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Akron, O. — General Ti
re and Rubber Co. darbi
ninkų streikas nutarta už
baigti. Streikavo 1,400 dar
bininkų daugiau mėnesį.

Houston, Texas. — Čia 
taipgi streikuoja uostų dar
bininkai. Liepos 16 d. kilo 
didelis susirėmimas streike- 
rių su streiklaužiais, nušau
ta trys vyrai ir keli kiti su
žeista.

Danbury, Conn. — Skry
bėlių ir kailių darbininkų 
streikas po devynių savai
čių laiko šiose dienose pa
sibaigė. Streikavo virš 1,- 
000 darbininkų.

Huntsville, Ala. — Išėjo 
į streiką apie 15,000 audė
jų iš apie 20 aūdinyčių ir 
tikima kad visos Alabama 
valstijoje audinyčios turės! 
užsidaryti streikui plečian
tis. Viso skaitoma į 22.000 
darbininkų dirbančių šios 
valstijos audinyčiose.

Valdžia susirupinus kad 
gali kilti visoje šalyje audė
jų streikai jeigu Alabama 
audėjai įsistreikuos.

Minneapolis, Minn. —Čia 
sustreikavo 7,000 trokų šo
ferių, sulaikydami visokių 
reikmenų išvežiojimą. Iš
vengimui riaušių kokios bu
vo pirmesniame streike, ta
po pašaukta į miestą vals
tijos milicija.

Butte, Mont. — Streikuo
ja 4,000 vario kasyklų dar
bininkų. Pasikartoja peš
tynės su streiklaužiais.

Gelžkelių darbininkų ei
lės padaugėję. Birželio m. 
šymet ant gelžkelių dirbo 
1,054,089 darbininkai, arba 
10 nuoš. daugiau negu per
nai tą patį mėnesį, ir 1 nuo
šimčiu daugiau negu Gegu
žės mėnesį š. m.

East Chicago, Ind. — Ga
ry ir šio miesto plieno dirb
tuvės paėmė į darbus 40,000 
darbininkų, darba padalin- 
damos po kelias dienas, kad 
daugesnis skaičius galėtų 
dirbti.

Teneriff, Kanarių salos. 
Penki vyrai nuteista mir
ties bausmėmis iš kelioli
kos suimtų sąryšyje su nu
žudymu dviejų sargybinių 
laike streiko.

Miškų užžiurėjimo armi- 
jon šį pavasarį paimta 160,- 
000 naujų vyrų. Iš jų 110,- 
000 yra paimti į pasišalinu
sių vietas ir 50,000 daugiau 
paimta ir pastatyta į miš
kus kur yra didelė sausra. 
Šiems vyrams ir jų darbui 
paskirta $12,500,000.

STREIKAS NYKSTA
San Francisco, Liepos 

19 d. — Generalio strei
ko našta ant viso biznio 
San Francisco plote tre
čią dieną streiko pradėjo 
lengvėti. Liepos 18 d. 
federates ir miesto val
džios atstovai pradėjo su 
unijų vadais tartis strei
ko užbaigimui.
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STREIKO PRADŽIA
San Francisco, Calif. — 

Liepos 16 d. čia kilo gene- 
ralis darbininkų streikas, 
suparaližiuodamas visą .ju
dėjimą mieste ir apielinkė- 
se. Sustojo veikę gatveka- 
riai ir visokis kitokis susi
siekimas nutraukta. Sulai
kyta išvežiojimas prekių ir 
susisiekimas telefonais.

Streikas kilo pasekmėje 
jau kelios savaitės besitę
siančio laivų darbininkų 
streiko. Jų streikuoja apie 
12,000. Jiems prijausdami, 
metė darbus ir sustreikavo 
keliolika desetkų tūkstan
čių visokių kitokių šakų 
darbininkų — ir streikuoja 
viso arti šimtas tūkstančių.

Neužteko to. Streikas 
pradėjo plėstis visu Didžio
jo vandenyno pakraščiu ir 
tuomi dar labiau pablogino 
padėtį.

Visos streikuojančios uni
jos yra susijungusios su A. 
Darbo Federacija.

Prisibijant riaušių, ir ne
susipratimų, į streiko sri
tis atsiųsta valstijos kariu- 
menė su kanuolėmis ir kul
kosvaidžiais.

Pirmą streiko dieną San 
Francisco mieste minia už
puolus išplėšė krautuvę ir 
padarė daug nuostolių.

Streikeriai pavelijo tiktai 
tam tikrą judėjimą reika
lingą žmonių sveikatai ir 
gyvybei.

STREIKERIŲ REIKA
LAVIMAI

Laivų darbininkai reika
lauja unijos pripažinimo ir 
uždarytų durų neunijis- 
tams; kontrolės darbininkų 
samdymo agentūrų, trum- 
nesnių darbo valandų ir po 
$1 į valandą vietoje iki šiol 
mokėtų 85c.

Profesionališki nepasiga- 
nėdeliai, svarbiausia komu
nistai, kurie visu pakraščiu 
zujo per kelis mėnesius, iš- 
kurstė darbininkus strei
kuoti. Kalti ir kapitalistai 
kad nei kiek nenori prisi
taikyt prie darbininkų rei
kalavimų.
KOMUNISTAI NUKEN

TĖS DAUGIAUSIA*
Streiko srityje komunis

tai, kurie nori būti agitato
riais ir kurstytojais prieš 
kapitalistus, sutiko sau at
kaklius priešus pavidale iš 
kitos puses suorganizuotų

PRIGĖRĖ 127 JAPONAI 
, Tokio. — Pereitą savaitę 
kilusiuose potviniuose Ja
ponijoje buvo pranešta žu
vus apie 60 žmonių. Tik
ros žinios nustato žuvusių 
skaičių 127. Nuostolių pa- ___ r___ ___ ________
daryta už milijonus dol. {tokių pat atkaklių karšta

galvių. Antrą dieną gene
ralio streiko, San Francis
co mieste pradėjo siausti 
savanorių Amerikonų krau
jo jaunimo būriai, kurie da
ro užpuolimus ant komunis
tiškų įstaigų ir jas naikina.

Iki šiol Amerikoje valdžia 
leidžia komunistams laisvai 
veikti ir nėra budo nuo 
jų apsiginti. Taigi piliečiai 
imasi prieš komunistus jų 
pačių priemonių.

Vienas po kitam komu
nistų lizdai užpulta, daužy
ta kas tik buvo sudaužomo, 
ir daug komunistų areštuo
ta. Užpulta komunistų na
mas kur buvo jų įvairios įs
taigos, darbininkų teatras, 
filmų foto lyga, sporto klu
bas, knygynas, tarntautinio 

į apsigynimo centras, ir ko
munistinio laikraščio išleis-
tuvė. Viskas ten išgriauta, 
išdaužyta.

Užpuolikai, atvažiavę di
deliais automobiliais, užgu
la komunistų lizdą, palikę 
tik lužmenas leidžiasi kitur.

Taip tai komunistai su
silaukė antro lazdos galo 
sau.

Streikuojanti darbininkai 
turi savo unijų vadus, jie 
komunistų visai nereikalau
ja, tik komunistai visur len
da ir varo savo revoliucinę 
propagandą. '

DEPORTUOS SVETIM
ŠALIUS

Suimti streike svetimša
liai kurie kelia riaušes arba 
kursto kitus prie riaušių ir 
daro nuostolius, bus depor
tuojami. Daugeliui komu
nistų prisieis gryžti ten 
iš kur atvyko, jeigu jiems 
Amerikoje negerai.

STREIKAI PRIEŠ UŽ
EINANČIUS GERUS 

LAIKUS
Nors tokie dideli gene- 

rališki streikai komunistus 
džiugina kaipo ženklas ar
tėjimo pasaulinės revoliuci
jos, Amerikos kapitalistiš
ki dalykų žinovai sako kad 
streikai visada užneša ge
rus laikus. Paveizdan, 1917 
metais Suv. Valstijose bu
vo streikų 4,450, o 1930 m., 
kada buvo prasti laikai ir 
darbininkai norėjo laikytis 
prie darbų, buvo tik 653 
streikai.

Amerikos darbininkų ko
va už būvį nutaškyta krau
ju, šimtai žmonių žuvo ir 
nuostolių padaryta už mili
jonus dolarių įvairiais tur
to ir medegos sunaikini
mais.

NORI TARTIS KARO 
ATLYGINIMAIS

Berlinas. — Vokietijos 
vyriausybė pranešė Suvie
nytų Valstijų ambasadoriui 
Berline jog nori pradėti 
apkalbėti karo atlyginimų 
mokėjimą Amerikai sulyg 
Dawes ir. Young plano.

HITLER ŠAUDĖ KI
TUS KAD JĮ KITI

NENUŠAUTU 
--- F----Berlinas. — Liepos 13 d. 

Vokietijos kancleris Hitler 
sakė labai karštą kalbą per 
radio gindamas savo pasi
elgimą Birželio 30 dieną, 
kuomet Nazių savitarpinia
me sukilime tapo sušaudyta 
arti pusantro šimto žmonių. 
Hitler pasakė kad jo įsaky
mu sušaudyta 77 asmenys, 
ir kad tas reikėję daryti iš
vengimui kad kiti jo nenu
šautų ir kad nereiktų nu
žudyti desėtkus tūkstančių 
žmonių kilus naminiam ka
rui. Jis pats sako davė įsa
kymus sušaudyti tuos kurie 
buvo kaltininkais išdavys
tės. Jis sako tą ir toliau 
darys jeigu bus reikalas.

Hitler pagaliaus pasiry
žo taikytis su Žydais — jo 
pastanga Žydus nuneigti 
baigėsi jo didžiausiu pralai
mėjimu prieš visą pasaulį.

Savo kalboje reichstage 
Hitleris pasakė kad tautai 
reikalinga parama visų žy
mių piliečių be jokių skir
tumų, ir pasiryžo apdova
noti visus karo veteranus 
“garbės kryžiais”, kuriuos 
gaus visi, neišskiriant ir 
Žydus.

SUDEGINO SENAS KE- 
.. LINES IR PINIGUS .

Vinita, Okla. — Raymond 
Brock susitaupė $1,000, no
rėdamas plačiai pavažinėti 
Įsitaisė sau naujus rubus ir 
senus sudeginęs ėjo j gelž- 
kelio stotį nusipirkti tikie- 
to. Kada įkišo į kišenių 
ranką pinigų nerado — at
siminė kad pinigų iš senų 
kelinių visai neišsiėmė....

Lenkijoje šios savaitės 
pradžioje ištiko dideli po- 
tviniai, spėjama kad bus 
žuvę apie desėtkas žmonių.

27 sudegė. Maldnamyje 
netoli Sankarnakoil, Indi
joje, laike ceremonijų kilus 
gaisrui sudegė 27 žm.

6 užmušta. Montreal. — 
Susimušus gatvekariui su 
troku Liepos 17 d. užmuš
ta 6 žmonės.

Septyni užmušta. Pran
cūzijoje kareiviai rado už
silikusi iš karo laikų ka- 
nuolės šovinį. Vienas pa
ėmęs šovinį žaisdamas me
tė į kitus vyrus, šovinis 
sprogo, septyni kareiviai 
užmušta.

30 užmušta žaibo. Serbi
joje Liepos 16-17 naktį lai
ke smarkios audros ir per
kūnijos žaibo užmušta apie 
30 žmonių ir išmušta daug 
avių. Nukentėjo laukai.

Penki užmušta. Vienno- 
je, Austrijoj, laike komu
nistų muštynių su socialis
tais užmušta trys žmonės. 
Kiti du užmušta panašiose 
riaušėse kitame mieste.

TURISTAI PRALEIS 
4 BILIJONUS DOL.

Turizmo reikalų žinovai 
sako kad šią vasarą Suv. 
Valstijų gyventojai į vai 
rioms kelionėms juromis 
į kalnus ir į kitas valstijas 
praleis arti keturių bilijo
nų dolarių. Tik vienų au
tomobilistų kelionės atsieis 
arti $3,000,000,000.

Šių metų turizmas pasi
vys 1929 metų turizmą.

Per pastarus keturis me
tus turizmas žymiai apma
žėjo.

GUBERNATORIUS
UŽĖMĖ VALSTIJOS 

ROTUŠĘ

BAISI AUDRA LIETUVOJE
ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSČIUOSE — JO- 
NIŠIKO, PAPILĖS, SKAISGIRIO, MEŠKUI
ČIŲ, GRUZDŽIU — VISKAS IŠNAIKINTA
Liepos 1 d. Šiaulių 

je siautė baisi audra, 
milžiniškus nuostolius.

apskrity- nesnius trobesius.
padarius
Apia ją

šiaip.

Audra praslinko, palikdama 
šiurpų vaizdą. Visi pasėliai, 
tiek žiemkenčiai, tiek vasaro
jus, bulvės, daržai, pievos ir 
ganyklos paliko su žemėmis su
maišyta. Vietoje siūbuojančių 
javų lauko beliko tik dirva. 
Paukščiai, naminiai ir lauki
niai, kurie nesuspėjo pasislėp
ti, buvo ledų užmušti. Pilni 
vaisių sodai taip pat visai nu
niokoti. Ledai nudaužė vaisius, 
net lapus ir smulkesnes šakas 
nukapojo, beliko tik stagarai.

Labiausia nukentėjo Joniš
kio, Papilės, Skaisgirio, Gruz
džių ir Meškuičių valsčiai.

Joniškio vallsčiuje audra pa
darė nuostolių apie 3800,000 lt., 
Papilės valsčiuje — apie 400,- 
It. Kituose valsčiuose nuosto-

Bismarck, N. Dak. — Čia 
ištiko vienas iš keisčiausių 
šių laikų nuotikių: Guber
natorius Langer tapo teis
mo atrastas kaliu ėmime 
dalies bedarbių uždarbio ražo “Lietuvos Aidas
gaunamo iŠ valdžios, dir-1 Ilgą laiką buvęs nepaprastai 
busiu prie viešų darbų. UŽ j gražus oras sekmadienį (Liepos 
tai jam priteista pasitrauk- I d.) ėmė drumstis. Kai kas 
ti iš gubernatoriaus vietos, i jau spėjo kad po didelėls saus- 
Bet Langer greituoju davę ros turės būti nemažas ir lie- 
įsakymą valstijos milicijai, kuris atgaivintu labai iš- 
užėmė valstijos namą ir ap-1 troškusia že sutaisvtŲ pasė. 
saukęs karo stovj atsisako ]ius Tač|au nįekas nelaukč fo 
pasitraukti. Jis sako kad , . , ,. 1 , ,panaudos visas galimas ka. kas įvyko Liepos 1 d. vakarop, 
ro spėkas pasipriešinti jo Rel,s apskrities valsčius 
išmetimui. Gal reikės fe- už£ul® tamsus debesys, pakilo 
deralės kariumenės šauktis; baisus viesulas. Jau kur kas iš 

tolo buvo jaučiama besiartinan-
Keisčiausia tame pusė tai ti Dievo rykštė. Oras labai at- 

ta kad jis rado sau sekėjų, vėso. Iš debesio pasipylė ledai, 
kurie paklausė Langer’o ko- kaip pasakoja, net iki karvelio 
mandos, nors _ kaipo . kalti- j kiaušinio didumo. Audra nai- 

fn hnti visi! , . . . ... ...kino viską: pasėlius, medžius. 
Šėldamas viesulas griovė silp- liai irgi nebus menkesni.

jo šalininkus nugalėti.

mandos, nors 1 
ninkas jis turėtų būti visų] 
pasmerktas.

4 UŽMUŠTA VIENNOJ
Vienna, Austrija. — De

dant pastangas suvaržyti 
Nazių (Hitleristų) veikimą 
Austrijoje, šiose dienose 
žuvo keturi žmonės ir bom
bomis padaryta daug nuos
tolių iš Nazių agentų pusės. 
Jie neužsileidžia Dollfuss’o 
pastangoms juos naikinti.

MEŠKOS SUDRASKĖ SA
VO SARGĄ

Denver, Colo. — Dvi di
delės meškos, laikomos par
ke, išėlusios nuo karščio, 
užpuolė ir sudraskė senuką 
savo sargą, 70 m. amžiaus. 
Tas senukas per 20 metų 
su jom buvo apsipratęs ir 
dabar inėjęs į jų žardą be 
baimės jas pakibino. Už
kabintos meškos puolė jį 
draskyti ir net kitų sargų 
šaudymas jų neatgrąsino. 
Po sudraskymo, abi nulin
do i savo urvą. Palengva 
jas išvilioję laukan, paskiau 
policijantai abi sušaudė.

Už sudraskymą žmogaus 
jokie parkų žvėrys nepalie
kami gyvi.

LIETUVOS-ANGLI
JOS DERYBOS 

BAIGTOS ’
Kaunas. — sugryžęs į Kau

ną Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas prekybos derybose su 
Anglija dir. K. Bizauskas pa
darė sekantį pranešimą:'

“Derybos nors ir ėjo sun
kiai, bet buvo sklandžios. Sun
kumų derybose patyrėme del 
to kad Lietuva ypatingai buvo 
paliesta Anglų plano padidinti 
savo bekonų gamybą. Del šios 
aplinkybės turėjo būti mažina
ma importo kvota Lietuvai. Vis 
dėlto Anglai stengėsi suprasti 
sunkumus kurie kyla mums są
ryšyje su bekono kvotos suma
žinimu, ir derybos ėjo ta kryp
timi kad butų išlygintas abiejų 
kraštų prekybos balansas. Del 
sutarties jau galutinai sutarta. 
Tikimasi kad šios savaitės pa
baigoje (apie Liepos 9) sutar
tis bus pasirašyta. Pasirašy
mas įvyks Londone”.

Visa Lietuvos delegacija jau 
iš Londono gryžo. Sutartį be 
abejo jau pasirašė Lietuvos 
ministeris Anglijai, B. K. Ba
lutis.

EUCHARISTINIS KONGRESAS KAUNE IR 
PRADŽIA “PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS”

rankutėse.
Prisikėlimo bažnyčia statyti 

planuota jau keliolika metu ir 
įvairus projektai buvo paga
minta. Ta bažnyčia skiriama 
paminėjimui Lietuvos prisikė
limo. A.

arki-
Dan-

visi
Bu-

Už mišką siūlo pramones ga
minių.

Kai kurios Belgų ir Vokiečių 
žinomos firmos kreipės į atitin
kamas musų Įstaigas siūlyda
mos pramonės dirbinius keisti Į 
miško medžiagą. “L.U.”

Kaunas. — Birželio 28 d., iš
puoštame gėlėmis, vainikais ir 
vėliavomis Kaune prasidėjo pir
mutinis tautinis Lietuvių eu
charistinis kongresas. Kongre
so atidarymo iškilmės vyko ar- 
kikatedroje-bazilikoje. Pradžią 
paženklino bažnyčių varpų gau
desys.

Į kongreso atidarymą atvyko 
Tautos Vadas A. Smetona, ly
dimas ministerių ir aukštųjų 
karininkų. Atidarymo iškilmė
se dalyvavo arkivyskupas 
ropolitas J. Skvireckas, 
vyskupas Pr. Karevičius, 
žigo vyskupas O’Rurke, 
Lietuvos vyskupai, vysk,
čys iš Romos, šv. Sosto atsto
vas Lietuvai mgr. Arata ir vi
sa daugybė kitų žymių 
nų„

Iš visos Lietuvos į 
suvažiavo pervirš 60,000 
ninku.

šio eucharistinio kongreso 
proga Kaune iškilmingai pa
šventinta kertinis akmuo pra
dėtos statyti Prisikėlimo baž
nyčios. Bažnyčia statoma že
maičių ir Aušros gatvių k.'.m- 
pe. Akmens šventinimo iškil
mė buvo viena iš didžiausių 
apeigų kokios tame kongrese 
suruošta. šventinimo apeigas 
atliko pats Kauno arkivyskupas 
metropolitas Skvireckas. Da
lyvavo Prez. Smetona ir daugy
bė kitų žymių žmonių.

Kertinis akmuo yra parvež
tas net iš Alyvų Kalno, iš šven
tos žemės. Akmuo su tam tik
romis apeigomis į šventinime 
vietą buvo atgabentas su tam 
tikromis ceremonijomis encha- 
rištiniame kongrese dalyvau
jančių vaikučių. Vaikučiai, mat, 
buvo įtraukti aktiviais šios vi
sai tautai paminklinės bažny
čios statybos rėmėjais — pir
mutiniais aukautojais,
radą priėmė pats Tautos Va
das, Antanas Smetona. Pra
ėjo keli tūkstančiai vaikučių, 
suvežtų iš visos Lietuvos. Su 
bažnytinėmis vėliavomis, su 
tautinėmis vėliavėlėmis, kurių 
geltonoji spalva į kryžių su
kryžminta, su Įvairių religinių 
ir tautiškų obalsių plakatais, 
su didelėmis baltomis lelijomis j

asme-

Kauną 
maldi-

Jų pa-

KIEK LIETUVOJE 
YRA VALDININKU 
Neseniai tam tikroms Lietu

vos įstaigoms pavyko suršyti 
kiek išviso Lietuvoje yra val
stybinėse ir savivaldybių įstai
gose tarnautojų. Pasirodo kad 
valstybės įstaigų tarnautojų 
šiuo metu visoje Lietuvoje yra 
28,224. Valdininkų skaičius 
nuolatos auga. Per paskuti
nius penkerius metus, jų skai
čius padidėjo 2,124.

Visi Lietuvos valstybinių įs
taigų valdininkai yra paskirsty
ti atskiromis ministerijomis. 
Pasirodo, kad daugiausia val
dininkų turi susisiekimo mini
sterija, būtent 7,940. Toliau 
eina švietimo ministerija su 6,- 
482 valdininkais; vidaus reikalų 
ministerija su 4,665 vald.; 
žemės ūkio ministerija su 4,500 
vald.; teisingumo ministerija— 
1,535; krašto apsaugos ministe
rija—1,406; finansų ministeri
ja—-1,241; ir mažiausia val
dininkų turi užsienių reikalų 
ministerija—190, ir valstybės 
kontrolė — 163.

Savivaldybės Įstaigų valdinin
kų žinios yra surinktos tik iš 
didžiosios Lietuvos. Išviso jų 
yra 3001. Jų skaičius taip pat 
auga. Per pastarus penkeris 
metus, jų skaičius padidėjo 400. 
Daugiausia tarnautojų turi 
Kauno miesto savivaldybė, bū
tent 561. Šiaulių savivadybės—i 
327 ir Panevėžio — 235. Ma
žiausia tarnautoji! turi Trakų 
apskrities savivaldybė — 58, 
Zarasų — 65 ir Kretingos—84.

Tab.



PITTSBURGH© PADANGE
Gedulingas Paminėji
mas Lakūnų Mirties 

Pittsburghe

Miestas 
lų ir kiti 
mus kad 
tų atstatytas iš vietos.

turi ir kitų skanda- 
vadai kelia reikalavi- 
mayoras McNair bu-

Rep.

CHARLES SAWYER
Kandidatas į Ohio Valstijos Gubernatorius

BROOKLYN© - N. Y. IR N. J.
ŽINIOS

PERMAINĖ BIZNĮ
Garwood, N. J. — Plačiai ži-

Šį sekmadieni, Liepos
Pittsburghiečiai rengia

22 d., 
iškil

mingą ir gedulingą paminėji
mą žuvimo musų tautos gar
bingų vyrų, Dariaus ir Girėno. 
Ap vaikščiojimą rengia Lietu
vių Ūkės Klubas ant Birutos 
kalno.

Gerbiamieji, kas jaučiat rei
kalingumą atiduoti pagarbą 
tiems musų tautos didvyriams, 
atsilankykit į viršminėtą vie
tą, ir visi bendrai pagerbsime 
juos už jų didį pasišventimą 
musų tautos garbei ir paau- 
kavimą savo gyvasčių Lietuvių 
vardo pakėlimui.

Bus gražus programas, bus 
kalbėtojų Lietuvių ir Ameri
konų. Taipgi bus ir linksmes
nė dalis — šokiai, prie to bus 
visokių užkandžių,
riama Dariaus-Girėno 
lo statymui. Įžanga 
mai.

Atsilankykite visi, 
jauni, atiduoti tiems
dvejopą pagarbą: paminėti jų 
mirtį ir paremti jų paminklo 
statymo darbą. Komitetas

IŠDEGĖ 100,000 AKRŲ 
MIŠKŲ 

Pennsylvanijos valstijoje 
pavasarį jau išdegė apie šim
tas 
net 
gu

Šį

tūkstančių akrų miškų — 
keturis kartus daugiau ne 
buvo išdegę pereitą

PHILADELPHIA

metą.

PA
I.. T. PARAPIJOS PIKNIKAS 

Tautiškos Katalikų Šv. 
parapija rengia didelį 
Liepos 22 d., Vytauto 
Prasidės 10 vai. ryto 
iki vėlai vakaro.

Lietuvių T. 
sada surengia 
mus piknikus, 
liko rengėjai 
padaryti viską 
slankiusieji 
tenkinti.
r užkandžių, ir šokiams puiki 
muzika. Kviečia Rengėjai.

iuiet.
Marijos 
oikniką 
Parke.
r tęsis

sų valstijos problemų. Jis ne
turi palinkimo daryti ‘politiškus 
prižadus’, visada nori būti ap
sprendžiamas iš savo darbų ne
gu iš žodžių. Jis nesinaudoja

Ohio valstijoje leidžiami di
deli Schipps-Howard dienraščiai 
kaip tai Cleveland Press, Cin
cinnati Post, Columbus Citizen, 
Akron Times Press, Youngs
town Telegram ir Toledo News-į karštomis oratorijomis gyrimui 
Bee, užgyrė kandidatūrą Demo-1 savęs.
kratų partijos kandidato į gu-1 “Musų pasitikėjimas juomi 
bernatorius, dabartinio Lieute-įir jo darbais pastiprinamas tuo 
nant Governor Charles Sawyer, i faktu kad jis nelošia abiem ga- 

Tie laikraščiai, kurie tradici- Į lais prieš vidurį. Jis neužsta- 
niai laikosi nepriklausomi poli- to valstijos ateitį pasiekimui 
tikoje, pareiškia kad Mr. Saw-į sau politiško laimėjimo. Jeigu 
yer “yra geriausias prospektas I bus išrinktas, jis jis užims vie- 
Demokratiškame lauke”. f tą rieapsįsunkindamas save ne-

Kalbėdami apie Mr. Sawyer,ištesė j amais prižadais. Ir mes 
Scripps-Howard editorialai sa-Įtikime kad jo būdas perstiprus 
ko: I leistis kam nors užsimesti

“Charles Sawyer yra gabus Į ant sprando.” 
advokatas, ir pasekmingas biz
nio žmogus. Kada buvo jau
nas žmogus, jis stojo visuome
nės pusėje kovoje už apšvari-

jam

Pelnas ski- 
pamink- 
nemoka-

seni ir 
lakūnams

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ
SE UŽMUŠTA 50 ŽM.

Pereitą metą Pittsburghas 
turėjo antrą vietą automobilių 
nelaimių mažumu, šymet js.u 
dalykas pasikeitė: per pirmus 
šešis šių metų mėnesius auto
mobiliais užmušta 50 asmenų, 
kas yra pusiau perdaug tokiam 
miestui kaip Pittsburghas.

NORI MIESTO PRIŽIŪRIMŲ 
LOŠIMO IR PALEISTU

VYSTĖS ĮSTAIGŲ
Pastaru laiku Pittsburghe 

pradėjo išeiti aikštėn kad su 
policijos žinia ir protekcija vei
kia Įvairios lošimų vietos, gem- 
blerystės ir ištvirkimo urvai.

Skandalui išėjus į viršų, už
vesta tyrinėjimas.

Tyrinėjimui einant, miesto 
mayoras McNair pasireiškė už 
pavelijimą mieste užsilaikyti 
tokioms įstaigoms po mieste 
valdybos kontrole ir priežiūra, 
tinkamai aptaksuotos. kad 
to miestas turėtų ineigų.

Tas mayoro pareiškimas 
purtė 
butų 
meti, 
vystė

Prie to nebus prieita, galima 
užtikrinti, tačiau kad tokios 
vietos veikia nelegališkai, slap
tai, dargi po policijos protek
cija, tai yra aršiau negu buvo 
praeitame šimtmetyje.

iš

šu
taidaugelį žmonių, nes 

gryžimas į praeitą šimt- 
kada Amerikoje paleistu- 
buvo įstatymiška.

K. parapija vi- 
gražius ir links- 
taigi ir šio pik- 
deda pastangas 
puikiai, kad at

bulų viskuo pa- 
Bus visokių gėrimų

FĖRAI. šv. Elzbietos ligo- 
linės naudai rengiama dideli 
'erai Seserų ligoninės darže. 
Atsibus du vakaru, Liepos 20 
r 21. Kadangi ši ligoninė yra 
suteikus tūkstančiams sergan
čių medikališką pagalbą nemo
kamai, taip pat ir Lietuviams, 
odei patartina ir Lietuviams 
♦silankyti į tuos fėrus ir kiek 

’•g Įima paremti.
DARBAI MAŽĖJA. Per ke- 

uris mėnesius šį pavasarį dirb
tuvės dirbo kaip padrikusios, 
zpač didėses dirbtuvės. Dabar 
ose gamyba jau pradėta ma
žinti, taigi daugybė darbinin
kų netenka darbų. “D.” Rep.

Mew Haven ir Ansonia 
Conn.

IŠVA-DVIEJŲ SLA. KUOPŲ 
ŽIAVIMAS

SLA. 142 kuopa iš New Ha- 
zeno ■ ir 66 kuopa iš Ansonia 
išrinktos komisijos smarkiai 
darbuojasi surengti puikų ben
drą išvažiavimą, kuris įvyks 
Liepos 29 d. Indian Grove Par
ke, šalia garsaus Savin Rock, 
West Haven, Conn.

Rengėjai užkviečia minėtų 
kuopų narius skaitlingai atsi- 
'ankyti 'į šį išvažiavimą. Taip
gi kviečia visus Lietuvius vie
tos ir iš aplinkinių kolonijų at
silankyti, tuomi vieni kitus* lan
kydami sueisim dar į antimes- 
le pažintį ir ilgiau galėsime 
išsilaikyti šiame krašte kaipo 
Lietuviai.

Išvažiavime bus visokių pa
įvairinimų. Rengėjai.

IŠ BRAZILIJOS
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 f 
kreipkitės į “Dirvą”, pridėdami!
po 5c již persiuntimą, nes visas gryžus Kun. Sugintai iš šiau- 
50c už fotografiją eina Į fon-jrinės Amerikos, kur jis surin- 
dą. Galit susidėti keli viename i ko aukų apie 100,000 milreisų, 
mieste ir parsitraukti sau po jau susirūpinta Lietuvių baž- 
fotografiją atminčiai.) | nyčios statymu Sao Paulo mie-

“DTRVA” | ste. Lietuviai turės savą mald-
D1KVA įnamį tikybiniams reikalams at-

6820 Superior Ave. Cleveland Į likti. “A.ž.”
sMiijjiiiiiii!iiiiiiiiiHiiiiiiiiii7ijHiiiniiiij|iHiiiHBiiiriiiiiiiniriiiliTiiiiiiiiiiuiljiiiiiP^

Tėvai buvo mokytojai
Charles Sawyer paeina iš 

ikytojų tėvu ir pats vienu 
nimą valdžios savo mieste Cin- Į kį1.6uvo mokytojas, taigi 
cinnati. Du metai atgal jis bu-j °®1. Pažysta mokytojų padėt}, 
vo draftuotas kandidatu į lieu-Į kokmje sunkioje ji atsidūrus 
tenanto gubernatoriaus vietą. ■u<ĮJe valstijoje pastarais me- 
Toje vietoje, kaipo Ohio Valsti-1 
jos Senato pirmsėdis, jis ture-! Sawyer o tėvai abut buvo mo
jo santikius su visais svarbiau-. kytojars ir jo tėvas^ tik 1932 
siais valstijos reikalais.

“Lieutenanto gubernatoriaus 
vieta yra svarbi tik atsitikime 
gubernatoriaus mirties. šaip 
gi lieutenanto gubernatoriaus 
pareiga yra pirmininkauti Se-1 
natui, be tesės dalyvauti deba
tuose, ir gali balsuoti tik kada 
pasidaro dvi lygios pusės. To- Į 
kiu budu Mr. Sawyer’o rolė bu
vo atidaus tėmvtojo, ne kaipo 
dalyvio, visko kas einasi valsti
jos įstatymdavystėje. Keletą 
kartų kada jam prisiėjo balsuo
ti jis balsavo už visuomenės 
interesus”.

Toliau kalbant apie užgyri- 
mą Mr. Sawyer’o, Scripps-How
ard laikraščiai sako:

“Jis supranta kad reikės il
go studijavimo ir tyrinėjimų 
išradimui išeigos daugeliui mu-; šokiuose jų reikaluose.

jos Senato pirmsėdis, jis ture-Į

SOCIALISTŲ PRAKALBOS
Mums Clevelandiečiams tan

kiai prisieina svečiuotis pas 
Detroitiečius, ypatingai kuomet 
pasitaiko koks iškilmingesnis 
prietikis, šį sykį dalyvavome 
Kun. I. Boreišio išleistuvėse į 
Lietuvą, kuris važiuoja pasivie
šėti vasaros metu. Man išgy
venusiam Detroite nemažą lai
kotarpį buna įdomu kiekvienas 
svarbesnis šios kolonijos Lietu
vių įvykis, taigi pasistengiu 
atsilankyti į juos, ir taipgi mė
gstu pasidalinti savo įspūdžiais 
su šio laikraščio

Mes nuvykom 
pietų Birželio 30 
išleistuvės buvo
sekančią dieną, sekmadienį, tai 
turėjome progos aplankyti ke
letą savo draugų ir net daly
vauti Adv. Bagočiaus prakal
bose, kuris tapo išrinktas SLA 
prezidentu tą dieną pasibaigu
siame SLA. seime.

Apie pačias prakalbas 
ko daug kalbėti, kadangi 
kalbėtojas yra socialistas 
ir jo visa kalbos išvada
jog tik “socializme išganymas”. 
Pažiūrėsim kaip gerai jis Su
sivienijimą socialistiškai “ga
nys”, tada pamatysim kaip to
li nuo darbo yra jo žodžiai.

Po'Bagočiaus kalbėjo .p. Gri
gaitis', “Naujienų” redaktorius..
Jo kalbos tema buvo ta pati Į Programo 
kaip 
del 
kuo 
bose

skaitytojais.
Į Detroitą po 
d., o kadangi 
rengiama tik

nėra 
pats 

todėl 
buvo

nio- 
lai- 

pui-

I metais pasitraukė iš mokyme 
po 51 meto darbavimosi moky
klose Cincinnati ir aplinkiniuo
se miesteliuose.

Charles Sawyer gimė 1887 
metuose tais laikais vadinama- 

Į me kaime Madisonville. Aukš- 
i tesnius mokslus ėjo pats pel- 
1 nydamas sau duoną, patarnau
damas prie stalų kolegijos mo- 

Į kiniams, prižiūrėdamas pečius 
J ir rašinėdamas kolegijos žinias 
laikraščiams.

Išėjęs Oberlin College jisai 
mokytojavo, paskui pasiryžo ir 
stojo į Cincinnati teisių moky
klą, kurią pasekmingai baigęs 
tapo advokatu.

Jis niekad neužmiršo savo 
mokytojavimo dienų ir buvo 
nuolat pagelbėtojas ir patarė- 
mokytojams ir mokytojoms vi-

p-lė čižauskaitė ir čižauskas; 
iš Pittsburgho — p-lė N. N., 
mokytoja; ir Arėjas Vitkaus
kas, svečias iš Lietuvos. Visą 
tvarką vedė daug pasidarbavęs 
M. J. Šimonis.

Papietavus, vykome pažiūrė
ti Detroito gražaus parko Belle 
Isle, ir pamatyti baigiamą sta
tyti Kun. Coughlin’o šv. Tere
sės bažnyčią, kuri yra sujung
ta su jo radio stotimi, ši baž
nyčia patartina aplankyti kiek
vienam kuris Įdomauja nepa
prasta arkitektura bei skulptū
ra šio 20-to amžiaus, 
tai žavėjantis vaizdas.

Dariaus-Girėno Atmin
ties Pagerbimas

Brooklyn. — Sekmadienį. 
Liepos 15 d., 4 vai. po pietų, 
Floyd Bennett aerodrome, iš 
kur Darius ir Girėnas pakilo 
Į savo kelionę pereitą vasarą, 
įvyko labai 'įspūdingos milita- 
res apeigos paminėti metines 
sukaktuves Dariaus-Girėno iš
skridimo didžiai transatlantinei 
kelionei j Kauną, kurioje jie, 
pavyzdingai perskridę vande
nyną, Vokietijoje žuvo.

Po pietų, 4-tą valandą, prie 
Grand Stando aerodrome, ku
riame jau sėdėjo keli tūkstan
čiai žmonių, didelė dauguma 
Lietuviai, atmaršavo Lietuviai 
kareiviai ir legionieriai. Prieš
akyje Lietuvos ir Amerikos di
delės gražios šilkinės vėliavos. 
Vienoj pusėj estrados sustoja 
kareiviai, kitoj — legionieriai. 
Prasideda iškilmės, kurias va
dovauja Lietuvių Legiono Da
riaus-Girėno posto adjutantas 
KĮ, Jurgėla. Paprašo 16-to pul
ko kariumenės kapelioną iš 
Governors Island, N. Y. Majorą 
J. Head, atskaityti maldą. Mi
nia sustoja, malda atskaityta. 
Toliau: kareiviai taip pat 16-to 
pulko iš Governors Island, ve
dami puskarininko Ječiaus, iš
šauna salves pagarbai, trimitai 
sugriežia “taps” (ilsėkitės).

Toliau, perstatytas Lietuvos 
Generalinis Konsulas Pulk. P. 
žadeikis paskaito atitinkamą 
gražią paskaitą Anglų kalba ir 
pasako trumpą kalbą Lietuviš
kai. 'Dar perstatoma Ameriko
ne garsi lakūnė, didelė gerbėja 
musų žuvusių lakūnų, p-lė Vio
la Gentry, ii pasako trumpą 
jausmingą kalbą idealizuojan
čią mirusius karžygius.

Toliau keletą žodžių pasako 
aerodromo užvaizdą p. Adams. 
Galįaus pašaukiamas “Ameri
kos” redaktorius Vilniškis ta
ria kelis žodžius, pakviečia su
sirinkusius klausyti radio pa
skaitų surištų su Dariaus-Girė
no minėjimu ir atsilankyti baž
nytinių apeigų ir salėj civilių 
apeigų paklausyti antradienį.

Tuom militarės apeigos bai
giasi. Kareiviai ir legionieriai 
numaršuoja, prie administraci
jos namo išsiskirsto.

Amerkos vėliavą nešė P. Ši
monis, Lietuvos vėliavą — M. 
Sabienka. Vėliavų sargai bu
vo Smitrus ir Raudonaitis.

Reporteris.

apkaišytas. Viduje pats savi
ninkas Valasaitis lengviau su
žeistas, jo žmona, ir su jais 
važiavę P-lės šv. Apreiškime 
parapijos vargoninkas muzikas 
Jonas Jankus ir jo žmona, ži
noma dainininkė, paplukę krau
juose, atrodo mirtinai sužeisti. 
Poni Jankienė dar pavojingiau 
stiklų apipjaustyta.

Kiti kartu važiavę, Palubins
kas ir Antanas Radzminas su
žeisti lengviau. Rep.

nomas Lietuvių veikėjas p. Bu- 
bėnas, ilgus metus laikęs mė
sos krautuvę, šiomis dienomis 
savo biznį, 58 North avė., Gar- 
woode, permainė, Įsteigdamas 
tuo pat adresu alinę.

Šiame miestelyje yra dar dvi 
Lietuvių alinės: tai Pašukonies, 
20 North avė., ir česnulio, 252 
North avė.

Miestukas labai gražus, bet 
•Lietuviu nėdaugiausia.
tuos 
dėti, 
j uos

Ir apie 
nieko nei spaudoje negir- 

“Dirva” bene pirmutinė 
primenanti.

ELIZABETH, N. J

Tikrai

dieną 
įvyko 

surengta iš- 
Dalyvavo virš

Didele Nelaime Lietu-

IŠTRĖMĖ LIETUVIUS. Bra
zilijos vyriausybės nutarimu 
tapo ištremti du Lietuviai, Po
vilas Astrauskas ir Juozas Da
niliauskas, iš Brazilijos terito
rijos, kaipo pavojingi visuome
nės tvarkai asmenys.

Tai vis ‘svieto lyginimo’ dar
bų pasekmė, kas priveda prie 
to kad Lietuviai ne tik patys 
kenkia savo reikalams bet

fotografijas j ištremiami iš krašto..
BAŽNYŽIĄ.

= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Lithuanian Funeral Hpme

E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
S 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
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763

net

PAGERBIA DARIŲ-GIRĖNĄ 
PAVEIKSLU

Musų paveikslų ir kalendorių 
leidėjas, Lithuanian Press sa
vininkas p. Laukžemis (189 
New York Ave., Newarke) pa
gamino ir išleido puikius spal
vuotus didelius Dariaus-Girėne 
paveikslus su jiems projektuo 
jamu statyti paminklu ir “Li- 
tuanicos” atvaizdais. Paveik 
sius p. Laukžemis parduoda pc 
25c vieną. Galite jų* jau gauti 
pirkti.

Brooklyne paveikslai parduo 
darni Lietuvių muzikos krautu
vėje, 560 Grand st.

Įsigykite gražių paveikslų ii 
atmindami musų didvyrius 
pagerbkite juos.

(Paveikslus galima gauti ir 
“Dirvos” knygyne.)

ELIZABETH. N. J. — Ge
ras Lietuvis, Petras Smolens- 
kis, Liepos 21 d. rengia atida
rymą savo puikios alinės, ant
rašu 525 Bayway.

DRAUGIJŲ CENTRALINIO 
KOMITETO SUSIRINKIMAS
Antras susirinkimas Elizabe- 

tho Lietuvių Draugijų Centra- 
linio Komiteto įvyko Liepos 8 
d., Lietuvių Laisvės sąlėje. Su
sirinkimą atidarė pirmininkas 
P. Savickas, o protokolą perei
to susirinkimo skaitė pagelbi- 
ninkas rast. Džiovalis. Pas
kiau sekė raportas komiteto 
kuris darbavosi prie surengimo 
šokių vakaro Gegužės 30 d. 
Raportas priimtas su pagyri- 
nu, nes nors sunkiose aplinky
bėse padaryta dar $20.70 pel
no;

Pelnas paskirta antro skridi
mo rėmimui.

Taipgi buvo nutarta rengti 
kas nors Dariaus-Girėno pa
minklo Fondo naudai. Komi
tetas tuo reikalui rūpintis susi
deda sekantis: P. Savickas, M. 
Kunitienė, K. V. Baltramaitis.

Paminėjimui vienų metų su
kaktuvių Dariaus ir Girėno žu
vimo, tapo nutarta užprašyti 
šv. mišias Liepos 17-tą ryte ir 
surengti prakalbas vakare. Pa
sitarti su vietos klebonu Kun. 
J. Simonaičiu vardan Draugijų 
Centralinio Komiteto buvo iš
rinkti : M. Gedminienė, M. Ku
rilienė ir K. V. Baltramaitis.

K. V. B.

SUŠAUDĖ ŽMOGŽU
DĮ BARZDAITĮ

PAGERBĖ DARIŲ-GIRĖNĄ 
PER RADIO

Lietuvių radio per WMBQ, 
kuriuo vadovauja Ginkus, Va
laitis, Tarnas, Liepos 17 d. arti 
valandos laiko pašventė Da
riaus-Girėno metinių žuvimo 
sukaktuvių paminėjimui. Kal
bėjo Lietuvos Gen. Konsulas 
Pulk, žadeikis,, Dariaus-Girėno 
fondo pirm. Kun. Pakalnis, lai
kraščių redaktoriai, fondo ko- 

Strimaitis, iždi-

Kaunas. — Liepos 2 d. karo 
lauko teismas sprendė Motie
jaus Barzdaičio, Jono sunaus, 
10 metų amžiaus, kilusio iš ša
kio apsk., žvilgždaičių vai., Vil- 
trakič' kaimo, bylą. Teismas 
pripažino Barzdaitį kaltu tuo 
kad jis, išanksto susitaręs ir 
bendrui veikdamas su Motie
jum Narkeliunu, šie metų Ko
vo 7 d., norėdamas pasipelnyti, 
įtvyko pas savo kaimyną, Vil
trakių kaimo gyventoją, Juozą 
Vilčinską, nužudė Oną Vilčin- 
skienę ir Vilčinskų tarnaitę El
zbietą Kudirkaitę, sunkiai su
žalojo Juozą Vilčinską, kuris 
kitą dieną nuo sužalojimų mi
rė; sužalojo Vilčinskų giminai
tį ir kitus asmenis; sumušę 
visus ir manydami kad jie jau 
negyvi, pagrobė 481 litą pini
gais, 16 vekselių 2050 litų su
mai, dokumentus ir įvairių 
maisto dalykų, ir pagaliau pa
degė namus, savo pėdsakų pa
slėpimui. Sudegė visi trobesiai, 
gyvuliai ir inventorius.

Sužeisti Kevelaitis ir Keve- 
laitytė iš degančio namo iššo
ko per langą. Tai pastebėję 
piktadariai dar šaudė į Keve- 
laitį, bet nepataikė.

Kitą dieną policijos suima
mas Nerkpliunas nusišovė, o 
Barzdaitis buvo suimtas.

Už visa tai, Liepos 4 d. Bar
zdaitis tapo karo lauko teismo 
sprendimu sušaudytas. “L.A.”

viams
Brooklyn. — Liepos 15 d., 

kelias minutas prieš 4 valandą, 
prieš pat programo prasidėji
mą Floyd Bennett aerodrome, 
puikus didelis Packard auto
mobilis, važiuodamas apie 40 
mylių per valandą, visu smar
kumu smogė i Floyd Bennett 
aerodromo didelį geležinį stul
pą, ir visas automobilio prieša- 
kis ir motoras sutriuškinti, čia 
pat “Dirvos” reporterio akivai
zdoje.

Pribėgo jūsų reporteris ir 
štai ką patyrė. Automobilis 
yra Antano Valasąičio, “Gar
so” duonos išvežiotojo puikus 
karas, gražiai Lietuviškomis ir 
Amerikoniškomis vėlia v o m i s

Išleistuvių puota. Tą 
vakare Lietuvių salėje 
Kun. I. Boreišiui 
leistuvių puota.
400 asmenų, kas parodo pilnai 
užtarnautą atlyginimą Kun. I. 
Boreišiui nuo savo parapijom] 
ir vietos Lietuvių.

Programas susidėjo iš 
pu kalbų pritaikintų su 
įimais 
garbės 
išreiškė 
Tėvynę 
tarp kitko aplankyti savo mo
linos kapą.

Užbaigiant programą sudai
nuota išleidžiamajam jo myli
ma daina, “Leiskit į Tėvynę”. 
Baigiant dainą apsidairiau ap- 
linkui, patėmydamas per dau
gelį skruostų nusiritant ašaras, 

vedėjui, ir sykiu 
kaipo daugiausia pasidarbavu
siam surengime šių išleistuvių. 
M. J. Šimoniui priklauso daug 
garbės.

Kadangi publikos dalyvavo 
, | virš 400, ir • kadangi valgomi 

daiktai, gėrimai ir net salė bu
vo tam tikslui padovanota vie
tos biznierių, todėl atliko gra
žaus pelno, kuris visas paskir
tas Vilniaus Lietuvių našlai
čiams. Garbė jums, Detroitie- 
čiai (westsaidieciai), lai jūsų 
darbuotė, jūsų vadų vadovystė 
esti pavyzdžiu kitoms Ameri
kos Lietuvių parapijoms.

trum- 
lįnkė- 
Pats 

savo kalboje
Kun. Boreišiui.
svečias
savo širdies traukimą į 
ir pasakė jog važiuoja

ir pirmojo kalbėtojo, to- 
klausytojams jau nebuvo 
domėtis. Publikos prakal- 
buvo nedaug.

IŠLEISTUVIŲ DIENA
Sekmdienį, Liepos 1 d., prieš ■ 

pradėsiant šv. mišias, Kun. L 
Boreišis, šv. Antano parapijos 
klebonas, pasakė trumpą atsi
sveikinimo kalbą, kuria dauge- 

i lį sugraudino, ir tuomi pavedė 
savo pavaduotojui vienuoliui 
B. Pauliukui parapijos reikalų

Į vedimą. *
Po bažnytinių pamaldų sekė 

j pietus svečiams iš kitų miestų, 
kuriuose dalyvavo aukščiau mi- 

Į nėti kunigai ir daugelis "vieti- 
j nių. Iš kitų kolonijų svečiai 
į buvo šie, įskaitant ir mane su 
“šonkauliu”: iš Clevelando: pp. 

i Palukaičiai, iš Grand Rapids—

NORĖJO SVETIMOS GARBĖS
Detroito Moterų Są j ungos 

54-ta kuopa minėjo savo 15-kos 
metų gyvavimo ir veikimo su
kaktuves. Bet vietinė “artis
tė”, norėdama daugiau save

Įsitėmykite, viskas tą 
dieną, tą pačią valandą 
pačioj šv. Jurgio 

salėj. Skirtumas
para- 
tiktai

pirmi-
Medonienė pradėjo 

viskas eina švel- 
Bet kada “artistė” pra-

išgarsinti, sumanė surengti sa
vo 33 metų darbuotės sukak
tuves.
pačią 
ir toj 
pi jos 
tiksle.

Mot. Sąjungos kuopos 
ninkė p. 
programą ir 
niai.
dėjo aiškinti savo kromelį, ir 
Jono dainos skamba tiktai apie 
“artistę”, tada publikai pasi
rodė visai žvairas dalykas, ir 
net išsivystė į tikrą kermošių 
kada Jonas bėgiojo po salę j ieš
kodamas asmens kas perskaity
tų telegramą prisiųstą iš Cle
velando. Dar toliau net išvirto 
į skandalą kada pirmininkė ne
įteikė “artistei” briketo gėlių. 
Mat, pirmininkės nežinota kad 
“artistė” turi užsisakius sau ge
lių buketą.. . .

Už viską 
pirmininkės 
susirinkime, 
spendavimo 
kui.

tą “artistė” turėjo 
atsiprašyti kuopos 
kad išvengti su- 
neapribotam lai-

K. štaupas.

miteto sekr. 
ninkai Povilanskas ir Ambraze
vičius, 
Klinga, 
Urevičius ir visa eilė kitų. Mu
zikali programą išpildė muzikas 
Dulkė, p-lės Tamkiutė, Petrau
skaitė, Tamošaitienė, pp. Stan
kūnai ir Morkus.

New Jersey valstijos Lietu
viai taip pat gražiai pagerbė 
tuos musų lakumus, surengdami 
vakarą Liepos 17 d. Lietuvių 
salėje Newarke. Rytą atlaiky
ta pamaldos Lietuvių bažnyčio
je, vakare salėje paminėjimas 
su kalbomis ir muzikaliu pro
gramų. Principialis kalbėtojas 
buvo Jonas Valaitis, Lietuvių 
radio vedėjas; programą vado
vavo A. S. Trečiokas.

vicepirm. Mačiulis, D.
Jonas Valaitis, Adv.

JUOZAS OLŠAUSKAS 
IŠSISKUBINO LIETUVON

Liepos 14 d. pribuvo iš Chi- 
cagos ir laivu “Aquitania” per 
Angliją išvyko į Lietuvą 
dainininkas - kanklininkas 
zas Olšauskas.

Jis išvyko labai greitai 
ruošdamas, ir Lietuvoje 
vos kelias dienas, nes turi 
ti į Chicagą ir dalyvauti Lietu
vių Dienoje Pasaulinėje Paro
doje. Išvyko pasitarti su Lie
tuvos muzikais ir menininkais 
ir parsivežti vėliausių Lietuvos 
muzikos kurinių, ko taip grei
tai paštu negalėtų gauti! Mo
derniškai !

Olšauską į laivą palydėjo 
Trečiokas, Strimaitis. Valaitis 
ir keletas New Britaino Lietu
viu.

musų
Juo

pasi- 
tebus 
gryž-

KITIEMS KAS
SUNKIAIS

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage 

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

BEDARBIAMS IR 
NORI TAUPYTI ŠIAIS 

LAIKAIS
Kaip gyventi gerai be 

nesiūs, metus ir kitus, 
už centą nieko nepirkti 
lyginai be cento, 
taupyti ką jis 
džia, gaus visas pilnas žiifias prisių- 
sdamas man vieną dolari del pašto 
ir spaudos išlaidų. Tai nėra jokis 
formulas, bet teisybė, nes taip gy- 

| venų. J. K. M.
i 9607 S. San Pedro St.
, Los Angeles, Calif.

cento, mė- 
Reiškia nei 
ir gyventi 

Kas nori tą su- 
pragyvenimui pralei-
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Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS |
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1624 So. Western Ave,

H N. J.
Kapt. P. Jurgėlos paaiškinimas tiems kurie daro 

jam įvairius priekaištus del “antro skridimo”
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GAIŽAITĖS PRADINGIMAS — KONSULO 
IR JO KAMAROTV TYLĖJIMAS, ir tt.

negarbingu žmogum (pasirodo, 
tai buvo tik dirbtiniu budu iš
pustas burbulas). Kad jis toks 
yra, girdėjau pat pradžioj, bet 
vistiek niekur “nebėgiojau” ir 
nekenkiau tam skridimui.

Dabar tas lakūnas “atsilygi
na” ir išjuokia didžiausius sa
vo gerbėjus (juos vadina kiau
šinių pardavėjais, duonkepiais, 
ir kt.—ALTASS’ą) ir stengia-

ki sumanymai tik papildo vie- si prisigretinti prie paminklo 
nas kitą didesnei šių didvyrių. komiteto, 
pagarbai! i negerbiau

Įvairios Lietuvių kolonijos j biau kad 
dėjo aukų abiejų sumanymų Į Lietuvių 

, pra- (paminklo ir skridimo) vykdy-1 naudoti ir kratėsi Lietuvių vi-

Keli (o gal vienas, tas pats) 
asmenys, nesąžiningai prisiden
gę slapivardžiais, “Vienybėje”, 
"Amerikos Lietuvyje” ir kt. 
rašė kad aš neva esu ypatingai 
susirūpinęs kenkti antram skri
dimui Lietuvon. Kadangi taip 
labai susirūpinta mano nusi
statymu to skridimo atžvilgiu, 
čia šį-tą paaiškinu.

1933 m. rudenį rašiau,
eitą žiemą su keliais ALTASS. mui. Tuo tai-pu keli 2-ro skri- j suomenės siūlomos Lietuviškos 
centro komiteto nariais kalbė-' dimo organizatoriai kolonijose | pavardės. Arčiau jį žinojęs 
damas pareiškiau, ir dabar vėl. paminklui surinktus pinigus1 Amerikos Lietuvių Aero Klu- 
pareiškiu kad aš gerbiu visus j ėmė nepadoriai iš pasalų vilio- bas dar pernai paskelbė prie- 
darbus kurie tik nuoširdžiai ti “gyvam paminklui”, kuris Ižastis kodėl jo neremia. Bet 
sumanyti Dariaus-Girėno pa- daugelį suklaidino. Tokia prie-1 didžiausi jo gabintojai tik po 
garbai, ir gerbiu tuos lakūnus monė nėra padori: 
kurių net keli pasisiūlė kiek. draudžia viešai ir atvirai pra- jo. Aš tam aero klubui pati- 
pailginti Dariaus-Girėno nu-. syti aukų aiškiai reklamuoja-1 kėjau, nelaikiau to lakūno gar- 
skristą kelią. Tokie drąsus j mam reikalui, ne klastingai vi- bingu Lietuviu patriotu ir ne- 
Lietuviai tikrai verti pagarbos! j liojant paminklui suaukotus pi- turėjau iš ko duoti auką jo iš- 

. čia jau tikrai pasireiš- laikymui, važinėjimui ir brau
kė pastangos kenkti pamink- gaus lėktuvo pirkimui. Tai kas

. „ „ lui— kodėl? Bet vis del to į čia blogo jei pat pradžioje ne-
jie ryžtasi tai įvykdyti daugiau , neį paminklo komitetas (kaipo! mačiau to asmens kilnumo ir 
tautos negu asmens garbei. | kolektivas, kurio veikimui buvo' patriotiškumo, kurio per tiek 

Bet ir Lietuvos ir Amerikos! kenkiama), nei aš (kaipo atski-, mėnesių
Lietuviai mato kad pirmame i ras asmuo, kuris vaizduota kai-j organizatoriai ? 
skridime pasireiškė 100% 
lizmo ir kad antrame skridime 
to idealizmo yra mažiau ( 
domas lakūnas gauna algą; iš- 
anksto numatyta m e d e g i n ė 
nauda; patys idealizuojamieji 
lakūnai keičiasi). Bet, nežiū
rint to, nuskridus Lietuvon 
“Lituanica II’ vis dėlto įvyk
dys didelį žygį, kuris pasaulio 
gal jau nenustebins, bet Lie
tuviams suteiks džiaugsmo ir j 
pasididžiavimo. Tačiau visai' 
kas kita to skridimo organiza- j 
torių taktas bei darbai, kurie' 
visuomenės įvairiai įvertinami. 1 

Dariaus-Girėno paminklo su
manymas gimė ir jis pradėta 
vykdyti tuojau po didvyriško 
lakūnų žuvimo. Paminklo rei
kalą matė ir jam pritarė tau
tininkų, katalikų, socialistų ii 
nesrovinė 
Amerikos 
Ir tik po 
dom apie 
ganizavimą.

Patriotiškai Lietuvių visuo
menei siūlyta remti du dideli 

E sumanymai: 
£ paminklas ir 
| mas. Tat 

sumanymas yra vėlesnis, 
manau kad jo idėja negali ken
kti paminklui. Priešingai, Da-

rių-Girėną galima pagerbti į- 
vairiais budais: paminklais, 
knygomis, skridimais, pašto 
ženkleliais, draugijų pavadini
mais jų vardais, ir tt. Visi to-

Tokio žmogaus aš 
ir negerbiu, tuo la- 
jis norėjo duosnių 

patriotiškumu pasi-

kokio prašalaičio “didvyrišku
mo”, nes dabar ir pats ALTASS 
tuo netiki ir paskelbė apie sa
vo lakūną tokius faktus kurie 
jį žemina 
visuomenės 
Vanagaitis, 
aš nekaltas 
sumanytojai buvo pasirinkę 
kandidatu į tautos didvyrius ir 
pasamdę didžiam žygiui tokį 
asmenį kuriam ta tauta ar Lie
tuvybė niekad nerūpėjo ir kuris 
(sakoma) atsisakė skristi ge
resniu lėktuvu ir su geresniais 
prietaisais negu Darius ir Gi
rėnas nuskrido net Europos vi
dun.

Kalbu tik savo asmens var
du. Aš labai nudžiugau suži
nojęs kad “Lituanica II” pave
dama Įeit. F. Vaitkui, kurį 
(kaipo karininką ir aukštą mo-

PADĖKA

Kaip kiekvienas patriotas nigus. 
taip ii- aš tik pasidžiaugti ga-'' " 
lim tokiais drąsuosiais jeigu

ir plačios Lietuvių 
akyse. Taigi, nei 
nei kas kitas, nei 
kad antro skridimo 

buvo

niekas ne-j devynių mėnesių nusigręžė nuoikslą ėjusi) laikau garbinges-

idea-1 po antro skridimo “ardytojas”) 
c.ereagavom į tai. Man daro-

neįžiūrėjo skridimo 
Jie suklaidi

no ir “Vienybės” redaktorių, 
kuris iki paskutinės dienos

(sam- ■ ni priekaištai verčia mane tai garbino tą žmogų.
Praeitą žiemą keli ALTASS

niu žmogum ir patikimesniu 
negu jo pirmtakunas, kuris ir 
taip jau daug Dariaus-Girėno 
garbės nusinešė. Nežinau kiek' 
Vaitkus turi patyrimo aviaci
joje, bet esu tikras kad Ame
rikos karo lakūnas negali būti 
menkas lakūnas. Jei karinin
kas jaučia kad jis sugebėtų ge
ru lėktuvu ir su gerais prietai
sais vandenyną perskristi, — 
tikiu jam, gerbiu jo pasiryžimą 
ir nuoširdžiai linkiu jam sėk
mingai nuskristi Lietuvon! Jei 
turi Tėvynės meilės tai įvyk
dęs tą žygį jis bus Lietuvai 
naudingas. Baimingos kelio
nės, leitenante 1

štai mano pažiūros ir nuo- 
apie antrą skridimą ir

Birželio 24 d. Oaks Parke, 
Chicagoje, Dariaus-Girėno pa
minklo komitetas surengė ge
gužinę (pikniką) paminklo nau
dai. Pelno liko daugiau kaip 
$300, nežiūrint publikos negau- \ kad 
singumo.

čia paminėti asmenys gegu
žinės reikalams aukojo įvairių 
daiktų: Inž. B. F. Simokaitis, 
laikrod. K. Norkaitis, laikr. 
Kass, fot. Stankūnas, Kruko- 
nis, J. šukevičius, O. Aleliunie- 
nė, prov. Bielskis, prov. Dargia, 
Vaičienė, J. Stugienė, šamba- 
ris, V. Jucius (kapt. Dariaus 
brolis), aludžių savininkai A. 
Bieržinskis, Dargis ir Valanti- 
nas. K. Dariutė-Stulpinienė su
rengė bufetą, kur darbavosi 
Dariaus sesuo L. Dariutė-Nal- 
sonienė, pusseserė M. Rygienė 
ir kt. Daug tikietų pardavė K. 
Stulpinienė, J. Juraška, Dačio- 
laitė, Čeikauskienė, Am. Legi- 
jono Dariaus-Birėno posto rė
mėjos, ir kt. čižauskieyė išti
są dieną dirbo prie parko įžan- 
gos^ Juraškos sukviesti dar
bavosi: Venskus, Stočkus, Gu- 
dens, Binkis, Kardelis ir Mile- 

čižauskas ir J. Bubnis 
būrį talkininkų. Pasi- 
A. Kuizinas ir daug ki
bei moterų.

spauda ir plačioj i 
Lietuvių visuomenė, 
kokio mėnesio išgir- 
antro skridimo or-

Dariaus- Girėne 
antrasis skridi- 

nors šio skridimo i 
bet,

dabar paaiškinti.
Paminklo statymo komitetas j centro komiteto nariai man pa

keikia labai sunkiomis sąlygo- į šakojo gandus neva aš esu di- 
mis: veiklesnieji nariai pasida-į džiausiąs antro skridimo prie- 
ro išlaidų ir negauna jokio at-1 šįninkąs: mano įtakos dėka
/ginimo nei komišino (kai ku-1 “Dirva” ir “Margutis” negar- i monės 

sina skridimo ir dargi jam abu minėtus lakūnus, 
kenkia. Nesijaučiu toks ga
lingas ir niekad tų laikraščių j ka plunksną vartot ir taip la- 
redaktorių neįkalbinėjau remti bai mėgsta nuolat ką nors šmei- 
ar neremti bent kokį skridimą; žti, patarčiau vartoti ją kuriam 
jie turi savo nusistatymus 
tai jų dalykas.

ie asmenys skelbė kad komi- 
eto sekretorius gauna net 200 

i lolarių mėnesiui!); leidžiama 
•andai kad buvus Lietuvos kon- 

! ulato sekretorė pražudė pa
linki© fondo pinigus, ir tt.
Padorus žmogus pirmiausia 

.tsiklaustų paminklo komitete 
r fondo globėjų ir tik po to 
■alėtų “faktus” skelbti. Čia 
ėl pasireiškia pastangos ken
ti paminklui, kuris statomas 

Jariaus-Girėno garbei!
ą paminką statantis komitetas 
lesigina tomis pačiomis prie- 
nonėmis.

Antrasis skridimas buvo ne- 
štyrus pavesta vykdyti nežino
mam asmeniui, kuris per devy- 
lis mėnesius idealizuota, pasi- 
yžimu, idealizmu ir gabumais 

. tatyta greta Dariaus ir Girė
no (!), vadinta tautos didvy
riu ir net “žemaičių kunigaik- 
čiu”. Pagaliau visi jį ideali- 
avę laikraščiai ėmė laikyti jį

O tiems asmenims kurie mo-

nors rimtam tautos reikalui,

Betgi

“Margučio” re-, bet ne tarpusavio koliojimui ir 
daktorius pernai kartą man pa- j niekinimui, 
šakojo kad pas jį lankėsi at- galės sverti 
skirai lakūnas J. James ir keli —■L- --
asmenys prašydami už atlygi
nimą garsinti skridimą, ir kad 
jis atsisakė tai daryti. Kažkas 
priėjo keistos išvados kad aš 
čia kaltas (gal del to kad raši- 

Dariaus-Girėno paminklo 
Vanagaičiui ker

nes j is turi 
šalininkų (radio 

ir gali ne tik at- 
ir savo puolikus

Tada visuomenė 
atskirų asmenų 

ir nuopelnus. Turim

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kiti s karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
(GOD, HAVE MERCY ON US!)

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 100 pusi. Gražus tvirti apdarai.
Pinigines perlaidas (m ley orderius) siųskite:

“Dirva” 6820 Superior Ave Cleveland, O

nė j u 
reikalais?), 
syti neišdrysta, 
tūkstančius 
klausytojų) 
sikirsti bet 
primygti.

Nei Vanagaitis man, nei aš 
jam jokio nusistatymo neka
liau; vienas už kito darbus ne
atsakom.

Ir be reikalo antro skridimo 
vadovai pyko ant visų kurie 
nuo pat pradžios neįvertino kaž

\<JVEDU

Lin/ja

Iš Gothenburgo i Stockhonią ke
lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražią Švediją. Ši ke
lione jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laikų susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukia 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24

Išplaukia iš

Gripsholm
Kungsholm
Drottningholm
Gripsholm

valandos.

New Yorko

Liepos 25
Rugp. 18
Rugp. 25

Rugsėjo 6

agentą arbaKreipkitės į vietinį

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

vertę 
daug svarbių tautos reikalų— 
čia dirva plati visiems gabes
niems Lietuviams, kurių parei
ga savo gabumus naudoti kitų 
žmonių ir tautos gerovei. Tik 
jau šmeižikų niekas negerbs; 
jie patys gerai tą žino ir Jei 
to slepiasi. Manau kad kelią 
įvairiems šmeižtams gali pasto
ti tik redaktoriai, jeigu nedėtų 
tokių raštų, o ypač klastingais 
vardais pasirašytų. Pilietinė 
laisvė reikia naudoti kilniam 
tikslui. Kam gi reikia kuolus 
tašyti ant svetimų galvų?

Tautiečiai! jei daug energi
jos ir gabumų yra, naudokim 
juos tautos gerovei, bet ne jos 
skaldymui ir tarpusavio nieki
nimui. Vieningai ir su gerais 
norais daugiau naudingų dar
bų įvykdysim ir daugiau lai
mėsim. O tokiais laimėjimais 
visi pasidžiaugsimi

P. J urgėla.

ris. P. 
atsivežė 
darbavo 
tų vyrų

Gegužinę garsino Draugas, 
Dirva, Sandara, Margutis ir 
Naujienos, o taip pat Lietuviš
kų radio programų leidėjai: 
Margutis, Peoples Furniture 
Co., Progress Furniture Co. ir 
J. Budrikas. Peoples Furnitu
re Co., kaip visada, atvežė ir 
įrengė garsiakalbį.

Apiskaita bus paskelbta vė
liau. kai tikietų pardavėjai at
siskaitys.

Visiems čia minėtiems ir del 
pavardžių nežinojimo neminė
tiems asmenims talkininkams, 
įstaigoms, ir visiems atsilan
kiusiems toje gegužinėje, Da
riaus-Girėno paminklo statymo 
komitetas reiškia nuoširdžią 
savo padėką.

šį sėkmingą darbą įvykdė 
gegužinės rengimo komisija: 
J. Mickeliunas, Vaičienė, P. Či- 
žauskas, J. čeikauskas ir J. 
Bubnis.

Adv. R. Vasiliauskas, 
Paminklo stat. kom. pirm.

P. J urgėla,
Komiteto sekretorius.

JUOZAITIENĖPONI
IŠVYKO LIETUVON

Gerai žinomo Dr. Juozaičio 
žmona išvyko Lietuvon atosto
gų. Prie to, Juozaičių duktė 
mokosi Kaune, taigi mamytei 
pamatymas dukrelės bus labai 
prie širdies.

Poni Juozaitienė važiuoja į 
Vilkaviškio apielinkę, į Kapsi- 
ją. Laimingos kelionės. Rep.

PAJIEšKAU savo dėdžių gy
venančių Su v. Valstijose jau 
daug laiko. Kilę iš Veisėjų v., 
Šadžiunų k. Aš esu Antano 
sūnūs. Gyvenu Brazilijoj.

Juozas žedeika
Rua Mana No. 207

Sao Paulo, Brazil.

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.

Railway’s Pills
For Constipation

\ life. Be
_ J on your toa.

F*el wide-awake

USE

Radway’s
<Thc 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

What They Are:
A mild reliable vegetable laxative 
which does not gripe, cause distress 
or disturb digestion. Not habit Lonn
ing. Contain no harmful drugs.

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

At All Druggists
Radway & Co., Inc., New York, N.Y.

Chicagoje jau senai eina kal
bos kad pasitraukė iš Lietuvos 
Konsulato sekretoriaus vietos 
Leona Gaižaitė, dingdama be 
žinios. Mes buvom pranešę a- 
pie tai tūlas laikas atgal ir 
kartu išreiškėm pageidavimą 
___ p. Konsulo labai artimi 
draugai socialistai savo orga
ne “Naujienose” paaiškintų ka
me dalykas ir kas 
atsitiko.

Kodėl “Naujienos” 
nutylėjo? Ar butų 
jeigu Konsulas Kalvaitis nebū
tų artimas Grigaičio draugas, 
nors Grigaitis yra radikalas- 
socialistas, o Kalvaitis atstovas 
“fašistinės” valdžios?

Taigi su Konsuato sekreto
rės dingimu iškyla aikštėn dar 
vienas faktas: 
vauja Lietuvą, 
mais 
socialistams.

Nuo to laiko kaip Gaižaitė 
iš Konsulato dingo buvo deda
ma pastangos sužinoti kur ji 
yra, bet nieko nesužinota. Tuo 
pat laiku Chicagoje ėjo gandai 
kad su dingusia sekretore din
go didelė suma Konsulate bu
vusių pinigų, buk jos kamba
ryje buvę rasta paslėptu čekių, 
ir tt Tačiau nesant arti prieI ]ėjo jieškoti šoferio kuris 
Konsulo ir nežinant dalykų pa- £utiktJu bandyti skristi i Kau- 
deties nebuvo galima gandų ra-l W 1 • I liet.

. . Ta sensacija iškart atrodė
Bet per tą laikotarpi, per , ]vg abe1otin.a> bet vėliau pradė- 

apm du menesiu laiko, sociahs- iškėti ■ a tiesa _
tų ‘ Naujienos , kurioms Kai-, į^1 socialistai kalbina Lenkus 
valtis yra artimas žmogus, tei- lakunus Tik visa bėcla tame 
ke radio programus, kuriuose k , Lenkai šoferiai nežino kur 
teike įvairias žinias, bet apie į K randasį h. H nuskris. 
Konsulato sekretores dingimą į Varšava vietoje i Kauna! 
tarytum nieko negirdejo .... f -

Taip laikas ir bėgo, kurie ži-' -----------------
nojo teisybę, tylėjo, šlepe, tik , 
gandai plito. Tuo laikotarpiu, j 1 iiixn.
kiek žinoma, Generalinis Kon-' Liepos 14 d. mirė Liudvikas 
sulas P. žadeikis iš New Yor- J Kasperas, 54 m. amžiaus. Pa
ko darė reviziją Konsulato pa- ■ liko dideliame nuliūdime žmo- 
dėties, bet vis niekam nieko ne- Dą, sūnų,, dukterį ir kitus gi- 
pranešė nei apie Gaižaites pa- i mines. Palaidotas Liepos 18 d. 
sišalinimą nei apie tai ką ji pa-j su bažnytinėmis apeigomis iš 
darė. Apie tai jau buvo žino- šv. Teodoro bažnyčios.

galėjus nusižudyti, nors sako 
kad galėjo ir pasiduoti į kokią 
nors gydymosi įstaigą. Jos 
giminės sako kad ji prieš me
tus laiko turėjus nervų suiri
mą ir buvo pasidavus porai mė
nesių į ligoninę gydytis.

(Bus daugiau)

keliais

Konsulate

apie tai 
tylėjusios

Leit.
šęs

Kalvaitis atsto- 
bet sau žino- 

bendradarbiauja

Vaitkus Nepasira- 
Sutarties Skristi 

Kauną
Reporteris Chicagoj girdėjo 

naują “prašmatnybę” apie “an
trąjį skridimą”: buk antrasis 
“herojus”, James’o vietininkas, 
Vaitkus, kuris nepersenai apsi
vedė, kol kas dar nepasirašė 
ALTASSui sutikimo kad jis 
skris į Kauną.

Taigi, juo arčiau ateina “skri
dimo diena” tuo labiau lėktuvo 
šoferio padėtis darosi neaiški. 
Vadinasi, socialistų “antrasis 
skridimas” butų geras jeigu 
gautų kur kokį “šoferį”.

Bet tuomi dar viskas nesi
baigia kaslink ‘antro skridimo’, 
šoferiui teko nugirsti kad so
cialistų klikos diedukas Gri
gaitis ant tiek susirūpino šofe
rio reikalu kad net pas Lenkus 

! pradėjo jieškoti šoferio kuris

ma ir Lietuvoje, tik Chicagoje 
“viskas ramu”.

Konsulato Pareiškimas Anglų 
Spaudoje

Bet štai Liepos 13 d. “Chi
cago Tribune” patalpino Leo- 
nos Gaižaites atvaizdą ir Kon
sulo pareiškimą, kad Konsulas 
A. Kalvaitis prašo valstijos 
prokurorą jieškoti Leonos Gai- 
žaitės. Pasak Konsulo, Gaižai
tė apleido konsulatą 5 vai. po 
pietų Gegužės 24 d. palikdama 
kokį tai raštelį, kuris buvęs to
kio turinio:

“Įtempimas darosi per
sunkus. Atsiradau pietinėj 
miesto dalyje. Išvykstu į 
sanatoriją. Pasimatysime 
po mėnesio laiko.”
Jeigu Gaižaitė apleido Kon

sulatą ir paliko raštelį kad iš
eina sanatorijon sveikatos tai
sytis tai visgi galima buvo pa
žymėti laikraščiuose, nes ji bu
vo veikli mergina, kelių daugi- 
jų pirmininkė ar narė. Jeigu 
tokio pranešimo nepadaryta, tai 
buvo kokia nors priežastis.

Ta priežastis pagaliau paties 
Konsulo iškeliama aikštėn: L. 
Gaižaitė paliko $11,000 truku
mą Konsulato knygose.

Tas privertė tylėti ir konsu
lą ir jo prietelkas “Naujienas”. 
Pagaliau visgi turės paaiškėti 
ar tikrai ta $11,000 trukumą 
buvo ir keno, tie pinigai.

Toliau, kaip “Tribune” sako; | 
konsulas manąs kad Gaižaitė 1 bodumą.

Velionis paėjo iš Alsėdžio m. 
Telšių apsk.

Liepos 14 d. mirė Juozas Šir- 
vidas, 74 m. amžiaus. Liko dvi 
dukterys, du broliai ir daugiau 
giminių Amerikoje ir Lietuvo
je.

Palaidotas Liepos 18 d. Tau
tiškose kapinėse. Velionis pa
ėjo iš Lietuvos iš Striukių kai
mo, Tauragės aps., Šilalės par.

“GELBĖS SVIETĄ”
Chicagos socialistų gazieta 

paskelbė svietui kad dabar pra
dės gelbėti Lietuviškus biznie
rius. To garsaus darbo vedė
jas busiąs Kleofas Jurgelionis, 

tvėrėjas ' įvairių biz- 
kurinių, kurie mirė “džio- 
nesulaukę- nei kelių mete- 
amžiaus.

! žinomas 
nių 
va” 
lių

JOKUBAUSKASST.
SVEIKSTA

Praėjusį pavasarį, kaip bu- , 
vo pranešta, didelė nelaimė pa
tiko Stasį Jokubauską, kuomet 
jis scenoje krisdamas nusilau
žė abi kojas, ir vienos nulaužtų 
kojų kaulą labai sužalojo. Bet 
Stasys, turėdamas žemaitišką 
stiprumą jau baigia sunkias 
žaizdas nugalėti.

Jis išgulėjo virš 6 savaites 
šv. Kryžiaus ligoninėje, dabar 
randasi namuose, 1516 N. Ke- 
dzie avenue. Už kelių savaičių 
jau galės išeiti pasivaikščioti 
į lauką ir sumažinti savo nud-

Rep.

Greičiausia Kelione į Liet u v
BREMEN : EUROPA

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

Arba keliaukite populiariškais ekspresiniais laivais 

e HAMBURG - DEUTSCHLAND
* ALBERT BALLIN - NEW YORK ‘
Malonios apistovos. prieinama kaina.

išplaukimai gerai žinomais

Patogus susisiekimas gelžkeliais

Informacijų klauskite pas

Taipgi nuolatiniai 
kabinimais laivais.

iš Bremeno ar Hamburgo, 

vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio
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užsimanyti savo respubli
kos. ... O j.uk visokiems 
sumanymams sekėjų atsi
randa !

JAU “KRYŽ1AVOJA” GEGUŽĮ
 Sc------------------------------------------- —-------------------------------

Žemaitėlis Pagerbtas
Lietuva susideda iš kelių 

gana skirtingų padermių, 
kurios žinomos kai]) Že
maičiai, Dzūkai, Kapsai ir 
kelių kitų mažiau aiškių 
dermių. Jos visos tarp sa
vęs iki šiol gražiai sugyve
no, ir nors Suvalkiečių pa
dermės kalba ir rašyba pri
imta kaipo vadovaujama, 
kitos padermės tam ne
prieštarauja.

Išskyrus Žemaičių pader
mę, kitos visos, nors ne vi
sai teisingai, vadinamos 
Aukštaičiais.

Žemaičiai pastarose die
nose sugalvojo ką tokio 
kuomi pralenkė kitas Lie
tuvių padermes ir pasiaukš-

Už atidavimą socialis
tams Susivienijimo, Chica- 
gos socialistų organas ne 
tik ką nepadėkavoja buvu
siam SLA. prezidentui Ge
gužiui, bet dar j j kryžia
vo j a.

Socialistams jau užėjo 
rūpestis apie Lietuvybę, ii 
kadangi Susivienijime per 
pastarus kelis metus nei or
ganas, nei Pild. Taryba nei 
Apšvietos Komisija nei už 
centą Lietuvybei gero ne
padarė, jie dabar pasinau
doja proga buvusius SLA. 
vadovus paneigti. Štai ką 
p. Gegužiui prikiša:

“St. Gegužiui bepreziden- 
taujant labai nedaug kas 
buvo padaryta Lietuvybei, 
kaipo tokiai. Sulig konsti
tucijos Susivienijimas gale 
jo ‘remti kultūrą ir apšvie- 
tą tarp Lietuvių’. Bet kiek 
rėmė? Tokius naudingus 
sumanymus kaip išleidimas 
Lietuvos istorijos, Susivie
nijimo istorijos Anglų kal
boje, vaikams Lietuvių kal
bos vadovėlių, kurie tiktų 
Amerikoje, St. Gegužis su 
savo Pildomąją Taryba vi
suomet palaidojo į gurbą 
Prie Gegužio Susivieniji
mas neišleido nei vienos 
naudingos knygelės.”

Tiesa. Jos niekas neuž
ginčys.

Bet socialistai ir jų bro
liai komunistai per eilę me
tų skverbdamiesi j S.L.A. 
vadovybę visus kulturiškus 
darbus trukdė.

Net Pild. Tarybon įsiver
žė socialistas Gugis, ir jis 
turėdamas SLA. iždą savo 
rankose, per du metu iš
mokėjo organizatoriui tūk
stančius dolarių “gelbėji
mui” Gugio ir kitų Pild. 
Tarybos narių; taipgi Gu
gis išmokėjo daug tūkstan
čių dolarių įvairioms “ke
lionėms ir sugaištims” ar 
tų “kelionių ir sugaiščių” 
reikėjo ar ne, bet nei sykį 
neburbtelėjo kad Susiveni- 
jimui reikia padaryti ką 
nors kultūriško Lietuvybės 
labui.

Pažiūrėsim ką padarys 
socialistų Pild. Taryba “Lie
tuvybės labui”, kada dabar, 
kaip Gugis skelbia, lėšų 
fondas jau ištuštintas.

tino save.
Štai Raseiniuose, senojoj

žimu dirba komunistai sė
dami savo kraujo sėklą — 
jie kursto darbininkus prie 
riaušių ir žiaurumų ir nori 
kuodidesnio kraujo pralie
jimo. Darbininkams reikia 
šaltai pagalvoti ką daryti 
ir tik tada daryti. Kovoti 
su tais darbdaviais kurie 
išnaudoja, o dirbti ramiai 
sen kur' prieita prie kokių 
nors tinkamų sutarčių. Vy
riausia visko, reikia vyti iš. 
savo tarpo komunistus.

Komunistai jokiu budu 
neatstovauja darbo klesos. 
Jie yra tik tranai, kurie 
laukia kitų kraujo.

Žemaičių sostinėj, su dide- 
liausiomis iškilmėmis — da
lyvaujant Valstybės Prezi
dentui Smetonai, Arkivys
kupui Metropolitui Skvi
reckui ir kitai didenybei,— 
atidengta puikus pamink
las Žemaičiui, žemaitiškai 
idėjai, žemaitiškai dvasiai.

Paminklas nevaizduoja 
jokio atskiro žinomo as
mens, bet ant aukštoko pe- 
destalo stovi vyras, senes
nės mados žemaitiškais ru
bais, dešinė ranka atkišta 
į priekį, lyg siekianti į at
eitį, vedanti Žemaičius pir
myn.

Niekad tiek Raseiniuose 
nėra žmonių buvę kiek pa
minklo atidengimo iškilmė
se Birželio 24 d.

Šis Žemaičių pagerbimas 
savo ‘tautos’ sukels pavydo 
kitose Lietuvių padermėse 
ir gal but jos imsis statytu 
sau tokius paminklus.

Atsargiau, vyrai, žinot 
prie ko priveda garbės ge
dėjimas. . ..

Žemaičių pasakose kalba
ma kad koks ten jų kakalius 
ilsisi kalne kur ten Plungės 
apielinkėje. Žemaičiai esą 
laukią to karaliaus prisike
liant ir vedant Žemaičius į 
kovą. Ar tas karalius at
sikels iš kalno ar ne tai ki
tas reikalas, tačiau Žemai
čiai, aukštai pasikėlę, gali

SU DIENA

San Francisco Streikas
Šios savaitės pradžioje 

Suv. Valstijų vakariniame 
krašte, prie Didžiojo van
denyno, iššaukta generalis 
darbininkų streikas.

Darbininkams kovoti už 
savo reikalus net dabarti
nė Amerikos valdžia pade
da nesikišdama ir netruk
dydama. Tačiau šioje ša
lyje, kai]) ir kitose, genera- 
liški streikai nepopuliarus. 
Del jų nukenčia visuomenė 
ir patys streikeriai ir jų 
šeimos. Visuomenė tuojau 
atsikreipia prieš generalius 
streikus ir atsisako strei- 
keriams gelbėti.

Kada streikuoja tam tik
ros darbo šakos darbinin
kai jie turi tam priežastį: 
kovą už algas arba darbo 
valandas, arba už uniją.! 
Bet generalis streikas yra 
daugiau laikinas darbinin
kų užsidegimas. Darbinin
kai kitų darbo šakų sutrau
ko savo sutartis su savo 
darbdaviais, kurias ėmė il
gai iškovoti, ir streikuoja 
tik del to kad kiti streikuo- ■ 
ja.

Tarp streikerių visu įtu-1

Su diena gražia, saulėta,
Su pavasario aušra
Suskambėjo mano daina, 
Meilės jausmų sklidina.

Ir akordai jos auksiniai • 
Nuskambėjo per laukus — 
Išbučiavo ir paliko
Pievų kvepiančius žiedus.

Ir apsvaigo mano siela
Svaigios laimės šypsenoj,
Kad mergytė mano miela
Su. manim dainuos rytoj.

Tik užtrauksim mes su džiaugsmu 
Dainą amžinos vilties,
Nes mums skaisti laimės saulė
Į padanges patekės.

Patekės mums skaisti saulė —
Saulė meilės amžinos, 
Ir švenčiausi savo jausmą 
Mus širdyse įliepsnos!

Jonas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA
Sakė mane šiokia, sakė mane tokia, 
Sakė mane, mergužėlę, anksti nekeliančia.
Ko aš anksti kelsiu, ko aš vėlai gulsiu, 
Aš nežinau bernužėlio katram kiemužėlyj. 
Vėlai rytą kėliau, baltai burną prausiau, 
Už statelio atsisėdau, pro Įaugą žiurėjau.
Už stalo sėdėjau, pro langą žiurėjau, 
Šoko kieme jaunimėlis, tai man pagailėjo. 
Vedė mane šokti; ėmė mane džiaugsmas, 
Reik berneliui marškinėlių, ėmė mane 

verksmas.
Siuvau marškinėlius pragijinių maišų, 
Duriau, duriau rankovėles išnešiotų autų, 
šešurėlis tarė: tinginė martelė, 
Nepadarė bernužėliui anei marškinėlių.
O bernužis tarė, mergužę užtarė: 
Nesirūpink, tėvužėli, aš ją išmokysiu. 
Vėlai paguldysiu, anksti pabadysiu, 
Kančukėliu, beržų rykšte darbelių mokysiu.

LIETUVOS KARIŠKI 
LAKŪNAI APLINK

EUROPĄ 1

Birželio 26 d. trys Lietu
vos kariški lėktuvai, vado
vaujami aviacijos viršinin
ko pulk. inž. A. Gustaičio, 
išskrido kelių savaičių ke
lionei aplink Europą. Iš
leistuvės buvo labai iškil
mingos.

Kelionės tikslas, kaip pa
sakė pulk. Gustaitis, yra 
propaguoti Lietuvos spar
nus ir pačią valstybę sveti
muose kraštuose. Mes pa
sirinkome šį būdą propa
gandai del to kad lėktuvai 
kuriais skrisime yra musų 
pačių konstruktuoti ir mu
sų karo aviacijos dirbtuvė
se pagaminti.

Tie lėktuvai kuriais jie 
išlėkė, yra paties Gustaičio 
išradimo, Anbo vardu va
dinami. Jie gali lėkti iki 
900 kilometrų be sustojimo 
ir turi iki 580 arklio jiegų. 
Greitumas iki 300 kilomet
rų į valandą.

Aplankys šias šalis ir 
miestus: Stokholmą, Švedi
joj; Kopenhageną, Danijoj; 
Amsterdamą, H o 1 andijoj; 
Brusselį, Belgijoj; Londo
ną, Anglijoj; Paryžių ir 
Marselį, Prancūzijoj; Ro
mą ir Udine, Italijoj; Vien- 
ną, Austrijoj; Pragą, Čeko
slovakijoj; Budapeštą, Un- 
garijoj; Buharestą, Rumu
nijoj; Kijevą, Ukrainoj; 
Maskvą, Sovietų Rusijoj, ir 
iš Maskvos gryš į Kauną.

Aplenkia Vokietiją, Len
kiją, kaipo nedraugingas 
šalis, ir nesiekia Ispanijos 
ir Graikijos.

Linkėtina kad kelionė iš
eitų laimingai.

(Tęsinys iš pereito num.)

NAUJAS SOCIALIS
TŲ IŠRADIMAS

“Naujienos” parašė kad Chi- 
cagos Pasaulinės Parodos vy
resnybė užgina Lietuviams jų 
paskirtai dienai rinkti visuo
menišką komitetą. Gi ant to 
paties puslapio patalpino atsi
šaukimą ant visi rengtųsi toje 
dienoje dalyvauti.

čia tai jau tikras juokas ir 
net turėtų būti gėda rašyti to
ki dalykai.

Reiškia, Parodos vyresnybė 
paskyrė Lietuviams dieną kaip 
ir kitoms tautoms ir pasišau
kus p. Grigaiti Įsakė kad Lie
tuvių Dienos rengimo komisi
ja turi susidėti vien iš Grigai
čio ir jo spekuliantų, o kiti vi
si Lietuviai, kaip kokie žiop
liai, tegul tik rengiasi ateiti Į 
tą Grigaičio parengimą, atneša 
Įžanginę mokestį, ir po visko.

Kur čia ne politikavimas ir 
ne pelnagaudų triksas? Delkc 
nepavadinti tą dieną “Grigai
čio diena”, o ne visų Lietuvių? 
Ir kaipo tokioj dienoj, lai vie
nas Grigaitis ir dalyvauja.

Visiems gerai žinoma kad 
visokiuose viešuose parengi
muose komitetai renkasi iš pla
čios visuomenės, iš organiza- 
zacijų, o ne iš vieno asmens iš 
kurios nors partijos, nes tik 
tokiu budu gali tikėtis ir gau
na visuomenės pritarimą ir 
paramą. Jeigu kas buna ren
giama mažo būrelio žinioje, tik 
tas būrelis sau ir pasinaudoja.

Kas žino kaip išėjo pereitą 
vasarą rengta Lietuvių Diena 
Pasaulinėje Parodoje? Del to 
kad komitetas buvo susidėjęs 
iš Grigaičio sėbrų.

Jonas Jarus.

VII.
Jau buvo pavakaris kai Judas pasiekė 

pasienio kaimą, kurį žmonės vadina Ka- 
pernaumu. Jisai padarė didelį ratą savo 
kelionėje, nenorėdamas susitikti su Sama- 
ritiečiais, kurių jis nekentė tik patriotiš
ku griežtumu ir kuriuos įtarė atliekant vi
sokias pjaurias apeigas savo šventovėj ant 
Gerizino kalno. Čia jis pirmu kartu pa
matė Galilėjos jurą, sužvilgusią prieš jo 
akis virpančiomis mėlynomis ir rausvo 
aukso spalvomis, kurias žėrė į juros veidą 
nusileidžianti saulė. Jis negalėjo nesušuk
ti iš nusistebėjimo, j ieškodamas mintyse 
tinkamų žodžių šitam stebuklingam vaiz
dui palaiminti. Tai ne jo saulės nukepinta 
Judėja, kur ir žmonių jausmai bei jų bū
das pasisavino nemaža įvairių savybių iš 
nevaišingos aplinkumos. Čia, kaip tik akis 
siekia, gali matyti abiem ežero šonais ža
liuojančias pakrantes, apaugusias vynme
džiais ir alyvų medeliais, ir kur ne kur ši
tuose žalumos plotuose matėsi balti namų 
stogai. Kitur vėl matėsi gelsvi žalumoje 
nokstančių miežių ruožai; o tarp kalnų 
čiurleno sriaunus šaltinis, sidabru nužvil- 
gęs. Toliau šiaurėje — Hermono kalno 
snieguota viršūnė, rodos vėsus oras nuo 
to kalno putė ežero linkui.

Keliu ėjo žmogus nešinas sunkią pin
tinę ant pečių. Judas suuodė žuvį, o pas
kui ir pamatė žuvis pintinėje. Priėjęs ar
čiau, žvejys pusbalsiai murmtelėjo “Ša
lom”. Išgirdęs atatinkamą tikinčio žmo
gaus atsakymą į sveikinimą, sustojo, pa
statė ant žemės pintinę ir pats prie jos at
sisėdo.

“Sveikas, brolau”, jis pratarė. “Aš 
maniau kad tu esi vienas tų prakeiktų sve
timšalių. Jie visi čia ateina! Duotų mums 
Dievas gana jiegų parodyti jiems kelią at
gal iš kur jie atėję.”

“Amen, greitai, dar musų amžiuje”, 
dievotai pridėjo Judas.

“Tu ne iš šių kraštų?” klausė žvejys, 
pastebėjęs Judo tarmę. “Tu kalbi kaž 
kaip kitaip, keistai.”

Judas vos nepasileido juokais del žve
jo kalbos ir tarmės. Jo kaime būdavo pa
sakojama daug juokingų anekdotų apie 
Galiliečių tarmę, ir visi tie anekdotai bu
vo nepalankus. Jis atsiminė taip pat kaip 
jo tėvas sakydavo, kad Galiliečiai buvo ne. 
Žydų tautos bet ainiai stabmeldžių gyve
nusių Jono Hyrkanaus užkariautose srity
se. Vis tik jie buvo geri patriotai, nors ir 
mėgdavo ginčus. Svetimame krašte turi 
žmogus būti mandagus, tat Judas gražiai 
atsakė:

“Ne iš šito krašto, aš esu iš Judėjos, 
iš Kerioto kaimo”.

“Tat tu ateini iš palaiminto krašto”, 
pastebėjo antrasis. “Šičia yra svetimša
lių Galilėja. Samaritiečių apgyventas ruo
žas skiria mus nuo Jeruzalemo, tat yra. 
musų tarpe ir tokių kurie bijo keliauti ten 
ir vieną kartą metuose. Visom gi kitom 
pusėm esame Graikų ir jų benkartų ap
siausti. Už ežero anoje pusėje yra Deka- 
polio dešimts miestų. Žiūrėk, tenai ma
tosi saulės nušviestos Gergeseno forumo 
marmuro kolumnos, jos blizga lyg ir Her- 
mono kaukaro sniegas. Teisybė, Jafeto 
vaikai žino kur gražu. Antai, šiaurėje, 
kur Jordano vanduo teka į ežerą, yra Bet- 
saida — tai buvo žvejų uostas, kaip ir šis, 
iki tetrarkas Pilypas — kad jo kaulai su
trupėtų — atstatė ir pavadino savo Ro
miškos meilužės vardu. O ten, pietuose, 
pavandenio įlankos priglausta, yra Mag
dala. Saugokis, brolau, tos vietos, nes ten 
yra dailių moterų, ir pati vieta yra sve
timšalių užteršta. - Ir tikrai ji turės žlug
ti del savo paleistuvių! Dar toliau į pie
tus yra Tiberiada, kurią pastatė Antipas 
imperatoriui pagerbti, — ir pastatė ją ant 
kapinių! Bet ir tinka, lai nešvarus buna, 
aešvarybių atmintyje”. Žvejys nusijuokė, 
baigęs. ______

“Argi nėra jokio vaisto?” prasniiil’, 
gai paklausė Judas.

Žvejys skubinai apsidairė ar niekas M 
tas jų negirdi ir pustyliu balsu tarė:

“Gydytojas jau atėjo, bet Vaistų t! 
netaikoma. Jis pamokslininkauja Kape:! 
naumo sinagogoje beveik kas šeštadienį.l 
Šiaip dienomis jis šaukia atgailon tuosku-B 
rie susirenka ties ežeru jo pasiklausyt, K 
Taip daug žmonių čia susirenka kad jar.F 
tenka sakyti pamokslą iš valties, nes kran-K 
te tikras susigrūdimas. Niekas negali joi 
įtakos išsisaugoti, — nei valdininkai, ku-| 
rie spaudžia mus, mokesnius rinkdami, nsB 
patys svetimšaliai. Žmonės sako kad j I 
gydo ligonius, kad neregiams grąžinant 
gėjimą. Bet kai pradedame klausinėti jį 
apie tai kas bus, jis atsako prilyginimai,t 
ne aiškiais atsakymais.”

“Ką gi žmonės mano apie jį?” kiaušį 
nerimo pagautas ir susijaudinęs Judas. I

“Laukiame kada jis mus pašauks”, ai Į 
sakė antrasis. “Tiktai šitoje musų apie-į 
linkėję yra bent dešimts tūkstančių vynį 
pasirengusių sukilti. Aname kaime kini 
nešu savo žuvį parduoti, visi vyrai yra paj ■. 
siruošę. Naujo mėnulio pasiuntiniai yi'tl 
parinkti nešti žinias kitur. Visas kraštas!' 
tik laukia žodžio, bet jis dar neateina.” I

“Tat ar jis visai neturi sekėjų?” teiraį 
vosi Judas. “Ar jis pats vienas eina iš vieį 
tos vieton?”

Žvejys nusišypsojo.
“Ne, jis turi šešis, ar dešimtį, niobį 

nių, kurie seka ji visur kur tik jis eina! - 
Bet jie nėrą nei narsuoliai, nei turtuoliaK 
Tokie pat prasčiokėliai kaip ir aš — pus 
jų paeina iš Kapernaumo, mano kaimynai. 
Jono Simonas ir Andrius, geriausi šio eže
ro žvejai, nuėjo paskui jį. Mano dėdė Ze- 
bedija, jau pasenęs, turi pats vienas plauk
ti ir ežeran, nes abudu jo sunai, Jokūbas 
ir Jonas, paliko senį tėvą ir nuėjo su juo, 
jam juodu pašaukus. Ir aš jų nemačiau 
nuo tos dienos.”

“Delko? Ar jų čia jau nebėra?”
“Ne, jau senai jis iš čia išėjo, ir jiedu 

išėjo drauge su juo. Jis sakė čia pamoks
lus prieš Hilelį ir Šamajų, tat seniai mo
kytojai Įniršo, ir jis turėjo eiti iš čia kur 
kitur. ' Jo gimtinėje, Nazarete, niekas ne
nori jo klausyti, — juk pranašo gimtinėje 
niekas jo nepaiso; Nazariečiams nepatiko 
kad jis atsisakė savo tėvo ir motinos. Tai
gi jis negalėjo pamokslininkauti šitose.vie- 
tose ir turėjo vykti svetur.”

“Bet kur jis yra dabar?” klausė Ju
das, užsivylęs kad jo kelionės tikslas dar 
toli.

“Kas žino? Vieni sako buk Erote I 
Antipas (kuris nužudė Joną Krikštytoja, 
kad Dievas jį nubaustų už nekaltą krau
ją), išgirdęs apie jo pamokslus, norėjęs jį 
suimti, tat jis nukeliavęs i jo brolio Pilypo 
kraštą. Zebedijos giminaitis, kurs parda
vinėja džiovintą žuvį apielinkės mieste
liuose, sakosi nelabai senai matęs savo pus- 
brolius Betsaidoje , o kur jiedu yra, ten 
bus ir jų mokytojas. Gal jis dar ten ir da
bar. Tai didelis miestas, bet prieš Vieš
pati, kaip Sodoma su Gomora. Dievas ži
no, žmonių skriaudėjų ir nusikaltėlių ten 
nestinga.”

‘Ir aš eisiu ten”, sušuko Judas ir, pa
kilęs, pasitaisė ant pečių savo ryšulį.

Žvejys pažvelgė į jį draugingai, tar
damas :

“Lai Dievas tave globoja, brolau, ge
rai darai! Ir aš, jei bučiau tavo amžiaus,į' 
eičiau su tavim. Jei susitiksi piktadarius! 
kelionėje, atsimink parolio žodžius: ‘Izrae-I 
liaus karalius Dovydas yra gyvas ir pasi
rengęs’. Eik tiesiai Jsituo keliu ir prieš su- 
temsiant dar pasieksi Choraziną.”

Pasiėmė savo pintinę ir jau buvo be
einąs savo keliu, kaip ir vėl atsigryžo ir 
sušuko, atsisveikindamas Judai:

“Jei ilgai šičionai užtruksi, saugokis 
Magdalos ir to miesto moterų! Laimingo? 
kelionės ir neužmiršk ką sakau!”

(Bus daugiau) , 2. ».

j.uk


Kelione į Lietuvą
Dr. S. T. TAMOŠAITIS.

(Tęsinys iš pereito num.)

KAUNAS
Per Nemuną., per tiltą trau

kinis pervažiuoja ir pasiekiam 
Kauno stoti. Stotis didele, žmo
nių pilna. Vieni mat parva
žiuoja, kiti išvažiuoja, kas su
daro judėsi ir primena didmie
stį.

— Ponas, aš panešiu čemo
daną, — pasisiūlė jaunas vy
rukas ir nuvedė mus pas veži
kus.

— Taksi, taksi 1 — šaukia 
prie automobilių stovėdami ve
žikai, bet mes nevažiavę ark
liais, kuriuos aš labai mėgstu, 
per virš porą desėtkų metų, su
lipome į gumuotais ratais gra
žų vežimėlį ir važioj am. Auto
mobilis mums neįdomu. Ark
lys geras ir greitas, bėgant 
jam net ugnis iš po kojų žėri, 
ir mudu su Juozu važiuodami 
Laisvės Alėja jautėmės kaip 
“parodoj”. Bet vėliau apsipra- 
tom, nes į mus niekas dėmesio 
nekreipė, ten mat tokių “pe
nų” kaip mudu pilna..

šeštokas apsibuna pas savo 
seserį, o aš važiuoju toliau į 
kalną viešbutin. Mano kam. 
baris ketvirtame aukšte ir per 
langą žiūrint matosi beveik vi
sas Kauno centras. Biskį pa
kalnėn balzganas palocius ap
suptas aukšta akmenine tvora 
ir dar aukštesniais medžiais, ir 
ant aukšto stiebo raudoname 
dugne su baltais Gedimino stul
pais vėliava plevėsuoja — tai 
Prezidentūra. Kiek toliau Ka
ro Muzejaus naujas raudonas 
mūras su aukštu bokštu, ant 
kurio taip pat vėliava iškelta. 
Aplink didoki, daugumoj bal
ti, murai; taip pat matyti Ba
zilika, Įgulos, Vytauto, Senos 
parapijos ir Karmelitų bažny
čios.

Iškišus galvą per atdarą lan
gą, besidairant į tuos gražius 
ir malonius Kauno vaizdus, pa
sigirdo skardus balsas: Ku-ku, 
ku-ku! — Na tai kas nors juo
kus krečia ir vadina mane Ame
rikonišku “Ku-ku”? Bet ne. 
greit supratau kad tai gegutė, 
kurios balso daug metų nebu
vau girdėjęs ir beveik buvau 
jau pamiršęs.

Kadangi viešbutyje yra ir; 
vonia taigi išsimaudęs, persi
rengęs išėjau pasivaikščioti.

Kaunas daro puikų įspūdį ir j 
galima priskaityti prie Euro
pos didmiesčių. Savo geogra
fiška padėtimi randasi beveik 
pačiame viduryje Lietuvos prie 
subėgimo Neries į Nemuną. Į 

Kaunas dar ir del to yra kaip 
ir naturališkas centras, nes vi
sais keliais, kaip: plentais, ge
ležinkeliais, vieškeliais ir upių 
keliais lengvai pasiekiamas.

Palyginus su prieškariniais 
laikais, kada Kaunas buvo tik 
purvinas žydais apgyventas 
provincijos miestelis, dabar jį 
sunku pažinti. Po karo pata- - 
pęs laikina Lietuvos sostine, iš
augo į svarbų ne tik Lietuvos 
bet ir viso Pabaltijo šalių cen
tru, su apie 150,000 gyventojų.

Nėra tos dienos kad į Kau
ną neatvyktų svetimų šalių at
stovai ir aukšti diplomatai bei 
šiaip žmonės, įvairiais politi
niais, ar prekybiniais, ar mok
slo reikalais, iy daug kartų ten

i rišama svarbios kai kurių val- 
I stybių problemos.

Noriu priminti gerbiamiems 
skaitytojams kad savo rašinė
lyje nebandau Lietuvos arba 
jos dabartinės tvarkos nei gir
ti, nei peikti — ne mano tai 
tikslas. Aš ne politikierius ir 
nebandau kam nors pataikauti. 
Nesu nei joks rašytojas, todėl 
negaliu jums dalykų spalvomis
nupiešti, tik noriu apibrėžti sa- 

i vo kelionės įspūdžius, ir apie
Lietuvą rašysiu tik tą ką ma- 

j čiau, girdėjau ir kaip man iš-
j rodė.

(Bus daugiau)

Sovietai Perka iš Lietu
vos Gyvulių

Sovietų prekybos atstovas 
šiomis dienomis lankėsi Klaipė, 
doje ir tarėsi su Klaipėdos “Lie
tuvos Eksporto” skerdyklomis 
ir ūkininkų draugija dėl gyvu
lių eksporto į Sovietų Rusiją. 
Susitarti pavyko ir jau pasi
rašyta sutartis, pagal kurią So
vietų Rusija nupirks iš Lietu
vos arklių, veršių, karvių ir kt. 
gyvulių už vieną milijoną litų.

L. U.

Prancūzai Daugiausi Įsi
leidžia iš Lietuvos 

Miško
šių metų 1-mą pusmetį Pran

cūzai iš Lietuvos įsileido 6,000 
to. miško medžiagos; 2 pusm. 
įleidžia 8,000 to; be to, duoda 
lengvatų.
Egipto ir Holandų firmos krei

pės į miškų departamentą ir tei
raujas dėl miško medžiagos eks
porto sąlygų. •Daugiausia jie 
norį pirkti ąžuolų. L. U.

Kėdainių Dvarą Nori 
Padovanoti Lietuvos

Prezidentui
Kaip žinoma, yra įsiregistra

vęs pas apskr. virš. Komitetas 
Respublikos prezidento dovanai 
pirkti; dovana teikiama jo 60 
metų amžiaus sukaktuvių pro
ga. Komitetas išleido lakštus po 
5 litus, kuriuos platins visuome
nėje ir be ko kito turįs galvoje 
ir Kėdainių buvusį Totiebeno' 
dvarą. šis dvaras yra vienas' 
gražiausių Lietuvos dvarų: arti ■ 
miesto ir geležinkelilo, ant Dot- j 
nuvėlės upės kranto, yra par. j 
kas, rūmai ir apie 60 ha geros ’ 
žemės. Esanti tik viena kliūtis,' 
kad dvaras yra išnuomotas 24 
metams ir dar nė pusė to ter-1 
mino neišėjus. “L. U.” I

A K O R D IONAI
Parsiduoda du Lyriški Akor- 
dionai puse kainos. Taipgi pri
vatinės lekcijos pas (30)

NOTARIS ACCORDION 
SCHOOL

3341 E. 55 St. MI. 1447

Vokietija Sulaužė Su
tarti su Lietuva

Teko patirti kad Vokietija; 
visiškai sustabdė gyvulių ir mė
sos produktų importą iš Lietu
vos ir tranzitą per Vokietija, 
šis Vokietijos vyriausybės žy
gis prieštarauja Lietuvos-Vokie- 
tijos prekybos ir laivininkystės 
sutarčiai, pasirašytai dar 1928 
metais. Sutartyj įsakmiai pa
sakyta kad abi šalys įsipareigo
ja netrukdyti tarpusavio pre
kių judėjimo. M. R.

VAIKU VASARA
RASKIT VAIKUČIAMS DAR. 

BO PER JŲ ATOSTOGAS 
Vaikų vasarinės atostogos 

priklauso nuo tėvų ir jie gali 
jiems surasti tinkamą užsiėmi
mą kada mokyklos užsidaro. 
Jiems nėra darbo dirbtuvėse ir 
ne visiems yra reikalas lankyti 
vasarines mokyklas. Bet jie 
turi apie tris mėnesius laiko, 
kurį gali sunaudoti savo pasi
linksminimui ir sveikatai. Ir 
tas laikas privalo būti sunau
dotas vaikučių naudai.

Taigi kur yra galimybė, mo
tinos privalo sueiti ir sudaryti 
tam tikrus planus kaip vaiku
žių laiką sunaudoti ir kaip pa
darius jiems kokių pasilinks. 
minimų ir užsiėmimų. Tame 
vis atsiras liuosnorių kurios 
mėgsta užsiimti pavadovauti 
Galima vaikučius išvežti į ukes. 
galima išvesti prie vandenų ir 
šiaip sudaryti visokių jiems už 
lėmimų, kas butų naudinga 

•mokyklas lankantiems vaikams.
Prie to reikia jiems duoti ir 

<iokis-tokis darbas, bet tokis 
kuris liečiasi namų, o ne mo
kyklos. Namuose vis galima 
surasti tokių darbų kuriuos 
vaikai gali atlikti su motinos 
priežiūra. Namuose yra tokių 
užsiėmimų kuriuos visa šeima 
jali dirbti, ir tai geras pasimo- 
kinimas aukštesnių mokyklų 
mokiniams.

Pamiršti mokyklas. Dabar 
yra geras laikas mergaitėms 
kurios mėgsta siuvinėti ar ką 
luti: jos gali daug ką pasida- 
yti savo miegkambariui, kaip 
ai išsiuvinėti užvalkalus, už- 
langalus ant stalelių ir daug 
kitų panašių dalykų mergaitės 
?ali padaryti po motinos prie- 
■iura. Ir tokie darbai gali už- 
mti laiką kožno šeimos nario.

Jeigu vaikai pereina iš vie- 
io skyriaus į kitą be jokių sun
kumų tai nėra reikalo mokytis 
vasaros laiku, ir tokie vaikai 
lenustoja ką išmoko. Jie ne- 
lamiršta ką išmoko per žiemą. 
Kada vaikai gauna pertrauką 
įuo mokslo vasaros laiku, jie 
sugryžę į mokyklą rudenį bu
tą daug gabesni, jų atmintis 
laug geresnė. Mokslas parodo 
tad ar tai suaugusio ar tai vai
kučio atmintis nuvargsta ir tu- 
•i būti duodama kiek laiko at
ilsėti, tada galva vėl išnaujo 
tradeda energingai dirbti. Tai
gi duokime vaikučiams pamir
šti mokyklas per vasarą ir te
gul jie dirba sykiu su mumis.

Planuokim išanksto. Kalbė
kit su senesniais vaikais, su- 
planuokit jiems viską išanksto. 
Neturi jie miegoti iki pusiau
dienio ir eiti gulti po pusiau
nakčio. Poilsio laikas turi bū
ti toks pat kaip ir mokyklą lan
kant. Turi atsigulti laiku ir 
atsikelti laiku. Taip pat turi 
būti ir su maistu: viskas pri
valo turėti savo laiką, Jei mes 
skaitysime daktarų patarimus 
rasime kad laikas poilsio ir lai
kas maisto daug reiškia vaiku
čių augimui ir jų sveikatai.

Taigi mes privalome surasti 
kaip sunaudoti vaikučių atosto
gų laiką, kad jie gautų pasilin
ksminti, kad gautų atnaujinti 
savo protavimo narveles ir ■ 
kad jų sveikata butų apsaugo-j 
ta. Tik tokiu budu galima iš
auginti šeimą tinkamai.

Jonas Jarus.

LRKA. FEDERACIJOS 
SEIMAS

Rugpjūčio 21, 22 ir 23 die
nomis Clevelande atsibus net 
trys seimai: L. R. K. A. Fede
racijos, Kunigų Vienybės, ir 
Vargoninkų Sąjungos. Tai bus 
didelis musų kolonijoje įvykis 
ii- subruzdimas.

. Kitais dviem vakarais turbūt 
darbuojasi ir rūpinasi seimo 
rengimo komisija. Man paves
ta sutvarkyti ir išpildyti pir
mutinio vakaro programas, ku
ris susidės iš muzikos. Tam 
tikslui greitomis suorganizuo
tas Bendras Choras jau veikia. 
Turėjome dvi praktikas. An
tra praktika parodė gražius 
vaisius: susirinko apie 70 dai
nininkų ir jau nekurias dainas 
gerokai pramoko. Reikalinga 
chore daugiau vyrų, tenorų ir 
basų, užlaikymui lygsvaros. 
Prašau šį penktadienį . atsilan
kyti į Šv. Jurgio parapijos sa- 
'ę ir stoti prie choro. Tai bus 
paskutinė praktika priėmimui 
naujų narių.

Bendro Choro mokytojas 
V. Greičius.

TREČIAS METINIS PIKNI
KAS

Superior Avenue Merchants 
Association rengia didelį pikni
ką sekmadienį, Liepos 22 d., 
Silver Springs Parke.

Tai didžiausias ir geriausias 
kada nors laikytų piknikų šios 
kaimynystės biznierių. Duoda
ma dovanos išlaimėjimui už ti- 
kietus sekančios: Apex Elec
tric Washer, lempa, kėdė, va
cuum valytojas ir daug kitų 
lovanų.

Programas prasidės nuo 2 v. 
po pietų ir visą dieną bus kas 
nors naujo. Salė šokiams, mu
zika visą dieną.

PALIKTI CLEVELANDE
Abu nauji Lietuviai kunigai 

kurie įsišventino Gegužės mė
nesi, šiose dienose vyskupo li
ko priskirti pagelbininkais dvie
jose parapijose Clevelande:

Kun. J. Andžiulaitis šv. Jur
gio Lietuvių bažnyčioje prie 
Kun. Vilkutaičio, o Kun. K. Pe- 
treikis — šv. Laurino parapi
joj, tarp Amerikonų.

LANKĖSI CHICAGOJ. Šio
se dienose gryžo iš keliones 
P. J. Keršis su šeima. Aplan
kė Chicagą, Pasaulinę Parodą, 
taipgi apsilankė savo buvusio
je mokykloje, Valparaiso Uni
versitete. Kelionę turėjo sėk
mingą, gryžo sveiki ir p. Ker
šis vėl stojo prie savo darbo. 
Jis dirba su advokatais Cohis- 
tes ir Stevens, 1414 Standard 
Bank Bldg. Rep.

PATAISYMAS. Trumpas lai
kas atgal “Dirvoje” tilpo apra
šymas, kurio pradžioje mintis 
buvo perkreipta redakcijai per
taisant mano raštą. Turi būti 
sekančiai:

“Kaip žmogus storoj as — tai 
kitaip stojas, sako N. F. Mar
tišauskas. — žmogus rengiausi 
beveik du metu laiko apvaikš- 
5iot jubileju — Gegužės 16 d. 
suėjo .50 metų kaip Ameriko
je, Gegužės 22 d. sukaktuvės 
70 metų amžiaus. Bet viskas 
kitaip stojos”. (Toliau seka 
gerai.)

SUPERIOR SHOE 
REPAIR

GERIAUSIAS DARBAS — 
KAINOS PRIEINAMOS 

Pabandykit mus ir busit patenkinti.
6402 Superior Avenue

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiHiiiftiiiniĮ;
EWILKELIS FUNERAL HOME 

Licensed Funeral Director 
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems » 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus. Ž

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais nw 2
derniškas. *

HEnderson 9292 =

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438— ----- -

N AMŲ S A V IN IN KAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- , 
bėgų rynas. .

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R
I

DU NEPRASTI 
BARGENAI

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

2—Namai 2 ir 1 šeimos, 
didelis ir gražus lotas, čia- 
pat Lietuvių apielinkėj. 
Abiejų namų pardavimui yra, 
rimtos priežastys ir delei to 
parsiduoda labai pigiai 
kreipkitės.

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

GUBERNATORIUS WHITE
Kandidatas į United States Senate

Kandidatas į Common 
Pleas Court

GEORGE WHITE

PADĖKA CLEVELAND1E
ČIAMS. Tariame didelį ačiū 
pp. šalčiams, Mozuraičiams. 
taip pat Tulauskui, Pečiulai- 
čiui, Paltanavičiui, čiutelei ir 
Alekui Mozuraičiui už jų drau
gingumą. Ištiesų yra malonu 
su tokiais draugais sueiti ir 
praleisti laiką. Mums svečiuo
jantis pas viršminėtus draugus 
keletą dienų, pasirodė lyg tik 
keletą valandų prabuvome. Ne
smagu buvo apleisti Clevelan- 
dą, o ypač tuos gerus draugus, 
su kuriais taip labai linksma; 
laiką praleidom. Už jų visą 
draugingumą tariam ačiū.

Antanas A. Gutauskas su 
žmona ir dukterimis, Niagara 
Falls, N. Y.

GAZAS ATPIGINTA. Po il
gos kovęs miesto valdybai pa
vyko laimėti bylą prieš East 
Ohio Gas Co. atpiginimui gazo 
kainos. Byla ėjo nuo 1931 me
tu. Jeigu bus galima kompa
niją priversti tai ji turės grą
žinti gazo naudotojams už pra
eitą laiką $3,500,000 bendroje 
sumoje.

Kompanija deda pastangas 
kovoti visomis galėmis kad iki 
to nebūtų prieita.

Kuomet George White buvo pir
mą kartą išrinktas Ohio Valstijos 
Gubernatorium 1930 metais, .žmonės 
balsuodami už jį neturėjo daug kuo 
pasiremti.

1932 metais jie įvertino jį dviejų 
metų išbandymu jo gabumų kaipo 
administratoriaus šios didelės vals
tijos ir vėl išrinko didžiausia didu
ma balsų kiek kada yra gavęs De
mokratų partijos kandidatas į gu
bernatorius.

šymet, šios valstijos piliečiai pra
šomi nusverti jo atsiekimus suvirs 
trijų metų vadovavimo pačiais sun
kiausiais laikais kokius Ohio kada 
turėjo, ir nuspręsti ar jis užsipelno 
būti išrinktu Suvienytų Valstijų Se
na tan.

George White parodė savo drąsu
mą, teisingumą, supratimą reikalų 
zidutinio vyro ir moteries ir visada 
stengėsi jiems pasitarnauti, taigi 
Ohio valstijos piliečiai privalo pa
dėti jam patekti į Washingtoną kad 
jis ten galėtų darbuotis paremda
mas Prezidento Roosevelt’o šalies 
gaivinimo darbus.

Kaipo žmogus liberalių ir progre- 
sivių principų, kuriam galima pasi
tikėti jog parems Prezidentą jo 
iarbuose, ir kaipo žmogus kuris sa- 
zo oficialėse pareigose pravedė Ohio 
valstiją per jos didžiausius sunku
mus, jisai nuneš į senatą prinokusį 
patyrimą ir simpatišką prielankumą 
ant ko Prezidentas Roosevelt turės 
stipriai pasiremti sekančiame Kon
grese.

Kaipo Ohio Gubernatorius, George 
White teikė valstybinei administra
cijai nuoširdžią paramą visais atve
jais kokiais tik valstija galėjo pri
sidėti prie šalies gaivinimo progra- 
mo.

Jo kandidatūra į senatorius turi 
su savimi užtikrinimą jo ištikimo 
rėmimo Prezidento Roosevelt’o kon- 
struktivių darbų, taip reikalingų vi
siškam šalies atsigaivinimui.

Svarbiausi faktai White kampa
nijoje, kas liečia ateivių grupių, se
kanti:

Gubernatorius White yra tikras 
draugas ateivių, ir tas pritvirtinama 
tuo jog jo administracija turi pa
skyrus į įvairias valstijos vietas 
daugiau svetimšalių negu kada nors 
pirmiau buvo.

Todėl tai jis užsitarnauja jūsų 
paramą kaipo kandidatas į United 
States Senate.

David Ralph Hertz, Common Pleas 
Court teisėjas, kandidatuoja į tą pa
čią vietą šio rudens rinkimuose.

Judge Hertz tapo Gubernatoriaus 
White paskirtas pereitą Balandžio 
mėnesį užpildyti vietą mirusio tei
sėjo Thomas M. Kennedy. Jis kan
didatuoja keturių metų terminui.

Gimęs Clevelande 37 metąi- atgal, 
Teisėjas Hertz jau keliolika metų 
ąktiviai dalyvauja politikoje ir vi
sada skaitėse kaipo liberalis Demo
kratas.

Jis pirmiausia pasirodė 'politikoje 
1924 metais kuomet stojo remti da
bar mirusį Senatorių Robert M. La- 
Follette jo kandidatūroj į preziden
tus trečios partijos tikietu.

1929 metais jis buvo paskirtas 
apskrities prosekutoriaus padėjėju 
ir tarnavo prie buvusio mayoro Ray 
T. Miller per tris metus.

Teisėjas Hertz taipgi tarnavo kai
po pirmininkas kalbėtojų divizijos 
Demokratų partijoje laike kampani
jų 1928, 1929, 1930 ir 1931. Kųj, 
me Ray T. Miller buvo išrinktas 
mayoru jis buvo paskirtas traction 
komisijonierium ir daugiausia pasi
darbavo iškovojime mokyklų vaikams 
pasų. 1932 metais Teisėjas Hertz 
buvo vienas iš ankstyviausių ir kar
ščiausių rėmėjų kandidatūros Prezi
dento Roosevelto.

Jis mokslus ėjo Clevelando mo
kyklose ir baigęs Central High įs
tojo į University of Michigan, kurį 
baigė 1919 m. Paskiau studijavo 
Columbia Universitete,* New Yorke, 
ir gavo laipsnį Bachelor of Laws. 
Pradėjo) praktikuoti teises Cleve
lande 1921 m.

1934 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” . mnima Lietuvos 
riboint kuponus 1934 ir ank- 
Ąį ste^nių metų už pilną jų 

vertę už knygas ir prenu
meratą. ’

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland.

o su moderninių gazo pečium

Jeigu jau “pavar-
got nuo v;algių ga-
minimo”, geriausia
priemonė atsigaivi-
niinui yra įsigyti
vieną šį y puikių.
atsakančių 
pečių.

n a u j ų

TAIP YRA!
GERAS maisto pagaminimas reikalingas šeimos šfeikatai ir lai

mei. Tai yra menas kuriame bent kas — vyras ar moteris — 
gali didžiuotis. Tas darbas neprivalo — ir neturi — būti vargas. 
Moderniškas automatiškas gazinis pečius suteikia patogumą, naują 
tikrumą, naują patogumą greitu, ekonomišku valgių pagaminimu. 
Kaip JŪSŲ pečius prilygsta moderniškiems darbą taupantiems pe
čiams? Ateikit į musų įstaigą kur turim juos išstatę ir sulyginkit. 
ŠIS UŽKVIETIMAS DAROMAS IR VYRAMS, TAIPGI—jie ras nau
jus tekniškus pagerinimus daug įdomesnius negu gali tikėtis. Yra 
posakis gazo industrijoje kad “jeigu kas atliekama su karščiu, tą 
geriau atliksit su gazu”. Mes tikime kad tas taipgi yra tiesa su 
moderniniu gazo pečium.
Paveizdan, štai yra keletas naujų ypatybių kurios ,pagelbės jums 
maistą "gaminti su džiaugsmu":

ŠILUMOS KONTROLĖ — automatiš
ka, tikra. Nėra jokio spėjimo apie 
pečiaus temperatūrą.

AUTOMATES UŽDEGIMAS— viršu
tiniai deguliai užsidega tik atsukus 
gazą

BEUGNINIS GAMINIMAS, sulaiky
tu karščiu. Yra gazo pečiai kurie 
turi ir tas ypatybes, jei norima.

ŠILDOMOS DALYS—apšildymui in
dų. užlaikymui valgių šiltai ir py
ragaičių trapiais

LAIKO KONTROLĖ — laikrodis už
suka ir nusuka gazą sulyg noro 

INSULACIJA—prilaiko virtuvę nuo 
peršilimo

NAUJI PAVIDALAI ir SPALVOS 
—-vėliausios moderninės išvaizdos 
ir artistiško darbo

VENTILIACIJA: Tyro oro pečiai, 
vidus įgauna oro ir ištraukia du
jas. taip kad virtuvėj nesimaišo 
garai paeinanti nuo valgių gami
nimo.

Bent kurioje namų reikmenų krautuvėje Clevelande, ir musų East 
6th Street parodos kambaryje, jus rasite išstatytus puikius moder
niškus gazo pečius kurie verta pamatyti.

THE EAST OHIO GAS GO.
Phone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell
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JOHN T. DERIGHTER
Lietuvis kandidatas į State Representatives — atminkit tą vardą ir nepa

mirškit užsiregistruoti (kuriems reikia) ir balsuoti už jį Rugp. 14 d

Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicalt 4486

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS.

6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

Cuyahoga apskrities Lietu
viai ir Lietuvės, Amerikos pi
liečiai ateiviai, ir čia augęs jau
nime, kurie jau suėję į amžių! 
štai Rugpjūčio 14 dieną bus no
minacijos Ohio valstijos valdi
ninkų į įvairias vietas, ir mes 
Lietuviai turime vieną savo 
tautietį, kuris kandidatuoja į 
Ohio State Legislature (Ohio 
valstijos seimą). Tai yra Cle- 
velandietis, čia gimęs ir augęs 
ir su Lietuviais darbuojasi —■ 
JOHN T. DeRIGHTER (Jonas 
T. Deraitis).

Jis gavo Demokratų partijos 
indorsavimą, jį indorsavo Cle
velando Lietuvių Klubas ir jo 
kandidatūrą užgiria “Dirva”.

Viskas kas liko mums Lietu
viams tai tik petis į petį 
jaut padirbėti kad John T. 
Righter butų nominuotas.

Kiekvienas balsas jam 
kalingas ir svarbus. Jeigu 
sos Ohio valstijos Lietuviai 
lėt(ų už jį balsuoti, jis tikrai 
butų nominuotas.

Dabar gi lieka mums Cuya
hoga apskrities piliečiams už j'į 
stoti, ir tikrai daug padarysime 
jeigu visi tūkstančiai Lietuvių

John T. DeRighter

tik turi teisę balsuoti ne-

sto-
De-

rei- 
vi- 
ga-

kurie 
snaus.

Jonas T. DeRighter yra atei
vių Lietuvių darbininkų sūnūs. 
Jis yra Amerikoj augęs Lietu
vis, užtai kaip ateiviai taip 
čia augęs jaunimas privalo 
paremti.

ir
ii

REIKIA REGISTRUOTIS
Iki šiol Lietuviai, neturėdami 

intereso balsavimuose ne visi ir 
eidavo balsuoti. Dabar kas ki
ta: visi kas tik turi teisę — vy
rai, moterys, ir suėję į metus

čia gimusieji — privalo eiti ir 
balsuoti.

Kadangi balsuoti negali tie 
kurie per kelis metus nebalsa
vo, arba kurie persikėlė į kitas 
vietas gyventi, arba suėjusieji 
į metus kurie visai nesiregis- 
travę, — taigi visų privalumas 
yra eiti ir užsiregistruoti vieną 
iš šių registracijos dienų:

LIEPOS 24 arba
LIEJOS 26.

Galima užsiregistruoti ir pir
ma to (bet po to jau ne) atsi
lankius į registravimo skyrių 
(Board of Elections) City Hall.

Taigi, prašome visų “Dirvos” 
skaitytojų pasirūpinti užsire
gistruoti arba paraginti savo į 
metus suėjusius vaikus užsire
gistruoti kad galėtu balsuoti už 
musu žmogų, — JOHN T. De- 
R1GHTER.

Tik vieni “Dirvos” skaityto
jai sudarys arti keturis tūks
tančius balsuotojų, jeigu visi 
pasistengs balsuoti, arba kurie 
nėra piliečiais paragins savo 
vaikus atlikti savo pilietišką 
pareigą.

Visi rengkitės balsuoti ir at
minkit šį aišku varda:

JOHN T. DeRIGHTER.

BON VOYAGE BUT 
NOT

bit known 
Cleveland- 

young peo-

Constantine

call

the 
the 
the

him

x p,enn?tyeYa- komunistų surengtose RIAUŠĖSE žuvo duNIJOS. Pas brolius Hollisius 
Akrone lankėsi jų giminietėš. 
iš Perinsylvąnijos, Alena Ažu- 
kiutė iš Shenandoah, ir Marijo-. 
na Balulis iš Pottsville.

“Hank ir L__ , —
W-Y programų komedijantai

ASMENYS; PERŠAUTA POLICIJANTAS
Nuo 1927 metų, kas metai i agitatoriai,

x Kzvvovmc. Į komunistai surengia po porą
Pete”, tie žinomi j šimtų įvairių demonstracijų 

.luugiąiiiu KunieuijtuiLai, atsi-į prie biednų šelpimo punktų ir 
vežė jas pamatyti ir Clevelan-■ kiekvieną kartą stengias sukel- 
dą ir ta proga apsilankė “Dir-lti riaušes sukurstant savo pa- 
vos” redakcijoje. ’T'z' 
ko, Ignas dar išrašė jom po !
“Dirvą”. Abudu broliai Holli- 13 dieną, 
šiai yra geri “Dirvds” rėmėjai komunistų __ , _____
ir prisideda prie “Dirvos” kon- prie šelpimo punkto po antra- 
ęertinių programų išpildymo. šu 2100 E. 40 St.

To neužte- sekėjus prieš tas įstaigas.
Pereita penktadienį, Liepos 

, tokios riaušės buvo 
vadų išprovokuota

V. VAITEKŪNUI yra laiš
kas “Dirvos” administracijoje 
iš Lietuvos Konsulato.

GOOD-BYE
It is very fitting, 

I believe, at this time, 
to write about a friend 
of mine, though not of 
our peoples; is interest
ing and a 
about our 
Lithuanian

PETER SKUKAS Ple-
Six years ago Mr.

Evanoff Tsvetcoff came to this coun
try from Sophia, Bulgaria, on a 
student’s visa, for the express pur
pose of studying Mechanical Engin
eering in the Cleveland colleges.

I write this not because he is 
my friend, but because I feel that 
others should like to know of 
entirely different attitude which 
continental peoples have toward 
world and life in general.

Informally, we shhll
Costa, because that is the only way 
I have ever known him. 
we were, 
coming Saturday, many reminis
cences crop up, reflected back from 
those years, six speedy, momentous 
years filled with rich and fertile 
experiences which will be a milestone 
in his life and to those who have 
known him as, just Costa.

His arrival to this country was 
a vexation to him because of 
compound tribulations of not know
ing how to speak the English lan
guage and because of the vastly 
different modes to which he was so 
unaccustomed. In a rapid course in 
English he rapidly- laid the funda
mentals to a language through which 
he was to absorb the intricacies and 
platitudes of detailed engineering 

His remarkable stride

So close
Upon his departure, this

the

a slow voice, weighing and question
ing every word as if life and limb 
depended upon it, doės credit to 
him and his high school training in 
Europe, and sometimes puts the 
American boys on the carpet on 
that score. Precision, promptness 
and finesse are the earmarks of 
a European training under en
dowed professors, whose life work 
is devoted to the honorable profes- j 
sion, instead of endowed stadiums 
and football coaches devoted to the j 
pigskins, as is true with many■ 
American colleges.

We met simply and naturally in i 
1930 where both of us were students, | 
freshmen, in mechanical engineering, i 
at Case School of Applied Science, Į 
located at University Circle, 
land.

As the semesters rolled 
■ as the tests became more 
we decided to collabrate

in Cleve-

view of making the 
and more pleasant, 
make the best of a 
lasted through years.

He was

of the doctor, where the attorney, Visiting Here and There 
in general, can t be trusted further .
than the length of his hand and 
where the engineers are so many

1 that they are either laborers or .
į salesman with a lot of gab about | Century °f Progress Fair at Chi- 
Į football but little of the more cul- I caS°-
I turai suibjects. With European | The Misses Sue and Sylvia Russel, 
; trained people, you will not feel [ Charleroi, Pennsylvania, are va- 
lost when you mention the names | cat>°ning here at the home of Miss 
of merely light operas, or 1 
not become stupified when you men
tion Chopin, Wagner, and they do

■ not become hysterical when you men- 
. tion Communism or enter in a dis- 
| cussion on anti-Christianity just as 
j any trained men should know just 
i how far to go and how much his 
opponent’s views should be respec
ted.

We, those who knew him, shall j fhe K. °f L and an active member, 
miss not only his well trained tech- j She is staying at the home of Mr.

we shall1 John Brazis of Cleveland.

Miss Pauline Genius of of Cleve- 
just returned from a trip to the

they do Bernice Russel of Cleveland, as is 
Miss Mary Russel, of Detroit

Mr. Charles J. Bills of 
is at present visiting his 
in DuBois Pennsylvania.

Miss Mary Yaudegis, of 
mel, Pennsylvania, is here 
land, looking over the old town 
which she left a few years ago.

■ While here, she was the secretary of

Cleveland 
folks out

Mt. Car- 
in Cleve-

nical mind, but far above 
miss these cultural things which 
the average college man brushes 
off like dust on a plano*leg, or even 
passes as fairly successful financial
ly not even lenowing that culture 
exists except in the pay envelope 
or in classy sophisticated manners. 
Those men are not living men, they 
are just trained men who after a 
certain number of repetitions have 
learned to open a valve on a fire 
hydrant when the fire bell rings, 
as firemen do. It is these things that 
we will miss, Costa, things that, Miss Mary Yaudegis, of Mount Car- 
cannot even be bought at a price. ! mel. Miss Brazis comes back re

Time quicketh, hours turn to min-1 freshed and cheerful. Says the trip 
utes, minutes to seconds, and so, we 
bid Costa, the Costa as we knew 
him, a bon voyage but not good-bye | 
when he leaves next Saturday to 
sail on the liner Europa for his 
home land, where customs will seem 
as quaint as the day he arrived 
here, bedazžled by spacious skies of 
New York.

He will, in passing make an ex
tended visit to all important cities 
of Europe on his way home.

He asks, for me to say farewell 
to those of the Lithuanians whom 
he has come in contact with, to say 
farewell to them all. With repress
ed voices we all say farewell, Costa, 
only

Miss Ann Skukas, of Cleveland, 
is vacationing in Toledo. Her b.f. 
happens to live there. She is guest
ing at the home of Mrs. Jule DeVoe, 
sister of Andy Zukis. Miss Skukas 
later will stay at the farm of Mr. 
Andy Zukis’ parents in Custer, Mielu

Miss Lillian Brazis, erstwhile, 
daughter of John Brazis, of Cleve
land, just returned, from an extend
ed motor trip through New York, 
Washington, Atlantic City and all 
about Pennsylvania returning witi

; mel. ____ ______ .
freshed and cheerful.

į was “advantageous”.
Miss Mary Kalow and Miss Bea- 

Į trice Palub spent a pleasant day 
recently cruising Lake Erie embark- 

I ing at Port .Stanley. They probab
ly saw many “Canadian 
while there.

Mrs. Ann Karpius and 
Frances Wirbickas, both 
land, have just recently returned 
from Chicago after a lenghty trip 
about the central parts of the states. 
Returning with them and a resident 

I of Chicago is Marie Wirby, sister- 
in-law to Ann and Frances, who in
tends to spend a week or two in 
Cleveland.

Soldiers”
his a dayjie labiausia nori 

kad muštynėms kilus nukentė
tų nekalti žmonės, sukėlimui 
didesnės neapikantos prieš vi
są stovinčią tvarką.

Jeigu pasitaiko žūsta kas iš 
“demonstrantų”, komunistai iš-1 knowledge, 
kelia dideles viešas laidotuves in learning our language was near- 
SU baisiausiais protestais. Vis- ■ ly miraculous.
kas tas daroma kurstymui Žmo- of words, his grammar and diction; 
nių.

Neužtenka to. Po riaušių, 
komunistai surengia viso mies-į 
to jau pilną demonstraciją prie 
miesto rotušės ir tada kelia di-1 miaus’a v>ata netoli Clevelande kur 
džiausius trukšmus prieš poli-! Kalima smagiai praleisti laiką. Di- 

“žiaurumą”, smerkia vi-idelis pikiai įrengtas beer garden 
I SUS viršininkus nuo mažiausio Iduoda malonumo tiems kurie nori 

Susi-1 iki didžiausio, smerkia laikraš- i Pasisokti ir pagurkšnoti salto alaus, 
i mr>. I nine L-om Taipgi ten kas vakaras atsibuna

puikus vaudeville perstatymai.
Angelo Vitale patiekia muziką 

visame puikume kaip tik galima ti
kėtis.

Kas vakaras vaudeville perstaty
mai atsibuna nuo 8:30 iki 10:30 vai., 
išskyrus pirmadienius, kuomet atsi
buna kumštynes. Sekmadieniais po 
pietų duodama priedinis vaudeville 
perstatymas.

Today, his selection

by, punc- 
yells and

her sister 
of Cleve-

a few college 
by the professors when 
approached in the spring 
Those were hectic, those

Tests, thesises, proms,

on, and 
frequent, 

on the 
multitudinous home work for which
the engineering schools are known 
the purpose in 
courses easier 
In other words 
dull party that
Costa was a good student.
liked by those who knew him and 
by his instructors. He was, general
ly, the pillar and post of the class 
and was known as “old faithful” so 
regularly was his work completed. 
After a vigorous night directly fol
lowing a prom when the eyes were 
just notches you could be well as
sured that five after eight in the 
morning and due ten after home
work problems could be gotten from 
old faithful. He prepared 
in advance.

Years slipped noiselessly 
tuated by 
bawl-outs 
graduation 
of 1933.
last months.
senior parties, etc., paraded so fast 
that Cavalcade seemed full of life 
right in his midst. The greatest 
regret of any student anywhere is 
that horrible word graduation. The | 
boys, because this was not a co-ed I 
school, were like one big family. | 
We knew each other by our first j 
names—and nicknames. Just as jail 
partners know each other by num
bers.

Costa then went on to Case this 
year and received his Masters Degree 
in Metalurgical Engineering. His 
father is owner of a factory in 
Bulgaria using much steel and for 
that reason Costa studied that 
aside from his interest in it.

While staying here, Costa 
his home with his aunt and 
Mr. and Mrs. George
Finrier people will never be 
unless science builds them, 
congenial they are.

Mr. George Tsvetcoff, now 
intendent of a concern here in
land, not only is widely read in 
his field of the technical maize, but 
is up-to-the-minute on general topics 
of widespread interest.

Unlike1 the many American stu
dents, Costa took a great deal of 
interest in sociology, politics, music 
(he is a violinist himsellf) and in art. 
In Europe the engineers rank on a 
par with medical men and attorneys. 
They all rank very high in the public 
esteem but here in America we find 
many quack doctors, M.D. men at 
that, quack in the respect that they 
order operations where the only 
thing to save is the economic life

GEAUGA LAKE
Geauga Lake parkas yra links-

Ten prieita 
prie muštynių, kuriose du as- 

I menys nušauta ir keli sužeista, 
šaudymas prasidėjo kad vie

nas iš agitatorių pagriebė iš 
policijanto revolverį ir pradėjo į cijos 
šaudyt į policijantus. 
policijantas jį nušovė.
šaudyme krito viena negrė mo- Į čius kam aprašo riaušes pri- 
teris, sužeistas vienas policijan- mesdami jas komunistams, ir 
tas ir keli kiti žmonės. i tt. ir L

■ Komunistai tuos užpuolimus j Tai nuolatinis komunistų vei- 
. I ant šelpimo punktų daro vie- kimo programas Clevelande.

1 Įšai ir atvirai, net spausdintais Visi gerai žinome kad skur- 
........ ............... ! lapeliais ragina vargšus ten ei-Idas yra ii- kad miestas ir vals- 

ti. Kada sueina vėpsotojų, ke-jtija bei federalė valdžia sten- 
’i agitatoriai, su savo organi- giasi kiek gali vargšams gelbė- 

geriausių i ZĮJOta gauja atėję, pradeda lys- ti (ir gal tą gelbėjimą veda ne- 
nommacijas, į-j į jsįajga įr statyti įstaigos visai nuosekliai ir su maža pi
no n mm i ‘reikalavimus”, riigų), tačiau komunistai daly-

• reikia kų nepagerins, jie nei nenori 
Kuomet pri- pagerinti, tik stengiasi pablo- 

buna policija, -agitatoriai rėkia ginti, kas jiems išdalies ir se- 
i visus susirinkusius apie “ka- kasi. Valdžia vis nuleidžia jų 

so'. pitalistų žiaurumus” ii- šaukia tuos niekšiškumus daug jų ne- 
i kad va “vietoj duonos jums ka-! trukdydama, tik bando sulaiky

ki pitalistai atsiunčia savo žmog- ti užpuolimus ant šelpimo pun- 
švinpiktų. Butų daug geriau jeigu 

raudonus agitatorius išvytų ten 
iš kur jie atsibastė, o rūpintis 
savo reikalais paliktų pačius 
tuos kuriems pašalpa reikalin
ga. Be prigavingų tarpininkų 

\ biednieji greičiau su šelpimo 
išsišęrę i įstaigų vedėjais susikalbėtų.

DIDELIS POKILIS. Liepos 
12 d., Superior Cafejoje, buvo 
surengta iškilminga vakarienė 
Lietuviui kandidatui į State; 
Representative, Jonui T. De-| 
Righter. P 
svečių, Lietuvių veikėjų ir Ke-j 
liolika kitataučių. Po vakarie-l 
nės seke kalbos, kuriose pareik- T 
šta Jonui Deraičiūi g— 
pasekmių laimėti i----
taipgi visi pasižadėjo jį remti. 1 vedėiams savo < UWUi.. 
Pabaigoje kalbėjo pats to va- | Jų atsiffinti negalima ir 
kai o gaibes svečias. ®eP-1 šauktis policijos.

•actejo i 
Kitas
Silici- '

tt.

programas Cleveland
course

as we know him, now, forever.

NUPTIALS
William Genius, of <Mr.

the pride of Cleveland and of the 
K. of L. marries Miss Mary Baker, 
of Cleveland. The lucky bride will | 
reside in Cleveland after the for
malities are dispensed with.

Kambaris Išsiduoda
Išsinuomoja gražus didelis 

kambaris, 
ginai, yra 
mobili u i;
giai.

gražus 
vyrui arba

paranduosim

mer- 
auto- 

pi- 
(29)

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

ONOS PEČKAITIENĖS 
delyje antradienio vakare bu-1 
vo surengta kortavimo sueiga 
parėmimui Jono T. DeRighter 
fondo kampanijai už nominaci
jas į State Representatives.

Dalyvavo virš šimtas žmo- į 
nių, visiems gražiai pasitarna
vo poni Pečkaitienė ir jos duk
terys bei kiti namiškiai. L_„ 
politikieriai pasakė agitacines 
kalbas, taipgi kalbėjo ,ir_Lietu-j 
vių kandidatas, John 
Righter.

Tai pirmutinis toks 
šeimyniškas vakaras 
mui musų kandidato. Reikalin
ga jų daugiau.

Antrą tam tikslui ___
rengia Jonas Verbyla šeštadie
nio vakare, Liepos 28 
nausko farmoj.

L A K E
ŠOKIAI KAS VAKARAS 

Bobby Geltnian’s Orchestra 
Ekstra Sekmad. Po pietų Šokiai

made 
uncle, 

Tsvetcoff.
built.
Very

super-
Cleve-

STONIS J
RESTAUR A’N’T

Dr S. T. Tamošaitis

žudžius pamaitinti jus 
kulkomis”. Atvesti “išbadėju- 
sieji” tuoj jieško priekabių pas 
policija. Na ir seka muštynė.

Viskas eina pagal iškalno pa
lteli ru°št° komunistų programo.

Riaušes kelti ir muštynes 
pradėti ateina gerai

Beer Garden Vodvil
Septynios Puikios Blondines 

Bates Sisters — Eddie Gilronan 
Angelo Vitale’s Orchestra

Šiandien—Sekmad. po piet ir v.

T. De-

didelis 
parėmi-

vakarą

d., Mali-

MIRĖ. Liepos 14 d. palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis 

Jurgio bažnyčios Jonas 
amžiaus, 

graborius

iš Šv, 
Vasiliauskas, 62 m. 
Laidojimu rūpinosi 
N. Wilkelis.

Liepos 12 d. mirė 
Vasiliauskienė, 49 m. 
palaidota Liepos 16 d. su apei
gomis iš šv. Jurgio bažnyčios. 
Liko vyras Antanas, 
dukterys ir sunai.

Liudvika 
amžiaus,

vedusios
Rep.

bai-FRANCES NEMANIS 
gė šį pavasarį High School, 
šiose dienose ji išvažiavo į Chi- 
cagą kokiam mėnesiui laiko, 
apsilankys Pasaulinėje Parodo
je, o sugryžus, rudenį žada sto
ti ‘į slaugių kursus ir mokytis 
slauge (nurse).

SLA. 14-TOS KUOPOS pik
nikas atsibus šį sekmadienį, 22 
d. Liepos, naujos parapijos dar
že, ant Neff road. Visi SLA. 
kuopų nariai prašomi dalyvau
ti. Kom.

“Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus

LIGONINĖJE IR NAMIE BESIGYDANT

PATARIMAS daktarams ką 
rašyti visuomenei į laikraščius, 
štai ko labiausia reikia: mo
kyti musų žmonelių® kad nebi
jotų daktarų ir ligonbučių - 
daugelis Lietuvių dabar tiki 
kad jeigu jį susirgusį j ligoni
nę nuveš tai ir papjaus....

Skaitymas laikraščiuose apie 
įvairias ligas, kitas net negir
dėtas, žmogų tik apsargdina. 
Jeigu skaitai apie džiovą, ma
nai kad ją turi arba tuoj pa
gausi, ir tt. Pradiniai dalykai 
apie paprastas ligas gerai ži
noti. bet jeigu perdaug tai ne
sveika. Kiti daktarai net pa
duoda receptus kaip gydytis iš 
tokios ar tokios ligos. Žmoge
lis, turėdamas kokią liga, jei
gu daktaro straipsnis kiek pri
veda prie tos ligos, tuoj įsivaiz
dina ta liga sergąs, klaidingai 
ima save gydytis, neina pas 
daktarą, ir dar sau daugiau pa
kenkia.

SENESNI LIETUVIAI verti 
labai gero pabarimo kad nepa
sitiki saviems Lietuviams dak
tarams. Keturi savi gydytojai 
turėtų gerą pragyvenimą tik iš 
savųjų, bet musų senųjų žmo
nių didelė dauguma net rėkte 
rėkia nenorį kad jiems šauktų

Lietuvį daktarą.
Nesupranta kad tuomi artina 

sau mirtį arba šiaip blogas pa
sekmes. Savam daktarui sava 
kalba gali išaiškint visus savo 
negerumus ir gyvenimo istori
ją, kuomet svetimam vos ką 
teišsteni nemokėdami Angliš
kai ; daktaras nesupranta ligo
nio, ir ligonis paskui nesupran
ta daktaro paaiškinimų, ir taip 
buna gydomas nuo visai kito
kios ligos. Yra Lietuvių kurie 
svetimiems daktarams moka po 
$5 ir $10 už vizitą, manydami 
kad tame ras sau sveikatą.

ŠMEIŽTAI. Įvyko permai
na “Lituanikos II” lakūnų, kas 
reiškia kad suaikvota arba nie
kais numesta arti poros tūks
tančių iš Lietuvių darbininkų 
surinktų dolarių, bet senukas 
Grigaitis iš to savo gazietoj jo
kio stroko nesidaro. O kad 
man padarė operaciją tai senis 
pritalpino visokių plepalų.

IŠBUDĘS “iš numirusių” su- 
sirupinau ar spėsiu išgyti iki 
SLA, seimo. Iki seimo šešios 
savaitės laiko. . . . Kaip kam di
delis džiaugsmas patyrus kad 
aš atsidūriau ligoninėje. .. .

(Bus daugiau)

Transportacija nuo Rex Drug 
Store, Broadway ir Miles 

Tiesiog . Parką 
Dykai įžanga — Dykai parking

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą ' skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

, (THOMAS)
DANTŲ GYDYTOJAS

Sugryžo iš Europa ir prak
tikuoja senoj vietoj

6902 SUPERIOR AVE.
Tel. ENd. 1378.

©©©©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Per dešimts metų Clevelando Lietuvių vaistininkas

ATIDARĖ PIRMOS KLESOS APTIEKĄ 
po antrašu

© 8331 SUPERIOR AVE.
© Užprašau jus nors sykį atsilankyti. Ačiū. K. Tamkus.

©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©©@©©©©

Piknikas
RENGIA SLA. 14 KUOPA

Atsibus sekmadienį

LIEPOS-JULY 22 D
NAUJOS PAR. DARŽE

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

Naujas Garadžius
Atsidarė naujas garadžius 
kur taisoma už žemas kai
nas. Kreipkitės. (31) 

SUPERIOR E. 65TH
GARAGE

6513 Superior Ave.

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. j

Didelis Liepos Išpardavimas
APSIPIRKIT SAU ĮVAIRIU REIKMENŲ!

Vaikų Sport marškiniai . . 55c 
Vaikų Slack kelnaitės . . $1.00 
Vaikų Lininės knickers . . 98c 
Kūdikių skalbiami

Siutai
Vaikų Maudymosi trunks
Vaikų žaismių Siutai
Moterų Šilkinės kojinės . . 49c 
Moterų broadcloth

šiurkštai ........................ 25c
Vyrų Maudymosi Trunks

69c ir aukš.
ATMINKIT Superior Biznierių

2 už $1.00 
50c 
79c

Geri marškiniai . . 79c 
gražios kojinės 
apat. kelnaitės 
vasar. 
Mėlyni

Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 

marškiniai 
ŠIAUDINĖS

kaklaraiščiai 
darbiniai

121/žC
. 25c

23c

SKRYBĖLĖS
$1.00 ir aukš. 

kepurės .... 19c 
kasdieninės

Vyrų vasar.
Vyru baltos 

kelinės ..
Vyrų gražesnės kelinės 
pikniką Sekmad. Liepos

Musų krautuvėje gausite kuponus su kožnu pirkiniu.

$1.00
$1.49

22 d.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

and BOWLING ALLEY 
6923-27 Superior Avenue

—DINE and DANCE—

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

• Visi užkviečiami atsilankyti.
Frank Tulauskas John Peculaiti®Vic Anderson


