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San Francisco visuotinas 
streikas pasibaigė pereitos 
savaitės pabaigoje. Kaip 
tik streikas atšaukta, desėt- 
kai tūkstančių darbininkų 
su džiaugsmu bėgo atgal į 
savo darbus.

Liko streikuoti uosto dar
bininkai, kurių atstovai ve
da derybas su laivų kompa
nijomis.

Harriman, Tenn. — Ne
sutikimas NRA su Harri
man kojiniii kompanija už
sibaigė ir kompanija gavo 
teisę pradėti dirbti. Kada 
dirbtuvė užsidarė 923 dar
bininkai neteko darbo. Da
bar dar dalis darbininkų 
streikuoja reikalaudami di
desnio užmokesnio.

Pittsburgh. — Alumino 
išdii-bysčių darbininkai rei- mą nežinota visa dieną, iki 
kalauja unijos pripažinimo j nazių užimti valdžios rūmai 
* r'_____ _ _ • _ 1_ _ J.*

VIENNA, Liepos 25 d.— 
Austrijos Naziai suruošė 
sukilimą prieš Austrijos vy
riausybę, užpuolė ir nušovė 
premjerą Dollfuss.

Bet valdžios pusė greitai 
susitvarkė, kariumenė ap
supo romus kuriuose užpuo
likai buvo, ir juos nugink
lavo ir areštavo.

Pabėgusieji iš Naziii na
gų Dollfuss’o valdžios na
riai davė įsakymą Naziams 
paliuosuoti valdžios imti
nius, o jei ne tai kariume
nė pradės sukilėlius bom
barduoti.

Sukilėliams valdžia davė 
išlygas laisvai bėgti Vokie
tijon, bet kada patirta jog 
premjeras nužudytas, jie 
tapo areštuoti.

Apie Dollfuss’o nužudy-

EUROPA SUSIRŪPINO
Paryžius. — Europos ša

lys patyrusios kas Austri
joje dedasi sudrebėjo. Iki 
šiol j Dollfuss’ą žiūrėta kai
po j geriausi valdovą ryti
nėje Europoje. Kadangi

artis

ir šiose dienose pasirengę 
apšaukti general} streiką. 
Streikas paliestų apie 30,- 
000 darbininkų. _

20 streikerių areštuota.

nebuvo atimti.
Pastarų kelių dienų bė

giu Austrijoje areštuota Į 
1,500 valdžios priešininkų. 
Sakoma kad socialistai, ko-

DILLINGER
NUŠAUTAS
Chicago. — Liepos 22 d., 

po 10 vai. vakare, išeinant 
iš teatro, valdžios specialių 
agentų tapo nušautas pra- 
skilbęs Amerikoje žmogžu- 
dis ir plėšikas, John Dillin
ger.

Liepos 21 d. vėlai vakarę 
teisingumo departam e n t o 
viršininkas Melvin H. Pur
vis gavo pranešimą kad ki
tą vakarą Dillinger žada ei
ti i Biograph teatrą, šiauri
nėje mįesto dalyje, kur jis 
slapstėsi. Dillinger ir ėjo. 
Ten jau buvo suvažiavę 

‘; suPrancūzija turi sutartį su slaptos policijoS buris su 
Austi įja, Dollfuss o pasali- vįršininku Purviu ir laukė. 
nimaS- n kitos \ yi įausybes; purvįs Sako matė Dillingerį 

i praeinant pro jį į teatrą, 
I kuomet jis sėdėjo automo
bilyje, bet jo nepatėmijo.

Apsupę teatrą policija ty
kojo ir laukė iki jis išeis. 
Laukus dvi valandas, po 10 
vai. vakaro, Dillinger išėjo 
ir ėjo į savo gyvenamą vie
tą, bet ji staiga apsupo ke
li slaptos policijos vyrai su 
atkištais revolveriais. Jis 
tą pamatęs, griebėsi j kiše
nių savo šautuvo, bet ne
spėjo, ir buvo ant vietos 
nušautas.

Sakoma kad jį į pinkles 
įvedė viena iš jo moteriškų 
draugių, kuri su juo ėjo į 
teatrą vilkėdama raudoną

įsigalėjimas gali sudaryti j 
pakeitimus.

Romoje, Mussolini labai 
apgailauja kad taip atsiti
ko, nes jis šiose dienose bu
vo susitaręs pasimatyti su 
Dolfuss’u ir šis rengėsi ke
liauti Italijon.

Visai nesenai Mussolini 
persergėjo Hitlerį ir Vokie
čius Nazius kad paliktų Au
striją ramybėje. Gal but 
Italija labiau kišis į Aus
trijos 
kelio

reikalus, pastojimui 
Hitlerininkams.

VĖL SKUNDŽIA LIETU-

Vokiečiai pradėjo kelti

803 ŽMONĖS MIRĖ
PER KARČŠIUS

Karštas oras, kuris pas
tarų kelių dienų bėgyje bu
vo užgulęs šiaurinę dalį S. 
Valstijų, buvo priežastimi 
803 žmonių mirčių iki Lie
pos 25 dienos.

Karščio banga siaučia Il
linois, Indiana, Nebraska, 
Iowa, Missouri, Kansas, Mi
chigan ir Pennsylvania val
stijose.

Toliau nuo Didžiųjų Eže
rų, karštis buvo pasiekęs 
iki 115 laipsnių.

Liepos 24 d. Dakotų val
stijų pradėjo užeiti vėses
nio oro banga, kuri Liepos 
25 d. pradėjo pasiekti Ohio 
valstiją, o Liepos 26 d. — 
Pennsylvania ir kitas ry
tines valstijas.

Šis karštis sakoma esąs 
didžiausias istorijoje. Kas
dien nuo sausros darosi di
deli nuostoliai ir laukams 
padaryta nuostolių už mi
lijonus dolarių.

LENKIJOS POTVINIUO- 
SE ŽUVO 300 ŽM.

Varšava. — Ilgai lijus ir 
užtvinus upėms Vislai ir 
kitoms, prigėrė apie 300 
žmonių, daugiausia mažuo
se miesteliuose Žydų.

SODINS MEDŽIŲ RUOŽ
TĄ 1,000 MYLIŲ ILGIO 
Washington.

paskyrė $15,000,000 užvedi-
Valdžia

dideli riksmą prieš Lietuvą suknią. Ji turbut išsiderėjo Į muj girios ruožto 100 mylių

PAGERINIMAI LIETUVOS 
DARBININKAMS

ANGLU KARIŠKAS
LAIVAS KLAIPĖDOJ

Klaipėdas. — Liepos 6 d. ry
tą -į Lietuvos juros zoną buvo 
atplaukęs Anglijos karo laivas 
“Orion”. Laivo pasitikti, Į ju
rą išplaukė ryšiu karininkas, 
Pulk. Leit. Lesauskas.

“Orion”, plaukdamas į Lie
tuvos uostą, ir pakeldamas

ap-
Budavo atsitikimų kad 

kurie fabrikantai darbinin- 
visiškai neduodavo atosto- 
jam nemokėdavo atlygini- 
ir ilgai užtęsdavo išmokėti

)JAS 
r prak-

AVĖ.
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ir skundžiasi visai Europai iš Purvio atlyginimą už su- 
■ ‘ ‘ 2L-__  'per- gavimą Dillingero, nes bu-

Vokiečius Klaipė- paskirta $15,000 tam kas 
’ ' ‘ nuo Į jį sugaus gyvą arba negy-

20 streikerių areštuota.; niunistai ir naziai susivieni- Vokiečiu Lietuva pradėjo!v4-_ v
Kenton, O. — Svogūnų ūkių j jo įr beni]raį stojo kovon| atstatyti Klaipėdos krašte; _ Žmogžudžio lavoną pasi- 
darbininkai vis streikuoja. prįe§ Dollfuss’o vvriausybę. visus neištikimus Lietuvai ėmė ir parsivežė palaidoji- 
PnvnU-ne Austrijos Nazių tikslas Vokiečius iš vietų, kad jie j mui jo tėvas, 70 metų sene-

’ yra sujungti Austriją h.—r 
streikerių, Vokietiją į vieną, nes abi čių.

kaip baisiai Lietuva_ “ 
sekioja”
doje, nes gindamasi
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Pereitos savaitės pabaigoje 
kilo peštynės su darban- 
čiaisiais, ir 20 < 
tapo areštuota.

Cleveland. — 
vo darbininkai 
agentūrų Cuyahoga apskri
tyje. Tikima kad streikas 
palies apie 300 darbininkų. 
Darbininkai reikalauja ge
resnio atlyginimo.

Bedford, Ind. — Streikas 
3,500 akmenų skaldymo ir 
apdirbimo darbininkų pasi
baigė kompanijai sutikus 
tartis su darbininkų unijos 
atstovais apie geresnį atly
ginimą.

Stiklo gamyba šioje ša
lyje apmažėjo. Tačiau šy- 
met per pirmą pusmetį pa
gaminta stiklo 47,889,270 
ketvirtainių pėdų, gi 1933 
m. tą patį pusmetį buvo pa
gaminta 38,124,340 ktv. pė
dų.

Plieno ir geležies indus
trijos vadai atsisakė priim
ti NRA kodą, kuris reika
lauja pakelti darbininkams 
algas.

Erie Ežeru šymet nuo at
sidarymo laivų sezono per
vežta anglies 11,099,919 to
nų. 1933 m. per tą pat lai
ką buvo pervežta 7,831,005 
tonai; 1932 m. — 5,664,619 
tonų.

Madridas, Ispanija. — Ir 
Ispanija ėmėsi rūpintis su
mažinimu bedarbės užve
dant viešus darbus. Val
džia jieško užtraukti kelių 
milijonų dolarių paskolą ir 
su tais pinigais imtis taisy
mo valdiškų ir publiškų įs
taigų.

Sustreįka-
25 Fordo

Austrijos Nazių UKSiaS| vutueuuo 10 vicęų, lyin Jie 
yra sujungti Austriją irj nepridarytų kokių niekšys-

Itos šalys yra Vokiškos ir 
Vokiečių kalbą vartoja. Ta
da jos galėtų kelti Europo
je suirutes.

Italija žada siųsti kariu- 
menę jeigu bus reikalas Au
striją ginti nuo Hitleristų.

Vokiečiai tikrina kad vi
sas Klaipėdos kraštas yra 
Vokiškas ir todėl Lietuviai 
spausdami ten Vokiečius} 
laužo statutą sulyg kurio i 
Klaipėdos kraštas pavesta 
Lietuvai.

United Air Lines pasažierinių lėk
tuvų keleiviams patarnautojos ne 
tik oru skraido, bet ir mėgsta leng
vai žeme vaikščioti. Jos naudojasi

ratukais. Tai yra dvi iš patarnau
tojų ant tų tris mylias į minuta le
kiančių orlaivių vežiojančių pasažie- 
rius tarp didžiųjų miestų.

HlTEp.^

lis, kuriam buvo skaudu ži
noti kaip jo sunaus visoje 
šalyje jieško už niekšiškus 
darbus.

Tėvas yra 
diana valstijoj.

Kapinėse prie jo gimtinio 
miestelio Mooresville, Ind., 
kur Dillinger palaidotas, 
ilsisi buvęs Amerikos pre
zidentas Harrison, vienas 
vice prezidentas, rašytojas 
Riley ir kiti žymus žmonės. 
Užtai gyventojai protesta
vo kad žmogžudis nebūtų 
šalę jų laidojamas, tačiau 
sulaikyti nebuvo galima.

Dillingerį gaudant po jo 
dviejų pabėgimų iš kalėji
mo nušauta 16 iš policijos 
ir jo draugų pusės.

ūkininkas In-

SENATAS BUS DEMO
KRATIŠKAS

Sekantis Suv. Valstijų 
Senatas bus pilnai Demo
kratui partijos kontrolėje. 
Dabartinis senatas turi 60 
Demokratų, 35 Republiko- 
nus ir 1 Ukininkų-Darbo 
narį.

Šio rudens rinkimuose 
bus varžytinės tik už 35 
vietas, ir jas toli gražu vi
sas nepaims Republikonai. 
Tokiu budu Demokratų se
natorių skaičius bus pakan
kamas viską valdyti.

NAMŲ GELBĖJIMUI 
IŠDUOTA $1,000,000,000 
Washington. — Per me

tus laiko, iki Liepos pra
džios, Suv. Valstijų Namų 
Savininkams Paskolos kor
poracija išdavė jau visą bi
lijoną dolarių išgelbėjimui 
namų nuo praradimo. Pa
galbą gavo 341,162 namų 

i savininkai.

pločio ir 1,000 mylių ilgio 
vidurvakarinėse valstijose, 
sausame plote. Tai yra di
džiausias projektas kokį ši 
šalis kada pasiėmė tikslu 
pakeisti klimatą.

Miško ruožtas prisidės 
prie pakeitimo oro. Visas 
tas projektas kaštuos $75,- 
000,000 ir bus baigtas 1944 
metais. Bet ims desėtkj 
metų iki medžiai suaugs.

RAGINA STATYTI 1,000 
KARIŠKŲ LĖKTUVŲ 
Washigton. — Karo de

partamento specialis komi
tetas ragina valdžią statyti 
dar tūkstanti naujų kariš
kų lėktuvų, kad Amerikos 
oro laivynas butų didžiau
sias už kitų šalių laivynus.

31 prigėrė. Japonijoj šio
se dienose potviniuose pri
gėrė 31 asmuo.

8 nuteista mirti., Sovie
tų vyriausybė nuteisė aš
tuonis asmenis mirties bau
sme už neva šnipinėjimą 
Japonijai.

Sudegė 5 arklai. Salem, 
N. H. — Liepos 24 d. kilus 
gaisrui lenktinių arklių pa
talpose, penki arkliai sude
gė ir 300 kitų ištruko ir bė
giojo po laukus kaip lauki
niai. Nuostoliai $100,000.

Visame pasaulyje šių me
tų kviečių derlius sumažin
tas 400,000,000 bušelių iš 
priežasties sausros. Duo
na pabrangs.

Kaunas. — Iki šiol Lietuvo
je veikė taip vadinamas pra
monės darbininkų samdos įs
tatymas. Sulyg jo, darbinin
kas pramonės įmonėje ištarna
vęs vienus metus turėjo teisę 
gauti 10 dienų atostogų su už
mokesčiu. Taip pat Įstatymas 
sakydavo kad darbininkas, jei
gu suserga, ir per 6 savaites 
nestoja atgal Į darbą, jis gali
būti iš vietos atleistas. Be to,, Lietuvos karo vėliavą salinta
jam pašalpos ar atlyginimo 
klausimas nebuvo aiškiai 
tartas, 
kai 
kui 
gu, 
mo
algą, o už tuos pinigus daryda
vo savus biznius. Taip pat ir 
ilgesnės ligos atsitikimais dar
bininkas nustodavo darbo ir 
būdavo be cento išmestas į gat
vę. Aišku kokioje padėtyje at
sidurdavo jis ir jo šeima.

Matydami šį nenormalumą 
Lietuvos valdžios įstaigų orga
nai ėmėsi jį šalinti ir darbinin
kų padėtį taisyti. Dabar Lie
tuvos vidaus reikalų ministeri
ja jau paruošė naują darbinin
kų samdos Įstatymo projektą, 
kurį netrukus ministerių kabi
netas svarstys.

Sulyg tuo nauju įstatymu 
darbininkui atostogos pailgina
ma dar dviem dienom; ligos 
atsitikimais jis turi teisę į dar
bą nestoti per 8 savaites, o 
kartais ir ilgiau, ir fabrikan
tas su juo neprivalo nutraukti 
samdymo sutartį. Toliau, jam 
alga ir atlyginimas išeinant iš 
tarnybos turi būti apmokama 
tuojau nevilkinant. Be to, dar
bininkų algos ir atlyginimų j ie
škiniai turi pirmenybės teisę 
prieš visas fabrikanto skolas, 
žinoma, išskiriant valstybinių 
ir jiems prilygintus mokes
čius.

Dabar iš darbininkų už įvai
rios medegos sugadinimą ir ki
tus nusižengimus išj ieškomos 
baudos yra paliekamos toje pa
čioje įmonėje, o išjieškomos iš 
darbdavių baudos eina ligonių 
kasų naudai. Naujame įsta
tyme yra numatyta kad iš vi
sų šių baudų bus sudaryta tam 
tikras fondas, kurį globos vy
riausias darbo inspektorius *ir 
naudos darbininkų reikalams.

Naujasis darbininkų įstaty
mas aiškiai nustatys kiek fa
brikantas darbininkui mažiau
sia turi mokėti algos, kad jis 
su šeima galėtų nors vidutiniš
kai pragyventi. Tuo norima 
darbininkus kiek galint daugiau 
apsaugoti nuo fabrikantų iš
naudojimo.—Tsb.

vo 21 patrankos šuviu. Tokiu 
pat saliutu atsakė ir Klaipė
dos Įgula.

Pakeliant vėliavą, buvo su
grotas tautos himnas. Himną 
sugrojo Anglu laivo orkestras, 
Įgulai išsirikiavus.

Anglu karo laivą Klaipėdos 
gyventojai sutiko su dideliu 
vaišingumu.

Anglija buvo viena iš vals
tybių rodžius Lietuvai palanku
mo karo pabaigoje, kada Lie
tuvos valstybė kurėse, ir pasi
liko drauginga po šiai dienai.

ŠYMETINIS DERLIUS 
LIETUVOJE

Kaunas. — šymetinė vasara 
Lietuvoje yra labai graži, šilta 
ir vidutiniai lietinga. Del to 
tokios oro sąlygos negadina nei 
žiemkenčių, nei vasarinių javų. 
Dabar Lietuvos laukai žaliuoja 
gražiausiais pasėliais, kurie, 
kaip dabar atrodo, šymet duos 
gerą derlių.

Tiesa, retkarčiais pasitaiko 
ilgos sausros, kurios šie'k tiek 
pakenkia pasėliams, tačiau jų 
beveik nesugadina. Geriausias 
derlius šymet, kaip ir dažnai, 
numatomas Suvalkijoje. Čia 
žemė derlingesnė ir geriau įdir
bta negu kitose Lietuvos vieto
se. Taip pat gerą derlių šy
met turės ir Žemaitija.

Šiaurės Lietuvos apskritys, 
kurias 1928 metais buvo ištikęs 
nederlius, dabar jau pradeda 
atsitaisyti, nes pernai buvusis 
ir šymet numatomas derlius 
padėti visiškai pagerino. Jei
gu netrukus nepasitaikys ko
kių nors netikėtų gamtos reiš
kinių tai šymet Lietuvoje žmo
nės duonos ir visokiausių javų 
bei šakniavaisių turės pakanka
mai.

Dabar jau Lietuvos ūkinin
kai pradėjo vasaros darbus. 
Kadangi šymet Lietuvoje pa
vasaris prasidėjo labai anksti, 
tai ir vasariniai laukų darbai 
taip pat anksčiau prasidėjo.

(Nuo “Dirvos” Red.—Ši ži
nia išsiųsta pirm baisios aud
ros Šiaulių apskrityje, kuri pa
darė didelius nuostolius, apie 
ką buvo rašyta pereitame nu
meryje.) —Tsb.

PER

18 ŽUVO AUTOBUSE
Ossing, N. Y. — Liepos 

22 d. nusirito nuo kranto 
autobusas su žmonėmis ir 
užsidegus jame sutiko mir
tį 18 asmenų. Kiti visi su
žeista.

Socialistai išeina iš pro
to. Austrijos socialistai už
daryti kalėjime po pereito 
pavasario riaušių, nekurie 
išėjo iš proto.

KUN. TUMO KŪNAS 1 
NEŠTAS VYTAUTO 

BAŽNYČION
Kaunas. ------ Liepos 7 d.

iškilmėmis perneštas Kun. Tu
mo-Vaižganto kūnas iš , kated
ros kriptos nuolatinę vietą Vy
tauto bažnyčion. Toje bažny
čioje padaryta atitinkama vie
ta, kur velionies kūnas ilsėsis 
amžinai. Toje bažnyčioje ve
lionis skelbė Dievo žodį, tą baž
nyčią jis sutvarkė, aptaisė, ir 
joje pasiliks.

SU

PLAČIAI PAMINĖJO
Kaimas. — Lietuvoje plačiai 

paminėta Liepos 17-ta — meti
nės sukaktuvės žuvimo musų 
lakūnų Dariaus ir Girėno.

---------- 1
Aukso visame pasaulyje 

per Gegužės mėnesį paga
minta 2,248,000 uncijų. Ba
landžio mėn. buvo paga
minta 2,148,000 uncijų. Ge
gužės men. 1933 xn/ būva 
pagaminta 1,965,000 unc,



PITTSBURGHO PADANGE
Lietuvių Kambario 

Reikalai
Iš Lietuvių Kambario Fondo 

pastarų susirinkimų Gegužės 
14 ir 31 d. pateikiama sekan
čios žinios. Neatsilankant už
rašų sekretoriui, laikinai parei
goms eiti išrinktas J. Baltru
šaitis. % &

Pirmininkas P. Pivaronas 
perskaitė kopiją savo laiško ra
šyto į Lawrence, Mass., iš kur, 
gauta auka per K. Viduną; už- i 
klausta keno vardu reikia ra-> 
šyt kvitą ar kvitas, nes negau
ta aukotojų sąrašo.

Skaityta Lietuvos Pasiunti 
nybės laiškas iš Gegužės 9 d., 
adresuotas Dr. J. Baltrušaitie
nei. Pranešama kad Lietuvos 
Užsienio Reikalų Ministerija 
pasirinko Lietuvių Kambariui 
patalpą No. 146 Mokslo Kated
roje. Mes galime pasididžiuo
ti kad Universiteto valdyba bu
vo mums tokia liberališka, kad 
davė privilegiją pasirinkti vie
ną iš dviejų kambarių. Musų 
kambarys yra vienoje iš pui
kiausių vietų; nes tuoj prie vy
riausios angos, kairėje pusėje. 
Airtomobiliais privažiuoti bus 
galima tiktai prie tos angos.

Sumanyta ir nutarta kad 
Pittsburgho ir apielinkės drau
gijos teiktųsi per savo atsto
vus surengti Lietuvių Dieną— 
tam tikrą išvažiavimą Lietuvių 
Kambario naudai; tinkamiausia 
diena butų Rugsėjo 23.

Sumanyta kad kitų miestų 
Lietuvių grupės ir asmens ką 
taip gražiai darbuojasi Kam
bario naudai, sudarytų bendrą 
savo miesto komitetą ir kad šis 
komitetas išrinktų vieną savo 
atstovą kaipo narį musų, cent- 
ralinio, komiteto.

Protokolų sekretorius nesi
lanko j susirinkimus, nutylėjo 
musų kvietimus ir pranešimus 
ką jis turėtų nuveikti. Komi
tetas tokį pasielgimą skaito jo 
rezignacija ir nutarė jam pra
nešti kad jo pasitraukimas iš 
vietos priimta.

Nutarta skelbti svarbiąsias 
ištraukas iš protokolų.

Iš komiteto raportų pasiro
do kad Lietuvių Kambario rei
kalai eina labai gerai, įvairiose 
vietose eina Lietuvių bruzdėji
mas, pradedat tvertis grupės 
vietos darbui Kambario Fondo 
naudai.

Spaudos Komisija,
J. Baltrušaitis.

negu pirmą pusmetį 1933 me
tais.

Kietos anglies kasyklose lai
ke darbo per Birželio mėnesį 
užmušta 11 darbininkų. Gegu
žės mėnesį buvo užmušta 26.

Minkštos anglies kasyklose 
žuvo 9 darbininkai, o Gegužės 
mėnesį žuvo 16.

PERSIŠOVĖ LIETUVAITĖ, 
Pranešama kad Liepos 21 d. po 
pietų revolveriu sunkiai susi
žeidė Lietuvaitė, Ona Maura- 
gis, Pittsburgh, N. S. Priežas
tis nežinoma. Rep.

MOKYKLOMS PASKYRĖ 
$10,000,000

Pennsylvanijos valstijos mo
kykloms statyti ir žemėms įsi
gyti tapo paskirta iš Civilinių 
Darbų Administracijos dešimts 
milijonų dolarių. Daugiausia 
iš tų pinigų eina pradinėms ir 
vidurinėms mokykloms.

ŽAIBAS Iš TYRO DANGAUS 
Uniontown, Pa. — Ūkinin

kas Humbert, 65 m., ir jo sū
nūs, 28 m., sėdėjo pavėsyje po 
medžiu. Netikėtai iš tyro dan
gaus i medį trenkė žaibas ir 
senį užmušė, sūnūs tapo su
trenktas.

MILIJONO DOLARIŲ 
UŽSAKYMAS

Westinghouse Elevator Co. 
Pittsburghe gavo užsakymą pa
daryta Radio Miestui New Yor
ke keltuvų už milijoną dolarių 
vertės.

BALTIMORE, MD.

CHARLES SAWYER
Kandidatas į Ohio Valstijos Gubernatorius

Rūpinasi Ohio Mokyk
lų Sunkia Padėtimi

Kenton, Ohio. — Lieutenan- 
tas Gubernatorius Charles Saw
yer, Demokratų kandidatas į 
Ohio Valstijos Gubernatorius, 
dalyvaudamas Amerikos Legio
no distrikto suvažiavime Ken
ton, sekmadienį, Liepos 15 d., 
išdėstė pląčiai savo pažiūras į 
svarbų reikalą sutvarkyti Ohio 
valstijoje mokyklų apgailėtiną 
padėtį, ką jis pasižada padary
ti kuomet bus išrinktas guber
natorium. Ohio Amerikos Le
gionas taip pat pasiėmęs mo
kyklų programą kaipo savo la
biausia remtiną tikslą.

“Mes praktikavome ir prak
tikuosime toliau ekonomiją, 
bet mes neleisime ekonomijai 
sunkiai užgriūti, arba kaip tū
luose atvejuose, visiškai 'už
slėgti, vieną iš labiausia visuo
menei atsidavusių ir tarnau
jančių piliečių grupių — mo
kytojas”, — pareiškė Sawyer.

“Didėjanti taksų užsilikimai 
ir nesumokėjimai daugelyj sri
čių padarė negalimu toliau tę
sti dabartinį mokyklų progra
mą”, sako jis. “Nežiūrint ko
kie musų keblumai butų, mes 
negalime ir neleisime kad mu
sų vaikai nukentėtų del stokos

mokslo progų, bet mes turime 
turėti mintyje ir pamatinį mo
kymo dalyką -— tai yra, suga- 
bumus, pažiūras ir ištikimybę 
musų mokytojų.

“Mokyklų namai ir priemo
nes nėra taip svarbu. Svar
biausia tai mokymas. Per ei
lę metų, mokyklų mokytojos ir 
mokytojai nejieškojo jokių tur
tų ir jų neįsigijo. Jie buvo 
pasitenkinę kitais ir gal but 
ilgiau tęsėjančiais atlygini
mais. Bet jų noras dirbti už 
paprastą atlyginimą neturi bū
ti paneigiamas.

“Mes negalime iš šalies žiū
rėti kaip musų mokytojų dva
sia slopinama ir kaip mokyto
jos mėnesis iš mėnesio laukia 
ir negauna atlyginimo. Tokia 
nupuolusia dvasia jos negali 
perduoti musų vaikams reika
lingo mokslo”.

TINKAMIAUSIAS KANDI
DATAS

Charles Sawyer, dabartinis 
Ohio valstijos gubernatoriaus 
padėjėjas, kandidatuoja į vals
tijos gubernatorius. Balsavi
mas bus Rugpjučio-August 14 
d. Visos Ohio valstijos Lietu
viai prašomi atiduoti savo bal
są nominacijose už Charles 
Sawyer, Demokratų partijos 
kandidatų sąraše.

PASTABOS IŠ SLA. SEIMO

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J.
ŽINIOS

ANGLIAKASYKLŲ DARBAI 
IR NELAIMĖS

Pennsylvanijos angliakasyk- 
lose per Birželio mėnesį iškas
ta kietos anglies 4,184,000 to
nų, arba 20 nuoš. mažiau negu 
buvo iškasta Gegužės mėnesį. 
Bet šymet iškasta daugiau ne
gu Birželio mėnesį 1933 me
tais, kuomet buvo iškasta 3.- 
928,000 tonų.

Per pirmą pusmetį šymet iš
kasta 50 nuošimčių daugiau 
negu tuo pat laiku 1933 me
tais.

Minkštos anglies per Birže
lio mėnesį iškasta 7,153,000 to
nų, arba 3.7 nuoš. mažiau negu 
Gegužės mėnesį.

Per visą pusmetį šymet iš
kasta minkštos anglies 37,000,- 
000 tonų, kas reiškia daugiau 
negu kada į tiek pat laiko nuo 
1931 metų ir 31 nuoš. daugiau

Lakūnų Fotografijos
Kurie norite įsigyti musų ne

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland

RADIKALAI PRALAIMĖJO
Liepos 12 d. atsibuvo Lietu

viu Tautinio Namo Salės B-vės 
direktorių pusmetinis susirin
kimas, kuriame buvo rinkimas 
salės reikalų vedėjo. Kadangi 
šiais metais tara tikra klika 
net kelis mėnesius prieš rinki
mus vedė nešvarią agitaciją 
prieš reikalų vedėją ir vedė' 
agitaciją už savo parinktus 
kandidatus, tai prisiartinus die
nai rinkimų atsirado net aštuo- 
ni kandidatai norinti užimti 
salės reikalų vedėjo vietą. Tū
li iš jų raštu prisiuntė savo 
kandidaįuras. siūlėsi dirbti už 
daug mažesnę algą. Tas įnešė 
į direktorių susirinkimą daug 
bereikalingų diskusijų ir net 
užsikarščiavimų. Ta klika ku
ri didumoje susidėjo iš komu- 

, raštuojančių gaivalų, užsispy
rė būtinai kad pirm rinkimų 
butų numažinta salės reikalų 
vedėjui alga, o numažinus al
gą, suprantama senasis jų ne
pakenčiamas salės reikalų ve
dėjas atsisakys kandidatuoti, 
tokiu budu atsikratys jiems 
nepakenčiamo asmens ir jau 
jų bus laimėta.

Nors tie žmoneliai gerai ži
nojo kad algą numažinti nega
lima, nes salės bendrovė turi 
priėmus NRA nustatytą algą 
ir to pažado negali laužyti, bet 
tie gaivalai į tai nekreipė ati
dos ir dideliu trukšmu varėsi 
prie savo užsibrėžimo. Jiems 
tačiau tas nepavyko. Po viso 
trukšmo, nominuojant kandi
datus, iš astuonių kandidatų 
laimėjo tik du: senasis ir nau
jas, kuris buvo pasižadėjęs dir
bti už $27, vietoje $36. Bal
suojant, 30 balsais prieš 18 lai
mėjo senasis vedėjas, J. Deki- 
nis, kuris jau ketvirtą kartą iš 
eilės laimi salės reikalų vedė
jo vietą. Tas parodo ant kiek 
jis yra papuliarus ir tai vietai 
tinkamas žmogus.

Kadangi, kaip jau aukščiau 
buvo sakyta, iškalno buvo ve 
dama šlykšti agitacija prieš se
nąjį salės reikalų vedėją, tai į 
direktorių susirinkimą atsilan
kė daug bendrovės dalininkų 
tėmyti kas atsitiks. Tų eilėse 
ir man teko būti. Nežiūrint tos 
niekšiškos agitacijos kokia bu
vo vedama prieš klikai nepa
tinkamą asmenį, visgi teisin
gas žmogus išėjo laimėtoju, iš 
ko džiaugiasi visi tie kurie no
ri Lietuvių salei gero. Svečias.

DELEGATŲ IŠSIREIŠKIMAI 
IR PASTABOS JUOKŲ 

, FORMOJE
SEIMAS yra vieta kurion 

suvažiuoja daug Lietuvių iš 
įvairių Amerikos miestų. Rei
kia pripažinti kad suvažiuoja 
visi gabesni Lietuviai ir visuo
menės darbuotojai. Tėmijant 
jų išsireiškimus, nugirsti įvai-j 
rių juokų, bet turinčių savyje 
reikšmę. Visi žemiau telpanti 
išsireiškimai buvo pasakyti ap
kalbant seime SLA. reikalus.

BELANGĖJE. Pirmą kartą 
SLA. istorijoje, SLA. seimas 
įvyko belangėje. Salė, kurioje 
38-to seimo posėdžiai įvyko bu
vo tokia kurioje nėra nei vie
no lango. Tikras kalėjimas. 
Seimo rengimo komisijos pir
mininkas atidarydamas seimą 
be kita ko pasakė: “šiame sei
me raudonsiulių su buožėmis 
nebus. Bet del atsargos yra 
paskirti šeši vyrai tvarkai da
boti”. čia buvo visiems aišku 

1<ad kalėjime policijos nereikia, 
bet yra sargai. Bet lobistams 
keletas vyrų su buožėmis butų 
labai “susigadiję”.

PER LANGĄ. Dr. Graiču- 
nas pasakė: Gegužis su Vitai- 
Siu Viniką į Susivienijimo cen
tro raštinę įmetė per langą. — 
Gaila kad daktaras nepasakė 
per kokią skylę tiedu vyrai įme
tė Gugį į iždininko vietą. Dak
tare, malonėk paaiškinti.

PAGELBININKĖ. Nekurie 
iš delegatų pakėlė klausimą a- 
pie reikajingumą SLA. iždinin
kui pagelbininkės. Iždo globė
jas p. Mockus, gindamas p. Gu
gį, aiškindamas padėtį pasakė: 
“Mergina dirba raštinės darbą, 
o Gugis su Gugiene kitus da
lukus atlieka”. Remiantis šio

žmogelio “išmintimi” ir su
prask, žmogau, ar reikia p. Gu- 
giui pagelbininkės SLA. ižde 
reikalus vesti ar ne.

“NEW DEAL”. Bagočiaus 
adjutantai sakė: “Bagočiaus 
išrinkimas SLA. prezidentu rei
škia ‘New Deal’.” Bet nepasa
kė kam: Grigaičiui, Susivieni
jimui, ar pačiam Bagočiui? At
rodo kad Grigaičiui. Jis pra
džiai gavo $600 ($500 aviacijai 
ir $100 “dienai”).

RINKIMAI. Renkant seime 
Pild. Tarybą, prezidento balsa
vimams sumesti balotus buvo 
naudojama graži dėžutė, bet 
jau renkant kitus viršininkus 
panaduota paprastas iš po sta
lo gurbas. Atrodo kad p. Ge
gužis manė jog tik jo ir Gri
gaičio pastatytiems kandida
tams reikalinga mandagumas 
o kitiems — ir gurbas gerai.

FINANSŲ RAPORTAI. Lai
ke finansų raportų Vinikas ir 
Raginskas vienas kitą išvadino 
melagiais, ir nei vienas to ne
atšaukė. žingeidu butų žinoti 
kiek bus naujoj valdyboj mela
gių.

NUO 13 IKI 81. Dr. Grai- 
čuno šiame seime skaitlinė pa
sididino nuo 13-kos iki 81-no. 
Butų tikrai pakilus iki šimto 
(kas reiškia daktaro kvotėjo 
titulą) jeigu daktaras butų at
sivežęs savo “kampein mana- 
džerį” su šilkine suknele. Tie 
“sandariečiai” ir “tautininkai” 
kurie turėjo tokius “manadže- 
rius”, laimėjo. Dr. Graičuno 
stambiausia klaida buvo, pra
šyti daktarų pagalbos, vietoje 
to reikėjo pasirūpinti “mandže- 
ris” kuris dėvi šilkinę suknelę.

(Bus daugiau)

VIEŠA PADĖKA
Brooklyn, N. Y. — Am. Liet. 

Legiono Dariaus-Girėno Postas 
šiuomi turi garbės pareikšti 
širdingą padėką šiems asme
nims:

Savo darbščiai komisijai, ku
ri sugebėjo trumpu laiku pri
ruošti ir įvykdyti punktualiai 
pavyzdingas iškilmes; gerb. 
dvasiškijai ir ypač Kun. N. Pa
kalniui už bendradarbiavimą ir 
Liepos 17 d. pamaldas Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje; p. 
Antanui Baniui, kuris taip im
ponuojančiai atliko muzikali 
programą iš miesto stoties 
WNYC; gerb. kalbėtojams: p. 
Gen. Konsului P. žadeikiui, vi
ce konsului P. Daužvardžiui, 
Prof. B. Vitkui ir legionie
riams; Lietuviškų radio pro
gramų vedėjams, kurie paau
kavo savo programos Dariui- 
Girėnui pagerbti, legionieriui 
V. Matusevičiui ir rėmėjams J. 
Dumčiui ir J. Tarnui; J. Garš
vai, A. Valantiejui ir A. Ra
dzevičiui, kurie teikėsi karei
vius pervežti į visas iškilmes; 
karo kapelionui Maj. J. Head 
ir 16-to pėstininkų pulko kar
eiviams ir vadovybei; A. Kas- 
močiui už kareiviams vaišių su
rengimą ; ir visiems iškilmių 
dalyviams; ir pp. redaktoriams 
kurie nemokamai iškilmes gar
sino.

šių iškilmių pasėkoje daro
ma pastangos išgauti Grand St. 
(Brooklyne) nuo East River 
iki Union Avenue pavadinimą 
“Lituanica Avenue”, taigi visos 
vietos organizacijos kviečiamos 
Legionui į talką tą didelį dar
bą atlikti galimai greičiau.

A. L. L. Dariaus-Girėno 
Posto štabas.

LIETUVIS LAIMĖJO. Lie
pos 19 d. New Yorke gabus 
kumštininkas Justinas Sirutis 
smarkiai kumštynėse supliekė 
Eddie Koralik per 1 min. 45 se
kundas. Refery buvo Jack 
Dempsey,

Iš LIETUVOS gryžo daini
ninkas Kazys Kraučiunas. čia 
jis jau dainavo per radio ir ža
da suorganizuoti artistus ir su
vaidinti rimtą veikalą. Vėliau 
ruoš maršrtą.

PASIŽYMI SPORTE. Nevv- 
arke beisbole gerai pasižymėjo 
jaunuolis A. Gardis. Jis net 
suorganizavo beisbolo koman
dą. Liepos 16 d. jie jau nuga
lėjo vietinį stiprų St. Benedict 
C. C. klubą 3 prieš 2.

I

BROOKLYNO POLI
TINĖS SENSACIJOS
Brooklynas visada buvo Lie

tuvių politinių sensecijų ir in
trigų verdančiu puodu. Pasku
tinėmis savaitėmis tas puodas 
dar daugiau pradėjo virti.

Tysliavo skymai apgauti tau
tininkus. SLA. seimo metu 
Detroite, visos Amerikos kolo
nijų tautininkai ir sandariečiai 
veikėjai pasmerkė “Vienybės” 
anti-tautišką nusistatymą ir 
taktiką. Reiškia, aiškiai pama
tė kad ji po tautine kauke ne
ša radikalizmo perus ir demo
ralizaciją į tautinį frontą.

Tokiai būklei susidėjus, Gri
gaičio leitenantui Tysliavai pri
siėjo jieškoti naujų būdų tau
tininkus apgaudinėti. Jis pats 
ar jo dvasios vadas Grigaitis 
sugalvojo naują skymą: pasi
gauti Brooklyno tautininkų va
dovybę. Tam išdirbo sekantį 
planą: padaryti vietos tautinin
kų klube “pučą”: prašalinti iš 
Klubo Klingą ir Valaitį, pas
kiau sušaukti “tautininkų su- 
bendridimo” konferenciją, iš
rinkti ‘subendrinimo” komisiją, 
pasiimti jos vadovybę, prie to 
savo darbo įtraukti turtinges
nius tautininkus finansuoti 
“Vienybę” ir silpnesnius tauti
ninkus plakatų dalinimo ir pa
stumdėlių rolei. Tai buvo gud
rus skymas ir jie pradėjo jį 
vykdyti. Klingai su Valaičiu 
būnant Detroite, jie sušaukia 
slaptą “tautininkų klubo” susi
rinkimą, į kurį pasikviečia tik 
nužiūrėtus narius." Tame susi
rinkime keletas svyruojančių 
žmonelių, sumindami klubo įs
tatymus, “perrenka” klubo val
dybą ir eina prie tolimesnio 
plano vykdymo. Bukšnaitis, 
pasižymėjęs burnojimais prieš 
tautininkus, sušaukia bendrą 
“tautininkų” ir sandariečių jie- 
gų “subendrinimo” susirinkimą 
ir išrenka “subendrinimo” ko
misiją ir jos , valdybą, kurios 
pirmininku pastato gerai žino
mą aiškiai Dries tautininkus 
nusistačiusį Strimaitį.

į tą savo susirinkimą iš tau
tininkų pasikviečia irgi tik nu
žiūrėtus asmenis. Tarpe išskir
tų, su kuriais jie nematė reika
lo skaitytis, buvo Klinga ir Va
laitis.

Susirinkime atėję tautinin
kai patėmija savo įžymybių ne
buvimą, klausia kodėl jų nėra. 
Strumskis, Bukšnaitis ir kiti 
skymeriai tyli, bet veda prie 
taikos derybų. Atsilankę tau
tininkai vienas po kitam išrė
žia pamokslus Strimaičiui, Vi- 
nikui, Vitaičiui, Strumskiui ir 
kitiems kad jie nuo pat 1926 
metų Lietuvos perversmo visą 
laiką į vieną dūdą putė su ko
munistais ir socialistais, stip
rino radikalų įtaką ir kenkė 
tautiniam judėjimui iki prive
dė prie galutino susmukimo, 
įkinkydami ir “Vienybę” į tą 
tuščią radikalinį vežimą. Visi 
tyli, nei teisinasi, nei užginči
ja. Mat mano kad vaikai pa
rėkaus, pasibars ir nutils, ir 
paskiau bus galima juos savo 
skymams išnaudoti.

Teorijoje tas jiems atrodė 
labai gudru ir jie, buvo galima 
matyti, jautėsi jau laimėję, 
nekuriuos tautininkus jau ga
lutinai pasijungę.

Bet vargšai apsiriko. Tas 
jų gudravimas ant" kiek jiems 
atrodė gudrus ant tiek tikre
nybėje vaikiškas.

Tysliava žioplai išsiplepėjo. 
Tysliava, ant kiek jis ištiki
mas Grigaičio gizelis ant tiek 
žioplas politikas. Pirmiausia 
jis “Vienybėje” paskelbia “pu
čą” Tautininkų Klube ir ne
spėjus tą “bendrinimo” komi
siją šiaip-taip sulipdyti jis ją 
jau skelbia kaipo naują, bendrą 
tautininkų “centrą”. žodžiu, 
jis pabėrė pupas: nepradėjus 
planą vykdyti paskelbė jo vi
sas smulkmenas. Dabar ir tie 
tautininkai kurie išsyk nenu
matė užtaisytos kilpos jau su
prato kad juos norėjo apgauti. 
Dėlto jie jau sako kad Tyslia
va užkaitė puodą voverei dar 
nrtiške tebebėgiojant. žvalgas.

MIRĖ. Cliffside, N. J., mi
rė Katrė Baltuškienė, 41 metų 
amžiaus, gyv. 320 Palisade avė. 
Paliko vyrą Stasį ir naujagimį 
kūdikį. Motina mirė po gim
dymo už pustrečios valandos.

ši Lietuvė tapo auka del ne
greito patarnavimo, del kurio 
ir del tinkamumo, rodos, prieš 
svetimtautį gydytoją ir akuše
rę bus keliama bylos. Moteris 
buk pusdienį kankinusis be pa
galbos, ir del to turėjo mirti.

SVEČIAI IŠVYKO
Lietuvos svečiai Kan. Kemė

šis, Prof. Vitkus ir rašytojas 
Babickas išvyko Liepos 20 d. 
laivu “AcĮuitania” atgal į Lie
tuvą, Palydėjo juos į laivą 
gažus būrelis Brooklyniečių.

DARIAUS-GIRĖNO 
PAGERBIMAS

New Yorko apielinkėje buvo 
surengta musų lakūnų pagerbi
mo apeigos šiose vietose:

Brooklyne, Bennett Airporte, 
Newarke, Kearny, Harrisone.

Liepos 22 d. Great Necke, 
L. L, Sabienkos salėje, New 
Yorko Dariaus-Girėno pirmojo 
posto Aviacijos skyrius suren
gė gražų paminėjimą. Jame 
buvo puikus meno ir kalbų pro
gramas.
LIETUVIŲ LEGIONAS
GAVO VĖLIAVĄ

Brooklyn. — Lietuvių Legio
nui Dariaus-Girėno postui Ir
ving Trust Kompanija dovano
jo gražią šilkinę Amerikos vė
liavą.
STEIGIA AVIACIJOS
SEKCIJĄ

Lietuvių Legionas Dariaus- 
Girėno postas Brooklyne stei
gia Aviacijos sekciją. Steigia
mas fondas nupirkti aeroplaną 
ir paimti hangarą ir instrukto
rius. Astuoni aplikantai mo
kytis skraidyti jau įsirašė.
KLAŠČIUTĖS BOSTONE

Panelėls Klaščiutės atosto
goms automobiliu išvyko į Bos
toną. Lankysis pas Kiburį ir 
Šarkį.

KEARNY, N. J. — Už nele
gali] degtinės pardavinėjimą čia 
nubaudė pirmą Lietuvį, p. Re
meiką, Schuyler avė., alinės sa
vininką.

ĮSPĖJIMAS AMERIKOS LIETUVIAMS 
TAUTININKAMS

“Vienybėje” paskelbta nau
ja bendra naujo “tautininkų 
centro” valdyba su Strimaičiu 
kaipo pirmininku. Toks paskel
bimas labai klaidina visuome
nę. Jokio bendro tautininkų 
fronto su sandariečiais Brook- 
lyne nesudaryta ir dėlto jokios 
bendros valdybos negali būti, 
šiuo įspėju visuomenę ir tau 
tine spaudą kad neliktų tuo pa
skelbimu suvedžioti.

Kiek teko sužinoti, Brookly- 
ne įvyko Tysliavos ir dabarti
nių vienybininkų iniciativa po
sėdis savo pozicijos sustiprini
mo tikslu. Tame posėdyje da
lyvavo tik minėtų iniciatorių 
nuožiūra pakviesti keli tauti
ninkai. Jų ten buvimas tik pa
šalinio tėmytojo reikšmės tetu
rėjo, nes Brooklyno tautinin
kai, einant Tautininkų Klubo 
priimta rezoliucija, tokiuose pa-, 
sikalbėjimuose gali aktiviai da

'yvauti tik tada jei į juos bu
tą kviečiami Klubo autorizuo
tų organų ir su žinia visų tau-1 
tininkų. Tautininkus į tokį I 
pasikalbėjimą gali sušaukti tik į 
Tautininkų Klubo valdyba. Mi- i 
lėtas susirinkimas sušauktas 
Bukšnąičio ir vienybiečių ini- j 
riativa, kurie nėra tautininkų | 
klubo nariai ir yra aiškiai ži
nomi savo anti-tautišku nusi
statymu.

Minėtas paskelbimas mato
mai padarytas tiksliai, klaidin
ti kolonijų tautininkus. Delei 
tos priežasties, daugelio pagei
daujamam tautininkų subendri- 
aimui bus dikčiai pakenkta. Į 
Tautybės idėjos priešų ranka į 
dar kartą suteikė tautinei ide-1 
jai meškos patarnavimą.

D. Klinga, 
Brooklyno Tautininkų Klubo j 

Vice Pirmininkas,' 
A. L. S. Centro Kom. Narys.

Address

,edar Point
Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great Lakes'-June 16 to Sept.3 

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

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

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

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

" The G. A. Boeckling Co., Cedar Point, Sandusky, Ohio.
Please send me, without obligation, your new folder on Cedar Point.
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DEE LIETUVOS S ANTI
KIŲ

AR GALIMA TIKĖTIS SAN- išsižadėti Vilniaus, ir ar galų |
TIKIU SU LENKAIS?

Laike pastarų dviejų metų 
labai daug buvo kalbų ir Ame
rikos spaudoje diskusijų del 
Lietuvių-Lenkų santikių suge- 
rinimo. Tačiau iki šiai dienai 
jokio rimto žingsnio nėra pa
daryta į tą linkmę. Kalboms, 
apie Lietuvių su Lenkais dery
bas nėra galo, labai daug kalbų 
eina Lenkijoje ir Lietuvoje, ir 
užsienyje.

šį pavasarį ypač Amerikos 
žymesniu dienraščių skiltyse 
tankiai buvo pranešimų apie 
artėjančius Lietuvių su Len
kais pasitarimus.

Mums kjda klausimas: ar 
galima laukti išsivystymo san
tikių su Lenkija? Ar ilgai 
Lenkai vilios mus savo gražiais 
žodžiais ir mes jų klausysime? 
Ar jie sutiks mums Vilnių grą
žinti, be ko mes nei kalbėti su 
Lenkais nežadame ?

Man rodos kad iš Lenkų prie- 
telingumo negalima laukti. Len-j 
kai visais pokariniais metais! 
laikėsi tokios politikos kaip jų 
bočiai laikėsi kuomet jie siekė 
Lietuvą pavergti ir ’’Lietuvius 
ištautinti. šiandienė Lenkų po
litika yra tokia pat, nes jie dar 
tebesvajoja kad anksčiau ar vė
liau galės Lietuvius priversti 
pasiduoti jų norams. Maršalo 
Pilsudskio nusistatymas nepa
keičiamas: jis tebegyvena savo 
svajonėse apie Lenkijos valsty-Į 
bę “nuo marių iki marių”. Ir j 
kol jis bus gyvas ir tebesvajos j 
apie istorišką Lenkiją, suside-i 
dančią iš Lietuvių, Gudų ir Uk-; 
rainų žemių tol Lenkijos politi-1 
ka link Lietuvos nebus pakeis-j 
ta. Su tokia nuomone randam

gale Lenkų politika paims vir
šų.

Aš tikiu kad jokia Lietuvos 
vyriausybę išsižadėti Vilniaus 
dabar ar ateityje negali, nes 
Lietuvių visuomenė tokią vy
riausybę pasmerktų. Visų Lie
tuvių nusistatymas yra kad Vil
nius butų atvaduotas. Kolei 
Lenkai neištrauks savo okupa
cijos valdžios, jokių santikių 
su jais turėti negalima. Tai 
visos lietuvių tautos .nusista
tymas I Vieno-kito neatsako- 
mingo asmens išsireiškimas ne
pakeičia Lietuvių visuomenės 
nusistatymo ir nepakreipia Lie
tuvos valdžios politikos.

Kiekvienas Lietuvis kuris 
bent kiek politiškai ir ekono
miškai orientuoj asi Lietuvos 
krašto reikaluose, žino kad 
Lietuvą tiktai atvadavus Vilnių 
ir trečdalį savo žemių galės bū
ti patvaresnė politiškai ir eko
nomiškai. Vilnius jai svarbus 
politiškai tuomi kad Vilnių at
vadavus Lietuva stovės tarpe 
dviejų didelių valstybių — Ru
sijos ir Vokietijos; ekonomiš
ku atžvilgiu Vilnius turi begalo 
didelę svarbą Lietuvai, nes at
gavus Vilnių bus atidarytas 
susisiekimo kelias iš Rusijos į 
Europą. Tiktai Vilnių turėda
ma Lietuva galės išvystyti 
Klaipėdos uostą ir padalyti jį 
tiek svarbiu tranzito centru 
kokiu yra Ryga, Liepojus, ir 
Lenkų Gdynia, nes per Klaipė
dą tekės pramonė ir keleivių 
judėjimas.

Dabar Vilnius užleistas, ne
lošia jokios rolės tranzito, bet 
kuomet jis taps Lietuvos sos
tine, jis bus mazgas tiesiogi-

labai daug žmonių Lenkijoje 
ir Lietuvoje.

Ar Lietuva gali atsisakyti 
Vilniaus del gerų santikių? Ar 
Lietuva galėtų atsisakyti savo 
sostinės tik del susitaikymo su 
Lenkija? šitokis klausimas pa
sireiškia Amerikos spaudoje. 
Priežastis to, tai pačių Lietu
vių išsireiškimai, kurie sudarė 
galimybes iškelti tokį klausi
mą. Nesenai padarytas Prof. 
Čepinskio pareiškimas, kurį pa
laikė Dr. Bistras kad buk rei
kia Vilniaus klausimas likvi
duoti, kad buk Vilnius daugeliu 
atžvilgių Lietuvai naudos neža
da, kad atvadavus Vilnių ga
lim pražudyti nepriklausomy
bę. šitie pareiškimai pateko į 
užsienio spaudą, todėl ir iškilo 
klausimas: ar Lietuviai gali

Livija

Iš Gothenburgo i Stockhomą 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 valandos.

Išplaukia iš New Yorko

Gripsholm Liepos 25
Kungsholm Rugp. 18
Drottningholm Rugp. 25
Giripsholm Rugsėjo 6

Kreipkitės į vietinį agentą arba

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

i nio susisiekimo sausžemiu Eu- 
I ropos kraštams su Rusija, ir 
! per jį dundės prekybiniai trau- 
j kiniai į Rusiją ir tolimus rytus. 
! šie faktai ir prospektivos aiš
kios ir nenuginčijamos. Tame 

! mes matom Lietuvai ekonomi- 
! nį pakilimą ir politišku atžvil
giu padidėjimą. šitas pros- 
pektivas žino musų neprietelin
gi kaimynai Lenkai ir jie mums 
pavydi jų, del to pagrobė Vil
nių, ir nors labai brangiai jiems 
kainuoja valdymas pagrobtų 
Lietuvos kraštų, brangiai kai
nuoja blogi santikiai su Lietu
va, tačiau jie laikosi savo nu
sistatymo, nes jie, arba jų val
dovas Pilsudskis, tebegyvena 
kerštu Lietuvai ir savo svajo
ne apie atstatymą Liublino uni
jos. Lenkai, savo kalbomis a- 
pie atnaujinimą santikių su 
Lietuva, mums gero nežada ir 
jie negrąžins Lietuvai jos že
mės ir sostinę Vilnių.

Kam suprantama toki Lenkų 
tikslai tam aišku kad Lenkai 
nemano ir nenusileis, ir del to 
nėra galimybės susitarti su 
jais nei sulaukti glaudžių kai-

nomiška sunki našta. Atsida
rius per Lietuvą susisiekimui, 
dalis tranzito eitų per Lietuvą 
ir Vilnių. Vilnius atgytų, Len
kų ineigos padidėtų. žinoma, 
jie niekados neužmirštų savo 
Gdynės ir žiūrėtų kad Klaipė
da nesudarytų Gdynei kompe- 
ticijos.

Susitaikius Lietuva su Lenki
ja nieko nelaimėtų apart tai
kos formalumo. Turėdami Vil
niaus krašto Lietuvius kaipo 
įrankį, Lenkai iš Lietuvių iš
gautų sau visokių prielankumų, 
nes Lietuva vis nenorėtų anuos 
po Lenkais likusius apleisti. 
Politiškai ir ekonomiškai Lietu
va butų Lenkų įtakoje. Len
kų gamybai rinka Lietuvoje 
butų atvira, Lenkų politikai ir 
Lenkiškai propagandai dirva 
plati. Lietuvos vidaus politi
ka pasidarytų labai nerami, nes 
Lietuvoje veiktų Lenkai ir prieš 
juos imtų bruzdėti kitokį gai
valai, tempiantai tai į Rusiją, 
tai į Vokietiją.

žodžiu, Lietuvių taika su 
Lenkais tekiu budu kaip Prof. 
Čepinskis ir Bistras nori, butų 
Lietuvai keliariopai žalinga.

Kitokia butų padėtis ir są
lygos jeigu Lietuva atgautų 
Vilnių ir visus po Lenkais lai
komus užgrobtus savo kraštus, 
visa Lietuva susivienytų ir 
kaipo pilnas kūnas atsistotų 
greta Lenkijos. Tada ji galė
tų su Lenkija bendradarbiauti 
politiškai ir ekonomiškai.

Taigi Lenkai galės mus įti
kinti savo prieteKngumą tiktai 
tada kuomet jie atsisakys savo 
imperializmo, kuomet grąžins 
musų trečdalį Lietuvos žemių 
ir sostinę Vilnių, ką laiko už
grobę. Bet iki šiol Lenkai ne
parodė mažiausio nori tai pa
daryti. žinant Lenkų nusista
tymą, jų tikslus Lietuvoje, rei
kia pasakyti kad iš visų dabar 
esamų kalbų apie susitaikymą 
Lietuvių su Lenkais jokios nau
dos ir taikos nebus.

Liudas Liutavaras.

KVIESLYS TALKON

myniškų santikių.
Mes gi negalim. išsižadėti to 

kas yra musų, to kas žada mu- į 
su tautai laimingesnę ateitį. 
Vilniaus mes neišsižadėsim už 
jokius Lenkų pasiūlymus mus 
patenkinti, nes tas amžinai pa
darytų mus politiškais ir eko
nomiškais vergais. Vilnius tai 
Lietuvos ramstis politišku ir 
ekonomišku atžvilgiu.

Sunki Lenkams našta. Vil
nius dabar yra labai sunki naš
ta Lenkams. Bet jei Lietuva 
susitaikytų su Lenkais, Vilnių 
paliekant jiems, greit palengvė
tų Lenkų velkama Vilniuje eko

Laisv. Etinės-Kulturos Drau
gijos Kauno skyrius leidžia 
laikraštį “Laisvoji Mintis” (an
trašas : Aguonų g. 8, Kaunas, 
Lithuania).

šymet Birželio mėnesį suka
ko dešimts metų Laisv. Etinės- 
Kulturos Dr-jai. Kauno sky
rius iškilmingai paminėjo su
kaktuves ir išleido specialį nu
merį laikraščio, pašvęstą Laisv. 
Etinės-Kulturos Draugijos ir 
jos skyrių darbuotės peržvalgai 
praeityje; nustato planingą ei
gą darbų dabar ir ateityje.

Vieni jie nenuveiks užbrėžtų 
darbų, todėl kreipiasi pas Ame
rikos Lietuvius kviesdami tal
kon.

SLA. 38-tas seimas iš Tau
tiškų Centų Fondo paskyrė 
$100, bet tos sumos toli gražu 
neužtenka draugijos tikslams 
kūnyti. Reikia būtinai didės-; 
nes pagalbos, todėl sumanyta 
prašyti Amerikiečių Lietuvių 
kad jie1 prenumeratos keliu pa
remtų “Laisvąją Mintį”, tai 
yra, kad Amerikiečiai ne tik 
užsiprenumeruotų tą laikraštį, 
bet dar ir savo giminėms Lie
tuvoje užprenumeruotų.

Taigi, Amerikos Lietuvi, ne
laukdamas ilgiau pasiųsk dola- 
rį-kitą Kaunan aukščiau pa
duotu antrašu, tuomi prisidės! 
prie našaus garbingo darbo.

Dr. A. L. Graičunas,
3310 S. Halsted St. Chicago.

Dariaus-Girėno metiniu žuvimo sukaktuvių liūdesio dienoje, Liepos 
17, McKinley Parke, Chicago j, dalyvavo desėtkai tūkstančių publi
kos. Priešakyje stovi kalbėtojas, Inž. Bronius F. Simons-Simokaitis.

DARIUS IR GIRĖNAS — TARPTAUTINIAI 
VARDAI

Nemažas būrelis drąsių, pa
tyrusių ir gabių lakūnų jau 
perskrido lėktuvu per Atlanti- 
ką ir Ramųjį (Pacifiko) vande
nyną. Tai padarė nedaugelio 

’įvairių tautų vyrai ir viena 
moteris. Gen. Balbo vadovau
jamas net 24 lėktuvų buris per
skrido Atlantiką, nors ir su su
stojimais. Tačiau iš tų visų 
vandenyną persĮkridusių lakū
nų tiktai nedaugelio pavardės 
atmenamos plačioje visuome
nėje. Šalia rinktinių pasauli
nių lakūnų: Amerikonų Char
les Lindbergh, James Mattern, 
Willie Post, Italo Balbo, Pran
cūzų Codos ir Rossi’o ir kelių 
kitų, plačiai minimi ir du spar
nuoti Lietuviai.

Dešimts mėnesių nagrinėjau 
šių musų tautiečių gyvenimą, 
darbus ir darbelius. Skaičiau 
krūvą įvairių jų arba jiems 
rašytų laiškų, dokumentų, die
noraščių, kitokių raštų. Man 
teko arti ir bendrai veikti su 
jais prieš išskridimą ir patir
ti visus jų rūpesčius, vargus, 
kliūtis, nelaimes ir jų laimėji
mus. Tuo budu gal geriau ne
gu kas kitas turėjau progos 
patirti kokių kilnių dviejų sie
lų butą ir kaip jos gyveno tik 
nuoširdžiu galingu troškimu 
tarnauti mylimai savo tautai— 
čia, žemėje, ir padebesuose.

Tačiau tai svarbu gal tik pa
tiems Lietuviams.

Taip pat skaičiau ką dauge
lis kitų tautų rašė apie Darių 
ir Girėną. Tikrai, dar nei apie 
vieną Lietuvį taip palankiai ir 
nuoširdžiai kitos tautos nera
šė. Ir nei vieno kitataučio did
vyrio mirtis nebuvo taip grau
džiai apraudota, o pats žygis 
taip aukštai įvertintas. Mes 
turim tuo reiškiniu didžiuotis. 
Nei Posto, nei Balbos, nei At
lantiką jau į abu galu perskri
dusių ir toliausio skridimo re
kordą laimėjusių Prancūzų žy
giai nebuvo taip aukštai įver
tinti kaip Dariaus ir Girėno 
skaistus Lietuviškas idealiz
mas ir didis pasiryžimas. Tas 
rodo kad šių musų vyrų vardai 
tapo tarptautiniais, o gal net 
ir amžinais žmonijos istorijo
je. Tą didelę garbę Lietuvai

LIETUVIŲ DIENA BI S 
•HARLEM AIRPORTS
Chicagos Lietuvių masinis 

susirinkimas įvyko penktadienį, 
Liepos 20. d., Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Pirmininkavo 
Dr. J. Poška, raštininkavo A. J. 

. Žvirblis.
Šiame susirinkime nutarta 

, vienbalsiai rengti Lietuvių Die
ną Chicagoje, sekmadienį, Rug-’ 
pjučio-Augusį 5 d.. HARLEM 
AERODROME.

Nutarta kviesti, žymiausius 
musų atletus, dainininkus, vi

sus Chicagos chorus, žymiau
sius Lietuvius ir svetimtaučius 
kalbėtojus. Taipgi užkviesta 
žymiausi Lietuviai ir svetim
taučiai lakūnai ir parašiutų šo
kėjai. Bus rodoma įvairių 
įvairiausios sensacijos su orlai
viais ir. vežiojama žmonės.

Išrinkta įvairios naujos ko
misijos ir senosios dapildyta.

Pelnas šios LIETUVIŲ DIE
NOS skiriamas Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondui. Rep.

GAIŽAITĖS PRADINGIMAS - KONSULO 
IR JO KAMAROTU TYLĖJIMAS, ir tt.

laimėjo du Amerikos Lietuviai.
Betgi musų tautoje jiedu liks 

amžinais didvyriais. Jų žygį 
ir vardus įamžina ne vien tik 
statomi paminklai, pašto ženk
lai, gatvių ir draugijų pavadi
nimai jų vardais. Atsirado jau 
net sunumeriuotos “Lituani
kos” (lėktuvai)’, kurios žada 
naujus Lietuvių laimėjimus pa
dangėje ir Lietuvių galvas ke
lia aukštyn!

Bet svarbiausia tai kad Da
rius ir Girėnas savo žygiu ir 
Lietuvių širdis kelia aukštyn ir 
verčia rimtai žvelgti tautos at- 
eitin, gyvai susirūpinti ja, o 
taip pat iš aukšto pamatyti pa
galiau ir visokias savo ydas, 
negerumus, vienybės ir idealiz
mo trukumą, nesąžiningumą ir 
kitokį apsileidimą! Įvairių sro
vių spaudoje jaunieji ir senie
ji musų veikėjai kelia ir aiški
na reikalą susiprasti ir apsi- 
krėsti Dariaus-Ggirėno idealiz
mu !

Tat “Lituanikos” laimėjimas 
laimėjo musu tautai pasitikėji
mą savim ir žymiai sustiprino 
jos pasiryžimą siekiant atei
ties gerovės 1

Kapt. P. Jurgėla.

ŠAUDO SKERDYKLOSE 
GALVIJUS

Union stokjarduose (gyvulių 
skerdyklose) sustreikavo galvi- 

|jų užžiurėtojai, viso 1,500. Iš 
Į tos priežasties nėra galimybės 

tinkamai sužiūrėti, pašerti ir 
pagirdyti ten suvežtus 75,000 
galvijų. Karščiam siaučiant, 
silpnesnius galvijus pradėta 
šaudyti.

Ūkininkams per radio prane
šama kad negabentų daugiau 
galvijų į skerdyklas iki strei
kas tęsis.

CICILIKĖLIAI
ŠOKINĖJA

Paskaitę Bagočiaus “prokla
maciją”, daugelis kalba kad 
Chicagos socialistai pasiėmė 
drąsą net SLA. kuopas versti 
dalyvauti “socialistų dienoj” 
Pasaulinėj Parodoj. Kiek iš 
to socialistų strategiško žygio 
savo biznį pakelti bus naudos 
pamatysim.

Reikia pasakyti kad “socia
listų diena” Pasaulinėje Paro
doje pasiliko tik nusigyvenusių 
cicilikų kermošėlis. Visos ki
tos srovės atsisakė su jais da
lyvauti. Rep.

Įvykis kokis atsitiko Lietu
vos Konsulate Chicagoje Ge
gužės 24 d. atsiliepia pažemi
nančiai Lietuvai ir Amerikos 
Lietuviams. Tas atvaizduoja 
paties Konsulo A. Kalvaičio 
netaktą: nežiūrėjimą savo įs
taigos reikalų, pasitikėjimą ki- 

i tu asmeniu, o kada ištiko bė
da. bando užslėpti skandalą.

Konsului reikėjo pačiam būti 
savo įstaigos gaspadorium. ir 
žinoti ką jo pagelbininkai da
ro. Jeigu pasirodo trukumas 
vienuolikos tūkstančių dolarių 
tai tas trukumas nepasidarė 
kelių mėnesių bėgyje. Tokią 
sumą galima buvo išaikvoti, — 
jeigu buvo išaikvota, — tik ke
lių metų bėgyje. Tai argi gas- 
padorius per kelis metus nepa
žiūrėjo į savo tarnautojų dar
bus? Pastebėjo tik tada kada 
ypata kuri už tai nešė atsako
mybę, pasišalino iš įstaigos ir 
nėra budo nei ją surasti nei iš
aiškinimus gauti. Netoli du 
mėnesius laukta iki imtasi net 
jieškoti, arba viešai pranešta 
kas konsulate atsitiko.

Ir visu tuo laiku, nuo p-lės 
Gaižaitės dingimo iki paskel
bimo Angliškoje spaudoje apie 
tą atsitikimą, Chicagos socia
listų dienraštis nepadarė jokios 
sensacijos apie skandalą Lietu
vos Konsulate! Keista ar ne? 
Juk turėjo margėti didžiausio
mis raidėmis pirmame puslapy
je apie “pradingimą $11,000” ir 
“fašistų valdžios tarnų” suk
tybes .... Dabar gi tyli.

To viso paslaptis tame kad 
Chicagos konsulas A. Kalvaitis 
labai artimas žmogus socialis
tams, kaip pats Grigaitis yra 
kartą pareiškęs vienam asme
niui. Konsulas Kalvaitis dau
geliu atvejų atkakliai puolė 
tautininkus veikėjus, reiškia 
tautininkus jie neigė, su jais 
nematė reikalo sugyventi. Jis 
gal del to tautinei spaudai nie- 

. ko apie tą nemalonų atsitiki
mą ir nenorėjo sakyti, buvo per- 
žema su tautininkais reikalas 
turėti. Na o socialistų spauda, 
kaipo ištikimų kamarotų, visą 
skandalą užtylėjo.

Nežiūrint konsulo netaktišku
mo ir vienpusiškumo Lietuvių 
išeivijos reikaluose, nežiūrint 
jo prasto nugaspadoriavimo ir 
neprižiurėjimo konsulato reika
lų, Lietuvos vyriausybė . tačiau 
į tai neatsižiuri.

Kitas konsulas būdamas da
bartinio vietoje butų buvęs va
dovu žymių tautinių kultūrinių 
darbų, šis gi pasitenkinęs kad

gali su socialistais susisėdus 
apkalbėti ne-socialistiškus vei
kėjus ir patrukdyti tautos la
bui veikimą. Rep.

DARIAUS-GIRĖNO 
METINĖS LIŪDE

SIO IŠKILMĖS

KARŠČIAI
Chicagoje sausra ir karščiai 

pusėtinai įsiviešpatavo. šios 
savaitės pradžioje karštis net 
pavėsyje siekė iki 114 laipsnių 
F. Praeitą savaitę nuo karščio 
Chicagos srityje mirė 23 žmo
nės. Oro atvėsimo nesimato.

PAKELIA ALGAS
Chicagos srityje 15,000 dar

bininkų viešų reikmenų darbuo
se -gauna algų padidinimą, ku
ris prasidės nuo Rugpjūčio 1 d.

Liepos 17 d., apie 6 vai. va
kare, į McKinley parką rinko
si didelės minios Lietuvių pa
minėti liūdną įvykį — metines 
sukaktuves nuo Dariaus-Girė
no žuvimo kelionėje iš New 
Yorko į Lietuvą.

Programas prasidėjo apie 7 
vai. 30 min., kuomet Dariaus- 
Girėno Amerikos Legiono Pos
tas po vadovyste J. Mickeliunc 
kartu su Dariaus-Girėno Poste 
Moterų Vienetą ir kitais Legio
no nariais pradėjo maršuoti. 
Visas Legiono paradas susidė
jo iš kelių Legiono Postų, bub- 
nų korpuso, dviejų šovimo ska- 
dronų ir trimitininkų. Viršrni- 
nėtas paradas pradėjo maršuo
ti nuo Prezidento MrKinley pa
minklo prie Dariaus-Girėno iš
kilmių estrados.

Paradui atvykus prie estra
dos, benas “Lietuva”, vadovau
jamas Petro Sarpaliaus, sugro
jo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Inž. Bronius F. Simons- 
Simokaitis pasakė Anglų ir Lie
tuvių kalboj trumpą įžanginę 
prakalbą, paaiškindamas svar
bą šių iškilmių. Po savo kalbos 
jis pakvietė Dariaus-Girėno gi
mines, kur buvo oficialiai pa
kviesta ir Dariaus motina. P® 
to pakvietė vakaro kalbėtojus, 
Dariaus-Girėno Legiono Posto 
ir kitų Legiono Postų atstovus 
bei viršininkus. Tada perstatė 
programo vedėją Adv. R. A. 
Vasalle-Vasiliauską, kuris pa
sakęs trumpą kalbą pakvietė 
Pralotą M. L. Krušą, kaipo “Li- 
tuanicos” krikšto tėvą, kalbėti. 
Gerb. pralotas kalbėjo Lietuvių 
tautos klausimais, ragindamas 
Amerikos Lietuvius budėti sa
vo tautos reikaluose.

Antras kalbėjo Bronius F. 
Simons - Simokaitis, Amerikos 
Lietuvių Sąjungos centro pir
mininkas. Savo kalboj nurodė 
Dariaus ir Girėno ankstyvus 
darbus ir jų prisidėjimą kada 
Lietuvoje ėjo kovos už nepri
klausomybę. Taipgi ragino vi
sus įsigyti Dariaus-Girėno pa
veikslus kaipo atmintį garbin
gų musų tautos didvyrių.

Paskiau kalbėjo Kun. Jonai
tis, kuris yra invalidas nuo pa
saulinio karo. Jis kalbėjo An
gliškoj kalboj ir plačiai nuro
dė Dariaus ir Girėno nuopelnus 
Amerikai ir Lietuvai.

Po to sekė kalbos Ameriko
nų: McGinnis, American Legion 
Cook County Commander, ir p. 
Sanders.

Prie pabaigos ceremonijų 
kalbėjo komp. A. Vanagaitis, 
kuris paskaitė labai pritaikin
tas eiles tokiam liūdesio vaka
rui. Pabaigus p. Vanagaičiui 
kalbą, garbės sargai Dariui ir 
Girėnui sugaudė trimitus, pub
likoje pasidarė visiškas ramu
mas, pasigirdo šūviai atiduo
danti pagarbą musų didvyriam. 
Po kelių minutų, Miss America 
ir Miss Lithuania uždėjo vaini
ką ant Dariaus-Girėno paveik
slo, kuris visą laiką buvo ant 
estrados tarp paimu pastatytas.

Vėl pasigirdo trimito balsai, 
nuleista Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos ir tuomi pasibaigė pa
minėjimas metinių liūdesio su
kaktuvių Dariaus ir Girėno ne
laimingos mirties.

Dariaus-Girėno fotografijų ir 
“Margučio” specialių numerių 
parduota už $110.50. Pinigai 
eina Dariaus-Girėno paminklo 
fondan. Rep.
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Ragina Amerikonus Susi
domėti Lietuvos Istorija

Tarp išmokėjimų yra se-PABALTIJOS VALSTYBĖS TARIASI

D T R V ’ A

Kaune Liepos 7 d. prasi
dėjo trijų Pabaltės valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — konferencija.

Tos konferencijos tikslas 
susiartinti toms trims ma
žiausioms Pabaltės valsty
bėms ir užvesti tam tikrus 
didesnius draugingumo ir 
palankumo santikius negu 
šiaip paprasti diplomatiniai 
ir komerciniai santikiai su 
kitoms valstybėmis.

Ta konferencija Kaunui 
reiškia didelę iškilmę ir 
pasmagėjusj ūpą. Pabal
tės valstybių draugiškas 
susiartinimas bendrai rei
kalingas buvo jau senai, tik 
nebuvo galima prie to siek
ti del įvairių kitų kombina
cijų. Išpradžių, paveizdan, 
buvo labai sunku Lietuvai 
susikalbėti su Latviais, ku
rie iš seniau papratę žiūrė
ti į Lietuvius “iš viršaus”, 
susidraugavo su Lenkija, 
kurios tikslas buvo ardyti 
Lietuvių - Latvių santikius 
visomis keturiomis.

Prancūzų Ministerio
Atsilankymas Kaune

Tame pačiame numeryje 
kuriame pranešama apie 
Pabaltės valstybių konfe
renciją Kaune, “Lietuvos 
Aidas” rašo ir apie Pran
cūzijos ministerio Herrioto 
pasiryžimą vykti Į Kauną. 
Herriot’o tikslas esąs pa
lenkti Lietuvos vyriausybę 
padaryti stipresnės įtakos 
kitoms Pabaltės valstybėms 
Prancūzų rytų Europos po
litikos prasme.

Prancūzija, bijodama kad 
rytinėje Europoje neįsiga
lėtų Vokiečių politika, de
da pastangas susiartinti su 
Lietuva ir kitomis Pabaltės 
valstybėmis.

Ar .Jam Kalbėti
apie Tautininkus? 

Tysliava “Vienybėje” už
simanė pakalbėti apie tauti
ninkus ir kokią jiegą jie tu
ri visoje Amerikoje. Jisai 
ir pats dabar nusistebi, nes 
pradeda pažinti. Jis sako:

“Bet tos jėgos neorgani
zuotos, nepozityvios. Ne
žiūrint to, jos daug gero 
padariusios.

“Kas bus, jeigu Amerikos 
Lietuvių tautininkai pa
skelbs visuotinę savo jėgų 
mobilizaciją? Jeigu jie įs
teigs savo veikimo centrą?”

Nabagutis, jau kalba apie 
tautinių jiegų reikalus, vos 
vakar garbinęs “Vilkaviš
kio mučelninką” Grigaiti ir 
jį idealizavęs aukščiau už į 
visus tautininkus....

Taip daro matyt todėl 
kad sugryžęs iš SLA. sei
mo apsivylęs Strumškis pa
sakė, “Liaukis Grigaitį gar
binęs, arba laukan iš redak
cijos !”

Bet galime užtikrinti p. 
Strumskį kad Juozas jam 
ir visiems tautininkams vėl 
įkąs: kaip tik tautininkai 
pradės ką pozitivio dirbti, 
Tysliava nusiskubins “Li- 
tuanica II” pas Grigaitį ir į 
jam viską .išpasakos.

Ne tokie gaivalai privalo 
būti tautiškų laikraščių re
dakcijose ir ne jiems kalbė
ti apie tautininkų reikalus.

Tautininkai gerai žino, 
kokią galybę jie turi, kada 
laikosi vienybėje. Tik tie 1

iš Lietuvos atsibastę ponai
čiai, kaip Pronskus, Vaidy- 
la ir Tysliava, pasitarnavo 
tautininkų ir sandariečių 
vienybės suardymui.

Kada gi Skris?
Jau laikas “Naujienoms” 

ir ALTASSui skelbti Ame
rikos Lietuviams didelėmis 
raidėmis kad “antras skri-
dimas” išskris į Kauną tą Tai yra nuostabiai per
il- tą dieną. Pavasarį buvo daug.
garsinama kad skridimas! . ...
atsibus Rugpjūčio mėnesį.! Keista tai ta $436.o0 su- 
Rugpjutis jau čia pat. Jau ma> pažymėta “Kelionės iš- 
ir kitą lakūną, “dar gabes- laidos po kolonijas James”, 
nį”, turi. o nepažymėta “kelionės ir

Aukų jau išviso surinkta 
stebinanti suma — net arti 
dvidešimts tūkstančių do- 
larių! Tiek pinigo išmel- 
žus iš musų biednos visuo
menės, laikas jau parodyti 
kad tas kas žadėta bus iš
pildyta.

Darius ir Girėnas — am
žinos atminties didvyriai— 
surinko apie $8,000 ir iš
skrido Liepos 15 dieną — 
metas laiko atgal.

Darius, kada rengėsi ke
lionėn, pusė metų iškalno 
darė naktinius, aklus virš 
jurų skraidymus, prisiruoš- 
damas, o naujas lakūnas — 
kaip ir pirmesnysis — visai 
apie tai nesirūpino ir nesi
rūpina. Vaitkus gal visai 
nei nežino kad reikalinga 
yra žinoti aklas skraidymas 
kelionei per Atlantiką.

ALTASS fondo atskaita 
rodo kad surinkta pinigų 
viso $18,648.68 (iki Birže- 
lio 30). Išleista $15,782.33.] parodyti darbas.

PŪGA
Kaip aplinkui šėlsta pūga, 
Klykia dieną ir nakčia, 
Nenorom į širdį briaunas 
Juodas skausmas paslapčia.

Ir gailiai pravirkdo širdį,
Lyg palaužtą nuogą girią,
Kad svajonės džiaugsmo mano 
Miršta padangėn iškilę.

Beldžias vėtra į langinę, 
Jiega laužiasi į vidų, 
Ir tą juodą širdies skausmą 
Buto šiluma negydo.

Šalta lauke, vėsu bute,
Drungna gilumoj krutinės, 
Kai įšėlus vėtra daužo, 
Virkdo uždaras langines.

Jonas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA
Mėlynasis karvelėli, o kur tu lekiojai? 
Geltonasis karosėli, o kur nardinėjai?
Mėlynasis karvelėlis po giružę lakstė, 
Geltonasis karosėlis po mareles nardė. 
Mėlynasis karvelėli, kas tave nušovė? 
Geltonasis karosėli, kas tave sugavo?
Tur’ brolelis aukso strielbą, tai mane 

nušovė,
Tur’ seselė šilkų tinklą, tai mane sugavo.
Bepigu tau,, bernužėli, pas tėvelį būti,
Po didžiuosius jomarkėlius mergužių 

žiurėjau.
Ir išeina mergužėlė iš rųtų darželio, 
Išsineša vainikėlį ant baltų rankelių. 
Bepigu tau, bernužėli, pas' tėveli būti, 
Bėda gi man, mergužėlei, nuo močiutės 

eiti.
Tavo kiaunių kepurėlė ant viso amželio, 
Mano rūtų vainikėlis šiai mielai dienelei.

nesuprantamu budu prira- 
kančios didelės sumos:
James’o sąskaita $1,485.06
Paštas, teleg., telef. 

ir siuntiniai 367.24
Raštinės mašinistės 

alga, charter, 
spauda, etc. išl. 420.69

Kelionės išlaidos po 
kolonijas James 436.50

Leit. Vaitkui 400.00
Viso šitokių tik patarnavi
mo išlaidų — $3109.49.

sugaištis” Grigaiįio ir jo 
agentų....

Paštas, telegrafas, tele
fonas irgi neturėjo jokios 
teisės tiek pinigo paimti.

Raštinės “mašinistė” tai 
aišku bus ne kas daugiau 
kaip panašiai Gugio ir Ge
gužio “pagelbininkės”, tai 
“Naujienų” uždarbis.

O vėl Vaitkaus alga? — 
Tas vyrukas tik mėnesį pa
buvo prie “Lituanicos H” 
ir gavo $400. Gavęs pini
gų tuoj apsivedė su svetim
taute, su ja skraido, o kur 
Lietuvių tautos vardo kėli
mas ir rengimąsi kelionėn 
j Kauną?

Senuk Grigaiti, žiūrėk 
kad visuomenei daryti pri
žadai ir ant jų rinkimas 
pinigų butų ištęsėta.

Pinigų surinkta net per
daug — ir perdaug išlaidy
ta pašaliais. Dabar reikia

Ta Apuolė, apie kurią 
“Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius susuko savo di- 
džiausį istorinį veikalą 
“Meninas”, jau ir į pasau
lio spaudą patenka. Kores
pondencijoje iš Stockholm© 
(Švedijos) A. L. Olson New 
Yorko “Times” praneša (15 
d. Liepos) ilgoką straipsnį 
apie Švedų, Latvių ir Lietu
vių kasinėjimus Apuolės ir 
Grobino srityse. Senovėje 
ten buvo Lietuviškų Kur
šių ir Žemaičių pilys, kurias 
ėmė ir griovė iš Švedijos 
(taip bent Švedai mano) 
atvykę Vikingai. Grobinas 
stovėjo netoli dabartinės 
Liepojos, o Apuolė apie 24 
Angliškos mylios nuo juros 
krašto, gilyn į Lietuvą.

Prof. Nerman, kasinėji
mais pasirėmęs, dabar tvar
ko medegą Stockholm© mu- 
zejui. Jis sako susekęs ne
ginčijamų įrodymų kad ga
dynėje 650—850 po Kris
taus į Klaipėdos kraštą ir 
Liepojos - Apuolės apielin- 
kes, vyko žymi imigracija 
“Svearų”, tai yra Švedų. 
Per Lietuvą jie radę du ke
liu į pietus, j tolimą turtin
gą Byzantiją (Konstantino
polį) — Nemunu ir Daugu
va. Kaip ta prekyba veik
li ir turtinga buvo rodo fak
tas kad Gothlando saloje, 
iš ’80,000 rastų žemėje pa
kastų pinigų, 50,000 yra 
Arabiški, kilę Byzantijos 
apielinkėse.

Olson ragina Amerikonų 
ir Anglų arkeologus susi
domėti kasinėjimais po se
novėj gyventas vietas Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijo
je. Švedų Vikingų (ir Da
nų) darbuotė Pabaltijyje 
buvo pirmtakunė Lief Erik- 
sono kelionei į tą Vitlandą, 
kur numatoma musų Ame
rika. Kaip žinoma, Skan
dinavai tiki kad apie 1000 
metų po Kristaus (492 me
tu pirm Kolumbo) Vikingai 
atrado ir lankė Ameriką.

Profesorius Nerman, ku
riam sako padėjęs Lietuvos 
arkeologas Gen. Nagevi
čius, susekė kad Kuršių že
mę lankė Ivar Vidfamme, 
Danų ir Švedų karalius, 
gyvenęs apie 650 metų po 
Kristaus. Apie tą laiką, 
sako, ir prasidėję artimes
ni Vikingų santikiai su Lie
tuviais, ką gražiai ir teisin
gai K. S. Karpius savo “Me
nine” aprašo. Lietuva, ta
pus svarbiu politikos vei
kėju Rytų Europoje, tam
pa ir svarbiu raktu arkeo- 
logams į uždarytas senovės 
istorijos duris. Besidar- 

•buodami savo tikslais, Šve
dų mokslininkai atskleis 
daug ir musų praeičiai dar 
nežinomų lapų.

SKAITYKIT “ISKARIJOTĄ” 
šiame numeryje prasideda svarbes

nė ir įdomesnė šios apysakos dalis: 
Judas Is-Kariotas susitinka su Moky
toju (Kristum) ir su Magdalos Mari
ja (Marija Magdalena), šios apysa
kos skaitymo užteks iki vėlaus rude
nio. Redakcija.

(Tęsinys iš pereito num.)

ORO LINIJA TARP NEW 
YORKO IR MASKVOS
Tarp New Yorko ir so

vietų Rusijos sostinės Mas
kvos steigiama orlaivių li
nija. Ji pradės veikti, jei
gu viskas eis kaip numa
toma, Rugpjūčio 25 d.

Orlaiviai busią panaudo
ti dideli ir vėliausio išdir- 
bimo, kurie pasieks Maskvą 
iš New Yorko į 25 valan
das. Skris nuo 215 iki 225 
mylių į valandą.

Tik nežinia kas tais or
laiviais skraidys ir kodėl. 
Dabar, tarp Londono-New 
Yorko 'ir Paryžiaus-New 
Yorko yra daugiau reikalų, 
bet oro linijų dar nėra.

VIII.
Judas, nusimazgojęs rankas paklanio 

vandenyje, sukalbėjo vakarinę maldą ir 
nuėjo pajūriu šiaurės linkui.

Betsaidos Julija buvo tipingas tolimų 
Romos imperijos dalių miestas — sostinės 
miniatura, pastatyta vergišku pamėgdžio
jimu ir tikrai gausinga provinciška sko
nio stoka. Baltas marmuras blizgėjo kar
štos Syrijos saulės spinduliuose, todėl ir 
erdvių portikų ūksmė buvo labai pagei
dautina. Fontanai, kurių buvo nemaža, 
mušė aukštyn tyrą vandenį ir malonu bu
vo jo drėgnoje vėsumoje. Sunki Augusto 
dukters Julijos statula buvo forumo cen
tre, su elegantišku ilgu Latinišku parašu, 
kurio vietos gyventojai negalėjo ir nemo
kėjo perskaityti. Ties paminklo pastovu 
visados susirinkdavo mišri gauja Žydų, Sy- 
riečių, Samaritiečių, Egiptėnų, Arabų ir 
Graikų, — jie visi garsiai kalbėjosi ir šu
kavo, tarytum tikras sukilimas bepraside
dą. Jų tarpe sukinėjosi išdidus Romos le
gionierius, priklausęs kohortai, paliktai 
mieste tetrarchui Pilypui padėti tvarkos 
daboti; matėsi čia ir gudraveidžiai mokes
čių rinkėjai, besidairą kad kur nepranyk
tų priklausius jiems mokesnio dalis už pre
kių keitimą. Ties nudažytais portikais ma
tėsi puošnios prostitutės, laukiančios kokio 
pirklio su pilna pinigine; daugelis jų lau
kia veltui, nes Žydai pasidarė atsargus, o 
karštagalviai, patriotizmo, ne dorovės, su
metimais, grąsino pjauti gerkles visiems 
kas tik drystų prašnekinti stabmeldę mo
terį. Ir šitan didmiesčio sąmišin atėjo Ju
das ir dairėsi aplinkui.

Jo geismai išsipildė be didelio vargo. 
Jis rado tuos kurių jieškojo, Betsaidoje, 
kur jie gryžo, apkeliavę apielinkės kai
mus, praleisti sabatą ir pamokslininkauti 
sinagogoje. Mokytojas priėmė jį dideliu 
palankumu. Judas buvo pirmas asmuo iš 
Judėjos, gimęs pačioje Žydų krašto širdy
je ir užaugintas tradicijų visumoje, atėjęs 
prisidėti prie mokytojo sekėjų: jam tai pa
tiko. Mokytojas pagyrė jį kad jis aplei
do savo tėvą ir motiną tikslu sekti jį, nes 
tiktai tuo budu galima įrodyti tikrą atsi
davimą. Todėl jis leido Judui būti arti jo 
asmens, priskaitęs jį prie savo mokinių 
dvyliktuoju, sulyg Izraelio giminių skai
čium. Argi jis atstovavo čia Rubeno gi
minę, iš kurios jo tėvai parėjo, domėjosi 
Judas? Jis žiurėjo ką tuo klausimu sako 
šventas raštas. Mozė kaž kodėl nepaste
bėjo savo paskutiniojo palaiminimo va
landoje pirmagimio, bet Jokūbas buvo ai
škesnis, nes jis pasakė: “Nepastovus kaip 
vanduo, tu neiškilsi.”

Bet buvo ir kitų dalykų, be tų seno
vės prašmatnybių, galvojimui. Jaunas ir 
naujas mokinys buvo nuolatos susijaudi
nęs, stebėdamas Mokytojo asmenybės ža- 
vėtingumą ir jo mokymo naujybę. Jisai 
nekreipė daug dėmesio kaip tai darydavo 
kiti mokytojai, į sausas apeigų smulkme
nas, nors iki tam tikro laipsnio ir prisitai
kydavo prie jų. Jis ypatingai kalbėjo apie 
dvasią, kuri turi būti kiekvieno žygio pa
mate, ir apie meilę, kuri privalo būti viso 
gyvenimo pagrindu. Savo kalboje jisai 
kreipdavosi ne'tiek į tuos kas,’išėjęs moks
lus, galėjo greitai susiorientuoti teisiškuo
se klausimuose ir aiškinimuose, kiek į 
prasčiokėlius žvejų uostuose ir turgavie
tėse. Jo dėmesio susilaukdavo ir visųpras- 
čiausi ir visųžemiausia nupuolę asmenys. 
Jo kalbą visi galėjo suprasti, — savo pri

lyginimus jis ėmė iš žmonių laukų ir gry
čių, iš jaunavedžių rūmų, iš kaimo apei
gų ir pasilinksminimų. Judas manė kad ir 
tarp didžiausių bei mokyčiausių Jeruzale- 
mo mokytojų nebuvo kito kurs skelbtų sa
vo mokslą tokiu neribotu aiškumu ir gro
žiu. šis mokytojas, laikui atėjus, bus taip 
pat ypatingas veiksme kaip yra ypatingas 
savo žodžiuose....

Šiuo gi tarpu ir Judas įsitraukė į nau
ją gyvenimą ir šaukė žmones atgailėti, nes 
be atgailos neateis ir atsipalaidavimas. Tie 
kas nežinojo jo giminių ir jo kilmės, vadi
no jį (tikslu atskirti nuo kitų Judo vardu 
asmenų) Žmogum iš Kerioto, arba Is-Ka- 
rioto, jo gimtinio kaimo vardu.

Savaitės eigoje šis mažas būrelis lan
kydavo apielinkės kaimu, kartais padėda
vo kaimiečiams dirbti jų laukų darbus, ki
tais tarpais guosdavo ir ramindavo juos. 
Dažnai taip gi jie eidavo pas žvejus ties 
ežeru, kartais išplaukdavo su jais ir į ju
rą. Žvejai sakydavo kad jie atnešdavo 
jiems laimę, ir kad jų žvejonė būdavo ypa
tingai gausi. Ir dažniausia jie gryždavoi 
Betsaidą savaitės pabaigoje: čia buvo la
bai daili sinagoga, kur Mokytojas sabato 
dieną sakydavo pamokslus, ir čia būdavo 
daug žmonių ateidavusių į miestą ir išei- 
davusių svetur, ir jie išnešiodavo Mokyto
jo žodžius į visas krašto šalis.

Šią dieną Judui teko pirmu kartu būti 
vienam dideliame mieste; jis buvo pasiųs
tas tūliems pirkimams padaryti, sabato 
dienai ruošiantis. Jis dairėsi aplinkui ir 
stebėjosi dideliu grožiu, eidamas gatvėmis 
Nieko panašaus ikišiol jis nebuvo matęs,- 
net ir Jeruzaleme. Teisybė, šventasis mie
stas buvo kur kas didesnis; vienok, nežiū
rint vieno-kito Romėnų pastatyto trobesio 
jis buvo esminiai Žydiškos arkitekturos 
miestas, ir dar labiau Žydiškas buvo savo 
gyventojais ii’ tų gyventojų papročiais. 
Čia visa buvo kitaip. Čia buvo amfiteat
ras be sienų, kur galėjai matyti nuogus 
stikrius ristikus. Sakydavo net kad jauni 
Žydai, sekdami mada, paniekino savo tė
vo Abraomo kovenantą, nežiūrint operaci
jos pavojingumo, tikslu išvengti pajuokti, 
pasirodant viešumoje. Visur aikštėse bu
vo imperatoriaus ir jo šeimos narių statu
los. Net ir pinigai, vartojami šitame kraš
te, turėjo valdovo atvaizdą, nors Mokyto
jas ir nedraudė jų liesti, kaip tai daryda
vo Fariziejai mokytojai. Visur matėsi ko- 
lumnuoti maldnamiai ir šventovės keis
tiems ir svetimiems dievams; žmonių bū
davo kalbama apie visokias bjaurias ap
eigas tose vietose. Prie daugelio privati
nių namų vartų buvo prikalti įvairus žen
klai-simboliai, nuo kurių Judas kaito iv 
raudo iš gėdos.

Gatve pasigirdo ritmiškas kojų bildė- 
sis. Nuo forumo pusės žygiavo legionie
rių buris, su vadu priešakyje, linkui tet- 
rarcho rūmų. Judas pamatė kareivių ne
šiną ant ilgo stiebo bronzinį erelį. Atsi
mindamas tėvo patarimus, jis pasuko į ša
limą gatvelę, kad nereiktų žiūrėti į tą žen
klą iš arti ir kad nereikti! atiduoti jam pa
garbą.

“Oje! Jaunikaiti! Kur keliauji, ko 
skubi?” pasigirdo moteriškas balsas.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS 
Kaina 75c.

Reikalaukit “Dirvoje”

“NEŽINOMO KAREIVIO
KAPAS”

. Tai yra Įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
> Lietuviu ’ kovų ' už 'Nepriklauomybę. *Tuo pat 

laiku sušipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautines literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun-

) timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. _ _ Cleveland, Ohio



DIRVA

Kelionė į Lietuvą AKRONO
ŽINIOS

Dr. S. T. TAMOŠAITIS.
(Tęsinys iš pereito num.)

ŠIŲ DIENŲ KAUNAS

Gražiausia ir svarbiausia 
Kauno centre gatvė tai Lais
vės Alėja. Tiesi, plati, nieks- 
faltuota, ir vakarais gerai ap
šviesta elektra. Abiem šonais 
važinėjimui, o vidurys pakel
tas kiek aukščiau, pasivaikš
čiojimui, abiem pusėm nuso
dintas medžiais; šonuose to 
pasivaikščiojimo yra suolai pa
sisėdėjimui. Tinkąmai padary
tos ir tam tikrose vietose vi
durinio trotuaro pastatytos te
lefono budelės praeivių pato
gumui ir tiems kurie neturi te
lefonų savo jstaigose. Telefo
nu pasikalbėjimas, matomai, 
Kaune yra labai madoje. Kal
ba jauni ir seni, vyrai ir mote
rys, reikia ar nereikia. Kadan
gi Laisvės Alėja yra centrinė 
gatvė todėl įstaigos ir krautu
vės čia randasi tik didelės, pir
mos rūšies, su išpuoštais lan
gais, pagražinimais, ir tt. Vi- 

, si namai turi po keletą aukštų, 
daugiausia nauji arba atre
montuoti ir visi mūriniai. Pie
nocentro namas dar ne visai 
užbaigtas, yra apie aštuonių 
aukštų, pastatymas kainuoja j 
milijoną litų. Murai kaip: Lie
tuvos Bankas, Teisingumo Rū
mai, Karo Muzejus, kuris ką 
tik buvo užbaigtas statyti, Vy
tauto Didžiojo Muzejus (stato
mas), Valstybės Teatras, Cen- 
tralinis Paštas ir kiti daro pui
kiausi įspūdį. Reikia pasidi
džiuoti ir tik pagirti kad to
kia jauna valstybė, ir būdama 
sunkiose aplinkybėse kokiose 
Lietuva radosi savo atgimimo 
laikuose, sugebėjo įsigyti to

mo nėra, pasisveikinimui vyrai 
nusiima kepures visai, ne vien 
tik kilsteli, arba tik ranką pri
deda, kaip mes pratę daryti 
Amerikoje, ir ramiai praeina 
pro šalį nieko netarę.

Vakarais, kuomet vieni ro- 
inansuoja vaikštinėdami, kiti 
kavinėse alutį traukia arba prie 
geros muzikos linksmai šoka, 
treti kine arba Valstybės Teat
re sėdi, žodžiu sakant, kiek
vienas pagal savo skonį susi
randa vietą praleidimui laiko. 
Tai, maždaug, vidurinės klesos 
žmonių gyvenimas. Aristokra
tų Lietuvoje dabar jau nėra.

Valdininkai, profesion a 1 a i . 
pramonininkai, taip sakant vi
si “ponai”, spiečiasi gyventi 
prie Laisvės Alėjos arba prie 
kitų miesto centro gatvių savo 
butuose, arba nuomoja. čia. 
mat, randasi visi patogumai, 
gražu ir švaru. Keista ar ne? 
Amerikos didmiesčių gyvento
jai bėga toliau į priemiesčius 
ipsigyventi, o Kaune — į vi- 
lurmiestį.

Nuoma gyvenamų butų pu
sėtinai aukšta. Sakysim butas 
iš dviejų kambarių ir virtuvės, 
su visais patogumais, trys šim
tai litų mėnesiui ir aukščiau. 
Toliau nuo centro daug pigiau, 
bet namukai prasti, senoviški, 
be patogumų, žinoma, ten gy
vena neturtingi žmoneliai.

Ne visi profesionalai, pramo
nininkai ir verslininkai gyve
na geruose namuose. Jiems ir
gi užtenka trijų-keturių kam
bariukų kabinetui ir gyvenimui 
ii- tai kur nors užpakalyje; ne 
visi jie gali aukštas nuomas 
mokėti. Siuvėjas, kurpius ar 
mažas verslininkas gyvena ir 
savo verslui patalpą turi tik 
visname kambaryje užpakalyje

kias imponuojančias patalpas 
savo įstaigoms.

Valstybės Teatro namas sto
vi miesto sode prie Laisvės 
Alėjos. Sodelis didokas ir už
laikomas švariai. Dienos lai
ku tarnaitės turtingesnių žmo
nių žaidžik čia su vaikais. Va
karais šiaip publika ir jaunos 
porelės vaikštinėja arba sėdi, 
šnekučiuojasi. Sode prie Vals
tybės teatro įrengta aikštė su 
paminklais (statulomis) ir žal
vario, Dr. Kudirkai ir, jei ge
rai įsižiūrėjau, Putvinskiui.

Man parvykus Lietuvon, gar
sus Rusų dainininkas šaliapi- 
nas lankėsi Kaune ir dainavo 
Valstybės Teatre, dalyvaujant 
Kiprui Petrauskui ir kitiems. I 
Bilietai gauti buvo nelengva, 
nes jau visi iškalno buvo iš-. 
parduoti, šaliapiną dainuojanti 
esu girdėjęs Chicagoje, bet 
Kauniečiai jo dainavimą gal 
but daugiau įvertina. Euro
piečiai, rodos, ir meno skonį tu-' 
ri kitokį. Ten publika inteli- i 
gentiškesnė, daugiau jausmin
ga, ir gyvena kartu su artistu. 1

Kauniečiai mėgsta pasivaikš-' 
čiojinią. Įvairios valdiškos įs-' 
taigos ir bankai užsidaro 2 v. 
po pietų, todėl tų įstaigų tar
nautojai, įvairių valdiškų įs
taigų darbininkai, karininkai ir 
šiaip seni ii- jauni, ponai ir pa
nelės, buriukais arba porom 
šnekučiuodami ir linksmai juo
kaudami eina pasivaikščioti, j 
Vyrai ir moterys švariai, ir 
matyt brangiais rubais, pasi
puošę, išdidžiai ir su etiketą 
vaikštinėja. Susitikę pažysta
mus, vyrus ar moteris, skirtu-

gražių muro namų, medinėje 
kūtelėje. Tokiose pat patalpo- 

I se gyvena ir darbo žmonės, nes 
gaunant nuo dviejų iki dešimts 

■ litų dienai, kitaip negalima, o 
j pragyvenimo reikmenys visgi 
brangios.

Mediniai nameliai ar tai Kau
no priemiesčiuose ar kituose 
mažesniuose miestuose, ir taip 
pat ant ūkių, daro labai pras
tą įspūdį. Pastatyti be tvar
kos, be harmonijos, jokio pa
gražinimo, ir kas svarbiausia 
nedažomi, todėl išrodo perdaug 
primitiviški.

(Bus daugiau)

HITLERININKAI NU
ŠOVĖ JASUTI

Kaunas. — Jau anksčiau bu
vo rašyta kad Kovo mėn. vidu
ryje Klaipėdoje paslaptingai 
dingo vietos teismo sargas Ja- 
sutis. Vedant tardymą nusta
tyta kad jį nužudė Klaipėdos 
Vokietininkų partijos nariai, 
tos pačios partijos kurioje ak
tingai dalyvavo ir pats Jasu- 
tis.

Jasutis nužudytas politiniais 
motivais. Vyriausi Jasučio nu
žudymo kaltininkai ir dalyviai 
jau suimti ii' prisipažino kad 
jie tą niekšišką darbą yra įvyk
dę. Kaltininkai prisipažino kad 
jie Jasutį nužudė, gavę iš Vo
kietijos Nazių įsakymą ir už 
tai iš tos pačios Vokietijos jie 
gavę 10,000 litų. Kai kurie
šio nusikaltimo dalyviai iš Lie
tuvos pabėgo į Vokietiją.

—Tsb.
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funerąl Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

£ Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės' ir noro. Vienok S 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. S
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo> E 
E derniškas.
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SLA. 354-TA KUOPA ren
gia pikniką sekmadienį, Rug
pjūčio 5 d., Amelian’s farmoje, 
Piknikas bus smagus, .su viso
kiais gėrimais ir užkandžiais, 
su puikia muzika šokiams. Se
ni ir jauni prašomi atsilankyti.

Komitetas.
DRAUGIŠKO KLUBO PIK

NIKAS. Akrono Lietuvių Drau
giškas Klubas rengia nepapras
tą pikniką žinomoj vietoj, Ame
lian’s farmoj, sekmadienį, Rug
pjūčio 12 d.

Šio pikniko tikslas: Lietuvių 
Draugiškas Klubas bando su
traukti į draugingus santikius 
Akrono Lietuvius. Jau apie 
dešimts metų praėjo kaip Ak
rono Lietuviai turėjo tikrai di
delį pikniką, kur visi suvažiavę 
galėtų turėti smagumo iki so
čiai. šis piknikas bus didžiau
sias ir puikiausias Lietuvių iš
važiavimas kokio Ohio Lietu
viai nematė per tūlą laiką.

Piknike bus gražuolių kon- 
testas, kurio laimėtoja bus ap
šaukta “Miss Lithuania of 
Ohio”. Bus visokios lenkty
nės, sportas, “imtynės”, šokiai 
prie romantingos muzikos, ir 
visoki juokai. Vakare bus su
kurta didelis laužas, aplink kurį 
visi susirinkę dainuos populia- 
riškas Lietuvių liaudies dainas. 
Smagumo turės kiekvienas kas 
tik atsilankys.

Taigi, rengkitės visi, pasiim
kit maisto visai dienai, pasi- 
kvieskit savo draugus, tėvus, 
diedukus, tetas, dėdės ir visus 
kitus ir dalyvaukit “Akrono 
Lietuvių Dienos Piknike” sek
madienį, Rugpjūčio 12 d., Ame
lian’s farmoje.

Kviečia Pikniko Komitetas.
NUŽUDOMAS LIEPOS 27. 

Akrono advokatas Mark H. 
Shank, kurie pereitą vasarą iš
važiavo į Arkansas valstiją ir 
nunuodijo keturis asmenis, už 
ai dabar užmoka savo gyvasti- 
ni. Jam paskirta mirties bau
smė nustatyta įvykdyti Liepos 
27 d. Tucker Prison Farmoj, 
Arkansas valstijoje.

Nunuodytas vyras ir žmona 
turėjo būti liudininkais vieno- 
e svarbioje byloje. Adv. M. 

H. Shank surado kur jie gyve
na, nuvažiavo, ir nunuodijo 
juos abu ir jų du vaiku. Ne
daug truko iki jis buvo susek
tas ir sugautas.

Oro Valymas Gelbsti 
nuo Nosies Uždegimo
Apskaitliuojama kad vidutiniai su

virs 100 tonų purvo, dulkių, suodžių, 
r kitokių išmatų užgula ant kiek
vienos ketvirtaines mylios Clevelan- 
Je kas mėnesį!

Atminkit tik kad apie 50 svarų 
medžių ir pelenų išeina per kami- 
lą nuo kiekvieno sudeginamo tono 
anglies. Prie to visokios dulkės.

Paskiau, lyg pabloginimui visos 
padėties, mokslininkai sako kad pa
prastame ore randasi apie 1200 vi
sokių rūšių bakterijų—dauguma ku- 
■ių, ačiū dievams, yra nekenksmin
gos. Bet visos jos plaukioja ore 
ant dulkių ir suodžių.

Bet pagaliaus medicinos mokslas 
prirodinėja kad tam tikri perai ku
rie randasi ore, jeigu prašalinami, 
diduma žmonių kurie serga nosių li
ga (hay fever) ir kitais uždegimais, 
gali būti apsaugoti nuo to nepato
gumo jeigu dirbs, gyvens ir miegos 
kambariuose kuriuose oras tyras ir 
cirkuliuoja.

Taigi svarbu prašalinti nešvarias 
išmatas iš oro viduje, kur mes pra
leidžiame tris ketvirtdalius savo gy
venimo.

Jeigu tas jums išrodo nesupran
tamu tą lengvai išmoksit ir patirsit 
kaip visai lengvai atsiekiama jeigu 
atsilankysit j Air Conditioning Show 
kuris atsibuna Electrical Lygos Au- 
ditoriume ant 18-to aukšto, Builders 
Exchange Building.

Ten inėjimas nemokama ir paro
dymas atsibuna kasdien nuo 9 iki 5 
po pietų, per visą Liepos mėnesį.

SUPERIOR SHOE 
REPAIR

GERIAUSIAS DARBAS — 
KAINOS PRIEINAMOS 

Pabandykit mus ir busit patenkinti.
6-102 Superior Avenue

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438— -----

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

NOTARIS ACCORDION 
SCHOOL

3341 E. 55 St. MI. 4447

f VIETINES ŽINIOS ]
TRUMPOS ŽINELĖS
LIEPOS 19 d. pp. J. Jarų na

muose buvo surengta “card 
party” parėmimui, Dariaus-Gi
rėno paminklo fondo. Atsilan
kė gražus būrelis žmonių ir li
ko pelno devyni dolariai, kurie 
tuoj pasiųsta į Chicagą pamin
klo fondo komitetui, šiame va- 
karėlyfte p. Jurienei pasidar
buoti padėjo šios: p. O. Bra
zauskienė, Iz. Jurgilienė ir He
len Jarus. Visoms ačiū.

GIRDĖJAU kad musų vieti
nis biznierius ir veikėjas Jonas 
Brazauskas trumpoje ateityje 
žada apsilankyti Chicagoje ir 
pamatyti Pasaulinę Parodą. Su 
juo žada važiuoti ir kiti jo ge
ri draugai, A. Šimkūnas, J. Vil
činskas ir kiti. Geras dalykas, 
vyručiai, pamatyti Pasaulinę 
Parodą. Aš jau mačiau, bėt ir 
vėl norėčiau matyti jei butų 
proga.

tą progą turi, nes komitetas 
kviečia visus į darbą. Gera 
agitacija bus pereinant durys 
nuo durų visų savo kaimynų, 
padalinant korteles su musu, 
kandidato vardu. Kada ypa- 
tiškai apsilankysit pas kaimy
nus ir paprašysit balsuoti už 
savo žmogų tai laikui atėjus 
balsuotojai geriau atsimins ir 
kandidato vardą ir kad už jį 
verta balsuoti. Jonas Jarus.

GIRDĖJAU kad ‘Dirva’ ren
gia didžiausį pikniką kokis šią 
vasarą buvo: bus šokiai, korta- 
vimas už dovanas, laimėjimas 
prie įžangos tikietų, ir prakal
bos įžymių miesto žmonių. Tas 
rodos bus Rugsėjo 9 dieną.

LIETUVIAI Republikonai jau 
pradėjo atšalti nuo dabartinio 
miesto mayoro, nors nesenai už 
jį ir sunkiai kovojo. Dabar 
jau savo kad prie Demokrato 
mayoro buvo geresnė tvarka. 
Be abejonės, be abejonės, vy
ručiai.

SLA. 14-ta kuopa Liepos 22 
d. turėjo savo pikniką naujos 
parapijos darže ir turi būti kad 
tai buvo didžiausias piknikas 
šią vasarą tame darže. Publi
kos privažiavo dikčiai, visi gra 
žiai praleido laiką ir kuopai li
ko gražaus pelno.

KADANGI jau rinkiniai ne
toli ir mes statom Lietuvį kan
didatą į Ohio Valstijos Seimą 
(Statė Legislature), taigi visi 
turime gerai darbuotis jeigu 
norime kad jis butų nominuo
tas. Kurie nori pasidarbuoti

Darbai Clevelande
—American Steel and Wire 

Co. dirbtuvėse dirbama po 4 
dienas, žada pradėti dirbti po 
5 dienas. Taipgi rodos bus pa
didinta algos.

—Taxi šoferių steikas pasi
baigė pereitą savaitę. Strei
kas ėjo tarp dviejų unijų ir 
dviejų kompanijų taksių, todėl 
buvo toks ilgas ir žiaurus: uni
jų vadai tarp savęs kovojo ir 
kurstė savo pasekėjus prie 
riaušių.

—Mrs. Cornelia Bryce Pin- 
chot, Pennsylvanijos guberna
toriaus žmona, atsilanko į Cle- 
velandą Liepos 28 d. ir kalbės 
plieno darbininkams 6 vai. va
kare, Brookside stadiume.

—Ohio valstijoje nuo pra
džios šių metų iki Birželio pa
baigai įvairių valstijos darbų 
duota del 52,920 darbininkų, 
bedarbių gelbėjimui.

NUŠOVĖ. Pirmadienio va
kare keturi plėšikai norėjo ap
vogti Klein News Co. įstaigą. 
Apie tai policijai duota žinia iš 
kalno, ir du detektivai ten bu
vo pasislėpę. Plėšikams atėjus 
apsirišusiems veidus, detektivai 
juos pasitiko ir vieną plėšiką, 
Joseph Messina, 19 m. amžiaus, 
nušovė. Jis dar nesenai buvo 
teisme išteisintas nuo pirmes
nės vagystės. Kiti trys spėjo 
pabėgti. ___________

NAMŲ SAVININKAMS
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

ELEKTRIS ROASTERIS
PADARO VIRTUVĘ VĖSIA, MALONIA
Nėra reikalo gaminti valgį karštoje virtuvėje, dabar kada 
galit turėti Elektrišką Roaster.

Šis Elektriškas Roaster yra didokas kilnojamas virdu- 
Jis. Jis pilnai apdengtas ir laiko šilumą viduje, ir naudo
ja karštį tik maisto gaminimui . . . nekepa pačios kepėjos.

Prijungk Elektrišką Roaster prie bent elektros skylės, 
ir jis iškeps duoną, pyragaičius, pajus ar keiksus ... iš
keps visokią mėsą . . . turi' vietos del 6 svarų paukščio 
arba 10 svarų kumpio ... ir pagamina pilnus pietus, kaip 
tai mėsą, daržoves, net ir pudingą, tuo pačiu laiku tik už 
keletą centų.

Elektriškas Roaster suteikia jums daugelį patogumų 
Elektriško Valgių Gaminimo . . . visada vėsus, greitas, 
švarus, saugus, geriausias, ekonomiškas.

ELECTRIC ROASTER PARODYMAS
Elektriškas Roasteris kasdien demonstruojamas, nuo 
9 iki 5, The Electrical League Exhibit Ten pamaty
sit kaip jis kepa, apkepina, pagamindamas pilnus pie
tuos—geresnį maistą, su mažiau darbo. Inėjimas ne

mokamai. Nieko nesiūloma pirkti.

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 1 S TH FLOOR
PROSPECT NEAR ONTARIO • A BLOCK FROM PUBLIC SQUARE

EL ECTRIC RATES JN. CLEVELAND 
A R E T H E LOWEST IN HISTORY

AR IR TARP LIETUVIŲ 
TOKIŲ TURIM? šios savai
tės pradžioje Clevelande įvyko 
Lenkų daktarų, dentistų, ir ad
vokatų suvažiavimas. Advoka
tų sesijose Lenkai advokatai iš
kėlė gana ypatingų dalykų, kaip 
jų pačių žmones išnaudoja ir 
Lenkai ir kitokį advokatai, pa
sinaudodami žmonių nemokslin- 
gumu. Tūkstančius dolarių kas 
met Lenkai ir kiti ateiviai pra
randa per suktus advokatus, 
pasakė vienas delegatas.

Sukti advokatai melžia savo 
nemokytus klientus sudaryda
mi palikimų dokumentus taip 
kad turtai patenka patiems ad
vokatams, ir kitokiomis viso
kiomis suktybėmis prastus ne
mokšas skriaudžia, sako Adv. 
Adamowski.

Kaip elgiasi musų Lietuviški 
advokatai? Ar jie švarus nuo 
tokių darbų ? Rep.

PAJIEšKAU savo dėdžių gy
venančių Suv. 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.

MIESTO Knygynas nupirko 
į Lietuviškų knygų skyrių ir 
paskiausį K. S. Karpiaus veika
lą, “Meninas”.

DIDINS SIUVYKLĄ. Printz- 
Biederman Co., moteriškų rū
bų siuvėjai, kuri firma egzis
tuoja jau 41 metą, pasiryžo sa
vo siuvyklą padidinti ir todėl 
užėmė visą bloką ant E. 61 St., 
nuo nr. 1800 iki 1900.

TAKSAMS SUMOKĖTI pas
kutine diena nustatyta Rugsė
jo 1-ma. šiose dienose pradės 
siuntinėti taksų sąskaitas, — 
sako Apskrities iždininkas John 
J. Boyle.

Iš užsivilkusių taksų, sako 
Boyle, apie $40,000,000 jau vi
sai nebus galima iškolektuoti.

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.
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| DELLA C. JAKUBS | 
Ę (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų

E kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E 
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-

Ę sirinkimo. Reikale telefonuokit.
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ę
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DRAUGIŠKIEMS 
IŠVAŽIAVIMAMS 
KONVENCIJOMS

Pasamdydit Sau
MOTOR COACH

Saugus, greiti, patogus . . . kelionėms bent 

kur . . . operatoriai specialiai parinkti ir iš

lavinti . . . prirengimas toks pilnas kad išpil- 

dysim visokius reikalavimus . . . atsakomin- 

gas patarnavimas pilnai atsakomingos kompa

nijos . . . kainos visai prieinamos.

The CLEVELAND RAILWAY Co.
Chartered Service bivision 

MAin 9500
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Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

“DIRVOS” PIKNIKAS. Vi
sa vasarą žmones klausinėja 
ar šymet “Dirva” rengs pikni
ką. Taip, rengs, ir jau rengia, 
šis piknikas bus įdomesnis už 
visus kitų piknikus. Temykit:

1. Į šį pikniką gaus dykai 
įžangą visos Lietuvaitės, vieti
nės ir iš kitų miestų, kurios 
bus apsirengusios tautiškais 
rubais. Kurios Lietuviškas kos
tiumas bus puikiausias, gaus 
dar specialę gražią dovaną.

2. Visi Naujų Metų “Dirvos”: 
baliaus garbės seneliai gaus į 
pikniką tikietus dykai.

3. Bus brangi dovana išlai-j 
mėjimui prie įžangos tikieto. j

4. Kortavimą mėgstanti at-! 
važiuokite, bus dovana kiekvie
nam stalui.

Prie to, bus kitokių įvairu-j 
mų ir smagumo. Apie tai bus 
pranešta toliau.

Piknikas bus Rugsėjo-Sep- 
tember 9 dieną.

Vieta: Naujos Par. darže, 
18022 Neff roąd.

LIETUVIS KANDIDATAS Į STATE REPRE
SENTATIVES - ATMINKIT JI AUG. 14

John T. DeRighter

Kaip jau žinote, Lietuvis John 
T. DeRighter kandidatuoja į Ohio 
State Representatives (Valstijos sei
mą). Rugpjučio-August 14 d. bus 
nominacijos kandidatų į tą vietą.

Nuėję į balsavimo budelę papra
šykit DEMOKRATŲ partijos sąra
šų ir juose susiradę kandidatus į 
STATE REPRESENTATIVES pa
dėkit kryžiuką pirmiausia ties musų 
kandidatu, o paskui galit balsuoti 
už kitus kelis.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS.

The Truth in it’s Hole

PETER SKUKAS

Everybody talks 
about the truth, few 
know what it is, and 
even less practice it 
There are very few 
people so constructed 
to know the truth, 
the whole truth and 
nothing but the truth. 
The best that we ever

NUPTIALS ODDS AND ENDS

SVEIKINIMAS ONOMS. šį 
ketvirtadienį pripuolė šventos 
Onos, taigi šia proga sveikina
me Onas CIevelandietes ir Mo- į 
terų Klubo nares:

Oną Pečkaitienę. Oną Mihe- 
lichienę, Oną Navickienę, Oną 
Stkpulionienę, Oną Myhlingie-1 
nę, Oną Karpavičienę, Oną De-i 
gutienę, Oną Pongonienę, Oną 
Brazaitienę, Oną Martišauskie
nę, Oną Vitkienę, Oną Wailo- 
nienę. L. M. Klubo Vald.

MIRĖ. Liepos 20 d. mirė. 
Antanas Gutauskas, 64 m. am
žiaus, nuo 604 Marquardt avė. 
Paliko žmona, Rožė, ir 11 vai
kų. Palaidotas iš šv. Jurgio 
bažnyčios Liepos 23 d. Laido
jimu rūpinosi Nik. Wilkelis.

Velionis buvo “Dirvos” skai
tytojas..

Liepos 17 d. mirė Emilija 
Adomaitienė, Jurgio Adomaičio! 
žmona. Palaidota Liepos 21 d. i 
Jie gyveno prie Dallas rd.

APSIVEDA. šeštadienio ry
tą, naujos parapijos bažnyčioje 
Kun. A. Karužiškis suriš mote
rystės ryšiu du plačiai žinomu 
jaunuoliu: Alviną Salasevičiutę 
ir Petrą Luizą. Jų vardai ži
nomi ne tik musu mieste bet 
ir plačiai Amerikoje. Jiedu — 
Alvina ir jos sesuo Domicėlė, ir 
Petras ir jo brolis Juozas (Juo
zas ir Domicėlė irgi susipora
vę) — plačiai dalyvavo vietos 
ir kitų miestų Lietuvių progra- 
muose, o ten kur nedalyvavo, 
buvo girdimi per Lietuviškus 
radio programus kaipo daininin
kai.

Vestuvių puota atsibus tą pa
tį vakarą Club New Yorker, kur 
dalyvaus jaunavedžių giminės 
ir artimesni draugai.

Taiį> Pat šeštadienio ryte Šv. 
Jurgio bažnyčioje sueina į po
rą Blanche Young (Jankauskai
tė), duktė Jankauskų nuo 10115 
North Blvd., su Jurgiu Ar- 
bucku. Abu jaunavedžiai taip
gi plačiai žinomi Clevelande ir 
dalyvauja vietos jaunimo orga
nizacijose.

Vestuvių pokilis bus vakare, 
Manz salėje, dalyvaujant gimi
nėms ir draugams.

METINIS DR. V. KUDIRKOS 
DRAUGIJOS PIKNIKAS

Sekmadienį, Liepos 29 d., 
įvyksta Dr. V. Kudirkos meti
nis piknikas. Kadangi ši drau
gija yra viena stambiausių vie
tinių pašalpos draugijų, ir vi
są vasaros sezoną rengia tik 
vieną pikniką, to.del savo pa
rengimais ji svečius" visuomet 
patenkina, ką prižada ir šio pik
niko rengėjai.

Piknikas įvyks J. Mačutos 
Darže (buvusiam Andersono 
darže), prie Green road. Pik
nikas prasidės 10 vai. ryto, šo
kiai nuo 2 vai. po pietų. Gros 
Luizos orkestras. Nuo 5 vai. 
prasidės programas su dovano
mis vyrams, moterims, vaikams 
ir mergaitėms už įvairius atsi- 
žymėjimus.

Kviečiame visą plačią Cleve- 
lando Lietuvių visuomenę atsi
lankyti į šį pikniką ir kartu 
su draugijos nariais smagiai 
dieną praleisti. Įžanga tik 20c 
ypatai. Rengėjai.

see of it is just a 
particle, fragmentary bits that have 
not, as yet, been cast off in the 
winds of life and blown away like 
the chaff of wheat into the wide 
open spaces, to be distributed here 
and there in a haphazard manner. 
The average person lives a sort 
of double life but uses only one 
mask to disguise himself. We have 
seen during this depression many 
politicians and bankers exposed 
with their most dirty and grimy 
graft and deceptions in connection 
with their businesses, and yet, when 
they arrive home to their children 
they will chastise them reverently 
for even so much as lifting a dime 
while the same chastiser will himself 
lift veritably thousands with having 
his conscience bother him or his 
guardian angel pierce his thick epi
dermis. This clearly demonstrates 
the theory of the dual life.

In court, where the scales of 
justice are supposed to be well 
balanced, remind one more of a 
slot machine, where the chances are 
a hundred to one for a man that
dosen't play the game as often. 
Some scales of justice are as un
balanced as the model T Ford was. 
The only thing the scales lack are 
wheels.

23,636 SENŲ žmonių Ohio 
valstijoje pradės gauti senat-i 
vės pensijas Rugpjūčio mėne
sį, praneša valstijos guberna-j 
torius White.

Tikima kad Ohio valstijoje! 
atsiras arti 45,000 pensijų jieš-i 
kančių senelių. Pensijos bus 
mokama tik Amerikos pilie-/) 
čiams.

TAUTIŠKI ŠIOKIAI. .Liepos 
27 d., šį penktadienį, jaunų! 
Lietuvių grupė dalyvaus su 
musų tautiškais šokiais progra- 
me Euclid ir East 45th St. pa
rapijos fėruose.

ATIDĖTA. Vakaruškos ren
giamos John T. DeRighter va
jaus naudai, Malinausko far- 
moj, nukelta nuo šio šeštadie
nio ant kito, ir įvyks Rugpjū
čio 4 d., nuo 7:30 vai. vakare.

KARŠTA! Clevelande, ir vi
soje Ohio valstijoje, kaip ir da
lyje Suv. Valstijų, šiose dieno
se tęsiasi dideli karščiai. Ohio 
valstijoje per dvi dienas Liepos 
23 ir 24 nuo karščių mirė 31 
asmuo, o pastarų karščių bėgiu 
viso mirė 81 asm.

PADĖKA. Pečkaitienės so
delyje rengtas kortavimo vaka
rėlis gerai pavyko, žmonių bu
vo pilnas sodelis, ir pelno liko 
$33.78 Jono DeRighter rinki
mų vajaus fondui.

Dabar norime padėkoti tiems 
kurie šį parengimą rėmė: pir
miausia redaktoriams Karpiui 
ir Šukiui už garsinimą, abiem 
graboriam, Jokubauskienei ir 
Wilkeliui už kėdės, ir visiems 
katrie dovanas davė.

Pagaliau dalyvauto jams kad 
taip skaitlingai atsilankė ir pa
darė šį vakarėlį taip pasekmin- j 
gu ir pelningu.

Ona Pečkaitienė ir šeima.!

GELBSTI TAUPYMO IR PA
SKOLOS KOMPANIJAS

Ohio valstijoje yra 700 tau-Į 
pymo ir paskolos draugijų ar-j 
ba kompanijų (savings & loan),! 
kuriose yra sulaikyta bilijonas 
dolarių žmonių pinigų. Valdžia 
pasiėmė gelbėti ir šias finansi
nes įstaigas ir kurios jau spė
jo prisitaikyt prie valdžios rei
kalavimų pradės veikti po nau
ja tvarka sekantį mėnesį.

Valdžia deda pastangas pa
gelbėti taupymo ir paskolos or
ganizacijomis persiorganizuoti 
neskubins priversti jas likvi
duotis. Kuri tokia įstaiga pri
sitaikys prie valdžios patvar
kymų, ta galės pradėti veikti 
po senovei ir jose depozitai bus 
valdžios garantuoti iki $5000, 
taip kaip yra garantuoti visuo
se bankuose.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Salės Bendrovės šė- 

rininkų susirinkimas buš laiko
mas pirmadienio vakare, Rug
pjučio-August 6 d., nuo 8 vai. 
vakare. Visi šėrininkai kvie
čiami atsilankyti, bus apkalbė
ta svarbus dalykai kaslink sa
lės skiepo ištaisymo ir pagra
žinimo. (31)

Kviečia Salės B-ves Direkt.

SUSIŽEIDĖ Feliksas Jucius-, 
dirbdamas fabrike. Gydosi na
mie.

Motina ir sūnūs p. Langių 
labai susirgo. Simus gavo už- 

| nuodijimą kraujo išimant ton- 
silus.

172 UŽMUŠTA. Iki šios sa
vaitės pradžios Cleveland© sri
tyje automobilių nelaimėse už
mušta 172 asmenys nuo šių 
metų pradžios.

Policija sunkiai dirba suvar
žyki neatsargius važinėtojus ir 
sugaunamus baudžia.

Dabartiniu laiku labai daug 
pasitaiko girtų kurie ąrba už
važiuoja ant kitų arba patys 
pasidaro galą ar susižeidžia.

“Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus

“APDŪMOJIMAI”
LIGONINĖJE IR NAMIE

PAKLAUSIAU vieną 
savo daktaro Kazlaucko ar dar 
negavo žinių nuo Dr. Tamošai
čio, .kuris su šeštoku išvažiavo 
į Lietuvą tą pačią dieną kai 
man operaciją darė. Sako dar 
nebuvo gavę jokių žinių. Pas
kui pats Dr. Kazlauckas išsi
kalbėjo kad turi norą kada nors 
važiuoti į Europą dar daugiau 
studijuoti Europos žymiose li
goninėse, kurios tūlos yra gar
sios pasaulyje.

Smagu turėti tokį savą pro
fesionalą kuris žiuri į ateitį 
ii- rūpinasi kaip daugiau pagel
bėt žmonijai.

MANO operacija parode kad 
Clevelande tarp Lietuvių ne tik' 
katalikai serga, arba' inii-sįta 
(jeigu bučiau numiręs). Tas 
pats ir su visokiais biznieriais 
ir profesionalais ir politikie
riais. Dauguma musų biznie- 
rėlių, advokatėljų, politiklenė- 
lių ir tt. apspitę tik apie Šven
to Jurgio parapijos duris ir žiu
ri katrą kataliką pasigavus, iš 
katro padarius biznį; katras 
mirs, keno gims, kas susimuš, 
į teismą atsidurs, ar kad poli
tikoj paremtų....

Lenda jie prie klebono, au
kauja Dievui penkinę, kad ga
lėtų iš biednų parapijonų pa
daryti biznį už penkis šimtus. 
Kaip kuriems, tiesa, pasiseka 
padaryt biznio, bet daug skurs
ta, nes ištikro ne iš parapijonų 
išimtinai biznis padaroma, bet 
bendrai iš visų, jeigu sekasi ir 
moki bizniavoti. Tik tie kurie 
niekaip neprasigyvena, tiki kad 
kiti pralobo tik iš parapijonų, 
ii- patys prie jų lenda.

Tie biznieriai arba profesio
nalai kurie ignoruoja tautinin
kus, o tik iš katalikų biznio ty
ko pilnai užsitarnauja tautinin
kų ignoravimo ir tautininkai 
neturi klausyti jų klastingo

BESIGYDANT

Truth, it seems, is the survival 
of a by-product, idealistic in a sense, 
from ancient time. It must be clear 
that at one time or another there 
must not have been hny distinction 
between the two. In fact the two 
did not even exist. You could not 
have falsehood until there was truth, 
and you could not have truth unless 
you had falsehood. And when either 
came into existance, simultaneously 
the other also' came into existance. 
And so today it has become most 
fashionable to live under this dual 
banner.

It is not impossible to imagine a 
world where truth would be unknown 
providing, of course, it came first, 
as we suppose that truth did come. 
Then you see that anyone starting 
to practice the truth in an absolutely 
untruthful World would set up the 
dual natures of existance. Which
ever the case might be it is apparent 
that we have and lead a double llife.

The very fact that we sign con
tracts, business, marriage and pledges 
confronts us with the question of 
whether man is inherently truthful.

It seems not, unless he is bound, by 
some external force, to his word. 
Everybody practices a little truth 
in things which do not affect his 
personal interests, but just trample 
on his personal interests and you will 
find he is almost devoid of it even 
though a night before he played a 
straight game of cards with you.

And so it is obvious that truth 
will exist in proportion to the amout 
of that self-interest will exist and 
from present indications there' is no 
possibility of abandoning" the dual 
role irrespective of how many par- 
tisans of Nature there might be. 

; Some, from death-bed statements, 
will even lie to get past the gates 
that prevail against them.

Akron Lithuanian Day 
Picnic

“Will You be There” 
WHERE Why at the Akron Lith. 
Day Picnic at Amelians Farm. 
WHY BE THERE? Because it will 
be a day of rioteous fun, laughter 
and gaiety.
WHO IS SPONSORING IT? Why 
the Akron Lithuanian Social Club. 
PURPOSE! The Lith. Social Club 
is trying to bring together the Akron 
Lithuanians.

It is about ten years since the 
Lithuanian of Akron have had any 
kind of a picnic, where they could 
enjoy themselves to their hearts 
content. This picnic is to be the 
largest and best Lithuanian Picnic 
that Ohio has seen for many a moon.

There will be a Beauty Contest 
which the winner will be crowned 
Miss Lithuania of Ohio. Races of all 
description, sport events, “wrestling.” 
Dancing to romantic music. Fun 
for everybody. A big bonfire in 
the evening with everybody singing 
“old Lithuanian songs”, oh! what 
fun you will have when you come.

So pack a big lunch and bring 
your, girlfriend, boyfriend, parents, 
grandparents, great grandparents, 
uncles, aunts, friends, and whatnots, 
to the Akron Lithuanian Day Picnic, 
August 12, 1934 at Amelians Farm.

Don’t be like a man who stood 
beside a fireplace and said, “give me 
some heat, and I’ll give you some 
coal. You know what happened he 
froze to death. So don’t be like that 
man, come across to the Lith. Picnic, 
and we assure you a good time.

BE THERE!!!

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

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

VALOR CHEMICAL CO.
Box 54 Universal. Ind.

The betrothment of Miss Blanche 
Young, daughter of Mr. and Mrs. 
Young, of 10115 North Bvld., of 
Cleveland, to Mr. George Arbuckas, 
son of Mr. and Mrs. Buchinskas, his 
step father and his mother, will take 
place in a colorful ceremony at St. 
George’s Church, July 28th. The 
Rev. Father V. G. Vilkutaitis will 
officiate at-the Mass. A reception 
will be held in the evening for rela
tives and close friends at the Manz 
hall.

The young couple are widely known 
about Cleveland being active in church 
and social affairs.

Miss Alvina L. Salasavice, daughter 
of Mr. and Mrs. Salasavice, of 17407 
East Park Drive, Cleveland, will 
pledge her troth to Mr. Peter S. 
Luiza, of 1555 East 45th Street, 
Cleveland, Saturday July 28th, at 
the chuch of Our Lady of Perpetual 
Help. The Rev. Father Karuziskas 
will celebrate the nuptial Mass at 
10:00 A. M.

The Club New Yorker will be the 
scene of the reception to be held in 
the evening for relatives and friends. 
Many out-of-town guests will be 
present to witness the event coming 
from Wisconsin, Illinois and Michi
gan.

Both young people were very active 
in the K. of L., Miss Salasavice now 
their president, they have done much 
work playing and singing over the 
radio and on the stage in our Lith
uanian circles here and out of town.

The beaten path to your door is 
always clogged by gas collectors, 
insurances collectors and hoboes.

Teeth extracted without pain—sign 
in dentist’s office with an accordion 
school next door to it.

How romantic engineering must 
be—sewage engineering.

To believe one’s eyes amounts to 
only beliving one’s experience. To 
believe no eyes amounts to worldly 
eperience.

Man in Child’s Gingham Club was 
put off the dance floor because he 
had no coat. Law was complied with 
when he put his friend’s coat on 
which looked worse than if he had 
danced -coatless. Silly conventions, 
says the victim. So ye scribe bor
rowed the coat.

Sign— Anywhere in Ohio. Trac. 
tors with “lugs” on prohibited.-

If the eyes are the windows of the 
soul then some ought to have them 
washed.

When a person becomes giddy and 
unstable it only means that his equi
librium sense, located in the craniun 
has gone goofy. Three dimentiona! 
movements of the body are detecW 
by an apparatus in the head whh 
is a small chamber lined with pr> 
jecting hairs upon which a» minutt 
ball rolls giving off sensations to 
different hairs at different positions.

K. OF L. OUTING
Saturday July 21st, at the home 

of the president, a hamburgh-swim 
party was held by the 25th chapter. 
Many people were present and after 
a most refreshing dip into the beauti
ful lake Erie foam the party gather
ed at the home to partake of the 
delicious hamburghs, made only as 
Betty Lucas can make them, with a 
free-for-all rush on a barrel of beer. 
There in the recreation room thej 
party dined, danced and chatted un
til the nocturnal bells chimed away* 
dimly, lightly proclaiming the pass- j 

numbered hours into | 
light hearts, by one, I

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.: 
3 White’s Gardens,

Planet Street, 
Commercial Rd, K.

IKadway’s Pills
For Constipation

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

What They Do:
AL'lliouis of meu .um! women, since 
1847, have used them to relieve sick 
headaches, nervousness, fatigue, loss 
of appetite, poor complexion and bad 
breath when these conditions arc 
caused by constipation.

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

’ ing of small 
I the realm of
some two by two, others in car 
loads, marking the close of another 
successful K. of L. party. Good work 
committee.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
Platinkit ją tarp savo draugų, 
darbininko liuoslaikio draugas.

dieną šauksmo juos remti kaipo Lie
tuvius.

GRABORIUS. Devintą die
ną ligos, ateina pas mane į li
goninę laidotuvių direktorius 
N. A. Wilkelis (su žmona).

— Pavėlavai, Nikodemai, sa
kau jam. — Mano dūšelė su- 
gryžo į kūną ir negausi manęs 
laidot. .. .

Na ir gerokai pasijunkavom, 
nes jau buvau stipresnis.

Kalbant apie graborius, ne
reikia manyt jog jie nori kad 
žmonės mirtų. Amerikoje yra 
tokis patvarkymas kad mirusį 
turi paimti į savo globą laido
tuvių, direktorius (Lietuviškai 
vadinam juos “graboriais”) ir 
paruošti palaidojimui. Tokie 
žmonės yra reikalingi ir be jų 
negalima apsieiti, žmonės vis- 
tiek miršta, ir ne del to kad 
graboriai to.nori: žmonės mirė 
ir tais laikais kada tokių grabo- 
rių nebuvo, taigi gaboriai miru
sių laidojimu ir rūpinasi. Bet 
gyviems linki sveikatos ir ilgo 
gyvenimo.
’ KIEKVIENAS žmogus turi 
savo bėdų, kurias nori kam 
nors išpasakoti, krutinės palen
gvinimui. Pasirodo kad verta 
kaip kada apie save patylėti ir 
duoti kitam pasipasakoti apie 
save.

Nors taip supjaustytas kaip 
aš esu, sumaniau tylėti, niekam 
nesiskųsti ir nevarginti slan
kių su savo bėda, kuri visoms 
buvo žinoma. Tada slaugės vie
na po kitai, kaip tik liuoso lai
ko turi, pradėjo man pasakotis 
savo gyvenimo bėdas. . . .

Net jauna Lietuvaitė, kuri 
ligoninėje dirba prie kambarių 
apvalymo, ir ta apsakė savo gy
venimo bėdas, kurių pasirodo 
pilni visi kas tik gyvas, kas 
tik kruta... .

(Bus daugiau)

LAKE
ŠOKIAI KAS VAKARAS

Ekstra Sekmad. Po pietų Šokiai

Beer Garden Vodvil
Septynios Puikios Blondinės 

Bates Sisters — Eddie Gilronan 
Angelo Vitale’s Orchestra 

Šiandien—Sekmad. po piet ir v.

Transportacija nuo Rex Drug 
Store, Broadway ir Miles 

Tiesiog . Parką 
Dykai Įžanga — Dykai parking

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs 
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

STONIS
ESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

R

Dr S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

DANTŲ GYDYTOJAS
Sugryžo iš- Europs ir prak
tikuoja senoj vietoj

6902 SUPERIOR AVE.
Tel. ENd. 1378.

‘ui..........IIIIIIIII.................................................. Illlllllllllllll......

Jieva Raškevičiene .... $5.00 
Adomas Deimontas .... 5.00 
Mikolas Skarnulis .......... 5.00
Ona Spitrutė ................. 5.00
Anna Pacejun (Rusija) . . 5.00 
Antanas Besasparis .... 20.00

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

SUPERIOR E. 65TH
GARAGE

6513 Superior Ave.
— - . ......................................... ............ . ............................................................... .......
r.llllllllllllllllllllllllllllllll'lll>lll<llll>llllll>ll>l"l»IUI»H)l»UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII>l>lllll>IIIIIUIIIIIIU-

, Ofiso telefonas 
ENdicott 1378 ,

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. d. KAZLAUCKAS 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
6902 Superior Ave. !

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. PĮ

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland, O

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Dr. Vinco Ku dirkos Paš. Draugija

SEKMADIENĮ, LIEPOS-JULY 29
J. MAČUTO DARŽE (buvusiam Andersono)

(ant Green Road — Į pietus nuo Euclid)
Bus geras arkestras šokiams — pradžia 10 v. ryto

Įžanga ypatai 20 centų.
j**;**;**:—

Cafe ir Restaurantas
Senai žinomas Clevelandietis

A. Wirbickas
užlaiko gražią užeigą

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

NEPRALEISKIT MUSU DIDŽIAUSIO

Išpardavimo!
Tas reiškia sutaupymą Dolarių nežiūrint kaip mažas 

ar didelis jūsų pirkinis butu.
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS

VYRAMS IR VAIKINAMS

Buvo iki šiol po $1.45 iki $2.95

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

SUPERIOR CAFE 
and BOWLING ALLEY 
6923-27 Superior Avenue

—DINE and DANCE— «
(šokiai buna ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir 

sekmadienio vakarais. Muzika kas vakaras) 
ALUS — DEGTINĖ — SKANUS VALGIAI 

Visi užkviečiami atsilankyti.
Vic Anderson Frank Tulauskas John Peculaitis


