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Prancūzai Gavo Anglu
Paramą prieš Vokietiją

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBNINKŲ RIAUŠĖS
HOLANDIJOJ

Amsterdam, Holandija.— 
Pereitos savaitės pabaigoje 
ir šios savaitės pradžioje 
šio miesto darbininkų dis- 
trikte įvyko riaušės, kurias 
policijai malšinant užmuš
ta apie 10 darbininkų' ir 
daug sužeista. Riaušes ke
lia daugiausia bedarbiai del 
sumašinimo pašalpų. Riau- 
šių vadai komunistai.

San Francisco, Calif. — 
Laivų prieplaukų darbinin
kų streike vėl įvyko susirė
mimų su policija, pora žmo
nių užmušta. Darbininkai 
kalba apie iššaukimą visa
me mieste generalio strei
ko.

Prez. Roosevelto paskir- sakė karštą kalbą į Vokie- 
ta taikymo taryba ėmėsi|čius ir Prancūzus už Euro- 
tarpininkauti streiko bai- pos taiką, rodydamas pa- 
gimui. Sauliui Vokietijos draugin-

Bridgeton, N. J. — Kilo gumą. Jo tikslas buvo iš- 
streikas Seabrook Farmos traukti Vokietiją iš tos pa-
darbininkų. Neapsieita be 
riaušių, ir buvo pašaukta 
policija. 50 streikerių ta
po areštuota.

Scranton, Pa. — Netoli 
Jessup angliakasių streike 
policija panaudojo prieš 
streikerius akis ėdančias 
dujas, kuomet streikeriai 
užpuolė streiklaužius.

Cincinnati, O. — Strei
kuoja Stearns and Foster 
audinyčios darbininkai. Ka
dangi kompanija pradėjo 
dirbti su streiklaužiais, su-! 
ėję arti 1,000 minia streike-1 
rių ir jų simpatizatorių iš-1 
daužė visus dirbtuvės lan
gus.

Kenton, O. — Svogūnų 
ūkių streikas tęsiasi ir at- 
sibuna susirėmimų, šios 
savaitės pradžioje mušty
nėms k ilus areštuota 27
streikeriai. Iš pelkių krū
mų pradėta šaudyti net 
kulkosvaidžiu kada pribuvo j 
policija' į streiko lauką.

PRANCŪZAI KREIPĖSI Į ANGLIJĄ PRAŠY
DAMI PARAMOS PRIEŠ VOKIETIJĄ

VOKIETIJOJ MAISTO
TRUKUMAS

Londonas. — Liepos 9 d. 
čia lankėsi Prancūzijos už
sienių reikalų ministeris 
Barthou. Jo tikslas buvo 
išprašyti Prancūzijai Ang
lijos pagalbą atsitikime jei
gu Vokiečiai pultų Prancū
ziją.

Anglija savo pagalbą pa
žadėjo.

Berlinas. — Tą pačią, die
ną kai Londone lankėsi L. 
Barthou, Prancūzijos užru
bežinių reikalų ministeris. 
Rudolph Hess, Hitlerio pir
ma ranka, iš Karaliaučiaus 
radio stoties kalbėdamas,

dėties kokioje atsidūrė ki
lus naminei revoliucijai, ki
tų šalių boikotui, ir paga
liau gręsiančiam Prancūzų 
puolimui.

Hess ypatingai šaukėsi į 
Prancūzijos karo vetera
nus, siūlydamas jiems savo 
šalies draugingumą, susi
pratimą vienų su kitais, 
bet kartu ir grasino jog 
Vokiečiai kariaus už savo 
teises “taip kaip jokis žmo
gus dar nekariavo”, jeigu 
juos kas užpulsią.

Tai buvo Vokiečių gra
žiai įvyniotas persergėji
mas kad jų niekas neužka
bintų tuo laiku kada jie pa
tys susipešę ir nusilpę.

Iš tokio “prašymo taikos” 
ir kartu grąsinimo daugy
bė diplomatų ir oficialių 
organų pasijuokė.

Keičia Nusistatymą prieš 
Žydus

Hitlerio nekurie sekėjai

sako kad busią mainoma 
Nazių atsinešimas į Žydus. 
Nors tas ir butų padaryta 
oficialiai, bet įtužinti Vo
kiečiai ilgai neduos Žydams 
ramybės ir nekliudomai va
ryti savo biznius.

Nežinant kas dėsis to-, 
j liau, visoj Vokietijoj vieš- 
' patauja išgąsties dvasia.

Nekurie laukia antro dar 
smarkesnio sukilimo.

Jeigu pasiseks Hitleristus 
išstumti iš valdžios ir galy
bės tada gal bus ramuma.

Prie to jau einama, sako 
kad reguliarė kariumenė 
užima rudmarškinių Nazių 
kareivių vietas.

Nazių rudmarškiniai įsa
komi pristatyti savo gink
lus.

Berline pradėjo apsireik
šti stoka maisto, daugiau-1 
šia bulvių, kas biedną kle- 
są pirmiausia palietė.

Sušaukė Reichstagą
Tapo sušauktas Vokieti

jos seimo posėdis, kuriame 
Hitler turės pasiaiškint ko
dėl buvo reikalingas sker
dynės Birželio 30 d., kurios 
užsitęsė kelias dienas. Hit
ler tikrina kad išžudyta žy
miai mažiau negu spauda 
skelbė, ir sako paduosiąs 
tikras skaitlines.

Tarp katalikų bažnyčios 
vyriausybės ir Hitleristų 
nesusipratimai paaštrėjo. .

Dedama pastangos sutai
kyti, bet katalikų kardino
las Faulhaber pareiškė jog 
jis nei kiek nenusileis Na- 
ziams.

GEN. JOHNSON PASI
TRAUKS

Washington. — NRA ve
dėjas Gen. Johnson rengia
si pasitraukti iš tos vietos 
ir pavesti tą visą darbą tam 
tikrai tarybai. Jis nori pa- 
siliuosuoti ir paleisti NRA 
iš vieno žmogaus kontrolės.

VIS KABINASI PRIE 
LIETUVOS

Berlinas. — Priimdamas 
Japonų, Italų, Prancūzų ir 
Anglų Ambasadorius, Vo
kietijos užrubežinių reikalų 
ministeris von Neurath 11 
d. Liepos tarp kitko prišne- 
kinėjo kad tos valstybės tu
rį įsikišti į Klaipėdos rei
kalus, nes ten Lietuviai la- 
bai varžą Vokiečių teises 
užgarantuotas Versalio su
tartimi. Von Neurath tik
rino jog Vokiečių padėtis 
Klaipėdoje esanti nepaken-
čiama.

Tai Vokiečių išmislas, vi
somis pusėmis kaltinimas 
kitų už savo paikystes.

“RAUDONOJI ARMIJA” 
AMERIKOJE

New York. — Vieno laik
raščio reporteris buvo pa
sidavęs į komunistų, orga
nizuojamą Suv. Valstijose 
“raudonąją armiją”. Savo 
patyrimus paskiau aprašė. 
New Yorko srityje ta ar
mija turinti apie 700 narių, 
veikia po griežta disciplina 
ir slaptai. Ji vadinama ne 
armija bet “raudonas fron
tas”. Jos tikslas stovėti už 
vįsus komunistų skelbia
mus principus ir atsižiūrė
ti į Sovietų Rusiją kaipo 
vyriausią vadovę.

AR ATSIMENAT JĮ?
New York. — Liepos 9 

d. mirė Mendel Beiliss, 62 
m. Žydas. Jis 1911 metais, 
gyvendamas Kijeve, Rusi
joj, buvo apkaltintas nužu
dyme krikščionio vaiko, ir 
buvo ilgai tardomas. Del 
to vos nekilo didelės Žydų 
skerdynės. Tas skandalas 
buvo paplitęs visame pa
saulyje. Net policijos vir
šininkas Turis surinko ži
nias įrodančias kad Beiliss 
nėra kaltas, buvo uždary
tas kalėjiman kaipo klas- 
tuotojas, toks buvo įtūži
mas prieš Žydus.

JAPONIJA NORI DRAU
GINGUMO SU S. V.

Tokio. — Japonijos nau
jas ministerių kabinetas 
pasireiškė už didesnį susi
pratimą ir draugingus san- 
tikius su Suv. Valstijomis.

Atsidarė 29 bankai. Per
eitą savaitę atsidarė 29 
bankai, kurie buvo valdžios 
uždaryti. Šymet viso atsi
darė 977 bankai.

ŠIŲ METU JAVŲ 
DERLIUS MENKAS
Paskiausios žinios sako 

kad šymet javų derlius šio
je šalyje bus menkiausias 
iš pastarų 33 metų; kvie
čių derlius žemiausias į 38 
metus.

Tas reiškia kad pradės 
brangti maistas,. Nekuriu 
valgomų dalykų kainos ir 
dabar jau pakilusios.

“GYVOS NEPAIMSIT”
Little Rock, Ark. — Pa

bėgus iš kalėjimo Helen 
Eaton, 22 m. amžiaus, kur 
buvo pasodinta už nužudy
mą dviejų vyrų, paliko raš
telį kad jos gyvos niekas 
nepaims. Ji yra gerai ap
siginklavus, pabėga iš ka
lėjimo jau ketvirtą kartą.

60 ŽUVO POTVINIUOSE
Tokio, Japonija. — Ilgai' 

Ii jus, ištiko potviniai, ku
riuose prigėrė 60 žmonių. 
Dauguma jų prigėrė griu
vus tiltui, kurį vanduo pa
plovė.

MISSISSIPPI “SAUSA” j
Jackson, Miss. — Missis

sippi valstija turėjo balsa
vimus prohibicijos klausi
me ir nubalsavo 2 prieš 1 
už blaivybę.

Nors prohibicija šioje 
šalyje panaikinta bet “sau-į 
šieji” varys savo darbą ne
paleisdami valstijose.

Springfield, Ill. — Tapo 
išsprogdinta Capitol anglia-Į 
kasyklos ventiliatorius, iš
statant pavojun 360 darbi
ninkų. Keturi apsimaskavę 
vyrai prisitaikę pagrobė 
sargą ir atliko savo žiaurų 
darbą. Spėjama kad tai 
pasekmė savitarpinės kovos 
United Mine Workers ir 
komunistų vadovauj a m o s 
Progressive Miners. Tarpi 
tų organizacijų vadų einai 
kova jau trys metai už už
valdymą kasyklų darbinin
kų.

5 užmušta. La Verne, 
Tenn. — Prekiniams vago- į 
nams nugriuvus nuo bėgių 
užmušta keturi negrai ir 
vienas baltas žmogus.

Havana, Kuba. — Apie 
50,000 darbininkų apšaukė 
24 valandų streiką Liepos 
11 d., reikalaujant paliuo- 
suoti iš kalėjimo grupę po
litinių kalinių kurie pradė
jo badauti.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Rėmėjams

Savo misiją Vilniaus vadavi
mo reikalu baigėme. (Kalbė
jome išviso 51.oje svetainėje. 
Dar keliose vietose papildomai 
teks kalbėti.)

Turime pareikšti dideli 
džiaugsmą, kad vįsur radome 
labai gyvą atbalsį. Musų bro
liai Amerikiečiai nuoširdžiai 
Vilniaus reikalu sielojasi, nema
žai jį atjaučia ir mielai savo 
centais ir doleriais remia. Visų 
rūpestis yra gerai susiorgani
zuoti, kad ateityje visi Lietu
vos išeiviai stotų į eiles Vil
niaus Geležinio Fondo narių rė
mėjų.

Ir negalima to dalyko toli
miems laikams atidėlioti. Daug 
ženklų rodo, kad ir patys len
kai ir jiems prietelingos val
stybės neužilgo gal ims daryti 
spaudimą į Lietuvą, kad susi
tartų su Lenkija jai malonio
mis sąlygomis. Lietuvai tik 
tuomet pasiseks atlaikyti savo 
reikalavimą — Vilniaus grąži
nimą — jeigu visa musų tauta 
bus vieninga netik mintimis ir 
jausmais, bet ir organizuotu 
darbu. Kada Vilniaus Geleži-' 
nio Fondo narių rėmėjų bus ne 
šimtai tūkstančių, kaip dabar, 
o milijonai — tada ir Lietuvos 
balsas visose darybose bus daug 
galingesnis. Taigi, lai Vilniaus 
pasų ir Vilniaus ženklelių pla
tinimas bus vyriausias musų 
laikų obalsis. Lai tuo gyvai 
susirūpina visos musų organi
zacijos be pakraipų skirtumo. 
Lai bus tam reikalui išnaudotos! 
visos mu& tautos šventės ir! 
pramogos, k. a. daugel vietose 
vasaros metu rengiamos Lietu
vių Dienos. Ir pastatant pirmon ' 
vieton svarbius savo vietiniusi 
reikalus, vis dėlto galima bent 
dalį pellno iš tų pramogų skir
ti Vilniaus Geležinin Fondan.

Pakol Vilnius negrįš Lietu
vai, patol juk, po teisybei nei! 
nėra kito svarbesnio tautos rei-1 
kalo kaip musų sostinės grąži- j 
nimas.

Kad neįvyktų ateityje kokių, 
nors reikale Vilniaus pasų ir 
ženklelių platinimo nesusiprati- j 
mų, skaitau reikalinga pažymė
ti :

Pasų ir ženkelių galima gauti 
A.L.R.K. Federacijos Centre 
(2334 So. Oakley Ave., Chicago,

Ill.), taipgi abiejuose Lietuvos 
Konsulatuose kaip ir pirmiau: 
New Yorke i)- Čikagoje. Tenai 
reikia siųsti ir surinktus už iš
platintus “pasus” ir ženklelius 
pinigus, kaipo auką Vilnijos 
lietuvių paramai.

Tiems, kurie nori giliau pa
žinti ir geriau sekti Vilniaus 
kovos reikalus—labai patartina 

, išsirašyti Vilniui Vaduoti Są
jungos leidžiama, dvisavaitinį 

! iliųstrutą' žurnalą “Musų Vil
nius” (dabar Amerikoje metams 
kaštuoja tik 2 dol). ir įvairios 
literatūros Vilniaus klausimu. 
Tais ir kitais S-gos ir V. G. 

i fondo reikalais prašome kreiptis
Lietuvon šiuo adresu:

Vilniui Vaduoti Sąjunga (ar
ba Vilniaus Geležinis Fondas)

Duonelaičio gatvė 9-a, Kau
nas, Lithuania.

Su geriausiais inkėjimais 
Tamstų darbuoten —

Kan. F. Kemėšis,
V.V.S-gos vice-pirmininkas, 

V. G. Fondo pirmininkas.

EIKVOTOJUS IR PLĖ
ŠIKUS SMARKIAI

BAUS
Kaunas. — Teisingumo mini

sterija 'paruošė baudžiamojo 
statuto pakeitimo ir papildymo 
projektą, pagal kurį žymiai pa
aštrinamos bausmės plėšikams 
ir svetimo turto eikvotojams.

Už nusikaltimus žmogaus 
gyvybei plėšiant arba grobiant 
nusi'kaltusieji bus baudžiami 
sunkiųjų darbų kalėjimu ma
žiausiai 10 metų, arba ligi gy
vos galvos, arba mirties bausme.

Taip pat j ieškoma priemonių, 
gaip galima labiau išnaikinti 
plėšikavimo sąlygas.

Paaštrinamos bausmės ir 
gaujų dalyviams. Kas nusikal
to dalyvavęs gaujoje, susidariu
sioje plėšikauti, jei nėra skau
džiau baustinas už gaujos pa
darytą nusikalstamą darbų, tas 
yra baudžiamas kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjime iki 10 metų.

L. U.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

Steponas Darius

Dariaus-Girėno Metines žuvimo Sukaktuves

Stasys Girėnas

pasekmingai perskrido Atlanti- 
ką, nors oras buvo prastas ko
kį kelionėje turėjo susidurti. 
Bet likus tik kelioms valandoms 
kelionės iki jų tikslo vietos —

šymet, Liepos 16-17 dd., su
eina metai laiko nuo tos di
džiausios musų tautai tragedi
jos šiais laikais. . . . Darius ir 
Girėnas, du drąsuoliai kuriems 
lygių musų tauta neturėjo, lai
mingai atliko didžią savo pavo.-

musų karžygiai liko

jingos kelionės dalį, bet žuvo 
ten kur jau jautėsi saugus ir 
kur pavojai mažiausi....

Verkė viso pasaulio Lietuviai 
tą žinią išgirdę. . . .

šiedu
įamžinti.

Chicagoje statoma jiems pa
minklas. Mielas Lietuvi, prisi
dėk su, auka, pagelbėk pamink
lą pastatyti. Pasirodvk kad 
moki įvertinti tuos savo žmo
nes kurie kelia garbę tautos — 
ir kaitų tavo!

SOLDIN, Vokietija, Liepos 
17 (1933). — šiandien rytą 
girioje atrasta sudužęs lėktu- 

. vas ir lavonai Amerikos Lietu
vių lakūnų Dariaus ir Girėno, nenuneš mi JV imsiu ,.vius — 
kuriedu skrido be sustojimo iš I Kauno, jau pralėkus apie 4,500 

New Yorko į Kauną. Jiedu | mylių, — sutiko mirtį....



DIRVA

PITTSBURGHO PADANGE
VIENI PATENKINTI, 

i KITI NUSIMINĘ
Sugryžę iš SLA. seimo dele

gatai vaikščioja Pittsburghe ir 
aplinkiniuose miesteliuose, su 
įvairiu upu.

Socialistai delegatai džiau
giasi savo laimėjimu seime ir 
linksmi su draugučiais juokia
si iš tautininkų ir sandariečių.

Sandariečiai gi pusėtinai nu
siminę, net ir tie kurie nebuvo 
delegatas, nes seime beveik 
viską socialistai užvaldė. Eina 
kalbos apie rimesni darbavimą- 
si ateityje, apie susivienijimą 
su tautininkais, apie neužsilei- 
dimą’ socialistams.

Nekurie SLA. nariai jau lau
kia SLA. centro persikeliant y 
Pittsburghą, nors tas nėra toks 
greitas darbas.

Paaiškėjus kad nauja Pildo
moji Taryba šaukia suvažiavi
mą Pittsburghe vietoje SLA. 
centre, New Yorke, socialistai 
džiaugiasi, nes galės pradėti 
čia savo kermošius — be abe
jo rengs prakalbas savo socia- 
listiško kromelio garsinimu?

Rimtesni nariai numato kad 
tokiu važinėjimu bus daroma 
organizacijai daugiau lėšų, nes 
reikės ir sekretoriaus Viniko 
kelionė, sugaištis ir hotelis ap
mokėti, kas iki šiol nebūdavo.

Nekurie vietos nejudamo tur
to agentai jau svajoja apie pa
darymą gero biznio iš SLA. 
kuomet čia bus perkama SLA. 
centrui namas. Narys.

PAMETĖ PINIGUS, BANDĖ 
NUSIŽUDYTI

Tūlas Ralph Gerard, 38 m., 
iš Beech view po trijų metų 
bedarbės gavo dirbti. Ir ga
vęs pirmą užmokestį linksmas 
ėjo namon. Tačiau nabagas 
kaip tai savo pinigus pametė. 
Jį apėmė toks susigraužimas 
jog bijodamas nusižudysiąs nu
ėjo Į policijos stotį ir pasakė: 
“Atimkit iš manęs peilį, raktus 
ir kitus dalykus, ir uždarykit 
kameroj, nes aš galiu nusižu
dyti”.

Jo prašymas patenkinta. Ta
čiau už kelių minutų vėliau 
kada nuėjo policijos stoties už
vaizdą į jo kamerą pažiūrėti 
rado jį pasikorusį nosine ske
petaite, ant durų kablio, šiaip 
.aip pasisekė atgaivinti. Jis 
sakėsi pamanęs jog mirus bus 
geriau jeigu tąip gyventi ne
siseka. Kameroje jį išlaikė 
jer naktį ir kitą dieną tapo 
pašaukta jo žmona, kuri pasi
žadėjo jį prižiūrėti, ir abu iš
ėjo namon.

TRYS DARBININKAI ŽUVO 
Waynesboro, Pa. — Liepos 

Z d. grėbių kasimo darbe nu- 
griuvus dalis grebės užgriuvo 
r užmušė tris darbininkus.

Tas darbas yra varomas kai
po dalis viešų darbų projekto 
r bedarbiai buvo paimti dirb
ti. Visi trys užmuštieji buvo 
vedę, taigi liko šeimos dides- 
ūame varge negu buvo laike 
bedarbės.

Užsimušė Lietuvis
Liepos 8 d. automobilių su

simušime užsimušė Simas Jo 
kubaitis, 35 m. amžiaus, nuo 
77 So. 19th St., ir antro auto
mobilio valdytojas taip pat už
simušė.

Jokūbaitis pasiėmė dvi mer
ginas, Sofiją Lash, slaugę, ir 
Nellie Jacobs, pažadėdamas iš
vežti jas pas Stoneboro Ežerą. 
Mercer apskrityje, kur jodvi 
buvo išsirengusios praleisti dvi 
savaites atostogų. Davažiavus 
netoli West View Parko, ištiko 
nelaimė. Abiejų automobilių 
valdytojai užsimušė vietoje.

Tyrinėjai parodė kad antrc 
automobilio valdytojas, Robert 
Connell, 19 metų vaikėzas, va
žiavo priešinga kelio puse.

Merginos išliko gyvos, tik su
žeistos, ir antro automobilio 
du kiti vaikėzai sužeisti.

NESUSIPRATIMAI PITTS
BURGH UNIVERSITETE
Iš Pittsburgho Universiteto 

tapo atleistas Dr. Ralph E. Tur
ner, istorijos profesorius. Ji
sai yra kovotojas už darbinin
kų reikalus, griežtai kovojo už 
panaikinimą “prakaito dirbtu
vių”, kur darbininkai vargsta 
ir nieko neuždirba.

Del jo paliuosavimo kilo di
delis skandalas.

Valstijos seimo atstovai De
mokratai pagrąsino universite
to kancleriui John G. Bowman 
sulaikymu valstijos pinigų uni
versiteto palaikymui, prie to 
prasidėjo reikalavimai kad at
sistatydintų iš vietos pats kan
cleris Bowman, o prof. Tur
ner butų grąžintas.

Lakūnų Fotografijos
Kurie norite įsigyti musų ne

laimingų karžygių lakūnų Da
riaus ir Girėno fotografiją su 
jų lėktuvu “Lituanica” pasisku- 
binkit iki jų dar Clevelando ko
mitetas turi. Kaina tik 50c.. 
visi pinigai eina Dariaus-Girė
no paminklo statymui.
(Iš kitų miestų norėdami įsigy
ti Dariaus-Girėno fotografijas 
kreipkitės į “Dirvą”, pridėdami 
po 5c už persiuntimą, nes visas 
50c už fotografiją eina į fon
dą. Galit susidėti keli viename 
mieste ir parsitraukti sau po 
fotografiją atminčiai.)

FRACKVILLE, PA.
BE PINIGŲ NEIK BAŽNY

ČION. Musų kunigėliui nepa
iniai kad į bažnyčią ateina be- 
larbis be pinigų. Aną sekma- 
lienį einant per bažnyčią ko. 
lektuoti vienas žmogus neįme- 
•ė į kaselę nieko. Kunigas pa
turėjo į jį piktai ir pasakė ei
ti laukan iš bažnyčios. Reiš
kia, jeigu neturi pinigų tai ne
dali nei bažnyčion eiti nei bu- 
,i kataliku. Kitą sekmadienį 
cunigas iš sakyklos šaukė pa- 
■apijonims prakeikamą: kad jų 
įamus ugnis sudegintų, kad jie 
int daktarų atiduotų — tie ku
rie bažnyčioj kolektos neduoda.

Kada buvo geri laikai, žmo
nės gerai dirbdavo tai kunigė
liui kas sekmadienį sumesdavo 
nuo 850 iki $80, o dabar dar
iams sumažėjus ir žmonėms ne- 
.urint iš ko, kunigas į tai neat- 
(įžvelgia, sako kad turi būti 
sudėta jąni tiek ir tiek be jo
tos atodairos. žmoneliai čia 
luosnųs, nesigaili bažnyčiai au
kauti, tačiau bažnytėlė apleis
ta, vargu kur kitą tokią nusku
busią rasi.

META LAUKAN IŠ SALĖS. 
Birželio 17 d. parapijos salėje 
iuvo LRKSA. 187 kp. susirin
kimas. Baigiant susirinkimą, 
■alėje buvo likę keturi žmo- 
lės. Atėjęs klebonas pradeda 
(ieškoti priekabių prie kuopos 
raštininko. Tas paaiškina kad 
■ia kuopos susirinkimas, prašo 
kunigą netrukdyti darbo. Ku- 
ngas griebė sekretorių už 
sprando mesti laukan, sako, čia 
Jaugiau susirinkimų nelaikysit! 
Kodėl ir kas jam pasidarė ne
žinia. Parapijonų pinigais nu
pirktoj parapijos nuosavybėje 
patys parapijonys neturi jokios 
teisės.

Su tuo kunigėliu vietos pa- 
•apijonys turi visokių bėdų.

DARBAI anglies kasyklose 
įastaru laiku sumažėjo, mokės.' 
ris taipgi mažinama.

Reporteris.
K. BLAŽAITIS 

“Dirvos” agentas 
Užrašo “Dirvą” metapis ar
ba pusei metų. Kreipkitės 

į jį. Antrašas: 
209 Chapel Street 

NEW HAVEN, CONN.

BALTIMORE, MD.
LIET. SALĖS REIKALAIS
Birželio 28 d. atsibuvo Lie. 

tuvių Tautinio Namo Salės B- 
vės dalininkų pusmetinis susi
rinkimas, į kurį delei karšto 
oro dalininkų atsilankė neper- 
daugiausia, tačiau dalyvavusie
ji reikalus svarstė gana rim
tai. Tiesa, buvo atsiradę pora 
karštagalvių kurie bandė įneš
ti į susirinkimą suirutę, tačiau 
tiems ubagams dvasioje tas 
nepavyko, nes rimtesni dalyviai 
gerai suprato jų pinkles ir tų 
pinklių mezgėjus lengvai ap
galėjo. Kas keisčiausia tai kad 
vienas iš tų karštagalvių yra 
bendrovės valdyboje ir nuo pat 
vietos užėmimo bando lošti dik
tatoriaus rolę, nes mat yra 
Stalino pasekėjas, ir kišti nosį 
ten apie ką mažiausio suprati
mo neturi. Jo vyriausias tiks
las suniekinti ir nugalėti kieta
sprandį salės reikalų vedėją, 
kuris yra labai populiarus ir 
visų, mylimas ir kuris tokiems 
diktatoriams visai neduoda gi- 
liuoti. To ubago dvasioje kli
ka net draugijų susirinkimuose 
bandė pravesti tarimą kad se
kančiuose salės reikalų vedėjo 
rinkimuose (Liepos mėn.) se
nasis vedėjas neturėtų daugiau 
teisės kandidatuoti. Sako, jei
gu jam bus leista kandidatuo
ti tai jis ir vėl bus išrinktas, o 
kuomet jis bus išrinktas tai su
prantama tie gaivalai jam dik
tuoti negalės.

Toliau, bendrovės turto raš
tininkas išdavė pusės metų biz
nio apivartos atskaitą, iš ko 
paaiškėjo kad šiais metais biz
nis žymiai pagerėjo.

Toliau, sekė raportas pikni
ko komisijos, pasirodė kad pik
nikas davė pelno $120. Sako
ma jog pelno butų buvę dau
giau jeigu pikniko dalyviai ty
čiomis nebūtų darę nuostolius. 
Pasibaigus piknikui paaiškėjo 
kad trūksta net 12 tuzinų ge
riamų stiklų; jų daug rasta 
sudaužytų, o kita dalis šiaip 
dingo ar išvogta. Tai tikrai 
niekšiškas pasielgimas tokių 
žmonių, jeigu juos galima žmo
nėmis vadinti.

zkntgalo buvo pranešta kad 
salėje jau yra įtaisytas garsia
kalbis ir prie garsiakalbio gra 
fotonas, kuris automatiškai 
gali pats pakeisti net septynias 
plokšteles, o garsiakalbis mu
ziką perduoda į visus salės 
kambarius.

Paaiškėjo kad sumanytojais 
įtaisyti salėje garsiakalbį yra 
jaunas čia augęs biznierius, p 
Juozas Aleknavičius ir jo drau
gas p. Velyvis, kurie jau turi 
sukėlę $180 ir pataria dalinin
kams nesukti galvų apie sukė
limą viso reikalingo kapitalo, 
sako, “tik jus paremkit mus, 
o mes sukelsim visą reikalingą 
sumą”. Garsiakalbis su grafo- 
fonu apsieis virš $300. Garbė 
tiems jaunuoliams už jų nuo
širdų veikimą Lietuvių tarpe.

Bičiulis.

PAJIEŠKAU Mateušą An 
tanavičių, gyvena Akron, O. 
paeina iš žagarų k., Rezniko 
par.', Seinų ap. Gauta svarbi 
žinia iš Lietuvos. Prašomas 
atsišaukti tuoj.

Antanas Miliauskas 
603 E. 97 St. Cleveland, O

PAJIEŠKAU savo dėdžių gy
venančių Suv. Valstijose jau 
daug laiko. Kilę iš Veisėjų v., 
šadžiunų k. Aš esu Antane 
sūnūs. Gyvenu Brazilijoj.

Juozas žedeika
Rua Mana No. 207 

Sao Paulo. Brazil

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.
; n

DETROIT
KUN. BOREIŠIO IŠLEIS

TUVĖS. Liepos 1 d., Lietuvių 
salėje, West Side, vakare buvo 
surengta gražus banketas šv. 
Antano parapijos klebonui Kum 
L F. Boreišiui, kuris išvažiavo 
į Lietuvą pasiviešėti ir mano 
praleisti keletą mėnesių, aplan
kydamas žymesnes musų tė
vynės vietas ir pavergtą sosti
nę, Vilnių.

Bankete dalyvavo apie 300 
žmonių; daugelis pareiškė sa
vo geriausius linkėjimus išva
žiuojančiam kunigui. Nuo Cle- 
velandiečių pasakė gražų svei
kinimą ir linkėjimus K. štau- 
pas; taipgi linkėjo svečias iš 
Lietuvos ir Chicagos, Arėjas 
Vitkauskas.

Kleboną pavaduoja vienuolis 
Tėvas Domininkonas P. Pauliu
kas.

Linkėtina Kum Boreišiui lai
mingos kelionės ir geriausių 
įspūdžių tėvynėje. Jis čia kle
bonavo per 13 metų ir su visais 
gražiais sugyveno. Jaunimo 
tarpe uoliai darbavosi kelda
mas Lietuvybės dvasią. Kum 
Boreišis pagerbė ir kitų pažiū
rų žmones, užtai jį visi gerbia.

Išleistuves surengti daugiau
sia pasidarbavo žinomas katali
kų veikėjas M. J. Šimonis ir 
vargoninkas P. J. Blažis, prie 
ių prisidėjo draugijų ir jauni
mo darbuotojai. Likusį nuo šio 
banketo pelną, $50, rengėjai 
įteikė Kun. Boreišiui kad lan
kydamasis Vilniuje perduotų 
komitetui kuris rūpinasi šelpi
mu badaujančiais našlaičiais.

SKYSTAS SOCIALISTŲ 
“SPYČIUS”

Adv. Bagočius laimėjęs SLA. 
seime prezidento vietą, iš džiau
gsmo su Grigaičiu surengė ek
stra prakalbas Birželio 30 d. 
Lietuvių salėje. Išgirdę kad. 
bus nepaprastos kalbos darbi- j 
ninku reikalais, įvairių pažiūrų 
žmonės atsilankė pasiįdomauti, 
tačiau bendrai publika buvo ne
skaitlinga. Kiti nuo salės du
rų gryžo atgal kai patyrė kasi 
tokie kalbės.

Adv. Bagočius dar šiaip taip 
nurėkė savo temą, kalbėdamas 
apie darbininkus ir didžiausiu 
riksmu girdamas socialistų biz
nį. Iš to įsikarščiavimo ir kry- 
šiavojimosi jam plakai kartais 
įkiš uždengė ir sykį jis vos ne- 
nusirito nuo estrados.

Išėjus Grigaičiui kalbėti tuoj 
buvo galima pastebėti kad se
nelis suvargęs, išrodė alkanas 
ir ištroškęs. Nieko naujo ne
pasakė, tik pakartojo tą ką Ba
gočius iškalbėjo. Per visą sa
vo kalbą jis valgė ar gumą ar 
riešutus, ir didžiausi uzboną 
vandens išgėrė.

Bendrai, abiejų kalbos buvo; 
skystos ir tendencingos — gar
sinti savo cicilizmą.

DARBAI SUMAŽĖJO
Detroite kaip jau žinoma 

darbai yra daugiausia sezoni- 
liai, iki tos išdirbystės sezonas 
tęsiasi tai darbai eina gana 
smarkiai. Sezoną atidirbo ir | 
daugelį darbininkų paleidžia.: 
Dabartiniu laiku daugelio dirb- j 
tuvių dideli skaičiai darbininkų I 
atleista ir dar daugiau, atleidi- 
lėja, o kuriose dar dirba tai I 
labai trumpai. Patartina iš ki
tų miestų nevažiuoti čia tikint; 
darbo gauti be rekomendacijų.

VIESULO NUOSTOLIAI
Liepos 6 d. 5 vai. vakare, už- 

5jus dideliam viesului, per de
šimts minutų laiko mieste pa
daryta daug nuostolių: išvar
tyta gatvėse daug medžių, iš
mušta namų langų, sugadinta 
namų. Viesului praėjus pradė
jo gražiai lyti. Viesulas pra-lĮ 
ėjo siauru ruožtu ir nedaug 
kur kliudė. Rep.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

SUSIPAŽINKITE

Jonas Morkūnas, kurio 
eilės dabina “Dirvą” jau 
kelintas metas, apsivedė, 
štai jis su savo žmonele, 
kuri buvo Rožė Markelytė, 
mokytoja. Jiedu gyvena 
Šaukote, Kėdainių apskr. 
Linkime jaunavedžiams vi
sokių laimių, o p. Morkū
nui kad nenustotų eilių ra
šęs. “Dirvos” Red.

AKRONO
ŽINIOS

REIKALAUJA MAYORO AT
SISTATYDINIMO

Akrone prasidėjo bruzdėji
mas tarp 30 darbininkų unijų 
reikalaujant kad atsistatydintų 
Akrono miesto mayoras L S. 
Myers. Myers kaltinamas pa
taikavime kompanijoms, prieš 
darbininkus.

Mayoras, senas žmogus, pa
sakė juokaudamas kad jam bu
tų didelis palengvinimas jeigu 
darbininkams pasisektų jį iš
mesti iš vietos, kadangi mies
tas turi visokių bjėdų, neturi 
pinigų, ir jam ant pečių guli 
visi rūpesniai.

Myers buvo apkaltintas už 
tai kam davė policijos pagalbą 
išgabenti iš Enterprise Manu
facturing Co. rekordus. Toje 
dirbtuvėje jau virš mėnuo lai
ko streikuoja 350 darbininkų, 
del Inesusitaikymo už 10c algų 
pakėlimą į valandą ir pripaži
nimą unijos. Darb.

1934 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva’” 'riima Lietuvos 
bony kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.

“DIRVA”
G820 Superior Ave. Cleveland.

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

Lakūnų Pagerbimo Iš
kilmių Tvarka

Amerikos Lietučių Legiono 
posto Dariui-Girėnui Pagerbti 
Komisija savo posėdyje Birž. 
20 d. nustatė šį programą,

Liepos 15 d. — Iškilmės prie 
angaro Nr. 7, Bennett Field 
aerodrome, nuo 5 vai. po pietų. 
Kaipo dalis šios iškilmės bus 
įkūrimas Posto Aero Serijos 
(busimo Dariaus-Girėno Aero 
Klubo). Bus kariškas lakūnų 
pagerbimas: trys šūvių salvos 
oran, trimitas “Taps”, pagarba 
vėliavomis, ginklu, ranka.

Liepos 16 d. — Redio pro
gramai.

Liepos 17 d. — Ryto metu 
pamaldos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje; New Yorko miesto 
valdyba davė sutikimą laikyti 
pamaldas angare arba aerodro
me, betgi numatoma kad pa
maldos bus skaitlingiau lanko
mos Lietuvių apgyventam cen
tre.

Tą pačią dieną vakare civili
nės iškilmės vienoje salių.

Bendrai, programas susidės 
iš bažnytinių, kariškų ir civili- 

I nių iškilmių ir radio paskaitų, 
į Be to, vieną dieną (gal Liepos 
į 17 vakare) bus lakūnų daiktų, 
laiškų, dokumentų, ženklų, or- 
lapių, pašto ženklų, brošiūrų, 
laikraščių iškarpų, atvaizdų, ir 
tt. paroda. Jau turime: abiejų 
lakūnų gimimo metrikus, ka
riškus rekordus Amerikos ar
mijoje, kapitono Dariaus tar
nybos lapą iš Lietuvos kariu- 
menės, orlapius. Girėno pusba
čius, atvaizdų, laiškų, ir tt.

Visi Lietuviai prašomi Liepos 
17 d. papuošti namus Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis, ar- 

i ba perjuosiant jas juodais kas- 
į pinais, arba prisegant kaspi- 
I nūs, arba (Amerikos vėliavas) 
| nuleidus iki pusiau stiebo. Au- 
; tomobilius prašoma papuošti 
mažomis vėliavėlėmis.

Aero Klubo numatoma įsi
gyti mokomąjį lėktuvą ir mo
kinti Lietuvius jaunuolius skai
dymo* meno. Klubas veiks prie 
Bennett Field. Laikinai jis 
bus Dariaus-Girėno Posto Aero 
Sekcija, iki sutvirtės.

Norintieji mokytis aviacijos 
kviečiami registruotis pas K. 
Vilniškį, 423 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Organizacijos komisiją suda
ro: pirm. Įeit. Pr. Kaminskas,

nariai: K. Jurgėla, V. Kuras, 
V. Kaminskas, A. Povilanskas, 
J. Šimonis, M. Sabenka, K. Vil
niškis.

Postas išsiuntinėjo kvieti
mus stambesnėms vietos or
ganizacijoms.

A. L. L. Dariui-Girėnui 
Pagerbti Komisija.

APSIDEGINO
Newark, N. J. — Jokūbas 

Garijonis, alinės savininkas 
141 Adams St., apsidegino. Gy
domas St. James ligoninėje.

Garijonis yra partneriuos su 
p. Lansmanu, kuris pusmetis 
atgal buvo išsilaužęs koją. Abu 
geri Lietuviai ir darbuotojai.

MIRĖ
Newark, N. J. — Staiga mi

rė Vincas Lukošaitis, 67 metų 
amžiaus, nuo 167 Van Buren 
St. Newarke velionis išgyve
no apie 15 metų. Palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse, Arling- 
tone. Patarnavo graborė Ado
maitienė. Laidotuvėse dalyva
vo giminių iš Pennsylvanijos.

SUSIVEDA
Kearny, N. J. — Aleksas Ja- 

sonis, apie 24 m. amžiaus, gyv. 
Devon Terrace, Liepos 24 d. 
susiveda su Ona Mačiulskaite, 
gyv. Schuyler avė., Kearny.

šliubas atsibus Harrisono 
Lietuvių bažnyčioje.

SUVAŽINĖJO
Maspeth, N. Y. — Vietos gy

ventojas p. Gečius išvyko į 
Linden, N. J., gražią Lietuvių 
kolonijukę. ir ten jį patiko di
delė nelaimė: automobilius per
važiavo, ir jis mirė.

Kitą dieną taip pat Linden 
pervažiuotas kitas žmogus, ta
čiau jo asmenybės niekas ne
gali patirti.

DETROITIETIS
GRAŽIAI PASIRODĖ

Newark. N. J. — LRKSA. 
seimo metu Lietuvių salėje va
karienėje labai gražiai pasirodė 
J. Olšauskas iš Detroito. Jisai 
po seimo New Yorko ir New 
Jersey srityje plačiai svečiavo
si, palydimas vargoninkų drau
gų Brundzos ir Stanšausko.

Toje vakarienėje buvo ir ki
tų artistų, kurie puikiai daina
vo: Jurgaitienė iš Arlingtono, 
ir Newarkietes Bubienė ir Se- 
kevičiutė.

BUJAUSKO PIKNIKAS
Liepos 8 d., Eagle Rock, W. 

Orange, N. J., įvyko graboriaus 
p. Bujausko gražus ir jaukus 
piknikas. Išvažiavimas nebuvo 
skaitlingas, lietus ir vėsus oras 
išryto daugį sulaukė, bet sma
gumu ir jaukumu pilniausia pa
vyko. Svečiai prie geros mu
zikos šoko iki 12 vai. nakties. 
Krupniko iš auksinių bačkų ga
lėjo gerti kiek norėjo nemoka
mai ; alus, senvičiai, ice cream 
ir kava pardavinėta. Rep.

edar roint otijake
Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great Lakes "-Junel6 toSept.3 

EVERY ENJOYMENT AWAITS YOU. HAPPINESS AND HEALTH HERE REIGN SUPREME! 

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, at mod
erate rates. Finest Bathing Beach in the world, so gradual in slope, a 
child can enjoy it in safety. There’s Fishing, Golf, Tennis, Dancing... 
endless attractions for young and old. Our Midway is filled^vith the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informal as you desire, even to Picnic Grounds. 
AUTO TOURISTS . . plan your journey with a delightful stay at Cedar Point. Ideal 
for a day, a week-end or your ent,re vacation. Free parking space for 6000 cars.

Ample garage space.
Easily reached by Auto, Ohio Route 2, U. S. Rout. 6; by Rail, Interurban or Steamer.

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

The G. A. Boeckling Co., Coder Point, Sandu.ky, Ohio.
Please send me, without obligation < .. your new folder on Cedar Point.

Name.__

Address.
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IMusų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —

Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
Chicagos Lietuvių Judėjimas ir

Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS g

Chicagos antrašas: -1624 So. Western Ave.
‘'iiiiiiii||||iiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimtiiiimiiiiiiiii|iiiiiiiniiiiiiiiini[timiiiiirtiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiilmiliiiiiiiumilliiiimiin^^ niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiir?RAMBYNO KALNAS TAI MAT KĄ JIS DABAR KALBA!

ISTORIŠKA LIETUVIŲ ŠVENTOVĖ, KUR DABAR 
KAS METAS ŠVEIČIAMA JONINĖS
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Lietuvoje Įsigalėjęs paprotys j 
kad Jonines su didelėmis iš-' 
kilmėmis apvaikščioja beveik 
visi žmonės. Joninių išvakarėse 
kuriami laužai, degami smalos 
bosai, inscenizuojamos raga
nos, ir t. t. Tai vis užsilikę pa
pročiai iš tų laikų kai Lietuviai 
dar tebegarbino gamtos reiš
kinius. Sakoma, kad Joninių 
naktį pražysta paparčių žiedas 
ir kuris tą žiędą randa tas gali 
būti labai laimingas. Tai, ži
noma, yra prietaras. Tačiau Lie
tuvos žmonėse jis jau turi tra-. 
diciją, nors Joninių naktį niekas 
jo nejieško.

Joninės kasmet labai iškil-, 
mingai yra apvaikščiojamos Ma
žojoje Lietuvoje, Rambyno kal
ne. Šis kalnas yra netoli Til
žės, ant dešiniojo Nemuno 
kranto. Savo praeitimi Ramby- 
nas yra garsus ne tik Lietuvoje, 
bet ir Latvijoje bei Rytų Pru
snose.

žiloj e senovėj e Rambynas
Prūsų ir gretimų apylinkių Lie
tuviams buvo didi ir kilni šven
tovė. Be jo neapsieidavo mirus, 
gimus ir susituokiant bei kitais 
svarbiais gyvenimo atvejais. 
Ne tik tikybiškuoju atžvilgiu 
Rambyno reikšmė senovės Lie
tuvių gyvenime buvo milžiniška, 
bet ne mažesnį vaidmenį jis 
vaidino kaip pilis kurioje priešų 
užpulti gyventojai saugią vietą 
rasdavo. Ilgai Rambynas buvo j 
priešų neįveikiamas, bet ir jį iš
tiko nemalonus Prūsų krašto ' 
likimas. 1227 metais didžiausi i 
kryžiuočių pulkai apgulė Ram- 
byną ir pradėjo jo pilį griauti, j 
Narsiai gynėsi Rambyno karei
viai, didžiausiu atkaklumu gniu- 
žindami kryžiuočius, bet apsi-^ 
ginti neįstengė. Mat jau per
daug buvo kryžiuočių apgultas. 
Per tą mūšį griuvo Rambyno 
pilis, kartu su ja žuvo arti 600 
žmonių, iš kurių pilyje buvusių 
tik viena moteris su vaiku liko1

kalno viršūnėje buvo trijų me
trų didumo rudai-juodos spal
vos granito riedulio akmuo. 
Tame akmenyje buvusios žy
mios kardo, žmogaus delno ir 
žvėrių letenų atspaudos. Taip 
pat ant to akmens buvęs kaž 
koks ženklas, liet į šventyklą 
labai panašus. žmonės apėjo 
kad tą akmenį Rambyno viršū
nėje pats Perkūnas padėjo ir 
ten savo būstinę buvo sukūręs. 
Išgirdę žmonės apie Rambyno 
šventovę, ją net iš tolimisusių 
vietų lankydavo. Maskvos ir 
Smolensko kunigaikščiai čia 
apsilankydavo ir Perkūnui gau
sias aukas atnešdavo. Užėmę šį 
kraštą kryžiuočiai pradėjo skelb
ti krikščionybę ir persekioti se
nosios Lietuvių tikybos išpa
žintojus, ypač žynius ir krives. 
Daugeliui to krašto gyventojų 
teko palikti gimtą tėvų žemę 
ir keltis į naujas vietas.

Iš čia pabėgdami senovės Lie
tuvių kunigai Rambyno kalne 
užkasė savo turtus. Kunigai ir 
laumės atsiskirdami su Ramby- 
nu užkeikė tuos turtas ir ak
menį, sakydami kad Lietuva 
tol bus laiminga kol to akmens 
niekas nepajudins. Kitaip ji 
susilauksianti daug įvairių ne
laimių. Pranašavimas, tarytum, 
šsipildė.

1811 metais malūnininkas 
Švarcas užsispyrė Rambyno 
ikmeni sunaudoti savo naujai 

statomo malūno girnoms. Nie
kas nenorėjo užsilikusios šven
tenybės liesti. Tada Švarcas pa
sisamdė 3 darbininkus nuo 
Gumbinės ir Tilžės, kurie dryso 
-ajudinti senovės Lietuvių šven
tyklą. Tačiau beskaldant ak
menį juos ištiko žiauri nelaimė: 
.ienas akmenį skeldamas išsi
mušė akį ir nuo to apako; an
tras susižeidė kojas ir jų neteko: 
tretysis staiga susirgo ir mirė. 
Pats malūnininkas vėliau pasi
smaugė. Tačiau jie visi keturi 
suskaldė Rambyno akmenį.

Socialistams pasiėmus SLA. 
organizaciją Į savo rankas, p. 
Grigaitis tuojau pagiedojo, gir
di, S. L. A. “buvo užmokėjęs 
$386,299.50 už bondsus”, da
bar gi daugybė tų bondsų esą 
“defaulted". Prie to sako kad 
bene visi ar diduma tų bondsų 
paliks niekai.

Taigi, taigi, o juk “finansų 
žinovas” p. G ūgis jau senas lai
kas yra prie SLA. iždo, kodėl 
apie tai nebuvo kalbama nieko 
pirmiau, o tik dabar tie bondsai 
pasidarė negeri ?

Reikėtų kad kas paaiškintų 
kiek tokių paskolų ar bondsų 
yra kuriuos pirko su Gugio ži
nia, nes Gugio laikais jų labai 
daug pirkta.

Kalbėti Grigaičiui apie blo
gąsias pusės buvusios SLA. Pil
domos Tarybos turėtų būti gė
da, nes ne taip jau čia senai jis 
rašė kad SLA. “tvirtas kaip 
uola", o dabar staiga pasidarė 
labai silpnas. Kyla klausimas 
kada Grigaitis melavo? O me
luoti jis labai yra linkęs.

Keisčiausia kuomet Grigaitis 
turi drąsos kalbėti buk socia
listai stoję SLA. vadovauti 
kad “ištraukti SLA. iš bėdos, 
senosios Tarybos padarytos”. 
Visiems yra gerai žinoma kad 
socialistai to nepadarė ir nepa
darys. Visi žino kiek daug vi
sokių socialistiškų kurinių mi-

rė “džiova" ir jeigu SLA. liks 
socialistų rankose, irgi nuo to
kios “džiovos” užvers kojas.

Pas musų socialistėlius nėra 
žmoniškumo ir doros, jie gali 
per akis mulkinti savo skaity
tojus, bet mulkinamųjų skaičius 
vis tik mažėja.

Galima pasakyti kad visas 
blogas kokis Susivienijime yra 
yra tik pasidėkojant socialis
tams ir jų gizeliams, su kurių 
pagalba prie to prieita. Socia
listai yra geri griovikai ir geri 
veidmainiai, bet kiekvienas 
smurtas, demagogija prilipa 
liepto galą.

Nuo to laiko kada socialistai 
pradėjo Susivienijime “darbuo
tis”, organizacijoje atsirado vi
si tie negeistini dalykai, už ko
rius Grigaitis kitus kaltina.

Lietuviai tik tada pabunda 
kada juos prispaudžia kokia ne
laimė. Bet ir nelaimėj pabu
dus labai yra svarbu turėti 
švarią sąžinę kad gavus pagal
bą apsiginti nuo priešų. Ki
taip sakant tik dorą mylinti 
tautinių pažiūrų žmonės ben
drai veikdami galės apvalyti S. 
L. A. nuo negeistino elemento.

Amerikos Lietuvių gyveni
me socialistų klika tiek naudin
ga ir tiek gero žada kiek Lie
tuvai Hitleris, želigowskis, Pil
sudskis ir kiti panašus gaiva
lai.

KUN. VIP ARTAS GA
VO GRASINANČIUS 

LAIŠKUS
Westville, Ill. — šiose dieno

se Westvilles neprikausomos Š. 
Kryžiaus parap. klebonas Kun. 
Z. K. Vipartas gavęs net tris 
grasinančius laiškus, liepian
čius kad apleistų šį miestelį. 
Po laiškais niekeno nepasirašy
ta' ir kunigas negali suprasti 
kodėl jam tokie laiškai siunti
nėjama.

Prieš kiek laiko atgal rasta 
tos pačios parapijos klebonas 
Kun. F. A. Mikalauskas pakar
tas. Mikalauskas buvo klebo
nijos skiepe pakartas, ir kada 
įvyko koronerio prisaikdytų tei
sėjų sprendimas teisėjai nega
lėjo išnešti nuosprendžio ar jis 
pats pasikorė ar jį kas pakorė. 
Nuosprendis tapo paliktas at
daras.

Kun. Vipartas čia atvyko iš 
Pittsburgho po to kada jau 
Kun. Mikalauskas buvo žuvęs 
ar nužudytas. Kalbų čia eina 
visokių, bet del stokos faktų 
sunku padaryti išvadą kas čia 
kaltas. T.

DARIAUS-GIRĖNO DIENOS PAMINĖJI
MAS ANTRADIENĮ, LIEPOS 17

Antradienį, Liepos 17 d., Mc
Kinley Parke įvyks Dariaus- 
Girėno diena — paminėjimas 
jų garbingos mirties tautos 
garbei. Programas prasidės 6 
vai. vakare ir tęsis keletą va
landų, su pritaikyta muzika, 
dainomis, kalbomis.

Tą paminėjimą rengia ben
drai Dariaus-Girėno Paminklo

Fondo Komitetas su Dariaus- 
Girėno Legiono Postu ir Da
riaus-Girėno Moterų Legiono 
Postu.

šis paminėjimas darorfia tik
slu įgyvendinti Dariaus-Girėno 
žuvimo dienos paminėjimą ir 
todėl rengiama išpuolamoj die
noj, Liepos 17, — tą dieną ka
da jie žuvo perskridę Atlan- 
tiką. Rep.

gyva. i Netekęs savo garsiojo ak-
Nors kraštą pavergė svetimi pens Rambyno kalnas pradėjo 

kryžiuočiai, sunaikino viską kas griūti. 1835 metais Rugsėjo 12
ten Lietuviams buvo šventa, bet 
milžiniška Rambyno reikšmė ir 
per ištisus šimtmečius neišnyko. 
Senolių dvasia gyveno Lietu
vių ainiuose. Jie rinkdavosi 
kasmet Rambyno kalne, paguo
dos ir stiprybės j ieškodami. 
Tie žmonės sukūrė net ęilę pa
sakų padavimų apie Rambyną, 
kaip senovės Lietuvių šventovę.

Vienas padavimas sako kad 
labai seniai pačioje Rambyno

dieną dalis kalno su didžiausiu 
renksmu įkrito j Nemuną. Žmo- 

,iės iš Bardėnų kaimo su kas
ei vais dainuodami ėjo užkasto 

Rambyne kunigų aukso j ieškoti, 
tie iškasė sidabro, vario ir auk- 
,o daiktų, visokių indų ir in- 
lelių, kurie Perkūno garbinimo 
ipeigoms seniau buvo vartoja
nt Tačiau, kaip sako padavi
mas, jie nei sidabro akėčių, nei 
aukso dubenų nerado. Matlau-

mes akėčias ir dubenis buvo 
užbarusios. Vėliau 1878 me
tais Liepos mėnesį 50 sieksnių 
Rambyno kalno vėl nugriuvo į 
Nemuną. Nors po to Rambyno 
kalną apsodino medžiais ir krū
mais, kad jis negriūtų, bet anų 
dviejų griuvimų žymės dar ir 
dabar tebėra matyti.

Kasmet per Jonines Ramby
nas sutraukia iš įvairiausių Lie
tuvos vietų didžiausias žmonių 
minias, ir šymet Rambyno iš
kilmės apvaikščiota labai iškil
mingai ir reikšmingai, čia pa
statyta aukurai, kuriuos pikti 
kryžiuočiai išgriovė, čia atgai
vintos visos senovės Lietuvių 
iškilmės ir apeigos kokios tada 
būdavo tik per Jonines, seno
vės Lietuvių vadinamos pirma 
vasaros gamtiška švente. —Tsb

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilintą, Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2 iškalno. Užganėdinimas 
garantuotas arba pinigai gražinami.

VALOR CHEMICAL CO.
Box 54 Universal, Ind.

Iš Gothenburgo į Stockhomą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražią Švediją, ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laikų susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukia 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

VEDŲ
AxHjniKor

Ljn/ja

NEMATOMI _ DŪMAI 
SULAIKYS OR

LAIVIUS
Iš Londono ateina žinios kad 

trys šalys daro bandymus kaip 
apsisaugoti nuo kariškų lėktu
vų laike karo. Sakoma kad 
yra išrasti taip vadinami “ne
matomi durnai”, kuriuos galima 
paleisti iš didžiųjų kanuolių 
nuo žemės arba iš lėktuvo. Tie 
dūmai kaip greit pasiekia lėk
tuvo motore karburetorių taip 
greit sustabdo lėktuvo motorą.

Sakoma kad buvo daromi 
bandymai ir sėkmingai sustab
dyta visas lėktuvų skadronas: 
motorams sustojus visi lėktu
vai turėjo leistis žemyn.

Pabaigoje pasaulinio karo 
Vokiečiai buvo suradę taip va
dinamus “mirties spindulius”, 
tai yra spindulius kurie suga
dina motoro magnetizmo siste
mą, iš synchronizmo išmeta. 
Tas faktas yra žinomas, nes 
lėktuvai buvo ore sulaikyti ir 
buvo priversti nusileisti. Ta
čiau įrodymas nebuvo padary
tas.

žinant apie šiuos “mirties 
spindulius”, pas daugelį kilo 
mintis kad Vokiečiai panaudo
jo juos prieš Darių-Girėną, ta
čiau tam nėra jokių tikrų įro
dymų.

MIEGAMASIS LĖKTUVAS
American Air Lines pasažie- 

rinių lėktuvų' linija įrengė mie
gamus kambarėlius lėktuvuose 
keleiviams kurie gali atlikti ke
liones tik naktimis. Pirmuti
nis miegamasis lėktuvas išlėkė 
iš Chicagos Liepos 9 d. rytą il
gesnei kelionei, į New Yorką. 
Iš Chicagos Į New Yorką nu
skristi ima 6 valandas laiko.

Lėktuvas skrenda apie 190 
mylių į valandą, turi 735 arklių 
jiegą. Pasažieriai gali eiti gul
ti į savo kamarėles nuo 10 vai. 
vakaro prieš išlėksiant, ir gali 
miegoti iki 7 vai. ryto, lėktu
vui pasiekus reikiamą miestą.

Pasažieriai sutaupo sau nuo
vargį ir viešbučio lėšas, naktį 
gražiai išmiegodami lėktuve.

PASAULINĖ 
PARODA

šiais metais nepaprastai daug į 
žmonių lankosi Pasaulinėje Pa
rodoje. Pavyzdžiui, šeštadienį, 
Liepos 7 d., atsilankė 120,610 
žmonių.

Liepos v8 d. įvyko Norvegų 
diena, kuri buvo nepaprastai 
įspūdinga ir įdomi kostiumais, 
dainomis ir muzika.

Lietuvių Dienos šiais metais 
to žodžio prasmėje nebus, nes 
vietoj Lietuvių Dienos rengia
ma “socialistų diena", kurios 
pasekmės žinoma bus labai mi- 
zernos ir tik pajuokimas Lie
tuvių.

Socialistų komitetas “socia
listų dienai” rengti buvo apsi
gyvenęs “Sandaros” pastogėje, 
bet dabar kaip teko girdėti 
“Sandara” pavarė juos, tai jie 
nusikraustė į Westsaides kam
pelį. Mat, po SLA. seimo kai 
kurie sandariečiai neteko “ar
timo meilės” socialistų klikai, 
kuri pasirodė visame savo aki
plėšiškume seime. Rep.

SUDEGĖ BIRUTĖS
DARŽO SALĖ

Liepos 5 į 6 naktį sudegė 
Chicago.] gerai žinomo “Biru
tės” daržo salė. Kas padegė 
ar del kurios priežasties sude
gė nėra žinių.

Ši salė buvo viena iš didžiau
sių kur Lietuviai rengia pikni
kus. Daržo savininkė yra p. 
Mikutėnienė. Rep.

VERČIAU KALĖTI NEGU 
PAČIUOTIS

Tūlas Maurice Rappaport, 52 
m. amžiaus, pasirinko eiti į ka
lėjimą 6 mėnesiams negu ves
ti našlę, 41 m. amžiaus, kurią 
jis merginosi ir paskiau pame-

) PIKNIKAI

Chicagoj kaip paprastai taip 
ir šią vasarą kas sekmadienis 
įvyksta po desėtką ar daugiau 
Lietuviškų piknikų. Bet visi 
piknikai nelabai sėkmingi, pub
likos lankosi nelabai skaitlin-

KARAS! 20-to amžiaus K k RAS ant žemes, ore, jurose.
Durtuvų grumtynes, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau- 

žmonių susprogdinimas ir kitus karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

Išplaukia iš New Yorko

DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
(GOD, HAVE MERCY ON USD

Gripsholm
Kungsholm
Drottningholm
Gripsholm

Liepos 25
Rugp. 18
Rugp. 25

Rugsėjo 6

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 400 pusi. Gražus tvirti apdarai. 
Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Kreipkitės į vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State SL New York, N. Y.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

USE

Badway’s Pills 
(The Vegetable Laxative)

to cleanse the intestinal tract of 
impurities caused by constipation. 
Your poison-free blood will give 
you new “Pep.”

Mild - Reliable 'At Your Druggist

MAŽA TRAGEDIJA PASAU
LINĖJ PARODOJ

Šymet Pasaulinėje Parodoje 
vienoj vietoj yra įrengta ir W. 
C. T. U. (Moterų Krikščionių 
Blaivininkių Unijos) išstaty
mas parodas skirtumą tarp al
koholinių gėrimų, kuriuos žmo
nės geria, ir vandens. Viename 
stikliniame inde pilname alko
holio pluko negyva žuvis. Reiš
kia, alkoholis žudo gyvubę.

Antrame inde plaukioja dvi 
gyvos žuvelės, linksmos, nes 
jų indas prileistas vandens.

Bet štai vieną rytą sargas 
praneša vyresniems kad vande
nyje plakavusios žuvelės negy
vos. ....

žinoma, publika to nematė, 
nes į vandens indą vėl įleista 
gyvos žuvelės.

KOMUNISTAI, SOCIALISTAI 
IR NIGERIAI

Justice Park, Ill., “Birutės” 
darže Liepos 4 d. įvyko Lietu
vių ir juodukų-negrų bendras 
piknikas. Reikia stebėtis kad 
ne tik komunistai Lietuviai su 
juodukais draugai! jasi, bet ir 
naujieniečių ten lankėsi. Iš to 
matyt kad draugas Grigaitis 
jau veda konkurenciją su savo 
vaikais komunistais.

Tai ko Lietuviai susilaukė, 
kad net su Afrikos piliečiais 
pasidarė labai artimi draugai, 
šis piknikas didumoje susidėjo 
iš Lietuvių ir juodukų, nes ki
tų tautų radikajiški žmonės ne
matė reikalo su juodukais da
lyvauti, nors ir jie tiki į inter
nacionalizmą. Rep.

GELŽKELIŲ DARBININKAI 
JUNGIASI '

Gelžkelių dirbtuvių darbinin
kai imasi žingsnių sujungti į 
vieną kompanijų unijas tryli
kos gelžkelių linijų ir padary
ti vieną naują nacionalę darbo 
organizaciją. Gelžkelių dirbtu
vių darbininkai turi mintyje 
sudaryti savo organizaciją pa
nagios rūšies kaip turi gelžke
lių valdytojai ir tarnautojai.

Tų organizuojamų gelžkelių 
dirbtuvių darbininkų yra apie 
105,000.

•GRABORIŲ IR KORONERIO 
KOVA UŽ LAIDOTUVES

Chicagoj ir ir Cook apskri
tyje prasidėjo kova tarp koro
nerio ir graborių. Koroneris 
Walsh sako turįs įrodymų jog 
kai kurie graboriai elgiasi ne
etiškai, laidoja numirusius pa
prastose lentų dėžėse, nors mi
rusiųjų giminės užmoka už gra
bus brangiai.

Galima tikėti naujo skandalo 
ir jeigu šis dalykas atsidurs 
teisme tada paaiškės viskas.

Jeigu Walsh savo įtarimus 
įrodys faktais tai prasidės ir 
tyrinėjimai. Walsh prisipaži
no kad jo padėjėjas tūlą laiką 
darė biznį su graboriais, bet 
kaip greit buvo sugautas taip 
greit prašalintas iš vietos. |

gai.

GRUDAI PABRANGO. Del 
neaiškios Europos politinės pa> 
dėties ir prasto derliaus pieti
nėje Europoje, Chicagos grudų 
biržoje pasireiškė kviečių kai
nos kilimas.

Sore Museles
Stiff joints, inflammation, 
Neuralgia and Sprains— 
caused by Exertion or Ex
posure quickly relieved by 
“R. R. R.” Used for 
90 years to stimulate 
{local circulation, to give
comforting warmth and to sooth muscular 
aches and pains. Penetrates; Doesn’t Blister.

A TIME TESTED LINIMENT

Radway’s Ready Relief

for Fatigue 
caused by constipation, use 

RADWAY PILLS 
the vegetable laxative, to 
cleanse intestinal tract of

impurities. Your poison free blood will 
give you new “Pep.”

Send Postcard for FREE SAMPLE to 
RADWAY & CO., Inc. (Ent. 1847) 

208 Centre St., New York City

ISadway’s Pills
For Constipation

Whnt They Are:
A mild reliable vegetable Laxative 
which docs not gripe, cause distress 
or disturb digestion. Not habit form
ing. Contain no harmful drugs.

What They Do:
Millions of men and women, since 
1847, have used diem to relieve sick 
headaches, nervousness, fatigue, loss 
of appetite, poor complexion and bad 
breath when these conditions are 
caused by constipation.

At AU Druggists
Radway 8C Co., Inc., New York, N.Y.

Dirbkime Atvadavimui Vilniaus ir Pavergtos 
Lietuvos Dalies!

Kiekvienas įsigykite VILNIAUS PASĄ ir Vilniaus ženklelių!
VILNIAUS PASAS (graži maža knygele) ............................................... 10c

I VILNIAUS PASUS LAIKAS NUO LAIKO JLIPYKIT ŽENKLELIUS 
kuriuos gausite "Dirvos” Redakcijoje prisiusdami pagal ju vertes: 

VYTAUTAS DIDYSIS ........................................................................   $1.00
VYTAUTO PRISIEKA ...................................................................................... 50c
VILNIAUS UNIVERSITETAS .......................................................................20c
AUŠROS VARTAI ........................................................................................... . 20c
D. L. K. GEDIMINAS ......................................................................................10c
GEDIMINO PILIS ...............................................................................................10c
GRAŽI ŠV. ONOS BAŽNYČIA .......................................................................05c

Ženkleliai yra gražus, kožnas kitokios spalvos, o patys Pasai yra 
irgi nedideli, su vaizdais iš Vilniaus. Kiekvienas Įsigykite jų.

SVARBI PASTABA: Kadangi visa suma už Pasus ir už ženklelius eina 
i Vilniaus Geležini Fondą todėl būtinai prisiųskite priedo 3c pašto ženk
lelį persiuntimui jums Paso ir ženklelių. Visą sumą galit siųsti pašto žen

kleliais ir aiškiai įrašykit pilną savo vardą ir adresą laiške ir ant voko.
“Dirva” — 6820 Superior Ave. — Cleveland. Ohio



4 B I R V A

■S?

.Dienos Klausimais
nai asmeninio pobūdžio. Jį 
pas save priėmė ir Prezi
dentas Smetona, kaipo se
ną pažystamą.

TURĖS PIRMA VIEŠAI PRIRODYTI

re-
pa-

ne-
Dr.

Pijus Bukšnaitis, po SLA. 
seimo patekimo į socialis
tų rankas, “Vienybėje” pa
rašė gana karštą editoria- 
lą, kuris, tačiau, pervėlai.

Bet akivaizdoje jo išrei
kštų aimanų, į pabaigą ra
šo raminančiai, kad “nėra 
reikalo perdaug eimanuoti. 
Juk centre liko tautinin
kams dvi labai svarbios vie
tos — sekretoriaus ir 
daktoriaus”. (Musų 
braukta.)

P. Bukšnaitis visai 
pamini kaipo tautininko
J. Stanislovaičio, daktaro- 
kvotėjo. Bet tiek to.

Tie du “svarbus tautinin
kai” anot Bukšnaičio, yra 
tai Vinikas ir Vitaitis.

Mes tautininkai pirmiau 
negu prisiimsim tą p. Buk
šnaičio primetimą mums 
Viniko ir Vitaičio, turime 
jiems kelis klausimus pa
statyti ir reikalaujame kad 
į tai viešai, per spaudą at
sakytų.

1. Iki šiol Vinikas ir Vi
taitis kaip SLA. organe taip 
ir savo draugų tarpe save 
vadinosi sandariečiais ir 
“demokratijos šalininkais” 
ir visu atkaklumu neigė ir 
kovojo prieš tautininkus— 
kaip jie taip staiga pavirto 
“tautininkais” ?

2. Nors vadinosi sanda
riečiais ir sandariečių sim
patijų ir paramos jieškojo 
SLA. rinkimuose, jiedu at
virai ii' be jokio slėpimosi 
sėbravo su socialistais,’ ir 
rėmė jų interesus be jokių 
rezervacijų.

3. Yra gandai kad Vini
kas viešai pareiškęs jog jis 
“širdyje yra socialistas”— 
lai tą viešai užginčija.

4. Vitaitis ir Vinikas šio 
SLA. seimo laiku visą savo 
viltį dėjo į socialistus ir su 
atsidavimu jiems tarnavo 
kad tik jie juos paliktų da
bartinėse vietose.

Visas savo kombinacijas 
su socialistais jie privalė 
viešai atšaukti ir parodyti 
tautininkams ir sandarie- 
čiams savo plunksnas, ta
da tik gali tikėtis tautinin
kų paramos ir prisiėmimo 
jų į talką dirbti Susivieni
jime prieš socialistus.

Juk yra žinios kad Vitai- 
čiui dar prieš šį seimą so
cialistai užtikrino redakto
riaus vietą, nors jis pribėg
damas prie sandariečių su 
“išgąsčiu” agitavo jį rem
ti ir aiškino kokiame “pa
vojuje” jis kaipo sandarie- 
tis prieš socialistus stovi...

Jis dabar, po seimo, Chi
cago j e su socialistais slap
tai tarėsi apie kitus rinki
mus, ir tą patį darė su san
dariečiais.

Taigi, visos tos manev- 
ros šaukia kad Vitaitis ir 
Vinikas viešai spaudoje pa
sisakytų savo stovį su so
cialistais, tik tada galės ti
kėtis tautininkų paramos 
ir talkos.

“Lietuvos Žinios” 
Eina 25 Metai

Dienraštis “Lietuvos Ži
nios” pradėjo eiti 1909 me
tais, taigi Birželio 19 d. mi
nėjo savo 25 metų ėjimo 
sukaktuves. Tas dienraš-1 
tis išeina Kaune ir yra vai-, 
stiečių-liaudininkų organas. I

S. Ol’ga-

gimė ne 
kabinete,

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Penkioliktos Sukaktuvės

Šymet suėjo 15 metų nuo 
Šaulių Sąjungos įkūrimo.

Šaulių Sąjungos gyveni
mas ir jos likimas glaudžiai 
susijungęs su nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimu bei 
likimu, rašo L. Š. 
nas “Trimitas”.

Šaulių Sąjunga 
šiltame jaukiame
ne ant žaliojo stalo. Ją pa
gimdė ne teoretikų minty- 
tojų svarstymai, ne politi
nių spekuliantų išvedžioji
mai, bet žiaurus reikalas 
gintis nuo priešo. Jos vi
sa pradinė ideologija kon
centravosi trumpuose žo
džiuose : ginti tėvynę nuo 
priešo!

Tada šaulio vienintelė 
mintis buvo: išvaryti prie
šą iš Lietuvos žemės, ap
ginti tėvynės laisvę.

Vokiečiai okupantai, ko
munistai, Lenkai, Bermon
tininkai, tai vis Lietuvos 
laisvės priešai, su kuriais 
šauliams teko kovoti kruvi
ną kovą. Taigi Šaulių Są
junga gimė, augo ir bren-

do kovose.
Šaulių Sąjungos Įkūrėjas 

buvo Vladas Putvinskis, iš 
Žemaitijos. Jis mirė prieš 
kelis metus. Jo įkurta or
ganizacija išsiplėtė tokia 
didelė kad yra tik antra 
prie Lietuvos kariumenės 
karo atsitikime, o kaipo 
kultūrinė organizacija už
ima pirmą vietą.

Dabartinis jos pirminin
kas yra dailininkas Anta
nas -Žmuidzinavičius.

Savo 
Šaulių 
mingai 
tavoje.

Amerikoje Perdaug 
Ariamos Žemės

Ūkių pertvarkymo admi
nistracija planuoja bėgyje 
trijų metų paversti 20 mili
jonų akrų dirbamos žemės 
Į ganyklas ir apsodyti miš
kais.

Ūkininkai turi perdaug 
dirbamos žemės ir ją ap
dirbę ir užsėję, užaugina 
javų perdaug. Jų neturė
dami kur dėti paneša nuos
tolius.

Cecil Roth
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis VairasISKARIJOTAS
(Tęsinys iš pereito num.)

15 metų sukaktuves 
Sąjunga labai iškil
minėj o visoje Lie-

Veikėjas KauneLenkų
Birželio mėnesį Kaune 

lankėsi žymus Lenkų veikė
jas, buvęš Lenkijos minis- 
teris pirmininkas A. Pris- 
toras. Jo atsilankymas su
kėlė daug kalbų.

Vieni spėjo kad jis lan
kėsi tikslu 
sutaikymui 
Lenkija, ir 
rimus tuoj 
kiui, kuris 
krašte, Pikeliškių dvare.

Kiti gi tikrino kad Pris
lopo atsilankymas yra gry-

Fordų šymet per pirmą 
pusmetį parduota 489,915; 
gi 1933 m.( tą patį pusmetį 
buvo parduota tik 223,727. 
Šymet tik per Birželio mė
nesį parduota 101,661. Per- 
_ 1 — 58,543.

VI.
dvidešimts vienerių metų 
vėl nuvyko į Jeruzolemą 
šeimos nariais Pasoverio

nai

NAUJAUSIOS
KNYGOS

surasti budus
Lietuvos su 

kad savo paty- 
nešiąs Pilsuds- 
buvęs Vilniaus

LIAUDIES DAINA
Oi ar jau gieda raibieji gaideliai?
Ar jau laikas, tėvužėli, joti pas mergelę?
Brolužėliai mano, dobilėliai mano, 
Ar padėsit, brolužėliai, kelužį keliauti?
Brolužėliai mano, dobilėliai mano, 
Imkit visi, brolužėliai, po margą plintelę.
O kaip prijosim žalią girelę,
Šaukit visi, brolužėliai, iš margų plintelių.
O kaip mes šovėm iš margų plintelių, 
Suskambėjo giružė, sučiulbo paukšteliai.
O kaip prijosim uošvelio dvarelį, 
Šaukit visi, brolužėliai, į vario vartelius.
O kad išgirstų jaunoji mergelė,
Aukštam svirne būdama, siūdama skarelę.
Mergužėle mano, lelijėle mano,
Išsiūk ir mums mergužėle po šilkų skarelę.
Bernužėli mano, dobilėli mano, 
Nepažystu, bernužėli, jaunųjų brolelių.
Mergužėle mano, lelijėle mano, 
Tai vis mano brolužėliai suolelyj sėdėjo.

IšEIVIS
Tu, sesyte, Lietuvaite, 
Atkeliavus iš tėvynės, 
Kurios aš lyg kad vaikelis 
Taip ilgiuos ją atsiminęs.

Štai, sesyte, užgauk kankles,
Tu .pravirkdink jos krutinę,
Ir man tyliai uždainuoki
Gražią meilės sutartinę.

Sutartinę žavią, tylią
Tu suauski ir supinki, 
Ir mane vargų išvytą 
Jos akordais nuraminki.

Tu primink praeitas dienas,
Kurias širdis taip mylėjo,
Kurios mano tėviškėlėj
Vien svaigiais džiaugsmais žydėjo.

Tu primink man tėviškėlę, 
Sodžių kvepiantį, gėlėtą, 
Seną tėvą, motinėlę, 
Ir mergelę numylėtą!....

Ir užgavo sesė stygas/ 
Nes išeivis to norėjo, 
O kai dainą uždainavo
Jam tuoj ašaros riedėjo....

Jonas Morkūnas.

ir Lietuvos

rašiniai pa
ir atsimini-

AUŠRININKAS JONAS ŠLIU
PAS

Gražiai išleista 116 psl. kny
ga apie Amerikiečiams plačiai 
žinomą Dr. Joną šliupą, sąry
šyje su jo 70 metų amžiaus su
kaktimi. Redagavo J. V. Gird
vainis. Tai yra medega Dr. J. 
šliupo biografijai 
kultūros istorijai.

Knygoje telpa 
ties redaktoriaus
mai J. šliupo, J. O. Sirvydo ir 
V. K. Račkausko iš tų laikų 
kada jie kartu Amerikoje gy
veno ir veikė tautinį darbą.

Reikia pastebėti kad tie mu
sų kultūrinių darbų veteranai 
visi dar tebėra gyvi ii- gyvena 
Lietuvoje: Dr. šliupas Palan
goje, J. O. Sirvydas Jūžintuo
se (Rokiškio apsk.), V. K. Rač
kauskas Kaupe.

(Norintieji šią knygą įsigy
ti reikalaukite “Dirvos” 
gynė, kaina $1.00.)

kny-

LIETUVIŠKŲ GYVENIMO 
KELIŲ BEJ IEŠKANT 

šios knygos autorius yra Jo
nas Aleksa. Paties autoriaus 
leidinys. Tomas antras. (Re
dakcija pirmo tomo visai nega
vo.)

Turinis labai įvairus, kuria
me autorius daro peržvalgas 
įvairių rašytojų, jų raštų, ir 
paliečia šiaip įvairius klausi
mus.

(“Dirvos” knygyne šio lei
dinio pardavimui nėra.)

“PATENTS, TRADE MARKS, 
COPYRIGHTS — LAW and

PRACTICE”
By Oscar A. Geier, 7th Edition, 

128 pages, 1934.
(Richards and Geier Patent and 
Trade Mark Attorneys, 274 
Madison Avenue, New York; 
11 Commercial St., Newark, N. 
J.; National Press Bldg., Wa
shington, D. C. — ‘‘Patentai, 
Vaizbaženkliai, Autoriškos tei
sės — Tiesos ir Praktikavi
mas” — parašė Oscar Geier. 
7-ta laida, 128 pusi., 1934 m.)

Knyga paruošta taip kad ją 
galėtų suprasti kiekvienas išra
dėjas ir pirklys; jos turinis iš
aiškina Amerikoniškų patentų 
teises, vąizbaženklius ir auto- 
riškas teises. Patentų skyrius 
paaiškina kas gali gauti paten
tą, kaip galima užpatentuoti, 
svarbumą aprašymų su apdrau- 
da teisių, taipgi aiškina kokiu 
budu patentų prašymas paga
minti ir skundus.:- įteikti,,- kaip 
patentų prašymus--' egzaminuo
ja, ir tt. Ypatos žingeidaujan- 
čios ta knyga gali gauti ją ne
mokamai atsikreipiant į leidė
jus viršuje paminėtais antra- 
sais. t

Judas buvo 
amžiaus, kai ir 
kartu su kitais 
šventei. Jis jau neatsiminė kiek kartų bu
vo jau tekę čia būti, nes jo tėvas visados 
dideliu uolumu prisilaikė šitų maldingų 
metinės šventės kelionių. Taigi vaizdai 
buvo jau žinomi: aukojamų galvijų pilna 
rinka; pardavyklų triukšmas ir klegėsis; 
visokie amatninkai, susirietę prie savo 
staklių, skubinosi atlikti užsakymus prieš 
užeinant šventei; Įstatymų daktarai suki
nėjosi po minią, niekados ir nieko patys 
pirmi nesveikinę; kunigai, daugausia Sa
dukėjai, švelniai sukinėdavosi minioje, sau
godamiesi prisiliesti prie kokio nors ne
švarumo, kad paskui netektų būti pašalin
tais nuo aukojimo apeigų; ir visur, su rim
ta panieko, dairėsi Romėnų legionieriai, su 
blizgančiais šalmais ir skydais, vis stebė
damiesi del to kad šitie Romos užkariau
ti žmonės net ir dabar neįsileidžia į savo 
šventovę imperatoriaus statulos, nors pa
tys ir neturi jokio matomo pagarbos pa
daro. Tarpusavyje jie tik prisimindavo 
pasakojant kad Šventųjų Šventoje buvo 
rasta asilo statula, kai tai susekė Pompe- 
jus, paėmęs miestą prieš keliasdešimts me
tų.

Aukštutinėje miesto dalyje žmogus 
negalėtum prasigrusti per minias. Ir čia 
buvo daug ko pamatyti, Simonas turėjo 
daugybę pažystamų sveikinti, tat jam ir 
nebuvo svarbu veržtis anon miesto dalin. 
Kartais senis būdavo užkalbina tūlą savo 
buvusių kovų bendrą, su dideliu žaizdos 
randu per visą veidą; jiedu išsiskirdavo 
pastebėję kareivius juos tėmijant. Ties 
maldnamiu jis parodė sunui kaip kas me
tai darydavo, vartus, kur, Herodo mirties 
įlietais, jis ir keturiasdešimts kitų jo drau
gų, nuplėšė žemyn aukso erelį, kurį buvo 
prikalę prie vartų, savo Romos valdžiai at- 
žymėt, užkariautojai, nors Įstatymai drau
dė maldnąmio vartus tokiu budu teršti. 
Visi kiti buvo suimti, nuteisti Jericho mie
ste ir sudeginti. Vienas tiktai Simonas 
ištruko ir prisiekė atkeršyti už savo drau
gus; bet Mirties Angelas buvo smarkesnis 
ir greitesnis už jį.

Simonui ir jo šeimai pavyko patekti 
antran ar tretin maldininkų burin, ir lai
mingai įsispraudė į maldnamį Pasovero 
aukai atlikti. Šventuose kiemuose buvo 
pilna žmonių. Pernai susigrūdimas buvo 
taip didelis kad vienas žmogus buvo mirti
nai užspaustas. Tokio dalyko žmonės ne
užmiršta. Visą tą minią vedė Levitai su 
muzika, giedodami vienu balsu dėkingumo 
giesmes ir psalmas; tuo tarpu kunigai, pa
sirengę baltais rubais, ėjo savo pareigas. 
Nusileidžianti vakaro saulė nušvietė auk
so spinduliais šventovės bokštus.

Velykų avinėlis buvo paaukotas ir iš
keptas. Visa Simono šeima susėdo prie 
stalo savo pažystamo amatninko namuose 
ir kalbėjo apie atsipalaidavimą iš Egipto 
nelaisvės. Čia buvo keletas ir nepažysta
mų žmonių, pakviestų šventon puoton, — 
du pirkliai iš Romos ir Aleksandrijos, pro- 
zelytas iš Adiabenos, trys Mezopotamijos 
maldininkai, du tiesakalbiai Galiliečiai, ir 
rabinas su ilga balta barzda ir švento žmo
gaus veidu. Aišku buvo kad visų jų gal
vose buvo viena mintis, tai atsiliuosavimas 
iš Romos vergijos. Jų akys blizgėjo jiems 
kalbant apie Egiptėnus Raudonoje Juroje, 
ir senis rabinas su pamėgimu kalbėjo apie 
Dievo siųstas Egiptui bausti kančias.

Šeimai sugulus poilsių, jau buvo po 
pusiaunakčio. Pasiliko prie. stąloisSim.onas 
ir jo nauji pažystami, dar vis besišneku
čiuoją apie išsivadavimo dalykus.

Ryto metą Judas pabudo ir, balsų pa
viliotas, atėjo kambarin kur vakare buvo 
šventės puota. Simonas dar buvo čia, dar 
ginčai nebuvo baigti.

“Mokytojai!” sušuko Judas nustebęs, 
“jau laikas kalbėti rytmetines maldas!”

“Nesirūpink, sunau”, atsakė Simonas, 
“gal būti kad neilgai tetrukus ir nebereiks 
jų kalbėti. Mesiją atėjęs panaikins senuo
sius įstatymus. Ar ne taip, mokytojau?” 
ir atsigryžo į senį rabiną, entuziazmo nu
švitusiu veidu.

Visi nuėjo Kapadokiečių sinagogon, 
kuri buvo netoli. Simonas, urnai prablai
vėjęs, visą kelią buvo tylus ir susimąstęs. 
Gryžtant iš sinagogos, jis atsiliko nuo ki
tų, sulaikęs prie savęs savo sūnų Judą.

“Sunau”, jis pratarė, “tie Galiliečiai 
vakar pasakojo apie didelius dalykus. Sa
ko, jų krašte pasireiškęs vienas žmogus, 
kurs skelbia Dievo Karalystę ir šaukia 
žmones metavonėn. Jie sako kad jis gydo 
ligonius ir atlieka visokius stebuklus....”

“Tėve”, paklausė Judas, “ar tai tas 
pats kurio mes laukiame, ar dar kito jįeš- 
kosime?”

“Kas žino, mano sunau? Aš žinau 
kad mano amžiuje buvo jau keletas tokių. 
Pirmučiausia iš Asmonajų namų buvo Ari- 
stobulas, ir Aleksandras, ir Antigenas, ir 
kiti, buvo ir tokių kurie sakėsi pareiną iš 
jų šeimos. Ir vėliau buvo Galilėjos Ezeki- 
ja, ir jo sūnūs Judas, mano vadas, kurio 
vardu ir tu esi pavadintas. Jie visi parei
na iš senos eilės, narsus vyrai, ką aš galiu 
įrodyti. O kas liečia šį žmogų, jis nėra ži
nomas, ir, sako, jis esąs kalbų, o ne veik
smų, žmogus. Jis, matyt, yra mokinis Za
charijo, tavo motinos kaimyno, sūnaus Jo
no, kurį nesenai Antipas nužudė už tai kad 
jis dryso šaukti jį metavoti. Dovydas ir 
Samsonas ne tokiu budu kovojo su Filisti- 
niečiais.”

“Ne su jiega, ir ne su galybe, bet su 
mano dvasia, tarė Viešpats”, švelniai pa
stebėjo Judas.

Tėvas krūptelėjo ir tarė:
“Gal būti ir tavo tiesa, vaike. Paga

liau, juk ne visados stipresnis išlaimi ko
vą. Mes juk jau ne kartą esame pakėlę 
kardą ir ne kartą esame pralaimėję. Ne
užkenks pabandyti kitą priemonę, ir tik
rai, jei tas žmogus yra pažadėtasai, jis 
gailaus turės pasireikšti ir savo galybėje. 
Ak, Dieve, kad tai aš galėčiau visa maty
ti ir šalę jo kovoti!”

Senio veidu nuriedėjo ašaros, jam pa
sižiurėjus į sužalotą koją, praeities kovų 
palikimą.

Judas pagriebė tėvą už rankos ir su
šuko :

“Bet juk aš esu čia, aš tavo sūnūs! 
Leisk mano eiti tavo vietoję. Ar nesako 
Įstatymas kad pirmagimis turi būti ati
duotas Dangaus tarnybai?”

Simonas keistai pažiurėjo į jį, — pir
mu kartu tėvas pamatė kaip giliai įaugo 
jo širdyje jo paties mokymas ir pavyzdis. 
Po to jiedu apsikabino, tėvas besididžiuo
damas sunaus jausmais, o sūnūs pats tų 
jausmų pagautas.

Prieš šventės įvykius užmirštant, Ju
das jau buvo tolokai nuėjęs keliu iš Jeru- 
zalemo į šiaurę, Galilėjos kalnų ir ežerų 
linkui.

(Bus daugiau)

LENKU RAŠYTOJAS JUOZAS 
IGNAS KRASZEWSKI

Lenkų rašytojas Kraszewski Lietu
viams yra žinomas dviem atžvilgiais: vie
na, kad jo nekurie veikalai liečia Lietuvos 
istoriją, antra, kad nekurie jo veikalais iš
versti į musų kalbą. Kraszewski gyveno 
nuo 1812 iki 1887 metų. Literatinę karje
rą pradėjo 1831 metais, būdamas 19 metų 
amžiaus. Jis buvo toks gabus ir sumanus 
rašytojas kad tapo žymiausias savo ir da
bartinių laikų literatas. Rašė daugelyje 
šakų, ir per apie 50 metų savo rašytojavi- 
mo parašė apie 500 įvairių net didelių vei
kalų. Be to jis leido žurnalą, kurį pats 
beveik vienas užpildė ir bendradarbiavo 
kitiems laikraščiams.
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Kelione į Lietuvą
Dr. S. T. TAMOŠAITIS.

(Tęsinys iš pereito num.)

PASIEKIAM EUROPĄ
Gegužės 20 d., t. y. už ketu

rių ir pusės dienų, jau buvome 
.Cherbourge, Prancūzijos uoste. 
Ten laivas sustojo, paleido ke- į 
leivius ir apie tie pat naujų j 
keleivių paėmęs plaukė į Angli
jos uostą Southampton. Ta
me uoste procedūra pasikarto
jo kaip ir Prancūzijoj. Sekan
čią dieną buvome jau Vokieti
jos uoste, Bremerhaven.

Vokiečiai bagažus, ypač di
desnius,. kratė, ir radę saldai-1 
nių, naujų rūbų, medegų, kor-1 
tų. ir tt., reikalauja apmokėti į 
muitą. Atsisakius — konfis- Į 
kuoja. Pats mačiau kaip at- ( 
ėmė daug daiktų iš keleto pa- i 
sažierių. Viena musų sanke-j 
leivė, Lietuvė, turėjo apmokė
ti muito už šilką, ir sakė pa
tarsianti Lietuviams nevažiuo
ti per Vokietiją, kad tik už per
vežimą menkniekių ima aukšta 
muitą. Na tiek to, važiuojam Į 
Berliną.

Visi Lietuviai, nors turėjom 
laivakortes į Klaipėdą, bet su
sitarėm važiuoti Kaunan, nors 
prireikė dar kiek primokėt. ži
noma, mums Kaunas yra ne tik 
pakeliu, todėl patogiau su ba
gažais; bet ir svarbiau — juk 
Kaunas yra laikina musų sos
tinė, Lietuvos širdis, — 
pėdą aplankysim vėliau.

Berline, dar traukinyje 
sėdint, ineina į mudviejų 
šeštoku kambarį apijaunis vy
ras su žvaigžde kepurėje, svei
kina mus ir kalba Lietuviškai 
be jokių ceremonijų, 
pralinksmino, 
kompanijos atstovas 
mas kad mes atvykstame, tat 
pagelbės mums orientuotis Ber
line. Įdomus tai žmogus: gi
męs ir augęs Klaipėdos krašte, 
mokąs net aštuonias kalbas ir 
yra tikras keleivių draugas. 
Daug papasakojo mums apie 
Klaipėdą, ir kaipo savo tautie
čiams teikė mums pirmenybę.

Įdomavausi Berlinu ir nau
dodamasis keliom valandom lai- i '-'U 
ko 
Tai 
vės 
del i

SUTVARKĖ ANT
STOLIU PAJAMAS
Lietuvoje ne tiek skolos ūki 

sugriovė kaip anstolių pajamos. 
Anstolis už 100 litų skolos iš 
ūkininko išjieškodavo 500 litų 
ir daugiau. Tik pamanyti rei
kia kad jo pajamos į dieną siek
davo iki kelių šimtų litų.

Štai ir faktas.
Rokiškio buvhsis antstolis 

per tris metus nusipirko tris

reformatorių išvedžiojimus ir 
jų svarbiuosius filosofiškus 
dėsnius, taigi čia apie tai ir už
simenu.

Pavažinėjęs kiek po Berliną 
gryžau į stotį ir išvažiavom 
Lietuvon. Antra klesa trau
kiniu važiuoti gana gerai. Ga
vome sau su Juozu atskirai , , . . , . _ dvarus.

) kambariuką, is minkštų sėdy- štai žiurėk atvažiavo naujai 
nių padaie mums minkštas lo-| paskirtas antstolis. Kišeniuose 
vas, taigi užmigę ir nepajutom švilpia vėjai, tai dienai duoną 
kaip atsidūrėm Lenkų karido- skolinasi, štai prabėgo metai, 
riuje. Tai ne juokas. Teko | jau antstolis turi automobilį, 
čia net matyt ‘prošepanus”, ap- į prabėgo antri, statosi mūrinį 

i treti, perkasi 
ir žmoną išleidžia į už- 

į “gydytis”.
Dabar Lietuvos vyriausybė 

i tstolio reikalus štai kaip su
tvarkė.
kelionės išlaidas iš valdžios, pa- 

i našiai kaip gauna kiti valdiniu-

VIETINE^ ŽINiOS ]
• Trumpos Žinutes

Klai-

tebe
su p.

įkaišiusius savo keturkampias [ namą, prabėga 
kepures, apie musų traukinį I dvarą, ir j 
bėgiojant, bet traukinyje knis- fleJy

l tis nedryso, o gal jiems neleis-' 
j tina peržiūrinėti bagažų perva- 
Ižiuojančių per tą karidorių ke- 
Į leivių. Kai kurie Lenkai džiau-'
gėsi ir šukavo pamatę savo “oj- kai Vadinasi, ūkininkas už 

I czyzną”, bet vėliau nusiminė antstolio patarnavimą pinigus 
’ patyrę kad tie patys Vokiečiai | mokės ne antstoliui bet valdžios 
valdo traukini per koridorių ir i iždam 
nepavedė Lenkams. . . .

Važiuojant per Rytprūsius, 
, miestelių pavadinimai Lietu
viški ir Lietuvą primenanti 

. vaizdai metasi į akis: senovėje 
čia buvo Lietuvių žemės ir da- j

1 bar dar, nors suvokietinta, bet Į 
j aiškus pėdsakai musų pratėvių 
I vis likę, manau sau. Matant [ 
, žmones laukuose dirbant skver- j 
biasi mintis kad jie — Lietu
viai, tikri Lietuviai, tiktai pa
vergti Vokiško šovinizmo, pa
pročių, kalbos per daug šimtų 
metų, ir kadangi nebuvo jiems 
lemta būti priskirtiems prie 
Klaipėdos krašto, jie ištautėja, 
žuvę musų tautai....

Antstolis gaus algą ir

Jieškomos skolos išlai
dos išjieškojimą neturi pervir
šyti 10 nuoš.

žiinoma, tokiu įstatymu ant
stoliai nepatenkinti, nes iš jų 
rankų ištruko pati pieningiau
sia karvutė. Bet užtai ūkinin
kams ir pačiai valstybei daug 
sveikiau bus. P. Kriukelis.

PIRMUTINIS TILTAS 
PER EŽERĄ

Birželio 3 dieną Ukmergės 
apskr. Dubingiuose per ežerą 
buvo atidarytas tiltas. Tai pir
mutinis Lietuvos tiltas per eže
rą. Jo didumas: 87 metrai il- 

pločio ir metrų aukš-

Tas mus 
Sakė esąs laivų 

žinoda-

LIETUVOJE!

permetė
pasakęs,

nuėjo prie kitų.

valdininkas tik 
ir peržiūrėjęs 
“Prašau užda- 

Labai

gio, 41 -j 
čio.

Tilto 
dalyvavo 
tas Ant.

atidarymo iškilmėse 
Respublikos Preziden- 
Smetona, keli minis

terial, apskrities administraci
ja ir daugiau kaip 10,000 žmo
nių. Šio krašto gyventojai la
bai patenkinti nauju tiltu, nes 
jiems ištikrųjų tekdavo daug 
vargti kol per ežerą tiktai kel
tu galėdavo persikelti.—Tab.

pamatyti. 
Miesto gat-

Di- 
murai su puikiai 

krautuvėm. Didelės 
aikštės su jas puo- 

i vairiais pagražini-

bandžiau šį-tą 
čia Berlinas! 
neplačios bet švarios.
gražus

įrengtom 
ar mažos 
šiančiais 
mais ir paminklais.

Vienas iš tų paminklų ant 
plataus ir aukšto pedestalo, iš
didžiai rankoje laikąs knygą— 
šešiolikto amžiaus reformacijos 
laikų apaštalas, Martinas Liu
teris. Buvo tai uolus tikybos 
reformatorius, padaręs daug 
gero, bet, žinoma, kaip kam ir 
blogo. Ypač Klaipėdos krašto 
Lietuviams, kur jo mokymas 
ir dabar dar bažnyčiose skel
biamas, ir del tikėjimų skirtu
mo mažosios ir didžiosios Lie
tuvos Lietuviai nesueina į tik-. 
rą vienybę. Klaipėdos krašto 
Lietuviai labai bijo “Lietuv
ninkų religijos” (katalikybės) i 
Buvo laikai kada labai gerai 
žinojau apie religijas ir įvairių I

Man taip tebegalvojant pri
važiuojam ir Virbalį, Vokieti- 
jos-Lietuvos sieną. Traukini 
užima Lietuviai. Musų baga
žų kaip ir nekrėtė, nors, tiesa, 
nieko naujo ir nesivežėm; ka
dangi bagažus turėjom gatavai 
atidarytus tai 
akim 
pasus 

; ryti”,
Į man patiko Lietuvos valdinin- 

ir konduktorių uniformos.
Jų elgesys mandagus ir nuo- 

j širdus. Paaiškina kad stotyje 
galima išsikeisti pinigų, ką 
mes ir padarėm.

“Važiuojam!” pasigirsta bal
sas, ir traukinis, valdomas jau 
Lietuvių, sušvilpęs porą kartą, 
skubinosi Kauno linkui.

Važiuojam per Suvalkiją. 
‘ Begalo darėsi linksma matant 
ir girdint viską Lietuviškai.

Valio Lietuva! Valio Jauna, 
Nepriklausoma musų Valstybė!

Ūkininkai laukuose dirba- 
kruta, arkliai išrodo neblogi 
traukia pluką, artojo dainų ly
dimi ir tiek,
linksmų piemenukų 
šian ir 
matyti, bet daug namų jau ir 
skarda dengtų yra. 
lino j a ir 
Laukai

Galvijai ganosi 
dabojami 

ten “bakūžė samanota“

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” 
tautinius laikraščiui,
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN-

ii

Sodai ža- 
kaip kur dar žydi, 

atrodo labai gražus, 
ypač žiemkenčiai rugiai ir kvie
čiai — liūliuoja kaip jurų ban 
gos vėjo pučiami.

Privažiuojam Vilkaviškio ii 
Pilviškių stotis; Kazlų-Rudos 
didelius ir amžinai žaliuojan
čius pušynų miškus. Pagaliau 
pasiekiam ir Nemuno, Lietuvos 
upių tėvo, gražius kalnus ir 

Į pakrantes.
(Bus daugiau)
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į WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director f

6522 Superior Avenue E
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI =

j Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro Vienok š 
: musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems S 
: lygus, be tsižvelginio į kaštus. “
: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
: derniškas.

j HEnderson 9292

NET1KUSIOS MEILĖS 
AUKA

Bl/s DARBŲ. Clevelande i 
Miesto taryba Liepos 9 d. per
leido nutarimą užtvirtinantį 
federalės valdžios duodamą pa- i

AR DAINUOJI? Jei taip tai Į 
ateik šį penktadienį, Liepos 13 
d., i šv. Jurgio bažnytinę salę! 
ir prisirašyk prie to milžiniško Į 
100 narių Bendro Choro, kuris1 
dabar organizuojasi išpildymui 
koncerto Rugpjūčio 21 d., kuo
met atsibus Clevelande net trys 
seimai: Federacijos: Kunigų ir 
Vargo n inkų.

Tėvai, nuo jūsų dukters ir 
sunaus priklauso šio seimo 
koncerto pasisekimas. Jeigu 
jus prikalbinsit savo dukrelę 
eiti dainuoti tai mes pastaty
sime milžinišką chorą, su ku
riuo nustebinsime visus Ame
rikos Lietuvius. Clevelande yra 
daug jaunimo, tii* juos reikia 
suburti po viena dainos vėlia-1 
va. O juk geresnės progos 
kaip laike seimo — nėra. Ar Į 
ne puiku bus tėvams pasigėrė-! 
ti savo vaikučiais kuomet jie i 
pamatys juos sutartinai dai-Į 
nuojant musų prigimtoj kai-Į 
boj ?! Šios progos nepraleis- Į 
kite. Tai bus istoriškas musų 
kolonijoj' nuotikis. Ateikite ir I 
atsiveskite savo draugus, o pa-; 
sėkmės bus gražios ir naudin
gos mums ir svečiams.

Pereitą penktadienį, nors ir

galbą sumoje $8,990,000 baig
ti užvestus nuobėgų darbus.

Tas duos darbo del 1,500 
darbininkų porai metų.

SLA. 14 KUOPA Liepos 5 d. 
laikė savo mėnesini susirinki
mą. Po visų išduotų raportų 
pasirodė kad viskas kuopoje ei
na tvarkiai. Po to sekė rapor
tai delegatų iš seimo, ši kuopa 
buvo išrinkus septynis delega
tus, bet seime dalyvavo penki, 
dviem kitiem aplinkybės neda- 
leido seime būti. Visi delega
tai sutiko kad raportą išduotų 
Jonas Polteris, ką jis ir padarė, 
o ką jis praleido kiti delegatai 
pridėjo.

Po raporto ėjo ilgokas pasi
kalbėjimas ir diskusijos link 
naujos Piki. Tarybos.

Toliau-, apkalbėta kuopos ren
giamas piknikas Liepos 22 d., 
naujos parapijos darže. Butų 
malonu matyti kad šiame pik
nike atsilankytų patys nariai. 
Kada kuopoje buna pakeliama 
klausimas ar rengti ką, visi 
pritaria kad rengti. Bet kada 
parengimas Įvyksta nariai ne
atsilanko.

KADANGI jau sueina metai 
laiko nuo kapt. S. Dariaus ir 
S. Girėno nelaimingos mirties, 
kurie savo didžiu pasiryžimu 
atnešė musų tautai garbę ir sy
kiu skaudų gailestį, ir jų at
minčiai pastatyti paminklą de
damos didelės pastangos, taigi 
p. Dorothy Jarienė surengti sa
vo namuose “kortavimo vaka
rėlį” ir pelną skiria Dariaus-Gi- 
.rėno paminklo fondui Chicago- 
je. ~ .
pos 21 d., šeštadienio vakare, 
nuo 7 vai.

DR. V. 
ne draugija rengia savo metinį 
pikniką Liepos 29 d. gerai ži
nomam buvusiam Andersono 
darže, prie Green road. ši 
draugija yra viena iš didžiau
sių tautinių organizacijų Cleve- 
lande, savo gyvavimo laiku ne
mažai narių sušelpė jų nelaimė
se, tat visi privalome tą drau
giją paremti atsilankydami į 
pikniką. Rengimo komisija už
tikrina visiems gerą laiką.

Clevelande šią vasarą, Rug
pjūčio 31 dieną . vėl prasidės 
pasaulinės orlaivių lenktynės ir 
tęsis per keturias dienas. Jo
se dalyvaus daug žymių pasau
linių lakūnų. Visi miestai nori 
tas lenktynes pas save gauti, 
bet tokių patogių vietų kaip 
Clevelandas mažai yra, todėl 
kelintas metas pagretu čia or
laivių lenktynės ir laikoma.

Girdėjau kad Grigaitis Cle- 
I velande atsidarė “konceliariją”, 
Į kuri gaudys žinias ir pletkus 
ii- pardavinės tuos raštus, ku
riuos jam musų “mokslo vy-

Gal jau Grigai- 
nebe-

T

Tas vakarėlis įvyks Lie-

8813 Empire avė.
KUDIRKOS pašalpi-

I rai” priduoda, 
tis senąją “kanceliarija” 

jauna panelė Čelkytė iš Žy- | užsitikrina taigi jau išlaiko jie- 
valsč I ško kitos. Nes jeigu

.” I skridimas” j Kauną nepasiseks 
greituoju , >caį jam ga|j prisieiti ir Chicagą 
supjaus-1 apleisti. Kaip kada tokie sky-

Rokiškio stotyje Birželio

smarkiai lijo, į pirmą pamoką 
susirinko netoli penki desėtkai 
dainininkų, šią praktiką tiki
mės ta skaitlinė pasidvigubins 
ir užsibaigs šimto narių Ben
dro Choro kvota. Tada nau
jiems nariams užsidarys durys, 
o eisime prie darbo.

Eisiu ir Aš. i

EAST HIGH SCHOOL baigė 
daug Lietuvių mokinių. Iš pa
vardžių kurios aiškios Lietuviš
kos baigė šie: Marcelė A. Ber- 
žinskaitė, Jean M. Gardzulis, : 
Elena M. Macijauskas, Albina 
M. Misevičiutė, Petronė Paulina | 
Palšiutė, Anna Marie Stankiu- 
tė, Elena T. šarkaitė, Pranas 
J. Bernotą, Algirdas V. Ged- 
gandas, Jonas T. Malokas, Leo
nardas E. Pakeltis, Juozas Pal
tanavičius, Wm. St. Wielgus. |

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum
pus, nes arba netilps arba bus 
Redakcijos sutrumpinti.

Kalbinki! savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

greičiausia Kelione i Lietuvą
BREMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- . 
havene ir užtikrina patogų nuvykymų į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariškais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

Malonios apistovos, prieinama kaina. Taipni nuolatiniai 
išplaukimai gerai žinomais kabinimais laivais.

Patogus susisiekimas gelžkeliais iš Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio
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I ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
New Zip for all motors!

3. Jei Norit Ty
kaus Veikimo 
Motoro

4. Daugiau 
lių

My-

New Zip for all motors'

PE®.ZIp tesnio I’radeji 
mo

2. Jei Norit Ge
resnio Įsibėgi 
mo

3

= The Motor - Matched Gasoline
NAUDOKIT NAUJĄ GREEN ETHYL GAS

= Visose Pennzoil Stotyse

| The Columbici Refining Company
ūiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiuiiniiiiiiĮiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiniiiiiiiiiiiiii  ̂
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DELLA C. JAKUBS |
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) =
= Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
= kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi!
i teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
: tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
: gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E
z sirinkimo. Reikale telefonuokit.
i 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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TAIP, yra daug priežas

čių kodėl žmonės pradeda

namus

Bet ant

vieno klausimo jie visi

tinka

būti be patogumo kokį te'

tai taip pat

norėtumėt vėljaučiate, ir

teleturėti save namuose

m u
mes

visai trumpuįvesime

laiku.

Telefonas namuose atsiei
na tik 9 centai į dieną

foną, tiktai 
su Business

p ra neškit
Office ir

susivesti sau į

jus apie

jiems nusibodo

lefonus atgal

ilefonas suteikia. Jeigu

turiu nuolatini 
darba”

Mano žmonai ir kūdikiui 
reikalinga .i apsauga”

___________
praradau daug laiko / 

turėdama nueiti” /

"Pul Our PHONE
wjh-jjeb j ‘ ' tŲ. • ? •"'Csk-i •/. 4 ’vrfe' ?•' ” ?*'• c A

BACK INNes jeigu “antras 
j Kauną nepasiseksdiškių kaimo, Rokiškio 

molė po einančiu j 
traukiniu, kur ir buvo supjaus
tyta į keletą šmotų.

Čelkytė mylėjosi su 
kio gyventoju Pukniu. 
dama siuvėja, visados savo my. raičiai Liepos 8 d. iškėlė dide- 
limajam siuvo nemokamai, 
vo uždirbtus pinigus jam ati
duodavo ir net atlikdavo 
ūkio darbus. Kada 
paliko nuo jo nėščia, 
dėjo ją apleisti ir gretinti 
kitų mergų, 
nešdama pasiryžo nusižudyti.

Lietuvoje senberniai panašiai 
elgiasi labai dažnai, išteršę ei
lę merginų pagaliau apsiveda 
su ta kuriai daugiau pinigų 
duoda. P. Kriukelis.

skridimas’

mai neišeina, į sveikatą niekam.
SUKAKTUVĖS. ŠĮ mėnesįRokiš- __ ______ ____ ~£ —r

Ji bu-1 suėjo 15 metų C. F. Petraičių 
vedybų, taigi ta proga pp. Pet-

.jo 
Čelkytė 

jis' pra- 
prie

čelkytė to neper-

sa- j lį balių savo draugams, nors jo 
tikslas išanksto nebuvo žino
ma.

Petraičiai yra seni Clevelan- 
do gyventojai ir biznieriai tai
gi ir draugų nemažai turi.

Iškilmė atsibuvo Petraičių 
vasarnamyje, žinomame “Lie
tuviškame kaimelyje”, kur gy
vena apie 20

Privažiavo 
mų. ir visi 
linksminosi, 
čiams gerus 
7 vai. ryto 
tis.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.

Lietuviškų šeimų, 
keli desėtkai šei- 
per naktį gražiai 
teikdami Petrai- 
linkėjimus. Apie 
tepradėjo skirsty- 

Jonas Jarus.

DU NEPRASTI
BARGENAI

2—Šeimų namas 9 kam
barių didelis lotas, čia-pat 
Lietuviu apielinkėj.

2—Namai 2 ir 1 šeimos, 
i didelis ir gražus lotas, čia- 
pat Lietuvių apielinkėj.

The Samson Tonic &
Tea Co.

1285 EAST 79TH STREET
Cleveland, Ohio ,

informacija dykai Abiejų namų pardavimui yra 
‘ rimtos priežastys ir delei to 

parsiduoda labai pigiai 
’’“-‘^kreipkitės.

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

No. 1.—Vienatinis 
skystis kuris pra
šalina externa, už
degimą odos ir de
dervines. r__ .......
garantuojama i 10 | 
dienų arba pinigai 
grąžinami.
No. 2.—Europiška j 
arbata nuo sekan- Į 
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir gallstones. ;
No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pliki

mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, 
saugoja plaukus nuo slinkimo, 
sėkmės garantuotos arba pinigai 
grąžinami.

Atdara iki 9 vai. vakare 
dieną.

ap-

SU-

DARBININKUI PROGA
2 šeinių, 4 kamb. ir maudykle 

namas, E. 79 st. 
Wade Park avė. Graži gatve, 
ži taksai; įmokėti reikia $800. 
na tik $2,900. Kreipkitės:

CLEVELAND HOME 
INVESTMENT CO. 
5455 BROADWAY

7020 t akarais Long,

kamb.
tarp Superior ir 

ma- 
Kai- 

(27

1 Mieli. 4698 THE omo BELL TELEPHONE CO



6 DIRVA

KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland. O.

"DIR'
Lit

The 1 
Published

BAIGĖ SPENCERIAN 
COLLEGE

“Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus

LIGONINĖJE ir namie besigydant

LANKYTOJAI, ir tt. Arti
mesni draugai sužinoję kati aš 
atsidūriau ligoninėje, tuoj pir. 
mą dieną skubėjo lankyti. To
kius tris žmona pasitikus prie 

pa-

tankiai apie gatvių prostitutes 
rašinėti!

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

AT DETROIT

Jonas Dillis, 22 m. amžiaus, 
sūnūs Juozo ir Onos Dilių, nuo 
12421 Benham avė., užbaigė 
Spencerian Kolegiją, Birželio 
29 d. apturėdamas diplomą iš
kilmėse kurios buvo surengtos 
Baptistų bažnyčioje ant Euclid 
avė.

Jonas Dillis baigė aukščiau
sią tos mokyklos skyrių, kurį 
baigė tik jis ir dar kitas moki
nis.

Mokslas jam gerai sekėsi 
taip kad užbaigė į 3 metus ir 
9 mėnesius, vietoj pilnų ketu
rių metų. Kadangi jo tėvai nė
ra turtingi, ir tik darbininkai, 
tai jo toks pasekmingas moki
nimas! sumažino 1 ir tėvams lė
šas.

Jonas su keliais savo mokyk
los draugais išvažiuoja porai 
mėnesių iš namų, pasivažinėti 
po plačią Ameriką: apsilankys 
Pasaulinėje Parodoje Chicago- 
je, apvažinės kituose tolimes
niuose miestuose ir žada pa
siekti net Kaliforniją.

Visi Jono draugai linki jam 
geros kelionės ir laimingai su- 
gryžti. Kaimynas.

ligoninės sugrąžino atgal, 
aiškinus kad ligonis dar per- 
silpnas lankytojus priimti.,...

Trečią dieną vistiek pradėjo 
ateiti, atvažiuoti lankytojai, ir 
pradėjo atvežti, kiti _ atsiųsti 
buketus gėlųj. Kada išėjo “Dir
va” ir sužinojo plačiau apie ma
no buvimą ligoninėje, pradėjo 
būriais lankytojai ateiti, pri
nešta gėlių ne tik nuo vietinių 
bet ir nuo brolių Hollišių iš 
Akrono. Telegramą su linkė
jimais pagyti atsiuntė iš Det
roito pp. Moliai, o šiaip laiškų 
ii- kortelių atsiųsta iš įvairių 
miestų Amerikoje ir nuo gimi
nių, brolio, sesers, iš Providen
ce, R. L

Keisčiausias buvo dalykas tai 
tas: kada lankytojai aplanky
davo, visomis 
bėjau su jais 
rodyt kad esu 
riau jaučiuosi

žiūrėdamas

PASILSIS. Tokis Amerikos 
Lietuviškų laikraščių redakto
rių likimas: vienatinis pasilsis 
tai ligonbutis. Kada liga pa
guldo tada bent atsilsi.

APŽĖLIMAS. šešias dienas 
išgulėjau nesiskutęs, ir tada 
pamačiau save veidrodyje toki 
kokiu visą amželi savęs nebu- 

,Barzdelė buvo 
kaip Gri- 
žila kaip

vau matęs. . . . 
išaugus netoli tokia 
gaičio, tik juoda, ne 
ožio....

SLA. BLANKA.

r y

sonally met. To my estimation Dr. 
and Mrs. Stanislaw of Waterbury, 
Conn., cop the first prize as the į 
most popular young couple. They j 
are the type of Lithuanians, pro-I 
fessional, which we like to see gra-1 
dually assume leadership and re-1 
presentation for the Lithuanians. ' 
Attorney Skalna, of Boston, Mass., |

Hotel Fort Shelby, 
of Detroit, was the 
grand meeting place 
of the National S.L.A. 
biennial convention.
It happened that the I a Cornell man, I believe, athletically 
Rotarians were meet-' built, determined features, is another 
ing there

PETER SKUKAS ly wit-h 
which, 
the

had so many guests at 
for more than ten years.

Completed in bright
commonly associated with

eoneurrent- 
the S.L.A 

according to
manager, never 

one time

pastangomis kal- 
norėdamas pasi- 
gyvas ir kad ge- 
negu išrodau.... 
į buketus gėlių 

sumerktų induose, sakau slau
gei: “Jeigu bučiau moteris, tu
rėčiau pusę metų ką girtis sa
vo draugėms kiek gelių turė
jau . . . .”

SLA. REIKALAI. Atnešė į 
ligoninę man laikraščių, ir sy
kiu “Tėvynę”. Joje mačiau 
kad Bagočius laimėjo rinkimus 
į SLA. prezidentus. Jeigu sei
mas jį užtvirtins, manau sau, 
tai galim tikėti kad Prez. Ba
gočius, kaipo advokatas, pagra
sindamas teismais, išrinks iš 
visų skolininkų SLA. paskolas 
ir atgaus pilną vertę bondsų — 
taip kaip atgavo iš “Dirvos” 
b-vės, Liet. Atstatymo b-vės 
notą už $400.

Pasidarbuok, Fortūnatai!
TYSLIAVA. Tuo laiku pra

sidėjo maišatienė sii “antro 
skridimo” lakūnais, ir laikraš
čiuose pasirodė kad Tysliava. 
“Vienybės” neva redaktorius, 
skraido.... Pas Strumskį pa
pusryčiauja, pas Grigaitį vaka
rieniauja. Laksto oru visuo
menės pinigais, kaip ir kiti to
kie kurie neverti visuomenes 
paramos.

Tysliava skraido — ir dar su 
“mylimąją” (jis kiekviename 
mieste turi po “mylimąją” ir 
Vilkaviškyje turi palikęs savo 
žmoną su vaikais, sako tie ku
rie žino!).

Pamanius apie “Viehybę” pa
sidarė graudu: tas senas Lie
tuvių veteranas laikraštis Ame
rikoje susilaukė tokios degene
racijos! Tai nusmuko musų
“demokratai” Brooklyne kad

, sugebėjo parinkti tam laikraš- 
I čiųi tik tokį neva redaktorių

BAIGĖ VAISTININKYSTĘ. Į ^jris turi dldell° malonumo 
Juozas A. Kilna, kitados gy- Ų SAVININKŲ
venęs Clevelande, si pavasarį i , v
baigė vaistininkvstės mokslą, į1 t>u? ° ix:Valparaiso Universitete. Mok- i 23, jr 24 d.,- Bohemų saleje. 
slą baigė su aukso medaliu.

Clevelande bando gauti vie- 
■ tą, bet jeigu nepasiseks žad» 

išvažiuoti į Chicagą.

Kaipo li
goniui ir_SLA. nariui, kuopos 
raštininkas pridavė blankas su- 
žymėjimui sirgimo, gavimui iš 
SLA. pašalpos. Norėdamas ką 
•skaityti, perskaičiau Anglišką 
blanką kurią turi daktaras iš
pildyti, ir paraudau!

Patarčiau Dr. Vinikui įvesti 
moderniškesnes blankas dakta
rams, nes tos kurias “Dr.” Ta
rnas Astramskas įvedė 40 metų 
atgal “biskį” persenoviškos — 
jaunam, moderniškam daktarui 
padavus tokią blanką išpildyti 
tiesiog reikia paraudonuoti, kad 
tik tiek musų milijoninė orga
nizacija tenusimano apie tai.

“DIRVA”. Du “Dirvos” nu
merius išėjusius mačiau gulė
damas ligoninėje. Laikraštis 
sumažintas, daug skelbimų — 
skaitytojams pikta. Bet prašau 
nepykti, nes skelbimai padės 
apmokėti daktaro ir ligoninės 
skolas kokios man užsikrovė. 
Lietuvių laikraštininkai biedni, 
taip vos pragyvena, o jeigu už
eina liga tai sveiks dingęs.

APIE SAVE NIEKO NEŽI
NOM. Tik sirgdamas žmogus 
pats apie save imi galvoti. O 
kaip mažai apie save žinai, ir 
dar mažiau nori žinoti! Gulė-

room 
hun- 
visi- 
back

the

or 
A 
in

colors so 
the Latin 

countries’ tastes, the Spanish 
comfortably seated the several 
dred Lithuanian delegates and 
tors. Around one side and the 
was a raised portion where
guests reclined in an inclined posi
tion to listen to the verboise and 
sometimes lenghty and meaningless 
discussions. Across the front of the 
room behind a long table sat the 
tribune-like officials in whose fate 
the organization has been placed 
and are now upon the reviewing 
stand, testing whether this man 
that- man is worthy of his hire, 
mere formality. Elections are 
the bag here as elsewhere.

It happened that the Socialists 
by a neat coup-de-etat gathered 
enough votes to their cause to make 
the elections overwhelmingly unbal
anced. Fractional disputes contribut
ed the greatest single factor for 
the victorious. Long before I have 
said that conventions, in general, ac
complished the least in the greatest 
length of time. To this point this 
convention came in a close 
was beaten only by a 

Mr. Gegužis, retiring

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLUBO SVABUS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Demokratų Klubas 
laikys svarbų special} susirin
kimą šį penktadienį, Liepos 13 
d., nuo 8 vai. vakare, šiame 
susirinkime bus užgirta kandi
datai Į Įvairias valdiškas vie
tas apskrities, valstijos ir Kon
gresą, kuriuos reikės nominuo
ti Rugpjūčio 14 d. Ypatingai 
svarbu kad musų pačių kandi
datas į Ohio Valstijos seimą, 
Klubo pirmininkas John T. De- 
Righter, gautų visų pritarimą 
ir agitaciją.

Esat kviečiami į šį susirin
kimą ne tik nariai bet ir visi 
Lietuviai piliečiai, kad turėtu
mėt progą tinkamai sužinoti už 
ką nominacijose balsuoti.

Valdyba.

VESTUVĖS. Liepos 14 d. 
atsibus vestuvės senų “Dirvos” 
skaitytojų pp. Jono ir Magda
lenos Šmigelslkių sunaus Albi
no, po antru vyru Prano Viš- 
tarto, nuo 1328 E. 55 St.

šliubas bus naujos parapijos 
bažnyčioje, pas Kun. Karužiš- 
kį, o vestuvių pokilis tą pat 
dieną Lietuvių salėje. Tėvai 
ir jaunavedžiai mano tą dieną 
turėti daug savo giminiu ir 
draugų.

Linkėtina jaunavedžiams lai
mingos ateities. Rep.

De-
• legatų buvo 14Ų nuo 36 sky
rių. Organizac’ja turi 41 sky
rių.

Konvencija priėmė rezoliuci
ją pritaikytą užtarimui mažų 
namų savininkų. V. Šūsnis.

APSIVEDĖ. Liepos 7 d. 
apsivedė p-lė Elzbieta Bikaus- 
kaitė, iš Brooklyn Heights, 
Cleveland. Vyrą gavo svetim
tauti. Rep.

SMAGI “CARD PARTY”. 
Jau buvo “Dirvoje” rašyta kad 
Ona Pečkaitienė rengia “korta- j

STONIS
ESTAURAN' 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

R T

vimo vakarėlį” savo sodelyje. 
Taigi visi demokratai ir bal
suotojai, atsilankykit. Pelnas 
skiriamas kampanijai Jono T. 
DeRighter’o, kandidato į Ohio 
valstijos seimą.

Vakarėlis Įvyksta antradie
nį, Liepos 17 d., nuo 8 v. vak., 
po antrašu 6028 Superior avė. 
Tikietas 25c. Dovana bus prie 
kožno stalo, bus užkandžių ir 
šaltų gėrimų. Visi turėsit ge
ra laiką ir paremsit musų kan
didatą. ' Rengėjai.

(Jeigu antradienio vakare lytų, 
kortavimas bus sekantį, trečiadie-1 
nio vakarą.)

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

Yea 
In the Unit 
Cauda and 
įiihunia ar

I
CS20 Supę

SUPERIOR CAFE
The Superior Cafe ir owned and • 

operated by a group of Lithuanian 
men Anderson, Tulauskas and Pe- of St. George’s parish will be held 
chulaitis of Cleveland. Located on Sunday, July 15th, at Haag’s Grove, 
an advantageous site, the intersec- Various attractions are being- 
tion of Giddings Road with Superior * lined up for all comers aiming to 
Avenue, it is able to be of utmost ' present 
service to the Lithuanians and the i 
general public.

Two parts make up the cafe. A 
third of the building is devoted to 
bar room 
as long as 
the other 
garden.

The beer garden 
in a light, soothing 
of brighter coloring, generally har 
monizing with the spirits of the | 
schuper 
Dancing on an excellent flood sur- ' 

11 11-1 I 4. 1 1 ’ 1 1

ST. GEORGE’S PARISH 
PICNIC

The first regular annual picnic

\'oJ9a most enjoyable and a 
most pleasant outing.

Dancing, races, eats and drinks 
are bound to fulfill anyone’s appe
tite not mattering how large or in 
what direction it is.

The committee- urges 
take, advantage of the 
rangements by simply

facilities, having a bar 
any in the locality while 
part is

man which the Lithuanians should 
be proud of to call their own. At
torney Uvick, of Detroit, and his 
wife, were present with their very 
pleasing ways. Also Miss Uvick, 
a very charming daughter, who 
dances so elegantly was present 
She is also an artist of some repute.

Pittsburgh delegates were, at least 
some of them, Miss Milda Virbickas, 
a very capable pianist and person
ality girl. Mr. Pivaronas and Dr. 
Joanna Balltrusaitis represented the 
elderly group of Pittsburgh.

From Youngstom, hails Miss Rose 
Lucas, songster who performed very 
delilghtfully for the delegates. Cleve- 
lalnd was well represented with 
Ann Karpius, Mr. and Mrs. Wilkelis: 
recruiting from North Olmstead. Mr. 
P. J. Zuris, Helen Baltrukonis, Mr 
John Brass, Mr. and Mrs. Pclter 
and other delegates.

From New York comes Mr. V. 
Buksnaitis, Demie Genaitis, Colum
bia U. graduate with her very New 
Yawkish manners and diction, Mr. 
J. J. Slikas, Mr. A. Mikalauskas, 
jovial man, with his pals, Mr. Klin- 
ga and Mr. Valaitis.

Miss Edith Pilvelis, of New Ha
ven, Conn., typical southerner in 
custom, and a nurse at that, with 
her mother, Mrs. Pilvelis.

Dr. Drangelis of Chicago, whose 
wife is now in the Chicago Opera 
Company.

Dr. J. J. Sims (Simolunas) once 
of Cleveland, (from Detroit.

Attorney N. Rastenis, brother-in 
law to Helen Baltrukonis, from Bal
timore.

Many, many other people may be 
added to this impressive list but 
space does not permit. This con- , 
vention, believe, presented a group I 
of Lithuanian people which in the 
future will cut the pace toward a 
finer, more sincere and trustworthy 
congregation of responsibe, respect
able professional class, unbound by 
any dogma or fanaticism except as 
They themselves would have others 
do unto them. Lithuanians will 
rise only as the people will rise 
themselves, no more, no less.

strictly a beer

is finished off 
green with bits

welders and strutters. '

on all sides by tables and 
smoothly through the two

rounded 
gliding 
lighted arches represents the height 
of pleasure from the merry-makers. 
Phil and his Pals score a big 
playing for the dancers.

A real place for a couple or 
entire family to escape from 
drugging influences of an unevent
ful life into the realm of smoothy 

as 
and 
all

pleasantries with the hearts 
the blueish smoke which churls 
twirls upward leaving behind 
cares until a new day dawns.

hit

an 
the

VISITING
Miss Mitzi Loskoski, of DuBois 

Pennsylvania, is visiting at her 
brother’s home here in Cleveland. 
Miss Loskoski liped in this city for 
some years but the attraction of 
our fair city was too great for her 
so she succumbed and intends to 
make her home here again.

•jtuiiiiniimiuiiin..... IIIIIIIIIIIIU'-

everyone to 
day and ar- 
being there.

Dr S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

DANTŲ GYDYTOJAS
Sugryžo iš Europs ir prak
tikuoja senoj vietoj

<5902 SUPERIOR AVE.
Tel. ENd.‘ 1378.
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Naujas Garadžius y
! Atsidarė naujas garadžius if | 
I kur taisoma už žemas kai-įj į 
I nas, Kreipkitės. (31) H 
’ SUPERIOR E. 65TH U

GARAGE
6513 Superior Ave.

|

VASAROS
ORO SPECIALS

I

DA
IR DARBI

. Akron, C 
j re and Rt 

Įninku stre: 
■ baigti. Sti’f 
| Įninku du 
| Houston. 
I taipgi stre: 

bininkai. 
didelis sus 
riu su stre 
ta trys vy 
žeista.

Danbur 
bėlių ir 
streikas i 
eių laiko 
sibaigė. 
000 darb

Huntsv 
į streiką 
jų iš ap 
tikima k 
valstijoje 

užsidaryti 
tis. Viso 
darbininkų 
valstijos a 

Valdžia 
gali kilti vi 
jų streikai 
audėjai jsis

Minneapoi 
sustreikavo 
ferių, sulail 
reikmenų iš 
rengimui ria 
ra pinnesnia 
po pašaukta 
tijos milicija.
Butte, Mon 

a 4,000 vark 
Slinku. Pa: 
lies su stre: 
Gelžkeliu d 

fe padaugėję. 
?et ant ge 
U089 darb 
i 3oš. daugi. 
įVįjpatj mėn 

a daugiau 
jšnesj š. i

S Chicago, 
in miesto 
įhėmė j d; 
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Bobby Geltman’s Orchestra \ 
Ekstra Sekmad. Po pietų Šokiai!

SKRYBĖLĖS

first. It 
whisker.

president 
after eighteen years in that post,
gave up the position by not running 
again. He is one of the most cool, 
level-headed adminjstrtitors one should 
expect to see. An able man in all 
respects. He has a professional ap
pearance that outdoes some attorneys 

For his 
unswerving devotion to the organiza
tion, the delegates presented him 
with a gold watch, his name inscrib
ed upon the back cover and the 
lengh of faithful service to a good 
cause. This presentation was a 
most heart wrenching and most 
solemn event that occurred' at the 
convention. He accepted the well 
earned gratuity symbolizing his long 
service with great humility, 
of his appreciation were 
He could say no more. Tears, tears 
not of scorn, of hate—but tears 
which are priceless: that cannot be 
bought; were those 'of the retiring 
president. His simple, soulful words. 
All that he could say was, “I thank | “Hitlerio 
you”.

Thursday,—going back a day since 
we were ahead of our story,—is 
the one day which is to be remem
bered by all. The banquet and dance 
in the beautiful, aristocratic ball
room of the Hotel Fort Shelby. 
side from the honorary guests others 
were seated about round tables af
fording a good view for all. At 
our table sat only a group of young 
people. Incidentally, the young peo
ple were very thinly represented at 
the convention, 
speeches and one 
the entertainers 
very ; 
Uvick, 
master 
chicken 
meal, tasty 
deared lips.

Dancing
floor was the pinnacle of the even
ing’s entertainment, while the cock
tail room served as an in-between 
The lounge was thronged with dele
gates and visitors celebrating the 
near-end of a perfect week.

So many fine, uprighteous per
sonages were present that I shall 
mention but a few that were per-

damas kelioliką dienu ligonine- i and doctors we have seen.
je sau vienas, turi laiko apie 
tai pagalvoti.

žmogus padirba ir žino apie 
visokias mašinas; išstato di
džiausius budinkus kuriuose ne
trūksta nieko; ištiria žemių gi
lybes, juras, kalnus, žvaigždy
nus. Bet kad patyrinėti apie 
savo kūno sudėjimų mažai kas 
tesivargina. Gerai dar kad yra 
daktarai, kurie žino apie žmo
gaus sudėjimą....

AUTOMOBILISTAI. Polycli
nic ligonine stovi prie Carnegie 
gatvės, o ta gatvė yra tik au
tomobiliams važinėti.

Besiklausydamas automobilių 
važinėjimo pamaniau: Pilni be
protnamiai žmonių, bet dar ne 
visi bepročiai ten uždaryti — 
reiktų daugybę automobilistų 
beprotnamiuose uždaryti už to
kį jų pramuštgalvišką važinėji
mą. (Bus daugiau)

SVEČIAI. “Dirvos” redak
ciją aplankė šie svečiai:

M. L. Vasil, iš New Yorko, 
“Tėvynės” spaustuvės narys, 
gryždamas iš Chicagos, kur ap
silankė po SLA. seimo.

J. Bučinskas ir A. Varkulis, 
SLA. seimo delegatai iš Bing
hamton, N. Y., kurie taipgi ap
silankė Chicagoje.

Povilas Kazlauskas su duk
rele Jeane, iš Detroito, “Dir
vos” skaitytojas. Dalyvavo lai
dotuvėse p. Lazickienės. Kaz
lauskas seniau gyveno Cleve- 
lande.

Ona Dregotienė iš Chicagos. 
Ji viešėjo pas St. Jogminus.

CHARLES J. BILLS išva
žiavo atostogų į Dubois, Pa., 
pas savo tėvus ir kitus gimi
nes.

Kambaris Išsiduoda
Išsinuomoja gražus didelis 

kambaris, vyrui arba mer
ginai, yra ir garadžius auto
mobiliui; paranduosim pi
giai. (29)

J. Pečiulis
1248 E. 79 St. arti Superior.

K. TAMKUS
Per dešimts metu Clevelando Lietuvių vaistininkas

ATIDARĖ PIRMOS KLESOS APTIEKĄ 
po antrašu

83. 1 SUPERIOR AVE.
® Užprašau jus nors s; ki atsilankyti. Ačiū. K. Tamkus. @
© ' ©

Words 
checked.;

ALLEN THEATRE
Vyskupas Schrembs ir trys kiti 

žymus katalikų kunigai buvo pama
tyti pirmlhikinj parodymą filmos 

Terorai”. Ši filmą bus 
] rodoma šią savaitę ir kitą Allen 
Teatre, Euclid avenue ir E. 12 St. 
Tai yra tikri paveikslai iššmuge- 
liuoti iš Vokietijos, parodanti kaip 
ten persekiojama Romos Katalikų 
bažnyčia. Parodoma išdaužyti lan
gai su šventųjų vaizdais ir kiti baž
nytiniai dalykai sugadinti.

Parodoma žiaurumai prieš Žydus. 
Kitų šalių lankytojai matoma arti 
prie Hitlerio, kuris išrodo kaip ge
ras draugas.

Beer Garden Vodvil
Septynios Puikios Blondinės 
tes Sisters — Eddie Gilronani

šiandien—Sekmad. po piet ir

Transportacija nuo Rex Drug 
Store, Broadway ir Milas 

Tiesiog . Parką
Dykai įžanga — Dykai parking

Maudymosi Siutai
VYRAMS IR VAIKINAMS

$1.95 ir $2.95
TRUNKS 69c — 81.00 — $1.50

ŠIAUDINĖS
81.00 ir daugiau

SLACKS
81.69 ir $1.95

šilkiniai Kaklaraiščiai 25c.
19c pora
79c ir daugiau
VAIKAMS

VYRAMS

Kojinės
MARŠKINIAI

SLACKS
81.00 ir 81.50

THE KRAMER & REICH
lUIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHUIIII'IIIIIMIIIIIIIIIIIullinillllllluli'

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Dr. Vinco Kudirkos Pas. Draugija

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1--3 ir 7—8 p. p

7002 Superior Avenue
Kampas Giddings Rd.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6497 Superior Ave.
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438—

able 
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Short snappy 
round of songs by 
introduced by the 
likeable Attorney 

who was the 
Delicious

and 
Detroit, 
ceremonies, 
served in a many course
as the mild dew on en-

on the silver-polished

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas. 
geras ir nebrangus. 
Owners — 
Roofing 
GRAFF

Darbas
Home

J. W.
7313 Myron av.

Furnace & 
Co.
(Lietuvis)

GArf. 9269-R

Parsiduoda du Lyriški Akor- 
dionai puse kainos. Taipgi pri
vatinės lekcijos pas (30) 
. NOTARIS ACCORDION

SCHOOL
3311 E. 55 St. ML 4447

Piknikas
RENGIA SLA. 14 KUOPA

Atsibus sekmadienj

LIEPOS-JULY 22 D
NAUJOS PAR. DARŽE

18022 Neff Road — prie Lake Shore Blvd. 
Įžanga 25c. Apanaičio Orkestras. Pradžia 1 vai.

SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 29

J. MAČUTO DARŽE (buvusiam Andersono) 
(ant Green Road j pietus nuo Euclid)

Bus geras arkestras šokiams — pradžia 10 v. ryto 
Įžanga ypatai 20 centų.

Cafe ir Restaurantas
Senai žinomas Clevelandietis

A. Wirbickas
užlaiko gražią užeigą

Alinę ir Valgyklą
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

and BOWLING ALLEY 
6923-27 Superior Avenue

—DINE and DANCE—

(Šokiai buna ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir 
sekmadienio vakarais. Muzika kas vakaras)
ALUS — DEGTINĖ — SKANUS VALGIAI

Vic Anderson
Visi užkviečiami atsilankyti.

Frank Tulauskas John Peculaitis

t gėRė 127 J 
W-Perei- rerej 

potvir 
x]°i? tavo pr; 
* 60 žmo 

kaustai

112 milijoi


