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Finansinis Krizis
Kantonas, Chinija. — Iš

tikus potviniams Kwantung! 
provincijoje pereitą savai-' 
tę prigėrė apie 3,000 Chinų' 
gyventojų.

Atlantic City, N. J. — 
Pereitą savaitę Amerikos 
Dukterų Katalikių organi- 

! zacija turėjo savo konven- 
11 ciją, kurioje tarp kitko iš-

MIESTŲ TARYBŲ ĮLIN
KIMAI LIETUVOJE

IR DARBININKŲ ŽINIOS

UŽDARYTA BANKAI - VALDŽIA JIEŠKO 
PASKOLŲ- - GRĄSO KOMUNIZMAS 

IR FAŠIZMAS
Automobilių gamyba su

mažėjo. Detroit. — Birže
lio mėnesį automobilių ga
myba pradėjo mažėti. Ge
gužės mėnesi pagaminta 
327,853 automobiliai ir tre
kai, o Birželio mėn. apie 
275,000.

Pereitą metą Birželio m. 
pagaminta 3,49,396 automo
biliai. Didelis skirtumas.

Derybos iširo. Washing
tone sušaukta konferencija 
aptarimui anglies indusri- 
jos padėties prie nieko ne
privedė ir tarybos iširo.

Tą pačią dieną atvažiavo 
į Washingtona pas Prezi
dentą Hoover streikerių 
delegacija, atsiųsta komu
nistų. Delegacija bandė de- 
monstruot bet policija su
laikė. Prezidento sekreto
rius priėmė penkis delega
tus su peticija prezidentui 
apie vargingą streikuojan
čių angliakasių padėtį.

Uždaro aliejaus šaltinius. 
Wichita, Kan. — Suvirs 300 
paskirų aliejaus šaltinių o- 
peratorių savo susirinkime 
nutarė sulaikyti darbus net 
prie 22,000 aliejaus šalti
nių, del ko apie 30,000 dar
bininkų lieka be darbo.

Tie uždaromi šaltiniai Į 
dieną davė apie 102,000 ba
čkų aliejaus.

Aliejaus kainų nupuoli
mas privedė prie to.

Central Falls, R. I. — Čia 
sustreikavo apie 2,000 au- 
dinyčios darbininkų. Strei- 
keriai surengė keletą riau
šių prieš streiklaužius, del 
ko kompanija išsistatė ant 
dirbtuvės kulkosvaidžius ir 
kitokius pabūklus gynimui- 
si. Paskilbus gandams kad 
pribus čia Bostono komu
nistai riaušėms padidinti 
tapo prisiųsta valstijos ka- 
riumenės dalis.

Providence, R. I. — Su
streikavo 
Weybosset 
numušimą 
apšaukus,
nešė kad dirbtuvę visai už
daro neapribotam laikui. .

500 darbininkų 
audinyčioj prieš 

algų. Streiką 
kompanija pra-

Rumanijoj pereitą savai
tę nuo gelžkelių darbų pa
leista 2,000 darbininkų var
dan ekonomijos. '<

Astuoni užsimušė. Mas
kva. — Netoli čia nukritus 
kariškam lėktuvui užsimu
šė aštuoni sovietų kariški 
lakūnai.

Vokietija atsidūrė tokio
je blogoje finansinėje pa
dėtyje kad Suv. Valstijos 
turėjo pradėt ragint kitas 
valstybes sulaikyti reikala
vimą karo atlyginimų mo
kėjimo metui laiko. Vokie
tijai iš to turėjo būti di
džiausia pagalba. Ant to 
šiaip taip sutikta..

Bet Vokietijai reikėjo ir 
daugiau pinigų išsigelbėji
mui nuo bankroto namie.

Vokietijos valstybės ban
ko prezidentas Dr. Hans 
Luther Liepos 9 d. atsilan
kė Londone prašyti pasko
los, Anglija sutiko. Bet ka
da atskubo į Paryžių pra
šyti pagalbos, Francuzija 
išstatė neprieinamus reika
lavimus, kuriuos Vokiečiai 
atmetė, bet sykiu atsidūrė 
sunkioje padėtyje.

Prezidentas Von Hinden
burg pasakė kad jis pir
miau rezignuos iš vietos ne
gu sutiks su Francuzų rei
kalavimais.

Vokietijai šiek tiek pa
galbos suteikė Tarptautinis 
Bankas Šveicarijoje, duo
damas $100,000,000 kreditų.

Uždarė Vokietijos 
bankus

Tuo tarpu Vokietija smu
ko finansiškai žemyn. Iš 
bankų žmonės pradėjo imti 
pinigus bijodami kad nežū
tų. Nekurie bankai turėjo 
bankrutyt. Išgelbėjimui ki
tų bankų Hindenburgas iš
leido įsakymą uždaryti vi
sus bankus trumpam laikui. 
Uždaryta taip pat biržos ir 
sulaikytą akcijų pardavi
mas.

Tokiu budu sustojo visa 
Vokietijos finansinė maši
nerija. Žmonės nusigandę 
ir susirūpinę nežinodami ko 
sulauks.

Kitose šalyse sustojo ėmę 
Vokiškus pinigus ir Vokie
čiai kurie buvo užrubežyje 
atsidūrė bėdoje.
Amerika stengiasi gelbėt 

Vokietijai
Vokietijai bankrutijus la

bai nukentėtų. Suv. Valsti
jų kapitalai, todėl Amerika 
nori pagelbėt Vokiečiams 
išsisukti iš krizio.

Nuo Vokietijos priklau
so visos Europos likimas. 
Didžiausia baimė dabar kad 
Vokietijoj nesukiltų komu
nistai. Kaip dabar yra tai 
Vokietijoj komunistų par
tija turi daugiau narių ne
gu Rusijos komunistų par
tija. Jeigu tik kiltų rim
tas komunistų sumišimas, 
.Rusija išsyk slaptai, o pas-

kui ir viešai duotų Vokie
čiams pagalbą.

Fašistai žiuri kas bus
Vokietijos fašistų vadas 

Adolph Hitler sako esąs 
gatavas užimti Vokietijos 
valdžią išgelbėjimui šalies 
nuo bolševizmo.

Vokįetijos žmonės dabar 
gatavi daryti bile ką pa
bandymui išsigelbėti iš kri- 
zio. Pavojingiausias tai bol
ševizmas. Jeigu komunistai 
pakeltų galvas, visa Euro
pa gali pasikeiti.

Hitler gavo daug pasekė
jų skelbdamas panaikinimą 
Young plano ir kitų karo 
naštų atsikratymo. Neli
kus karo naštos Vokietija 
galėtĄ gyvuoti.

Kadangi fašistų pusę pa
laikys valdžia tai Hitler’iui 
yra geresnė proga užimti 
Vokietiją negu komunis
tams.

Karo naštas atmetus, Vo
kietiją pultų Francuzija, 
tačiau Anglija užtars Vo
kietiją.

Francuzija dėlto nenori 
karo atlyginimų sulaikymo 
kad ji gauna iš Vokietijos 
į metus $199,025,000. Iš tos 
sumps užsimoka savo karo 
skolas kitoms valstybėms ir 
jai dar atlieka 89$,562,500. 
Tokia suma Francuzijai ge
ra parama.

PRANCŪZAMS NEPA
SISEKĖ

Maskva. — Francuzai la
kūnai kurie išskrido iš Pa
ryžiaus kelionėn be susto
jimo į Tokio, Japoniją, nu
krito Sibire. Jie norėjo pa
daryt rekordą nulėkdami 
be sustojimo 6,000 mylių iš 
Europos į tolimiausią Azi
jos punktą. Rusija pasiun
tė jiems kitą lėktuvą atga
benti juos į Maskvą, iš kur 
gryžta namon.

ALBERT FALL TURĖS 
KALĖTI

Washington. — Buvęs S. 
V. Vidaus reikalų sekreto
rius Albert B. Fall neišsi- 
suka4 iš kalėjimo, nors jau 
septyni metai kaip bylinė
jasi. Jis atrastas kaltu pa
ėmime $100,000 kyšio už 
pavedimą valdžios aliejaus 
šaltinių privatinei kompa
nijai. Fall tada buvo pre
zidento Hardingo kabineto 
nariu. Jis šiose dienose tu
ri iškeliauti pradėti baus
mę, nors yra senas ir silp
nos sveikatos.

ANGLIJOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

Paskutinėmis statistikos 
žiniomis, Didėji Britanija 
gyventojų turi 44,790,485. 
Nuo 1921 iki 1931 metų pa
daugėjo 2,021,289 dūšiomis.

ATRADO LAVONĄ PO 
9 METŲ

Munice, Ind. — Mokyk
los orinio kamino skylėj at
rasta kaulai ir kiti likučiai 
žmogaus, iš kurių spėjama 
jog tai bus 16-kos metų mo
kinio, kuris dingo 9 metai 
atgal. Spėjama kad vaiki
nas galėjo įkristi į tą skylę 
iš viršaus, ir ten užtroško. 
Niekam neužėjo i mintį ten 
jo pajieškoti. Vėliau tas 
kaminas tapo užmūrytas ir 
tik dabar, prireikus apačio
je buvo atardytas ir atras
ta kaulai. Prie jų rasta 
lenktinis peilis, kurį vaiki
nas turėjo, ir dar nesupuvę 
avalai, iš kurių pažintas.

Keturi už vieną. Sing 
Sing kalėjime (New Yorko 
valstijoj) keturi vyrukai 
turės užmokėti savo gyvas
timis už nužudymą vieno 
žmogaus laike apiplėšimo.

Jie turės numirti elektri
škoj kėdėj Rugpjūčio mėn.

KVIEČIAI NUPIGO
Chicago. — Kviečių kai

na nupuolė iki negirdėtai 
žemo laipsnio. Pietvakari
nėse valstijose kviečių bu
šelis parsiduoda po 25c.

RENGIA NUSIGINKLA
VIMO KONFERENCIJĄ

Geneva. — Tautų Sąjun
ga šaukia valstybes į konfe
renciją Vasario mėnesį ki
tą metą aptarimui mažini
mo kariškų spėkų.

Suv. Valstijos užkvietimą 
priima, nors nėra Tautų 
Sąjungos narės.

nešė pasmerkimo rezoliuci
ją prieš gimdymo kontro
liavimą ir pareiškė ištiki
mybę ir paramą popiežiui 
Katalikų Akcijoje.

Gimdymų kontroliavimą 
katalikės apšaukia “paleis- 
tuvinga ir pagoniška pro
paganda, kuri pastarais ke
liais metais išaugo į milži- 

■ niškas ir nesuvaldomas 
proporcijas.”

AMERIKOS LAKŪNAMS 
NEPASISEKĖ

Solomon, Alaska. — Du 
Amerikiečiai lakūnai norė
jo laimėti Japonijos paskir
tą dovaną $25,000 už nu- 
skridimą be sustojimo iš 
Amerikos į Japoniją. Jie 
pasiryžo skristi per Alaska, 
bet pusiaukelyje turėjo su
stoti, nes kitas lėktuvas ku
ris turėjo pasitikti juos ir 
ore priduoti daugiau gazo
lino tolimesnei kelionei, ga
lėjo priduoti tik 300 galio
nų, o reikėjo 435 galionų.

Oras pasitaikė blogas ir 
jie nenorėjų rizikuoti antro 
karto pristatymui dar truk- 
stančio kiekio gazolino.

KAIP KOMUNISTAI 
“KOVOJA”

Londonas. — Buvo su
rengta milžiniškas taikos 
mitingas, kuriame kalbėto
jai buvo Lloyd George, Mc
Donald, Baldwin ir kiti.

Laike socialisto premjero 
MacDonaldo kalbos viena 
komunistė salėje metė ke
lias dvokiančias bombas iš
ardymui mitingo.

Savo kalboje MacDonald 
pasakė: “Tautoms ginkluo
tis ir tikėtis turėti apsaugą 
ginklais reiškia tą patį kai 
laike perkūnijos stoti po 
medžiu. Žaibas į medžius 
pirmiausia trenkia.”

AMERIKA ATSIPRAŠĖ 
MEKSIKOS

Chicagoj . tapo nuteistas 
kalėjiman Meksikos konsu
las už nesiskaitymą su tei
smu. Jis išsėdėjo tik dvi 
valandas ir buvo paliuosuo- 
tas kaipo svetimos šalies 
diplomatas. Meksikos vy
riausybė prieš tai užprotes
tavo ir Suv. Valstijos turė
jo atsiprašyti, pasiųsdamos 
net tris atsiprašymo notas.

RUSŲ STUDENTŲ 
BĖDOS

Rusų studentų Suv. Val
stijose yra šimtas ar dau
giau kurie šymet baigė mo
kslus. Iki jie sėdėjo uni
versitetuose viskas buvo 
gerai, bet kai gavo diplo
mus liko “žmonės be šalies” 
— pasibaigė jų teisė būti 
Amerikoje ir turi gryžti į 
Rusiją. Daugelis jų yra 
sunai sovietų priešų.

MUSSOLINI SU POPIE
ŽIUM NESITAIKO

Roma. — Tarp popie
žiaus ir Mussolinio santi- 
kiai pablogėjo ii* gręsia nu
trūkimas sutarčių. Musso
lini išleido uždraudimą fa
šistų organizacijos nariams 
priklausyti į Katalikų Ak
cijos klubus.

Popiežius dabar bando iš
spręsti ar Mussolinio nau
jas patvarkymas kaipo fa
šistų partijos vado reiškia 
tiek pat kaip Italijos val
džios patvarkymas. Jeigu 
pripažins kad tas pats tai 
prisieis nutraukti ryšius su 
vyriausybe.

Kaunas. — Šių metų Ge- suotojų skaičius irgi nebu- 
gužės mėnesį Lietuvoje iš-jvo didesnis kaip dabar. Va- 
ėjo naujas savivaldybių Įs- 
tatymas. Šiuo įstatymu vi
sos iki tol veikusios ir sulyg 
senuoju įstatymu išrinktos 
Miestų Tarybos buvo palei- 
ti išrinkta naujos, einant 
stos, o jų vieton turėjo bu- 
naujuoju savivaldybių įsta
tymu.

Kai kuriuose kraštuose 
tokie savivaldybių rinkimai 
daug ką parodo ir šalies 
gyvenimą nulemia vienon 
ar kiton pusėn. Pavyzdžiu, 
š. m. Balandžio mėn. Ispa
nijoj savivaldybių rinkimai 
tiek paveikė valdžios apa
ratą kad valstybė gavo net 
visai kitą, priešinga valdy- 
mosi formą: iš monarkijos, 
tikriau diktatūros, virto 
respublika.

Šiuo metu Lietuvoje to 
nebuvo laukiama, nes sulyg 
naujuoju įstatymu, Miestų 
Tarybos tvarko tik grynai 
ekonominius miesto reika
lus, visai nesikišdamos Į 
politinius, todėl ir jokių po
litinių pasikeitimų nebuvo.

Kairėsės ir dešinėsės po
litinės partijos Miestų Ta
rybų rinkimus boikotavo, t. 
y. ragino savo pasekėjus 
nedalyvauti balsavimuose. 
Šis jų boikotas reikiamų 
pasekmių nedavė, nes apie 
86 nuošimčiai miestų gy
ventojų turinčių teisę rin
kimuose dalyvauti, noriai 
savo pilietines pareigas at
liko.

Tiesa, Kaune, kur yra ši
tų politinių partijų centrai, 
rinkikų nuošimtis buvo ma
žesnis (61%), bet užtai kai 
kuriuose kituose miestuose 
jis siekė iki 95 nuošimčių.

Didesnio dalyvaujančių 
rinkimuose skaičiaus nega
lima buvo laukti, nes žmo
nės balsavo tik laisvu noru, 
be jokios agitacijos, kaip 
kad būdavo Seimų seimais.

Tačiau seniau, renkant 
Seimus arba ir tas pačias 
Miestų Tarybas, kada ne
būdavo jokio boikoto, bal-

dinasi, opozicijoj esančios 
partijos, tuo boikotu nieko 
nelaimėjusios, dar kartą 
parodė savo silpnumą.

Rinkimuose Lietuviai da
lyvavo atskirais sąrašais, o 
mažumos, išskyrus Žydus, 
dalyvavo vienu jungtiniu 
sąrašu. Vokiečiai, Rusai ir 
Lenkai sudaro vieną bend
rą sąrašą ir tuo budu su
medžiojo vieną atstovą. Žy
dai turėjo du sąrašu. Žy
dai paprastai visur aktiviai 
dalyvauja rinkimuose ir už 
tai čia jie neatsiliko. Pav., 
Kaune jie laimėjo 5 vietas 
iš_ bendro 24 vietų skai
čiaus. Jurbarke iš 8 vietų 
jie laimėjo net 5, ir tt. Va
dinasi, Žydai geriau supra
to miestų reikalų tvarky
mą negu visoki musų par
tijų “centrokomai”.
■ Miestų Tarybų rinkimai 
įvyko Birželio 15 ir 16 d. 
Rinkikai su nekantrumu 
laukė tų dienų, nes per jas 
turėjo išrinkti naujus mie
stų tvarkytojus. Per šias 
rinkimų dienas žmonės grū
dosi į rinkimu vietas ir ati
davė savo balsus už tuos 
kandidatus kurie jiems at
rodė tinkamiausiais.

Svarbiausias savivaldybi
ninkų dėmėsis buvo nukrei
ptas į Kauną, kaipo į laiki
ną sostinę. Kaunas su prie
miesčiais buvo padalintas į 
aštuonias rinkimų apigar- 
das. Per šiuos rinkimus 
Kaune buvo išstatyta 17 
rinkimų sąrašų. Juose bu
vo grynai Lietuviškų, na
mų savininkų, įvairių skly- 
piningų, priemiesčių gyven
tojų, jungtinis mažumų, 
Žydų ir kiti sąrašai. Iš jų 
reikėjo išrinkti 24 atstovus 
į Miesto Tarybą. Po trijų 
balsų skaičiavimo dienų pa
aiškėjo kad Kaune tarp ki
tų yra išrinkti: Valstybės 
Tarybos Pirmininkas 
Šilingas, operos solistai: 
Petrauskas, A. Sodeika;

(Pabaiga ant 7-to pusi.)
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KARO SKOLŲ TARYBOS 
LONDONE

Londonas. — Liepos 17 
d. čia prasideda valstybių 
atstovų suvažiavimas ap
svarstymui Y oung plano, 
kuriuomi nustatyta Vokie
tijai karo atlyginimų mo
kėjimas.
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Korespondencijos IŠ ANGLIAKASIŲ 
STREIKO

PITTSBURGH
Baigė mokslus. Sekanti 

Lietuvių vaikai baigė ank
stesnius mokslus: Emma 
Žaliukė nuo N. S. užbaigė 
H. C. Frick mokytojų mo
kyklą ir gavo mokytojos 
diplomą.

Mikalina Vitartaitė iš 
Braddock užbaigė Pitts
burgh Academy ir gavo di
plomą privatinės sekreto
rės.

Bronius Blažaitis baigė 
Carnegie Institute of Tech
nology kaipo elektriškas in
žinierius.

Vincas Skinkus užbaigė 
dentisterijos mokslą Uni
versity of Pittsburgo. Jis 
yra atvažiavęs iš Philadel- 
phijos mokslą baigti, bet 
mano apsigyventi ir prak
tikuoti Pittsburge.

Edvardas Schults baigė 
University of Pittsburgh 
su aukščiausiu pasižymėji
mu moksle ir gavo $100 do
vaną. Jis mano studijuoti 
teises ir būti advokatu. Jis 
yra atvažiavęs iš kietųjų 
angliakąsyklų srities. Lai
mingo pasisekimo Schultsui 
baigti advokatūrą ir tapti 
visuomenės veikėju, kokių 
Pittsburge labai reikia.

Visi penki jauni Lietu
viai priklauso prie Lietu
vių Studentų Klubo.
bas turėjo surengęs jų pa
gerbimui banketą su gra
žiu programų.

Joana Jeronimas iš Car
rick baigė high school, ji 
žada mokytis toliau. Yra 
baigusių high schooles ir 
daugiau Lietuvių vaikų ir 
mergaičių, bet VISU SUŽino-- 
ti nebuvo galima.

I SLA. 3-ČIO APSKRIČIO 
PIKNIKAS

Šį sekmadienį, Liepos 19 
d., “Adomo Sodne”, Castle 
Shannon, Pa., bus didelis 
metinis SLA. 3-čio Apskri
čio piknikas. Kaipo svar
bi pikniko programo dalis 
bus prakalba Adv. F. J. Ba- 
gočiaus iš Bostono. Bus 
prie to visokių pamargini- 
mų.

Automobilių nelaimėse 
pereitą sekmadienį užmuš
ta trys ypatos.

Viso iki šios savaitės pra
džios šymet užmušta 165 
ypatos.

Bankai susivienijo. First 
National Bank ir Second 
National Bank of Alleghe
ny ,šiose vienose susijungė 
i vieną finansinę įstaigą su 
bendru kapitalu $107,000,- 
000.

Kasyklų nelaimės suma
žėjo. Pennsylvanijoje per 
pirmą šių metų pusmetį an- 
gliakasyklose nelaimių bu
vo mažiau: per šešis mėne
sius iki Birželio 30 d. žuvo 
304 darbininkai, 63 mažiau 
negu per tą pat laiką per
nai.

Kietos anglies kasyklose 
žuvo 21; minkštos — 93. ,

Klu- Aliejaus kompanijos jun
giasi. Oil City, Pa. — Čia 
prasidėjo darbas sujungi
mo devyniolikos aliejaus 
kompanijų po vienu vardu, 
Quaker Oil Refining Cor
poration.

DAYTON

Lietuviai rin- 
bet kiti visi 
nes buvo tik

KLAIDOS PATAISYMAS 
“Dirvos” Nr. 27-me buvo 

parašyta kad A. Sakalaus
kas buvo skolinęs šautuvą 
nuo Žilinsko, kuriuo nety
čia nusišovė. Bet jis tą re
volverį buvo skolinęs nuo 
kito žmogaus, tik Žilinskui 
aprodinėjo, ir . tame laike 
įvyko tas nelaimingas atsi
tikimas. Koresp.

Rengiama didelis pikni
kas. Rugpjūčio 23 d. Am- 
šiejaus farmoj rengiama 
Sandaros Kuopų Sąryšio 
piknikas. Bus labai įdomus 
piknikas, su imtynėmis, su 
pora kumštininkų, taipgi 
bus rinkimas Pittsburgo 
apielinkės gražiausios Lie
tuvaitės.

North Side 
ko gražuolę, 
nepatenkinti,
jų N. S. Lietuvių diena ir 
jų išrinkta gražuolė nesi
skaito viso Pittsburgo gra
žuole.

Imtynėse dalyvaus vietos 
smarkuolis Kazys Aleliu- 
nas. Jis dabar metė kum
štynes ir užsiima vien im
tynėmis. Jis dabar tankiai 
imasi' Millvale arenoj. Po
ra savaičių atgal nugalėjo 
smarkų didelį Serbą.

K. Alcliunas įgavo savo 
vikrumą ir stiprumą be- 
kalviaudamas B. and O. ge
ležinkelio dirbtuvėj. Imty- 
nė bus iki pergalės su atsa
kančiu priešu.

J. Virbickas.

SCRANTON, PA.
Naujas laikraštis. Nuo 

Rugpjūčio 1 dienos čia pra
dės eit naujas Lietuvių mė
nesinis laikraštis, “Tautos 
Balsas”, Lietuvių Tautinės 
Katalikų bažnyčios orga
nas. Leidėju bus Kun. M. 
Valadka.

Prenumerata metams nu
statyta $1.50. Norintiems 
pamatyti ir susipažinti su 
tuo laikraščiu pirmą nume
rį žada pasiųsti veltui ku
rių adresus gaus. Kreiptis 
reikia šiuo adresu:

Rev. M. Valadka
1743 N. Sumner avė. 

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

Kolonijose. ,
Turtas: $1,404,038.14

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

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

Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.

N
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Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot kreipėsi į 
Amerikos Raudonąjį Kry
žių aprūpint maistu badau
jančius streikuojančių ang
liakasių vaikus ir teikti 
bendrą pagalbą angliaka
siams vakarinėje valstijos 
dalyje, streiko apimtoje.

Bet R. K. valdyba atsa
kė kad jo pareiga yra gel
bėti žmones ištiktus gam
tiškų nelaimių, todėl nieko 
negali gelbėt streikeriams.

Tapo pasiųsta daktaras 
apžiūrėti kūdikių ir patyrė 
baisų dalyką: gydytojas sa
ko kad kūdikiai ir augesni 
vaikai turės badu mirti jei
gu nebus suteikta pagalba. 
Vaikučiai 
džiai, nes 
parūpinti 
maisto.

Suaugusieji maitinasi žo
lėmis.

Kasyklų, kompanijos pa
siryžę sulaužyti darbininkų 
streiką. Rengiasi išmesti 
iš kompanijų namų strei
kuojančius darbininkus ku
riuos dar neišmetė.

Darbininkai, neturėdami 
susitaupę pinigų, nes pras
tai kasyklų darbai ėjo, su
siduria su didžiausiu skur
du. Laimė dar kad vasara, 
gali rasti nors žolių ir šiaip 
pigių daržovių, ir gali po 
atviru dangum naktį pra
leisti.

vaikšto pusba- 
tėvai neturi iš ko

jiems tinkamo

CHICAGO, ILL.
TRUPINIAI

Chicagos Sandar iečiai 
važiavo į Sandaros Seimą, 
kuris įvyko Detroite, ne 
kad ką nuveikti, bet gar
džiai pasivalgyti. Parva
žiavę iš seimo nieko nemi
ni kas gero nuveikta tau
tos labui.- Bet tūlas “De
legatas” A. V. tuoj organe 
išpiškino sieksninį straips
nį kaip jie buvo Detroite 
gardžiai pavaišinti. Štai jo 
paties žodžiai: “Vakarienė 
buvo taip rūpestingai ir ge
rai parengta kad aš val
giau tiek daug kiek galė
jau, ir pavalgęs gailėjaus 
kad negaliu daugiau val
gyt.” Matomai pasigiria ką 
nuveikė — reiškia seime 
tik pasivalgė, daugiau nie
ko.

Važiuojant į kitą Sanda
ros seimą, Chicagos delega
tams, ypatingai A. V., pa
tartina bent mėnesį laiko 
papasninkauti, kad nuva
žiavę į seimą galėtų dar 
valgyti kada jau prisival- 
gys, kad nereikėtų gailėtis.

WATERBURY, Conn.
Kupiškėnų Klubo kuopa 

Pastangomis generalio or
ganizatoriaus Jono J. Ku
lio čia susiorganizavo 6-ta 
Kupiškėnų Bendro Klubo 
kuopa. Turtuolis" Kupiškė
nas biznierius duonkepis 
Jonas Bugailiškai štai ką 
pasakė: Aš dabar užsimo
ku už 14 mėnesių $1.40, o 
pasižadu aukauti $1,000.00 
Kupiškio Liaudies Namui 
kaip tik pradėsit statybą ir 
nupirksit žemę. Pinigus pa
siųsiu į K. B. K. centrą i 
Chicagą.

Jonas Bugailiškis tapo iš
rinktas 6-tos kuopos iždi
ninku ir dabar pas jį ran
dasi $1,000 Kupiškio Liau
dies Namui. Tas namas gi 
manoma pradėt statyt 1932 
metų rudeni Kupiškyje

6-tos kuopos pirmininku 
išrinktas Jurgis Misiūnas, 
vice pirmininku Fabionas 
Žiurlis, raštininku Morta 
Mažviliutė. Nariai rėmė
jai yra žinomi vietos veikė
jai: Jonas Žemantauskas, 
Jonas Tareila, bankierius 
Kazemėkas.

Waterburio K. B. K. 6-ta 
kuopa tokiu budu atsistoja 
aukščiausia visų kitų kuo
pų. Kupiškėnų Bendro Klu
bo organizatoriai laukia tos 
gražios dienos kada bus už
rašytas aukso raidėmis Jo
no Bugailiškio vardas Ku
piškėnų Liaudies Name.

Susirinkime Jonas Tarei
la pasakė gražią kalbą išve
džiodamas kaip visų kultū
ringų tautų kiltus žmonės 
patriotai remia savo kultū
rines įstaigas. Pagyrė Jo
ną Bugailiški už jo tokią 
didelę auką.

Visos Naujos Anglijos 
Cupiškėnai ir inteligentiš- 

xesni Lietuviai pritaria ir 
remia šį sumanymą.

Reporteris.

Wheeling, W. Va. —Pra
dėjo dirbti Whitaker gele
žies dirbtuvė, paimta atgal 
200 darbininkų.

Keletas metų atgal Chi
cagoje mirė vienas garsus 
žmogus, paprastai vadina
mas “Dėde”. Kadangi “Dė
dė” buvo garsus bet netur
tingas tai Chicagos Lietu
viai nutarė pastatyti jam 
paminklą. Tam tikslui pa
skyrė tūlą veikėją kad jis 
rūpintųsi suorganizavimu 
fondo ir aukų rinkimu.

Darbas pradėtas, sulink
ta aukų, bet neišmokėta, li
kę pusėtinai skolų. Galų 
gale tam veikėjui pasitaiko 
nelaimė: apsiveda su pane
le kuri nelegaliai įvažiavo 
į šią šalį per Kanadą. Tuoj 
po vestuvių, .Dėdė Šamas 
□aprašo ją kraustytis iš 
kur atėjus. Musų veikėjui 
orisieina gelbėt pačiutę iš 
bėdos. Reikia užvesti byla, 
o kadangi savų pinigų ne
būta tai sakoma jis panau
dojęs paminklo fondo pini
gus. Kažin ar neatsiras 
drąsuolis kuris paklaus at
skaitų ....

Varėnos Dzūkas.
Nuo Redakcijos: Pasku

tinis išvedimas apie fondo 
skolas ir panaudojimą fon
do pinigų savo reikalams 
nesutinka. Jeigu pamink
las pastatytas ir liko sko
los, reiškia pinigų nebuvo 
gana, kaip tas veikėjas ga
lėjo nesamus pinigus pa
naudoti savo ypatiškiems 
reikalams ?

BROLIAMS AMERI
KIEČIAMS

Išvažiuodamas iš Š. A. 
Jungtinių Valstybių po tri
jų mėnesių kelionės per Lie
tuvių kolonijos, Vilniui Va
duoti Sąjungos Centro Ko
miteto Pirmininkas prof. 
M. Biržiška Balandžio 24 
d. savo atsisveikinimo laiš
ku yra padėkojęs Amerikos 
Lietuvių visuomenei, jos 
dvasiški j ai, spaudai, orga
nizacijoms ir visiems, kurie 
jį palaikė.

Šis Pirmininko laiškas ir 
jo pranešimai, Amerikiečių 
spauda ir šiaip jau visa, ką 
esame patyrę apie jo dar
bus Amerikoje, Įtikino mus, 
kad musų žygis buvo tik
slus, reikalingas, tad ir ge
rai nusisekęs. Dabar mes 
tvirtai tikime, jog užsimez
gę Vilniui Vaduoti Sąjun
gos santykiai su Amerikoš 
Lietuviais nebenutruks, jog 
abiejų pusių palaikomi ir 
stiprinami, daugiau reikš 
bendroje musų kovoje, kad 
Vilniaus ir Suvalkų kraštai 
vėl sugrįžtų Nepriklauso- 
majai Lietuvai.

Kad tie santykiai nebūtų 
palaidi, jie turi nuolat stip
rėti, glaudžiai susiburiant 
visiems, kam tik Vilniaus 
kovos reikalai yra ypatin
gai brangus. Tat dėkodami 
už gražų musų Pirmininko 
priėmimą Amerikos 'Lietu
vių visuomenei, musų val
džios atstovams, taip pat 
palaikiusiems jį Amerikos 
Ukrainiečiams, Baltaru
siams ir kilusiems iš Lietu
vos Žydams, tos progos pa
sigavę, kviečiame visus bro
lius Amerikiečius kad nieko 
netrukę imtų visose kolioni- 
jose steigti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius.

Sąjungos įstatus ir in
strukcijas siunčiame dauge
lio mums žinomų Jūsų vei
kėjų adresu; mielai pasių
sime ir bet kam, kas į mus- 
tuo reikalu kreipsis. Kau
nas Daukanto g. 3.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Centro Komitetas: 

Vicepirm—Dr. J. Purickis 
Sekr.—A. Bendoravičius, 

Iždin.—Dir. A. Lapinas 
Nariai—Inž. B. Sližys, kan. 
I. Tumas, prof. Z. Žemaitis

TMD. REIKALAI
TMD. DARBŲ PLANAS
Pradėjus budinti Tėvy

nės Mylėtojų Draugijos na
rius iš susnudimo, kas kar
tas atsiranda vis daugiau ir 
daugiau tėvynainių kupie 
atsišaukia pas mane laiš
kais, su įvairiais sumany
mais kaip toliau TMD. pri
valėtų žengti į visuomenę 
kad kuodaugiau atneštų 
kultūrinės naudos. Iš tų 
visų skirtingų nuomonių ir 
patarirpų galima sudaryti 
vieną bendrą nuomonę — 
tai yra kad T.M.D. reikia 
modernizuoti.

Mano nuomonė buvo se
nai kad permainos musų 
veikime yra reikalingos, ir 
tą nuomonę dar labiau pa
sitvirtinau pereitą vasarą 
apsilankęs Lietuvoje, kur 
savo akim pamačiau kas 
yra planuojama ateičiai 
Lietuvos spaudos srityje.

Pasikalbėjus su “Spaudos 
Fondo” vedėju p. Žygeliu, 
“Dirvos” B-vės vedėju p. 
Dundzila, ir “Varpo” B-vės 
vedėja p. Bortkevičiene ir 
kitais patyriau kad Tėvy
nės Mylėtojų Draugija ga
li apsikeisti savo leidiniais 
su Lietuvoje spausdintomis 
knygomis.

Mat, Lietuvoje dabar pa
sigendama Dr. Vinco Ku
dirkos raštų. Inteligentija 
ir mokslo įstaigos dažnai 
reikalauja šitų raštų. Bu
vo planuojama leisti antrą 
laidą Lietuvoje. Jei TMD. 
sutiktų ir pritartų tai “Sp. 
Fondas” ar “Dirvos” B-vė 
sutiktų leisti tų raštų ant
rą laidą su tam tikru atly
ginimu musų Draugijai už 
perspausdinimo teises.

Taigi buvome jau net ir

ir greitu laiku galėtume 
duoti kuopoms ne po vieną 
bet net po kelias knygas.

Tuo tarpu T.M.D. iždas 
pratuštėjęs taip kad jau ir 
sutarčių kokios buvo pada
rytos negalim išpildyt. O 
tos sutartys tai yra išleidi
mas Wells’o Pasaulio Isto
rijos. Du tomus išleidom, 
o trečia jau nėra iš ko leis
ti, reiškia darbas nepabaig
tas. O ka nors turės jį. bai
gti, nes TMD. paėmus ant 
savo rankų tokią atsako
mybę prieš visuomenę ir 
tuos asmenis kurie surišti 
su tuo darbu neša ne tik 
moralę bet ir medeginę at
sakomybes.

Prašomi visų TMD. kuo
pų viršininkai ir nariai bei 
suinteresuoti tėvynai n i a i 
rašyti plačiau ko kas pa
geidauja nuo TMD. ir kuo- 
pkites į krūvą. Garbingo 
darbo turime daug.

A. B. Strimaitis, 
G.P.O. Box 127 New York.

Dr. Šliupo Prašymas
Visų musų mylimas Dr. 

Jonas Šliupas rašo iš Lie
tuvos ilgą laišką Vienam 
savo draugų, V. Daukšiai, 
Brooklyne, kuris tą laišką 
patalpino “Tėvynėje”.

Tame laiške Dr. Šliupas 
apsako savo vargus ir savo 
dirbamus darbus, kurių at
likimui prašo Amerikiečių 
paramos.

Prašo kad mes Amerikie
čiai nors per Tėvynės My
lėtojų Draugiją pagelbėtu- 
me jam išleisti knygą “Me
dicinos Istorija”. Apie tą 
knygą “Dirvos” skaitytojai 
jau girdėjo;ir keliolika per j

l, užsirašė. Jeigu
. . -i n -■ jau guuepatj atlyginimą apkalbėję. d k-- - • -- -•

pkj^nsugryžus rudeniop dar dagiau ^žsh-ašy  t? tM 
turėjom TMD. Valdyba pa- ta knyga greitu laiku butų

DETROIT
Neišgali mokėt pašalpų. 

Destroito miesto valdyba 
susiduria su krizių savo be
darbių šelpimo programe. 
•Jo pilnai įvykdyti negali iš 
priežasties didelės bedarbis 
ir susidūrimo su bankrotu.

Miesto taryba nutarė už- 
daryt dvi bedarbių prie
glaudas, kur arti tūkstan
čio benamių prisilaikė nuo 
žiemos. Jie tapo išvaryti 
į gatvę ir uždaryta miesto 
maitinimo punktai.

Iš kur gauti pinigų mies
to valdyba neišgalvoja.

Pereitą savaitę Fordas 
paskolino $5,000,000 bėgan- 
:iems reikalams padengti. 
Fordas pinigus duoda daug 
engvesnėmis sąlygomis ne

gu paprastai bankieriai ga
li duoti. •

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

visą kaimą!

LONDONAS, Anglija
Sekmadienį, Birželio 28 

Lietuviai dalyvavo Pran
cūzų surengtoje precesijo
je, į kurią buvo pakviesti. 
Diena buvo graži todėl iš
kilmė gražiai pavyko. Tik 
Lietuvių skaičius nebuvo 
didelis. Veik visi Lietuviai 
kurie procesijoj dalyvavo 
turėjo įsisegę tautiškus 
ženklelius. Tuomi dalyva
vimu Lietuviai tarp svetim
taučių gerai pasigarsino.

Procesijoje dalyvavo ir 
dabartinis musų klebonas, 
Kun. Sidaravičius.

Pradžioje Liepos mene- į 
šio Kun. Sidaravičius pra
dėjo rinkti aukų per Lietu
vių stabas pašalpai sergan
čiam Kun. K. Matulaičiui. 
Atsibuvusiame susirinkime 
parapijonys plačiai aptarė 
reikalingumą pinigų apmo
kėjimui ligoninės lėšų. Su
sirinkime Kun. Sidaravi
čius pranešė žmonėms apie 
Kun. Matulaičio sunkią pa
dėtį ir stoką kapitalo ir bu
rnai ragino prisidėti su au- i 
komis.

Kun. Matulaičio šelpimo ; 
reikalą plačiai apkalbėta ir i 
galiaus visi sutiko kad ne- : 
reikia jo apleisti.

Kalnavertis. š

sitarus duoti atsakymą.
Ant nelaimės, radau T. 

M. D. reikalus tokiame pa- 
irime kokiame buvo, nors 
tikėjau kad buvęs seimas 
Chicagoje nors kiek daly
kus patvarkys. Bet išrin
kus sekretorium vaikiną 
kuris nebuvo nei TMD. na
riu, kuris suėmęs seimo au
kas ir nekuriu kuopų mo
kesčius nepridavė į centrą 
ir į jokius TMD. pirminin
ko ir kitų narių reikalavi
mus visai neatsiliepė, mu
sų Draugijos reikalai turė
jo pasilikti sutrukdyti.

Už Dr. Kudirkos raštus 
atlyginimo pinigais mes ne- 
reikalaujam, galime pasi
rinkti knygomis tiek ver
tės kiek mums Kudirkos 
Raštai kaštuoja. Gaudami 
atlyginimą knygomis mes 
savo nariams galim patiek
ti puikios moderninės Lie
tuvoje išleistos literatūros. 
Tik reikia sutvarkyti ir su
stiprinti bei atgaivinti vi
sur TMD. buvusias kuopos,

gatava.
Dr. Šliupas rengia naujus 

veikalus, ir nors jau gilio
je senatvėje, šyinet jam su
ėjo 70 metų amžiaus, bet 
rašyti-dirbti nepaliauja.
. Dr. Šliupas rašo kad “ku
nigams jau ima Lietuvoje 
nesisekti, nesą valdžia ėmė
si griežtų priemonių prieš 
juos. Tas', žinoma, mums 
laisvamaniams labai malo
nu.”

Iš šito galima dasileisti 
kad Dr. Šliupas yra pilnai 
pasitenkinęs dabartinės vy
riausybės pastangomis su
varžyti kunigiją, prieš ku
rios viešpatavimą jis ilgą 
amžį prakovojo.

Visiems laisvamaniams 
reiktų remti ir palaikyt da
bartinę Lietuvos vyriausy
bę, nes ji gerai pradėjo ir 
įvykdys tą ko mes norėjo
me: prašalinimą kunigų iš 
politikos. Nieko blogesnio 
nėra kaip kunigijos, viešpa
tavimas, neskaitant komu
nistų iš kitos pusės.

^xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiHiHniiiniiiiitiiiiiiiiu

i Kas gaus “Dirvai” vieną naują metini skai- f 
tytoją gaus šią $2 vertės knygą dovanų 

f Gaus ir kas pats sau naujai užsirašys)TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS
Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. 
Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

Kaina tik $2.00.

■■ 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
.tiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiian/i/,:
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LIETUVIS BURKE GOLFO
KARALIUS

SPORTAS

LIETUVIS GOLFO ČAM- 
PIONAS

Billie Burke — čampiono 
vardas

Kada Jack Sharkey (Žu
kauskas) pastojo garsiu 
kumštininku, visi Lietuviai 
susidomėjo kumštynėmis. !

Liepos 6 d. Lietuvis Vin-j 
cas Burkauskas — Billie' 
Burke — iš Naugatuck, j 
Conn., laimėjo Amerikos 
golfo čampionatą, dabar vi
si Lietuviai pradės daugiau 
interesuotis golfu.

Jau tūlas laikas kaip Bil
lie Burke aprašomas Ame-! 
rikonų spaudoje, bet kadan
gi pavardė suamerikoninta 
tai tik arti jį pažystantieji 
žinojo kad jis Lietuvis. Jo 
vardas tankiai skambėjo 
sporto puslapiuose sąryšy
je su golfo lošimu, bet Lie
pos 6 d. pragarsėjo visoje 
Amerikoj kaipo Golfo Čam
piono.

Burke sumušė Amerikie
tį biznierių iš Los Angeles, 
Cal., George Von Elm.

Kontestas atsibuvo Tole
do, Ohio, ir tęsėsi penkias 
dienas.

Kova buvo sunki
Kova už šį čampionatą 

buvo labai sunki del to kad 
nei vienas nei kitas lošikas 
neatsiliko vienas nuo kito 
nei per vieną skylę ištisas 
penkias dienas. Abudu bu
vo taip gabus ir pasiryžę 
kad kaip vienas taip ir ki
tas įvarydavo boliukę Į duo
butę su tiek pat užgavimų.

Golfo lošimo ypatybė yra 
ta kad pradėjus nuo pradi
nio punkto, reikia įvaryti 
boliukę (rituliuką) į -pas
kirtą duobukę už kelių šim
tų sieksnių, su mažiausia 
sudavimų. Kuris iš toli pri
muša ją arčiausia prie 
duobukės tas turi geresnę 
progą įvaryt į duobukę ar
ti duobukės atėjęs.

Jiedu turėjo įvaryti bo- 
liukes išeilės į 144 duobu
kių, eidami ratu aplink gol
fo lauką (links) per penkias 
dienas. ■

Burke’o oponentas pasi
taikė toks geras kad ištisas 
penkias dienas įvarė belin
kės į tiek pat mušimų kaip 
ir Burke. Tiktai paskutinę 
dieną ir paskutinę duobukę 
prieinant, Burke boliukę į-

NUPIGINTOS
Trečios Klasės

Laivakortės į EUROPĄ 
l TEN IR ATGAL

nuo Rugpiūčio (August) I D. 
iki Spalių 15 D.

laivu LEVIATHAN Ta“j[ 
New York į Cherbourg - - - $116.00 
New York į Southampton.-} - 138.00

GEORGE WASHINGTON, AMERICA, 
REPUBLIC, PRESIDENT HARDING, 
PRESIDENT ROOSEVELT Ten ir 

atgal 
New York į Plymouth - - - $129.00 
New York į Cherbourg -- 136.00 
New York į Hamburg - - - 145.00

Laivai išplaukia! į visas pasaulio 
dalis kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius agentus arba

UNITED STATES 
LINES

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

GIG Superior Avenue t
GENERAL OFFICES 

45 Hroiithvay 
New York City 

varė iš trijų užgavimų, o 
Von Elm į keturis, tokiu 
budu Burke visą lošį pada
rė 589 kirčių, o Von Elm 
590, vos vieną perdaug.

Jeigu abudu butų užbai
gę lygiomis, butų reikėję 
dar kartą varyti persitik
rinimui.

Kada nčrs vienas atsilie
ka keliais punktais daugiau 
tada žiūrėtojai pradeda ma
tyti skirtumą, o šiame atve
jyje abiem varantis lygio
mis iki galo niekas negalė
jo spėti iki paskutines. Ka
da Von Elm numušė savo 
boliukę pertoli ir nepajiegė 
iš. trečio užgavimo Į duo
bukę įvaryti, jam liko dar 
ketvirtas mušimas, o Burke 
įvarė per tris mušimus.

Apšauktas Lenku
Kaip Šarkis, po sumuši

mo negro Wills buvo neku
riu Amerikos laikraščių ap
šauktas Lenku, taip dabar 
ir Burke Lenku apšauktas.

Bet ne visi laikraščiai jį 
Lenku vadina, Kiti jau ži
no kad jis yra Lietuvis, o 
kiti tik palengva persitik
rins. Lietuviams tuo tarpu 
vis reikia nukentėti kad jų 
žmones Amerikonų spauda 
Lenkams priskiria.

Billie Burke gimė Gruo
džio 14 d. 1902 metais, da
bar yra 28 metų. Jo tėvai 
abu dar gyvi, atvažiavo iš 
Lietuvos apie 30 metų at
gal. Tėvo vardas Petras. 
Billie turi dar du broliu, 
kurie irgi golfu užsiima.

Kaip pradėjo golfą
Burke išmoko golfą lošti 

pasitarnaudamas lošikams 
panešimu golfo lazdų. Tą 
darbą atlieka paprastai bie- 
dni vaikai, gaudami užmo
kėti apie 50c už apnešimą. 
Burke ir yra biednų tėvų 
sūnūs, darbininko vaikas. 
Gal dabar ir gerai gyvena, 
nes tėvas darbštus žmogus, 
bet kada Vincukas buvo 12 
metų amžiaus jau turėjo 
j ieškoti darbo, ir vasarą ei
davo nešiot golfistų lazdas.

Kiti vaikai panešioję už
miršta apie jas, bet Vincas 
pats pamėgo golfą ir pra
dėjo lošti, vėliau gaudamas 
progų net pamokyt turtuo
lius kaip lošti golfą.

Jis paaugęs turėjo eiti Į 
geležies dirbtuvę dirbti, bet
golfo nepametė.

Jau 1923 metais jis stojo 
į kovą už Connecticut ama- 
torių čampionatą ir labai 
gerai pasižymėjo, nors ne
laimėjo, taip kad laimėto
jas Henry J. Topping, žy
mus sportsmanas Naujoje 
Anglijoje jį pamėgo ir pra
dėjo kalbėti kad jis ateityje 
bus geras golfistas. Top
ping vežėsi Vincą su savim 
į Floridą, kur jis gerai pa
sižymėjo ir pasiryžo tapti 
profesionalu golfininku.

1928 metais Burke pra
garsėjo lošyje tarp Pietų ir 
Šiaurės, Pinehurst mieste, 
N. C. Nuo to jis tapo dide
lis golfininku tarpe. Gi jo 
pasižymėjimas pereitą me
tą atidarė jam progą daly
vauti pereitą savaitę Co
lumbus mieste, Ohio, už 
Ryder Taurę. Jo lošimas 
Sciotoj buvo nepaprastas, 
geriausias Amerikonų ty
me. Jis išėjo trečias ir pa
gelbėjo laimėti tarptautinę 
kovą.

Jis lošė 144 skyles Scio
toj ir 144 skyles Toledo j, ir, 
sako sporto rašytojai, išro
dė kaip tik dar pradedąs 
įsijudint. I

Burke yra apie 6 pėdų 
aukščio, tvirto sudėjimo ir 
gražus vyras. Yra ramus, 
lėto budo. Iš savo laimėji
mo jis uždirbo apie $50,000 
ir nuo dabar pelnys dar 
daugiau.

Žiūrėtojų buvo keli tūks
tančiai, kurie užsimokėjo 
įžangos po $2.

Pernykštis golfo čampio- 
nas buvo Bobby Jones, tik
ras Amerikietis iš pietinių 
valstijų. Jis iš profesijos 
yra advokatas, bet uždar
biauja darydamas golfo fil
mas. Jones iš golfo pasi
traukė.

Burke lieka garsesnis už 
Bobby Jones, nes Burke 
per kelis pastarus metus 
kur nors pasižymėjo ir ki
lo aukštyn.

DIRVA

JACK SHARKEY

KOKIA ATEITIS 
LAUKIA ŠARKĮ?

Liepos 22 d. Ebbets are
noj Brooklyne įvyks kumš
tynės Jack Šarkio su Mick
ey Walker, buvusiu pusiau 
sunkaus svorio čampionu.

Nors New Yorko valsti
jos atletų komisija sako tos 
kumštynės bus už pasauli
nį čampionatą, bet laimė
tojui vistiek reikės persi- 
mušti su Smėlingu, kuris 
nesenai Clevelande laimėjo 
prieš Striblingą.

Reikia dabar kad Šarkis 
pasirodytų taip kaip pasi
rodė Billie Burke, ir Lietu
vių vardas pakiltų aukš
čiausia visų kitų sporto pa
saulyje.

Walker yra smarkus
Sporto žinovai rašo kad 

Walker, nors yra žemesnis 
už Šarkį ir 30 svarų ma
žiau sveria, bet yra nepa
prastai smarkus muštukas.

Niekas netiki kad milži
nas Italas Camera galėtų 
sumušt Šarkį arba Smėlin
gą, bet daugelis klausia ar 
Walker negalėtų sumušti 
Šarkio? Daug yra buvę to
kių atsitikimų kaip šis, kur 
menkesni pusiau sunkaus 
svorio vyrai, pametę savo 
eiles ir eidami į sunkiųjų ei
les sumušė sunkiuosius.

Šarkis skaitomas geras iš 
sunkiųjų, o Walker priskai- 
tomas prie geriausių iš sa
vo svorio. Taigi muštynė 
bus labai žingeidi ir trauks 
gal daugiau publikos negu 
Clevelando “čampionatas’L

Walker yra žiaurus mu
šėjas į skilvį. Jis tuomi nu
galėjo daug gerų vyrų. O 
žinovai sako kad Šarkis la
bai bijo mušimo į skilvį. Jis 
tą parodė paskutinėj kovoj 
su Jack Dempsey.

Walker’io šalininkai sako 
kad Walker pradžioj muš
tynių dės pastangas apdau
žyti Šarkį į skilvį, pirm ne
gu leisis Šarkiui užvažiuoti 
sau į smakrą.

Jeigu Šarkis pralaimėtų

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
EUROPA 
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

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

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi savaitiniai išplauki
mai gerai žinomais 
Lloyd Cabin laivais. 
Informacijos iš vie- įfev 

NORTH GERMAN

LLOYD

re, padarys gero biznio.
Gandams kad Smėlingas 

yra poruojamas su Came
ra mažai kas tiki.

Jeigu Šarkis sumuštų sa
vo priešą Walkeri kitą tre
čiadieni, ir paskui nugalė
tų Loughraną (jis Lough
raną jau sumušė pirmiau), 
tada Cąrnera ir Smėlingas 
negalėtų nuo jo išsisukti.

SIRUTIS LAIMĖJO
Brooklynietis jaunas Lie

tuvis kumštininkas Justi
nas Sirutis laimėjo kumšty
nes New Yorke Liepos 13 
d., sumušdamas George La- 
rocco per šešis raundus.

Sirutis yra čia gimęs vai
kinas, virš šešių pėdų auk
ščio, sveria 209 svarus, tai
gi didesnis už Jack Šarki. 
Jis turi gerą ateitį, jeigu 
gaus gerus manadžerius.

prieš Walker’j tai jau butų 
jo pabaiga ir jau'neturėtų 
daugiau progos už čampio
natą muštis.

Laimėtojas šių kumšty
nių turės stoti prieš Tommy 
Loughran Rugpjūčio 27 d. 
Reiškia į mėnesį laiko bus 
kitos kumštynės.

Kiek spėjama, Smėlingas 
šymet daugiau nesimuš, to
kiu budu Italas Camera at- 
siliuosuos nuo kontrakto 
muštis su Smėlingu. O ta
da, kuris šį rudenį laimės 
iš Šarkio-Walkero poros ir 
paskui prieš Loughraną tas 
galės dar Rugsėjo mėnesį 
stoti su Camera.

Madison Square Garden 
korporafcija, kuri rengė 
Šmelingo-Striblingo “čam
pionatą”, pabėgdama nuo 
Šarkio, praras daug pinigų, 
o promoteris Johnson, ku
ris su Šarkiu sutartis pada-i

Gansonas Laimėjo
Springfield, Mass. — Lie

pos 11 d. čia ėmėsi Jack 
Gansonas su Louis Allaire 
iš Kanados. Gansonas lai
mėjo kada Kanadietis ne
galėjo toliau tęsti imtynių.

Winnipeg, Man., Canada. 
— Liepos 8 d. čia ėmėsi J. 
Komaras su Jack Taylor. 
Pasekmės nežinomos.

Los Angeles, Cal. — Per
eitą savaitę turėjo imtynes 
Karolis Sarpalius su Joe 
Savoldi. Išėjo lygiomis.

Ne Naikink Savo Gerklę

pasiimk LUCKY
Uždėkite savo pirštą ant gerklės — ant vadinamojo , 
“Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai palytėjote į 
larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė — kurioje jūsų į 
garsinės gyslos.

Apsisaugokite gerklės suerzinimo pavojaus — atsimink, \ 
jog 20.679 Amerikos gydytojai pareiškė LUCKIES 
mažiausiai gerklę erzinančiais cigaretais.
Vienas gydytojas rašo: T

Aš rukau Lucky Strike todėl, kad jie yra mažiausiai 
gerklę erziną cigaretai.”

Kitas gydytojas rašo:
Aš jau keletą metų rukau Lucky Strike. Mano gerklė 

nepaprastai jautri, tačiau Lucky Strike mažiau ją suerzina 
negu kurie nors kiti cigaretai rinkoje.”

SPRAGINIMU pašalinami tam tikri erziną šiurkštu
mai, kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai jūsų 
gerklės apsauga — prieš knitėjimus — prieš kosulį. 
Apsaugok savo brangųjį baisa.

NEW YORK, Y

© l'J.’Il,

‘It’s toasted"
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradienį, Ketvir
tadienį ir Šešta
dienį, vakarais 
per N. B. C. ra

dio stotis.

St. Louis, Mo. — Liepos 14 
d. Jim Londos nugalėjd Karo
li Požėlą i 50 minutų.

SMĖLINGAS ŠYMET 
NESIMUŠ

New York. — Max Šme- 
linas parvažiavo Vokietijon 
ir pranešė savo manadže- 
riui kad daktaro įsakymu 
jis turys atidėti kumštynes 
su Camera šį rudenį.

Taigi nors išsyk skelbta 
kad Rugsėjo mėnesį Smė
lingas turės ginti savo čam
pionatą prieš Carnerą, da
bar tas viskas atšaukiama.

Smėlingo manadžeris ti
ki (ir labai trokšta) kad 
Walker sumuš Šarkį Lie
pos 22 d. Tada tas Vokie
tis vėl pradėtų smarkauti. 
Kolei Šarkis jam maišysis 
Smėlingas negali tikėti bū
ti čampionu.
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

Trečia Klase antų visų Musų Laivų.

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American Iine
839 Union Trust Big. Cleveland

AMERIKOS MIESTŲ 
SKOLOS

Suv. Valstijų miestų lė
šos 1829 metais pasididino 
$39,000,000 suma, taip kad 
miestų skolos padaugėjo 
$304,000,000 suma.

Cenzo biuro išduota sta
tistikos iš 250 miestų turin
čių gyventoji] 30,000 ir su- 
virš.

Išviso miestai turi skolų 
net $6,130,289,500.

Miestų reikalų vedimo lė
šos visu trečdaliu didesnės 
negu visų Suv. Valstijų fe- 
deralės valdžios.

ŠVEDU AMERIKOS

r NEWYOKK® i
■'MBMlįF ' KLAIPEDA

Ji . ..f PPar- C n t'lLf-yĄ.
TRUMPAS KELIAS} LIETUVAŠVEDIJA

Informacijos ir laivakortes gau- Į 
narnos pas vietinį agentą arba:! 
SWEDISH AMERICA LINE

21 State St. New York City j

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNA IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$17350 
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
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.Dienos Klausimais
BASTILIJOS IŠGRIOVIMAS

Liepos 14 d. suėjo 142* y T7 
metai nuo to kai Francuzi- 
joj, Paryžiuje, sukilę žmo
nės išgriovė Bastiliją, seną 
tvirtovę, kurioje buvo lai
koma politiški nelaisviai.

Bastilijos išgriovimas ir 
Liepos 14 diena skaitosi 
Francuzų laisvės diena. Tą 
dieną užbaigta monarkijos 
viešpatavimas ir buvo pra
džia respublikos.

Nors vėliau respublika 
buvo panaikinta ir Napo
leonas, jaunas smarkus ka
ro vadas, apsišaukė impe
ratorium, bet Bastilijos iš
griovimas skaitosi gimimas 
naujos Francuzijos.

Dabartiniais laikais kas 
užsimojama ir padaroma 
beveik taip kaip suplanuo
jama. Bet tais laikais, 1789 
metais, žmonės, prispausti 
po žiauria Francuzijos ka
ralių letena, nepanešdami 
jungo pasiryžo nusikratyti 
monarkų ir įsteigė respub
liką. Niekam nei į galvą 
neužėjo kad tuo perversmu 
Francuzijoj įsivyraus vie
nas iš garsiausių moderniš
kų laikų imperatorius, ku
riuo buvo Napoleonas. Jis 
pakilo, pragarsėjo po Bas
tilijos išgriovimo; 15 metų 
vėliau jau buvo imperato
rium, o 1812 metais keliavo 
per Lietuvą pamušti net 
tolimą ir jam nereikalingą 
Rusiją.

Tapo sumuštas, gryžo, ir 
galiaus 1813 m. pralaimėjo 
prie Waterloo, ir tuomi už- 

i baigė savo audringą vieš
patavimą ištrėmimu.

“Tėvynė” vėl tik Blogą 
Mato

SLA. organas “Tėvynė”, 
Nr. 28-me minėdama nese
nai buvusius Lietuvos savi
valdybių rinkimus, tame vi
same mato tik “keistų su
metimų politiką”.

Nepatinka jai kad dabar
tiniuose rinkimuose turėjo 
teisę balsuoti tik tie “kurie 
moka kokius nors mokes
čius į valstybės iždą. Ne
patinka kam dalį savivaldy
bių narių išrinko visuome
nė, o dalį priskyrė valdžia.

“Tėvynės” išvada yra to
kia kad buk nuo Lietuvių 
gyventojų atimta teisė bal
suoti, o suteikta “privilegi
jos svetimam gaivalui”.

Tikint “Tėvynei” išeitų 
kad tiktai svetimi (Žydai, 
Lenkai, Rusai, Vokiečiai) 
Lietuvoje teturi nuosavy
bes ir turi teisę balsuoti, o 
Lietuviai visi biedni, nieko 
neturi, todėl jiems atimta 
balsavimo teisė ir juos val
dys svetimi....

Tuo tarpu gi, kaip ir pati 
“Tėvynė” tame pačiame nu
meryje paduoda, svetimųjų 
diduma inėjo tik apie sep
tyniuose ar astuoniuose 
miesteliuose. Tas aiškiai 
prieštarauja “Tėvynės” iš
vedžiojimams ir parodo kad 
veik visoje Lietuvoj pirme
nybės teko Lietuviams.

Taigi “Tėvynės” gili ap
galia “kad Lietuvos vyriau
sybė su savo politika stipri
na svetimo elemento įtaką 
Lietuvos miestuose” yra be
reikalinga ir tuščia.

Toliau, nors tame straip
snyje “Tėvynė” apgailauja 
buk tokiu įstatymu vyriau
sybė “prasilenkia net su

KUMUCIU BOJUS
Keturių Veiksmų Tragi-Komedija Paraše J. J. Zolp

MERGA
Nauji Prenumeratoriai:

pagrindiniais Lietuvos kon
stitucijos dėsniais. Lietu
vos konstitucija garantuoja 
visiems piliečiams lygias 
teises”, bet užmiršta pati 
savo nusistatymą ir už ką 
bara Lieuvos vyriausybę.

“Tėvynė” vis kovoja už 
“konstitucija garantuotas 
teises”. Jeigu taip tai ko 
dabar bartis: kur randa
si daugiau Žydų ir kitų sve
timų gaivalų (jie pripažin
ti Lietuvos piliečiais) ten 
jie demokratišku budu iš
sirinko savo žmones į mies
to tarybą. Kodėl užginčyt 
jiems konstitucijoj garan
tuojamas teises?

Nekuriose vietose Lietu
viai gavo mažiau atstovų 
gal dar ir del savo žioplu
mo, kad klausė opozicijos, 
kuri “boikotavo” rinkimus. 
Keno čia kaltė jei ne tokių 
gaivalų kurie “Tėvynei” pa
tinka ir kurių interesus ji 
gina?

Kada prie socialdemokra
tų ir valstiečių-liaudininkų 
švietimo ministeris Čepins
kis atidarinėjo Lenkų ir ki
tų mažumų mokyklas vals
tybės pinigais, “Tėvynei” ir 
kitiems jos plauko tas išro
dė “demokratiška”, “kons
titucijoj garantuojama tei
sė”. Dabar gi, jeigu ta pa
čia teise pasinaudojant ne-‘

kuriuose miestuose į tary
bas pateko daugiau žydų ir 
kitų, tai jau kaltė dabarti
nės vyriausybės? Ne. Ir 
dar todėl ne kad už žydų 
kandidatus galėjo pabal
suoti daug ir Lietuvių, ku
rie sėdi Žydų kišenėse arba 
kurie savo brolio Lietuvio 
kandidato neapkenčia, kas 
pas mus visai paprasta.

Taigi “Tėvynės” ilgas ir 
karštas išvedžiojimas apie 
savavildybių rinkimų nusi
davimą visai neturi tos bai
sios nuotaikos kokią bando 
išvest.

Amerikos Rockefellerio 
fondui gelbstint, o Londo
no, Paryžiaus, Viennos ir 
Brusselio mokslo draugi
joms padedant, Alpuose ant 
aukšto Jungfrau kalno vir
šūnės pastatyta oro tyrimo 
stotis. Tau yra aukščiau
sia meteorologinė stotis 
Europoje. Ten mokslinin
kai, be oro atmainų, tirs 
dar medicinos ir psikologi- 
jos dalykus.

Per paskutinius du mė
nesiu imigracija Į Kanadą 
sumažėjo 78 nuošimčiais.

Imigracija i Kanadą iš 
Lietuvos sumažėjo daugiau
sia — 98 nuošimčiais. Rei
škia kaip seniau atvažiuo
davo 100, dabar atvažiuoja 
tik du.

LINKSMINKIMĖS
(Kun. A. Vienožinskio)

Linksminkimės, linksminkimės
Pakol jauni esam,

Nebus laikas mums linksmintis
Kad jau pasenėsim,

Kada savo žilą galvą
Jau žemėn nulenksim,

Ir eidami pasirėmę
Grabui vietą rinksim.

Siaudžia, graudžia paukštužėliai
Gražiai čiulbėdami,

Taip linksminkimės jauneliai, 
Dainas dainuodami.

Dabar musų aukso dienos,
Kaklo nieks negraužia,

Daug perupi pakol vienas, 
Ir vargai nespaudžia.

Prieš mus visa čion pasaulė
Atverta ant svieto:

Kur nukaksim ten atrasim
Mes del savęs vietą.

Kožnas vienas mumis myli,
Ant rankų nešioja,

Vien tik kvietkas ir gražybes
Mums po kojų kloja. ... ■

O jei padoriai gyvensim,
Kaip liep’ musų stonas, 

Mylės mumis Ponas Dievas
Ir kunig’s klebonas.

GYVENIMAS SUGRIAUTAS-
Gyveninis sugriautas, audrų sudaužytas,
Banguoja lyg jura audroj,
O aš begalinių vargų prikankytas
Liustauju, blaškaus vienumoj....

Man laimė šypsojos viliodama sielą
Ir žaidė su jaja širdis,
Dabar ji pranyko, ir man nebemiela,
Nes laimė, žinau, nebegryš....

Jei žydinčios laimės nebūčiau pažinęs
Ir josios neskynęs žiedų,
Šiandieną nebūčiau aš taip nusiminęs
Ir rasos neplautų veidų. ...

Šiandieną kur einu, vis laimė vaidinas,
Ir tiesia auksuotus sparnus,
Bet jos nepasiekti.... ji veltui tik pinas 
Ir drumsčia svajones-sapnus....

Jonas Morkūnas.

(Tąsa iš pereito num.)

Zenonas (džiaugiasi Simu): Vaikeli, 
kas galėjo tikėt kad iš tokios audros kas 
išliks gyvas.... (Antosei) Antute, ma
tai, Simukas sugryžo, sveikas.... Jau na
mie, ir leitenantas.... Musų maldą ir 
ašaras Dievas išklausė.... Motin, kur tu, 
eik šian....

Barbora (už durų): Ko norėjai? 
jau mačiausi. Gaminu valgyt, matai, 
alkę nabagučiai....

Zenonas: Motin, atnešk tą bonkutę

Aš 
iš-

Zenonas: Motin, atnešk tą bonkutę ką 
aš slapsčiau.... (Glamonėjasi prie Simo.)

Justas: Sustok ašarojęs, eik atnešk tą 
užkerėtą senobinę. Man gerklėje lyg kas 
karštą geležį butų įkišę. Reikia atvėsint.

Zenonas (sutinka Barborą su bonka): 
Sveikas, sūneli.... (užgeria.)

Simas: 
karienės.

Zenonas
Rokas:
Zenonas: Kas čia dabar, vyrai: niekas 

nenorit! (Pastato bonką ant stalo.)
Justas: Niekas nenori? Kam duoti kas 

negeria. Mėginau naminėlės. Kaž ko ne 
taip gardi. Vėliau išmoks visi dirbti, bus 
geresnė.

Augustas (nusijuokia): Tas pats Jus
tas....

Justas (prisipila pilną stiklą iš bonkos 
ką Zenonas pastatė): Tu, užkeikta, užke
rėta. Kiek vargo ir nelaimės šiame pa
saulyje tu paskleidei, kiek našlaičių ašarų 
praliejai, kiek visokių nuodėmių, tau va
dovaujant, žmonės papildo! Aš būdamas 
teisdarys, turėdamas tave savo rankoje, 
nuteisiu visam amžiui į kalėjimą! (Stai
ga išgeria.)

Simas: Justai, tavo prižadas?
Augustas: Matyt kariumenė jo budo 

nepakeitė!
Justas: Mano budo nepakeitė, teisybė, 

bet tu čia naujo amato išmokai. Ką aš 
pradedu užmiršti musų “tobulus” Augus
tinas dabar ima sekti. (Prisipila stiklą, 
pakėlęs laiko) Simai, tu man daugiau ne 
viršininkas, tavo įsakymų neklausau.

Jievutė: Jus didvyriai, kariškose dai
nose išdainuoti. Ant baltų žirgų, kaip 
plieno stabai; švilpia link priešo. Šviesus 
kardai lyg žaibai žaibuoja. Plevėsuojan
čios vėliavos viesulo smarkumu pirmyn, 
pirmyn.... siaučia!....

Autose: Skambėjimas, braškėjimas kar
dų, klyksmas sužeistų ir mirštančių, žven
gimas arklių.... momentas.... tyla.... 
Ura!.... priešas apgalėtas!

Rokas: Šitaip? Kur tokį puikų paveik
slą įsivaizdinot? Poeto daina. Tokio po
eto kuris nėra matęs moderniško karo bai
senybių. .

Antosė:. Man rodos kad kare labai sma
gu ir romantinga!

Simas (jon pažvelgęs, išsišiepia): Ra
portas iš apkasų į generalinį štabą tankiai 
skambėdavo sekančiai: Leitenantas Sima- 
šius, priešakyje būrio kareivių, užpuolė 
Vokiečių kulkasvaidžių lizdą; su mažais 
nuostoliais, išnaikino cimentinę apkasų 
tvirtovę, sugryžo paėmę keliolika Vokie
čių į nelaisvę.

Justas: Ką tu ten, reginis visai kitoks, 
geriau sakytų: Leitenantas Simašius su 
buriu vyrų slenka prie Vokiečių apkasų 
kaip driežai ant pilvo per purvyną iš vie
nos duobės į kitą, pilnas dvokiančio užnuo
dyto vandenio. Kai kirmėlės ar vabalai 
knisasi žemėje užkariauti kelis colius že
mės nežinia kam. Nevalgę, negėrę, susi
draskę, susibraižę per aštrių vielų dyglius, 
apsupti nuodingų durnų, slenka melsdami 
Dievo kad pagelbėtų kuodaugiau užmušti, 
nors Jis išdavė penktą prisakymą, “Neuž
mušk”. (Pasipurto) Turbut pasigėriau. 
(Išgeria stiklą.)

Jievutė: Nepasigėrei, brangus Justai. 
Tik karo baisenybės, jūsų vargai, kančios 
išsiliejo iš tavo sielos. •

Rokas: Duokit Justui dar pora stikle
lių tai jis tikrą prakalbą išrėžš.

Justas (pamažu prisipila dar stiklelį): 
Į sveikatą mano draugų kariauninkų, ku
rie gryžo sveiki iš to žmonių sutverto pra
garo. Į atmintį tų kurie guli Francuzijo
je po balsais kryžiais, neužmatomose eilė
se ; į atmintį tų kurių nei vienos dalelės su
draskyto kūno nerasta apkasų purvuose. 
(Pamažu padeda neišgertą stiklą ant sta
lo, lėtai užsiima akis) Dievai galingi, sau
gokit pasaulį kad nereikti] matyt daugiau 
tokių reginių....

Barbora (tarpduryje): Vakarienė, pra
šau, visi užkąsime, pasikalbėsime.

Antosė: Eiva, Simai. Nepalik Jievutės.I

Simas (ima Jievutę už rankos, išeina): 
Rokai, ir tu nepasilik. (Visi išeina.)

Justas: Kaž kas taip gerklėj sausa, 
duok stiklą vandenio.

Zenonas (Pastaba: Kada degtinės viri
mo katilą išneša, stiklas su degtine lieka 
užmirštas. Zenonas paduoda Justui tą 
stiklą su degtine, manydamas kad duoda 
vandenį): Štai, Justai, tu mane sugraudi
nai.

Justas (geria, staiga sustoja): Stebuk
lai, iš vandenio šnapsas virto!

Zenonas (nori paimt stiklą): Eiva, mo
tina turi ką nors užkąsti.

Justas (suka stiklą šalin): E, šito ne
gausi. Čia ką kitą atradau! (Išeina stik
lą nešinas.)

(Uždanga.) * * *

U
Šie nauji užsirašė knygą 

Juros Merga”:

Ačiū, teveli, dabar ne, prie va-

(i Roką): Tai tu, Rokai. 
Drauge su Simu, vėliau.

TREČIAS VEIKSMAS 
Vasara, 1923 metai, 

pats kambaris, labai apleistas. VisiTas 
rakandai netvarkoj, nešvaru. Uždangai 
pakilus, Zenonas kampe girtas snaudžia. 
Barbora degtinę verda. Vaikščioja apsi
vėlus, nešvari, ir niurzgia išmetinėjimus.

Kambaryje yra senas grafofonas.

Scena 1.
Barbora ir Zenonas.

Barbora: Aš sakau kad tau daugiau 
pinigų neduosiu. Jau veik treji metai kaip 
tu nedirbi, ar tu manai kad aš tau duoną 
uždirbsiu?....

Zenonas: Tylėk, boba, aš tau uždirbau 
duoną per dvidešimts tris metus, tu dabar 
negali man uždirbt?!

Barbora: Tu visai pasileidai.... Na
mas buvo išmokėtas, praskolinai.... ir ve 
jau visus pinigus praleidai. Nenori dirbt, 
turėsim ubagais eiti.

Zenonas: Tu kvaile, kol tu virsi šitą tai 
mes ubagais neisim. Juk gerą padarai!

Barbora: Kad ir gera, bet visos mote
rys jau išmoko ją virti, nėra kam parduot.

Scena 2.
Tie patys ir Simašienė, Žiogienė.

Simašienė 
kus): Alo, 
išsigerti ?

Marbora: 
viriau.

Simašienė: Aš sakau kad tu išverdi taip 
kaip tik “Underufką”. Geras štofas.

Zenonas (apsilaižęs): O aš kas, ar šuo? 
Kur mano stiklas?

Barbora: Eik šalin, jau ir taip girtas, 
į ką panašus, kaip tik kiaulė. Negausi.

Simašienė: Ar gaila? Tau nieko nekaš
tuoja. Duok.

Barbora: Lai geria, greičiau pastips. 
Te (duoda stiklą).

Žiogienė (baldosi už durų).
Barbora: Kamin.
Žiogienė (ineina): Gerą dienelę. Sima

šiene, jau tu čia!
Simašienė (stikleliu rankoje): Atėjau 

pamėginti tos gerosios naminėlės kurią 
Barbora padaro.

Barbora: Štai ir tau. Ąš kad padarau 
tai bracia geresnė už prieškarinę.

Zenonas: O man daugiau neduosi?
Simašienė: Ak tu, nabaguti! Še ir tau, 

kad ji neduoda tai aš duosiu.... (paduo
da stiklelį). Gerkime, (visi geria.)) Tai 
gyvenimas, kai]) tiktai rojuje. Nieko ne
dirbt, o gert tai įvalias.

Barbora: . Tai dar po vieną. (Pilsto) 
Gerkime visi.

Žiogienė: Gerkim kad duoda, 
dovaną negalima laukan pilti.

(Bus daugiau)

(nešvari, gerokai išsitrau- 
kuma, kaip einasi? Ar turi

Šiur, štai, ragauk, ką tik iš'

Martinas A. Mizer iš Chi
cago, Ilk, nuolatinis prenu
meratorius “Dirvos” lei
džiamų knygų, rašo: Ir aš 
nenoriu pasivėluoti ir pasi
likti be tos puikios apysa
kos kuri eina per “Dirvą”, 
vardu “Juros Merga”. Už
sisakau knygą dabar, kad 
mano vardas nebūtų aplen
ktas, o pinigus prisiųsiu 
kartu su prenumerata už 
už “Dirvą”, kada pasibaigs.

Mis. • M. Zatcavitch, iš 
Londono, Anglijoj, rašo: 
Siunčiu 10 šilingų ir prašau 
prisiųsti man knygą “Du 
Broliai” ir užrašyti apysa
ką “Juros Merga”. Už li
kusius užrašyti “Dirvą”. 
Vėliau prisiųsiu daugiau už 
laikrašti.

Z. M. L. D. iš Chicagos, 
kurio keturios paslaptingos 
raidės randasi tarp prenu
meratorių visų “Dirvos” iš
leistų knygų, rašo: Nors 
dabar bedarbė, bet užsira
šau knygą “Juros Merga” 
prisiųsdamas $1.

Barbora Dvilaitė, iš Chi
cago, Ilk, nuolatinė prenu- 
meruotoja musų knygų, už
sirašė apysaką “Juros Mer
ga” prisiųsdama $1.

Juozas Mileris iš Gardeli, 
Sask., Canada, rašo: Kaipo 
“Dirvos” skaitytojas, užsi
sakau knygą “Juros Mer
ga” už $1, ir už 20c prašau 
prisiųsti man knygelę “Du 
Broliai”.

Juozas Bubnis iš Union 
City, Conn., rašo: Siunčiu 
$3; iš jų $2 už “Dirvą” ir 
$1 už knygą “Juros Mer
ga”.

KAS DAUGIAU?
Tapkit prenumeratorium 

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

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

Dievo

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautu»5n, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

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

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

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

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

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

Dainelės
piano.

Chorams
Rašykite

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

■ Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio, Kalendorius.

Adresas:
“MARGUTIS”

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

lengvutes su pritarimu 

pigu ir naudinga.
savo giminėms ar pažy-

TIKRI IR
NETIKRI 

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

.“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, U.
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DIRVA

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Tokia tai apsireiškė painiava. Taip 
praslinko dar kelios dienos, su kiekviena 
diena jo sveikata gerėjo, žaizdos reikšmė 
menkėjo ir jis pradėjo kalbėt apie gryžimą 
pas savus, bet ta kalba buvo su dideliu ne
noru. Tą išgirdus Geruta sudrebėjo. Ji 
neįsivaizdino, ar buvo pamiršus, kad Ra
mojus ne čia priklauso, arba jeigu ir žino
jo kad jis ne iš čia paeina, turbut manė 
kad jis visada sirgs ir ji, jam pasitarnau
dama, galės būti arti jo. Dabar gi, sugryž- 
tant sveikatai, jai grąsina netekimas jo. 
Ar gali būti kas skaudesnio kaip skyrimo
si valanda su tuo prie kurio jos širdis taip 
priprato, kuriuo akys taip grožėjosi!.... 
Neužpildoma tuštuma liks jos gyvenime, 
padarydama net patį gyvenimą beverčiu. 
Ar ne tam ji gyvena kad ją kas mylėtų, 
kad ji mylėtų?.... Argi liks vienai nešti 
gyvenimo našta, kuri tokia sunki, vargi
nanti ?....

Vieną kartą, gailiai apsiraudojus kad 
jo tuoj neteks, inėjus į Ramojaus kambarį 
ir radus jį miegantį, patylomis priėjus, il
gai ir meiliai žiurėjus į jo veidą, vogtinai 
prisilenkė ir pabučiavo jo lupas.

— Ulele! — pramerkdamas akis pra
tarė Ramojus, nes sapne matė savo palik
tą žmoną.

— Kas tai? ką tu sakei-? — klausė su- 
sirupinus Geruta.

— Aš sapnavau.... nieko.... — at
sakė pasipurtindamas jis, ir atsisėdo ant 
krašto savo guolio, žiurėjo į Geruta taip 
keistai, ir ji jam išrodė labai viliojanti ir 
gra.ži-

— Ar ne savo paliktą meilužę sapna
vai?. ... — lyg pavydu apsimetus, lyg no
rėdama patirti ar jis ką mylėjo, klausė ji.

— Aš viską sapnuoju, neturėdamas 
ką veikti, — atsakė jis, maišydamas min
tis, nenorėdamas kad ji ką daugiau apie jį 
patirtų, ir taip žiurėjo į ją akis įsmeigęs 
kad ji net pradėjo nerimti. Jam kaip tai 
pabudo mintis kad Geruta pati jam į glėbį 
siūlosi...... Reikia tik švelniau, meiliau su
ja apsieiti.... Ji nėra mergelė, bet jau 
moteriška, pažinus vyrą, gal dabar ilgisi 
vyriškio, užtai prie jo taip lipšni, meili...

Kaip tik šios mintys Ramojaus galvo
je pasisuko jis jau negalėjo jų atsikratyti. 
Jausdamas pusėtinai sveikas, pradėjo be 
paliovos apie Gerutą manyti, bandydamas 
išgalvoti visokiausius budus ją labiau 
lioti. Jautė jis savo vyriškumą, kurs 
šiolei apsireiškė tik karo darbuose ir 
turėjo kada apie moteriškas svajoti.

Kada išsikalbėjo su Žvingių ir tas pri
siminė jog bene bus jo valdovas gana svei
kas vykti į savo pilį, Ramojų dar labiau 
apėmė mintys Geruta pasinaudoti, nes iš
vykus gali pradingti proga ant visados.... 
Kada jis paniuręs vaikščiojo ir Geruta jį 
matydama prieidinėjo ir kalbino, klausi- 
nėdama jo nerimo priežasčių, jis tik labiau 
buvo gundomas prie sau žinomo darbo. 
Jame siautė pagundos tik griebti ją į glė
bį, kaip yra vyro prigimta stengtis pasi
naudoti moteriška kuomet pasimato tam 
galimybės.... O tai nabaigei skaudu bu
vo žiūrėti kaip jis, kokių tai sielgraužų 
kankinamas, tyli ir neišsikalba. Gal jis 
ją myli bet nedrysta prasitarti, manė ji 
sau; gal kitokie rūpesčiai jį ėda....

— Pasakyk, Ramojau, ką tu mąstai? 
nebijok manęs.... — ji lyg gundinte gun
dė jį prie to ką jis ruošėsi daryti. — Juk 
jau tuoj mudu skirsimes, o tu man nieko 
nepasakei.... Kaip, aš tau atsidėkavosiu 
už tavo suteiktą pagalbą.... Juk tik per 
tave aš esu gyva, tu išgelbėjai mane iš 
Fengo nagų.... Už mane tu skausmus 
kentei....

— Taip likimo lemta, atėjau tau į pa
raiką, bet gelbėjau savo žmonėms, ir nuo 
jų man padėka priklauso....

— Bet nuo manęs daugiausia, nuo tos 
kuri tiek vargo pernešė, neturėdama ra
maus kampelio apsistoti, čia jį rado, ir lai
ku sulaukė to kurs padėjo nugalėti žiau
riausius priešus. Kiti priešai nėra baisus, 
jie yra musų tik paprasta užmauda, kurios 
lengvai atsikratom.... Likimas man tave 
atsiuntė, bet kaip aš jam išmetinėju kad 
tik laikinai.... Kai išvyksi, jeigu čia ne
apsibusi, ši “baisi juros merga” tave visa
dos minės....

— Turėsiu išvykti ir palikti tau viską 
nes tavo tas ką užgyvenai. Aš ėjau čia tik 
gelbėt savo žmones nuo juros baisūnų, o 
kadangi tu čia valdai ir moki juos ginti, 
tau pridera su jais gyventi ir toliau. Aš 
turiu kur gyventi, ne užkariavimams at
ėjau. ...

4- Bet argi nenorėtum užkariauti? ar 
nesinorėtų tau čia likti ant visados?....— 
priminė jam Geruta, tik nežinia ar jis su
prato ką ji sakė, ar nenorėjo suprasti.

Artinosi vakaras; jiedu, išėję į orą, 
matė kai iš vakarų užeina tamsus juodas 
debesys. Debesys buvo dar toli-toli už ju
ros, vos tik kraštas kilo iš vandenų, kur 
slinko slėptis saulė. Kadangi diena buvo 
karšta ir tyki, tą naktį užeis lietaus su 
perkūnija.

Kada jiedu persiskyrė, Ramojus ilgai 
vienas vaikštinėjo, paskendęs sau žinomo
se mintyse. Dangus tuo tarpu juodėje. Pa
lengva temo ir sutemo. Tolumoje jau švai
stėsi žaibai, girdėjosi kurti perkūnija, ku
ri nors, labai išlėto, darėsi aiškesnė.

Su juodėjančiu ir audringu dangum 
juodėjo ir Ramojaus mintys apie Gerutą. 
Laukė jis tik vidurnakčio kada visi bus su
migę. ... Juk ji pati jį prie to gundo....

Naktis. Ištolo, aplinkui eidama, įsi- 
siautė perkūniją ir užėjo ant jų. Žaibai 
dangų raižė, nušviesdami žemę ir jurą.

Su drebančia širdžia, visas geismų 
perimtas, bet ir ne be baimės, slenka jis 
per didįjį kambarį, kurs buvo tuščias, į ki
tą namo šoną, kur savo kambaryje miego
jo Geruta. Priėjo vogtinai prie jos kam
bario durų. Jos nebuvo uždarytos, ir jis, 
prie adverijos prisirėmęs, žiurėjo į ją, per 
lango kiaurinę žaibo nušviečiamą, kuri ro
dos miegojo, bet labai neramiai. Norėjo 
eiti į kambarį, bet bijojo kad ji neišbustų 
ir kad nepamatytų jo žaibų šviesoje. No
rėjo kad žaibai pasiliautų, nes, nors žai
bams sublyksint galėjo matyt ją gulinčią, 
palaidais plaukais, ir tik pusiau užsiklo
jusią, bet jeigu ji prasimerktų gali jį pa
matyti ....

Ryžosi eiti prie jos ilgiau nelaukda
mas. Pirštais pastūmė labiau duris kad 
galėtų ineiti. Durims pagirgždėjus tuo 
tarpu žybtelėjo žaibas ir staiga trenkė 
smarki perkūnija, kas jį labai išgąsdino, 
ir Geruta išbudo. Norėjo jis bėgti šalin, 
bet bijojo kad nesubildėtų kas ir ji nepa
justų jo... . Pastiręs, net dvasią sulaikęs 
stovėjo, užsiglaudęs toliau nuo adverijos. 
Tuo tarpu išgirdo Gerutą tariant:

— Ramojus.... Ramojus.... ak kad 
jis čia butų.... nebaisi butų man perkū
nija. ... Ak kad jis žinotų kaip aš jį my
liu .... nesiruoštų mane palikti....

Kada žaibas vėl blykstelėjo jis per du
rų plyšį matė ją sėdint guolyje. Staiga 
davęs per langą vėjas užtrenkė duris, kas 
jį taip išgąsdino jog vos širdis neiškrito. 
Bet dabar galėjo pajudėti ir pradėjo slink
ti pasieniu toliau nuo durų. Pats savęs 
susigėdo ir ėmė barti save už savo piktas 
mintis. Nusprendė daugiau su Geruta ne
būti, tuoj vykti atgal pas savo vyrus.

(Bus daugiau)

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

DZŪKIŠKA J IEVUTĖ
Davė Dzevas man mergicų 
Jievueės vardeliu, 
Cik reikėjo Adomucj
Ganei už vyrelį.'

Aš nuėjau pas šulnelį 
Vandenėlio sėmei, 
Ir atėjo Adomucis — 
Prašo acigerci.

Aš pastačiau viedružėlį 
Trupucį silsėcis.
Po žodelį ir po antrų 
Pradzėjom kalbėcis.

Vadzin mane į sodnelį
Biskį pauksniauci, 
Pasilsėci, pakalbėci, 
Pasiobuoliauci.

Ir pradėjo mane gundzyc 
Pradzėjo prašyci
Nuo saldzinės obelaicės
Obuolius raškyci....

Prisiraškę obuolucių
Susisėdom valgyc, 
Ir išdrysęs Adomucis 
Pradzėj’ mane žnaibyc.

Apkabinys mane spaudžia, 
Neleidžia pabėgti,
Aš kantrumo nedaeekus
Ėmiau garsiai rėkei.

Ir ateėjys tėtušėlis 
Pradzėj mane barei, 
O tų unevatų, ledokų 
Žadzėjo pakarci.

Adomucis susigėdzys
Prašo dovanoci,
Sako: “Noriu su Jievuci 
Susišliubavoci....”

Šitie žodžiai Adomucio
Mane sugraudzino,
Kad jau mani prie cėvelio 
Ženycis kecina.

Sakau: “Žinai, kolei jaunas 
Nori išdykauci,
Kad kecina tai ir ves —' .
Nenorės priganei....”

—L. U.

Paklusniausias žmogus
Velnias pavirtęs įtakingu 

visuomenės veikėju sušau
kė didelį mitingą. Užlipęs 
ant silkinės bačkos pradė
jo mitinguoti.

“Aš tveriu partiją ‘Blo
gumo’,” šaukė jis apsipu
tojęs. — Man reikia paklus
nių tavorščių rėmėjų:

Kas norit vaikus ir 
nelius žudyti?

Kas norit merginas 
moteris žaginti?

laisvos prosti-

se-

ir

KaKodėl nedainuojat?
de keli metai laiko atgal 
papos atstovą Msgr. Zec- 
chinį Kaune apmėtė kiau
šiniais, Kauno poetai para
šė poeziją kaip

Monsignor Zecchini
Gavo į kaktą kiaušinį, 

O apie Msgr. Bartoloni jo
kios poezijos nesudeda. 
Galit padainuot kaip —

Monsignor Bartoloni 
Išvytas į Rymą
Valgyt makaroni....

ir tt.
Su Pagarba.

Kapliuotas patarimas
Vienas ūkininkas: Žinai, 

Jurgi, tas mano arklys? tu
ri tiek supratimo kiek aš!

Jo draugas: Tss! Tylėk 
ir niekam apie tai nesakyk, 
juk gali prisieiti tau tas ar
klys pasiūlyti parduoti!

V.

Įsakymą išpildė
Jaunavedė: Mamyte, su

sibariau su savo vyru ir jis 
man liepė eiti tiesiai Į pek
lą....

Jos motina: Gerai ir pa
darei,' dukrele, kad tiesiai 
pas mane atėjai. V.

šlykščius raš

vogti ir būti 
žmogžudžiais? 
pragarsėt bu-

Kas norit 
tucijos?

Kas norit 
tus leisti?

Kas norit 
plėšikais ir

Kas norit 
delio garbe?

Minia tyli, nei vienas ne
atsiliepia.

Agitatorius vėl surinka:
Kas norit būti visų mano 

šešių sumanymų pildyto- 
jai?

— Aš, mielas tavorščiau!
— atsiliepė komunistas.

P. Kriukelis.

Truputi sužeistas
— Vytai, ar nežinai, kas 

atsitiko su mano Kaziuku? 
—klausia senas kaimietis 
nesenai grįžusio iš karo ka-

osi

Dar viena profesija
— Tamstos pragyvenimo 

šaltinis?
— Esu advokato vyras.
— Tamsta niekus kalbi!
— Ne. Mano žmona nese

nai baigė teisių mokslus ir 
dabar yra advokatas. Aš gi 
—jos vyras.

1931 KALENDORIUS 1931
Liepos-July

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

19
20
21
22
23
24
25

Vincentas Paul. Šventaragis, Sluksnė 
Česlovas. Anis, Tautgine
Praksėda. Rimvydas, Pasargė 
Marija Magdalena. Aksė, Skiragis 
Apolinarijus, Tautvilas, Ilgė, Kinte 
Kunigunda. Seigis, Ira 
Jokūbas. Mantgirdas, Aušra

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

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

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

•
Pažymėtini Istoriški Nuotikiai

1399 m. Liepos 12 d. Vy
tautas kovėsi su Totoriais 
prie Vorsklos upės ir tapo 
nugalėtas. Norėdamas gau
ti Jogailos pagalbą turėjo 
pažadėti pavesti Lenkams 
Lietuvą, jeigu Vytautui mi
rus neliktų jo įpėdinių.

1920 m. Liepos 12 d. Lie
tuva pasirašė taikos sutar-

tį su Rusais Maskvoje.
1262 m. Liepos 13 d. Že

maičiai sumušė kryžeivius 
su jų talkininkais Danais 
ir Švedais. Tame mūšyje 
žuvo Žuvėdų (Švedų) ka
ralaitis Karolis. Pilys ku
rias kryžeiviai buvo Lietu
voje įsistatę viena po kitos 
perėjo Žemaičiams.

reivio: — juk judu, rodos, 
tame pačiame pulke tarna
vot?

— Tai, mat, Kaziukas 
truputį sužeistas, — atsakė 
kareivis.

— Tai, gal greit pargrįš?
• —Vargu, dėde, mat jam 

armotos šovinys galvą nu
traukė. ...

Nepriimtinos sąlygos.
— Už tamstos duodamas 

mano sunui gimnastikos pa
mokas aš galiu tamstai duo
ti, kasdien vakarienę.

— Tiek darbo ir tik va
karienę? Tai geriau aš da
vinėsiu pamokas tamstos vi
rėjai, tai gausiu visą išlai
kymą

PRENUMERATA JAU PRIIMAMA

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

JUROS
MERGA

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
“JUROS MERGA” taip pat bus bpie 300 puslapių didumo — 

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

KAINA bus ta pati kaip ir kitų iki šiol leistų “Dirvos” kny- 
gaus šią 
tvirtuose

gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuojaus, 
didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 
audimo viršeliuose.

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

prenume-

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

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

INTURKE
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Bažnyčios varpų “paklydi
mo” istorija.

Inturkė yra nedidelis U- 
tenos apskrities miestelis, 
apie kurį iki šiolei niekur 
neteko girdėti: nei knygo
se, nei laikraščiuose jokių 
korespondencijų, lyg rodos 
jo visai ir nėra. Miestelis 
randasi tokiame Lietuvos 
užkampyje tarp ežerų, kad 
ir didysis karas jo nepalie
tė.

Inturkė gyventojų turi 
apie 200. Įstaigos yra šios: 
pradžios mokykla, pašto a- 
gentura, ir girininkija.

Nuo neatmenamų laikų 
miestelyje stovi medinė ba
žnyčia. Šalia bažnyčios yra 
taip pat medinė varpinyčia 
su skardaus balso varpais, 
kuriuos Rusams bėgans bu
vo nuo valdžios Įsakyta iš
vežt Į stotj. Įsakymas bu
vo vykdomas. Paruošta 
padvados ir išvežta. Ka
dangi buvo vežama nakties 
laiku tai vežėjai “paklydo”, 
nenuvažiavo Į stotį bet 
“Lietuvos karaliaus” darži-

: 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 Superior avė. Cleveland, Ohio

PAJIEŠKAU pusseserę Marijonų 
Glinskiutę, po vyru Sinkevičienės. 
Paeina iš Karužų kaimo, Rudamino 
parapijos. Ji pati prašoma atsišau
kti arba žinantieji prnešti.

Ona Bubnienč
374 N. Main St. Union City, Conn.

PAJIEŠKAU Kazio Braciškos — 
nesenai gyveno Clevelande, dabar 
nežinau kur. Yra svarbus reikalas.

Mare Dagilaitis
3293 E. 132 St. Cleveland, O.

BEN BRAZIS
— Popieriuotojas ir Maliavotojas — 
Taiso įvažiavimus, šaligatvius, buda- 
voja garadžius ir porčius. Kainos 
prieinamos. Popieriuoja už 20c nuo 
roliuko. Kreipkitės

5905 WHITE AVENUE 
Phone FLorida 3533-W.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UžKVIEčIAM VISUS.

PORTAGE MARKET 
CO.

Turime didelę daugybę jaunu 
šio pavasario ančių.

Lietuviams patogi vieta

6921 Wade Park Ave.
ENdicott 9764 ar 0144

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

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

X Ofiso Telefonai Namu X 
•£ MAin 1773 KEnmore 4710W 4 
į P. J. KERŠIS | 

1426-8 Standard Trust Bldg. Į- 
X Baigęs teisių mokslų Cumber- X 
T land Universitete ir darbuojas T X su Teisių ofisu advokatų X 
X Collister, Stevens ir j. 
4 Kurzenberger X 
X Su visais teisiu reikalais Uotu- ” 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai X 4 kreipkitės prie musų.

nėn. (“Lietuvos karalium” 
vadina P. kaimo gyvento
ją). Sumanus “Lietuvių 
karalius” varpus išsaugojo 
iki Vokiečių išėjimo. Nors 
Vokiečiams ir buvo Įskun
dęs minėtus varpus tuo lai
ku buvęs Vokiečių pasta
tytas “Inturkės galva”, bet 
“Lietuvių karaliaus rūmuo
se” Vokiečiai varpų nera
do.

Vokiečiams išėjus varpai 
buvo grąžinti bažnyčiai, ir 
kunigo Įsakymu pirmą kar
tą buvo skambinama už iš
daviko dūšią. Bet išdavi
kas dar sveikesnis liko, nes 
prie Vokiečių gyvendamas, 
kaip rojuje, tokį didelį pil
vą išsiaugino kad nabagas 
vos galėjo paeiti. Žinoma, 
Vokiečiams išėjus pasibai
gė ir jo “rojus”. Prisiėjo 
sunkiai dirbti. Sunkiai dir
bant išTigoto pasidarė svei
kas, nes pranyko pilvas, ir 
liko toks greitas kad net 
apsiėmė nuo “zuikių” sau
got mišką.

Lenkuojantis gaivalas
Šventadieniais, malonus 

varpų balsai sutraukia bū
rius apielinkės žmonelių pa
simelsti. Prieina ne tiktai 
Lietuvių bet ir “Lenkų”. 
(Inturkės apielinkėje yra 
žmonių kalbančių panašiai 
Į Lenkų kalbą, tai ir vadi
na save Lenkais.) Bažny
čioje net pamaldos laiko
ma vieną sekmadienį Lie
tuviškai, antrą Lenkiškai.

Vieną metą Velykų pir
ma diena pripuolė Lietuviš
kai, tai kunigas eidamas 
aplink bažnyčią ir užgiedo
jo Lietuviškai, bet “Len
kai” neužsileido — jie pra
dėjo giedot saviškai. Taip 
ir apėjo aplink bažnyčią 
kiekvieni savaip garbinda
mi Dievą.

Kartais tarp Lietuvių ir 
“Lenkų” buna ir peštynių. 
Tokios peštynės buvo Len
kų okupacijos laikais. Ta
da “Lenkai” norėjo išvežti 
kunigą, nes jų nuomone pa
maldos turėjo būti visada 
Lenkiškai, bet kunigas pa
laikąs Lietuvių pusę, nors 
kunigas ištikrųjų laikėsi 
bešaliai, ir Lietuvių čia yra 
daug daugiau negu tų pa
sivadinusių “Lenkų”. Dė
lei to jie nieko ir nepadarė. 
Nors buvo pasamdę vežimą 
kunigui išvežti, bet jis pats 
nesėdo, o jie įkelti nepajie- 
gė, nes kunigas buvo labai 
drūtas ir stiprus. Taip vis
kas ir liko.

Yra aštuonios krautuvės, 
visos Žydų. Pirmiau buvo 
dar dvi Lietuvių, bet viena 
neišlaikė konkurencijos ir 
užsidarė, o antra išsikėlė į 
kitą miestelį. Ją laikė die
vobaiminga našlė, o ka? ku
nigą iškėlė į kitą vietą tai 
ir ta krautuvė kartu persi
kraustė. Tas kunigas jau 
mirė.

Yra Rusų stačiatikių mū
rinė cerkvė. Netoli cerk
vės yra Rusų kolonistų kai
mas, seniau atsiųstų iš Ru
sijos Lietuvon ant “posele- 
nijos”. 50 metų atgal, vie
nas žmogus pasakodavęs

J. C BLASER
Hardware

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko

Darom raktus. End. 0280

kad minėta cerkve su laiku 
bus Šv. Jono bažnyčia.

Pasaka apie “Kazanskį”
Prieš karą čia buvo vie

nas labai turtingas krau- 
tuvninkas. Apie jo pratur
tėjimą paduodu sekantį: 
Apie 30 metų atgal, netoli 
Inturkės, į V. kaimą pas 
gyventoją M. atėjo koks tai 
jo giminė. Tikra pavardė 
to atėjūno rodos buvo Na
rušis, bet jį vadino Kazan- 
sku, nes jis išbuvo Rusijoj 
Kazanės mieste 20 metų, 
sakė tarnavęs pas kunigą, 
o prieš tai tarnavęs kariu- 
menėje. Kunigui mirus jis 
pargryžo Lietuvon pas mi
nėtą pilietį. Kazanskas tu
rėjo labai daug brangių rū
bų, bet pats dėvėjo sudris
kusia miline ir žmonėms 
nedavė, o kas prašė parduo
ti tai labai brangiai reika
lavo, kad niekas negalėjo 
nupirkti. Valgyti mėgdavo 
eiti pas kaimynus. Kai kas 
dar duodavo ką ir namon 
parsinešti, tai tol laikyda
vo iki supildavo. Turėjo 
vieną karvę, bet pieno pats 
nenaudodavo — pamelžęs 
sugirdydavo karvei.

Pinigų jis irgi matyt ne
mažai turėjo, nes po jo at
ėjimo kalbamas pilietis taip 
praturtėjo kad trejus me
tus nieko nedirbdamas gy
veno. Vaikams krikštyti 
veždavo kunigą į namus. 
Važiuodamas per kaimą 
pats vartų nekeldavo, pa
tarnaudavo jam pusber
niai, kuriems gerai atsily
gindavo.

Bet kad Kazanskas žmo
gus buvo beraštis tai ir pi
nigų pats suskaityti nega
lėdavo, dar prie to, pasako
ja žmonės, pinigai buvo la
bai dideli, juos vadino 
“ddmskais”. Negalėdamas 
pats suskaityti, atidavė mi
nėtam krautuvninkui, kurs 
taip “priskaitė” kad užteko 
abiem. Tik matyt krautuv- 
ninkas “apsiriko”, sau pa
silikdamas didesnę dalį, nes 
ilgai pasiturinčiai gyveno, 
o pil. M. po trijų metų taip 
subiednėjo kad ir duonos 
neturėjo. Tada Kazanskį 
išvarė, ir jis nuėjo po Va- 
balninkais, kur rodos ir' bu
vo jo gimtinė. Bet dar jis 
neliko plikas, nes turėjo pa
skolinęs vienam vaistinin
kui 6,000 rubliu ant vekse
lių. . •

Didelių ežerų sritis
Iš Inturkės išeina du ke

liai: vienas į Malėtus 12 ki
lometrų, antras į Joniškį, 
10 klm. Ant Joniškio kelio, 
už pusės kilometro nuo 
miestelio, yra per ežerą me
dinis tiltas, už kurio tuo
jau prasideda Inturkės 
priemiestis Raitarada, su 
apie 70 gyventojų. Yra Žy
dų sinagoga ir trys nedi
delės krautuvės. Seni žmo
nės pasakoja kad kitados 
tarp Raitarados ir Intur
kės dabar esantis tarpas 
buvo apgyventas. Kaip In
turkė taip ir Raitarada bu
vę didesni. Prie Rusų se
nesniuose raštuose Intur
kės miestelis buvo vadina
mas miestu. Tik per Pran
cūzų karą tapo sunaikin
tas. Prie Vokiečių irgi ge
rokai apdegė. Pačiam cen
tre sudegė 18 namų, dau
giausia krautuvės. Gaisro 
priežastis, kaip žmonės pa
sakoja, buvo slaptas gami
nimas “gaivinančio skysti
mėlio”. Vienas kalvis gy
venantis gale miestelio, ku
rio ugnis nepasiekė, saky
davo žmonėms kad tik be
dieviai sudegė, o jis, kaipo

dievobaimingas žmogus, li
ko. Bet po dešimties metų 
ir jį aplankė ugnelė, liko 
vienmarškinis. Žmonių pa
tarlė sako: Su Dievu kojom 
nesuduręs, nesigirk.

Viršminėtas tiltas stovi 
,ties susijungimu dviejų eže
rų: Vašako ir Gėlabo. Ru
sų kazokai bėgdami nuo 
Vokiečių buvo uždegę tiltą, 
bet laimei jis nesudegė.

Nuo tilto į vakarus, palei 
pat miestelį iš pietų pusės,' 
tęsiasi apie 3 klm. ilgio ir 
apie pusės klm. pločio Gė- 
latas, susitikdamas su Ga-' 
Janais. Galanai turi maž
daug apie 4 klm. ilgio ir 3 
klm. pločio. Į rytus nuo 
tilto, siauras lyg upė, virš 
kilometro ilgio, eina į Išna
rų ežerą, Vašakas. Išna
rai tęsiasi į rytus ir pietus. 
Turi apie 3 klm. ilgio ir tiek 
pat pločio. Netoli Vašako,

iš Išnarų išteka upė Vaikš- 
tėna. Tekėdama apie kilo
metrą į šiaurę, ji įteka į 
Kertajų ežerą, skiria Vaik- 
štėnų kaimo lauką ir vals
tybinį mišką.

Minėta upė ir ežerai — 
Kerta jai ir Išnarai — prieš 
karą Vaikštėniečiams buvo 
geriau negu Amerika. Del 
to Amerikos jie ir nežino
jo. Visi užsiimdavo žuvi
ninkyste ir labai gerai pel
nydavo. Tik visa nelaimė 
kad iš vandens paimta — 
vandeniu ir išeidavo. Ir 
dar Inturkės Žydeliams pri
darė nuostolių — supudė 
sąsparas.

Tapus Lietuvai laisvai, 
Vaikštėniečiams pasidarė 
tikra nelaisvė. Dabar už
draustais laikais ir neku- 
riais įrankiais negalima žu-i 
vų gaudyti. Delei to labai 
mažai turi pelno, kad nepa

kanka ir įrankiams susitai
syti. Tai dabar kiti suži
nojo toliau kaip Amerika— 
Braziliją, Argentiną. (Tas 
pats taikoma ir kitiems a- 
pielinkės arčiau prie ežerų 
gyvenantiems kaimams.)

Kertajų ežeras traukiasi 
į šiaurės rytus, ir turi apie' 
5 klm. ilgio ir tiek pat plo
čio. Tarp ežerų: Kertajų, 
Išnarų ir Vaikštėnų upės 
yra valstybinis miškas Ke
ri jos. Tai gražus beržynas, 
kuriame, seni žmonės pasa
koja, slapstėsi 1863 m. Len
kų sukilimo laikais prieš 
Rusų caro valdžią metežni- 
kai.

Iš Kertajų išteka upė 
Kertajėlė. Teka apie kilo
metrą į rytus, kur įteka į 
Lakajų ežerą. Prie ištakos 
į pietus, miške yra kalnas 
vadinamas Piliakalniu. Pa
sakojama kad tą kalną su-

pylę raganos sunešdamos 
žemę savo prijuostėmis.

Lakajų ežere yra keletas 
salų. Ant vienos gyvena 
žvejas kuris turi nemažiau 
sūnų kaip ežere salų. Jis 
nori supirkti visas salas ir 
apgyvendinti ant jų savo 
sūnūs.

Seni padavimai sako jog 
kur dabar stovi Inturkės 
miestelis išpradžių toj vie
toj buvo tik viena karčia- 
ma. Vieną šaltą žiemą žmo
nės važiavę ant šunų ir už
ėję minėton karčiamon su
šilti. Karčiamos šeiminin
kė į savo šeimą kalbėjo ne
suprantama kalba. Tada 
keliautojai užklausia ten 
buvusio žmogaus kokios ji 
tautybės, tas atsakė: Jin 
Turke. Minimi keliautojai 
ir praminę tą vietą Intur
ke. (Kiti vadina Unturke.)

Aug. Mateika.

JO?

LENGVESNIS, GERESNIS BUDAS 
ATLIKTI PROSIJIMO DARBAI S A S

gijimui šeimynos skalbinių ... Tą darbą galit atlikti patogiai sė

dėdama prie Elektriško Prosytojo, tiktai leidžiant skalbinius į jį. 

. . . Elektriškas Prosytojas atlieka VISĄ darbą į daug mažiau lai

ko—ir atlieka jį geriau . . . Kada prosijimą užbaigi, jautiesi taip

smagi ir ^yva kaip buvai pradedant darbą.

IŠSTATYMAS KURĮ KIEKVIENA 
MOTERIS PRIVALO PAMATYTI 
Pradedant RUGPJŪČIO (AUG.) 1 D. 
Savo untra-moderniškoj išstatymų salėj 
Electrical League turi surinkus parody- . 
mus paskiausių išdirbimų Elektriškus 
Prosytojus. Daugybė išdirbimų, daugy
bė stilių. Vieni pritaikyti virtuvėj nau
doti, kiti skiepo skalbykloje. Čia atsilan
kius galite juos išstudijuoti, sulyginti su 
kitais, išbandyti kaip jie dirba. Inėji- 
mas veltui. Nieko nesiūloma parduoti. 
Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 iki 5.

IR PAMOKA KURIĄ KIEKVIENA 
MOTERIS T U R ĖT Ų IŠMOKTI 
Iš vieno pasimokinimo kaip valdyti galit 
patirt kaip Elektriškas Prosytojas gali 
atlikti VISĄ jūsų šeimynos prosijimą. 
Kas šeštadienį ekspertai duoda pamoki
nimus veltui. Kiekviena moteris užkvie- 
čiama atsilankyti. Pamokos prasideda 
9:30 valandą ryto. Nereikia jokio susi
tarimo iškalno; tik atsilankykit, prisi
rengusios praleist kelias interesingas va
landas. Nėra jokios priderystė už tai 
. . . ir čia nieko nesiūloma pirkti.
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Ims LIETUVOS
MIESTŲ TARYBŲ 

RINKIMAI

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.)

KELIONE I LIETUVA 
IR ATGAL Akrono Naujienos

JONINIŲ ŠVENTĖ 
RAMBYNE

Birž. 21 Rambyne buvo 
tradicinė Joninių šventė, 
kurion suplaukė apie 10,000 
žmonių. Svečių tarpe buvo 
Klaipėdos krašto guberna
torius p. Merkys, Vydūnas, 
M. Jankus ir kt.

Jau Birž. 20 apie 3 vai. Į 
kalną plaukė žmonių minios 
iš apielinkės ir gausingos 
ekskursijos iš įvairių Lietu
vos vietų. Joninių progra
ma buvo pradėta raganų 
deginimu, margoms ugnims 
liepsnojant. 11 vai. buvo su
vaidinta Liudo Giros miste
rija “Paparčio Žiedas”.

Birž. 21 priešpiet buvo 
susirinkimas ir “laisvas su- 
suburimas”, grojant ke
liems' orkestrams. Šios die
nos programą atidarė gu- 
bernotarius p. Merkys, pa
sakydamas atitinkamą. kal
bą ir pasveikinęs susirinku
sius! Po kalbos, keliolika 
chorų pagiedojo himną, or
kestrams pritariant. Toliau 
Tilžės giedotoji! draugijos 
choras sudainavo keletą 
dainelių.

Įdomiai kalbėjo rašytojas 
Vydūnas ir, po kalbos padi* 
rigavo bendram chorui, ku
ri sudarė atskirai Pagėgių, 
Rokų, Pateičių, Smalininkų, 
Lauksargių, Šilutės ir Sau
gų chorai — apie 300 dai
nininkų.

Kauniečiai šauliai gau
singai dalyvavę Rambyno 
švientėj, prie aukuro, padė
jo su buriu užrašais šešis 
akmenis. Akmenis uždėjo 
Kauno šaulių rinktinė ;įr 
Šančių, Aleksoto, Viijampo- 
lės, Kauno, o taip pat ir stu
dentų būriai.

Padedant akmenis kalbė
jo Kauno ekskursijos vadas 
p. Damauskas.

Pabaigoj dar padainavo 
keletą dainų: Šančių šaulių 
vyrų choras, Šančių šaulių 
bendras choras įspūdingai 
sudainavo “Ei pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim”. 
Abiem choram dirigavo 
šaulys p. Liuberskis.

Dar dainavo Klaipėdos 
mišrus choras ir kalbėjo M. 
Jankus, p. Šliupas ir kt.

Šventė labai pasisekė. Ši
tokio žmonių gausumo nė 
vienais metais netekdavo, 
matyti. Susisiekimą visą 
laiką su apylinkiniais mies-j 
tais palaikė garlaiviai ir ke-1 
liolika autobusu.

“L. A.”

Jau įvestas visoj Lietuvoj 
privalomas pradžios mok

slas
Švietimo ministeris Bir

želio 23 dieną įsakymu pa
skelbė privalomą pradžios 
mokslą šiuose paskutiniuo
se miestuose, ir valsčiuose:

Ukmergės mieste nuo 
Rugsėjo mėnesio 1 dienos, 
o Gargždų, Kartenos, Plate
lių, Indrioniškio, Piniavos, 
Viešintų, Subačiaus, Bety
galos, Girkalnio, Jurbarko, 
Kelmės, Nemakščių, Raudo
nės, Viduklės, Obelių, Gruz
džių, Vaiguvos,' Kietaviškio, 
Kruoniu, Žiežmarių, Uk
mergės, Balninkų, Gelvonų, 
Deltuvos' Kurklių,' Pabai- 
skoo, Sieskų, Taujėnų, Vep- 
sko, Siesikų, Taujėnų Vep
rių, ir Želvos valsčiuose nuo 
Lapkričio mėn. 1 dienos. 
Taigi Birželio 23 diena mu
sų švietimo ir kultūros gy
venime pasiliks istorinė die
na. Tą dieną buvo padary
tas paskutinis musų vyriau
sybės žingsnis prieš anafal- 
betizma musu krašte.

“L. A.”

suomenės veikėjas inžinie
rius A. Graurogkas, prof. 
St. Kolupaila, atst. genero
las Jonas Bulota, vyriau
sias redaktorius “Žydų Bal
so” adv. R. Rubinšteinas, 
ii’ kiti.

Iš esamų davinių matyti 
kad naujai išrinktų Miestų 
Tarybų sudėtis yra stipri ir 
į jas patekę žmonės yra 
daugiausia visuomenės vei
kėjai, kurie miestų tvarky
mo darbe turi nusimanyti.

Dabar girti ar peikt nau
jas miestų tarybas butų 
perdaug skubu ir neatsar
gu. Tą bus galima padary
ti ir jų veikimą įvertinti tik 
tada kada jos pradės savo 
pareigas eiti. J. K. Ss.

NAUJI TILTAI

Rašo Juozas Noreik a, iš Akron, Ohio

(Tąsa iš pereito numerio)

Kaip eina Telšių-Kretingos 
geležinkelio statyba

Del vėlyvo pavasario Tel
šių-Kretingos geležinkelio 
statybos darbai šiemet su
vėlavo; jie buvo atnaujinti 
tik gegužės mėn. Bet dabar 
darbas visu ruožu varomas 
labai smarkiai. Į Iš viso šie
met prie geležinkelio staty
bos dirba api'e 2600 darbin- 
ninkų.

Didelė darbų dalis jau at
likta. Nuo Kretingos iki 
Akmėr&supės žemės darbai 
jau atlikti; pastatytos taip 
pat paramos ir geležinės 
fermos tiltui per-Akmeną. 
Didžiausi žemęs darbai dar 
lik atlikti perkertant Sa
kintos upę.

Nuo Salantos iki Plungės 
atliekami žemės darbai ir 
vamzdžių statyba, kurie 
šioj vietoj ypatingų sunku
mų nesudaro. Prie Telšių 
daromos didesnės iškasos. 
Vietomis jau pradėti ir tro
besių statyba.

Iš viso iki šiol Telšių-Kre
tingos geležinkelio statyboj 
žemės darbų atlikta dau
giau kaip trečdalis, tiltų ir 
vamzdžių pastatyta du treč
daliai, trobesiai tik prade
dama statyti. Sparčiai dir
bant toliau geležinkelio sta
tyba bus užbaigta numaty
tu laiku. “L. A.”

Pernai plentų valdyba pa
statė ir įpusėjo statyti 8 di
delius tiltus, kurių satyba 
vyriausybei kašavo apie 2 
milijonus litų. Iš pastatytų 
tultų paminėtini:

1. geležinis tiltas per 
Jurą, Tauragės apskr.; til
tas yra apie 80 metrų ilgio 
ir kaštavo 225,000 litų;

2. geležinis tiltas per 
Šventąją, Zarasų apskr.,— 
49 mtr. ilgio, kaštavo 209,- 
000 litų;

3. gelžbetoninis tiltas 
per Jesią, ties Kaunu,—32.6 
mtr. ilgio, kaštavo 45,000 li
tų;

4. gelžbetoninis tiltas 
per Novą, Šįakių apskr.,— 

.34 mtr. ilgio, kaštavo 52,000 
litų; :

5. gelžbetoninis ~ tiltas 
per Šventąją'" Užpaliuos,— 
60 mtr., ilgio, kaštavo 131,- 
000 litų;

6. geležinis tiltas per 
Dubysą Seredžiuj,—94 mtr. 
ilgio, kaštavo 480,000 litų;

7. gelžbetoninis tiltas 
per Šešupę Slabaduos,—76.4 
mtr. ilgio, kaštavo 158,000 
litų;

8. gelžbetoninis tiltas 
per Nevėžį Raudondvaryj, 
117 mtr. ilgio kaštavo 552,- 
000 litų. Be šių didesnių til
tų pastatyta daug mažų be
toninių tiltukų.

Šymet numatyta statyt 5 
naujus gelžbetoninius ir ge
ležinius tiltus, kuriems skir
ta apie milijonas litų. ’

“M. R.”

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

1197 East 79th Street
PRONE IIEnderson 3535

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

KURTUMAS 
JpR SUMAŽTA 

„Įpį. Atgausi girdėjimą jei 
kurtumas paeina nuo 
kataro, Galvos , Ūžimo, 
Fld. Skarletinos, užga- 

vimų, sprogimų, blogų ausų bubae- 
lių, tekėjimų ir tt. Tūkstančiai kurie 
.blogtt girdėjo ir ūžė galvoj dabar 
susikalbk su draugafs/ eina, ji bažny
čias ir .teatrus, neą jie naudoja 
Wilson Common-Sense Ėar Drums 

■kurie nąudojami virš 38 metus šim
tų tūkstančių visame pasaulyje, nes 
•jie yra patogus, pritaikyti ausyje ir 
nesimato, nėra vielų, nei kitokių pri
dėčiau ar' prietaisų. Jie nebrangus. 
VELTUI KNYGA apie Kurtumą su 
laiškais daugybes dėkingų naudoto
jų to išradimo, kurie buvo kurti po 
20 metų, o dabar girdi. Kreipkitės: 
WILSON EAR DRUM CO., Inc. 
823 Todd Bldg. Louisville, Kf.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus

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

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

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

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių ĮBanko)

Atgal į Ameriką
Kauną apleidom tarptau- 

itišku ekspresiniu traukiniu 
ir važiavom į uostą. Kau
nas turiu pasakyt mums la
bai patiko, gražus ir šva
rus miestas. Tik tas nepa
tiko kad krautuvių languo
se visko prikrauta, o kainų 
nėra. Taigi inėjus pirkti, 
jei moki derėtis tai nusi
pirksi prieinamai, o jei ne 
tai gal ir dusyk brangiau 
užmokėsi. Tokiu bildu ne
patraukia Amerikiečių pir
kti. Vertėtų valdžiai pa
tvarkyti kad ant prekių bu
tų dedama kainos be jokio 
išsisukinėjimo.

Privažiavus Eitkūnus, iš 
vagonų išlipo Lietuvos kon
duktoriai ir visi valdinikai, 
o sulipo Vokiečiai. Musų 
bagažus sutvarkė U. S. Li
nijos agentas ir važiavom 
toliau.

Penktą vai. ryto jau bu
vom Berline. Čia musų li
nijos agentas nepasirodė, 
bet Lloyd linijos agentas 
Klaipėdietis Lietuvis pasi
tiko savo imigrantus tai ir 
mums pagelbėjo nusikraus- 
tyt į kitą stotį. Kai įlipom 
į kitą traukinį važiuot į 
Hamburgą tik tada atbėgo 
U. S. Linijos agentas.

2:30 vai. po pietų jau bu
vom Hamburge. Mus nu
vedė į keleivių namą. Tai 
ne tokia namaš kaip buvo 
prieš karą, dabar labai gra
žiai ištaisyta ir švaru, pa
tarnavimas mandagus. Vo
kiečiams-’ karas Mšmušė iš 
galvos tą išdiduiną, dabar 
yra džentelmenai.

Čia išbūvom nuo Lapkri
čio 29 iki Gruodžio 2 d. Tu
rėjom progos po miestą pa
sivaikščiot. Miestas gra
žus, švarus, visur tvarka, 
daug matyt stato naujų au
kštų mūrų, bet labai ilgų, 
kuriuose bus gyvenimai po 
šimtą ir daugiau šeimynų.

Antrą Gruodžio jau su
lipom į laivą “President 
Roosevelt”, ir nakčia 12 v. 
išplaukėm. Už paros pri
važiavom Southamptoną, iš 
to miesto atvežė būrį ke
leivių iš Anglijos. Už ke
lių vą landų privažiavom 
Cherbourgą, Francuzijoj, 
čia vėl daug žmonių atvežė. 
Lietuvių tame laive buvo 
tik musų šeimyna ir viena 
senukė, kuri važiavo pas 
savo dukterį į Ameriką. Su 
mumis trečioj klesoj važia
vo tik 49 žmonės. Valgyt 
davė labai gerai. Viduje 
viskas labai švaru. Bet ant 
viršaus švaros nebuvo, nes 
nuo ■ supimo žmonės pradė
jo sirgti, taigi tas teršė lai
vą. Pradėjo labai supt, o 
buvo labai šilta, tai žmonės 
pusėtinai sirgo., Mano šei
myna beveik nesirgo, taigi 
jautėmės gerai. Greitai ap- 
sipažinom su keleiviais. Va
žiavo ir vienas Rusas iš so
vietų Rusijos, jis mums pa
pasakojo daug įdomių da
lykų iš Rusijos gyvenimo.

Kokia yra šiandien 
Rusija

Jis sako: Aš dirbau 18 
metų Fordo dirbtuvėj Det
roite. Atleido iš darbo, ir 
kada Fordo inžinieriai va
žiavo į Rusiją prie dirbtu
vių statymo ir aš prisira
šiau prie jų važiuot į Rusi
ją. Iš New Yorko pasie
kėm Londoną, o iš ten Ru

sų laivas nuvežė mus į Le
ningradą. Mus patiko ko
misarai ir tuoj liepė prasi- 
mainyt Amerikoniškų do- 
larių į sovietų rublius. Už 
dolak’į davė 1 r. 94 kp. Bet 
vėliau mes Žydui duodavom 
dolarį ir gaudavom 30 rub
lių. Tas parodo kaip labai 
mus komisarai išnaudojo.

Leningradas, arba buvęs 
caro puikus miestas Petro
gradas, labai bjauriai atro
do, namai visur apgriauti 
ir niekas jų netaiso. Gat
vės duobėtos ir visur pilna 
purvo.

Po priežiūra komisarų iš
važiavom į Maskvą. Vis
kas ėjo gerai. Maskvoj aš 
atsiskyriau ir važiavau į 
Ukrainą savo tėvų aplan
kyti. Kaip tik atsiskyriau 
nuo inžinierių, pasakojo jis, 
prasidėjo visa velniava. Va
žiavau į Kijevą dvi dienas 
nevalgęs ir niekur nebuvo 
galima gauti valgyt. Gelž- 
kelio stotyse tik arbatos 
gali gaut už 25 kap. stiklą, 
bet paduodi rublį tai grą
žos nėra.

Perkant tikietą trauki
niu važiuot turi pusę dienos 
prastovėt eilėje. Prieš pat 
traukinio išėjimą paduoda 
tikietą, bet grąžos irgi nė
ra. Jeigu nori tai lauk ki
tos dienos, tai atneša tau 
prikarpytų popieriukų. Me
talinių pinigų visai nėra, 
yra sako červoncai auksu 
garantuoti, bet juos Žydai 
susigraibstę ir jų niekur 
negausi. Mužikams tai po
pieriniai rubliai, visi tų pi
nigų i turip bet nėra ką su 
jais pirkti. Už 10 papiro
sų reik mokėt visas rublis. 
Ruko nuo mažiausio iki se
niausio, taip pat vodką ge
ria vaikai, mergaitės, vyrai 
ir moterys.

(Bus daugiau)

Zepelinas perdidelis. Čia 
baigiamas statydinti kariš
kas zepelinas “Akron” sa
koma yra 14,000 svarų per
sunkus negu sutartis rei
kalavo, tat Goodyear Zep
pelin Corp., kuri budavoji- 
mą atliko, pagal sutarties 
su valdžia turės užmokėti 
$25,000 pabaudos.

Tas milžinas zepelinas 
bus paleistas į orą ir for
maliai perimtas į valdžios 
rankas Rugpjūčio 8 d. Jo 
“pakrikštinimui” pribus p. 
Hoover’ienė.

Darbas atliktas labai ge
rai. Sulyg sutarties turėjo 
būti 221,000 svarų sunku
mo. Kaštuos valdžiai net 
$5,375,000.

pustas į elektros vielas ir 
ten užsidegė. Keturi dar
bininkai tapo sužeisti.

K. STONIS
• 6824 Superior Ave.

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

NaujausiTEATRAI
Žentai iš Amerikos

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

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dų. 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 
spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 2!>t

Žemes Rojus <■
•3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ............................. 50c

DŪ 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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

Sudegė mažas balionas. 
Iš Akrono nuskridęs į Kan
sas City, Mo., Goodyear- 
Zeppelin korporacijos nedi
delis zepelinas “Mayflo
wer” sudegė. Ten jis buvo 
smėlio maišais prileistas 
prie žemės, užėjo vėtra ir 
pradėjo jį daužyti. Norė
ta paleisti į orą kad išsi- 
sisuktų nuo sudaužymo. 
Bet pradėjus atleisti nuo 
žemės, lėktuvas vėjo nu-

Kanados 
Naujienos
TORONTO, ONT.

Užsispyręs kunigas. Vie
nas Anglikonų bažnyčios 
kunigas užsispyręs varo sa
vo darbą patardinėdamas 
moterims kaip apsisaugoti 
nuo kūdikių, nežiūrint kad 
jam tas draudžiama dary
ti. Jis sako jog jo įsitiki
nimas draudžia jam leisti 
eiti moteris ant tikros mir
ties gimdant perdaug kūdi
kių, kuomet valdžia ir dak
tarai atsisako joms pagel
bėt.”

Tas' kunigas turi 1,200 
parapijonų darbininkiškoje 
miesto dalyje ir ten kuni
gauja jau 30 metų.

Kunigas sako kad jis ne
siliaus teikęs informacijas 
jaunavedžiams, jeigu jie at
sikreips prie jo su savo tė
vais. Jis kritikuoja turtin
gas šeimynas kurios neau
gina kūdikių, ir tai, sako, 
nei turtuoliai neprivalo tu
rėt vaikų daugiau kaip vie
ną kas trys metai.

Kunigas sako: “Daugybė

Ekstra EkstraPIKNIKAS
Akron, Ohio

Rengia L. R. K. S. A. 178 kp.

Sekm. Liepos-July 26
Slavokų Farmoj

1999 East avė. ties Kenmore.

Pradžia 12 vai. dieną.

Pikniko vieta lengva surasti, 
reikia važiuot Summit Hill Bus 
East Ave. palei bažnyčią iki 
pamatysit išstatytus pikniko 
ženklus.

Kviečiamą Akrono, Clevelan- 
do ir aplinkinių miestų Lietu
vius atvažiuoti j musų didelį 
pikniką, pasilinksmint kartu su 
mumis tyrame ore. Bus šokiai 
prie geros muzikos, bus virvės 
traukimas, lenktynė maiše su 
dovanomis ir kiti pamžrgini- 
mai. Jeigu lytų tai piknikas 
vistick Įvyks, nes yra didelė sa
lė su gera pastoge. Komit.

O ROSEDALE ©I 
“Dry Gleaning Co.t

HEnd. 7906 I 
| C. F. PETRAITIS, Prop. |
| 6702 Superior Ave., |

moterų tik ir gyvena bai
mėje žinodamos kad jos su
lauks kito kūdikio, kuomet ’ 
jos neturi iš ko jiems teik
ti doro užlaikymo. Nėra 
jokios krikščionybės, jokio 
žmoniškumo delei biednys- 
tės ir skurdo prie ko musų 
įstatymai priveda”, sako 
jis.

“Kiekvienas dar negimęs , 
kūdikis turi teisę pasakyti 
savo tėvams, ‘jeigu jus ne
galėsit išmaitint ir aprėngt 
mane nei suteikti man svei
ką kūną, jus neprivalot iš
vesti mane į pasaulį.”

“Dievas niekados neno
rėjo kad kūdikiai . gimtų 
skurde ir desperacijoj. Nuo 
to yra pagalba ir mes turim 
ją suteikti. Gimdymų kon
troliavimas turėtų būti mo
kinamas kiekvienuose na
muose. Bet daugybė tėvų 
nežino iš kurio galo pradė
ti”, sako jis.

Toronto viešos moralybės 
inspektorius pareiškė kad 
patrauktų tą kunigą atsa
komybėn jei atsirastų ku
ri moteris ir iškeltų prieš 
jį skundą. Šiaip gi, sako, 
remiantis kalbomis kad jis 
tokias informacijas sklebia ' 
atsakomybėn traukti nega
lima. . * .

Didžiausiu Pasaulyje
White Star Line Laivu “MAJESTIC”

Išplaukia iš New Yorko
Rugp.-August 3 d. 1931 m., Vidurnaktį

A. S. Trečiokas, Ekskursijos Vadąs.
Laivakorčių kainos:

TREČIA KLESA
Į Klaipeda ir atgal. .. .$159 I Kauna ir atgal . .. .$173 

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

Karo Taksos Atskirai.

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

WHITE STAR LINE NEW YORK, N. Y.
1 BROADWAY
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VASARINĖ OPERA
JAU NETOLI

DAžRELIO ATIDARYMAS
Clevelando Lietuvių Darželio 

atidarymas rengiama šį rude
nį, Spalių-October 11 dieną. Vi
si] draugijų prašoma tą dieną 
nieko nerengti.

NAUJI EKSKURSANTAI
Šie nauji ekskursantai prisi

rašė išvažiavimui Lietuvon:
Antanas Danisevičius
Jonas Zavist
Mikas čigas.
Kurie manot apsilankyt Lie

tuvoj važiuokit dabai, prade- Piliečiams. Kurie Lietuviai 
dant Rugpjučio-August 1 diena, patapo Amerikos piliečiais ar- 
nes laivakortės į abudu galu , ba kur-e j§ seniau yra piliečiais 
(round trip) žymiai atpigintos. | bet balsuodavo, privalo 
Dabar galit parvažiuot ir su- 
gryžt į Ameriką kitą pavasarį 
tik- už $150 (trečia klesa) 
aukščiau.

ir

REIKALAUKIT DYKAI 
TIKIETŲ

Clevelando Lietusių Vaizbos 
Butas rengia antrą metinį pik
niką visiems Clevelando Lietu
viams sekmadienį, Rugpjučio- 
August 9 d., Neuros darže.

šiuomi pranešame Clevelan
do Lietuviams reikalauti ir 
gauti pas savo biznierius VEL
TUI įžangos tikietus į šį vieną 
iš didžiausių piknikų, šalip to 
kad gausit veltui tikietus, dar 

galėsit išlaimėt! 
daiktų.

orkestras, grieš 
ir Amerikoniškus 
turėsit gerus lai-

nepamjrškit gauti

užsi
registruoti balsavimams. Pas
kutinė užsiregistravimo diena 
yra Liepos-July 21. Registra
cijos budelės randasi arti jūsų 
namų. Reikia registruotis ir 
tiems zkurie persikėlė į 
vietą gyventi.

Nenumeskit niekais 
balsavimo teisės. Ateis
versti prohibiciją iš pamatų, o 
negalėsit balsuot.

naują

savo 
laikas

Tūkstančiai pėdų lentų kurie bu
vo panaudotos padarymui pakeliamų 
sėdynių laike Striblingo-Schmelingo 
kumštynių Clevelando naujam sta
dione, dabar perdirbamos į didžiau-. 
šią operos sceną pasaulyje.

Net ir ši milžiniška scena, 300 
pėdų ilgio- ir 125 pėdos pločio, ga
lės sutalpinti tiktai dali iš suvirs 
tūkstančio dainininkų, šokikų ir mu
zikantų kurie dalyvaus šešiuose per
statymuose pirmutinio įvesdinimo 
vasarinių operų iškilmių, kurios at-, 
sibus nuo Liepos 28 iki Rugpjūčio 2. i 

Suvirs 19,000 padengtų sėdynių 
i bus panaudota operos mėgėjams ta 
, sakaitę, tain kad sutilpti ir matyti 

Bus trisdešimts 
i • ' žymių operų žvaigždžių iš Mctropo- 
K‘" i litan, Chicago ir Phidadelphia ope- 

I rų kompanijų. Bus šimtas muzi- 
_ j kantų, dauguma iš Clevelando s’m- 

ve~|fonijos orkestro, ir toks skaičius. 
pa_' merginų šokikių balete kurį lavina 

i ir prirengia Rita DeLeporte iš Met
tles Shrine- Į ropolitan.

I Didžiausias iš visko bus tai mil- 
: žiniškas choras kurie pritars vado
vaujantiems artistams šešiose ope
rose. Choras operai “Aida”, kuri 
bus pastatyta tris vakarus, Liepos 
28, 31. ir Rugpjūčio 2, susidės iš su
virs 500. su apie dar tiek priedinių 
triumTaliam marše, kuris yra aukš
čiausias punktas toje operoje. Pro
cesijoje bus raiti vyrai ant dramb
lių, kas viskas priduos tai operai ne- 
panrastą gražumą.

Didelis choras Čekų dainuos ope-

prie tikietų 
įvairių gerų

Bus geras 
Lietuviškus 
šokius. Visi 
kus. Tik
dykai tikietus.

Kviečia Liet. Vaizbos Butas.

Mirė. Liepos 3 d. mirė Juo
zas Rudzinskas. Palaidotas 7 
Liepos. Liko moteris ir vai
kai ir brolis. Velionis kadaise 
gyveno Akronc.

Liepos 7 d. mirė našlys Pra
nas Zuikevičius. Pereitą metą 
mirė jo moteris, o šyniet jis 
pats. Buvo 51 m. amžiaus, iš 
amato dailydė. Palaidotas 10 
Liepos iš Šv. Jurgio parapijos. 
Liko 16 metų amžiaus sūnūs.

Liepos 4 d. lankėsi iš Akro- 
no “Dirvos” skaitytojai p. Pū
kai. Atlankė Malonius ir Kaz
lauskus. , Reporteris.

“KRYŽEIVIAI” DIRBA
Organizacija kovai prieš pro

hibiciją, vardu ‘‘Crusaders”, vi
somis pusėmis dirba organizuo
dama pulkus piliečių vertimui 
iš pamatų niekingo prohibici- 
jos įstatymo. Ta organizacija 
jau įsigalėjo devyniolikoj ap
skričių Ohio valstijoje.

Jos tikslas yra, su balsavimų 
pagalba, panaikinti prohibiciją.

Ta organizacija jau turi de- 
sčtkus tūkstančių narių. Bet 
nereikia būtį nei nariais, tik 
turėsit tėmyti jos nurodymus 
spaudoje ir balsuoti kaip pa
tars.

Tikra kova prasidės 1932 
metais.

LIETUVIŠKOS
“CUKIERKOS”

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

Siunčiama paštu už $1.00 
pusantro svaro. Reikalau
kit “Dirvoje”.

Lankėsi .svečiai. “Dirvos” 
redakciją aplankė Chicagiečiai 
Jurgis Saskas, Insurance Įs
taigos vedėjas, ir Antanas Pau
ža. Jie kelionę atliko automo
biliu. čia viešėjo pas p. Vait
kevičius.

Stadiumo darbininkų algos. 
Pasistačius miestui sporto sta- 
diumą, tik biznio vedėjui ir 
jo pagelbininkams, viso 32 dar
bininkams, į metus algų reikės 
išmokėti net $68,993. Biznio 
vedėjas Bender ims $10,000 į 
metus.

Miestui dabar reikės rūpin
tis gauti stadiumui biznio, kad 
taksų mokėtojams nepasidary
tų didelė našta.

Šv. Jurgio parapijom] pikni
kas. Liepos 26 d. šv. Jurgio 
parapijonys kurie neužganėdin
ti Kun. Vilkutaičiu ir jo tvar
ka rengia savo pikniką Neuros 
darže, Brunswick, Ohio. Pik
nikas bus formalis, kaip ir visi 
piknikai.

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
piknikas rengiamas sekmadie
nį, Liepos 26 d., žinojome vie
toje Haag’s Grove, prie Broad
view. Kaip visi Kudirkinės 
piknikai kitais metais taip ir 
šis bus linksmas, todėl nepra
leiskit progos nedalyvavę.

Atgabena 1,500 darbininkų. 
N. Y. C. gelžkelio kompanija 
atgabena iš New Yorko apie 
250 savo knygvedystės skyrių 
darbininkų į Clevelandą ir čia 
tuos darbus atliks. Išviso čia 
turės 855 tos rūšies darbinin
kų.

Erie gelžkelio kompanija at
kelia 1,250 savo ofisų tarnau
tojų ir visi knygvedystės ir ki
ti tos rūšies darbai bus atlie
kami Clevelande.

Viso Erie gelžkelio tarnau
tojų narių, įskaitant ir šeimy
nas, atvažiuos apie 4,000.

čia turi suvažiuoti iki Rug
pjūčio 1 dienai.

Lietuviška paskaita per

RAUTO 
iš Stoties WHK 

Cleveland, Ohio 
Sekm. Liepos 19, 10:35 ryto

į PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT!
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Iš VISŲ

i PREKIŲ APMAŽINIMO PARDAVIMAS I
j i

Kainos visiškai numuštos ir parsiduoda keliariopai Į
pigiau negu pirmiau buvo.

THE KRAMER & REICH CO. I
1i 7C02-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Shrineriu konvencija. šiai 
savaitę į Clevelandą suvažia
vo apie 100,000 delegatų ir sve
čių garsios Shrineriu organiza
cijos iš visos šiaurinės Ameri-' 
kos. Tai yra aukštųjų laips-j 
nių masonai, protestonai.

ši organizacija susideda iš’ 
turtingų biznierių, profesiona-, galės “kiekvienas, 
lų, valdininkų, karininkų ir 
tų didžiūnų.

Visas miestas išrėdytas 
Kavomis, kurios Lietuvius 
sididžiuoti verčia, 
rių vėliavos spalvos yra lygiai 
tos pačios kaip Lietuvos vėlia
vos: geltona, žalia, raudona, 
tik kitaip suderintos.

Lietuviai dabar tik ir 
kad “.musų vėliavomis” 
tas išpuoštas.

Kasdien Shrineriai turi 
montracijas ir vakarais 
gramus miesto stadiume.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia: 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 

(Užrašykit saviškiams j Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų puse kainos)

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

Nedčlioj, Liepos-July 19, 1931, pradžia 10 ryto
Programas bus gražus, su dovanomis. Prašome atsilankyti į šią 
gražią ir artimą vietą, linksmai praleisini laiką.

Įžanga 25c. Mažiems vaikams dykai.
Visus kviečia Rengimo Komitetas.
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PRANEŠIMAS
ATIDARĖM NAUJĄ KRAUTUVĘ PO ANTRAŠU

1466 East 66th Street
(Tarp Wade Park Ave. ir Lexington Ave.)

užlaikom

šneka 
mies-

de- 
pro-

pro-
van-
pro-
net

Pradeda didelių darbų 
gramą. Clevelando miesto 
dens sistemos praplėtimo 
gramas, kuris reikalauja
$58,000,000 bėgyje 20 metų, 
jau pradėtas, pereitą savaitę 
pavedus kontraktą budavoti di
delę vandens traukimo liniją 
ant Belvoir blvd., kuri kaštuos 
$332,050. Tas vandentraukis 
sujungs rytinę Clevelando dalį 
su keliais priemiesčiais kurie 
vasaros laiku turi stoką van
dens ir su $17,000,000 vertės 
Nottingham vandentraukiu.

Onos rengiasi švęsti. Per 
Šv. Oną, Liepos 26 d., Lietuvių 
Moterų Klubas rengia , smagų 
išvažiavimą savo narėms ir jų 
draugams pp. Mihelich’ų ukėje 
Painesville. Paskutiniame sa
vo draugiškame susirinkime at
sibuvusiame Onos Pečkaitienės 
namuose, paaiškėjo kad didu
ma klubo narių yra Onos, net 
ir valdybos narės, išskyrus po
rą, yra Onos, taigi neliko nieko 
kito kaip tik surengti Onų die
ną per šv. Oną ir su didžiausiu 
trukšmu švęsti.

Kas nori kartu dalyvauti ga
li susitarti su klubo narėmis 
arba valdyba. Kom.

REIKALINGA sena moteris prie 
mažų vaikų prigelbčt motinai, Lie
tuvių šeimynoj, gyvenimui vieta ir 
užlaikymas. ' Kreipkitės pas— St. 
Slučinskas, 1024 E. 77 St.

STREIKUOJANTIEMS ANG
LIAKASIAMS AUKŲ 

RINKIMAS
Liepos 18 ir 19 Clevelando 

miesto valdybos pavelijimu bus 
rinkimas aukų Ohio ir Penn- 
sylvanijos streikuojantiems an
gliakasiams. Gatvėse stovės 
patys streikeriai, angliakasių 
rūbuose, taip kaip dėvi dirbda
mi kasyklose. _

Degtinės šmugelninkai
desi. Du vyrukai, vienas jų iš 
Clevelando, kitas Pittsburgietis 
gavo įsakymą važiuoti į Sha
ron, Pa., kur randasi degtinės 
perliodavimo punktas, iš kurio 
pristatoma gėrimas Pittsbur- 
gui ir Clevelandui. Jie manė 
kad jie ten reikalingi padėti su- 
lioduoti degtinę, bet kada nu
vyko patyrė.kad jie ten nusiųs
ti nužudymui. Jie bandė pa
bėgti, bet pilnas automobilis 
žudeikų tuojau juos pasivi
jo netoli Carnegie plieno dirb
tuvės ir apšaudę nuvažiavo link 
Pitts’burgo. Kas' šovlkai buvo 
nepatirta. Vienas iš tų dviejų 
vaikinų ant vietos nušautas, ki
tas sunkiai sužeistas, be atsi
sakė išduoti kas 
tė.

Tiedu vyrukai 
žus reikalus su
gelninkais, bet jie turbut paty
rė kad tiedu perdaug žino apie 
jų veikimą, o gal kam ir išsi
kalbėjo, užtai buvo nusmerkti 
mirti.

ša u-

juos ten siun-

turėjo tik ma- 
degtinės šmu-

kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys Jevzelers

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

J. J. LAZICKAS
6407 Superior avė. ENd. 4635

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS

6712 Superior Ave. HEn. 249S>

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street 

B. GUDŽIŪNAS 
6901 Superior avė. ENd.

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

T. NEURA 
2047 Hamilton avė. PR.

0720

8716

9709

6820

1308

“DIRVA”
Superior avė. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
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

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

ELDA VETTORI

roję “The Bartered Bride’’, kuri la
bai retai šioje šdlyje ętątoma. “Die 
Meistersinger”, Liepos 29, 30 ir 
Rugp. 1, bus 
kaipo viena 
vakaru.

Daugiausia 
roms gauta iš Metropolitan Operos 
New Yorke: tarp jz yra Anne Ro
selle, Elda Vettori, Ilenriette Wa
kefield, Merle Alcock, Dreda- Avės, 
Paul Althouse, James Wolfe, Pas- 
ouale Amato, Ralph Errolle, Rita 
De Leporte, ir dirigentai Paul Eis- 
ler ir Giuseppe Cesasi, chorvedis.

Iš Chicagoš Operos eilių gauta 
Coe Glade, nauja žvaigždė kuri už
ims vietą Mares Garden ir pirmu 
kartu pasirodys Clevelande operoje 
“Carmen” Liepos 30 vakare; ir Gia- 
nomo Spadoni, chorvedis. Iš Phila- 
delphijos, Cincinnati, ir net, kaip 
Helen Gahagan, paskutinė didžiojo 
Belasco žvaigždžių, 
Broadway, sudarymui 
mų svarbesniais.

Tokį dideli sėdynių 
yra galimybė duoti publikai tokias 
operas už niekad kitur nebandytas 
taip žemas kainas — nuo 25 centų 
iki dviejų dolarių.

ir 
dainuojama Angliškai 

iš trijų operų vienu

žvaigždžių šioms ope-

nuo garsaus 
šių perstaty-

skaičių turint

Visokių GROSERIŲ, ICE CREAM, CIGARETŲ, CIGA
RŲ, Visokios rūšies SALDAINIŲ, ir turim 

SALDAINIŲ Iš LIETUVOS.
Kviečiame Lietuvius apsilankyti.

ŽUKAS - ANT. ZDANISANT

Taipgi 
t

A. ZDANIS užlaiko antrą Krautuvę =
6903 SUPERIOR AVE. |

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musu pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOBIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Dar viena EKSKURSIJA
i LIETUVA
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Nupiginta Round Trip Kelione

Kainos į Abi Puses $159—
KAINA I VIENĄ PUSĘ — $115 — TAKSŲ $5.

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Rugp.-August 3 d
Kurie norit pigiai parvažiuoti Į Lietuvą pasinau
doki! šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio me
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per
kant laivakortę į abu galu (round trip) galit par
važiuot į Lietuvą vienu iš didžiausių pasaulyje 
laivu tik už $159. Taksai ekstra. Į vieną galą 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $1 15 Į Klai
pėdą. Taksai ekstra.

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

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

pierius. Nelaukit ilgiau — dabar pats laikas tuo rūpintis.

DIRVOS
6820 Superior Avenue

AGENTŪRA
Cleveland, Ohio
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