoj ir šiandien galima pri- 
skaityti virš tūkstančio Lietu
vių biznierių.

Lietuvių biznierių yra beveik 
visose šakose biznio, bet dau
giausia valgomų produktų biz
nyje. Nemažai yra aptiekorių, 
radio, drapanų, ir t.t. Nesvarbu 
kokį biznį Lietuviai neturėtų, 
ant kiek jie turtingi ar biedni, 
pasitaiko vienokia ar kitokia ne
laimė. Nelaimėj visuomet rei
kalinga kad kas nors padėtų iš
lipti iš tos nelaimės. Bet ant ne
laimės Lietuviai biznieriai ne
turi jokios tinkamos organiza
cijos Chicagoj, per kurią galėtų 
vienas antram pagelbėti, išven- 
ti kartais net didelių nuostolių, 
pasidalinti mintimis, vienas an
tro patyrimu ir iš to turėti sau 
naudą.

Kitų tautų biznieriai rodos tu
ri savo bendrą organizaciją, ku
riose jie ne tik randa progą pa
simokyti vienas nuo kito, bet 
susipažinti su visuomene, rasti 
savo bizniui naujų kostumerių. 
Jeigu jau nekreipsi domesio ir 
į naujus kostumerius, tai dar 
lieka svarba biznieriams susi
pažinti vienas su antru.

Lietuviams biznieriams susi- 
novirmc fiirinh nrcronianmin Kn_

atlikt Amerikos Lietuvių gyve
nime. Chicagos metropolyj yra 
reikalinga tinkama vieta Lietu
viams, kur biznieriai, profesijo- 
nalai galėtų sueiti bendrai, pra
leisti linksmą valandėlę kaipo 
Lietuviai.

Dr. V. Nares-Naryauskas 
Neturi laiko golfą lošti, nes li
goniai pas jį perdaug lankosi. 
Be to jis yra- “Margučio” radio 
dienžodžio sveikatos skyriaus 

vedėjas.

Mikolas Rugis
Jaunas veikėjas, ypatingai ka
talikų organizacijose, Amerikos 
________ politikoje.__________

Chicagiečiai — skaitykit
Ui

Rugp. 27 d. palaidojo Dr. A. 
J. Karalių, kuris nusinuodino 
23 d. Rugp. Laidotuvėse daly
vavo apie 5000 žmonių. Buvo 
apie 3 socialistai kalbėtojai, ku
rie bandė graudinti minią, kad 
čia Dr. Karalius buvo geras ir 
t.t. Tačiaus ašarų neteko pa
stebėti. Visa publika žiurėjo į 
Dr. Karaliaus mirtį lyg kokią 
misteriją, tragediją. Prie kapo 
giedojo Stasys Rimkus ir kokia 
tai panelė kurios vardo neteko 
sužinoti.

žmonių daug buvo del daugel 
priežaščių: viena, jis buvo ži
nomas Chicagoj kaipo gabus hu
moristas ir rašytojas; antra jo 
mirtis visiems atrodė tragedija, 
trečia, tai buvo šeštadienis po 
pietų, visi turėjo laiko atva
žiuoti į laidotuves. Publikoj ma
tėsi visokių pažiūrų žmonių, ir 
net iš kitų miestų. Pavyzdžiu 
Dr. Vitkus iš Clevelando ir t.t.

Dr. Karaliaus mirtis-nusižu- 
dymas nesudaro didelės garbės 
niekam, žmonių draugija pa
prastai to negerbia. Bet kada 
jis jau yra miręs tai lai sau il
sisi. Pastebėtina kad Dr. Kara
lius savo draugams jau nuo se
nai pasakojo apie nusižydymą ir 
į tą jo pasaką visi žiurėjo kaipc 
į nesąmonę. Bet štai susidėjus 
aplinkybėms jis paėmė tokių 
nuodų nuo kurių jau sunku buvo 
pagelbėti.

Prieš mirtį Rugp. 7 d. jis pa
rašė laišką ir padavė Dr. A. L. 
Graičiunui, su užrašu ant kon
vento “Atplėšk kai aš busiu ne
gyvas.” Jam mirus policija pa
reikalavo iš Dr. Graičiuno to 
laiško ir jis pridavė jį polici
jai.

Dr. A. J. Karaliaus paskutiniai 
žodžiai.

Užlipintame konvente įdėta 
du lapeliai. Ant vieno rašomaja 
mašinėle parašyta.

Mano paskutiniai žodžiai:
Naikinu savo kūną ne savo 

noru, bet del susidariusios

tvankios aplinkumos, kuri jums, 
manau, gerai žinoma., Keliauju 
į ten, kur nežinau kas manęs 
laukia; į ten, kur milijonų mi
lijonai už mane geresnių žmonių 
nukeliavo; į ten kur jus visi 
greitai išvyksite.

Patyriau kad šioje ašarų 
pakalnyje pinigas visokius ide
alus valdo; kad teisingam žmo
gui nėra progų žmoniškai gy
venti.

Dabar jau man visai nesvar
bu, kas ir ką apie mane sakys, 
šmeižkite mano vardą kas tik
tai norite ir kiek norite. Aš ne
paisau.

Likitės sveiki, draugai ir 
priešai. Neprašau man dovanoti 
už mano netaktą arba jūsų į- 
žeidimą. Neprašau manęs girti, 
nė verkti prie mano kapo. 
(Parašas:) A. J. Karalius, M. D.

Antrame lapelyje taip pat pa
rašyta mašinėle: 
Testamentas:

1. Kūną sudeginti krematori- 
joje ir pelenus keturiems vė
jams atiduoti.

2. Jokių gėlių ir vainikų prie 
grabo nedėti ir nepirkti. Atsių
stas gėles ir vainikus grąžinti 
jų savininkams, o jei jie neži
nomi, tai tuojaus sunaikinti.

3. Visus medicinos įrankius 
ir medicinos knygas pasiųsti 
Lietuvos Universitetui Dr. Stau- 
gaivio vardu ir adresu.

4. Visą kitą turtą pasiima 
žmona.

A. J. Karalius, M. D. 
Chicago, Ill. 8—5—1932.

Jo pageidavimai neišpildyti, 
kūnas nedegintas, gėlių buvo. 
Palaidotas šalia Dr. Bagočiaus, 
ant adv. Bagočiaus loto.

Dr. A. J. Karalius per pasta
rus porą metų mažai rodėsi vei
kime, labai tankiai išsigerdavo, 
tai del to jam atėjo mintis žu
dytis save vos sulaukus 42 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos jis paėjo 
iš Briedžių kaimo, šakių para
pijos.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I 
Lietuvąą metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
9197 r.Oil. C.-—t '-i:--------- TU
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HOOVER AR ROOSEVELT?
 *----------------------- -----------------------------

Ateina ruduo — ateina 
didelis sujudimas visose Su
vienytose Valstijose. Lap
kričio 8 d. bus rinkimai Su
vienytų Valstijų Preziden
to, bus rinkimai dalis Sena
torių ir Atstovų, bus rinki
mai daugelio valstijų gu
bernatorių.

Šie rinkimai bus pasku
tinė KOVA “SAUSŲJŲ” 
su “SLAPIAISIAIS” — už 
PROHIBICIJOS PALIKI
MĄ iš vienos pusės ir už 
jos PANAIKINIMĄ iš ki
tos.

Kova tarp p r e z i d e ntų 
kandidatu suksis daugiau 
apie EKONOMINĮ KLAU
SIMĄ: vienas ir kitas (kal
bama1 tik apie Demokratų 
ir Republikonų kandidatus) 
darys skambius prižadus 
išgelbėjimui šalies iš' eko
nominio krizio: panaikini
mui bedarbės, sureguliavi
mui valdžios išlaidų, mui
tų, ir tt. ’

Prohibicija bus antros ei
lės klausimas pačių kandi
datų Į prezidentus. Ja la
biau užsiims kandidatai į 
Senatą ir i Atstovų Butą.

sj: %

Kalbant apie kandidatus 
i Prezidentus, kuris jų bus 
geresnis kuomet bus išrink
tas, kuris pagerins darbus 
ir atves į aikštę tą “Ponią 
Gerovę”, kuri jau kelintas 
metas slapstosi “už gatvės 
kampo” —

HOOVER ar 
ROOSEVELT?
Hoover yra dabartinis 

Prezidentas ir yra Repub
likonų partijos kandidatas.

Roosevelt yra Demokra
tų partijos kandidatas ir 
dabartinis New Yorko val
stijos gubernatorius.

Republikonai tiki Į auk
štus muitus ir laike Hoo- 
ver’o iškėlė aukštus muitus 
prekėms iš kitų šalių. Re
publikonai tiki kad padidi
nus muitus ant iš kitur Įve
žamų prekių, Amerikos gy
ventojai naudosis savo ga
miniais, tokiu budu darbų 
bus Įvalias. Bet pasirodė 
ką tuomi atsiekė: užtraukė 
didžiausią bedarbę. Kitos 
šalys pakėlė muitus ant iš 
Amerikos Įvežamų prekių 
ir darbai turėjo sustoti, nes 
Amerikos gaminius .mažai 
kas pajiegia įpirkti.

Demokratai tiki kad že
mas tarifas (muitas) duoda 
daugiau naudos, ir jie už
valdę, numažins kitų šalių 
prekėms muitus, ką pada
rys ir kitos šalys. Reikia 
žinoti kad Amerika Į kitas 
šalįs visada išveža didžiųjų, 
brangiųjų prekių (automo
bilius, mašinas- ir tt.), o iš 
kitur įveža mažmožius (ir 
gėrimus jeigu prohibicija 
bus panaikinta).

Iš seniau tikėta kad tik 
prie Demokratų užeina blo
gi laikai, bet pasirodo kad 
blogi laikai gerai tarpsta ir 
prie Republikonų.

ŠALIN PROHIBICIJA! 
Šis obalsis skambės per vi
są šalį nuo dabar iki rinki
mų dienos. Prohibicija rei- 
pia panaikint, jeigu ne vien 
darbų pagerinimui tai pra- 
šalinimui to blogo kokis už
viešpatavo del jos.

Balsavimu ją bus galini:^

prašalint. Piliečiai privalo 
registruotis kad turėtų tei
se balsuoti. O tada balsuo
ti TIK UŽ “ŠLAPIUS” Se
natorius ir Atstovus.

Moterys Amerikos 
Bizniuose ir Darbuose

Cenzo žiniomis, Suv. Val
stijose yra 534 Įvairus dar
bai ir užsiėmimai, kuriuo
se visuose, išskyrus 30 dar- 
darhų ir užsiėmimų, yra ir 
moterų.

Moterys randasi 504 dar
buose ir užsiėmimuose. -

Bet moterų nėra šiuose: 
užvaizdų girių kirtime, bet 
279 moterys dirba kaipo 
kirtėjos ir plukdytojos. To
liau, moterų nėra šiuose:

kalvėse, katilų dirbyklose? 
plumbinimo ir nitavimo,
geležies liejimo, plieno vi
rinimo; gelžkelių mechani
kų, cementuotojų, spausdi
nimo didžiųjų mašinų me
chanikų, stogų tiesėjų, ge
ležinių namų rėmų tvėrėjų, 
busų konduktorių, trauki
nių katilų mazgotojų, bėgių 
užžiurėtojų, gelžkelių ba
gažų vežioto jų, lokomotivų 
pečkurių ir inžinierių, nėra 
moterų ugniagesių ir kele- 
toj kitų darbų. Be to mo
terų nėra karjumenėje nei 
laivyne.

Anglijos karališkame mu- 
zejuje yra knygos rašytos 
ant plytų, kaulų, kiaušinių, 
drambliakaulio, švino, gele
žies, važio, avies odos, me
džio, ir paimu lapų.

Dr. Jonas šliupas, kaip jis atrodo dabar. Pernai Dr. šliu
pui suėjo 70 metų amžiaus. Paveikslas trauktas pereitą 
žiemą. Dr. šliupas jaučiasi stiprus1 ir sveikas. Greta jo yra 
J. V. Girdvainis, kuris ruošia knygą apie Dr. šliupą ir kuris 
rūpinasi išleidimu K. S. Karpavičiaus raštų Lietuvoje.

KAŽIN?

Kažin, kažin ar pamatysiu 
Tave, gražute, dar kada, 
Kažin ar gryš ta išsvajota 
Šventosios meilės valanda?....

Kažin, kažin ar teks dar kartą
Suspaust rankytę nejučiom

Ir ją paliest it lelijėlę
Švelniai lūputėm degančiom?....

Kažin, kažin ar teks pažvelgti
Į tavo'žėrinčias akis, j
Kurios man brangios, nors slaptingos 
Kaip juoda rudenio naktis....

Nors jos man yra ir slaptingos, 
Nors teikia dvasinius skausmus, 
Bet jom aš viską atiduočiau, 
Kaip širdį, sielą, taip jausmus....

Jonas Morkūnas.

VASAROS VAKARAS

Tylus vakarėlis; saulutė pranyko
Toli už tamsiųjų miškų,
Tik vietoj jos dangus raudonas beliko, 
Kur rodės taip miela, smagu....

Ir troško krūtinė pasiekti tą šalį 
Liepsnojančią auksu gražiu,
Tą tolį kur niekas užkilti negali, 
Skrajoti padangių keliu....

Kvepėjo radastai po atviru langu, 
Žibėjo rasužė žieduos,
O liepos iškilę Į žydrąjį dangų 
Paskendo naktiniuos sapnuos.

Taip miela buvo. Dangaus šypsena 
Viliojo savo užburtais žvaigždynais, 
Aplinkui miegojo nuilsus gamta 
Ir sielą i atilsį ramų vadino....

Myk. Zablackas.

ŠĮ rudenį sueina 20 metų 
nuo mirties vieno įžymiau
sių Aušrininkų, Jono An
driaus .Vištelio - Višteliaus
ko. Jis mirė 1912 m. Ar
gentinoje.

Andrius gimė 1837 met. 
Lapk. 24 d. Zapyškio para
pijoj, neturtingų ūkininkų 
šeimoj. Augo be jokio mok
slo, tik pats prasimokinda- 
mas. 1863 m. jis dalyvau
ja Lenkų sukilime prieš 
Rusus. Kovose kelis kar
tus buvo sunkiai sužeistas.

Sukilimui nepavykus, jis, 
bijodamas Rusų persekio
jimo, paspruko užsienin. Jo 
nųptikingas būdas buvo te
kis stiprus kad, pamiršęs 
sukilėlių vargus, jis vėl sto
ja į garsaus Italų laisvės 
kovotojo Garibaldi pulkus. 
Bet ir čia jam nesisekė: jis 
pakliuvo į popiežiaus kariu- 
menėš belaisvius.

Išėjęs iš nelaisvės, Vište
lis kiek laiko gyveno Pary
žiuje, paskiau persikėlė Vo
kietijon. Poznanėj gyven
damas, jis susipažino su 
Lenkų poetu romantiku J. 
J. Kraševskiu, su kuriuo 
net susidraugavo. 1879 m. 
Vištelis išvertė į Lietuvių 
kalbą Kraševskio poemą 
“Vitolio Rauda”. Šiuo ver
timu jis iškarto užėmė pir
mą vietą Aušrininkų rašy
tojų tarpe.

Iš Poznanės Vokiečių iš
varomas, jis išvažiavo Pie
tų Amerikon, pirmiausia į 
Braziliją, paskui Argenti
ną. Jis buvo vedęs Pozna- 
niuje su Lenke, bet jo gy
venimas buvo nelaimingas. 
Po nelaimių ir nepasiseki
mų- jo nervai suiro ir jis 
buvo uždarytas beprotna
myje, kur ir mirė. Vaikų 
po jo neliko, nes jie išmirė 
dar jauni būdami.

Del mažo 'išsilavinimo jis 
nebuvo didelis rašytojas nei 
vadas, bet idėjinis, susipra
tęs Lietuvis. Jo raštai-dai- 
nelės kupini meilės tėvynės, 
kurios ilgėjo toli nuo jos 
gyvendamas didesnę dalį 
savo amžiaus.

Apie jo mirtį plačiai bu
vo rašyta Chicagos “Lietu
voje” 1912 metais. Kodėl 
Vištelis nevažiavo į Suvie
nytas Valstijas, kur gal bu
tų geriau gyvenęs, nežinia. 
Mirė turėdamas 75 m. am
žiaus.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
PERSITVARKO

Nesenai kriminalinė po
licija padarius kratą pas du 
komunistų veikėjus Kaune 
užtiko literatūros kurioje 
patirta kad Lietuvos komu
nistai pertvarko savo kovą 
prieš vyriausybę. Vienoje 
instrukcijoje matyti kad at
eityje sėdintiems kalėjime 
politiniams kaliniams bus 
draudžiama skelbti bado 
streikus, nes tas išaikvoja 
daug jiegų ir nekurie ko
munistai atsisako prisidėti 
prie kitų draugų badauti.

Iš visko pasirodo kad so
vietų kominternas yra la
bai apsivylęs Lietuvos ko
munistų partijos veikimu.

18,000,000 Silpnapročiu
Suv. Valstijose esama į 

18,000,000 vyrų, moterų ir 
mažamečių silpnapročių.

New Yorke atsibuvo ke
leto šalių atstovų kongre
sas aptarimui kovos su silp
naprotyste.

“MĖLYNŲJŲ TEISIU” PRAKTI
KAVIMAS AMERIKOJE

Rašo V. S. Jokubynas.

Iš kur “Mėlynos Tiesos” atsirado

“Mėlynas tiesas” į Suv. Valstijas at
nešė Anglijos išeiviai, fanatiškos sektos 
išpažintojai, vadinami Puritonai, bėgdami 
iš Anglijos, nuo religiškų persekiojimų. 
Puritonai čia atkeliavę, steigdami savo ko
lonijas, “mylėnas tiesas” ilgai praktikavo, 
pirmiau negu jos perėjo į valstijų įstaty
mus. Tūlos dalys tų “mėlynų tiesų” buvo 
taip griežtos kad ir patys jų šalininkai 
pripažino geriau palikti jas neįrašytomis 
į įstatymus. Apie 1655 m. New Haven 
kolonijos vyriausia teismas nusprendė “pa
skirt teisingą ir dievobaimingą žmogų su
darymui įstatymų New Haven’o koloni
jai”. Gubernatorius Eaton tam tikslui bu
vo nuskirtas ir jo surašyti įstatymai buvo 
atspausdinti Anglijoj, Londone, 1656 m. 
Kadangi tie įstatymai buvo atspausdinti 
ant mėlynos popieros tai jie ir pavadinta 
“mėlynos tiesos”.

Tų įstatymų šiandien yra užsilikę tik 
du egzemplioriai Suvienytose Valstijose. 
Maryland, New York, Carolina ir kitos 
kolonijos savo tiesas praktikavo aštriu ir 
žiauriu budu, nes čia apsigyvenę fanatL 
kai Puritonai vykdė visus savo iš Angli
jos atsineštus papročius prievartai, kad 
Viešpaties diena butų švenčiama sulyg jų 
sektos nurodymų. Puritonai buvo dideli 
fanatikai, labai nekentė kitų religiškų sek
tų, todėl ir savo “mėlynąsias tiesas” taikė 
kitai fanatiškai sektai, mažai ką vėliau 
atsidanginusiai iš Škotijos ir Holandijos, 
kuri vadinosi Kvakeriai. Kvakeriai nors 
buvo atkaklus sektantai, jie savo religijoj 
skyrėsi nuo Puritonų savo žiaurumu. Ple
čiantis neapikantai tarp dviejų sektų, vie
nos ir kitos šalininkai vieni kitus skirsty
dami į blogesnius už save, pritvėrė atska
lų, visokiais vardais vadinamų: ragenos, 
juodknygiai, netikėliai, bedieviai, bedva
siai ir kitokį. Viešiems tiems atskalūnams 
kaip Puritonai taip ir Kvakeriai taikė už 
visokius nusidėjimus įvairias baudas, o jų 
pildymui net ir įrankius įtaisė.

Raganomis teko but moterims. Nu
žiūrėta “ragana” buvo išrengiama iš vir
šutinių rūbų, pusiau sulenkiama šniūrais, 
kryžium surišama kojų nykščius su rankų 
nykščiais, ir taip metama į vandenį. Jei 
tokia “ragana” skendo tai buvo ženklas 
kad ji dar nėra tikra ragana, tik gali būti. 
Todėl ji gelbėta iš vandens. Jei “ragana” 
neskendo tai jau buvo aišku kad ji yra ra
gana, ir tokią iš vandens išėmus buvo tei
siama sudeginimui. Kartais pasitaikyda
vo ir kitokių nuosprendžių. Vienas užtin
kama toks Mass, valstijoj iš rekordų 1660 
m:. “Ragana” turi būti atiduota konsta- 
beliui (viršaičiui); jis ją turi apnuogint 
nuo juosmens žemyn, pririšt prie vežimo 
užpakalio, ir taip plakamą, paskui vežimą 
jai sekant, vest iki kito miestelio konsta- 
belio stočiai, o iš ten kitas konstabelis tu
ri daryt tą patį, ir taip nuo konstabelio 
iki konstabeliui ji turi būti vedama, kol 
bus išvesta iš to teisino distrikto.

nešimą su velniu”. To pavyzdžiui Massa
chusetts archivuose yra užsilikęs kitas se
nas rekordas iš 1659 metų, kuriame sa
koma: “Kadangi Marė Dyer pasmerkta 
nužudymui už jos prasižengimą; jos sumu 
prašant, nuspręsta vyriausio teismo, ui 
nima Marė Dyer paliekama liuesai keta- 
riasdešimts aštuonioms valandoms, po ku
rių ji turi būti išvaryta iš musų teisme 
distrikto ribų, kuriuose ji jei pasirodyt 
vėliau, Ims nužudyta; per tą laiką ji tini 
būti kalėjime, kol jos sūnūs, ar kas kitą 
išves ją iš musų ribų; ir toliau nuspręsta 
kad ji turi stovėt po kartuvėmis, su vine 
ant kaklo, tuo laiku kuriuo kiti pasmerk
tieji bus nužudyti; po to ji turi gryžtij 
kalėjimą ir ten būti likusį laiką, kaip pir
miau pasakyta.” Čia dar reikia paminėti 
jog kiti du pasmerktieji buvo pakabinti 
ant kartuvių už tai kad jie lankė Kvafe 
rių bažnyčią.

Visose Naujos Anglijos kolonijose fe 
vo aštriai pridabojama šventimas sekus- 
dienio. Konstabeliai turėjo pilną valį 
laužtis į nužiūrėtus namus, ir ten žiūrė 
kaip žmonės švenčia. Jei namuose atras
ta ką nors dirbant, kad ir menkiausi dar
belį, ar kas buvo neišėjęs į bažnyčią, te 
stabelis turėjo teisę areštuoti, o teismai 
teist ir skirt visokias baudas: plakimu 
kalėjimu, ištrėmimu, nužudymu ir pana
šiai. Užginta buvo sekmadieniais ne Iii 
ką nors dirbti, ką nors pirkti ar parduoį 
bet ir rūkyt viešoje vietoje, arčiau dvieį 
mylių nuo bažnyčios.

Vienu tarpu New Haven koloniją 1 
buvo užginta sekmadienį vyrui pabučiu | 
savo pačią. Buvo atsitikimas kad viens

Kiti Puritonų žiaurumai

Čia pažymėtas nuosprendis tai jau iš
duotas pagal “modifikuotą” įstatymą, duo
dantį Kvakeriams “lengvesnes” baudas 
Massachusetts kolonijoj. Pirmiau ten Kva
keriai už nelankymą bažnyčios, pirniu ir 
antru kartu buvo aikštėje viešai nuplaka
mi kaipo ’’bedieviai”, o trečiu kartu už to
kį prasižengimą “bedieviui” buvo liežuvis 
perveriamas karštu jiešmu, ir jeigu nuo 
skausmo toks “bedievis” nenumirė ir pa
sveiko tai įjs buvo vėl teisiamas jau nužu- 
fl^ųmi ariMk SMittBimui, nes turėjo “sugjr

vietinis gentlemanas per tris savaites ne 
buvęs namie, parkeliavo sekmadienį, ir ar- 
ti savo namų pasitikęs išėjusią jį sutikti 
žmoną, ją pabučiavo “su geru apetitu”. 
Už tai jie buvo areštuoti ir pastatyti teis
mui. Teismas pripažino juos kaltais ir 
abu jiedu turėjo būti du kartu nuplakti: 
vieną kartą kada prisipažino prie “nuodė
mės”, antrą kartą teismui priteisus baudą 
Visi šios rūšies nusižengėliai už šios rū
šies “nuodėmes” buvo plakami viešose vie
tose, į kurias galėjo susirinkt daug žiūro
vų, kurių vieni bjaurėjosi “nusidėjėliais1, 
kiti gi piktinosi “mėlynųjų tiesų” tvarka. 
Be plakimo, toki nusidėjėliai dar turėjo dė- 
vėt ant savo rūbo pečių išsiūtas raides, 
“A D”. Jeigu jie pasirodydavo kada vie
šai be šių raidžių ant savęs, jie turėjo kil
ti areštuojami ir be teismo sprendimo vie 
šoje vietoje .plakami.

“Mes vykdome įstatymus”
Kartuvės, laužai, plakimui stulpi 

nardymo svirtys ir kitokį pabūklai nS; 
žengėlių baudimui, Puritonų buvo pisi 
vartonėj. Tų pabūklų nusižengėliams i! 
neužteko, nes turėjo kęst ir publikos pa
niekas ir įžeidimus žodžiais iš pusės nekul
tūringų fanatikų. Nusikaltėlį uždėjus ant 
laužo, ar pririšus prie stulpo, visuomet s 
susirinkusių gaujų pusės pasipildavo kalti
ninkui į veidą mėtomi purvai, supuvę dar
žovės ir kitokį netikę dalykai. Kiti visaip 
burnojo ir nusikaltėlius niekino žodžiais; 
tai buvo dalis “mėlynųjų tiesų” pildymo ir 
niekas juos už tai nedraudė.

Laikams bėgant visi tie fanatikų žiau
rumai sušvelnėjo, kiti pranyko, bet dau? 
dar “mėlynųjų tiesų” dalių ir šiandien yri 
likę nekuriu valstija įstatymuose, ypatin
gai tvarkančiuose vįrmadienio šventimą 
nors jau ne visur tie įstatymai smulkme
niškai pildomi, bet pasitaikius progai vis
gi jais kai kas pasinaudoja.

1920 m. Virginijos valstijoje, mieste
lyje Tangier, konstabelis mirtinai person 
jauną bernioką už tai kad tas laike pžnial 
du bažnyčioje, stovėjo vienos parduotuvė 
durų angoje. Konstabelis buvo areštui- 
tas ir teismo pripažintas kad jis netarė’ 
tiesos tą vaikiną nušaut, bet konstabeš 
buvo išteisintas, o miestelio majoras p* 
sakė: “Dabar jie tegul žinos kad mes vyt 
dome įstatymus.”

SAPNĮ NYKAS
Didelė knyga, su. šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje” 
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. Vienok negalėjo persiskirt nepasakęs 
Riazaniaus kniaziui ką sąžinė verte'pasa
kyti, tode| šitaip apie Olgą prabilo:

— Nelaiminga tavo žmona, kaip ji ta
vęs apgailauja.... Tiesiog gaila jos....

— Ką sakai: ar pažysti ją? ! Kur da
bar Olga randasi?!.... — sušuko Kon
stantinas.

— Kijeve, pas savo tėvus. Aš iš Kije
vo. Tuoj gryšiu, pasakysiu jai kad dar esi 
gyvas, tikrai žinos. Dabar tik abejoja;...

— Ne, ne! To nedaryk! Kaip Dievą 
myli, nesakyk jai nieko apie mane! ‘ Aš 
maniau kad ji jau, užmiršus mane, turi ki
tą vyrą. Lai Dievas jai padeda, lai užmir
šta mane ir išteka už kito. Aš žuvęs, nie
kados pas ją negryšiu.... Nenorės ji ma
nęs, taip sukoneveikto.... — kalbėjo verk
damas Konstantinas.

— Bet aš negalėsiu užslėpti, kuomet 
sugryžus visi ims manęs klausinėti apie 
tave. Ji perdaug dora ir gerbtina kad ga
lėčiau drysti nuo jos tai slėpti. ... — per- 
tikrinėjo Merkys.,

— Geriau padarysi man ir jai užtylė
damas apie manėj Pasakyk kad manęs 
nematei ir kad jau senai manęs gyvo nė
ra.... Paverks ji ir tuo baigsis.... Lai 
manęs daugiau jau nebūna.....

Neturėjo Merkys savo gyvenime pai
nesnės valandos kaip šita, ir skyrėsi su 
Konstantinu labai sumišęs. Gryždamas Į 
Kijevą visu keliu per keliolika dienų tie
siog kankinosi savo nauju patyrimu.

Užtylėsimas, kaip Konstantinas pra
šė, butų išpildymas to nelaimingo žmogaus 
valios, ir reiškė pačiam progą tuoj gauti 
Olgą, ir atsiekimą savo meilės svajonių. 
Bet tas butų klasta, prie ko doras žmogus 
niekados neprisileis, nes sąžinė ji užkan
kintų. Pranešimas jog rado Konstantiną 
gyvą reiškė atšaldymą nuo savęs Olgos 
ant visados, nes ji, labai tikinti, ims versti 
save būti ištikima tam vienam kurio mo
terimi būti prisiekė pačiam Dievui. Jei
gu pasakys kokioje padėtyje jos vyrą ma
tė, užduos jai širdgėlas, nors pagelbėt jam 
nei vienas negali.

Retai tokioje padėtyje žmogui tenka 
būti, ir nekurie skaudžiai apsirinka neras
dami tinkamos išeities.

Laukė Olga Merkio sugryžtant, laukė 
su nepaprastu pasiilgimu, bet jis kodėl tai 
nenorėjo pas ją skubėti nei jos matyti. Ži
nojo, iš jos apsiėjimų iki šiolei, kad ji, lai
kydama save priklausančia savo vyrui, iš
girdus apie Konstantiną dar gyvą, nusi
suks nuo jo ir nemylės jo daugiau. Ge
riausia butų užtylėjus. Bet jeigu dabar 
užtylėtų, ir pats Olgą paimtų, ji vėliau pa
tyrus iš kitų kad jos vyras gyvas, o Mer
kys jai melavo, palaikytų jj labai nedoru, 
neteisingu, sulaužiusiu jos šventas prisie
kus, ir jos tada tikrai netektų.

Tačiau, kada prijojo Kijevo vartų, ko
kia tai nesuvaldoma jiega traukė ji pas 
Olgą, taigi žaibo greitumu jis leidosi pas 
ją, ir rado ją belaukiančią didžiausiame 
pasiilgime ir kartu bijančią išgirsti iš jo 
ką nors apie Konstantiną. Olgos širdis la
bai drebėjo baime žinių apie jos vyrą. Lai
kas išdildė jj iš jos širdies. Ji troško tik 
Merkio, laukė jo su nesuvaldomu ilgesiu, 
praverkdama dienas ir naktis, likus vienų 
viena. Ji dabar rodos gyveno tik del to 
kad gali mylėti Merkį, tik del to kad žino 
jog jis ją myli. Kada jiedu stojo vienas 
prieš kitą, nei nepasijuto kaip jis apglė
bęs ją karštai pabučiavo. Tas privertė 
Merkį laikinai užtylėti apie jo patyrimą 
Sarajuje, bet sąžinė vertė tuoj išdėti tai 
kas jo mintyse slėpėsi. Kada susiėjo su 
Teodoru ir kitais namiškiais, kurie ėmė 
užsimindinėti apie Konstantiną, Merkys 
nedvejodamas prabilo:

— Taip, suradau jį, suėjau gyvą iv 
sveiką, tik nelaisvėje laikomą — žinot kaip 
jie daro už tekius mažus nusikaltimus....

Olga išgirdus apie Konstantiną, apsi
verkus nubėgo ir pasislėpė. Merkys no
rėjo bėgti pas ją raminti, bet negalėjo, nes 
su juo buvo daugiau žmonių. Geidė būti 
su ja ir kalbėtis, kaip visada, po sugryži- 
mų apkalbėdavo ir apdovanodavo ją, bet 
dabar dalykai virto kitaip.

Išsikalbėjęs plačiau apie viską su Teo
doru ir jo žmona, tik slėpdamas -apie Kon
stantino sukoneveikimą, Merkys išėjo.

Jo visas geismas buvo matytis su Ol
ga, bet ji pasislėpė ir keletą dienų niekam 
nesirodydama tik verkė ir verkė. Niekas 
jos negalėjo nuraminti, ir nors tėvai ma
nė kad ji taip baisiai apgailauja savo vyro, 
Olga verkė del savo tokios keblios padė
ties. Nabagė, norėjo bėgti, šokti į Dniep
rą ir pasiskandinti, tik mintys apie Merkį 
ir kad jis arti jos yra, ją nuo to sulaikė. 
Bet užtai ji kentėjo dar daugiau: vyrui 
esant gyvam, ji niekados negalės su Mer
kiu mylėtis, ir Merkys sulaikys nuo jos ir 
tą meilę kokią iki šiolei jai buvo skyręs,- 
žinodamas kad ji priklauso anam ...

Merkys tuo tarpu, manydamas kad ji 
dabar, žinodamas vyrą esant gyvu, atšals 
nuo jo ir nenorės būti nei tokia kokia bu
vo, ir jausdamas jog nepadoru bandyti vi
lioti svetimą moterį, kaip iki šiolei darė, 
sumanė pradingti Olgai iš akių ant visa
dos. Norėjo apleisti Kijevą, bet kiek apie 
tai galvojo tiek jį laikė čia jo širdis, ir jis 
klejojo dienas ir naktis, vaikštinėdamas 
lyg save-pametęs, jieškodamas Olgos, kuri 
čia pat radosi bet buvo jau neprieinama. 
Meilė prie Olgos jam krutinę plėšė, bet Ol
gos padėtis neleido jam prie jos artintis. 
Dabar labai apgailavo kad nepildė Kon
stantino prašymo, delei ko atsidūrė vienų 
vienas, nes prarado meilę, prarado tą ku
rią buvo taip baisiai pamilęs. Bet ar iš- 
tikro prarado?

Olga per tas kelias dienas daužėsi ir 
vos nepamišo — ir ne del ko kito kaip tik 
kad negali sueiti Merkio. Niekas jai ne
įtiko, viską buvo gatava suversti, sugriau
ti, bet neišdryso niekam pasakyti kad pa
sigenda to kurio jos širdis trokšta, apie ku
rį manyti, kitų supratimu, jai dabar dai 
labiau buvo uždrausta.

Vieną dieną, lyg likimo sustumti, jie
du susiėjo. Bet kada susitiko, išrodė kaip 
/ienas kitam svetimi. Jos ašarų išėstos 
akys liudijo ką ji pergyveno per tas kelias 
dienas, ir jo pablyškęs veidas išdavė jį ne- 
nažai kentėjus. Olga manė kad Merkys 
nuo jos atšalo dėlto kad jos vyras surasta 
gyvas ir nenori jos ramumo ardyti; Mer
kys gi manė kad ji vengia jį sueiti del tos 
pat priežasties.

Ugnelė kuri pirmiau jų akyse taip de
gė vienas kitą pamačius, dabar rodės už
gesus, dėlto kad jų mintys buvo sumaišy
tos. Atsinešimas vieno į kitą buvo rimtas 
ir su pagarba, iki širdys išnaujo neužsi
degė.

— Kur buvai, Merky, kad taip ilgai 
tavęs nemačiau? — užklausė jo Olga aši
ni pilnom akim.

— Čia pat Kijeve, niekur daugiau. At
leisi jei kas nemalonaus....

— Ne, nieko iš tavo pusės.... Tik ži
nia apie Konstantiną sumaišė mane.... 
Nabagas, kenčia tokį pažeminimą.... Nie
kas nebūtų tikėjęs kad jis dar gyvas....

— Laimingas jis. Retas kuris išlieka 
gyvas, ypač didesnieji. kniaziai. Gal pa- 
liuosuos jį kada, sugryš pas tave....

Išgirdus žodžius- “sugryš pas tave”, 
Olgai per širdį pervėrė dieglys.

— Sugryš jis, o ar tave aš matysiu?— 
norėdama persitikrinti, klausė Olga.

— Skaudu butų skirtis su tavim,- Ol
ga, — tarė jis, ir paėmė jai už rankų. — 
Bet gali reikėti....

(Bus daugiau)

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

SENBERNIO GODELE
Susgodojau aš godelę, 
Drąsiąją durnelę 
Privilioti, prikalbėti 
Meilutę Onelę.

Privilioti, prikalbėti
Fordu važinėti,
Kad galėčiau išsivežęs 
Ją pakibinėti.

Vieną dieną ji sutiko, 
Liepė atvažiuoti,
Tą išgirdus, širdis mano 
Ėmė net banguoti.

Susgodojau, sugalvojau 
Vežt ją toli, toli,
Ir sustojus, pamyluoti 
Kiek tik širdis nori.

Atskubėjau fordužėliu 
Prie josios bakūžės, 
Ir už vartų laukinėju 
Savosios mergužės.

Žiuriu, laukiu, ir išeina 
Su lazda jos vyras!!!
Spaudžiau fordą, 

nudundėjau
Tolyn kol dar gyvas... 

Kad ją galas, ji nesakė 
Kad jau ištekėjus, 
Turbūt mane suvilioti 
Jai pasinorėjo!....

Su Pagarba.

—Jei į tave kas meta ak
meniu, mesk į jį duona, jei 
supelėjusios turi.

KAUNE
duris klausia: Ar čia gy
vena ponas dantistas?

Vikrus dantistas: Taip 
poniute. Maloniai prašau į 
vidų. Čia, prašau sėst. Sil
vestrai ! Greičiau didžiausias 
reples ir pielyčią. Prašau 
poniute išsižiot. Ša, niekis, 
cit, ššš.... neskaudės. Štai, 
poniute, dantis!.. Bet kas 
gi čia ? Pusė žiaunos!..

Dikta ponia, išsimurdžius 
iš dantisto, kiek galėdama 
rėkti: Latre, ąsile!.... Aš 
atėjau pažiūrėti išnuomuo- 
jamo kambario. O tu man 
žandą suardei!

4^
Teisme

Teisėjas: Ar supratai 
sprendimą?

Kaltininkas: Taip, labai 
supratau: kaip čia nesupra- 
sis, kad taip aiškiai ponas 
teisėjas perskaitei!

i Teisėjas: Taigi, gauni tris 
savaites kalėjimo, ir užsi
mokėsi bylos išlaidas.

Kaltininkas: Ar šitaip ? 
Šito tai aš nesupratau....

Penketas naudingų žmonių.
1. Miesto burmistras: jis 

visų gerove rūpinasi.
2. Advokatas: jisai už vi

sus kalba.
3. Kunigas: jisai už visus 

meldžiasi.
4. Kareivis: jisai už visus 

kariauja.
5. Ūkininkas: jisai visiems 

duoną uždirba ir mokesčius 
sumoka.

1932 KALENDORIUS 1932
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Sekmad. 4 Rozalija. Gerimante, Girėnas, Rimantas
Pirmad. 5 Laurynas. Teisutis, Varguna. Vaidivaldis
Antrad. 6 Zakarijus. Vaišvilas, Varmonč, Persijis
Trečiad. 7 Regina. Reda, Bartis, Valdonė
Ketv’tad. 8 P. M. Gimimo. Gerutis, Daugalė
Penktad. 9 Sergijus. Vvlius, Ramunė
šeštad. 10 Mikalojus, Tolent. Karilė, Kiteinis, Jausme
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda

kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Geri priedai
Čigonas, mainydamas su 

dvarininku arkliais, sako:
— Tai ponuli, priedų vis- 

tiek dar pridėsi....
— Tai ką nori?
— Nedaug paneliuk: var- 

škutės vežimuką ir šiaudų 
gorčiuką....

Teatrališka.
Direktorius: — Kaip aš 

: galiu tamstą scenon leisti, 
kad tamsta tiesiog gėdą da
rai. Pažiūrėk, ko verti tam
stos rubai?!

Artistė:— Bet, ponas di
rektoriau, pažiūrėkite, ko
kie gražus mano apati
niai ....

Išsipildė nors vienas
Mikas: Ar tavo kūdikys

tės dienų troškimai bent 
vienas išsipildė?

Plikas: O, taip! Kada 
motina šukuodama pešė 
plaukus aš norėjau kad jų 
visai neturėčiau.

Augimo pažymis
Antanui Senavičiui ėmė 

nuo galvos smukti plaukai. 
Panelė Zosė jam sako:

— Vaje, tamista augi.
— Kaip tai augu?
— Nagi ve, nes galva ky

šo iš plaukų.
VAŽIUOSIT LIETUVON?— 

kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
informacijų ir laivakorčių.

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

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

nama dovanai.

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

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartų 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
6820 SupWior-^IVe. ‘ Cleveland. Ohio

—Ir žalias tabakas

i’opr., 1932, 
fho American 

Tobacco Co.

neturi vietos cigaretuose
Jo nėra Luckies 

, . . Icngviausiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmones visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybes,'jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamų Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It's toasted'’. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

"Jei žmogus parašytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų tobiilesnius siųstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, listiek pasaulis iki jo durų pramins taką-* 
RALPH WALDO EMERSON. Ar sis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima 

Lucky Strike?
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LANKĖSI lakūnai. Trečia
dienį atskrido Į Clevelandą Lie
tuviai lakūnai Kapt., Darius ir 
Girėnas, Adv. R. Vasalle, Chi- 
cagos Lakūnų Rėmėjų Komite
to pirmininkas, ir Joe Bollis, 
parašiutų drąsuolis.

Jie skrenda į rytines valsti- 
stijas į Lietuvių Aviacijos Die
nų parengimus.

Lakūnus aerodrome pasitiko 
savo automobiliu C. F. Petrai
tis ir J. Brazauskas.

Pernakvoję pas Karpavičius 
ketvirtadienį išskrido toliau.

Clevelande žadą atsilankyti 
Lietuvių Aviacijos diena kada 
apie Spalių 30.

Daugiau apie juos ant 1-mo 
pusi.

10 UŽMUŠTA. Clevelande

per Liepos mėnesį įvairiuose 
darbuose užmušta 10 darbinin
kų ir 16 sužeista ant visados.' 
2,913 darbininkai padavė val
stijos industrialei . komisijai 
reikalavimus atlyginimų už vi
sokius nuostolius ir mažus su
žeidimus tą mėnesį.

DIDELIS PIKNIKAS
Liet. Demokratų Klubas ren

gia didelį pikniką Andersono 
farmoj sekmadienį, Rugsėjo 4 
Tokio pikniko dar niekas nesu
rengė. Bus puikus orkestras 
šokiams, ir įžanga bus kaip sa
koma veltui. Kuomet atvažiuo
sit į pikniką, reikės nusipirkti 
25c vertės užkandžiams tikie- 
tų ir viskas. Taigi neužmirškit 
— atsilankykit visi ir turėsit 
gerus laikus.

Kitų draugijų prašome tą 
dieną nerengti piknikų, kadan
gi šis klubas turi lauai daug na
rių ir visi važiuos į šį pikniką, 
todėl jums bus nuostolių.

Klubietis.

TURĖJO PUIKIĄ KE
LIONĘ

Pp. Melsbakai, kurie iš
važiavo Lietuvon per “Dir
vos” agentūrą Cunard Li
nijos laivu “Aquitania”, se
kančiai rašo Rugp. 17 d. iš 
to laivo:

“Mes jau arti krašto ir 
rytoj išlipsim. Šis laivas 
yra puikus ir nebijosim re
komenduoti visiems. Važia
vimas laivu tai kaip žeme 

1 automobiliu. Net nesijau- 
. tėm kad randamos laive, 
j taip švelniai jis eina ir vi
sai mažai jaučiama koks 

1 nors dundėsis. Patarnavi-
mas labai puikus valgoma
me kambaryje. Negautum 
geriau net kotelyje. Nei 
vienas iš musų laive nesir- 
gom. Mus prieš išplauki
mą New Yorko ofise labai 
maloniai priėmė ir parūpi
no tą ką su jumis susita
rėm. Rytoj išsėsim South- 
amptone ir pasisvečiavę su 
giminėmis Anglijoj plauk
sim toliau į Klaipėdą. La
bų dienų musų draugams 
Clevelandiečiams.”

Išvažiuoja Lietuvon. 30 
J. Rugj. laivu “Leviathan” 
išplaukia Lietuvon Motie
ms Radzevičius. Jis žada 
ten apsigyventi.

Linkime laimingos kelio
nės.

UOSTO gilinimui ir gerini
mui Clevelandas šymet gaus iš 
federates valdžios $20,000.

Karo departmentas turi apie 
$60,000,000 upių ir uostų pro
jektams. 1

Paskutinė taksų sumokėjimo 
diena yra Rugp. 10.

KELIŲ taisymui Cuyahoga 
apskrityje buvo skirta $366,- 
000, bet pinigai lakinai buvo 
sulaikyti. Dabar tie pinigai ta
po paliuosuoti ir jie bus išleis
ti taisymui šešių kelių Cleve- 
lando srityje.

CLEVELAND© biznieriai ir 
bankinės bei taupymo ir pa
skolos įstaigos deda dideles pa
stangas gauti Clevelande nau
ją valdžios Namų Paskolos 
Banką.

Lietuviams Namų Savi
ninkams Svarbu

Šiuomi esat kviečiami visi 
kurie tik tui»:t nuosavus na
nus, nes mitinge bus papasa
kota apie kovos budus numa
žinimui taksų už nejudamą 
turtą, už vandenį, kaip kovoti 
prieš aukštas miesto valdinin
kų algas, ir kt. reikalai liečianti 
'amų savininkus šiais sunkiais 
nikais. Bus vienas kitas Ame- 
•'ksnas kalbėtojas iš jų didelės 
įamų savininkų organizacijos, 
kuriė apsakys kaip jie kovoja 
ir kas mums reikia daryti kad. 
bendromis jiegomis ką nors at
sektume savo labui.

Ateikit visi be pažiūrų skir
tumo : katalikai, tautininkai, 
adikalai, nes visų musų reika- 
ai yra vienodi jeigu kuris tu
rim kokį namelį. , ’

Ineiga į mitingą bus nemo
kamai. Praneškit apie šitą ir 
iavo kaimynams Lietuviams.

Nepajusim kaip ateis vėl mo
kesčiai už taksus, ir toliau vėl

LIET. ATSTATYMO 
B-VĖS ŠĖRININ

KAMS
Kurie Lietuvos Atstatymo B- 

vės šėrininkai gavot iš specia- 
lės Komisijos pranešimą ir pa
raginimą pasirašyti ir pasiųsti 
savo proxy tai komisijai, arba 
kurie negavot jokios žinios, o 
esat L. A. B-vės šėrininkai, at
silankykit į “Dirvos” Adminis
traciją išpildymui savo proxy. 
Kaip laiške nurodyta, proxy tu
ri būti paliudyta notaro, ką čia 
jums ir atliks Notaras K. S. 
Karpavičius.

Atsilankykit ir tie kurie su
naikinot arba pametėt savo Še
rų certifikatus, bile tik tikrai 
žinot kad buvot L. A. B-vės šė- 
rininkais.

Kaip žinote, specialė komisi
ja surinkus reikalingą šėrinin- 
kų įgaliojimų skaičių galės im
ti likvidavimo darbo ir galės 
išdalinti šėrininkams likusią 
sumą, nes šiandien Bendrovės 
turtas dar siekia $167,000.

Praneškft apie šitą kitiems 
šėrininkams.

Ateidami atsineškit savo Še
rų certifikatus, kuriuose yra

liti mokesčiai, ir nešim tą san
dą naštą tylėdami. Susiorga- 
lizavę galim tą naštą paleng
vinti.

PASTABA: Kurie dabar įsi
rašys į Cl. Liet. Namų Savinin
kų Sąjungą, tų mokestis skai
tysis užmokėta už 1932 ir už 
visus 1933 metus, todėl pasi- 
naudokit šia proga.

GRYŽO LEIMONAI. Gryžo 
š Lietuvos Kazys Leimonas su 

žmona ir vaikais. Jie pradžio
je vasaros išvažiavo Lietuvon 
apsilankyti. Leimonas jau va
žinėjo antrą kartą, nes buvo 
1928 m. ir dabar vežėsi savo 
šeimyną parodyt Lietuvą.

Važiavo laivais “Europa” ir 
“Bremen” ir sako kad viskas 
tuose laivuose įrengta puikiau
sia. Laivakortes pirko “Dir
vos” agentūroje.

Pasakoja kad Kaunas labai 
progresuoja, statosi ir auga.

Apleidžiant Lietuvą prasidė
jo lietingas oras, kuris paken
kė rugiapjūtei.

L. VYČIŲ 25 KP. DELEGATŲ 
KELIONĖ SEIMAN

Pereitame num. buvo praneš
ta apie vietos Vyčių 25 kp. de
legatų sugryžimą iš Seimo Bos
tone. štai jų įspūdžiai:

Pasaskoja kad seimas puvo 
vienas iš didžiausių ir skaitlin
giausių delegatais ir svečiais. 
Seime netruko ir trukšmo, kaip 
kiekviename didžiųjų organiza
cijų seime. - Bet galų gale sei
mas užsibaigė labai gražiai ir 
armoningai.

Bostoniečiai vyčiai delegatus 
ir svečius priėmė gana gražiai 
ir draugiškai.

Vyčių Centro valdyba išrink
ta iš šių:

Dvasiškas vadas — Kun. Va
lančius; Pirmininkas — A. La
pinskas ; I vice pirm. — A. Ma-' 
žeika (Brooklynietis); II vice-j 
pirmininkas — P. Jesmantas 
(Hartford, Conn.) ; rašt. -— A. 
Manstavičius; ižd. — E. Ali-' 
šauskaitė. Iždo globėjais: A. 
Neviera ir p-lė A. Salaševičiu-j 
tė, Clevelandietė.

Clevelandiečiai delegatai la
bai pasitenkinę savo kelione, 
kaip nuvažiuojant taip ir gryž- 
tant. Salaševičiu automobilis 
abai puikiai pasitarnavo.

Po seimo, buvo sustoję pasi
svečiuoti pas gerb. Kyburius 
Bostone, kurie gražiai Cleve- 
andiečius pavaišino. Jie yra 
jana pasiturinti žmonės ir gra
žioje vietoje gyvena.

Antroj vietoj sustojo pas ži- 
lomą artistą J. Olšauską New 
Britain, Conn., kur jis vargo- 
ninkauja. Muzikas Olšauskas 
užsikvietė Clevelandiečius pas 
save būdamas Bostone, Vyčių 
seime. Clevelandiečiams atsi
lankius pas jį, jis juos priėmė 
tikrai karališkai. Matyt Ol
šauskas moka žmones vaišinti 
ne tik iš scenos, bet dar dau
giau ir maloniau moka pavai
šinti savo pastogėje.

Gerb. Olšauskas visus Cleve
landiečius svečius apdovanojo 
fotografijomis, kuo Clevelan
diečiai labai patenkinti ir ne
galės pamiršti šio garbingo as
mens. Svečiams aprodė Lietu
vių bažnyčią, savo puikius var
gonus, salę ir vietinio jaunimo 
klubruimius. Tikrai ši Lietu
vių kolonija gali pasididžiuoti 
ir pasidžiaugti. Kaip malonu 
matyti kitose Lietuvių koloni
jose tokias erdvias ir dideles 
bažnyčias, mokyklas ir sales! 
O ši kolonija yra daug mažesnė 
už Clevelando Lietuvių koloni- 
ia, bet joje viskas yra kuopui- 
kiausia. Palyginus Clevelando 
Lietuvių koloniją su kitomis, 
Clevelandiečiai Lietuviai labai 
toli yra atsilikę nekuriuose da
lykuose, o ypač bažnyčia ir 
mokykla, nors ir gana čia yra 
Lietuvių katalikų.

New Britaine gyvena vos 
500 Lietuvių šeimynų ir turi 
tokią didelę ir gražią bažnyčią, 
O Clevelande. Lietuvių apskait- 
liuojama keli tūkstančiai šei
mynų, o negali užlaikyti nei 
geresnio vargoninko. Ar tai 
ne gėda Clevelandiečiams už 
tokį apsileidimą? Ar mes Cle
velandiečiai negalėtume užlai
kyti daugiau tokių Olšausku, 
kaip padaro aukščiau pažymė
tas miestelis? Bet per musų 
ypatiškus vaidus viskas eina 
niekais.

Kokį gerb. Olšauskas turi 
chorą tai pas mus gal nebuvo 
ir nebus. Jis turi ne tik suau
gusių chorą, bet ir mažųjų.

Vietinis.
Tokie tai įspūdžiai Clevelan- 

diečių iš kelionės į Vyčių seimą.

APIE 25,000 mokyklų vaikų 
kurie šį rudenį pradės lankyti 
mokyklas, bus reikalingi maiti
nimo, kadangi jų tėvai neišga
li pilnai juos pavalgydinti.

Norima pravesti patvarkymą 
kad vaikams pieną ir užkandį 
duotų pati mokyklų taryba, vie
toj šauktis aukų iš privatinių 
žmonių. Jau dabar reikalinga 
$75,000 pradžiai, kaip tik mo
kyklos atsidarys.

JUDGE SILBERT VĖL 
KANDIDATUOJA

Šiais laikais sunku yra gauti pa
rašus ant peticijų kokiems nors po
litiškiems tikslams. Vienok Judge 
Samuel H. Silbert neturėjo mažiau
sio sunkumo gauti parašus savo no
minacijų peticijai ir jis vėl kandi
datuoja teisėju į . Common Pleas tei
smą. Jis gavo daugiausia parašų 
negu kuris kitas kandidatas šiame 
apskrityje. Jo peticijai surinkta net 
65,000 vardų.

Tarp pasirašiusių Silbert’s petici
jas apie 25 nuoš. yra moterys. Pa
sirašę Demokratai, Republikonai ir 
Nepriklausomingi.

Tarp įžymių asmenų pasirašiusių 
ant jo peticijų yra: Newton D. Ba
ker, Jos. Hostetler, Mayor Ray T. 
Miller, R. B. Robinette, Anthony Ma- 
reach, Harry L. Davis Homer Mc- 
Kechan, Luther Day, Harry Payer, 
Dan Cull, William Bauer, Hon. A. 
G. Newcomb, Harry McLaughlin, 
Henry Tranncll, Charles Wolfram, 
Jennie Zwick, ir Herman Stein.

Jo nominacijų komitetas susidė
jo iš John E. Sweeney, Max Rosen
blum, Wm. C. Schultz, Samuel H. 
Deutsch ir James C. Reasner.

Sulyg įstatų reikalinga tiktai apie 
2500 parašų. Praeityje buvo tokių 
atsitikimų kur kandidatas turėdavo 
tiesiog samdyti ar pirkti parašus 
gavimui reikalingo skaičiaus vardų.

Judge Silbert sako, ‘Aš esu labai 
dėkingas visuomenei už jų paramą. 
Jų vardai rodo kad tokia daugybė 
žmonių yra palinkę prie manęs. 
Nors gauti teisę kandidatuoti reika
linga gauti tik mažo skaičiaus pa
rašų. bet išrinkimui reikia apie tri
jų desčtkų tūkstančių balsų, todėl 
reikalinga turėti gana rėmėjų, ki
taip nebusi išrinktas nors ir kandi
datuosi. Daugybė parašų yra įro
dymas žmonių pagarbą tam tikram 
kandidatui.

Judge Silbert, beje, dirba visuo
menės tarnyboje jau 21 metą. Jis 
buvo paskirtas policijos prosekuto- 
rium laike majoravimo Newton D. 
Baker. Pakeltas i Miesto Teisėjus 
1915 metais ir Common Pleas Teis
me tarnauja nuo 1924 metų.

Silbert yra vedęs ir gyvena 1451 
Ansel Road.

SLA. 14 kuopos susirinkimas 
bus laikomas trečiadienio va
kare, Rugsėjo 7 d., Lietuvių sa
lėje. Nariai prašomi atsilan
kyti ir užsimokėti mokesčius.

J. G. Polteris.

APSISAUGOKITE VILKO 
AVIES KAILYJE

Gerb. “Dirvos” Redakci
ja, prašau suteikti vietos 

i sekančiai mano pasargai 
Į musų visuomenei: 
i Paskutiniais laikais po 
i Clevelandą, o gal ir apie- 
linkėse, vaikštinėja namas 
nuo namo Lietuvis, vardu 
Mosulis, bet permainęs sa- 

; vo pavardę i Gayson ar pa
našiai. • Jisai prikalbinėja 
žmones apdrausti gyvastį 

į ir sako užrašinėjęs kitokią 
apdraudą, vadinasi insu
rance agentu, bet surinkęs 
pinigus -nepriduoda kom
panijai ir išduoda klastuo- 
tus liudymus. Jeigu atsi
tiktų nelaimė su apsidrau
dusiu per jį arba sudegtų 
namas ar baldai tai žmogus 
nieko negautum.

Aš ir ųiano du broliai ap- 
sidraudėm per jį, jis išdavė 
mums apdraudos popieras. 
bet netikras, o man nors 
išdavė tikras popieras bet 
neužmokėjo kompanijai pi
nigų ir praleido juos. Taip 
pat prikalbino daugiau Lie
tuvių apsidrausti. Kada ap
žiurėjau kompanijos ofise 
patyriau kad esam apgau
ti. Kompanija tą sužinojus 
su policijos pagalba musų 
agentą suėmus norėjo pa
sodinti kalėjiman, bet jis iš 
kur tai gavęs pinigų atsi
lygino su kompanija, ir tik 
tada kompanija išdavė vi
siems gerus popierius, no
rėdama apsaugoti savo ge
rą vardą.. Gal but ir dau
giau tokių Lietuvių yra ku
rie per jį apsidraudė ir ga
vo netikrus popierius.

Tas .agentas išrodo neblo
gai, apie 46 m. amžiaus ii 
moka gebai įkalbėti, save 
girti, kitus niekinti. Giria
si esąs turtingas, o miestas 
jo šeimą maitina. Pirmiau 
buvo su ūsais, dabar juos 
nusiskuto. Jis yra apgavęs 
ir keletą Lietuvių biznie
rių išduodamas suklastuo- 
tus čekius.

Stanley Paltanavičia, 
1149 E. 75 Street

ANT RENDOS
5 kambariai su visais rakandais; 

radio, washing machine, ir tt. Nuo
ma tik $20 į mėn. Reikalinga pora 
be vaikų. Platesnių žinių gausite 

6702 Superior Ave.

: Kožnam Reikalinga :
Atidariau RŪBŲ SIUVYKLĄ — 

esu specialistas pertaisymui mote
riškų ir vyriškų rūbų, ypač puikiai 
perdirbu moterų ir merginų suknias 
iš senų į naujas, taipgi ir ploščius, 
padarau naujausios mados. Atneš
kit savo rudeninius ir žieminius ru
bus perdirbti į naują madą: kaili- 
lius ir kitokius. Kainos žemiausios. 
Kreipkitės į mus, busit užganėdinti.

ALEX MOZURAITIS
'283 E. 71th St. kampas Superior 

Tel. HEnderson 0571

Parsiduoda Automobilis
JODGE G karas mano mirusio švo- 

gerio. Parsiduos pigiai, už $200.
Kreipkitės pas: J. Jarus

8813 Empire Ave.

ATIDARĖ biznį. Jonas Bra
zauskas, vietinis tautininkų vei
kėjas ir SLA. 14 kuoops pirmi
ninkas atidarė savo puikią val
gomų daiktų krautuvę 1248 E. 
79 St., arti Superior Ave. Per
eitame numeryje jo skelbime 
įvyko klaida su gatvės nume-

PIKNIKAS
RUGS.-SEPT. 4 
Neuros Darže

Kviečiame visus musų pažys
tamus atsilankyti, turėsit ge
rus laikus. Bus puiki muzika 
net iš Kauno. Piknikas prasi
dės 10 vai. ryto, bet kurie at
važiuos išvakaro bus gražiai 
priimti.

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maljavotojas 
Taipgi atnaujinu senas grindis. 
Nuimu nuo sienų senas popieras su 
vėliausios mados įrankiais greitai ir 
gerai. Neišduokit darbo kitiems be 
mano šiometinio apkainavimo. Dar
bą darom ant išmokėjimo — duokit 
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

SPECIALI
For a Short Time

DRY CLEANING
Men’s Suits cleaned ............ 65c
Men’s Overcoats cleaned 79c
Ladies dresses or coats .. 79c

Rosedale Dry Cleaning
6702 Superior Ave.

—No delivery—

JONAS BRAZAUSKAS
-------Atidaro Naują Krautuvę --------

Gerb. Clevelando Lietuviai: Kaip žinote, šiandien viskas 
progresuoja tai ir aš nenoriu atsilikti, štai atidarau naujausios 
nados krautuvę, kurioje užlaikysiu geriausius valgomus daiktus 
,iž prieinamas kainas. Krautuvė bus po priežiūra didžįausios 
,’algomų dalykų firmos, EDWARDS CO.

Krautuvės vardas: EDWARDS FOOD STORES.
1248 East 79th St. — Netoli Superior

Lankėsi “Dirvos” redakcijo
je “Vyčio” redaktorius A. La
pinskas gryždamas iš L. Vyčių 
seimo Bostone.

NAUJAS SAVININKAS
Buvusioj Pelwalio ki autuve j 6502 

Superior Ave. dabar randasi nau
jas savininkas ir užkviečia visus tos 
įstaigos rėmėjus remti jį kaip se
niau. Čia užlaikoma po senovei 
saldainių, groserio, ice cream, pieno, 
mals ir hops, ir mokyklai reikmenų.

E. Warren Confectionery
6502 Superior Ave.

t Ofiso Telefonai Namu J 
?MAin 1773 KEnmore 4740W?

t P. J. KERŠIS i 
"1414 Standard Bank Bldg. " • • « •
Y Baigęs teisių mokslą Cumber- g 
.> land Universitete ir darb iąja .. 
" su Teisių ofisu ndv.Ą Uų y 
X Collister, Steven- ir 1 
j Kurzenbeig-r ?. 
X Su visais teisiu reikalais Lietu- Ž 

viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 4
J kreipkitės prie musų. J

jaunystes spėkos
Dr. Magnus Hirschfield, žinomas pasaulinis autoritetas Ly

tiškų dalykų ir Direktorius Seksualio Mokslo Instituto Berline, 
Vokietijoj, sutvėrė

TITUS-PEARLS
pagelbėjimui milijonams vyrų ir moterų kurie nustojo arba nu- 

■ stoja savo fiziško gyvumo. Bėgyje savo 35 metų praktikos ir 
tyrinėjimo jisai surado kad silpnėjančios vyro gilės taipgi yra 
priegasčią kitų negerovių: Kraujo spaudimo, sukietėjimo arteri
jų, fiziško nuovargio po darbo arba mankštymosi, svaigulio, nu- 
slugimo, neurastheonijos, ir tt.

Visas šias negeroves galima prašalint su Titus-Pearls. Dau
gybę tokių išgydė Dr. Hirschfield savo Berlino Institute.

L. S. .Valdininkas. 60 metų, vedęs) nusiskundė fizišku nuo
vargiu, drebėjimu, svaiguliu. Greit pavargdavo. Protiškai buvo 
atbukęs ir lėtai judėdavo. Fiziškos spėkos buvo netvarkoj per 
5 metus. Kraujo spaudimas perdidėlis. Jam duota 2 Titus- 
Pearls į dieną. 2 savaitės vėliau mėdikalis raportas apie jį bu
vo:-—Bendra sveikata geresnė, gyvesnis; svaigulis mažesnis ir 
sugryžo spėkos. Gydymas tęsta per dvi savaites ir vėliau L. S. 
vėl pranešė, šiuo syk kad jo nuovargis pradingo; jis jautėsi vi
sai šviežias ir judrus. Kraujo snaudimas sumažėjo, ir būdamas 
60 metų amžiaus jis atgavo fizišką spėką ir vyriškumą kokį tu
rėjo geriausiame savo amžyje.

Pradėk atgaut savo jaunystę dabar! Šiandien! Per 2 sa
vaites patėmysit naują, vyrišką spėką savyje. Pasiuskit $5.00 
(cash registruota arba money orderį) 2 savaičių gydymui. Rei
kalaukit knygeles. Priimam ir C. O. D. užsakymus

$švengimui klaipų išpildykit sekantį kuponą:

Teutonia Import & Export Service Co., Dpt. 11459 
211 Fourth Avenue, New York City. N. Y.

Gerbiamieji: Prisiųskit man šiuo adresu_____  Baksus Titus-

Pearls, už kuriuos siunčiu $_________

Mano vardas_________ .____ -_______  City__________________

Adresas__ _____________________,___ State_______________

EKSTRA! EKSTRA!DIDELIS
Dr. S. T, Tamošaitis

(THOMAS)
Lietuvis Dentistas I
1304 East 68th St. į

Kampas Superior Avenue I 
(Virš Lietuvių Banko) j 
Tel. ENdicott 1378 j

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russel] Road
J. J. LAZICKAS 

JEWELER — RADIOS 
6407 Superior Ave.

Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasilinksminimas, 
kad kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiliiliiiiiilliliiiiliililliiilill..... "in...... nuilsimui

MOKYKLOS Jau tuoj
Prasideda

Atsiveskit savo VAIKUS ir duokit mums pririnkti jam 
mokyklai rubus — ir SUTAUPYKIT Pinigų

VAIK& 2 KELINĖM KNICKER
SIUTAI on
mieros 7 iki 16

VAIKŲ Marškiniai ............. 39c
VAIKŲ kojinės .................... 19c
VAIKŲ Union Suits .......... 25c
VAIKŲ Sweateriai ............. 79c

DAUGYBE VAIKŲ 2 KELINĖM
KNICKER 

SIUTŲ $2.89
Ne visų mierų ir amžių

VAIKŲ Trumpos Kelnaitės .. 69c 
VAIKŲ GEROS KEPURĖS.. 48c 
VAIKŲ Marškiniai ............. 39c
VAIKŲ šilkiniai kaklaraikšč.. 15c

THE KRAMER & REICH CO.
70(19.01 C.mnrinr A vo k'simnas dddinffc Rd___

PIKNIKAS
šiuomi užkviečiame visus atsilankyti j milžinišką ir 
smagų Pikniką, kurį rengia

Liet. Demokratų Klubas

Rugs.-Septembar 4
ANDERSON FARMOJGREEN ROAD

Į pietus nuo Euclid Avenue

DYKAI pasilinksminimas, dovanos už įžangos tikietus 
ir šokiai prie pirmos klesos Orkestro per visą naktį 
iki gaidelių....

UŽ ĮŽANGOS KAINĄ GAUSIT DYKAI TIKIETUS
DEL BARO.
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