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Nužudyta du maineriai. 
Charleston, W. Va. — Lie
pos 20 d. anksti rytą einant 
į darbą į angliakasyklą nu
šauta du darbininkai. Juos 
užpuolikai pataikė iš krū
mų.

St. Clairsville, O., nušau
ta vienas jaunas vaikinas, 
iš ko prasidėjo didesnis su
bruzdimas tarp streikerių.

Ragina prie tarybų. New 
Work. — Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas W. 
Green savo kalboje apie be
darbę ragino Prezidentą 
Hoover šaukti be jokio ati
dėliojimo industrialistų su
važiavimą aptarimui kad 
nebūtų mažinama darbinin
kams algos. .

Green taip pat reikalauja 
įvedimo darbininkams pen
kių dienų darbo į savaitę.

ne
Detroit. — Nors oficialių 

žinių nėra, tačiau kiek spė
jama Fordo dirbtuvėse Bir
želio mėnesi pagaminta tik 
80,000 automobilių ir trokų. 
Gegužės mėnesį pagaminta 
102,095, o pernai Birželio 
mėn. pagaminta 174,528 au
tomobiliai.

Fordo dirbtuvėse pereitą 
mėnesį palengva atleidinė
ta nuo darbų daug darbi
ninkų.

Vyriškų ir moteriškų 
avalų (čeverykų) per Gegu
žės mėn. 1,193-se dirbtuvė
se šioje šalyje pagaminta 
28,533,2174 poros, arba 16 

\ nuoš. daugiau negu tą mė
nesį pereitą metą.

Šymet per pirmus penkis 
mėnesius avalų pagaminta 
131,759,060 poros. Pernai 
tuo pat laiku — 134,570,854 
poros.

Cemento per- Birželio m. 
šioje šalyje pagaminta 14,- 
125,000 bačkų, 18 nuoš. ma
žiau negu tą mėnesį pernai.

Per Birželio mėn. išsiųs
ta cemento 16,094,000 
kų. Gatavo cemento 
dėliuose turi 27,585,000 
kų.
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Per Birželio mėnesi 37 
valstijose į rytus nuo kal
nų padaryta naujų budavo- 
jimų sutarčių už bendrą 'Su
mą $331,897,700. Per pirmą 
šių metų pusmetį tapo už
vesta naujų budavonių šio
je šalyje už $1,808,226,800. 
Ta suma yra 15 nuoš. ma
žiau negu buvo tuo pat lai
ku pernai.

sutiko kad ši jų konferenci
ja yra svarbi ir kad Euro
pos taika priklauso nuo jų. 
susitarimo, bet Francuzai 
statė aukštus reikalavimus, 
kuriuos Vokiečiai nepriė
mė. Tuo tarpu sušaukta 
konferencija Londone, kur 
Vokiečiai išvažiavo. Nors 
Francuzai sakė nedalyvaus 

nes graso pavojus toje konferencijoje jeigu 
Paryžiuje nebus su Vokie
čiais vienais .susitarta, bet 
paskiau Francuzijos atsto
vai prisidėjo prie konferen
cijos Londone.

Londone dalyvauja Suv. 
Valstijų, Vokietijos, Fran
cuzijos, Anglijos, Italijos, 
Belgijos ir Japonijos 
ciališki atstovai.

Vokietijos kancleris 
Bruening pareiškė kad 
gyje savaitės Vokietija 
ri sulaukti pagalbos, kitaip 
ji neatsakys už tai kad ga- 

nutikti.
Dalykai Vokietijoje

Pereitą savaitę Vokieti
joje prasidėjo riaušės, ku
rias rengė komunistai. Jie 
apsigynimui pasistatė bari
kadas. Nekuriuose mies
tuose komunistai darė už
puolimus ant krautuvių, iš- 
mušinėjo krautuvių langus 
ir bandė sukelti visuotinus 
sumišimus.

Vokietijos prezidentas v. 
Hindenburg išleido įsaky
mą išgabenti iš Vokietijos 
pinigus ir uždėti pilną val
dišką kontrolę ant esančių 
šalyje svetimų valiutų, kad 
šalis visai nenubiednėtų.

VALSTYBĖS SUTA
RĖ GELBĖT PAGAL 
AMERIKOS IR AN
GLIJOS PLANOS

Londonas. Liepos 22 d.— 
Vokietijos Kancleris Brue- 
ning pasakė kad valstybės 
turi gelbėt Vokietiją finan
siškai, 
šalies patekimo j Hitler’o 
vadovaujamų Voki e t i j o s 
fašistų rankas.

Liepos 23 d. prieita prie 
sutarimo ir užgyrė laikiną 
Vokietijos gelbėjimą planą. 
Amerika ir Anglija vadova
vo konferenciją ir jų pla
nai tapo priimti.

Londonas. — Pereitą sa
vaitę čia suvažiavo septy
nių didžiųjų valstybių at
stovai aptarimui kaip su
teikti pagalbą Vokietijai ir 
ištraukti ją iš finansinės 
duobės.

Suv. Valstijų atstovas pa
siūlė Washingtone paga
mintą planą, kurį paruošė 
Prezidentas Hoover, sena
torius Morrow ir ambasa
dorius Dawes.

Liepos 21 d. tas planas 
patiekta konferencijai. Su- 
lyg to plano valstybės gali 
pagelbėt Vokietijai ketve- 
riopai, tarp kitko palaikant 
esančius kreditus ir paver
čiant trumpų terminų kre
ditus į ilgus terminus. '

Suv. Valstijos ragina su
važiavusių valstybių atsto
vus prablaivint Europišką 
politišką atmosferą “gerais 
norais ir susipratimu ’.

Amerika ir Anglija pa- 
siryžusios teikti Vokietijai 
pagalbą nepaisant ar Fran- 
euzija prisidės ar ne.

Vokietija turi prisiskoli
nus apie $1,200,000,000 iš 
kitų valstybių ant trumpų 
laikų notų, pusė tos sumos 
paeina iš Amerikos. Ame
rika ragina skolininkes pa
ilginti atmokėjimo laiką.

Taipgi Amerika siūlo pa
skirti tarptautinę komisiją 
ištyrimui ar Vokietijos su
stiprinimui reikalinga pa
naikinimas dabartinių pini
gų ir įvedimas naujų.

Vokiečiai neužsileis
1 Prancūzams

Paryžiuje buvo apsilan
kę Vokietijos atstovai tar
tis apie pagalbą iš Francu- 
zų pusės. Tai buvo pirmas 
Vokietijos knaclerio ofi- 
cialis atsilankymas Pary
žiuje nuo 1871 metų, kada 
Bismarkas atvyko į Pary
žių ir pabaigoj Francuzų- 
Vokiečių karo Versalyje 
apšaukė Vokietiją imperi
ja.

Nors ir Francuzai ir Vo
kiečiai savo pasikalbėjime
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NUBAUDĖ LENKU
IŠDAVIKĄ

Vilnius. — Lenkų armi
jos karininkas S. Zymkolas 
tapo sušaudytas Liepos 2Q, 
d. už pardavimą Lietuviui 
Lenkų kariškų paslapčių.

Sykių buvęs suimtas ir 
tas Lietuvis. •

Tai matai: Lietuvoj šau
do Lenkus šnipus ir kariš
kų paslapčių išdavikus, o 
Lenkų pusėj — Lietuvius 
išdavikus.

Suimtas ir Lenkas kariš
kas majoras Demkowski, 
kuris kaltinamas išdavime 
Lenkų kariškų paslapčių 
sovietams.

70 MIRĖ NUO KARŠČIŲ
Chicago. — Dideli karš

čiai pereitos savaitės bėgy
je buvo priežastimi 70 mir
čių centralinėse valstijose. 
Temperatūra vietomis bu
vo perėjus 100 laipsnių.

Po karščių užėjo smar
kus lietus su perkūnijomis, 
nuo ko žuvo keliolika žmo
nių.

Ši vasara perdaug karšta 
ir lietinga.

VENGRAI LAKŪNAI 
PARLĖKĖ NETOLI 

BUDAPEŠTO

Budapest, Vengrija. — 
Liepos 15 d., Biske mieste
lyje, 14 mylių nuo Budapeš
to, kur tikėjosi nulėkti, nu
sileido du lakūnai, Kapt. A. 
Magyar ir Kapt. G. Endres, 
kurie išskrido iš Amerikos 
su tikslu pasiekti Vengrijos 
sostinę be sustojimo.

Pasitikti juos buvo suva
žiavę į sostinę apie 100,000 
žmonių, bet kada gavo ži
nią jog lėktuvas turėjo nu
sileist nepasiekęs Budapeš
to, žmonės išsiskirstė.

Jie tą pat vakarą kitu 
lėktuvu vistiek buvo atga
benti j sostinę.

Jie nusileido kada išsekė 
paskutinis lašas gasolino, 
ir kada Budapeštas beveik 
buvo matyt.

Nusileidimą turėjo blogą 
ir sulaužė propelerį ir su
gadino vieną sparną, bet 
patys lakūnai nesusižeidė.

Nuėjęs į gelžkelio signa
linį telefoną Kapt. Magyar 
patelefonavo į Budapešto 
orlaivių stotį kur jų laukė, 
pranešdamas apie savo at
sitikimą.

Jie vienok buvo pasek
mingi imt kiek jų tikslo at- 
siekimas liečiasi. Jie pra
skrido apie 3,200 mylių į 26 
valandas. Jų kelionė buvo 
dvyliktas pasekmingas per- 
lėkimas šiaurinio Atlantiko 
ir pirmutinė po Lindbergho 
kad lakūnai pasiekė savo 
nusistatytą punktą.

Jų iškilmingą priėmimą 
surengė sekančią dieną.

Jų kelionę rėmė vienas 
turtingas Vengras dešrų iš
dirbėjus Amerikoje.

Sakoma kad tas turtuo
lis rems tuos lakūnus jeigu 
jie skris atgal į Ameriką 
per pietinį Atlantiką.

PRIGĖRĖ 500 CHINŲ
Hongkong, Chinija. — Iš 

Yangshan provincijos atėjo 
žinios pad upės patvinime 
prigėrė 500 žmonių ir pen
ki tūkstančiai liko be na
mų.

BOMBA RASTA ŠV. PET
RO BAŽNYČIOJ

Roma. — Liepos 17 d. Šv. 
Petro bazilikoj netoli Po
piežiaus Klemenso XIII 
grabo rasta padėta bomba 
su nustatytu laiku sprogi
mui. Spėjus ją išnešti į 
Vatikano daržą ten bomba 
sprogo.

Kiti sako kad tai darbas 
karštagalvių fašistų, o kiti 
tikrina kad tą galėjo pada
ryti koks komunistas ar ka
talikas su tikslu labiau su
kiršinti popiežių su Italijos 
vyriausybe.

Mussolini įsakė dėti vi
sas pastangas surasti kalti
ninkus.

Mergaite nušovė savo tė
vą. Jasper, Tenn. — Pen
kiolikos metų mergaitė nu
šovė savo tėvą už tai kam 
jis ją apmušė ir neleido su
sidėti su berniokais.

SUGAVO VANDENI
NI “SMAKĄ”

Sandusky, O. — Per ke
letą dienų čia plito gandai 
kad užlajoje tarp Sandus
ky miesto ir Cedar Point 
pusiausalio pasirodė “jūri
nis smakas”. Vieni tam ti
kėjo, kiti juokėsi, ir laik
raščiai prirašė visokių juo
kų, nes “smakui” atsirasti 
tokiame vandenyje ir tai vi
sai arti žemės išrodė nega
lima.

Kurie matė “smaką” be- 
žuvaudami ir valtelėse be- 
plaūkiodami tikrino kad 
tas sutvėrimas yra kelioli- stotų dirbti, 
kos pėdų ilgio.

Bet štai Liepos 21 d. pa
vakarį du vyrai iš Cincin
nati, O., kurie plaukiojo 
valtelėj, nei tai žuvaudami 
nei važinėdamiesi, pamatė 
paviršiu išlėto plukantį gy
vūną, kuris nei bėgo nuo jų 
nei artinosi. Nusigando iš
karto, bet tuoj vienas grie
bė irklą ir pataikęs smogė 
gyvūnui per galvą. Patai
kė gerai, nes iš gyvūno iš
siveržė kokia tai migla, ir 
neužilgo jis apvirto pilvu į 
viršų. Dar sykį drožė tam 
gyvūnui, ir tada pradėjo 
tempti į kraštą.

Pakraštyje gyvūnas pra
dėjo judėti, tada visai už
mušė.

Pašauktas iš Clevelando 
gamtos muzejaus kurato
rius, kuris nuvyko į vietą 
su laikraščių atstovais. Jis 
sako kad tas smakas, 18 pė
dų ilgio, nėra šių vandenų 
gyventojas, bet paeina iš 
kur nors už tūkstančių my
lių iš pietinių kraštų ir 
gyvačių veislės.
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B ruselis. — Belgijos 
reiviai malšindami sukili
mą Belgiškoj Kongo pro
vincijoj išžudė 120 negrų.

IŠARDĖ KOMUNISTŲ 
VASARINĮ “ROJŲ”

Conneaut, O. — Netoli 
čia apskrities šerifas su pa- 
gelbininkais padarė užpuo
limą ant komunistų vasari
nės vaikų stovyklos, kuri 
buvo įsteigta visai kitu var
du, o vaikai iš įvairių mies
tų sugabenti ir buvo moki
nami komunizmo. Ten bu
vo 60 vaikų, kuriuos globo
jo ir mokino komunistė 
agitatorė iš Clevelando. Ji 
tapo areštuota už kursty
mą vaikų ir ten atsilankiu
sių jų tėvų prie ' muštynių 
su šerifu. Reikėjo panau
doti net akis ėdančias bom
bas komunistų spiečių išar
dyti.

Ją ginti pasiėmė smarki 
komunistų ginėja Žydė ad
vokatė iš Clevelando.

AUKSAS AMERIKOJE
Piniginis auksas Suvieny

tose Valstijose Liepos 13 d. 
pasiekė aukščiausią laipsnį 
savo istorijoj, kada jo ver
tė buvo $4,965,000,000.

Tik 1927 m. Gegužės 14 
d. buvo pasiekęs kitą aukš
čiausi punktą, kuomet bu
vo $4,684,000,000 vertės.

VOL. XVI (16-TI METAI) 

INTELIGENTIJA SOVIETUO
SE GYVENA BAIME

Maskva. — Sovietų ofi- juos įkūnyti. Žiaurumas su 
cialinė spauda pradeda pri
pažinti “inteligencijos ver
tybę”, po nesenai padarytų 
Stalino pareiškimų. Spau
da pradėjo pripažinti kad 
Rusijos inžinieriai ir spe
cialistai dirba sunkiose ir 
nemaloniose aplinkybėse.

Stalinas griežtai pasakė 
savo draugams komunis
tams kad paliautų diskusa- 
vę, ir rankoves pasiraitoję 

’. “Taip ilgiau 
valdytis mes negalim”, pa
sakė jis jiems.

Pastarų dviejų metų so
vietų šnipų veikimas prieš 
specialistus parodė kad tik 
kur ne kur buvo pasielgta 
priešingai sovietams, o kiti 
turėjo nekaltai kentėti per
sekiojimus ir baimę.

Amerikos inžinieriai 
rie kasdien susiduria 
Rusais specialistais patyrė 
kokioje baimėje Rusai esti 
ir kaip jie atsisako prisiim
ti atsakomingą darbą, nes 
už mažiausią nelaimę arba 
klaidą darbe gali būti nu
bausti kaipo išdavikai arba 
sabotažnikai.

Vienatinis saugus būdas 
tiems kurie dar nebuvo ka
lėjime, buvo tai neapsiimti 
jokio darbo. Kurie norėjo 
valgyti ir turėjo dirbti, pa
sidavė po priežiūra nieko 
neišmanančių komunistų ir 
klausė jų, nors jie ir klai
dingai ką daryt liepė.

Ims daug metų iki gali
ma bus pašalinti baimė iš 
tų kurie nėra komunistai, 
nors blogo nemano. Nors 
valdžia jau darosi prielan
ki jiems, bet jie ilgai bijos 
užimt atsakomingas vietas.

Sovietų spauda sako kad 
inžinierių ir specialistų per
sekiojimai turi būti sulai
kyta ir tie kurie juos per
sekioja turi būti prašalin
ti. Kitaip sovietų Rusijos 
industrializacijos negalima 
tikėtis atsiekti.

Žinoma, tokiuos patari
mus duoti lengviau negu

kokiu inžinierių eilės buvo 
“valomos” pastangomis G. 
P. U. šnipų buvo diktuoja
mas aukštesnių politiškų 
galvų. Tūkstančiai jaunų 
nepatyrusių techniškų dar
bininkų buvo suversta į so
vietų industrijas su visai 
mažu paviršutiniu palavi- 
nimu. Tikėta kad tie jaųj 
ni užartavoti komunistai 
padarys rojų iš Rusijos. ■;

Tačiau dar eiles metų tų* 
rėš šalis remtis ant senų, 
patyrusių specialistų, o jei
gu jų truks reiks šauktis iš 
kitur, nors tas labai bran
giai apsieina.

PRISIBIJO ANGLŲ
Washington. — Liepos 27 

d. sueina 150 metų nuo to 
kai George Washington nu
galėjo Anglus ir Anglų va
das Cornwallis pasidavė 
ties Yorktownu. Amerika 
rengiasi tas sukaktuves iš
kilmingai minėti, nes tai ' 
yra svarbus istoriškas nuo- 
tikis, paskutinis smūgis at- 
liuosavęs Amerikos kolo
nistus nuo Anglijos.

Tačiau' tūli Amerikos po
litikai sako kad reikią ven
gti vaizduot Cornwallio pa
sidavimą, nesą tuomi Ang
lija įsižeisianti, o dabar ne
tinka su Anglija pykintis, 
nes šios dvi šalys draugiš
kai sugyvena.

Kiti visai nemato ko An
glija turėtų pykti už tai.

NUGRIUVO VARGONŲ 
GALERIJA

Portugališkoje Afrikoje 
katalikų bažnyčioje nugriu
vo vargonų galerija laike 
sumos ir kadangi bažnyčia 
buvo pilna ir galerija pilna, 
apie 200 žmonių sužeista, 
keliolika iš jų mirtinai.

11 nužudyta. Bombai, 
Indija. —Keliose dalyse In
dijos kilusiose riaušėse už
mušta 11 ypatų ir suvirs 
100 sužeista.

ERIE RAILROAD
SYSTEM

CLEVELAND i NEW YORK 
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Cleveland^ 4:00 vai. po pietų Tenolirn
Pribuna New Yorke 8:30 vai. ryto
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Korespondencijos
PITTSBURGH už $23,407,283, minkštos an

glies už $25,975,124.
Automobilių nela i m e s e 

pereitą sekmadienį Pitts- 
burgo srityje užmušta trys 
vaikai ir du suaugusieji.

Viso nuo pradžios šių 
metų tokiu budu užmušta 
170 ypatų ir 4,089 sužeista.

Kiek Pittsburge tautų. 
Darant sužymėjimą kokių 
tautų gyventojų Pittsburge 
yra, atrasta net 32 tautos. 
Nekuriu tautų yra tūks
tančiai, bet Arabų tautos 
tik vienas atstovas.

Per visą Ameriką daro
ma miestų gyventojų tau- 
tybiii ir jų naminio gyveni
mo surašymai. Pittsbur- 
gas yra vienas iš 1,288 di
desnių miestų apimamų to
kiu surašymu.

Dėvi kelines, o nori mote
riškų teisių. Butler, Pa.— 
Tarp kitų žiūrėtojų čia Į 
teismo salę inėjo moteris 
apsiavus vyriškom darbi
nėm kelinėm ir vyriškais 
marškiniais, ant galvos vy
riška šiaudine skrybėle.

Teismo tvarkvedis palie
pė nusiimti skrybėlę, ma
nydamas kad tai vyras. Ji 
atsiliepė kad ji yra moteris 
ir užtai neprivalo skrybėlės 
nusiimti.

ro nedaro, tik kursto darbi
ninkus prie suiručių, ardo 
pačių streikerių vienybę ir 
išnaudoja žmones kituose 
miestuose rinkdami aukas 
neva streikeriams, bet už 
tuos pinigus užlaiko ir še
ria gaujas savo agitatorių 
tarp streikerių.

BROOKLYN, N. Y.
Delei Svečio iš Lietuvos 

Priėmimo
“Dirvos” 28-me numeryj 

J. Saulėnas aprašydamas 
apie “svečio iš Lietuvos pri
ėmimą” ne tik kad iškrai
pė faktus, bet ir saužiniai 
apsilenkė su teisybe. Kuo
met žmogus rašo laikraš-

IŠ ANGLIAKASIŲ 
STREIKO

turit kišti savo raudoną 
snapą į jums visai svetimus 
reikalus? Juk svečias yra 
Lietuvos Valstybinės Ope
ros darbininkas, vadinasi 
valdžios žmogus, atvažiavo 
pas fašistus, fašistai pri
ėmė (ir kaip jus sakote ap
taisė), tai čia grynai fašis
tų reikalas. Tikėkit man 

v. . v. . . . . v. ,. kad iš tų penkių tūkstančių
ciui žinią tai privalo žinoti jums visvien svetys nei 
faktą^ n paduoti teisingai. vįeno sulūžusio lito nebūtų 

I skyręs, tai ko jums turėtų 
skaudėti galvą?

A. B. Strimaitis.

LIETUVOJ TVARKA SAKO 
LABAI GERA

DAYTON

Karštas oras buvo prie
žastimi keturių tiesioginnj 
ir netiesioginių mirčių šio
je. srityje pereitą sekmadie
nį. Užėjus perkūnijai su 
smarkiu lietum padaryta 
Įvairių nuostolių. Tempe
ratūra buvo 94 laipsnių.

Naujas puikus tiltas. Ki
tą mėnesį bus formalis ati
darymas baigiamo būdavot 
naujo McKees Rocks tilto 
per Ohio upę. Ohio bulva
ras kurį tiltas sujungs su 
McKees Rocks jau gatavas, 
jis išbudavoti kaštavo pen
kis milijonus dolarių.

Visas tiltas pabudavotf 
atsiėjo $12,000,000 ir yra 
didžiausias ir puikiausias 
tiltas Allegheny apskrityje.

___________ yi i
Teroristai veikia. Prasi

dėjo sprogimas bombų ma
tomai prašalinti savo kon
kurentus varančius slaptą 
degtinės biznį. Liepos 18 d. 
iš smarkiai važiuojančio 
automobilio nakties laiku 
.mesta stipri rankinė gra
nata į namus Frank Taso- 
ne, McKeesporte. Tai bu
vo trečias sprogimas

'^nn bėgyje.
ketu-

metųPennsylvanija 1930
ėTyje išleido $1,965,698 iš- 

’"ikymui 1,053 viešų žais- 
1 riečių ir šiaip pasilinks
minimo centrų. Tarp žais- 
laviečių yra 10 golfo vietų, 
366 teniso ir 116 šiaip pa
silinksminimo vietų.

Netoli Canonsburg, Pa., 
pereitą savaitę įvyko strei
kuojančių angliakasių tar
pusavinės muštynės. Ko
munistų vadovaujami Na
tional Mine Union streike- 
fiai užpuolė ant United Mi
ne Workers streikerių mi
tingo su tikslu jį išardyti.

Komunistai nekovoja su 
kapitalistais bet su savo 
pačiais draugais darbinin
kais.

Prasidėjo mėtymasi ak- 
menais, plytomis, bonkomis 
ir arčiau susiėjus daužymą
si kuolais, kėdėmis ir kum
štimis. Vieni ir kiti buvo 
sukruvinti ir mindžiojami 
jeigu parpuolė ant žemės.

Visai Joe jokios priežas
ties, komunistų vadovauja
ma 1,500 minia atėjo į Uni
ted Mine Workers mitingą 
ir ėmė rėkti “nuvykit tą 
kalbėtoją!” Kas tai metė į 
kalbėtoją plytą ir prasidė
jo muštynė. Iš visų pusių 
pasipylė plytos, akmenai ir 
kitoki dalykai. Kalbėtojui 
pramušta galva ir kraujas 
pradėjo tekėti per veidą, 
bet jis nesugriuvo. Komu
nistų sukvailinti streike- 
riai puolėsi prie kitų kalbė
tojų, ir ant platformos pra
sidėjo muštynė kėdėmis, 
kurios truko į galvas ir pe
čius žmonių. Kada krėslų 
neliko pradėta vartot kum
štis ir kojas.

Ant vieno troko kur at
važiavo United Mine Wor
kers kalbėtojai buvo iškel
ta Amerikos vėliava, komu
nistai užsikorę ją nuplėšė.

Neužilgo pribuvo keli au
tomobiliai su valstijos poli
cija. Areštavo penkis vy
rus ir vieną moterį. Su
žeista apie 150.

Komunistai rengiasi pra- 
plėst angliakasių streiką į 
centralinę Pennsylvaniją ir 
užvesti atkaklesnę kovą 
prieš • senąją angliakasių 
uniją, United Mine Wor
kers of America.

Darbininkai turėtų kovo-

Eksportas sumažėjo. Bė-
• gyje 1930 metų Pennsylva- 
nijos eksportas sumažėjo 
$67,206,323 suma iš prieža
sties biznio nuslugimo.

1929 metais iš šios vals
tijos eksportuota visokių 
dalykų už $340,843,339, o 
19^0 m. už $273,637,016.

Mašinoms tepti aliejaus
eksportuota, daugiausia, už ti visomis galėmis prieš ko- 
$26,775,230, kietos anglies munistus, nes jie nieko ge-

LIETUVIŲ AMERIKOJE

307 W. 30 Street New York, N. Y.
A

S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių 
Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; S600. 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. Li 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.
nniir:.-rrr trrzzxxxxxzrsxxixxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxm

s.

ku- 
už- 
ro-

LONDONAS, Anglija
Liepos 3 d. parvežė Kun. 

K. Matulaitį iš vienuolyno 
ligoninės į kleboniją. Jis 
visas suparaližiuotas, nega
li paeiti. Liepos 5 d., sek
madienį, jį nešte nunešė į 
bažnyčią ant sumos. Kuni
gas nešant į bažnyčią ir 
bažnyčioje laike sumos ke
lis kartus graudžiai apsi
verkė.

Kaip ilgai sergantis 
nigas galės klebonijoje 
silaikyti nežinia; man
dos tokiam ligoniui pato
giausia vieta yra ligonbu- 
tis, ypač tas kuriame dabar 
buvo. Gaila senelio, kurį 
taip kankina sunki liga jau 
kelintas mėnesis. Jis yau 
yra arti 70 metų amžiaus.

Birželio 28 d. gatvėje ta
po vežimo sužeistas Lietu
vis, P. Kunigiškis: jis tapo 
pamuštas, sunkiai sužalo
ta galva ir viena koja. Jis 
gydosi ligoninėje. Kunigiš
kis yra apie 70 metų am
žiaus, dirbo prie kailių ap
dirbimo. Jo žmona gyve
na Lietuvoj. Kahiavertis.

Amerikiečių sutikimas. 
Birželio 24 d. laivu Aquita- 
nia atvyko į Londoną gau
singa Amerikiečių Lietuvių 
ekskursija, kuriai Londono 
Lietuvių Šv. Kazimiero klu
bas surengė labai iškilmin
gą sutikimą. SvečiaTnš pa
linksminti paruošta vaidi
nimas, koncertas ir vaka
rienė. Tai buvo pirmutinį 
kartą Amerikos Lietuvių 
susitikimas su Anglijos Lie
tuviais pasaulio metropoly
je.

Sekančią dieną tame pat 
klube buvo surengta balius, 
kuriame vėl Amerikiečiai 
dalyvavo ir linksminosi per 
naktį.

Po pamatymo Londono 
ekskursantai išplaukė kitu 
laivu į Klaipėdą.

Netikėjau kad p. Saulė- 
nas priklauso prie smalavi- 
rių kategorijos. Toks rim
tas žmogus, kitus visus vai
kais vadini ir laikas nuo 
laiko man rimtumo pamo
kas teiki, o dabar pats pa
sirodai nerimtu esąs.

Svečio iš Lietuvos pri
ėmimo istoriją aš tamistai 
papasakojau (nors nepriva- 
lėjau), tamista tą girdėjai 
iš pirmų rankų, taigi kodėl 
rašydamas “Dirvai” nepa
rašei taip kaip aš pasako
jau, o savaip iškreipi ir ma
ne smaluoji?

Atpasakosiu visą istoriją 
kad “Dirvos” skaitytojai 
žinotų kaip tikrai buvo sve
čio iš Lietuvos priėmimas 
ir kad nemanytų jog aš ką 
nors bendro turiu su to sve
čio bėdomis.

Tas svečias buvo ne pa
prastas žmogelis, bet Lie
tuvos Valstybinės Operos 
artistas, Jonas Byra. Man 
iš pirmiau ypatiškai nepa
žystamas, svečias atkelia
vęs į prieplauką, sužinojęs 
kad jį be užstato neišleis, 
pasiuntė man telegramą su 
prašymu pagalbos. Antrą 
dieną gavau nuo jo laišką 
irgi su prašymu pagalbos.

Gerai bus žinbti kad šis 
svečias Amerikoj buvo bu
vęs 1923 m. ir jau Angliš
kai sukalbąs ir pragyvenęs, 
čia Brooklyne' porą ar dau
giau mėnesių; turėjo visą 
eilę draugų ir pažystamų. 
Aš gavęs jo laišką ir tele
gramą kreipiausi prie jo 
draugų kad pasirūpintų už
statu. Vieni, atsisakė vie
nokiu pasiteisinimu, kiti ki
tokiu, bet p. X. Strumskis 
prisidėjo prie manęs su pi
nigais, ir mudu svečią iš
ėmėm. Svečias’buvo gavęs 
nuo savo brolio čekį sumo
je $300.. Aš čekį banke iš
mainiau paimdamas atsa
komybę prakišti $300, ir 
nei vieno cento už visus pa
tarnavimus nei už keturių 
dienų sugaištą laiką Ellis 
saloje nepaskaičiau. (Tą 
gali liudyti pats svetys).

Kuomet svetys manęs 
prašė nuvesti jį pas jam 
pažystamus draugus, aš su
sinešęs su p. Strumskiu te
lefonu, nuvažiavau su sve
čiu į ]). Strumskio Demo
kratų Klubą Brooklyne, ir 
suvedęs svečią su pažysta
mu draugu skaičiau ir da
bar skaitau savo pareigas 
link svečio atlikęs.

Apie svečio bėdas ir ne
laimes man rodos turėtų p. 
Saulėnui ir kitiems kuoma- 
žiausia rūpėti, nes svetys 
viena jau Amerikoje pir
miau yra buvęs ir turi čia 
draugų, nebuvo pagautas 
kaip musė, antra .jis turi 
daugiau patyrimo ir > yra 
pilno amžiaus žmogus, ži
no ko ir pas ką Amerikon 
atkeliavo.

Saulėno žinią iš “Dirvos” 
pakartojo komunistų “Lai
svė”, žinoma su savo ko
mentarais, “kaip Lietuviai 
fašistai aptaisė savo tau
tietį”.

Kuomet jus, komunistai, 
mus visus be išimties vadi
nate fašistais, pavelykite

ir tikslais. Vyriausias 
sąjungos tikslas subur- 
vieną organizaciją vi- 
Lietuvius profesibna- 
inteligentus, pramoni-

CHICAGO, ILL.
“Margučio” gegužinė.
Chicaga tik ir tešneka 

apie “Margutį”, apie jo pa
rengimus, koncertus, pikni
kus, radio valandas. Nu
smuko klerikalai ir jų au
toritetas minioje nupuolė 
iš priežasties nešvarios agi
tacijos prieš Lietuvą. Tas 
pats ir su socialistais.

Komp. A. Vanagaitis sa
vo grynai Lietuvišku nusi
statymu įgijo didelį žmo
nių prielankumą. Šią va
sarą “Margutis” turėjo du 
pikniku (antrą pavadino 
gegužine) ir abudu skait
lingiausi publika. Štai 19 
Liepos jo “gegužinėj” su
važiavo kokių 4,000 žmonių 
minia. Piknike pavasarį 
taip pat suvažiavo į 6,000 
didelių ir mažų, kas šiais 
laikais kituose parengimuo
se retenybė. Klerikalai su 
“Draugu” vos kelis šimtus 
žmonių sutraukia, socialis
tai su “Naujienomis” ir gal 
tukstantėlį-kitą, o “Margu
tis” net po kelis tūkstan
čius.

Valio ‘‘‘Margutis”, valio 
Vanagaitis! Mes Chicagiš- 
dai jį mylime už jo dainasi n<ue Kioioiaio, pavci.vanc 
ir Lietuvybę. V. Baltrūnas.'paklausti kokį jus reikalą

BOSTON, MASS.
Gražus Profesionalų Pikni

kas, ir Dar šis-Tas
Amerikos Lietuvių spau

doj jau buvo rašyta kad 
Bostone susitvėrė Lietuvių 
Profesionalų ir Pramoni
ninkų Sąjunga. Ji nėra 
priešinga Vaizbos Butams 
kaip daugelis mano, bet su
tverta visai naujais pama
tais 
šios 
ti i 
sus 
lūs,
ninkus, ir ypač čia gimu
sius aukštesnius mokslus 
baigusius jaunuolius.

Ta dirva plati ir darbo 
yra labai daug, tik vieno 
ko Lietuviams trūksta tai 
to vieningos organizacijos 
supratimo. Tačiau nusivil
ti mums netenka.

Kaipo pirmą bandymą ir 
pirmą viešą pasirodymą ši 
organizacija padarė Liepos 
12 d. surengdama savo iš
važiavimą Šemeklio ukėje, 
West Medway, Mass. Čia 
kaip veidrodyje pasirodė 
kad tokios organizacijos at
eitis užtikrinta. Dar nei 
viename išvažiavime nesi
matė tiek daug inteligenti
jos ir studentijos kaip čia.

Pirmas, sakau, bandy
mas pavyko, ir tas tegul 
paskatina mus prie darbo.

Dalyvaujant gražiai pub
likai, visas išvažiavimas ėjo 
gražioj nuotaikoj. Pirmiau
sia, gerą ūpą sukėlė puiki 
Lietuvių Piliečių Beno mu
zika. Benas dar tik nese
nai susiorganizavo, bet ja
me sutuokta geriausios jie- 
gos kokios tik buvo. Už tai 
garbė tenka beno vedėjui 
P. Kriaučiunui, laikrašti
ninkui R. Židžiunui ir ki
tiems.

Šis išvažiavimas skyrėsi 
nuo kitų ir tuomi kad visą 
darbą, visą programą vedė 
pats čia gimęs jaunimas. 
Kituose išvažiavimuose ar 
piknikuose musų jaunimas 
yra kaipo pašalinis ir ne
reikalingas, o visą tvarką 
veda senieji, ateiviai.

Čia kreditas atiduoti ten
ka jaunam, tik šymet bai
gusiam advokato mokslą, 
veikliam Lietuviui Petrui 
Šimoniui. Pasirodo kad jis 
ir kiti jaunuoliai organiza- 
tiviam darbui labai tinka ir 
yra gabus, tik iki šiolei ne
buvo jiems progų pasiro
dyti.

Tarp kitų pamarginimų, i 
čia buvo įvairių sporto žai- i 
siu, už pasižymėjimus buvo i 
suteikta gražios dovanos. ;

Pati sąjunga sparčiai au- i
ga ir greitoj ateityj Bosto- i 
no apielinkėj mano atidary- j 
ti savo skyrius. Toliau dar- ; 
bas bus plečiamas po visą į 
Ameriką.

Linkėtina atsiekti šį gra- į 
žų tikslą. Ten Buvęs. :

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

visą kaimą!

LANKĖSI LIETUVOJE, 
BET “FAŠISTŲ BAU

BO” NEMATĖ
Tik ką sugryžo iš Lie

tuvos Pranas Kripas, kuris 
gyvena Springfield, Ohio. 
Liepos 12 d. jis buvo atsi
lankęs SLA. 105-tos kuopos 
piknike Daytone. Pikniko 
dalyviai dažinoję kad Kri
pas svečiavosi Lietuvoje, 
pradėjo klausinėt apie Lie
tuvos būklę, o • labiausia 
apie politiką. Kripas sako 
kad Lietuvoj tų baisių “fa
šistų” valdininkų niekur 
nesutiko, apie kokius musų 
politikieriai spaudoje bub- 
nija. Visur suėjo tikrus 
Lietuvius žmones, malo
naus budo valdininkus.

Dabartinė Lietuvos val
džia, sako Kripas, susideda 
iš tikrų Lietuvos sūnų, ku
rie rūpinasi Lietuvos gero
ve ir tvarka, kas jiems ir 
sekasi. Blogos valios žmo
nėms tokia valdžia netinka, 
nes ji jų neglosto. Taipgi 
neglosto ir visokių interna
cionalistų politikierių, ku
rie tarnauja tik svetimiems 
dievams ir nuolat jieško ką 
blogo Lietuvai padaryti.

Kad ir pastarais laikais 
baudimas kunigų už agita- 
tiviškus pamokslus bažny
čiose ir už kitokius jų 
sižengimus, sako, tas 
daroma delei gerovės 
tos, ir tokie kunigai
pilnai verti tokių bausmių, 
nes jie kursto žmones prie 
blogo visai šaliai. Nors Lie
tuvos kunigai dar ir po šiai 
dienai turi ponišką gyveni
mą. bet jie vis ko tai šiau
šiasi ir, iš Romos pripum
puoti kokia tai dvasia, nori 
būti valdovais.

Toliau pasakojo Kripas, 
Lietuvos ekonomiška būklė 
yra jau net geresnė negu 
buvo prieš karą. Tiesa, sa
ko, yra žmonių kurie tikrai 
biedni, bet yra ir gerai pa
siturinčių. Tačiau, sako, tie 
turtingieji daugiau moka 
dejuoti negu biedniokai.

Jeigu Lietuvą ir toliau 
valdys tokie žmonės kaip 
valdo dabar tai Lietuvos! 
ateitis nztikvinta iv qvip.qi

pra
yra 
tau- 
yra

ateitis užtikrinta ir šviesi, 
ir Lietuva pasivys kitas 
kultūringas valstybes. «

Pranas Kripas sako: Ne
žiūrint musų politikierių 
pravardžiavimo ir niekini
mo dabartinės Lietuvos vy
riausybės, pamačius kaip 
ji dorai šalį tvarko ir kaip 
ją gyventojai myli, aš mie
lu noru prisiimti fašisto 
vardą, nes yra garbė pra
kilniam, tautai ge'rą daran
čiam žmogui nešioti fašis
to vardas. Kas iš to kad 
vadiniesi kokiu kitu vardu,

o tavo visas veikimas tik 
siaurai partiviškas ir geras 
tiktai tavo partijai, o ne vi
sai tautai. Jeigu kurie dar 
serga “fašizmo” baime pa
tariu nuvažiuot į Lietuvą, 
o užtikrinu kad pilnai pa
gis.

Kadangi Pranas Kripas 
yra rimtas ir teisingas Lie
tuvis, mes pilnai galim pa
sitikėti jo apsakymams ir 
atmesti į šalį visokių poli
tikierių melagystes, kurie 
rašo nebuvę ir nepatyrę.

Airiogalos miestelis (ku
ris yra Kripo gimimo vie
ta) daug geriau atrodo da
bar negu buvo kada paliko. 
Miestelio gyventojų apšvie- 
ta ir tautiškas susipratimas 
smarkiai kyla.* * *

Žodis užnuodintiems bol
ševikų, socialistų, klerika
lų ir kairiųjų tautininkų 
spauda

Anot 
naščiai 
gystes, 
jaunai 
taip daro su visu įnirtimu, 
neatsižvelgdami į blogą ku
rį gali užtraukti ramiems 
nepolitikuojantiems Lietu
vos gyventojams, kurie sa
vo prakaitu tuos politikie
rius maitina.

Iš sugryžusių iš Lietuvos 
žmonių apipasakojimų ir iš 
laiškų gaunamų iš Lietuvos 
aiškiai matome kad ten nė
ra nei taip bloga, nei baisu 
kaip įnirtę politikieriai be 
paliovos skelbia.

Atrodo kad tiktai du mu
sų laikraščiai žino tikrą da
lykų padėtį Lietuvoje, rašo 
tikrą tiesą ir gina Lietuvos 
žemelę nuo pražūties j ko
kią ją musų siaurapročiai 
partizantai be atodairos 
stumia, 
tanti ir 
čiai yra 
landė ir 
lyne.

musų broliams.
p. Kripo, tie laik- 
rašo grynas mela
sų tikslu pakenkti 
musų valstybei, ir

Tie teisybę perma- 
skelbianti laikraš- 
tai “Dirva” Cleve- 
“Vienybė” Brook- 

Nugirdęs.

N. Abington, Mass.
Lietuvis bitininkas štu- 

korius. L. Končis yra ži
nomas kaipo bitininkas štu- 
korius, kuris tankiai daly
vauja Lietuvių išvažiavi
muose ir rodo “stebuklus” 
su bitėmis.

Jis atsineša avilį su apie 
50,000 bičių, kurios jo ne
kanda.

Dabar jis prie savo špo
sų pradėjo vedžiotis ir bal
tą avį. Pasirodžius mies
to gatvėj sukelia didelio 
žingeidumo vaikams.

Atsilankius į Brightoną, 
apie jį ir jo avį aprašė net 
Angliški laikraščiai. K.
Už 43 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.
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= Kas gaus “Dirvai” vieną naują metini skai- Į 
tytoją gaus šią $2 vertės knygą dovanų 
(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.
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IŠĖJO LYG TOMIS

Sporto Ekspertai del Nuosprendžio Nesusitaiko — 
Kibi Pripažysta Laimėjimą Šarkiui

SPORTAS
T

štai kaip aprašoma ktunš 
tynęs Šarkio su Walkerir 
Liepos 22 d. Brooklyne:

ŠARKIS NEMUŠĖ PRI- 
ŠO GANA RIMTAI
Damon Runyon rašo:

Teisėjai išsprendė kad jų 
kumštynė išėjo lygiomis vi
sus penkiolika raundų ku
riuose jie mušėsi.

Arthur Donovan, refery, 
stovėjo kampe, visas paba
lęs, ir žiurėjo akis ištempęs 
j laikraštininkus apačioje, 
sėdinčius, kada nuospren
dis paskelbta. Jis sakė jog 
jo nuomone Walker laimė
jo vienuolika iš penkiolikos 
raundų.

George Kelly, vienas iš 
teisėjų, laimėjimą priskyrė 
Šarkiui. Charles Mathison, 
kitas iš teisėjų, pareiškė 
jog kumštynė tegali būti 
pripažinta lygi, be pirme
nybės kuriam vienam.

Bet toks išsprendimas 
negali atimti tam mažam 
smarkiam gladiatoriui vie
tos tarp sunkiųjų. Jis svė
rė 29 svarus mažiau už 
Šarki ir vedė kovą prieš 
Šarkį visą laiką. Jis buvo 
Šarkį net apsvaiginęs.

Walker’o veidas buvo ap
lietas krauju vėlesniuose 
raunduose Ir referv turėjo 
prisikišęs žiūrėti į jį ar- vis-: 
kas tvarkoj. Bet Walker 
tik nusibraukia kraujus ir 
veda kovą tolyn.

Pirma kartą per ilgą lai
ka Walker’o mieros vyras 
išstojo prieš sunkaus svo
rio kumštininką Šarkio rū
šies ir išėjo morališku lai
mėtoju.

Toks išsprendimas mano 
nuomone yra vienas iš nuo
stabiausių New Yorko rin
gėje.

Jack Kearns,' Walker’o 
manadžeris, nepasitenkinęs

ŠARKIO IR WALKER’IO
1 MIEROS
Sharkey Walker
(5 pėdų aukštis 5 p. 6 c. 
198 svoris 168
29 . amžis 30
16 D. Kaklas 16
36 per juostą 33
73 pasiekia 67
44 krūtinė (normalė) 41
48 krūtinė (išpusta) 44

tokiu 
jog jis 
svorio

išsprendimu, pasakė 
reikalauja sunkaus 

čampiono titulo savo

ker’ui ir duodu jam kreditą 
už jo atkaklumą ir drąsą.

Šarkis, norėdamas laimė
ti pergalę nokautu, suardė 
visas savo progas. Jis at
metė savo gabumus i šalį 
ir norėjo atlikti darbą vie
nu smarkiu smūgiu. Jeigu 
jis butų mušęsi iš toliau jis 
butų galėjęs apsilpnihti ir 
paskui užbaigti priešą.

Walker pasirodė jog tu
ri gabumo ir drąsos ir tas 
pastato jį priešakyje tarp 
sunkiųjų, o iš kitos puses 
parodo kad Šarkis, dar kar
tą turėdamas progą pasi
rodyti ir paimti viršenybes, 
tą progą suspardė i šukes.

Šarkis laimėjo daug pi
nigų šį vakarą, bet nusto
jo daug prestižo.

ĮDOMYBĖS į koks darbininkas nespės to 
įsakymo išpildyti arba už- 

Vienas Rumanas lakūnas j mirš ir nusižudys būdamas 
Ų \1 ; Jis kompanijos uniformoje?

Holland-America Line

kvpnštininkui.
Šarkis sakosi kad jis iš

simušė krumpli mažiuko 
piršto pirmame raunde ir 
užtai paskui negalėjo tie
siai dešine ranka mušti.

Ir aš ypatiškai manau 
kad Šarkis neėmė WaTker’i 
gana rimtai..

JUSTINAS SIRUTIS 
LAIMĖJO

Šarkio-Walker’o kumšty
nėse dalyvavo ir Brookly- 
nietis jaunas kolegijos čam- 
pionas Justinas Sirutis.

Sirutis mušėsi su Chester 
Matan ir penkiuose raun
duose Sirutis laimėjo.

turėjo įdomų nuotikį. Jis 
buvo orlaiviu iškilęs 17,000 
pėdų ir ten nuo šalčio bei 
stokos tinkamo oro neteko 
sąmonės. Nevaldoma ma
šina ėmė kristi. Nukrito 
iki 900 pėdų nuo žemės pa- 
viršio. Tada lakūnas stai
ga vėl sąmonę atgavo ir iš
šoko iš orlaivio bei para- 
čiutu išsigelbėjo.

Tiek daug keleivių oro 
linijomis šį metą iš New 
Yorko į vakarines valstijas 
skraido kad linijos nupigi
no “orokartes”. Iš New 
Yorko į San Francisco da
bar galima oru nuskristi už 
$200.

DIDELE EKSKURSIJA

Išplaukia iš New Yurko 
Rugp.-August 29, 1931 
žinomu Transtalantiniu Laivi

“ROTTERDAM”
(Keleiviai laive turi būti diena prieš išplaukimą 8 vak.)

arKuba' nori uždrausti 
aprubežiuoti imigraciją.

Amerikoje kvotas Įvedus, 
į Kubą suplaukė tūkstan
čiai ateivių, su viltim dasi- 
gauti Amerikon. Tokių at
eivių Kuboje esama apie 
75,000. Lietuviams norima 
paskirti metinė kvota 10 
žmonių.

pramos Artistas Juozas 
Vaičkus Vyksta Į

ŠARKIUI SKIRIA LAI
MĖJIMĄ

Walter Trumbull rašo:
Mickey Walker kovojo 

savo paprastu narsiu budu 
su Šarkiu, bet mums dau
gumai išrodė kad jis tik gi- 
liukingai išsisuko.

Mano nuomone pripažini
mas jų muštynės lygiomis 
yra labai prastas sprendi
mas. Sulyg mano tėmiji- 
mų Šarkis laimėjo devynis 
raundus, Walker keturis, o 
du išėjo lygiomis.

Šarkis tokį nuosprendį 
priėmė

“Dar 
pasakė 
nebuvo 
laiku”, 
taip sakydamas.

Walker išrodė keletą sy
kių patekęs į labai keblias 
padėtis. Priešingai negu 
tikėtasi, Šarkis atliko- ata
kas ir užpuolimus. Jis vir
šijo savo priešą baksavimo 
smarkumu ir mušimais.

Ebbets Field buvo pusė
tinai užpildyta ir manoma 
kad dalyvavo apie 35,000 
žiūrėtojų.

Iš Initikų Veikimo
Liepos 21 d. San Francis

co, Kalifornijoj, ėmėsi Ka
rons Sarpalius su Tony Fe
lice. Sarpalius laimėjo.

Liepos 21 d. Baltimorėj 
ėmėsi Karolis Požėla su F. 
Brunovičiu, išėjo lygiomis.

Rugp. 23 d. Clevelande 
rengiama imtynės, kuriose 
bandoma suporuoti Cleve- 
landietį palicmoną Charley 
Fox su smarkiu Lietuviu iš 
Pittsburgo, Kaziu Aleliu- 
nu.

Raštų daugumu pasižy
mėjęs Anglas rašytojas Ed
gar Wallace paskutinę kny
gą, “The Devil Man”, pa
rašė per keturias dienas. 
Tačiau faktus jai rinko per 
keturis metus, o planą kny
gai sugalvoti ėmė keturis 
mėnesius.

Įvairių mokslo principų 
pritaikymas praktikon yra 
visokių žmonėms darbų tė
vas. Automobilio išradi
mas sukūrė pramonę, kuri 
parūpino 4,000,000 darbų.

Telefonas duoda darbo 
del 400,000 darbininkų.

Įvairiems elektros padar
gams gaminti reikia 300,000 
žmonių.

Krutamu paveikslų me
nas duoda darbo del 235,000 
žmonių.

Orlaivių pramonė samdo 
75,000 žmonių.

Chemija išradus kaip ga
minti rayon šilką, sukurė 
50,000 darbų.

Rengia
AMERIKOS LIETUVIŲ AGENTŲ SĄJUNGA

Puiki Proga Sutaupyti Pinigų. Specialiai Nupi
gintos Laivakortės Važiuojantiems į

Ten ir Atgal.
Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klase ................................. į vieną
Trečia Klase ...................................... j abi
Turistų Trečia Cabin .................. j vieną
Turistų Trečia Kabin ...................... į abi

U. S. Karo mokesniai atskirai.

pusę. .. .$107.00 
pusi. .. .$150.00 
pusę. . . .$126.50 
pusi.... $209.00

nuostabiai gerai.
nėra taip bloga”, 
jis, “žmogui kuris 
ringėje virš metus 
Bet jis juokėsi ši-

KĄ SAKO ŠARKIS
Sugryžęs į nusirengimo 

kambarį Šarkis pats nega
lėjo užsirišti sau kaklaraik- 

nes buvo išsinarinęs 
Jis pasa-

Dramos tėvas Juozas Vaičkus gry- 
žta Lietuvon. Pastarus du metus 
p. Vaičkus išgyveno garsiame Hol- 
lywoode ir ten pusėtinai pasižymė
jo kaipo artistas ir direktorius. Su
rengė net keletą vaidinimų Kalifor
nijos Lietuviams.

Taipgi tenka patirti kad p. Vaič
kus veda pertraktacijas su žymiomis 
kino firmomis padarymui Lietuviš
ku f:lmų. Vaičkus turi mintyje pir
miausia statyti “Keistutį”. Regis 
tik tuo reikalu ir Lietuvon vyksta.

Artistas Vaičkus važiuoja su di
dele vasarine ekskursija laivu ”Fre- 
derik VIII”, Skandinavų Amerikos 
Linijos į Klaipėdą, su persėdimu 
Kopenhagene. Laivas išplauks iš 
New Yorko Rugpjūčio 8 d.

Kaip tenka nugirsti artistas ren
giasi sudaryti • įdomų programą ant1 
laivo ir ekskursantus palinksminti 
ir kelione paįvairinti. Lietuvoj bus 
pasistengta sudaryti ekskursantams 
progos pamatyti visas svarbesnes 
vietas ir ištaigas, gal net pavyks iš
gauti audienciją pas Lietuvos Pre
zidentą.

ši regis paskutinė šio sezono eks
kursija turėtu būti tikrai įdomi. Nu- 
važiuosit i Lietuvą kaip tik pačiu 
geriausiu laikų, kaip tik tada Lietu
voj ūkininkai baigia laukus valyti 
ir visur rengiama pabaigtuvės ir pa- 

. silinksminikai. Ekskursantai nesi
gailės tuo laiku Lietuvon parvykę.

ščio, 
mažąjį krumplį.
kojo kad Walker yra geras 
kumštininkas ir tegul nei 
vienas nemano kad jis ne
gali užgauti didelio vyro. 
Aš maniau kad man pri
skirs laimėjimą, bet kaip 
matau ši kumštynė bus pa
žymėta išėjus lygiomis. Iš 
to Walker gauna daugiau 
kredito.

Aš buvau geresnis kumš
tininkas penki metai atgal 
kada mušiausi 14 kartų į 
metus. Dabar aš perilgai 
užtęsiu nieko neveikdamas. 
Bet aš nenoriu atimti kre
dito koks priklauso Wal- 
kerui.

Aš dar nepasitrauksiu iš 
kumštynių, šie penkiolika 
raundų išėjo man į naudą, 
bet netikiu kad gausiu kitą 
progą su Walker’u muštis. 
Ar laimi, ar pralaimi, arba 
išeina lygiomis, retai kuris 
daugiau nori prieš mane 

I stoti. Walker yra gana ge
ras sumušti Max Šmelingui 
jeigu jam teks proga.

ŠARKIS VĖL PRALEI
DO PROGĄ

James J. Corbett rašo:
Šarkis veikė smarkiau ir 

geriau prieš Walker’j ir iš
rodė kad turi viršų. Bet 
veiklumą aš priskiriu Wal-|

Puikus ir Patogus Patarnavimas.
Tiesioginis ir patogus susisiekimas su KLAIPĖDA 

Per Rotterdam^.
Norėdami informacijų kreipkitės į:

Mollis, P.
1730— 241h St.. 

Detroit, Mich.
Mikolainis, P.

188 Sands St., 
Brooklyn, N. Y.

Rauktytė, J.
123 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Sekys, J.

226 Park St., 
Hartford, Conn.

Sidabras, K.
875 Cambridge St., 

Cambridge, Mass, j 
“Naujienos”

1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Stulpinas, V. M.
3255 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
“Sandara”

373 Kenslgton Ave. 
Chicago, 111.

Trečiokas, A. S.
197 Adams St., Newark, N. J.

Urbšas, J. J.
167 Oak St., Lawrence, Man.

“Vienybe”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Waterbury, Conn,

Velečkis, A.
502 South Ave.,

Bridgeport, Conn,
.Vaišnorą, K. J.

Franklin Sav. Bank 4 
Trust Co., Pittsburgh, Pa,

Varašius, A.
So. 12th and Carson St*., 

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia, Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washington St., 

Norwood, Mass.
Zolp, J. J.

4559 So. Paulina 3L.
Chicago, III.

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N.Y.
“Amerikos Lietuvis' 

14 Vernon St., 
Worcester, Mass.

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St« 
Montello, Mas*.

Bogden, j. G.
432 W. Long Ave., 

Du Bols, Pa.
“Dirva”

6820 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio

Gendrolius, N.
• 395 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kažemekas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Makarevičius, K. 
95 Liberty St., 

Ansonia, Conn.

Astuoni užmušta. Nika- 
raguoj įvykus susirėmimui 

1 sukilėlių su kariumene už- 
nija uždraudė savo darbi- mušta aštuonios ypatos. i 
ninkams atimti sau gyvybę Anglijoje bedarbių skai-j 
(nusižudyti) dėvint kom- čius savaitę Liepos 6 buvo 

panijos uniformas. Kažin 2,634,288, arba 30,601 ma- ____________________ ______ ___________
ką? kompanija darys jeigu žiau negu savaitė pirm to J Keliaukit Į Lietuvą per “DIRVOS” Agentūrą

Vengrijos sostinės, Bu
dapešto, tramvajų kompa-

NORTH

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LIKIM

U 
NEWYORKO i 

KLAIPEDA

TRUMPAS KELIAS i llETIJVą per ŠVEDIJA

Informacijos ir laivakortes gau
namos pas vietinį agentą arba: 
SWEDISH AMERICA LINE

21 State St. New York 'City

SAN fRANCISCO, CAL.

90

© 1931. 
The A. T. Cm. 

M f n. Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 
Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina

Gerkles Apsaugą — Prieš knitejimus — prieš kosulį

INDIJOJ BLOGAI
Kalkuta. — Per porą me

tų siaučiant Indijoje revo
liucijai ir prie to prisidėjus 
bendram pasauliniam pra
monės ir prekybos nuslugi- 
mui, Indija atsidūrė dide
liame skurde. Nepaprastai 
kenčia biednuomenė. Šim
tai tūkstančių žmonių ba
dauja, daugybė net žudosi.

DEVYNI SUDEGĖ
Mt. Pleasant, Mich.

Netoli čia pragręžta alie
jaus šaltinis, kuris yra di
džiausias koks kada atida
ryta Michigan valstijoj. Ta
čiau neatsargiai apsieinant 
su ugnia, aliejui pradėjus 
tekėti jis užsidegė ir virto 
ugnies stulpas. Aplieta ir 
sudegė devynios ypatos ku
rios buvo arti šaltinio ir 
tėmijo darbą.

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
tiniu agentų arba 

1119 EUCLID AVE.
CLEVELAND

NORTH GER

Ne Naikink

Erzinimais
pasiimk LUCKY

Uždėkite savo pirštą ant gerklės—ant vadinamojo “Adomo 
Obuolio.” Jūs dabar aktualiai palytėjote larynxa. Tai jūsų 
garsinė dėželė — kurioje jūsų garsinės gyslos.
Saugok savo gerklę atsargiai — neerzink ją — atsimink, jog 
20.679 Amerikos gydytojai yra pareiškę, jog LUCKIES 
mažiau erzina gerklę negu kiti cigaretai.
Vienas gydytojas rašo:

“Tūlą laiką naudojus visus dabartinių laikų cigaretus, aš 
persitikrinau, jog Lucky Strike turi mažiausiai erzinančių 
savybių, nes aš turiu nepaprastai jautrią gerklę.”

Kitas gydytojas rašo:
“Aš patyriau, jog Lucky Strike cigaretai mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigaretai dabartinėje rinkoje. Tą ypatybę 
jie matomai turi dėl vadinamojo “SPRAGINIMO” 
proceso.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną šiurkštumai, 
kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai jūsų gerklės 
apsauga - prieš knitejimus — prieš kosulį. Apsaugok savo 
brangųjį balsą.

PAKLAUSYK PER RA
DIO—Lucky Strike šokių 
orkestro, kuris griežia kiek
vieną Antradienį, Ketvirta
dienį ir Šeštadienį, vakarais 
per N. B. C. radio stotis
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Dienos Klausimais
VOKIETIJOS BĖDOS IR FRANCUZIJA 
 *-------------

Vokietija atsidūrė finan
siniame krizyje. Galinga 
ir išdidi valstybė turėjo at
sikreipti j kitas valstybes ir 
šauktis ją gelbėti.

Pirmiausia paramą suti
ko duoti Amerika ir Ang
lija. Komunistų , žodžiais 
sakant, šių šalių kapitalis
tai pamatė sau pavojų jei
gu Vokietija suklups.

Komunistai visame pa
saulyje, o ypač Rusijoje, 
lyg krankliai ant tvorų su
tūpę laukė kad Vokietija 
greičiau nusilptų ir kad Vo
kietijos komunistai sukeltų 
revoliuciją ir “nušluotų ka
pitalizmą”. Dabar gi, ma
tant kitas valstybes Vokie
tiją gelbstint, jų apetitas 
atbuko, viltys gauti naują 
riebų kąsni dingo.

Francuzija laiko botagą 
savo rankose ir Vokiečius 
šokdina. Jeigu ne Ameri
ka ir Anglija, Prancūzai 
gal butų neapsižiurėję kaip 
Vokietija butų sugriuvus. 
Nors tas išeitų į blogą pa
čiai Prancūzijai, nes sumi
šimui Vokietijoje kilus da
lykai virstų taip kad Fran
cuzija netektų nei to ką iš 
Vokietijos gauna, tačiau 
Prancūzų mintis buvo lup
ti Vokiečius ir iš jų gauna
mais pinigais stiprintis sa
ve.

Juk taip Vokiečiai pakilo 
po 1871 metų karo, kada 
nugalėjo Prancūzus ir lup
dami iš jų kontribucijas 
pasidarė išdidžiausia ir mo
kyčiausia šalis pasaulyje.

Prancūzai nori atsiker- 
šyt Vokiečiams. Bet dabar 
jau kiti laikai.

rikos profesorius..
Jeigu Amerikos advoka

tų organizacija nepaims 
drąsos apvalyti savo profe
siją — nuo sukto teismo už- 
vaizdos iki pačių teisėjų, 
ta draugija pasiliks bendri
ninke visokių niekšysčių ir 
įstatymų laužytojų.

Pranyksiąs Mokyklų 
Sportas

Columbia Univers i t e t o 
(New Yorke) profesorius, 
Dr. Snedden, sako kad už 
30 metų pranyks mokyklų 
tarpusavinės sporto rung
tynės. Perdidelis sporto kė
limas šiais laikais paeina iš 
publikos nenormalio apeti
to turėti herojus, sako jis.

Kaunas Įsirengė 
Funikulierį

Šiose dienose Kaune įtai
sytas funikulieris (keltas) 
iš miesto į Žaliąjį kalną ties 
Mickevičiaus gatve. Reiš
kia, Kauno gyventojams ir 
svečiams nereikės daugiau 
laipioti į tą statų, aukštą 
kalną, o ypač svečiai norės 
užvažiuoti keltu į viršų ir 
pažiūrėti iš kalno kaip iš
rodo Kauno apielinkės. Iki 
šiol svečiai nenorėdami lai

Reikalavimai Paliuosuoti 
Mooney ir Billings

Nuo 1916 metų Kalifor
nijoj kalėjime sėdi du dar
bininkų vadai, Mooney ir 
Billings, apkaltinti surengi
me sprogimo laike patrio
tiškos demonstracijos, šau
kusios Ameriką “būti pasi
rengusia” karui.

Amerikos mokytojų fede
racija nesenai priėmė rezo
liuciją reikalaujančią Kali
fornijos gubernatoriaus do
vanoti jiems bausmę, nes, 
sako mokytojos, nėra gali
ma mokyklose mokyti jau
nąją kartą kad Amerikos 

- teismai yra bešališki ir tei
singi, akivaizdoje šito skan
dalo.

Žymus Amerikos tikybų 
vadai taip pat reikalauja 
paleisti tuos nekaltus vy
rus nubaustus pasiremiant 
melagių liudymais.

Daug kitų viešų įstaigų 
pasmerkė laikymą tų vyrų 
už kaltę kurios jiems nie
kad negalėjo prirodyti.

Nekurie Amerikos laik
raščiai jau pradeda prikai
šioti Amerikos advokatų 
draugijai kodėl ji tyli ir 
netaria savo žodžio šiame 
reikale. Laikraščiai sako 
kad ta tironija, ta begėdiš
ka anarchija kokia papildy
ta tų vyrų tardyme turėtų 
pirmiausia iššauki advoka
tų ir teisėjų pasipiktinimą 
ir jie turėtų reikalauti pa
taisyti tą klaidą.

Už teismų klaidas ir ne
teisingus nubaudimus turi 
prisiimti ant savęs kaltę 
daugiau advokatai o ne įs
tatymai, sako vienas Ame

(Tąsa iš pereito num.)
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KUMUClU ROJUS
Keturių Veiksmų Tragi-Komedija Parašė J. J. Zolp

pioti ne visi Žaliakalnį ap
lankė. Ant kalno yra gy
venami namai.

Keltą įsirengęs, Kaunas 
padarė didelį žingsnį mo
derniškų miestų eilėn.

Ūkės Lietuvoje
Visoje Lietuvoje priskai- 

toma 308,662 paskiros ūkės 
su 4,327,762.80 bendru skai
čium hektarų žemės.

Štai kaip tos ūkės dalina
si apskričiais ir kiek kož- 
name apskrityje apima že
mės :
Apskritis ūkių hektarų
Alytus 17,044 218,941.40
Biržai 16,114 226,181.30
Kauno ap. 16,112 191,454.98
Kauno m. 398 471.08
Kėdainiai 12,704 197,840.16
Kretinga 14,980 207,886.73
Mažeikiai 11,180 160,326.93
Mariampolė 13,786 153,504.59
Panevėžys 21,270 349,908.10
Raseiniai 16,525 250,732.49
Rokiškis 13,418 184,498.98
Seinai 6,274 90,197.12
šakiai 10,177 131,227.85
Šiauliai 26,793 477,105.88
Tauragė 17,953 249,993.98
Trakai 13,338 149,693.11
Telšiai 12,232 202,429.00
Ukmergė 20,038 248,708.89
Utena 17,376 235,781.81
Vilkaviškis 10,116 122,204.59
Zarasai 7,198 97,467.00
Klaipėdos k. 13,632 181,216.46

TAU....
Tau vienai širdį aukauju, 
Pinu meilės vainikus, 
Del tavęs liūdžiu, dusauju 
Jau ilgokas laikas bus....

Tau vienai dainas dailiuoju 
Per dieneles ir naktis, 
Sapne meilingai bučiuoju 
Tau luputes ir akis....

Viską aš tau atiduodu 
Vien iš meilės mus šventos, 
Man gyvent vienam nubartu, 
Nepanešu tos naštos....

Tai padėk, padėk, brangioji, 
Žengt gyvenimo taku, 
Pagailėki, mylimoji, 
Nes vienam keliaut klaiku....

Jonas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA 
Motule mano, rūpintojėle, 
Kodėl taip anksti kėlei rytelį? 
Kodėl, galvelę žilą parėmus, 
Liūdnom akimi į mane žiuri? 
Kas širdį tavo jautrią užgavo, 
Kas tau krūtinėj skausmą pasėjo? 
Daržai užžėlę piktažolėmis, 
Žalmargė karvė neėdus mykia, 
Pečiuj užgeso ugnelė šventa, 
Asla nešluota jau trys dienelės.... 
Sakyk, motule, sakyk, senoji-, 
Koks vargo kalnas tave prislėgė? • 
Savo krutinę aš jį nustumsit!, 
Rankom pūslėtom jį išbarstysiu; 
Vargą lapuotą kardu kaposiu, 
Rūpestį sunkų tau išsklaidysiu.... 
Sakyk, motule, sakyk, brangiausia, 
Kodėl veideliai tavo nuliūdę?
— Kiaurą naktelę ašaras liejau, 
O į rytelį jų man pritruko.
Tris jau dieneles į tave žiūriu, 
O tą ketvirtą nebematysiu.... 
Skriste išskrisi, lėkte išlėksi, 
Mano sūneli, tai sakalėli....
Seną motulę, rūpintojėlę 
Vieną paliksi vargelį vargti.... 
Tau ant petelių viena galvelė, 
O man. senajai, ji kuobrangiausia. 
Tau rūpestėlis — šaunas žirgelis, 
O man, senajai — tu, mylimiausias!....

“D.” Andrius Varguolis.

Simašienė: Mano širduks žadėjo atei
ti (mirkteli).

Zenonas: Koks širduks?
(Visos pasidaro linksmesnės.)

Simašienė: Nagi Augustinas. Mudu da
rom gerą biznį, aš išverdu, jis parduoda.

Barbora: Gerai kad turi kas tau išpar
duoda. Mano vyras tai kai lepšė, paduok 
galioną parduoti tai pats išgeria, bet aš 
turiu savo kostumerių.

Scena 3.
Tie patys ir Augustas.

Augustas (pasibeldžia į duris).
Barbora: O kas čia, gal palicmonas! 

Jie apie mus kaip musės apie medų. Kas 
ten?

Augustas: Tai aš!
Barbora (atidaro duris) : O, Augustas. 

Eikš. Kaip tik į laiką. Simašienė, Žiogie- 
nė, tu ir aš. Išsigersim.

Augustas: Kodėl ne, aš tam niekad ne- 
priešingas. (Ima stiklelį.)

Zenonas: Manęs neužmirškit! (Ima 
stiklą) Sveiki visi, sveiki!

Simašienė: Uždėk rekordą, Barbora, 
aš eisiu šokt su savo širduku....

Žiogienė (uždeda rekordą, užsuka gra- 
fofoną)': Na, valiai!

Simašienė (jau girta, su Augustinu šo
ka pasikraipydama.)

Žiogienė (Zenonui): Mudu eiva čarls
toną pašokti, jiems net akys pravirs.

Barbora: Aš 'tau parodysiu čarlstoną; 
jau viena koja grabe, o jis dar čarlstoną 
šoks!

Zenonas (girtas): Nevermai, mudu dar 
galim apsisukt kad net grindys links! (Šo
ka su Žiogiene, kraipydamiesi.)

Barbora: Ar nesiliausit kreizavoję! Iš- 
rodot kai karvės ant ledo.

Zenonas: Šarap, motin, aš dar geriau 
galiu tą polką mazurką pašokti negu mu
sų vaikai tą bjaurų džiazą!

Simašienė (Barborai): Žiūrėk kaip Au
gustas išmandrėjo: kai butlegeriu pavirto 
ir šokti išmoko. Kerta kaip jaunikaitis. 
Vot juokas ima ir gana.... (Girtbka, vis 
nori kvatoti.)

Augustas: Tai ką, po šimts pypkių: dar 
nepabaigiau keturių dešimtų metų, kodėl 
aš negaliu šokti! (Grafofonui sustojus vi
si apstoja.) Na tai dabar po vieną išsi- 
gerkim, aš fundiju.

Simašienė: Ot vyras tai ne lepšė, kodėl 
ne. Barbora, ko miegi, Augustas fundija.

Barbora: Štai jau pilu, kumute, ar vi
siems duoti?

Augustus: Žinoma kad visiems. Sima- 
šiene, uždėk kitą rekordą.

Barbora (paduoda visiems stiklelius): 
Į sveikatą Augusto! (Visi geria).

Scena 4.
Tie patys ir Justas.

Justas (policijanto uniformoj, apvalka
las biskį perdidelis. Nesibeldęs staiga in- 
eina): Gerą dieną visiems!

Barbora: Jezau-Marija, policija! (Bė
ga prie katilo).

Simašienė: Kibą biesas čia jį atnešė! 
Slėpk degtinę. Vot juokas ima ir gana.

Žiogienė (pagriebia bonkas nuo stalo, 
nori bėgti pro duris; Zenonui): Ko stovi 
išsižiojęs, nešk tą katilą lauk.

Augustas: Nesibijokit, aš žinau kaip 
palicmonui akis uždumti. (Eina prie po
licijanto su stikleliu, staiga pažysta Jus
tą.) Kas tai, tu?!

Justas: Aš! - Kaip matau, ir draugas 
Augustas išmoko nuodus ragauti! Ko 
pats nenaudoji ir kitam neparduok! Nesi
bijokit, aš neatėjau kratos daryti, tik at
lankyt savo senovės draugų!

Barbora: Tu palicmonas? Ką tas rei
škia? ....

Justas: Kaip jus manot, aš dykai ap
kasuose utėles šėriau? Kito darbo nega
lėjau gauti, na ir palicmonas.

Simašienė: Aš taip persigandau kad 
net prakaitas išpylė. Kad' tu surugtum! 
Reikia nervus nuramint! Barbora, kur 
padėjai bonkas? Vot juokas ima ir gana.

Zenonas (išsiima iš kišenių bonkutes): 
Štai čia. Aš ko per grindis neiškritau. 
Na ir žiūrėkit jus, Justas palicmonas, ha, 
ha, ha! Motin, duok jam stikluką, reikia 
išsigerti. Aš tik po vieną geriu, ar ne taip, 
Justai?

Justas: Aš nežinau kaip čia pasakyt, 
bet aš, nu, juk.... jau.... nuo senovės 
šeimininkės negali atsisakyti; duok po vie
ną visiems. (Ima stikliuką) Tai kas, ar 
aš vienas gersiu?

Žiogienė: Ką? gersim visi! Barbora 
ir tu su nauju palicmonu. (Visi paima 
stiklus.)

Augustas (traukiasi prie durų.)
Justas: Augustui matyt laikai pagerė

jo. Nesibijok, neslink laukan. Su mumis 
drauge! Šia (paduoda stiklą, peržiūri jį 
nuo galvos iki kojų.) Augustas išrodo 
kaip zebra. Zebra tai yra asilas pasipuo
šęs šventadieniais rubais.

Simašienė: Nesityčiok iš mano Augus
to. Jo dabar su penkine nenupirksi. Au
gustas dabar tai oho-ho! (Linguoja gal
va) Vot mane juokas ima ir gana.

Justas: Aš matau kad jis pataikė į sa
vo amatą. Na, išsigerkim visi. Ar kar
tais akys neaptemsta nuo šitos? Rodo 
stiklą).

Simašienė: Broleli, aš tau pasakysiu: 
jau treti metai kaip ją geriu, o galiu dau
giau matyt kaip jus visi palicmonai.

Zenonas: Ką jus ten, va: už sveikatą 
musų naujo palicmono! Aš visuomet sa
kiau kad Justas tai ne paprastas žmogus! 
(Visi išgeria. Zenonas užsidega cigarą.)

Justas (išgėręs pasipurto): Bene,dina
mito įdėjot į šią degtinėlę! Man ko pakau
šį nepramušė. (Zenonui) Nesiartink su 
ugnim prie manęs, kad neužsidegčiau.... 
(Pasipurto.)

Zenonas: Eiva, gal rasim ką užkąst. 
(Visi išeina.)

Scena 5.
Barbora viena, paskui Simas ir Antosė.
Barbora (viena, gerokai girta, renka 

bonkutes ir štatinėja ant lentynų): Rei
kia viską suslėpt, kad netikėtai policija ne
užkluptų.

Simas (ineina, staiga, liūdnas prie mo
tinos, apkabina): Mamyte, aš nenoriu iš
metinėti .... turėtum suprasti kad....

Barbora: Kas yra, Simuti?.... Juk 
čia nieko blogo....

Simas (rodo į katilą): Kas tas, aš tiek 
kartų prašiau, maldavau. Mama, tu ne
supranti kiek nelaimės šita baisenybė pa
darė musų šeimynai. Tėvelis nedirba, per 
dienas į bonką nosį įkišęs, namai prasko
linti.... Namą atims, tėvelis visai nesi
rūpina. Aš turiu slapstytis nuo Jievutės, 
negaliu tą paslaptį užlaikyti. Musų visi 
namai tuo raugu atsiduoda.

Antosė (gryžta iš darbo, neatboliai nu
siima skrybėlę, nusiminus sėdasi, permeta 
akim visą kambarį): Simai, ar matei Jie- 
vutę?

Simas: Kalbėjau per telefoną, ji būti
nai nori atsilankyti pas mus. Negaliu at
kalbėti.

Antosė: Ir aš kalbėjau su ja. Ką gel
bės, ji sakė kad tu palauktum, ateis čia aš
tuntą valandą vakare.

Simas: Kokia permaina musų namuo
se.... Tiesiog nėra kur akių padėt....

Antosė: Permaina? Iš dangaus į pra
garą. Kaip tos kūmutės pradėjo tą pra
garo raugalą virti, aš laimingos dienos ne
turiu ....

Barbora: Na ko jums trūksta? Ar ne
turit ko pavalgyt? Ar neturit kur atsi
gult? Kai]) tik pareina namon taip ir 
murma visokius neužsiganėdinimus....

(Bus daugiau) «

SAP.VINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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 krautuaėn, 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”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PAMINKLAS JONU
ŠUI RADVILUI

Birželio 28 d. Biržuose 
iškilmingai atidengta pa
minklas Lietuvos etmano 
Jaunšo Radvilo. Janušas 
Radvilas paėjo iš garsios 
senos Lietuvos didžiūnų ei
lės, kuri kovojo už Lietuvos 
atsimetimą nuo Lenkijos.

Už šimto metų po Vy
tauto Did. mirties, Radvilai 

■apvesdino savo giminietę 
Barborą Radvilaitę su Did- 
kuriigaikščiu Zigmantu Au
gustu, kuris buvo ir Lenkų 
karalium, su tikslu atskirti 
Liėtuvą nuo Lenkų.

Šis gi Janušas Radvilas, 
kurio vardu dabar yra pa
vadintas vienas Lietuvos 
kavalerijos pulkas, Lenki
jos su Švedija karo laikais 
buvo pasiryžęs atliuosuoti 
Lietuvą nuo unijos su Len
kija. Jis tam tikslui buvo 
padaręs sutartį su Švedija, 
nes tada Švedai buvo pro- 
testonais, o Radvilai rėmė 
protestonišką judėjimą Lie
tuvoje.

Kiek dabar yra protesto- 
nų Lietuvių apie Biržus jie 
paeina iš tų kuriuos Rad
vilai užveisė.

ŠYMET DERLIUS GE
RAS, MAISTAS BUS 

PIGUS
Šymet Suv. Valstijose ja

vų derlius numatoma bu
siąs geras. Sulyg Liepos 1 
d. apskaičiavimų, kukurū
zų (kornų) derlius bus apie 
2,967,953,000 bušelių. Per
nai buvo 2,094,000,000 bu
šeliu. Kukurūzais užsėta 
101,413,000 akrų.

Žieminiais kviečiais užsė
ta 40,692,000 akrų, iš jų ti
kima gauti 712,611,000 bu
šelių.

Pavasariniai kviečiai yra 
51 nuoš. normalio ir tikima 
jų gauti 156,402,000 buše- 
šelių.

Kietųjų kviečių, iš kurių 
daroma makaronai ir tam 
panašus dalykai, tikima 
32,220,000 bušelių.

Kitokių pavasarinių kvie
čių tikima 124,182,000 bu
šelių. Viso kviečių bus apie 
969,013,000 bušelių.

Ūkininkai dar turi neiš- 
parduotų pernykščiu kvie
čių 32,121,000 bušelių.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

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
les: chorui, arba solo, duetams.

Dainelės lengvutės su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas: 
“MARGUTIS”

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

^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, 0.
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Debesiui praslinkus ir žaibams pra
nykus, pradėjo šviesėti, nes naktis persvi- 
ro ir tuoj prasidės brėškimas. Jausdamas 
kad Geruta jau vėl miega nuėjo j savo 
kambarį, ir apsirengęs, nusiskubinęs pas 
Žvingį, pasakė jam kad abu iškeliauja pas 
savus. Dar saulė nebuvo pradėjus tekėti 
kai jiedu, patylomis išsigavę per pilies var
tus, traukė mišku ten kur jie priklausė. 
ŽVingys negalėjo išgalvot kodėl jo vadas 
turėjo taip anksti, niekam nežinant, pali
kęs pilį, skubintis namon, bet klausti ne- 
dryso.

Ramojaus Meilė
Ramojus jojo raitas, Žvingys ėjo-pėk- 

ščias, ir kadangi nesiskubino, kai pasiekė 
savo pilį buvo beveik pietų laikas.

Išbudo ryte Geruta labai linksma, oras 
buvo tyras, saulė vėl švietė, paukščiai me
džiuose giedojo, bet kada pajuto jog Ra
mojaus nėra, viskas tas virto jai tuščiu ir 
erzinančiu....

Lakstė, bėgiojo po visus pilies kam
pus, dairėsi miške ir pajūryje, bet jo nie
kur nebuvo. Kada Rolfas susekė arklio ir 
Žvingio pėdas suprato ji jog Ramojus ją 
paliko, net nepasakydamas atsisveikinimui 
gražaus žodelio, kas labai jos širdį užgavo 
ir niekas negalėjo jos iš verksmo ištraukti. 
Visaip ji galvojo: gal negera jam buvo, 
gal nepasitarnavo, gal ko kito neatliko, 
gal, jam ją mylint, ji peršalta jam rodė
si.... Manė leisti pasiuntinius į jo pilį 
patirti kas nutiko, bet susiprato kad ne
tiks apie jį teirautis, todeį ir liko taip stai- 
gai pertraukta jos gražių svajonių siūlas.

Ramojus gi, baisiai bardamas save už 
tas savo piktas mintis, nedryso niekam nei 
i akis pažiūrėti, rodės visi žino ką jis no
rėjo padaryti, ir laiko jį dideliu niekšu, ne
vertu doro vyro vardo.... Ten toli lau
kia jo likus žmona, o jis čia buvo bepapil- 
dąs nedorą darbą prieš padorią, garbingą 
moterišką, kuri ji gerbia ir myli aukščiau
siais prakilnumo jausmais....

Myli?.... jis tą patyrė ir girdėjo jos 
pačios žodžius, todėl neabejojo.... bet tas 
jame visą audrą sukėlė, prieš kurią laiky
tis jiegų nesuteikė.

¥ ¥ ¥
Slinko dienos-naktys, ir jis vis i dides

nį paniūrimą klimpo, Viskas aplink jį bu
vo tuščia ir beverčiu, ir norėjo bėgt atgal 
pas Geruta. Vaizdinosi jam jos akys, tos 
gilios, reikšmingos, kerėjančias, kurios į jį 
žiūrint taip liepsnojo.... Nors vertė save 
mąstyt apie Ulelę ir salint mintis apie Ge
ruta, bet to nepajiegė, ir degė ilgesiu šios 
“juros mergos”.... Eidavo medžioti, bet 
vis į'tą pusę traukė kur Gerutes pilis bu
vo.... Ar nepamatys ją nors ištolo — 
taip labai troško matyti. Tankiai, krū
mokšliams sujudėjus, jam rodės kad ji at
eina, kaip tuomet kada atėjo pas jį taikos 
prašyti....

Dabar jis jautė kad negali apsieiti be 
tos kuri jį Ilgindama glostė, pasitarnavo, 
mylėjo ir išmokino ją pamilti ją....

Ramojaus vyrai, matydami savo, vadą 
labai susimaišiusį, nekurie numanė kad jo 
širdis meile užkrėsta, bet bijojo apie tai 
kam nors prasitarti. Kiti manė kad jo 
žaizda dar-jį vargina; dar kiti — kad ilgi
si namų, Ulelės.

Taujųi pradėjo rupėt ką Ramojus da
rys: gryš ar liks čia, nes ten jo laukia Ule
lė, kuriai jis labai reikalingas.

Ką gi darė Geruta? Ji, nežinodama 
nieko apie jį, labai rūpinosi kaip Ramojus 
gyvena, ką veikia, ir baimė ją ėmė kad jis 
neapleistų šio krašto.... Kas tik paėjo 
nuo jo pilies pusės kožno ji klausinėjo apie 
Ramojų. Kaip ji norėjo dabar kad jis su
rengtų karą prieš ją ir užpuolęs paimtų, 
padarytų ją savo nelaisve, kad tik ji galė
tų prie jo būti.... Bet ar teks jai jo glė

byje atsidurti, jo meilę pažinti?....
Ramojus nerimo be jos. Lengva bu

vo rasti reikalas apsilankyti pas ją, bet 
pasimatymas dar labiau jam beviltę padi
dins, nes kaip jis ją gaus, kaip galės mylė
ti: visi žino kad jis turi palikęs žmoną. 
Jeigu Geruta nežino, nepritinka ją suve
džioti, nes kada patirs tas gali labai skau
džiai į ją atsiliepti....

Keliolika dienų praslinko nuo jų per
siskyrimo, ir ant tos nabagės pradėjo ro
dytis žymės širdgėlos ir sunykimo. Ji nei 
valgė, nei gėrė, nei miegojo: visa jos gyvy
bė buvo tik mintys apie Ramojų. Mylėjo 
ji tą guolį kurį Ramojus naudojo, mylėjo 
tą suolą ant kurio jis sėdėdavo, mylėjo 
tuos takus kuriais jis vaikščiojo — taip jį 
mylėjo kaip gali mylėti tik tokia dora, 
prakilni moteriška.

Vieną dieną, Ramojus medžiodamas, 
pametęs viską, paskubino arklį ii1 mišku 
lėkė link jos pilies. Lėkė nieko negalvoda
mas, bet kada buvo jau netoli, jo mintys 
persimetė ir jis susiprato kad negerai jam 
bus rodytis ir užduoti jai naujas širdgė- 
las, todėl pasiryžo nors aplankyti tą vietą 
pajūryje, kur jiedu pirmą kartą susiėjo po 
mūšio su “vienmarškiniais”.

Nušokęs nuo arklio dairėsi į jurą, pri
simindamas kaip jis pirmą kartą pamatė 
šiuos didžius vandenis, prisimindamas kaip 
Geruta kvietė jį į kovą prieš užpuolikus, 
kaip'jie priešus nugalėjo, kaip su Geruta 
pirmą kartą akis į akį susiėjo, — ir štai, 
toliau šiaurėje pajūriu pamatė ką tai at
einant. Pasislėpė už medžio ir laukė. Ne
ilgai trukus pažino kad ateina Geruta su 
savo palydovu Rolfu. Ji ėjo pasivaikščio
dama. Ėjo ilgą kelią, nežinodama kur ei
na nei ko, bet artinosi prie tos vietos ku
rioje gavo pirmą kartą Ramojų pažinti. 
Ją dievai turbut čia vedė, kaip buvo liki
mo patvarkyta, nes ir Ramojų čia atvedė. 
Pamatęs ją Ramojus norėjo šokt ant ark
lio ir pasišalinti, bet jiegų neturėjo. Dre
bėjo jo širdis paregėjus tą kurią jis myli 
prieš savo valią ir negali užsidrausti mylė
ti. Dabar dar labiau jį jausmai traukė 
prie jos, pamačius ją ateinant, nes supra
to kad ji jo jieško. Vėjas taršė jos palai
dus plaukus. Ji neturėjo jokio ginklo, bet 
Rolfas buvo ginkluotas ir nešė jos jiešmą, 
kurs buvo reikalingas atsitikime susidūri
mo su žvėrimis.

Blizgėjo saulė ramiame Baltijos van
denyje kuomet dvi širdys viena kitos jieš- 
kodamos, dievų patvarkymu ėjo viena pas 
kitą. Kada jau Geruta buvo gana arti tos 
kalvelės kur jiedu kitados sėdėjo, Rolfas 
pamatė išeinant iš girios vyrą, ir sulaikė 
Geruta nuo tolesnio ėjimo. Bet kaip greit 
pasirodė kad tai Ramojus, Geruta nutir
po, širdis ėmė virpėti kai lapelis ant šake
lės kabodamas. Sustoję ištolo valandėlę 
vienas į kitą žiurėjo nepasijudindami. Rol
fas tą matė bet nežinojo kas darosi. Nors 
jis buvo senas ir gudrus, bet gerai neįsi- 
žiurėjo, kuomet Ramojus buvo Ilginamas, 
kad Geruta pamilo savo priešą. Neišgal
vojo jis kaip jiedu čia susiėjo, lyg susita
rę, nors jis jokių pasiuntinių pas ją neat
leido ir ji neleido pas jį.

Neilgai nuostaba truko, kaip štai jie
du vienas su kitu susiartino. Geruta pa
mojo Rolfui eiti į šalį, ir tas, nuėjęs j miš
ką, nuvirtęs po krumu ėmė snausti:

Geruta ir Ramojus, užėję ant tos auk
štos kalvelės, stovėjo ir žiurėjo j Baltiją, 
kurios lyg valdovai jie buvo, nes ištiesti 
dabar neliko jokių žymesnių kariauninkų 
kurie ta jura butų į Žemaičių kraštą at
ėję. Jeigu kada atsiras ir ateis tai bus 
kita kalba, nes po to atsitikimo praėjo ne
toli pusantro tūkstančio metų ir ten daug, 
daug dar visko nutiko, kolei priešai iš anos 
pusės Baltijos savo puolimus ant Žemaičių 
paliovė.

(Bus daugiau).

Per TVORA
PASIDAIRIUS

POEMA GERB. ASILUI
Mus Asilėlis 
Prade zylioti, 
Pribėgo tvorą, 
Nori peršokti. 
Ausys aplepę, 
Kojom kabinas, 
O uodegėlę 
Tiktai judina.... 
Mat, jau pajuto 
Jis vasarėlę, 
Gamtos gražumą 
Ir laisvužėlę. 
Nenor šienelį 
Sausą kramsnoti, 
Geriau žolelę 
Jauną kąsnoti. 
O nabagėlis 
Menkai tą žino 
Kad ta tvorelė 
Pievelę gina. 
Tik pasistiebęs 
Žolelę mato, 
Ir vasarėlę 
Visiems apsako.

Asilėris.

Kaip matau mano garbė 
ir šlovė pasklido po visą 
žemę. Ba ši Poema atsių
sta man net iš Ano šono 
okeano.

Gauti mano garbei poe
zijos reiškia tiek kiek švel
niu delnu perbrauki man 
per gerb. uodegėlę, kuri gu- 
i anoj pusėj tvoros.
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Aukštais kalnais, 
Tarpe girių 
Traukinys važiuoja, 
Kai pamatau 
Gražią paną
Man širdis tvakčioja.

V.
O dabar aš noriu paklau

sti gerb. V. kaip jis aukš
tuose kalnuose tarpe girių 
traukiniu važiuodamas ga
lėjo pamatyt gražią paną? 
Gal tai buvo tik eglių sku- 
jukai.

Visa bėda su musų ne
kurtais redaktoriais yra ta, 
— sako Jonas Plonas, — 
kad jie rašo daugiau negu 
jie mislina.

Mano draugas šaipokas 
sako kad “vienas laikraštis 
praneša kad Kuboj ir re
daktoriai kardais mušasi”. 
Ir sako: “Lietuvių laikraš
čius skaitančioji (kodėl ne 
skaitanti ?—Aš) visuomenė 
tik pasidžiaugtų jei ir mu
sų laikraščių redaktoriai 
tarpusavėse muštynėse 
naudotų (reikia sakyt pa- 
vartojų.—Aš) kardus, vie
toje dabar naudojamų laik
raščių skilčių (reikia sa
kyt: vietoje dabar naudoji
mo.—Aš).

Ale aš pasakysiu kad ne
reikia nei kardų, užtenka 
moderniško ginklo — kum
štės į nosį, ir užtikrinu kad 
didesnis mažesnį geriausia 
nugalės.

Ale jeigu aš bučiau re
daktorius tai aš pavarto
čiau savo dvi kojeles ką tu
riu anapus tvoros.

Ale rimtai rašant, reikia 
pripažint kad laikraštis yra 
geriau negu kardas ir ne
gu kumštis. Ir va kodėl: 
Kartais jautis, kuriam ki
ti priskiria mažiau proto,

spėka gali gudresnį už sa
ve ožį nuveikti, o jeigu jau
tis ir ožys turėtų po laik
raštį tai per laikraštį argu
mentais jautis ožio nieka
dos nesumuš.

Kaune
— Aš juk prašau, kad 

krautuvėje nepirktum už 
daugiau, kaip už tris šimtus 
litų, bet krautuvės sąskaita 
penkiems šimtams litų — 
risčiai murmėjo vyras į 
žmoną.

— Tu leidai man pirktis 
už tris šimtus litų, o šioji 
sąskaita mano ir tavo ben
drai.

Vyras peržiurėjas sąskai-įl 
tą, rado, kad pirkta už aš-1 
tuonius litus jam kaklaraiš
tis, tarė:

— Aš nebuvau patėmijęs 
kaklaraiščio. Atsiprašau.

Svečiuose
Šeimininkė (svečiui): — 

Gal tamstai paruošt arbatos 
su koniaku?

Svečias:— Ačiū, bet tik 
vieną lašelį.

Šeimininkė:—Ar tik vie
ną lašelį koniako?

Svečias:—Ne, tik vieną 
lašelį arbatos....

Jau

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

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

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

1931 KALENDORIUS 1931

Liepos-July
Sekmad. 26 Šv. Ona. Meilė, Gluosnis.
Pirmad. 27 Natalija, žintautas, Meletėlė
Antrad. 28 Inocentas. Agaras, Antė
Trečiad. 29 Morta. Mantvydas, Patirga
Ketv’tad. 30 Ruifnas. Bijūnas, Ulelė
Penktad. 31 Ignas. Lėtutė, Vainibutas
šeštad. 1 Petras ap. Gil ę, Sūduvis, Gauda

Šio periodo ženklas yra:

LIŪTAS
Nuo Liepos 21 iki Rugpjūčio 22

Liūtas yra penktas zodiako ženklas. Vyrai 
gimę po šiuomi ženklu yra teisingi, maldingi, 
meilus ir prietelingi; myli juokus ir moteris; 
myli pasididžiuoti, godus garbes, ir ją vieni 
gauna kiti ne. Yra duosnųs, plačių pažiūrų ir 
gatavi pasiaukauti už tą ypatą kurią myli. Yra 
didelio sudėjimo, augaloti, tvirti, retai prilaiko 
kerštą ir niekad nekreipia domės Į mažmožius. 
Apsivedę turės daug vaikų, tarp kurių užbaigs 
amžių gražiai, jei dorai išaugins.

Moterys yra dailios, priešginos, meilios ir 
pagarbingos, bet kerštingos. Ugnis ir vanduo 
joms pavoginji. Su seserimis niekados nesu
sitaikys.

PRENUMERATA JAU PRIIMAMA
galit užsisakyt šią puikią istorišką apysaką! Kaina $1 ir $L50

JUROS
MERGA

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
“JUROS MERGA“ taip pat bus apie 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
gų: kurie iškalno užsisakys, prisiųsdami pinigus tuo jaus, gaus šią 

• didelę knygą už $1.00 popieros viršeliais, arba už $1.50 tvirtuose 
audimo viršeliuose.

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

' / e
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:

“ I) IR V A ”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

____ RASEINIAI_____
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Daug nukentėjęs per karą, 
bet gražiai atsinaujinęs 

miestas.
Raseiniai yra apskrities 

miestas, turintis gyventoji! 
virš 6,000 žmonių. Už ki
lometro nuo Raseinių teka 
nedidelis upelis vardu Pra
bunda, o už devynių kilo
metrų teka jau didoka upė 
Dubysa, kuri Raseiniečiams 
yra viena iš smagiausių 
vietų, kur vasaros laiku 
vyksta smagiai laiką pra
leisti.

Iš Raseinių išeina astuo
ni vieškeliai: Į Kauną 86 ki
lometrai, i Jurbarką 49 ki
lometrai, į Eržvilką 26 kl., 
Į Šiluvą 18 klm., i Viduklę 
15 klm., j Kelmę 35 klm., į 
Grinkiškį 34 klm., Į Bety
galą 18 klm. Į artimiausią 
gelžkelio stoti Šliauki 13 
kilometrų.

Raseiniuose yra šios Įs
taigos: miesto valdyba, val
sčiaus valdyba, Raseinių 
apskrities valdyba, paštas, 
aštuonių klasių gimnazija 
Lietuvių, 8-nių klasių gim
nazija Žydų, dvi pradžios 
mokyklos Lietuvių ir viena 
pradžios mokykla Žydų; 
Urėdija, Žemės Ūkio mo
kykla, Ūkio bankas, Smul-

: 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 “Dirvą” 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 karią 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

‘.‘DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

JIEŠKAU Emilijos česnauskiutės, 
iš Lietuvos paeina Salantų parap., 
Klaivų kaimo, Telšių apsk. Ji atva- 
žiaco pas tėvus i Brighton. Mass., 
paskui ištekėjo už Kazio Ruikos, iš
važiavo į Detroitą. Ji turi brolį 
Antaną ir seserį Bronę. Ji pati ar 
kas ją žinot prašau atsiliepti: 

J. Rumbutis 
2814 E. 89 St. So. Chicago Ill.

PARSIDUODA
Restaurantas, visai nauji įtaisy

mai, renda $35 į mėn., ineigos $185 
į savaitę, parsiduos įmokant $300 ir 
$30 išsimokčjimui arba už $600— 
iš priežasties savininko ligos.

Virginia & V. Restaurant 
5816 Detroit avė. Cleveland, * O.

KAMBARIS VYRUI
Paįvairinimui laiko geistina kad 

kuris iš pažystamų rimtas vyras, 
valgantis restaurante, ateitų prie 
manęs gyventi trijuose kambariuo
se. <31)
J. P. GARMUS 2096 VV. 105 St.

BEN BRAZIS
— Pcpieriuotojas 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.

J. J. LĄZICKAS 
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—x—j—j--:—>4 
It Ofiso Telefonai Narni' X

; Ain 1773 KEnmore 4740W y 
P. J. KERŠIS | 

’ 426-8 Standard Trust Bldg, f 
Baigęs teisių mokslą Cumber J. 
land Universitete ir darbuojas j i 

-* su Teisių ofisu advokatų X 
f Collister, Stevens ir x 
j; Kurzenberger f 
y Su visais teisiu reikalais Lietu- j" 
t Slavai, Lenkai ir Rusai X | 

rkitės prie musų. į

kaus kredito bankas, Že
mės Ūkio draugija, viena 
katakilų bažnyčia, dar nuo 
Vytauto laikų išlikus, apie 
500 metų senumo; viena 
pravoslavų cerkvė, viena 
liuteronų kirkė, Vokiečių 
pradžios mokykla, viena 
valstybinės degtinės par
duotuvė, vienas traktierius, 
daug aludžių, kuriose gali
ma gauti degtinės, tik žino
ma slaptai, ir apie 200 vi
sokių krautuvių, kurios di
dumoje priklauso žydams.

Miestas turi elektros ga
minimo stotį, tris malūnus 
ir lentpjūves. Yra ligoni
nė, . venerinių ligų ambula
torija, trys vaistinės; poli
cijos nuovada, taikos teisė
jas.

Prie to visko' yra viena 
virvių dirbtuvė ir dvi sal
dainių dirbtuvės.

Raseiniuose yra šios or
ganizacijos: Šaulių štabas, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
sk., Pavasarininkų, Vy
čių, Moterų draugija, Gais
rininkų, L. F. L. sąjunga, 
Futbolo komanda.

Nukentėjo laike karo
Prieš karą ir per karą 

Raseiniai smarkiai sudegė, 
bet Vokiečiams iš Lietuvos 
išsikrausčius palengva pra
dėjo atsistatyti ir dabar 
jau visai atsistatė ir mies
tas yra daug didesnis negu 
buvo prieš karą. Buvę me
diniai šaligatviai djabar pa
keisti cementiniais. Gat
vės visur išgrystos. Buvu
sioje kiaulių rinkoje Lietu
vių gimnazija užsodino 
gražų sodnelį kuris gana 
puikiai auga. Turgavietėj 
pasodinta Vilniaus medis 
ir pastatyta stiebas, ant 
kurio per šventes iškeliama 
tautos vėliava.

Buvusį Rusų cerkvės sod
ną valdžia atėmė ir padarė 
miesto Laisvės sodnelį.

Praeitais metais pradėta 
dirbti plentas nuo Raseinių 
link Viduklės ir šymet jau 
baigiamas.

Parvažiavęs iš Amerikos 
filmų gamintojas K. Luk
šys pastatė pačiame miesto 
centre didžiulius mūrinius 
namus, kuriuose randasi 
kinas, viešbutis, piliečių 
klubas, 'šaulių salė, vaisti
nė, kirpykla, radio agentū
ra, L. F. L. S. sporto klu
bas, mokytojų knygynas.

Raseiniuose yra trys au
tobusai, šeši lengvieji auto
mobiliai, kurie kursuoja 
ant Kauno, Šiaulių ir Jur
barko.

Vokiečiai pastatė geležin
kelį nuo Šiaulių ant Taura
gės ir ant Klaipėdos; nuo 
Lydavėnų miestelię per upę 
Dubysą pastatė geležinį til
tą.

NAUJA KRAUTUVĖ 
1466 E. 66th St.

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

rikoniškų saldainių.
A. Žukas—A. Zdanis 

Kviečiame Lietuvius apsilankyit.
'I 

KOKIAMS MUZIKA: 
Albumas visokiu Lietuviški) šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina ............75c
1-mai smuikai ...............$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

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

Už kilometro nuo Rasei
nių ant Prabaudos kranto 
randasi didokas kalnelis, 
kur yra kapinaitės. Kal
nelis yra labai gražus, jau
nimas rengia gegužines, 
bet kapai yra visai apleisti 
ir niekeno neprižiūrimi.

Ant. Sadauskas.

“DIRVA” DOVANU UŽ 
MIESTU APRAŠYMUS
Po senovei “Dirvos” ad

ministracija duoda dovani] 
metams “Dirvą” tiems ku
rie prisius aprašymą apie 
savo ar savo kaimynišką 
miestą ar miestelį, todėl 
kurie iš Lietuvoje gyvenan
čių norit gauti “Dirvą” pri
siųskit aprašymą ir “Dir
va” pradės jums eiti nuo 
tos savaitės kada aprašy
mas ateis, nelaukiant pra
džios metų ar kokio kito
kio laiko. •

Taipgi galit prisiųsti ap
rašymus tie kurie jau nuo 
pernai gaunat “Dirvą” ir 
tuomi galit atnaujinti savo 
prenumeratas.

Nors jau daugelio miestų 
ir miestelių aprašymai til
po “Dirvoje”, bet yra dar 
daugybė neaprašytų mies
telių, kuriuos galima apra
šyti ir gausit dovaną.

Prie to, po senovei apra
šymus gali priduoti nesenai 
iš Lietuvos atvažiavusieji 
Lietuvos jaunuoliai, kurie 
gaus dovanų sau “Dirvą” 
ištisam metui.

Aprašymų tvarka ta pa
ti kaip seniau buvo: Rei
kia apsakyti miestelio didu
mas, tvarka, kiek gyvento
jų, prie kokių upių ar upe
lių stovi, kokie keliai į kur 
eina, kaip toli į artimiau
sius miestus; kokios įstai
gos, bažnyčios, kiek krau
tuvių, kokios organizacijos. 
Kaip pergyveno didyjį ka
rą, kaip praėjo bolševikų 
užplūdimas. Paskiau, jei
gu yra kokie, suminėti is
toriškus arba pasakiškus 
padavimus apie miestelį ir 
jo pradžią. Toliau, jeigu 
yra kokios istoriškos vietos 
kaip piliakalniai arba kas 
panašaus arti ar toliau.

Vienu žodžiu viską kas 
žingeidi! ir svarbu žinoti 
nežinantiems ir malonu pri
siminti tiems kurie iš tų 
vietų paeina.

Priimama raštai ir iš Vil
niaus bei 
esančių po 
ja.

Galima
aprašyti apie piliakalnius 
ir kitas istoriškas vietas ne
surištas su miestais.

Rašyti galima ant abiejų 
lakšto pusių, tik ant to lak
što nieko daugiau nerašyti 
išskyrus antrašą kam laik
raštį siųsti.' Po straipsnių 
galima pasirašyt savo 
varde, arba slapyvardė.

Raštus siųskite:
“DIRVA”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio 
U. S. America.

Suvalkų kraštų, 
Lenki] okupaci-

taipgi atskirai

pa-

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mčsinyčią 

1310 Russell Road

J. C BLASER
Hardware 

6933 Superior Ave.
Maliavos Namams iš vidaus 

ir iš lauko
Darom raktus. End. 0281

Kanados |
Naujienos Į
SUDBURY, ONT.

Bedarbe. Kaip visoj Ka
nadoj taip -ir čia darbai su
stoję, o bedarbiai susikim- 
šę po kelis nešvariuose 
kambariuose gyvena ir lau
kia ar nepagerės laikai ir 
ar nepradės kur dirbti.

Negana kad bedarbiams 
bloga, bet yra tokių sočių 
žmonių kurie iš alkanų be
darbių pasijuokia. Čia yra 
penki biurai iš kurių ima 
darbininkus į darbą. Tarp 
jų vienas yra Gubermano 
biuras. Gana plačiai visi 
žino kad tie ponai. sėdėda
mi ofise ima iš bedarbių 
paskutinius dolarius žadė
dami darbą duoti, o bedar
bis atidavęs $10 nežinia ar 
gauna atsidirbti tuos pini
gus ar ne, bet tas tiems po
nams nerupi. Tie ponai be 
jokios gėdos visų akyse tu
ri prie lango pastatę užra
šą “Duodami darbą neno
rim prezento” (dovanos ar 
atlyginimo). Bet tą reikia 
kitaip suprasti. Iš pavasa
rio dar kiti bedarbiai turė
jo pinigų ir davė jiems ky
šius kad tik darbą duotų; 
tada nereikėjo nei to para
šo ant lentos. Dabar dau
guma neturi'; ant kąsnio 
duonos ir neduoda kyšių, 
tai išstatyta lenta su pri
minimu kad susiprastų ir 
duotų. Toks tai gudravoji- 
mas ir bedarbių išnaudoji
mas. Jie pinigus paėmę sau 
ūžia, o tu 
lauk. »Jei 
tui dienų 
ta patarlė
nie, kol arklys gaiš.

Kanados
Ontario provincijoj 
Gagama ir Weshee buvo ki
lę keli miško gaisrai, kurių 
gesinti buvo paimta arti du 
šimtai žmonių. Jeigu ne 
lietus gaisrai butų gana 
smarkiai prasiplėtė, nes jau 
turėjo užėmę keturias ket
virtainius mailes ir užge
sint jau buvo ne lengva.

Laimė kad gesintojams į 
pagalbą pribuvo lietus, ku
ris per visą naktį smarkiai 
pylė ir taip sulaikė gausiai 
įsidegusią miško ugnį.

Bedarbiai kurie gavo ge
sinti mišką labai buvo ne
patenkinti kad lietus įsi
maišė, nes sutrumpino jų 
darbą ant mėnesio laiko — 
kiti dirbo po 3, kiti po 7 
dienas ir lietus gesinimą 
užbaigė, o butų buvę darbo 
mėnesiui laiko. Jurgis.

BLOGAS DERLIUS 
KANADOJ

Vakarinėje dalyje Kana
dos šią vasarą javų derlius 
bus prastas delei stokos lie
taus. Sakoma kad neužde- 
rėjimas pasieks didelio sai
ko. Lietus pasirodė tik pa
baigoj Birželio mėnesio, vi
sai pavėluotai išgelbėjimui 
didelių plotų javų, kuriuos 
ėmė terioti dulkių audros 
ir vabahį užplūdimai.

Menama kad neužderėji- 
mas apima 5,000,000 akrų 
plotą ir kaip spėjama bent 
100,000 ūkininkų reikalaus 
valdžios pagalbos.

Kadangi sykiu išdegė ir 
ganyklos ir išdžiuvo upe
liai, daug gyvulių išgaišo 
del stokos pašaro ir van
dens. Sakoma kad vietomis 
ūkininkai nušovė savo ark
lius nenorėdami matyti 
juos dvesiant iš troškulio. 
Daugelis ūkininkų išginė 
savo galvijus į tolimas sri
tis prie upių, norėdami iš
gelbėti juos nuo išgaišimo.

Išdžiūvus žemė vėjo taip 
nešiojama kad vietomis už
pylė gelžkelius, panašiai 
kaip žiemą sniegai.

Kanados valdžia nupirko 
2,000,000 bušelių kviečių, jų 
miltus duos ūkininkams ku
rie neturės savo duonos.

VASARINĖ OPERA
JAU NETOLI

/

Tūkstančiai pėdų lentų kurie bu
vo panaudstos padarymui pakeliamų 
sėdynių laike Striblingo-Schmelingo j 
kumštynių Clevelando naujam sta
dione, dabar perdirbamos į didžiau
sia operos scena pasaulyje.

Net ir ši milžiniška scena, 300i 
pėdų ilgio ir 125 pėdos pločio, ga
lės sutalpinti tiktai dalį iš suvirs I 
tūkstančio dainininkų, šokikų ir mu-1 
zikantų kurie dalyvaus šešiuose per
statymuose pirmutinio įvesdinimo 
vasarinių operų iškilmių, kurios at
sibus nuo Liepos 28 iki Rugpjūčio 2. Į

Suvirs 19,000 padengtų sėdynių 
bus panaudota operos mėgėjams tų j 
sakaitę, taip kad sutilpti ir matyti 
galės kiekvienas. Bus trisdešimts 
žymių operų žvaigždžių iš Metropo
litan, Chicago ir Phidadelphia ope
rų kompanijų. Bus šimtas muzi
kantų, dauguma iš Clevelando sim-

RITA Del.EPORTE

alkanas bedarbi 
paims kas kele- 
tai gerai. Kaip 
sako: Lauk, šu-

miškai dega.
apie

KAIP KANADA GERIA
Iki 1914 metų visose Ka

nados provincijose buvo at
viros karčiamos. Tais me
tais Kanados gyventojų bu
vo 7,500,000. Jie sunaudo
jo 8,488,163 galionus alko
holinių gėrimų, 58,140,859 
galionus alaus ir 1,000,000 
galionų vynų.

1930 metais gyventojų 
skaičius buvo 9,900,000. Jų 
vardan išgerta 3,000,000 ga
lionų alkoholinių gėrimų, 
62,000,000 galionų alaus ir 
7,341,000 galionai vyno.

Reiškia, nors Kanadoje 
vietomis buvo prohibicija, 
vietomis tik suvaržymas, 
skaitlinės parodo mažesnį 
sunaudojimą degtinės, bet 
alaus ir vyno išgerta dau
giau, ypač vyno penkis kar
tus daugiau.

Tiesa, dalis gėrikų galėjo 
būti iš Suv. Valstijų (kaip 
ir buvo), tačiau negalima 
sakyt kad Kanadiečiai nu
stojo gėrę, o Amerikonai 
nuvažiavę viską išgėrė.-

Už tuos visus gėrimus 
1930 metais gėrikai’ užmo
kėjo $130,000,000, iš ko val
džia gavo apie $100,000,000 
pelno. Ačiū tam, šiais me
tais Kanada sumažino gy
ventojams taksus.

fonijos orkestro, ir toks skaičius 
merginų šokikių balete kurį lavina 
ir prirengia Rita DeLeporte iš Met
ropolitan.

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 
triųmfaliam marše, kuris yra aukš
čiausias punktas toje operoje. Pro
cesijoje bus raiti vyrai ant dramb
lių, kas viskas priduos tai operai ne
paprastų gražuma.

Didelis choras čekų dainuos ope
roje “The Bartered Bride”, kuri la
bai retai šioje šalyje statoma. “Die 
Meistersinger”, Liepos 29, 30 ir 
Rugp. 1, bus dainuojama Angliškai 
kaipo viena iš trijų operų vienu 
vakaru.

Daugiausia žvaigždžių šioms ope
roms gauta iš Metropolitan Operos 
New Yorke: tarp jz yra Anne Ro

I ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

PORTAGE MARKET 
CO.

Turime didelę daugybę jaunu 
šio pavasario ančių.

Lietuviams patogi vieta

6921 Wade Park Ave.
ENdicott 9764 ar 0144

1931 METŲ BONŲ 
KUPONAI

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

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

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. M I LIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

selle, Elda Vettori, Henriette Wa
kefield, Merle Alcock, Dreda Avės, 
Paul Althouse, James Wolfe, Pas
quale Amato, Ralph Errolle, Rita 
De Leporte, ir dirigentai Paul Eis- 
ler ir Giuseppe Cesasi, chorvedis.

Iš Ghicagos Operos eilių gauta

--------------------- -------- --
ELDA VETTORI I •

Coe Glade, nauja žvaigždė kuri už
ims vietų Marės 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, nuo garsaus 
Broadway, sudarymui šių perstaty
mų svarbesniais.

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

STADIUM
GRAND OPERA 

šeši milžiniški 
perstatymai

July 28 iki August 2 
Tikietai 25c iki $2
Chorai iš 800 ypatų 

Baletas iš 100 
Orkestras iš 100 

30 svečių operos artistų 
TIKIETAI PARSIDUODA 

Lyon & Healy’s, 1226 Huron Rd. 
Press Want-Ad Office, 227 Euclid 

The May Co.
“DIRVOJ”—6820 Superior Ave.

V
v ašara jau čia!

PASINAUDOKIT ŠIOMIS PUIKIOMIS 
DIENOMIS IŠVAŽIUOT Į LAUKUS 
A!1 šis vasaros oras nevilioja jus išva- 
■^“žiuoti kur nors iš įkaitusio miesto, po 
medžiais j smagų pavėnį? Gražu laukuose 
dabartiniu laiku.

Dabar yra geriausias mteų laikas rengti 
piknikus bent viename iš daugybės gražių 
daržų lengvai pasiekiamų iš Clevelando. 
Musų Chartes Coach Patarnavimas parinks 
jums vietą ir padarys sutartis jeigu to pa
geidautumėt, arba pagelbės jums kitokiuo
se atvejuose jeigu jums nepatogu ir nepri
einama. Tada jūsų visa grupė gali išva
žiuot ir sugryžt kartu, laisvai nuo kelių pa
vojų ir susigrūdimo.

Šalip piknikų, Charter Coach Patarnavi
mas yra patogiausias konvencijoms ir kito
kiems reikalams kada didelė ar maža grupė 
nori keliauti kartu patogiai ir saugiai.

Kaštuoja daug mažiau negu 
privatinė transportacija

CLEVELAND
RAILWAY COMPANY gjgp

TAKE A STREET CAR OR A MQIOi__ COACH

Nelaimė ! 
per Pai

Birželio 28 
prasidėjo euchi 
gresas. Tą die 
metu, kurį sal 
Andziulis kilo 
ka.

Tuo metu bir 
nyčia žmonių, i 
šventoriuje ir 
riaus. Staiga žr 
jo bėgti iš švei 
didžiuosius vari 
šventoriaus n 
šaukdami, “Bėį 
čia griūva!” Žr 
mi vieni kitus 
skė, plėšė, vie 
tus, kupetos ž 
per tą ir bėgo t 
tųjų žmonių pa: 
smai ir šaukim, 
dinta minia nii

Panikos meti 
niems išlaužyto: 
tiems kojos, i 
kaip sužaloti.

Paniką padid 
tas faktas kad I 
sto elektros stot 
srovę, kuri švi 
nuotą bažnyčią, 
vo iluniinuotas 
bokštas ir apka 
tikano vėliavėlei 

pamatė, kad bo 
nyčioje iliumina 
ko, dar labiau s 
to, nustojo veik

Atbėgo polici; 
užkirsti panika 
leisdama žmonč 
gatvę. Kai žmo: 
rimę, sužeistiem 
ta teikt pagalbi 
tuojau buvo m 
goninėn, kitiem 
suteikta pagali

Keli sužeisti 
dytojo nuomon 
teris tur but 
kalbėti, nes j 
gerklė. Išviso 
tu nukentėję 5C

Iš ko tąs
Kriminalinė ] 

surado ir sulai! 
kuri birželio mėi 
eucharistinį koni 
sukėlusi Šiaulių š 
paniką, apie kuri 
čiai buvo kalbai 
Lietuvoje ir net 
Toji moteris—Stc 
ronika, 33 metų 
buvusi siuvėja, 
Kardžiunų- v 
Šiaulių valse. Stc 
volna moteris. J 
Brazilijoj, tik iš t

E. 79TH ST1
ST(

A. S. BARTE

Pirmos Klės
Paveiksi

fotografuojame 
tuvių ir kitokia 
vienius. Darbas 
geriausia, kaine

1197 East:
PRONE HEn

Adolpe 
A
L 

Lietuviai reikal 
singa patarnavi 
patiškas, mand 
naviinas. Veži 
sąžiningiausios 
lėšos, 5150.00
6621 EDNA j
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Alcock, Dreda Aves, 
James Wolfe, Pas- 

Ralph Errolle, Rita 
dirigentai Paul Eis-

■ Cesasi, chorvedis.
Operos eilių gauta
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askutinė didžiojo 
, nuo garsaus 
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IS LIETUVOS ®
Nelaime Šiauliuose 

per Pamokslą
Birželio 28 d. Šiauliuose 

prasidėjo eucharistinis kon
gresas. Tą dieną pamokslo 
metu, kurį sakė vienuolis 
Andziulis kilo didelė pani
ka.

Tuo metu buvo pilna baž
nyčia žmonių, daug stovėjo 
šventoriuje ir už švento
riaus. Staiga žmonės pradė
jo bėgti iš šventoriaus pro 
didžiuosius vartus, šoko per 
šventoriaus muro sienas 
šaukdami, “Bėgkim, bažny
čia griūva!” Žmonės bėgda
mi vieni kitus stumdė, dra
skė, plėšė, vienam parvir
tus, kupetos žmonių ritosi 
per tą ir bėgo tolyn. Sužeis
tųjų žmonių pasigirdo verk
smai ir šaukimai, bet išgąs
dinta minia nieko nebojo.

Panikos metu esą vie
niems išlaužytos rankos, ki
tiems kojos, arba kitaip 
kaip sužaloti.

Paniką padidino dar ir 
tas faktas kad Šiaulių mie
sto elektros stotis išjungusi- 
srovę, kuri švietė iliumi
nuotą bažnyčią. Ypačiai bu
vo iluminuotas bažnyčios 
bokštas ir apkaišymas Va
tikano vėliavėlėmis. Žmonės 
pamatė, kad bokšte ir baž
nyčioje iliuminacijos nutru
ko, dar labiau sumišo. O be 
to, nustojo veikę ruporai.

Atbėgo policija ir stengės 
užkirsti panikai kelią, ne
leisdama žmonėms veržtis į 
gatvę. Kai žmonės buvo ap
rimę, sužeistiesiems pradė
ta teikt pagalba, 19 žmonių 
tuojau buvo nugabenta li
goninėn, kitiems tik taip 
suteikta pagalba.

Keli sužeisti sunkiai, 
dytojo nuomone, viena
teris tur but negalėsianti 
kalbėti, nes jai sužalota 
gerklė. Išviso panikos me
tu nukentėję 50 žmonių.

Iš ko tas kilo
Kriminalinė policija jau 

surado ir sulaikė moterį, 
kuri birželio mėn. 28 d. per 
eucharistinį kongresą buvo 
sukėlusi Šiaulių šventoriuje 
paniką, apie kurią taip pla
čiai buvo kalbama visoje 
Lietuvoje ir i 
Toji moteris- 
ronika, 33 metų amžiaus, Į vietos, kur randasi 
buvusi siuvėja, gyvenanti j stuvai. Jo draugas nubėgo 
Kardžiunų- vienkiemyje [ pasišaukti kitų darbininkų 
Šiaulių vaisė. Stoligaitė bu- j pagelbos. Kada sugrįžo po- 
volna moteris. Ji buvo net na M. rado jau gulintį ant 
Brazilijoj, tik iš ten ją, kaip grindų be sąmonės. “D.”

psichiniai nesveiką išsiuntė 
ir grąžino ten, iš kur atvy
kusi. Policijos klausiama ji 
atvirai prisipažino pirmoji 
pradėjusi šaukti ir bėgti. Ją 
pasekę visi kiti.

Ką sako pati Stolgaitė?
—Birželio mėn. 28 d. iš 

ryto atvykau į Šiaulius į at
laidus. Besimelsdama šven
toriuje ir bežiūrėdama į 
dangų pastebėjau, kad visa 
bažnyčia su visu bokštu ei
na tolyn. Tą matydama pra
dėjau šaukti: “Vyskupai, 
kunigai! Laikykit katalikų 
bažnyčią, nes ji griuvai”. 
Šaukiau ir pradėjau bėgti. 
Bėgo su manim ir visi kiti. 
Paskui nuvežė mane į sani
tarinį punktą. Iš švento
riaus pabėgusi, iš nepažį
stamų žmonių, girdėjau, 
kad skraidė kažkoks aero
planas ir kažin ką metė, bet 
aš aeroplano nemačiau.”

Kun. Daukantas iš Šiau
lių taip pat pripažino kad 
Stolgaitė pirmoji pradėjo 
šaukti. Stolgaitė dabar su
laikyta. Kriminale policija, 
baigusi kvotą, perduos ją 
prokuratūrai.

Neužmoki Pinigų -----
Apipjaustom!

Kaunas.—Čia atsitiko la
bai skandalingas įvykis, su
kėlęs kalbų visame mieste. 
Tą naktį vienas spaustuvės 
darbininkas p. M. smarkiai 
įsilinksminęs nuėjo pas 
linksmas paneles, kur nu
tarė savo programą tęsti iki 
pat ryto. Visą laiką užsaki
nėjo visokių gėrimų ir neva 
tai panelėms fundija. Bet 
kai išaušo rytas ir panelės 
paprašė už praleistą naktį 
atsiskaityti, ponas M. atsi
sakė, aiškindąmasis, jog ne
turįs pinigų. Kilo vaidai. 
Pagaliau panelės, matyda
mos, jog nieko nepeš, pa
vertė p. M. ant grindų, nu
movė jam kelnes ir supiau- 
stė lyties organus. Don Žua- 
nas tuoj apalpo, o kai atsi
peikėjo, jokių .panelių jau 
nebebuvo. Šiaip taip susi
tvarkęs 7 valandą ryto dar 
visiškai girtas atvyko į 
spaustuvę. Tačiau skaumų 

1 net užsienyje. Į kamuojamas paprašė savo 
;—Stolgaitė Ve-j draugo, kad palydėtų jį iki 
........ i........ prau-

Gy- 
mo-

Nubaudė Šoviką
Alytaus aps., Simno vals., 

Dambavargio km., pas ūki
ninką Totorių, turintį 120 
margų, tarnavo Juoz. Česy- 
vas. Vieną rytą, saulei vos 
tik patekėjus, jis išginė i 
laukus žąsis ir ganė tame 
Totoriaus žemės plote, ku
ris, kaimui skirstantis į 
viensėdžius, turėjo atitekti 
šimtamargiui Vaišnorai.

Kęstutis Vaišnoras, nubė
gęs į laukus, pradėjo svai
dyt akmenimis į žąsis ir Če- 
syvą.

“Rupuže, greičiau varyk 
žąsis!” šaukė Vaišnoras, ir 
pasigirdo šūvis. Česyvas, 
atbėgęs netoli namų, suri
ko: “Jau mane peršovė!” 
K. Vaišnoras, dar kartą nu
sikeikęs pamatine varle, pa
sakė: “Aš jus visus iššaudy- 
siu”.

Per dešimt valandų laiko 
Česyvas su peršautais vidu
riais buvo negabentas į 
Kauną, į ligoninę ant opera
cijos stalo. Gyvybę jam iš
gelbėjo. Ilgai jis gydėsi, bet 
pirmykščių savo jėgų ne
atgavo, tat prašė Mariam- 
polės apygardos teismą, 
kad jam iš Vaišnoro pritei
stų 20,000 litų.

Birželio 19 d. Mariampo- 
lės apyg. teismas Kęstutį 
Vaišnorą teisė. Buvo liudi
ninkų apklausta 33. Iššauk
ti ekspertai. Byla tęsėsi vi
są dieną.

Kaltinamojo gyvėjas pris. 
adv. Bulota ilgai įrodinėjo, 
kad Vaišnoras nekaltas, bet 
teisybei neišsimeluosi — K. 
Vaišnoras, 44 m. amžiaus 
gavo keturis metus s. d. ka
lėjimo; be to, iš jo priteisė 
J. Česyvui gydymosi išlai
dų 468.60 lt. ir už nustojimą 
sveikatos jam sumokėti iš
kart 12,950 lt. arba kasmet 
po 1,295 lt. “D.”

220 bepročių Vilniuje.
Vilniaus miesto ligoninė

se sulig statistinėmis žinio
mis—yra 220 bepročių. Ma
gistratas manąs šią ligonių 
grupę išvežti j geriau pa
statytas ligonines vakarinė
se Lenkijos dalyse, nes Vil
niuje tiems vargšams esan
čios nepakenčiamos sąly
gos.

Iš to kad vakarų Lenkijoj 
yra nemažai gerų ligoninių 
bepročiams, galima spręsti, 
kad ir bepročių Lenkijoje 
yra apsčiai. “ž.B.”

S

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

S

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

1197 East 79th Street
PRONE IIEnderson 3535

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

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsam uotojas. 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.

KELIONE Į LIETUVA 
IR ATGAL

Rašo Juozas Noreika, iš Akron, Ohio
(Tąsa iš pereito numerio)

Akrono Naujienos

KURTUMAS 
SUMAŽTA

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

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

Apie Rusiją
Toliau, sako, nuvažiavau 

pas tėvą, tai baisu pažiū
rėt: visi išbadėję, apiplyšę, 
valdžia atima grudus, pri
mesdama kelis rublius.

Sako, mačiau stotyse ir 
prieplaukose grudų pripil
ta didžiausios krūvos, ant 
jų lyja, pusta ir kirmyja, o 
gyventojai badauja. Ką tik 
turi namuose tai viskas ka- 
ziona, ne tavo, ir nevalia 
jokio gyvulio pjaut ar par
duot. Jeigu kas ant ko su
pyko, tuoj apskundžia poli
cijai už tokius dalykus, na 
ir tuoj policija atėjus areš
tuoja ir kaipo šalies priešus 
sušaudo be jokio teismo.

Geresni namai be stogų; 
basiakai atėję nuplėšia sto
gus. Sako kariumenė visa 
susideda iš basiakų, gerai 
aprėdyta ir gerai užlaiko
ma, taigi' jei mužikai ne
klauso, tokia kariumenė at
eina ir išskerdžia visus. Jei 
basiakų kariumenė nenori 
skerdynių daryti tai komi
sarai turi pulkus Turkų, tai 
tuos kaip užleis tai nelieka 
nieko gyvo.

Visi gyventojai keikia 
Žydus, nes jų rankose visa 
valdžia. Kožnas mužikas 
griežia dantį ant Žydų ir 
laukia progos atkeršyt. Sa
ko, jei Rusai sueina cerk- 
vėn tai Žydukai akmenais 
svaido į cerkvę.

Toliau pasakojo kad, Ru
sų žmonių pasiryžimas, jei 
tik Rusija pradėtųnsu kuo 
nors karą ir pasiųstų tuos 
basiakus į frontą >tai val
džios neliktų į kelias valan
das, taip Rusijos mužikai 
laukia progos atsikratyti 
komunizmo. Tas Rusas ke
leivis persitikrino kad il
gai sovietų žiauri valdžia 
nebus. Pasakojo kad jam 
leido tik vieną mėnesį pa
gyventi ir liepė atsisakyt 
įuo Amerikos pilietybės ar
ia išvažiuot, nes busiu su
imtas. Taigi, sako, aš iš
važiavau iš Rusijos ir gry- 
žtu Amerikon.

Dabar, sako jis, aš tikiu 
tad Žydų propaganda vei
kia visame pasaulyje ir 
žmones durnina.

Musų Lietuvių irgi ne
mažai yra apdurnintų. Kai 
vienas Vokietis išsireiškė: 
Nežiūrint kokios .šalies Žy
dai nebūtų jie kitiems ne
imki gero ir jie yra pirmi 
nie kožnos suirutės su sa
vo propaganda ir kitais 
ilogais darbais. Jų tiks- 
as yra padaryt žmones 
vergais ir paskui paimt pa
saulio auksą į savo rankas. 
Tą jie dalinai dabar atsie
kė. Antras jų užsimojimas 
;ai pavergt pasaulį po savo 
jungu, 
ateitis

šiau negu elgdavosi caro 
žandarai. Laivo valdyba ai
škino jog dėlto jie taip el
giasi kadangi buvo šešta
dienio rytas ir jie norėjo 
užtrukti visą dieną ir gau
ti ekstra užmokestį, šiaip gi 
dirba šeštadieniais tik iki 
pietų, o normaliai varant 
jie galėjo tą darbą atlikt 
į tris valandas.

Po visų bėdų išėjom lais
vėn ir gavom traukini 3 v. 
po pietų į Akroną, ii’ taip 
užsibaigė visa kelionė, pa
sekmingai ir laimingai.

Tiek turiu pasakyti kad 
Lietuvoj oras mus prikan
kino: į rudeni beveik kožną 
dieną lijo ir buvo šalta, ir 
tiek prilijo kad žemesnės 
vietos virto ežerais. Ukė- 
je gyvenant toks oras labai 
dasiėdė.

SMULKMENOS
Vienas iš daugelio Lietu

vių mokinių, Jurgio Roko 
sūnūs Pranas, jau du metai 
kaip studijuoja Akrono U- 
niversitete inžinierystės fa
kultete. Būdamas gabus 
moksle, jis gavo universi
teto viršininkų prielanku
mą ir paramą, taigi laike 
vasaros atostogų gavo už
sidirbti kad galėtų toliau 
mokslą tęsti. Jis tapo pa
siųstas Į Columbus, 
kur gauna už darbą 
savaitę.

Pranas Rokas yra
mokinis, pavyzdingai užsi
laiko. Jo tėvai yra geri 
Lietuviai, bet jis pats tai 
žiuri tik savo mokslo ir su 
Lietuviais neturi ką veikti,

vų darže, prie East Ave. 
Tikimasi daug svečių.

Vertelių sūnūs Benis su- 
gryžo iš kariumenės, apsi
gyveno su tėvais. Sako ga
vęs jau darbą. Tėvai džiau
giasi sulaukę sunaus.

Keliautojas.

Ohio, 
$22 i

gabus

J
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Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

Ar jie šitą atsieks 
parodys.

Amerikoj 
vienuoliktos dienos

Y orką.
nieko

. Pri-

Po 
privažiavom New 
Juromis keliaujant 
ypatingo neatsitiko, 
važiavus prieplauką sulipo 
j laivą valdininkai, pradėjo 
peržiūrėt visų pasus ir do
kumentus, ir taip griežtai 
visokiais budais žmones 
šokdino kad pikta ir žiūrėt. 
Ne tik svetimų šalių pilie
čius kąmantinėja, bet ir sa
vo pačius Amerikonus. Ne
teko niekad matyt taip gru- 
bijoniškai valdininkus el
giantis su žmonėmis — ar-

“Vulkanai” nekunku
liuoja

Aš nuo savęs patariu vi
siems važiuot į Lietuvą ap
silankyt, o nei vienas nesi
gailės ir persitikrins kaip 
ten ištikro yra, o ne kaip 
tūli musų “galvočiai” pasa
koja apie verdančius “vul
kanus” ir kokį ten “fašiz
mą, kurio Lietuvos žmonės 
visai nepažysta ir nekalba, 
išskyrus miestų kelis parti- 
viškus gizelius. Su jais su
siėjus, kada pradeda kalbė
ti pirma apsidairo, o paskui 
ima savo pasakas. O mes 
gerai žinom kad kas slap
tai ką veikia tai niekšo dar
bą dirba ir jo darbas nie
kam gero nežada.

Baigdamas patariu kad 
važiuojant Lietuvon pato
giausia yra tiesiog Klaipė- 
don. Laive pilnai jauties 
atsilsėjęs ir gerai pavalgęs, 
o traukiniu kad ir geriau
siu tai \dstiek apdulksti, 
nuvargsi. Su valgiu irgi 
bėda: Vokiečiai lupa kiek 
tik jie nori, ypač iš Ameri
konų. Žinoma, jie nepasi
gaili nei vieno ir ne Ame
rikono. Su bagažu irgi bė
da per kitas šalis važiuo
jant, kada reikia atrišinėt 
visus bagažus ir vėl suri- 
šinėt, o Klaipėdoj beveik 
nėra jokių kratų, o tas' Lie
tuviams yra labai patogu.

‘ (Galas).

Balionų lenktynės. Per
eitą sekmadienį, Liepos 19 
d., Akrone įvyko Amerikos 
balionų lenktynė už pirme
nybę dalyvauti tarptauti
nėje lenktynėje už Gordon 
Bennett taurę.

Toliausia nuskrido Suv. 
Valstijų kariško laivyno 
balionas — jis nusileido už 
215 mylių Marilla, N. Y.

Vietinis Goodyear balio
nas nusileido 25 mylios ar-

nes čia nėra jokio veikimo čiau už laivyno balioną, 
prie kurio galėtų prisidėti. I Kelionėje balionus užklu- 

Poni Kubilienė su sunum — —r— „„„v,™,-.,
išvažiavo atostogų į Penn- 
sylvaniją.

Poni Balsienė, “Dirvos” 
skaitytoja, su dukrele po
rai savaičių išvažiavo Chi
cago n.

Ponios Beleckienės sūnūs 
susižeidė, guli ligonbutyje 
ir gydosi.

Gumų išdirbystėse čia 
siaučia didelė bedarbė. Ak- 
ronas labai nupuolė.

Liepos 17 d. St. Thomas 
ligoninėje mirė Juozo A- 
liansko moteris, 42 m. am
žiaus. Palaidota Liepos 21 
d. Liko nubudęs vyras. Jie 
vaikų neturėjo.

LRKSA. 178 kuopa ren
gia didelį pikniką šį sek
madienį, Liepos 26 d., Sla-

po audra su perkūnija, to
dėl turėjo nusileisti prake
liavę 215 mylių.

Pradedant lenktynes ir
gi buvo užėjus perkūnija.

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. diena.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

R G Ą

Atskirai

O ROSEDALE ©J
*Dry Gleaning Go, 

' HEnd. 7906
C. F. PETRAITIS, Prop, 
6702 Superior Ave.,

Trečia Klase antų visų

NUMAŽINTOS 1 ABI PUSES KAINOS 

I KAUNĄ IR 
PER H A M B U

$17350
U. S. Karo Mokesčiai

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

TRIMITAS

Eilių-Dainu Knyga, 144 puslapių, tinka-
HARDING,

Ten ir
, atgal

- - $129.00
- - 136.00
- - 145.00

Puiki 
miausia dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimui 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra...........

L7-I
MU i

Musų Laivų.

NUPIGINTOS
Trečios Klasės

Laivakortes į EUROPĄ
1 TEN IR ATGAL ‘ 

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

laivu LEVIATHAN Ta"j
New York i Cherbourg - - - $146.00
New York į Southampton;} - 138.00
GEORGE WASHINGTON, AMERICA, 
REPUBLIC, PRESIDENT 
PRESIDENT ROOSEVELT

New York j Plymouth -
New York j Cherbourg
New York j Hamburg -

Laivai išplaukia! į visas pasaulio 
dalis kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius agentus arba

UNITED STATES
LINES

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

616 Superior Avenue
GENEBAL OFFICES 

45 Broadway
New York City

SO: ',1 . - ............

Siųskit užmokės tį 2c pašto štampais 
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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n trr DIRVA“
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ir gali nepaprastai smarkiai kilti į Į mylias į valandą.
aukštį. I Atsiųs savo oro atstovus Kana-

Italija atsiunčia smarkuolį Mario j da, Čekoslovakija, Lenkija ir kitos 
de Bernardi, kuris 1928 m. padarė j šalys, taipgi dalyvaus daug garsių 
greitumo rekordą perskrisdamas 3181 pasaulinių moterų lakūnių.Kas Girdėt Clevelande-Apiellnkese

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Atidarymas 

EKSTRA!
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

sekretorius Karpavičius gavo 
kablegramą iš Kaunb nuo Ma
joro A. Ardicko, siųstą Liepos 
17 d., kad planą Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui jau išsiun
tė. Reiškia, pabaigoj šio mė
nesio planas jau ateis, tuoj bus 
patiektas užtvirtinimui Miesto 
Planų komisijai, ir darbas bus 
gatavas. Tada jau liks tik ati
darymas Darželio, kam laikas 
paskirta Spalių (October) 11 d. 
Rengiama dideliausios iškilmės 
kokių dar Clevelande Lietuviai 
neturėjo. Bus užkviesta Lietu
vos Ministeris Amerikai ir 
ti žynius asmenys.

Toliau bus pranešta apie 
daugiau.

ki-

tai

PIKNIKAS SU IMTYNĖMIS
Pirmas ir paskutinis šios va

saros piknikas su imtynėmis 
rengiama kitą mėnesį, Rugp
jučio-August 23 d. Neuros dar
že. Rengia SLA. 14-ta kuopa 
ir “Dirva”.

Kitos organizacijos prašomos 
įsitėmyt tą dieną ir nerengti 
savo piknikų.

Poni Jadviga Gudienė nuo 
Taft avė. išvažiavo atostogų į 
Kanadą. Jos brolis K. Višniau- 
niauskas išvažiavo į Detroitą 
pas seserį.

Jack Gansonas važiuodamas 
automobiliu iš Bostono į Ore
gon valstiją pereitą penktadie
nį buvo sustojęs “Dirvoje”.

Su juo važiuoja kitas imti- 
kas ir viena panelė iš Dorches
ter, Mass.

Dr.
didelis
bus šį
d., Haag’s Grove. Nariai ir
si Cleveland iečiai prašomi 
lyvauti.

V. Kudirkos Draugijos 
metinis piknikas atsi- 
sekmadienį, Liepos 26 

vi- 
da-

RENGIAMASI PRIE MOTE
RŲ SĄJUNGOS SEIMO

Katalikių Moterų Sąjungos 
seimas šymet įvyks Clevelande 
Rugpjūčio 3, 4 ir 5 d. Rengi
mą vadovauja M. S. 26-ta kp.

Sekmadienio vakare, Rugp. 
2 d., bus susipažinimo vakaras 
šv. Jurgio parapijos salėje, Su
perior ir E. G7 St. šioje salėje 
atsibus visi vakarai, sesijos ir 
visa iškilmė.

Seimas prasidės Rugp. 3 d., 
pirmadienį, 9 vai. su pamaldo
mis šv. Jurgio bažnyčioje. Už
kviesta dalyvauti visos moterų 
katalikiškos draugijos inkorpo- 
re. Pribūti ir susitvarkyti rei
kės 8:30 vai. ryto kurios daly
vaus.

Tą patį vakarą bus koncer
tas dalyvaujant Moterų Sąjun
gos chorui, daliai šv. Jurgio 
parapijos choro, po vadovyste 
muziko Br. Nekrašo.

Koncerte dalyvaus ir daug 
vietinių ir svečių solistų. Ti- 
kietai rezervuoti po 75c., ne
rezervuoti po 50c.

Rugp. 4 d., antradienį, iškil
minga vakarienė. Tikietai po 
$1.50. ši vakarienė rengiama 
kųoiškilmingiausia ir dedama 
didžiausios pastangos padaryti 
įvairia. Bus programas.

Rugp. 5 d., bus šokiai ir card 
party delegatėms ir vietiniams 
svečiams.

Visiems vakarams tikietus 
galima įsigyti išanksto. Savo 
dalyvavimu paremsite Moteris 
Sąjungietes.

Programą dalyvaus Jauna- 
mečių Sąjungiečių skyrius, ža
da padaryti surpraiz.

Kviečiame visus vietos Lie
tuvius atsilankyti į parengi
mus, išgirsite įvairių kolonijų 
žymių dainininkių. Nėra abe
jonės kad kitur yra kaip ko 
geresnio negu mes čia turime.

Seimo rengimo komisija: O. 
Mihelichienė, 
Pukelienė, 
bauskienė.

P.

L. Šukienė, M.
A. Grigienė, O. Gri-

Ghigodienė, Koresp.

Oninės arba Onų šeimyniš
kas išvažiavimas, kurį rengia 
Lietuvių Moterų Klubas per šv. 
Oną, bus šį sekmadienį Mihe- 
lichų ukėje už Painesville. Da
lyvaus narės, jų šeimynos ir jų 
draugai.

Neuros
įvyksta piknikas šv. Jurgio pa- 
rapijonų kurie nepasitenkinę 
Kun. Vilkutaičiu.

Darže ši sekmadienį

rengia savo išvažiavimą 
2 d., nuo 10 vai. ryto, 

Camp, ‘ prie Chagrin 
Nuvažiuoti galima per 

Miles avė. Davažiavus

Perei- 
19 d., 
turėjo 
Madi-Kupiškėnų Bendro Klubo 2 

kuopa 
Rugp. 
Shiller 
Falls. 
North
Chagrin Falls suktis po deši
nei, o tą vietą ten visi nurodys. 
Daugiau informacijų 
paę Joną Alekną, 8800 
avė. Kupiškėnai ir 
kviečiami dalyvauti.

klauskit
Meridian 
prieteliai

Rengiatės Lietuvon? Keliau
kit su ekskursija kuri išplau
kia Rugpjučio-August 3 d. di
džiausiu pasaulyje laivu “Ma
jestic”, tik 5 dienos per vande
nį. Laivakortės į abu galu va
žiuojantiems žymiai atpigintos. 
Kreipkitės į “Dirvos” Agentū
rą tuojau.

Taipgi kiti geri išplaukimai 
greitais laivais.

Gražus išvažiavimas.- 
tą sekmadienį, Liepos 
vietos tautiški veikėjai 
draugišką išvažiavimą į
ion on Lake, kur ir man teko 
dalyvauti. Suvažiavo gražus 
būrelis draugų, apie 25 ypatos. 
Nuvažiavus į vietą visi pasipie- 
tavom, paskui ežere linksmai 
pasimaudėm, o vėliau susėdę 
gražiai pašnekučiavom, perbė- 
gom nekuriuos organizacijų 
reikalus, kadangi dalyvavo vi
si veiklesni organizacijų na
riai. Po to apie 8 vai. vakaro 
visi gryžom namon.

J<5nas Jarus.

Šią savaitę Clevelandas ap- 
vaikščioja 135 metų sukaktu
ves nuo miesto įsikūrimo.

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

PASKUTINIS ATPIGINIMAS
VISŲ ŠIAUDINIŲ SKRYBĖLIŲ

Vyrams ir Jauniems Vaikinams
98c Pirmiau buvo $1.50 iki $4 $1.39
Taipgi visi Maudymosi Siutai Išsiparduoda

Pasirinkimui kaina tiktai $1.95, verti iki $3.95

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

Tautiški Perstatymai 
Vaiku Žaislavietese

Clevelando vaikų žaislavietese šią 
vasarą perstatoma įvairių tautų pa
rodos. šią savait- bus perstatyta 
Ispanija, kartu su perstatymu in
struktoriai apsakys vaikams pasa
kas apie seną Ispanija ir jos gyve
nimą, bus parodyta daug Ispaniškų

Demokratu Klubo 'išdirbinių
Penktadienio vakare užsibaigs sjos 

programas, aštuntas iš eilės bėgyje
Lietuvių

Cuyahoga Apskrities susirinki
mas įvyks ketvirtadienio vaka- ke!'?r.1M. sa'’.a>9u-• k or virrndmnin
re, Liepos 30 d.
Lietuvių salėje. Siame susimi-, |<aipo piratai ir čigonai. Bus para
kime bus gera Amerikone kal-i<las> (lalyvi« suaugusieji rinks ge- 

. . . .. riausia išsipuošusius ir keisčiausia
betoja, kuri paaiškins šio klubo, išsitaisiusius ir duos dovanas, 
svarbą ir podraug bus užgirtas' 
kandidatas į mirusio Kongres-| 
mano Mooney vietą. Taip pat' 
bus apkalbama kiti bėganti rei
kalai.

Susirinkime gali dalyvauti 
nariai ir tie kurie norėtų 
rašyti į klubą 
susiinteresavę 
čiai.

Lietuviams
čiams yra būtina pareiga rū
pintis šios šalies valdišku apa
ratu ir organizativiai dalyvau
ti. Mes iki šiol pavieniai mė
tėm savo balsus, pasirinkdami 
tik gražesnę pavardę iš sąrašo, 
tankiai balsuodami net už di
džiausius musų priešus.

Toliau taip negali būti, mes 
turim organizuotai sutartinai 
ką nors remti, kad kokioje bė
doje ar 
ko kreiptis, 
veikiant mes 
kį tautiętį į 
diską vietą

Dalyvauki! susirinkime, pa
aiškės

------ Ketvirtadienio vakare bus atvaiz- 
nuo 7:30 vai., dinimas "Piratų Dienų ir Skarbų 

. .--- | J ieškojimo”. , Vaikai bus nasirengę
Siame SUSI 1’111-, ]{a,jp0 piratai ir čigonai. ~

ir bendrai 
Lietuviai

šios šalies

į riausia
l issnaisiusius ir liūtis novanas.
| Bus pasakos ir dainos pritaiky
tos mažiems vaikams.

prisi- 
tuomi 
pilie-

pilie-

r reikale turėtume prie 
Taip sutartinai 

galime ir savo ko- 
vieną ar kitą val- 
įstatyti.

jums daugiau dalykų.
A. M. Praškevičiui.

Apsunkinimas apsivedimui. 
Ohio valstijoje įvesta naujas 
įstatymas reikalaujantis kad 
jaunavedžiai . kurie nori gauti 
leidimus apsipesti paduotų ap
likaciją leidimui penkios die
nos pirm apsivedimui paskirto 
laiko. Nuo aplikacijos iki išda
vimo leidimo turi praeiti pen
kios dienos.

Daugybei užsikarščiav u s i ų 
porelių praeis karštis penkias 
dienas belaukiant ir mažiau 
bus divorsų. •

Pereitą savaitę Ohio valstijoj 
žaibas užmušė penkias ypatas. 
Smarki perkūnija siautė penk
tadienį, Liepos 17. Taipgi per
kūnija siautė sekmadienį po 
pietų ir antradienio naktį.

Lietučio ir perkūnijų šią va
sarą perdaug. Nedykai žmonės 
sako, ką pernai neišlijo turės 
išlyt šymet.

nijos Oro Ministerijos atstovauti | 
šiose lenktynėse.

Manoma kad jis atsigabens vieną 
paslaptingi) Anglį) lėktuvų, kurie sa
koma skrenda 200 mylių į valandą

Didelis Piknikas
IR

WESTERN UNION DARBININKŲ 
PIKNIKAS

Western Union darbininkų 
gos Clevelando lokalo 183, 
rengia pikniką ekskursiją i 
Point sekmadienį, Rugp. 9, 

Važiuot laivu ’’Goodtime”,
me taip pat bus smagus programas.

Ten nuvažiavus, bus visokie žais
lai ir rungtynes su dovanomis.

sąjun- 
nariai 
Cedar

kuria-

Clevelande bus Tarp- 
tiška Orlaivių Lenktynė

Šymet Clevelando orlaivių aikštė
je rengiama antros orlaivių lenkty
nės ir paroda, kuri prasidės Rugp. 
29 ir baigsis Rugsėjo 7 d. Daly
vaus žymiausi įvairių šalių lakūnai.

Kasdien bėgyje 10 dienu progra- 
mo, ore matysis garsiausia pasau
liniai lakūnai, kuriuos išves į orą 
Lieut. Alford J. Williams, Ameri
kos greitumo čampionas ir buvęJ 
kariško laivyno gabiausias lakūnas. 
Williams buvo pasiųstas į užrubežį 
trusu Standard Oil Company of Ohio 
užkviesti tuos lakūnus varde lenk
tynių direktorių ir Ohio valstijos 
Gubernatoriaus George White.

Ernst Udel, Vokietijos karo kar- 
žygis kuris laike karo numušė 62 
Aliantų lakūnus, tapo paskirtas sa
vo vyriausybės atstovauti Vokieti
ją šių metų lenktynėse. Jis laike 
karo buvo jo draugų pramintas 
"Vapsva” delei savo nepaprasto drą
sumo, skraidymo visai vieno ir už
puldinėjimo ant Aliantų lakūnų 
skadronų, iš kurių vieną lėktuvą jis 
numušdavo ir leisdavo kitiems jį 
vytis.

Jis dabar vadinamas /’Blusa”, ka
dangi mėgsta strakčioti po visą Eu
ropą iš vietos j vietą, ir dabar yra 
vienas iš žymiausių kontinento la
kūnų.

Lean Diek Atcherley, kuris 1929 
m. laimėjo Anglijos lenktynes,, per
lėkdamas kulkos greitumu 332 my
lias į valandą, tapo paskirtas Brita-

Iš Collinwood
Apie SLA. 362 kp. pikniką. 

Pereitą sekmadienį rengta pik
nikas SLA. 362 kp. V. ir B. 
farmoj prie Green road. Išry
to oras buvo gražus ir visi ren
gėsi važiuoti. Bet kada prasi
dėjo pats publikos važiavimas 
pradėjo lyti ir’tiek prilijo 
negalima buvo programo 
dėti.

Kuopos valdyba atlaikė
sėdį sekančią dieną ir nuspren
dė rengti kitą pikniką ateinantį 
sekmadienį, Liepos 26 d., toje 
pačioje vietoje ir bus išdalina
ma dovanos kurios nebuvo ga
lima išdalinti del lietaus.

Rengimo Kom.

kad
pra-

po-

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

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

J. J. LAZICKAS
6407 Superior ave. ENd. 4635

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

G712 Superior Ave. HEn. 2498
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

P ainters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

* Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.
Groceries-Meats

Restaurants
■ JOE BLAŠKEVIČIUS

1168 East 77th Street
B. GUDŽIŪNAS

6901 Superior ave. ENd. 9720
KAZ. OBELIENIS

1404 E. 66th St. HEn. 6716
T. NEURA

2047 ■ Hamilton ave. - PR. 9709

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

IMTYNES
Nedek Rugpjučio-August 23d.

RENGIA

DIRVA” IR SLA. 14 KUOPA
NEUROS FARMOJE .

BRUNSWICK, OHIO Pradžia 10 vai. ryto.

Gerbiamieji Šis piknikas yra pirmutinis šią vasa
rą su imtynėmis, ir bus paskutinis. ‘D'irva” ir S.L.A. 
kuopa deda pastangas padaryti šj pikniką kuosmagiau- 
siu, taip kad kiekvienas kas dalyvaus turės gerus laikus.

Kitas dalykas — tai bus pigiausias piknikas kokia
me kada imtynes matėt. Įžanga ypatai bus tiktai 50 c.

Prie to bus geras orkestras šokiams, taip kad jau
nimas ir suaugusieji mėgstanti šokius galės prisilinks- 
minti iki vėlyvo vakaro.

Dar viena EKSKURSIJA
i LIETUVA

Nupiginta Round Trip Kelione

Kainos į Abi Puses $15922
KAINA Į VIENĄ PUSĘ — $115 — TAKSŲ $5.

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

Rugp.-August 3 d.

(
Kurie norit pigiai parvažiuoti i Lietuvą pasinau
doki! šia proga, nes nuo pradžios Rugpjūčio mė
nesio laivakorčių kainos atpiginta žymiai. Per
kant laivakortę i abu galu (round trip) galit par- 
važiuot j Lietuvą vienu iš didžiausių pasaulyje <> 
laivu tik už $159. Taksai ekstra. Į vieną galą 
laivakortę perkant kaina šiuo laivu $ I I 5 i Klai
pėdą. Taksai ekstra. j

Prisidėkit prie šios Ekskursijos — tuoj kreipkitės i Dirvos” Agen
tūrą reikalingų informacijų. Čia jums išrūpins pasus ir gryžimo po
pierius. Nelaukit ilgiau — dabar pats laikas tuo rūpintis.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio


