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NUO KARŠČIO MIRĖ
1,361 ŽMONĖS

KATASTROFA SU 
BALIONU

VILNIAUS GELEŽ. FONDO

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Reikalauja deportavimo. 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green atsi
šaukė j federalę valdžią kad 

t ji imtų gaudyti šioje šaly- 
yje veikiančius sevtimšalius 

komunistus, keliančius su
irutes tarp darbininkų, ir 
išdeportuotų. Green pata
ria valdžiai nelaukti iki ko
munistai sukels dar dau
giau negerumų.

Rimti Amerikos darbi
ninkai vyrai ir moterys ne
nori raudonųjų, ir unijos 
privalo imtis apsivalyti nuo 
jų, sako Green.

New Yorko srityje išėjo 
į streiką 12,000 namų ma- 
liavotojų ir dabintoji! pro
testuodami prieš sumany
mą mažinti jų algas ir il
ginti darbo valandas.

Baltimore, Md. — B. and 
O. gelžkelio linija atleido 
iš darbo 2,000 darbininkų 
dirbusių motives spėkos de- 
partmente. Tame depart- 
mente dirba apie 10,000 as
menų. Atleistieji darbinin
kai yra keletoj miestų prie 
tos gelžkelio linijos.

Minneapolis, Minn. —Čia 
tęsiasi trokų vežėjų strei
kas su žiauriomis pasekmė
mis. Vežikai pasiryžę su
laikyti mieste visą prekių 
vežiojimą, taipgi įvyksta su 
streiklaužiais susirėmimų 
Rugp. 31 d. susirėmime vie
nas asmuo nušautas, keli 
sužeisti. Mieste stovi mili
cija tvarkos prižiūrėjimui.

San Francisco, Calif. — 
Uosto darbininkai sugryžo 
j darbus ir su Liepos 31 d. 
18,000 darbininkų streikas 
baigėsi.

Chicagoje bandoma išves
ti j streiką daugiau sker
dyklų darbininkų. Sustrei
kavo Burnette .‘Co. mėsos 
pjaustytojų dalis. Ta uni
ja turi 8,400 narių per vi
sas skerdykla?.

Clevelande pradėta dar
bas suorganizuoti į uniją 
apie 7,000 mezgimo dirbtu
vių darbininkų.

Berea, Ky. — Kasyklos 
sprogime užmušta 4 darbi
ninkai, 6 kiti sužeista.

Suncook, N. H. — Spro- j 
gus katilui lentpjūvėje, trys 
darbininkai užmušta.

Niort, Prancūzija. — As
tuoni darbininkai užmušta 
sprogus garo katilui kulia
mos mašinos laike darbo.

• E. Liverpool, O. — Puo
dininkystės darbų unija, iš 
apie 10,000 narių, reikalau
ja savo nariams algų pakė
limo.

EKSTRA !

Duodant “Dirvą” į spau
dą atėjo paskutinės žinios 

1 kas Vokietijos prezidentas 
Paul von Hindenburg pasi
mirė Rugpjūčio 2 d., 9 vai. 

j Berlino laiku.
Pranešimai taipgi skelbia 

kad Hitler perkeitė Įstaty
mus pritaikydamas juos sau 
ir pasiėmė j savo rankas vi
są Vokietijos valdžią.

Visa Vokietija apsidengė 
gedulu ir kitos šalys išreiš
kia Vokietijai užuojautą 
netekus to ‘geležinio vyro’, 
didžio kariautojo, patrioto 
ir rimto valdovo.

Hitler pasiskubino pri
saikdinti kariumenę ištiki
ma jam.

Buvęs kaizeris taipgi ap
gailauja savo buvusio di
džiausio padėjėjo karo lai- 
ke- ________

Bėrimas. — V o k i e tijos 
prezidentas von . Hinden
burg, 86 metų senelis, su
sirgo ir jam jau artinasi gy
venimo galas.

Kancleris Hitler apsilan
kė pas Hindenburgą jo gy
venamam dvare pasikalbėji
mui, ir iš ten atėjo i Berli- 
ną gandai kad prezidentui 
mirus Hitler bandys pasi
griebti į savo rankas pre
zidento ir kanclerio galybę.

Išvykdamas pas preziden
tą, Hitleris įsakė savo mi- 
nisterių kabinetui būti su
sirinkusiam ir laukti jo su- 
gryžtant, atlaikymui posė
džio.

SUIMTA 500 NAZIŲ
Belgradas. — Jugoslavi

jos valdžia suėmė ir sulai
kė virš 500 Austrijos nazių, 
kurie atbėgo per rubežių iš 
savo šalies, norėdami pasi
slėpti nuo bausmės.

SAKO IŠŽUDYTA 2,000 
VOKIEČIŲ

New York. — Johannes 
Steel, kuris išpranašavo di
dįjį Hitleristų sukilimą, sa
ko kad tame sukilime buvo 
iššaudyta 2,000 Vokiečių ir 
kad dar ir dabar nelaisvių 
stovyklose žudami Hitlerio 
šulams nepatinkami žmo
nės.

Detroit, Mich. — Valdžia 
sulaikė 10 asmenų Įtariamų 
platinime netikrų popieri
nių pinigų.

Iki pereitos savaitės pa
baigos, kaip galutinos ži
nios skelbia, '(Suvienytose 
Valstijose pastaros karščio 
bangos aukų buvo 1,361 — 
tiek žmonių neteko gyvas
čių vienokiu ar kitokiu bu
du, tiesioginai nuo karščio 
arba netiesioginai.

Loomis, Neb. —• Liepos 
28 d. atsitiko katastrofa su 
balionu kuris kėlėsi j a.ukš- 
štutinį orų, i stratosferą, 

i tyrinėjimo tikslais. Trys 
l kariški lakūnai kilo pritai
sytoje gondoloje, su įvai- 

I riais instrumentais. Bet iš
kilus Į virš 60,000 pėdų nuo

AUKSO KNYGA

AUSTRIJOS ĮVYKIAI SAUSRA IŠVEJA GY-
SMULKMENOSE

—
Visos Europos — ir neti 

viso pasaulio — akys nu-' 
kreiptos į Austriją, kurią 
per kelias dienas buvo ap-| 
gaubęs naminio karo debe
sys, grąsinęs išsivystyti į 
karo audrą.

Austrijos premjeras Doll-‘ 
fuss, kurį nužudė Hitlerio 
pasekėjai Austrijoje, norė
dami užgrobti valdžią, tapo 
palaidotas su didelėmis iš
kilmėmis, ir tuo pačiu lai
ku tapo pakarta 38 naziai, 
atrasti vyriausiais kaltinin
kais sukilimo rengimo ir 
premjero nužudymo.

Doilfuss’o šovikas prisi
pažino esąs tūlas Otto Pla- 
netta, kuris atėmė premje
rui gyvastį.

Laike susikovimų sosti- į 
nėję Viennoje ir kitose ša
lies dalyse, žuvo apie 500 
nazių ir valdžios palaikyto
jų. Doilfuss’o valdžios pu
sė paėmė viršų, sukilėliai į 
nugalėti, ir kolei kas ramu.] 
Mussolini užstoja Austriją j

Italijos diktatorius Mus
solini, patyręs apie Doll- 
fusso nužudymą, tuoj pa-i 
siuntė į Austrijos parubežį 
45,000 Italijos kareivių pa-j 
stoti kelią Vokietijos rud-i 
marškiniams ineiti Į Aus
triją.

Visa Europa tuo paten
kinta, tik paika Jugoslavija 
ko tai pradėjo zurzėti ant

VENTOJUS KITUR
Šios vasaros sausra Suv. 

Valstijose pasirodė pirmos 
rūšies nelaimė šioje šalyje. 
Dar jeigu metą taip bus tai 
derlingos žemės Mississippi 
upės klonyje liks tyrynais:

Kai]? dabar yra, valdžiai 
gal prisireiks perkelti ke
turis milijonus gyventojų 
iš tarp Mississippi ir Rocky 
kalnų kur nors kitur. Di
džioji Amerikos lyguma pa
liks tyrynu panašiu kaip 
yra cęntralinėj Azijoj.

Mąkslininkai jau per eilę 
metų skelbė kad vakarinė 
šalies dalis, civilizacijai pa
jungta virš 100 metų atgal, 
praranda savo derlingumą.

Milijonai akrų neteko 8 
iki 12 colių paviršiu derlin
gos žemės. Virš 100,000,- 
000 akrų nustojo po apie 
colį paviršio žemės. Stoka 
lietaus ir pranykimas pože
minio drėgnumo, kartu su 
smėlių audromis, paverčia 
milijonus akrų kas.metai i 
tyrlaukius.________ ,
DEGTINĖS ŠMUGELIO | 
Washington. — Užrube- 

žinės degtinės šmugeliavi- 
mas į šią šąli eina ir dabar 
taip kaip ėjo prohibicijos 
laikais. Suv. Valstijos per 
tai turi mėnesinių nuosto
lių po apie penkis milijonus 
dolarių. Degtinės įšmuge- 
liuojama kas mėnesį po apie 
1,000,000 galionų.

žemės, balionas pradėjo 
plyšti ir jau sugedo. Jie 

i bandė leistis žemyn, ir dik- 
I čiai nusiledo, bet būnant 
8,000 pėdų aukštumoje rei
kėjo iš gondolos šokti ir su 
parašiutais gelbėtis, nes vi
si butų užsimušę. Visi trys 

1 iššoko ir nusileido laimin- 
: gai. Gondola nukrito ir su- 
' dužo, sugedo visi instru- 
i mentai.

Lakūnai ore išbuvo 10 
valandų.

Panašiu budu pereitą žie
mą užsimušė sovietų Rusi- 
jos stratosferos tyrinėtojai, 
kurie pakilo aukščiausia už 
kitus kada nors pakilusius.

AMERIKOS EKSPORTAS 
PADIDĖJO

Washington. — Suv. Val
stijos per Gegužės mėnesį 
eksportavo prekių už $160,- 
207,000; per Birželį — už 
$270,574,000. Importas su
mažėjo: Gegužės mėn. im
portuota už $154,647,000; 
Birželio m. — už $136,082,- 
000.

PREZIDENTAS GRYŽTA
Prezidentas Rooseveltas 

gryžta iš kelionės Pacifiku, 
kur aplankė Hawaii salas 
ir važinėdamas gerai pasil
sėjo. Laivas pasiekia uos
tą Portland, Ore., Rugp. 2 
d. Visoj kelionėj preziden
tą apie pasaulinius ir šalies 
dalykus informavo per ra
dio.

Mussolinio: sako, kam jisai 
vienas rūpinasi Austrijos 
taikos palaikymu, kam ne
kviečia kitų kaimynų... Iš
rodo kad ten kas nors kur
sto juos prieš Italiją.

Akys ant Vokietijos
Viso pasaulio kaltinančios 

akys nukreiptos j Vokieti
ją, ant Hitlerio ir jo šali
ninkų, ir Hitler del to jau
čiasi labai prastai. Jis no
rėjo padaryti “pučą” su sa
vo pasekėjais ir nuduoti ne
kaltas. Dabar iškyla dau
giau įrodymų kad Austrai 
naziai buvo įkurstyti ir pa
žadėta. greita pagalba Vo
kietijos nazių, šalyje įsiga
lėti.

Hitleris tuoj pasiskubino 
atšaukti iš Vienuos Vokie-
tijos ambasadorių, Rieth, 
už kišimąsi į Austrijos na-

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

300 PRIGĖRĖ KORĖJOS 
POTVINIUOSE

Tokio, Japonija. — Pie
tinėje Korėjoje šiose dieno
se ištiko potviniai. Prigė
rė apie 300 žmonių, nuos-
tolių padaryta už apie de
vynis milijonus dolarių. Iš
naikinta 300,000 akrų užsė
tų laukų. Nugriauta 12,000 
namų ir 53,000 kitų namų 
apsemta.

Pelnas iš RFC. Suvieny
tų Valstijų vyriausybe įs
teigė dar prie Hoovero kor
poraciją finansavimui di
džiųjų kompanijų. Išskoli- 
na joms šimtus milijonų do
larių. Iš tų paskolų per 
metus laiko iki Birželio 30 
gavo pelno <$21,784,386.

Seymour, Mo. — Žaibas 
užmušė jauną vyrą kasan
tį kapinėse duobę.

štai vienas iš didžiųjų pasažierinių lėktuvų veikiąs tarp trijų didžiųjų miestų, New Yorko, Cleve- 
lando ir Chicagos. Jie skrenda tris mylias į minutą greitumu ir atlieka keliones iš Chieagos į 
Clevelandą į dvi valandas ir iš Clevelando į New Yorką j dvi valandas ir du trečdaliu.

50,000 LENKŲ ŠEIMŲ 
NUKENTĖJO

Varšava. — Suvirš 50,000 
šeimų nukentėjo nuo per
eitų poros savaičių potvinių 
Lenkijoje. Be to žuvo apie 
300 žmonių.

Užmušė aštuonis. Shel
ton, Conn. — Traukinis už
lėkė ir užmušė aštuonis vai
kus tarp 12 ir 17 metų am
žiaus. Jie buvo susėdę ant 
gelžkelio bėgių ir lošė kor
tomis.

IŠRADO BUDĄ PANAI
KINT MIGLAS

Cambridge, Mass. —■ Ta
po išrastas būdas panaikin
ti miglas, kurios yra pavo
jingiausios lėktuvams ir ju
rininkams. Nepersenai da
ryta bandymai chemišku 
budu prašalinti miglas nuo 
orlaivių nusileidimo vietų, 
ir pasirodė jog pasekmės 
yra labai geros. Paleidus 
į veikmę tuos naujai išdirb
tus chemikalus, po trijų mi
liutų laiko tapo sunaikinta 
miglos apgulusios orlaivių 
aikštę, ir per 2,000 pėdų 
plotą viskas buvo matyt 
kaip reikia.

140 METŲ SENIS
Mirus Turkui Zaro Agha, 

kuris sako turėjo 160 metų 
amžiaus, dabar Brazilijoje 
atsirado kitas seniausias 
pasaulyje žmogus, Hypolito 
Ribeiro, negras, kuris tik
rina esąs 140 m. amžiaus.

KAN. F. KEMĖŠIO PAREIŠ
KIMAS

Bevažinėjant man šią vasarą 
j po Amerikiečių naujokynus, 
Į paaiškėjo kad šian ir ten atsi
randa žmonių kurie Vilniaus 
Gelež. Fondo reikalus ypatin
gai arti prie širdies ima ir no- 

| retų tam tikslui padėti arba 
uoliu pasidarbavimu, arba gau
sesne auka.

Tokiems žymesniems kovo
tojams kaip tik ir patarnauja 
V. G. Fondo Aukso Knyga, 
dar tik šių metų pavasarį. V. 
G. Fondo Aukso Knygos Tai
syklių pirmas punktas skelbia:

“Pavieniams asmenims, orga- 
nizaijoms ir įstaigoms, pasižy
mėjusiems asmenims ypatingu 
uolumu aukojant arba dirbant 
Vilniaus Geležinio Fondo ugdy
mo darbą pažymėti, steigiama 
‘Vilniaus Geležinio Fondo Auk
so Knyga’.”

Aštuntas gi punktas sako:, 
“Aukso Knyga saugojama V. 
G. F. Komitete iki bus atva
duotas Vilnius. Vilnių atvada
vus, ji padedama Vilniuje ma
žėjuje".

Knyga ypatingai dailiai me
niškai sudaryta ir bus tikras 
muzejaus papuošalas, ypač kad 
ji liudys amžiams kurie asme
nys ir organizacijos Tautos ko
vų už savo sostinę laikais ypa
tingu pasiaukojimu yra pasi
žymėję.

Į knygą bus įrašoma visų 
pirma tie kurie pirmų trejų 
metų bėgyje pasižymėjo y pa 
tingu uolumu. Pagal penkis 
Aukso Knygos skyrius (Vil
niaus Rinktinių, Vilniaus Auš
rininkų, Vilniaus Vėliavininkų, 
Vilniaus Vartininkų ir Vilniaus 
Kovotojų) visi tie fondo nariai- 
rėmėjai, pavieniai asmens, ku
rie iki šių metų pabaigos į no
kės (skaitant dolarį vertą maž
daug 5 lt. 95c):

200 litų ($33.61) bus įrašy
ti Vilniaus Rinktiniais;

100 litų ($16.81) — Vilniaus 
Aušrininkais;

75 litus ($12.61) — Vilniaus 
Vėliavininkais;

50 litų ($841) — Vilniaus 
Vartininkais;

25 litus ($4.21) —, Vilniaus 
Kovotojais.

Organizacijoms yra numaty
tos didesnės aukos. Atitinka
mai penkiems skyriams jos tu
rėtų įmokėti:

Į skyrių:
V. Rinktinių 500 lt. ($84.04) 
V. Aušrininkų 300 lt. ($50 12) 
V. Vėliav-kų ’ 200 lt. ($33.ul) 
V. Vartininkų 150 lt. ($25.21) 
V. Kovotojų 100 lt. ($16.81)

Įsirašymui į Aukso Knygą 
geriausias būdas bus toksai: 
asmuo, organizacija (kad ir at
skira kuopa ar skyrius) ar įs
taiga, įsigyja savo vardai Vil
niaus pasą ir įlipina iki 1935 
m. Sausio 1 d. už tokią sumą 
Vilniaus ženklelių kaip viršuje 
yra nurodyta, pagal pasirinktą
jį skyrių. Be to, apie asmens, 
organizacijos ar įstaigos įsira
šymą Į Aukso Knygą reikia 
pranešti atitinkamam Vilniaus 
Akcijos Centrui Amerikoje, ku
ris savo keliu painformuoja V. 
V. Sąjungos Centrą Lietuvoje.

Į V. G. F. Aukso Knygą bus 
galima įsirašyti ir vėliau, šiems 
metams pasibaigus. Tačiau pa
sivėlavusiems yra nustatytas 
žymiai aukštesnis pasiaukoji
mo laipsnis, remiantis principu

“kas pirmesnis tas geresnis”, 
ir “ką gali padaryti šiandien, 
neatidėliok iki rytojaus”.

Taigi visų patriotingų ir pa
siturinčių asmenų dėmesiui pa
vedame šį svarbų V. G. Fondo 
reikalą. • Jei Vilniui Vaduoti 
Sąjungos ar Federacijos sky
riuose pasireikš ypatingai uo
lių Fondo darbuotojų kurie kad 
ir mažai patys galėdami auko
ti daug tačiau difbs Fondo nau
dai, apie tokius darbuotojus 
Fondas lauks atitinkamų orga
nizacijų nutarimų ir sulaukęs 
įrašys juos į Aukso Knygą.

Kan. F. Kemėšis,
V. G. Fondo Pirm.

LIETUVA NEUŽSI- , 
LEIDŽIA VOK.IE- I

TIJAI
Kaunas. — Pradėjus Lietu

vai aktingą kovą už savo tei
ses Klaipėdos krašte, ir pradė
jus tardymą to krašto prieš
valstybinių Vokiečių partijų 
vadų, Vokietija už tai Lietuvai 
keršydama prieš mus griebėsi 
ekonominių spaudimų. Vokie
čiai tuo tikėjosi pasunkinti kri
zės laikų suvargintą Lietuvos 
ekonominį gyvenimą ir suma
žinti eksporto galimumus, tuo 
priverčiant Lietuvą atsisakyti 
nuo savo teisėtų ir teisingų rei
kalavimų Klaipėdos krašte.

Tačiau Lietuvos kovą už sa
vo teises suprato ir tinkamai 
įvertino kitos didžiosios valsty
bės, kaip Prancūzija, Anglija, 
Sovietų Rusija, ir tt. Jos Dau
giau atidarė savo rinkas Lie
tuvos gaminiams, kuriuos ank
sčiau Lietuva eksportuodavo į 
Vokietiją.

Lietuva čia irgi nenusiminė. 
Jos atitinkamos įstaigos dabar 
skubiai ruošia visą eilę prie
monių kuriomis bus atsakyta j 
Vokiečių ekonominius spaudi
mus. Nusistatyta neduoti nei 
vieno leidimo Vokiškoms pre
kėms įvežti į Lietuvą. Taip 
pat bus nustatyta tam tikri 
leidimai toks Vokietijos pre
kėms kurios iki šiol patekdavo 
į Lietuvą laisvai. Atitinkamo
se Lietuvos įstaigose gaunami 
nusiskundimai ir pageidavimai 
kad panašus Vokiškų prekių 
varžymai butų tuoj įvykdomi.

Taip pat Lietuva nenusimi
nė ir tada kai Vokiečiai visiš
kai uždarė Lietuviškų prekių 
pervežimą per Vokietiją į ki
tas valstybes. Lietuvos vy
riausybei jau pasisekė perveži
mą pasukti kita kryptimi per 
kitas valstybes, iš kurių jau 
gauta atitinkamas sutikimas, o 
iš kai kurių, kaip Belgijos, net 
nemažos lengvatos. Tuo budu 
Lietuvos eksportas dabar eis 
daugiausia juros keliais į įvai
rius uostus, o iš ten į paskyri
mo vietas.

Nors Vokietija yra ir dram
blys prieš Lietuvą, tačiau ma
ža Lietuva nieko nebodama at
kakliai kovoja už savo ir dau
gelio mažų valstybių tautines 
teises.—Tsb. 

- -
Maskva. — Rugpj. 1 d. 

nuteista, sušaudyti penki 
asmenys kaltinami savo sa
botažu. __ ,



, PITTSBURGHO PADANGĖ BROOKLYNO - N. Y. IR N. J.
GRAŽIAI PAMINĖTA LAKŪ

NŲ MIRTIES SUKAKTIS 
PITTSBURGHE

Liepos 22 d. buvo surengta 
gražus paminėjimas vienų me
tų sukaktuvių nuo tragingos 
mirties Dariaus ir Girėno. Pro
gramas įvyko ant Birutės Kal
no, Ukėsų Klubo farmoje.

Programas pradėta 5 vai. po 
pietų, dalyvaujant skaitlingai i 
publikai. Programų išpildė P. 
Pivaronas, Kun. Misius ir vie
nas svetimtautis advokatas ir 
sesutės Rajauskaitės. Šie visi 
kalbėjo apie Dariaus ir Girėno 
pasišventimą už tėvynę ir jų 
tragišką žuvimą. Ypač Kun. 
Misius pasakė labai įspūdingą 
kalbą tų didvyrių garbei.

Rajauskaitės padainavo Da
riaus ir Girėno atminčiai liud-! 
na dainą ir pasakė eiles apie Į 
jų žuvimą, ir tuo programas 
baigėsi.

Pikniko bėgiu buvo parduo
dama lakūnų fotografijos ir jų 
dikčiai išplatinta. Pikniko pel
nas Skiriamas Dariaus-Girėno 
paminklui. * Koresp.

vavo virš šimtas žmonių, ir ta
po nušautas vienas visai paša
lietis. šovikas suimtas.

DAYTON

CHARLES SAWYER Gubernatorius'

ŽINIOS

60 METŲ SUKAKTUVĖS DI
DELĖS KATASTROFOS

Liepos 26 d. suėjo 60 metų 
nuo didelės katastrofos-potvi- 
nio, kuris nunešė 124 gyvastis 
Pittsburghe, 1874 metais.

Tai buvo sekmadienis, ir per 
dieną smarkiai lijo. Vakarop 
apstojo liję ir niekas nei ne
manė apie kokį nors potvinį. 
Bet štai, plote prie Troy Kal
no iš vienos pusės ir Spring 
gatvės iš kitos pusės, klonyje 
ištiko užliejimas vandens, ka
me stiko mirtį 124 žmonės.

Nors upelis buvo užtvinęs bet 
iš jo pavojaus nebuvo. Tačiau 
pavojus iškilo iš kitos vietos: 
North Side kiaulių skerdyklos 
namas sprogo ir iš jo pasiliejo 
'Į klonį dumblinas, dvokiantis 
vanduo tokioj daugybėj kad 
apsėmė klonyje buvusius na
mus, tulus nuvertė ir su jais 
prigėrė žmonės. Tas vandens 
perviršis paėjęs iš skerdyklos 
buvo turbut užpildęs skerdyk
los vidų nuo sprogusios van
dens rynos, ir kada muro sie
na plyšo ir vanduo pasileido 
kloniu žemyn, ištiko ta baisi 
katastrofa, kurią dar turi seni 
Pittsburghiečiai ir dabar atsi
mena.

MIRĖ tikras Kristaus įpėdi
nis. Liepos 28 d. mirė Romos 
katalikų kunigas, Henry Stich, 
50 metų amžiaus. Velionis bu
vo vedėjas šv. Juozapo misi
jos, .pavargėlių šelpimo įstai
gos. Tūkstančiai pavargėlių 
žmonių yra visokiariopu budu 
jo pastangomis sušelpti. Ve
lionis savo naudai nieko nekro
vė, kaip daugumas kitų kuni
gų daro. Tai buvo tikras bied- 
nų tėvas ir Kristaus apaštalas. 
Velioniui mirtį paskubino se
kanti priežastis. Pereitą pava
sari atsibastė du niekšai, ir ga
vę prieglaudą, kėsinosi tą lab
darybės įstaigą apvogti. Kun. 
Stich perspėjo jus mandagiai 
taip nedaryti. Už tai tie niek
šai sudaužė kunigui galvą, o 
įstaigos sargą nušovė. Kuni
gas nuo tada nesveikavo ir pa
galiau mirė.

Taip pat velionis buvo dva
sios vadas šv. Elzbietos ligoni
nės. Ligonius aplankydamas 
labai mokėjo suraminti, kad 
nekurie ligoniai tik del to pa
sveikdavo.

Velionis yra gerai pažysta
mas ir vietos Lietuviams, tarp 
kurių yra augęs, ir patarnavo 
musų žmonėms dvasiškais rei
kalais ir suteikęs medeginę pa
galbą. Todėl sakau, kad tokie 
kunigai visi butų koks yra bu
vęs amžiną atilsį Kun. Stich, 
tada tikrai viešpatautų Kris
taus karalija ant šios ašarų 
žemelės. “D.” Rep.

LAKŪNŲ PAMINKLUI $24.60
Per Liepos 17 d. vakarines 

iškilmes Dariui-Girėnui pager
bti išplatinta 49 lakūnų atvaiz
dai, gauti iš Paminklo Staty
mo Chicagoje. Surinkti pini
gai, $24,60, persiųsti Chicagon 
Liepos 18 d. per komiteto sek
retorių Kapt. P. Jurgėlą,

Dariaus-Girėno Postas dar 
turi 151 atvaizdą. Atvaizdai 
parsiduoda po 50c ir jų galima 
įsigyti Posto Bute, 262-a Hum
boldt avė., Brooklyn, N. Y.

Visiems aukotojams ačiū.
A. L. L. Dariaus-Girėno 

štabas.

ATOSTOGAUJA. Lietuviš
kų radio programų vedėjo p. J. 
Valaičio žmona su dukrele ato
stogauti buvo išvažiavus 'į Stot- 
ville, N. Y., gerų veikėjų ponų 
Saurusaičių ir Stankų ūkyje.

švedų .Amerikos Linijos Lie
tuviško skyriaus vedėjas VI. 
P. Mučinskas su šeima atosto
gauja Chicagoj.

NAUJA VALGYKLA-ALINĖ
Cliffside, N. J., Juozas Kar- 

sokas savo senąjį biznį pardSve 
kitam Lietuviui ir pats atsida
rė puikią “Lituanica Cafe”, 247 
Walker st.

SUŽEISTA NEPAVOJINGAI
Užpereitame “Dirvos” nume

ryje aprašytas -nelaimingas su
žeidimas Brooklyno Lietuvių p. 
Jankų buvo nepavojingas. Su
žeistieji jau gyja, žaizdos ne
buvo tokios didelės kaip atro
dė nelaimės vietoje. Tačiau 
apsiraišioję gana gausiai.

VAŽINĖJIMAI. Ona Gužau- 
skienė, jaunoji, išvažiavo kartu 
su broliu ir broliene Baronais 
į rytus, aplankyti dėdes gyve
nančius New Yorke, ir tetą gy
venančią New Haven, Conn.

A. S. Vaitkus su šeima lan
kosi Chicagoj ir apielinkėje.

Poni Juknevičienė rengiasi 
vykti Chicagon ir aplankyti sa
vo dukterį, Teresę, kuri yra 
vienuole šv. Kazimiero vienuo
lyne Chicagoje. “D." Rep.

PIKNIKAS, Brooklyno Lie
tuviu Piliečių Klubo gražus ir 
didelis piknikas įvyko Liepos 
22 d. Klasčiaus Clinton parke 
ir salėje, Maspethe. Tai buvo 
vienas didesnių piknikų. Klu
bas turi savo namus 80 Union 
avė., Brooklyne.

NAUJOJ VIETOJ
Kazys Steponavičius nesenai 

įsteigė gražią alinę, “Charles 
Beer Parlor”, 346 Anderson av., 
Cliffside, N. J. Pirmiau Ste
ponavičius turėjo kitus biznius 
Cliff side j, o dar anksčiau gy
veno ir dirbo Lietuvių įstaigo
se New Yorke.

PASTABOS IŠ SLA. SEIMO
APSIVEDA

Rugpjūčio 15 d. apsiveda p-lė 
Zenaida Kemežaitė, nuo 2252 
Valera st., Carrick, su Joseph 
Skladany; Pittsburgho Univer
siteto studentu, žymiu futboli
ninku. Po vedybų abu jaunave
džiai žada vykti Chicagon, kur 
p. Skladany dalyvaus futbolo 
rungtynėse Pasaulinėj Parodoj.

P-lė Kemežiutė yra duktė Ke- 
mežų kurie seniau gyveno Van
dergrift, Pa.

DELEGATŲ IŠSIREIŠKIMAI 
IR PASTABOS JUOKŲ 

FORMOJE

DAUGIAU DIRBA
Pennsylvanijoj Fęderalių dar

bų šymet gavo dikčiai darbinin
kų daugiau negu dirbo pernai.

šymet Birželio mėnesį buvo į 
pastatyta 12,525 bedarbių dirb-1 
ti pašalpos skyriuje, 7,457 dir- ■ 
bo PWA darbuose ir 2,639 pri-1 
vatiniuose darbuose.

1933 m. Birželio mėnesį viso į 
dirbo 7,047 valdžios bedarbių] 
šelpimo darbuose.

UŽDARĖ MIŠKĄ
Kane, Pa. — Allegheny nacio- 

nalis miškas tapo uždarytas pa-. 
šaliniams žmonėms ineiti delei 
didelės sausros ir gaisrų pavo
jaus. Miškas yra 400,000 akrų 
didumo ir siekia keturis apskri- 
čius: McKean, Warren, Forest; 
ir Eik. Pereitą savaitę toje gi- Į 
rioje buvo kilę 14 gaisrų, ku-Į 
riuos užgesino CCC darbininkai. ] 
Dabar leidžia į girią ineiti tik 
tiems kurie turi kokį nors dar
bą toje girioje esančiose vietose.

RIAUŠĖSE UŽMUŠĖ PAŠA
LIETI

Uniontown, Pa. — Liepos 28 ( 
cį. laikę beisbolo lošio, dviejų’ 
priešingų darbininkų unijų na
riai vieni kitus ėmė pajuokti. Iš j 
to iškilo peštynė, kurioje daly-j

(Pabaiga iš pereito nr.)
ABUDU PRALAIMĖJO. Po

nai Strumskis ir Klinga SLA. 
seime turėjo skaudžią pamoką. 
Jie aiškiai galėjo nujausti kad 
abiejų veidai seimo delegatams 
nepatiko del to kad abudu atva
žiavo į seimą gerokai vienas 
kitą apsimurzinę. Vienas bu
vo atmestas kaipo delegatas, 
o kitas pralaimėjo vietą į SLA. 
prezidentus.

GERAS APSIREIŠKIMAS
Seime Apš vietos Komisija 

turėjo daug kandidatų į “Tė
vynės” redaktorius, didumoje 
jaunuolius. Bet Dr. Draugelis 
pasiūlė palikti kandidatais tik 
dabartinį p. Vitaitį ir nusenu
si socialistą, Baltrušaitį. Kaip 
tik kandidatai buvo paskelbti, 
tuojau jaunuoliai apsupo Ap- 
švietos Komisijos narę Dr. J. 
Baltrušaitienę klausdami: “Ko
de! nerekomendavot nei vieno 
kandidato iš jaunuolių?” Dr. 
Baltrušaitienė atsakė: “Bran
gieji ! mano atmintis trumpa. 
Pamiršau jūsų pavardes”. Ne
patenkinti tuomi jaunuoliai de- 
monstrativiai atsisakė balsuoti 
už bentJcurį iš tų paduotų kan
didatų. Gaila kad į SLA. ko
misijas irieina daug bukamin- 
čių narių.

PASITIKĖJIMAS. Nei vie
nas iš kandidatų į SLA. Pild. 
Tarybą nebuvo taip tikras būti 
išrinktu kaip A. Mikalauskas, 
kandidatas Į vice prezidentus.

Užtikrinimas buvo duotas net 
ir per socialistų kunigą, o jau 
tautininkai, kairieji ir dešinie
ji, buvo tikrai su juom. Po- 

] nas Mikalauskai, nesupratai! 
Jeigu norėjai nuo kunigo pa
tarnavimo reikėjo jam parody
ti “greenback”.

PATARIMAS. Vienas advo
katas iš Chicagos pasakė socia
listams delegatams: Vyrai, ką 
norit darykit, tik nesuguldykit 
du šuniu į vieną lovą! — Ad
vokato nuoširdaus patarimo de 
legatai nepaklausė: išrinko du 
advokatu j Pild. Tarybą.

DOVANA. Seimo delegatai 
p. Gegužiui už 18-kos metų pre
zidentavimą suteikė dovaną. 
Bet socialistai Gegužiui už at
gaivinimą socialistų partijos ir 
prirengimą dirvos socialistams 
tapti SLA. valdovais nedavė nei 
“išgrauš”.

MISTERIJA. S.L.A. Seime 
per visą laiką maišėsi Pildomo
sios Tarybos oficialus advoka
tas, žydelis iš New Yorko. Už
klausus Pild. Tarybos pavienius 
narius kokiems galams atsive
žė advokatą, gauni atsakymą: 
“Nieko nežinau”. Na o kad se
noji Pild. Taryba jau daugiau 
niekad nesusirinks ir nesvars
tys SLA. reikalų tai misterija 
ii' liks neišrišta, nors tam žy
deliui bus užmokėta keli šim
tai dolarių “kelionės ir sugaiš
ties”. .. . Brooklyno Jonas.

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

PADĖKA
Mums lankant Amerikos 

Lietuvių kolonijas, įvairios 
organizacijos bei pavieniai 
asmens parode mums labai 
daug širdies, ir labai daug 
kuo medžiaginiai ir mora
liai mums padėjo.

Visiems jiems išvažiuo
dami reiškiame kuonuošir- 
džiausią padėkų.

Kan. F. Kemėšis, 
Balys Vitkus. 
Petras Babickas.

New York, 
Liepos 20, 1934.

Radio Piknikas
Jono Valaičio vedamas radio 

programas rengia gražų išva- 
žiavimą-pikniką Rugpj učio-Au- 
gust 12 d., sekmadienį, Sadau
sko parke, Mathawan, N. J. 
Pradžia 1 vai. dieną iki vėlu
mos. Parkas randasi puikiau
sioj vietoj, prie kranto Laferts 
ežero,' kuriame bus ir maudy
mosi paroda, patys galėsite 
maudytis ir bus Lietuvių plau
kimo lenktynės. Už greičiau
sią plaukimą bus suteikta dova
nos. Drauge bus ir koncertas, 
kurį išpildys geri artistai, tarp 
jų ir p. Sadauskas, arfa, Lietu
viškomis savo gamintomis kan
klėmis, 400 metų senumo iš 
Lietuvos kanklėmis, lazda-smui- 
ku, ir tt. įžanga tiktai 40c. 
Visi kviečiami.

DIRBA LIETUVIŠKAS 
KANKLES

Mathawan, N. J., ilgai gyve
nąs M. Sadauskas turi su sa
vim iš Lietuvos atsivežęs 400 
metų senumo kankles, kurias 
žada išsiųsti į Lietuvos muze- 
jų. Tų senų kanklių pavyzdžiu 
Sadauskas pradėjo kanklių ga
minti naujų. Teko girdėti kad 
Sadauskas susitaręs su Brook
lyno Lietuvių Muzikos krautu
ve, 560 Grand St., kanklių pla- 
tinimui-pardavimui.

LAIMĖJO LOTERIJOJ
Silvestras Stankauskas, New- 

arkietis, loterijoj laimėjo gerą 
sumą pinigų, $2,600.

PERDIRBA ĮSTAIGĄ
Harrison, N. J., fotografas 

Ratkus šiomis dienomis savo 
įstaigą visai pertaiso. Deda 
naujas grindis, dažo sienas, vi
dų puošia.

AKRON
MIRĖ. Liepos 29 d. pasimi

rė O. Beleckienė, gyvenus prie 
Birutos gatvės. Palaidota 31 
d. iš buvusios Lietuvių Šv. Pet
ro bažnyčios. Velionė buvo ge
ra rami moteris; laidotuvėse 
dalyvavo daug pažystamų ir 
draugų. Laidotuvėmis rūpino
si jos sunai.

J. Garijonai buvo išvažiavę 
į Chicagą, lankėsi Pasaulinėje 
Parodoje. Gryžo patenkinti.

Kalnas.
PIKNIKAS. SLA. 354 kp. 

rengia smagų pikniką šį sek
madienį, Rugpjūčio 5 d., gerai 
žinomoj Amelian farmoj.e Už- 
kviečiami atsilankyti seni ir 
jauni, šokiams gros visų my
limi Morgan Raiders. Atsilan- 
kykit anksti, daugiau turėsit 
laitfo piknike praleisti.

Kviečia Rengimo Kom.
63 UŽMUŠTA. Akrono sri

tyje, Summitt apskrityje, nuo 
šių metų pradžios automobilių 
nelaimėse jau užmušta 63 as
menys iki pereitos savaitės pa
baigos.

OHIO LIETUVIŲ DIENA. 
Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas rengia milžinišką pik- 
nigą sekmadienį, Rugpjūčio 12 
d., kuris bus kaip ir Ohio Lie
tuvių Diena, nes tai bus gau
singiausias ir įvairiausios tos 
srities Lietuvių suvažiavimas 
kokis kada buvo. Bus įvairus 
programas kokį tik Draugiškas 
Klubas tegali sugalvoti.

Yas viskas atsibus Amelians 
farmoje. Rengkitės ir daly
vauki! visi. Koresp.

PAJIEŠKOMAS Juozas Kavec- 
kas, 1915 m. gyvenęs Chicago, III. 
Kur dabar gyvena nežinoma. Iš 
Lietuvos kilęs iš Kruopių k., Bar
styčių vai., Telšių ap. Pats arba kas 
apie jį žinote prašomi atsišaukti į 
seserį

Pet. Kaveckaitė-Baranauskiene 
25 Bowoone Ave., Freehold, N. J

Viršuje .vaizduojama šeimos nariai Lieutenant Governor Charles Sawyer, Demokratų kandidato į 
Gubernatorius. Ši fotografija traukta jų namuose Glendale kaime. Sawyers yra tipiška Ameri
koniška šeima ir visi jų vaikai lanko Glendale viešas mokyklas. Mr. Sawyer yra prezidentas savo 
kaimo mokyklų tarybos. Paveiksle matosi iš kaires dešinėn: Priešakyje: Mrs. Charles Sawyer, 
Edward, Lieutenant Governor Sawyer, ir John; užšakalinėje eilėje: Anne, Charles Jr., ir Jean.

Charles Sawyer yra dabarti
nis Ohio valstijos Lieutenantas 
Gubernatorius Demokratų par
tijos. Kądangi dabartinis gu
bernatorius George White pa
sitraukia ir kandidatuoja į S. 
V. Senatą, Charles Sawyer yra 
vienas iš trijų kandidatų į Gu
bernatorius.

Kaip dabar dalykai eina, Mr. Į 
Sawyer gauna daugesnio ir į 
daugesnio laikraščių užgyrimą 
į Gubernatoriaus vietą.

Charles Sawyer buvo vienas į 
iš delegatų Demokratų Nacio- 
nalėje Konvencijoje Chicagoje] 
1932 metų vasarą ii- padėjo no
minuoti Franklin D. Roosevelt i
į prezidentus.

Kaip Charles Sawyer yra po
puliarus Ohio valstijoje paro
do 1932 metų balsavimai, ku-] 
riuose Sawyer išrinktas Lieu- 
tenantu Gubernatorium. Kan
didatas į prezidentus Roosevelt 
tą metą rinkimuose Ohio vals
tijoje gavo 75,000 balsų dau
giau už savo oponentą, bet Mr. ] 
Sawyer gavo net 90,000 balsų ] 
už kandidatą ėjusį prieš jį.

Daugybė Republikonų karo 
veteranų atidavė savo balsą už 
Sawyer, kadangi jis buvo jų 
draugas karo lauke; tūkstan
čiai mokytojų už jį balsavo ne- 
užmiršdamos kad Sawyer šei
ma, kaip ir pats Charles, buvo j 
aktivųs mokytojų profesijoje 
per virš pusšimtį metų; u\’i-{ 
ninkai didelėmis daugybėmis ] 
rėmė jį, nes tas žmogus iš ma-j 
žo Glendale kaimelio suprato 
jų reikalus geriausia. Prie to

nesuskaitomos daugybės De
mokratų padidino eiles jo bal
suotojų.

Sawyer gerai supranta pa
prasto darbo žmogaus reikalus, 
žemųjų luomų gyvenimą, nes 
paeina iš mažo kaimelio, kur 
augo, gyveno ir mokinosi su 
paprastais žmonėmis ir buvo jų 
draugas. Jis plačiai supranta 
miesto žmonių ir darbininkų 
reikalus, nes per eilę metų gy
vendamas dideliame mieste ir 
advokataudamas, turėjo progos 
pažinti miesto gyvenimą.

Jis yra drąsus, teisingas, at
virai kalbantis ir teisingai pro
taujantis žmogus, energingas 
savo darbuose, nes dar nėra 
senas, tik 47 metų amžiaus,

Lietuviams visoje Ohio vals
tijoje patartina balsuoti ir no* 
nominuoti

CHARLES SAWYER 
for

GOVERNOR
Balsavimai bus Rugpj učio-Au- 
gust 14, antradienį. Eidami 
balsuoti prašykit Demokratij 
kandidatų sąrašą.

LIETUVIŠKI GĖRIMAI AMERIKOJE
Daugelis asmenų teiraujasi 

kame galima gauti pirkti iš 
Lietuvos importuotų gėrimų— 
krupniko, vyšnių likerio ir deg
tinės.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas duoda tokį paaiškinimą:

Šiuo tarpu iš Lietuvos impor
tuoja viršminėtus gėrimus šios 
trys firmos:

1. National Wine & Liquor]
Importers, Inc.

551 Fifth A vet New York
2. Atlantic Pharmacal Co.

204 Milk St. Boston, Mass.
3. Mutual Liquor Company 

4707 So. Halsted St.
Chicago, Ill.

čia išvardintos importerių

firmos santikiauja ne tik su 
tarpininkais (wholesale, retail), ! 
bet ir su gėrimų vartotojais j 
(consumers). Firma Atlantic v 
Pharmacal Co. yra pusiau Lie
tuviška. T

Kas yra interesuotas gėrimų s 
; bizniu, privalo kreiptis virš nu- g 
rodytais adresais arba j arti- 
miausį retaileri, kuris pasirū
pins reikalaujamus gėrimus at-" 
sigabenti iš importer!*.

“Lietuviška degtinė” Anglis*- | 
kai vad. “Lithuanian Whiskey” ; 
arba ‘“’Vodka”. Degtinė yra n 
“100 proof” ir labai gerai išva- Į- 
lyta. Saldieji gėrimai vadina- n 
mi: “Lithuanian Krupnikas”, fe 
taipgi vyšninė, “Lithuanian į 
Cherry Liqueur”.

GEORGE

WHITE
UNITED STATES

“Mano kaipo Gubernatoriaus ėjimas žingsnis į žin
gsnį su Nacionale Administracija nuo Kovo 4-to, 
1933 metų, parodo mano pritarimą principams ku
riais remiasi šelpimas ir šalies gaivinimo darbas 
užvestas Prezidento Roosevelt’o”. (Iš kalbos Gov. 
White, pasakytos Zanesville, Liepos 10, 1934.)

Žmogus liberališkų ir progresiviškų principų, žmogus kuris kaipo Guber
natorius pasekmingai vadovavo Ohio per sunkumus, GEORGE WHITE li
kęs U. S. Senatorium nuvyks ten su prinokusiu patyrimu ir ištikimybe ku
ria Prezidentas turi pasiremti sekančiame Kongrese.

GEORGE WHITE — TIKRAS ATEIVIU ŽMONIŲ DRAUGAS
Po jo Gubernatoryste daugiau ateivių gavo įvairių darbų 
įvairiuose Valstijos Departmentuose negu pirmiaus kada.

TODĖL TAI GEORGE WHITE UŽSIPELNO JŪSŲ PARAMOS

Balsuoki* už GEORGE WHITE
FOR

Democratic
UNITED STATES SENATOR
Primaries, ANTRADIENĮ, RUGP. 14

FOR UNITED STATES SENATOR

X GEORGE WHITE
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai - 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS I
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SEIMAI PASIBAIGĖ
BE PRISIMINIMO APIE VILNIŲ

į JOKIŲ PLANŲ NEPASIŪLĖ 
PADĖJIMUI SOSTINĘ 

VADUOTI
Argi nenuostabu kad “gerie

ji” Amerikos Lietuviai “pat- 
[ riotai” beseimaudami Birželio 
I mėnesį pamiršo savo tautos so- 
■ stinės Vilniaus likimą?.... Ki- 
i tados, dar nors tiek Amerikos 
I Lietuviškų organizacijų seimų 

atstovai padarydavo kad išneš
davo rezoliucijas užuojautos 
pavergtiems rytų Lietuvos bro
liams ir primndavo pasauliui 
jog Vilnius yra musų. šiais 
metais visiškai juos pamiršo.

Tautybę Amerikoje atstovau
janti Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sandara, kurios seimas įvy
ko Detroite Birželio 22 d., iš
rinko į rezoliucijų komisiją sa
vo gabiausius žmones, kurie ta
čiau vos ne vos pajiegė paga
minti dvi rezoliucijas: (1) San
daros politiškos idėjinės tiky
bos tolimesniam laikui užgirti, 
ir (2) pasveikinti “tautiniai 
demokratiškas” organizac i j a s 
(suprask, politiškas partijas) 
Lietuvoje, bet apie Vilniaus 
krašto pavergtus brolius visai 
užmiršo, nepagamino jiems jo
kio net paprasto suraminančio 
žodelio.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara tebe pretenduoja, at
stovauti tautybės sargyboj sto
vinčias tautines organizacijas 
(Lietuvos Liaudininkų partiją). 
Tos pretenzijos išeina iš tų 
sandariečių kurie dar tebema
no kad kad'a nors Liaudininkai 
baldys Lietuvą, kad nenutraukt 
Ru jais santikių. Nepamiršta 
įjuos pasveikinti bandant įtik- 
Ri jiems. Tame nieko blogo. 
FBet kodėl gi tokio pat tautinio 
jausmo sandarieči’ai neturi pa
vergtiems tautiečiams ir senai 
Lietuvos sostinei, Lenkų jungą 
velkančiai ? Tas parodo kokie 
tautiškai atbukę tie musų san- 
dariečiai yra.

kad

tau- 
Su- 

pre- 
pra- 
rei-

pa- 
tau-

Su-

tautiniams darbams yra dabar j _ _

Lietuvių DienaChicagoje, Harlem Airporte
Liudas Li u tava ris. I 9 1 h

KAIP DILLINGER 
PAKLIUVO

JAU ŠĮ SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 5.—VIETA: HARLEM IR 87 ST.

Tas pats ir Susivienijimuose
\ Tiek pat prijautimo paverg- 

I tiems broliams ir seserims ry- 
| tų Lietuvoje parodė ir abu Su- 
Į sivienij imai — Tautiškas ir Ka- 
| talikiškas. Tautiškas Susivie- 
Į rijimas kitados dar nors iš sa
lvo Tautiškų Centrų fondo pa- 
| siųsdavo šimtą-kitą dolarių Vil- 
į niaus Lietuvių švietimo įstai- 
| goms paremti, bet šymetiniam 

seime nei dešimtinės nepasky
rė. Tai patriotai! Bet kuomet 
prisiartina Spalių 9-ta diena tie 
patriotai “karščiu” apsimeta ir 
rėkauja: “Mes be Vilniaus ne
nurimsim !”....

Butų žingeidi! žinoti ką pa
sakytų Kudirka ir Basanavičius 
jeigu gyvi butų apie musų to
kius “patriotus”....

Šie liūdni faktai rodo 
kaip Sandara taip ir Susivieni
jimas tautiškai nubankrutyta, 
politiškai serga neišgydoma li
ga.

Jei katalikiška Lietuvių vi
suomenė apsilenkia su tauti
niais reikalais, nieko stebėtino, 
nes jai rupi daugiau tikybos, 
bažnyčios reikalai. Katalikai 
stato pirmoje vietoje bažny
čios, o antroj valstybės ir 
tos reikalus. Bet Tautinis 
sivienijimas, kurio naujas 
zidentas taip iškilmingai 
dėjo viešai skelbti “tautos
kalų” rėmimą, ir senesni vadai, 
kurie save “dideliais patintais” 
vadina, Vilniaus klausimą visai 
pamiršo ir seime nepasiūlė jo
kių pagalbos teikimo planų, jo
kio atsišaukimo į Amerikos 
Lietuvių visuomenę neišleido, 
net gerą žodelį pavergtiems 
Lietuvams ištarti pamiršo. Tai 
pasėka tautinio bankruto, 
seka tautinės srovės vadų 
tinio supuvimo.

Sandaros seime, kaip ir
sivieriijimo, buvo suvažiavę vi
si iš seniau save šaukią Lietu
vių krivių krivaičiai, dalyvavo 
ir pats didžiausias Vaidyla iš 
Chicagos, ir vaidylutės ir New 
Yorko, dalyvavo sandariėčių 
šventviečių sargai, dvasios ža
dintojai, daktarai, filosofai ir 
diplomatai. O žiūrėkit, gerbia
mieji, jiems nei vienam į jų 
surambėjusį protelį neinėjo 
išnešti nors paprasta, kad ir jų 
paprastų tuščių žodžių rezoliu
cija (apie aukas ir piniginę pa
ramą jiems nerupi), nors pasi
rodymui kitų akyse, kad jie dar 
turi nors kiek Lietuviško jaus
mo. ...

Musų socialistai visuomenės 
akyse moka demonstruoti savo 
“Lietuviškumą”: jie pasirodo 
“rupinąsi” musų tautos “gar
be” nors rinkimu iš visuomenės 
dolarių savo “antram skridi
mui”. Dabar vėl jie pasirodė 
savo tautiškumu: paėmė glo
boti tautišką Susivienijimą ir 
visuomenei sakosi jį iš bankru
to ištrauksią. Socialistai ne
pretenduoja tautybės palaiky
tojais Amerikoje, nepretenduo
ja būti tautos reikalų sargyboj, 
bet tie kurie pretendavo — san
dą riečia!, — kurie į savo prin
cipus turi įrašę kilnias tautines 
idėjas ir jų neištrina, — jie 
matyt jų patys nesupranta, 
arba veidmainiauja, nes jų ne
vykdo ir neremia.

Tautininkams laikas dirbti

? r Amerikos 
r' Linija

Iš Gothenburgo i Stockhomą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražią Švediją, ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laikų susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stoekholmo tiesiog plaukia 
ausų naujas laivas 
Vilionės laikas 24

“MARIEHOLM”, 
valandos.

Išplaukia iš New Yorko

Kungsholm 
Drottningholm 
Gripsholm 
Kungsholm

Rugp. 18
Rugp. 25

Rugsėjo 6
Sept. 12

Kreipkitės į vietinį agentą arba

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

Įdomu žinoti ką mano šiuo 
atžvilgiu daryti tikrieji Ame
rikos Lietuviai tautininkai? 
Rodos jau laikas jiems pakelti 
balsą ir stoti į darbą. Jau lai
kas imtis vykdyti tikrą tauti
nę idėją ir domėtis tautiniais 
Lietuvių reikalais Amerikoje. 
Tiesa, jie yra mažumoje, ir jų 
pasekėjų tūla dalis suklaidinta, 
tačiaus jiems rupi Lietuvystės 
reikalai Amerikoje ir Lietuvoje 
ir jie pirmoje vietoje stato Vil
niaus atvadavimą. Taigi, tau
tininkai, pakilkit, atsikratykit 
trukdytojų ir susigrupavę į bū
relius kolonijose imkitės dirbti 
tautinį darbą. Visuomenė eis 
su jumis.

Tautinės idėjos Lietuviai pri
valome susidomėti musų tau
tinės kultūros, tautinės politi
kos ir visais musų visuomenės 
Lietuviškais reikalais Ameriko
je. Momentas pribrendęs, ir 
darbų yra daugybė.

ALTS, ir TMD. jau nebeat
sako, neužganėdina Amerikos 
Lietuvių tautinių idėjų žmonių 
reikalavimų. šios organizaci
jos jau atgyveno savo dienas, 
reikia naujų.

Tautinės organizacijos sukū
rimas ir pasiėmimas vadovauti

Kuomet pereitą Kovo mėnesį vakare, išėjusį iš teatro, buris 
plėšikas ir žmogžudis John Dil
linger savo pabėgimui iš Crown 
Point, Ind., panaudojo svetimą 
automobilį jis padarė didžiausią j ko, kurio žinioje pavesta Chica- 
apsirikimą.

Crown Point pakėlė virš jo 
galvos neišvengiamą kardą fe
derates valdžios teisingumo de- 
partmento. Tas išjudino nuo
dugniausi, geriausia organizuo
tą ir atsargiausia vykinamą me
džioklę žmogaus apie kokį kada 
nors Teisingumo Departmentas 
rūpinosi, ■— ir sugavo, — po ki
to tokia atsitikimo, kuomet gau
dė Martiną Durkin astuoni me
tai atgal.

Keistai supuola kad abu tie 
kriminalistai kurių sugavimu 
pasiėmė rūpintis federalė val
džia, paslydo ant to paties ma
žo kriminališko įstatymo — taip 
vadinamo Dyer akto, kuris pa
daro prasižengimu prieš federa- 
lę valdžią pervežimą vogto au
tomobilio iš vienos valstijos į 
kitą.

Dillinger patyrė kad jam labai 
lengva išbėgti nuo vietinių mie
stų įstatymų vykdymo organi
zacijų. Jeigu policijanto nebu
vo galima papirkti, jį galėjo 
apgauti arba pabėgant palikti 
jį prie valstijos rubežiaus, tą 
Dillinger žinojo gerai.

Tačiau federaliniai agentai 
nebuvo galima pavilioti, jie 
naudojo smegenis kaip ir rau
menis, ir valstijų ribos jiems 
kelio nepastojo. Svarbiausia 
visko, jie niekados nepaliauja 
j ieškoję.

Daug kartų tas Indianos des- 
peratas nugalėjo miestų ii- val
stijų įstatymų autoritetus. Jis 
nuduodavo laikraščių rašytoju, 
prikalbindavo policiją parodyti 
savo arsenalą ir atimdavo iš jų 
net tuos ginklus kuriais 
jautai gyrėsi “sugausią 
gėrį”.

Drąsiai įvažiuodavo į 
telius kur būdavo iškabinėta 
jį jieškanti plakatai siūlanti 
pinigus už jo sugavimą, ir ap
vogdavo bankus ir pabėgdavo, 
kuriuos pirm to buvo atėjęs 
apžiūrėti kaipo “klijentas” ar
ba “saugiųjų dėžių” nuomoto
jas ar pardavėjas.

Federalės valdžios agentai 
tykojo iki jis prasižengs prieš 
kokį nors federalį įstatymą.

Kuomet Dillinger apgavo 
vo įkalintoj us Crown Point 
Įėjime (Indiana valstijoj), 
pagalba medinio pištalieto, 
vogė automobilį iš netolimo 
radžiaus ir išvažiavo iš India
nos, jis nutraukė tuos varžy
mus kurie neleido federalei 
policijai prie jo prieiti.

Tuoj duota įsakymas visų 
sričių teisingumo departmento 
atstovams organizuoti to žmog
žudžio gaudymas.
Nušautas Chicagoje, kur manė 

bus jam saugiausia
Didžiausia spėka su gabiau

siais 
tuokė 
cagą. 
čiose 
Chicagos, bet saugiausia 
buvo dideliame mieste, kuriame 
galima pasisamdyti kambarį ar 
kelis ir nesimaišant niekur gy
venti niekeno nepatėmytam.

Jis paskiausiu laiku apsigy
veno Chicagoje, šiaurinėje mie
sto dalyje, su savo draugais.

Jis turėjo palinkimo prie 
mergų ir merga jį pražudė.

Kaip jau buvo “Dirvoje” ra
šyta pereitame numeryje, Chi
cagoje jį sugavo Liepos 22 d.

■federally agentų, po vadovys
te Melvino Plirvio, 31 metų 
amžiaus, menko sudėjimo vyru-

praneše Purvini

Purvis rado tin-

davė ženklą savo

polici- 
Dill in-

mies-

sa- 
ka-
su

pa- 
ga-

gos sritis.
Dillingerį išdavė Purviui vie

na iš jo mergų, pasigodėjus 
gauti už jo galvą paskirtą at
lyginimą, $15,000.

Ta merga tik privedė fede- 
ralę policiją prie jięškomo des
perate. Svarbiausias darbas 
—sugavimas arba nušovimas— 
dar buvo priešakyje.

Purvis matomai dirbo su di
deliu išskaičiavimu. Iš tos mer
gos jis žinojo kur Dillinger pri
silaiko, tačiau nesiryžo vykti į 
namus jį paimti arba nušauti, 
nes buvo labai didelė rizika ir 
sunkus priėjimas.

Ta merga
kad Dillinger eis į teatrą se
kantį vakarą.
kamesniu susitikti tą žmonijos 
priešą atvirame lauke, gatvėje, 
nors gatvėje buvo išstatymas 
į pavojų pašalinių žmonių, kas 
ir atsitiko: dvi pašalinės mote
riškos šūviais sužeistos.

Sakoma Dillinger nužudytas 
šitokiu planu. Kada jis ėjo į 
teatrą, ten jau buvo apstoję 
Purvis su savo vyrais, bet tuo 
tarpu nesiimta jokių žygių. Jis 
pro Purvį praėjo visai jo nepa- 
tėmydamas, nes kaipo menką 
vyruką niekas ir netėmijo.

Po poros valandų, iš teatro 
išėjus, Dillinger ėjo su ta mer
ga, kuri, raudoną suknią dėvė
dama, sakoma kiek pasiliko už
pakalyje, ir tada Purvia, rankos 
nuleidimu,
padėjėjams Dillingerį pulti. Jis 
tuoj pajuto kas dedasi ir grie
bė į kišenių savo šautuvo, bet 
tuo tarpu kelio kulkos jį pa
kirto — ir po Dillinger’o.

Purvis dirbo labai atsargiai, 
persitikrindamas ar tas tikrai 
yra Dillinger, kad bereikalingą 
žmogų neužpultų. Iš tų dviejų 
pamatymų, kadangi abu atveju 
Dillinger pro Purvį praėjo, pa
žinta jog tai tas jieškomas vi
suomenės priešas, ir davė ženk
lą jį apsupti. Apsupimas pasi
sekė, ir Dillinger nespėjo iš
traukti savo šautuvo, kuriuo 
yra kelis jį gaudžiusius žmones 
nudėjęs ir pabėgęs.

Valdžia dabar gaudo jo drau
gus.

Liepos 26 d. nusižudė vienas 
žmogus kuris buvo federates 
policijos paimtas klausinėjimui, 
nes gauta žinių kad jo namuo
se buvo padaryta Dillingero 
veido ir nosies operacija, kas 
jo išvaizdą dikčiai pakeitė.

Tas žmogus užsimušė iššok
damas iš 19-to aukšto per lan
gą.

federaliais
Chicago j e
Dillinger

srityse ir

agentais . susi- 
ir aplink 
švaistėsi

gana toli

Chi- 
pla- 
nuo 
jam

NUO KO MIRĖ 52 ŽMONĖS
Pereitą vasarą dviejuose Chi

cagos holeliuose tam tikra li
ga apsikrėtė 850 žmonių ir 52 
žmonės numirė. “ 
saulinės Parodos

Po ilgų tyrinėjimų susekta 
kad tie svečiai apsinuodino nuo 
vandens kurio rynos buvo su- 
kiurusios ir kaip kur į vandenį 
dasigavo tam tikri puvėsiai.

Tai buvo Pa- 
lankytojai.

7,500 BEDARBIŲ GAUS 
DARBUS

Illinois Pašalpos skyrius, ku
ris dar tebeturi didelį skaičių 
bedarbių šelpti, nutarė pasta
tyti 4,000 bedarbių apravinėti 
mieste žoles kurios rudens me
tu sukelia tam tikras ligas. Ki
ti apie 3,500 bedarbių bus pa
statyti gatvių, apvalymui.

surengti mil- 
šio paminklo

numatyta di-

Chicagos Lietuvių organiza
cijų ir draugijų išrinktas Komi
tetas LIETUVIŲ DIENAI CHI
CAGOJE rengti, susitarė su Da
riaus-Girėno paminklo statymo 
komitetu bendrai 
žinišką šventę 
naudai.

Pradžioje buvo
džiulis ir nepaprastas programas 
paskirstyti net dviem dienom: 
Tukstabčio žmonių choro dainos, 
sportas, žymių asmenų kalbos 
ir 60—70 lėktuvų pasirodymas 
Įvairiose srityse. Tačiau tam 
butų susidarę net apie 1000 dol. 
išlaidų. Paminklo statymo ko
mitetas po derybų su promote- 
riais ir ilgai svarstęs nusprendė 
nerizikuoti didelėmis išlaidomis 
ir rengti vieną dieną.

Tų derybų sugaišinti, abu ko
mitetai susiėję Liepos 20 d., nu
tarė rengti bendromis pastango
mis LIETUVIŲ DIENĄ RUG
PJŪČIO 5 d., sekmadienį, nes 
(1) anksčiau rengti nesuspėta, 
trijų parapijų chorai nebūtų ga
lėję dalyvauti, (2)- milžiniškas 
1000 žmonių choras gali daly
vauti ir pasirengti 'tik Rugpjū
čio 5-tai dienai, ir (3) lakūnai, 
parašiutai ir aerodromas gauta 
tik Rugpjūčio 5 dienai.

Uoliai veikia aviacijos, dainų, 
sparto, spaudos ir tikietų plati
nimo komisijos. Pasirengimas 
eina plačiu frontu.

Milžiniškam chorui vadovaus

komp. A. Pocius. Kai kurias 
populiares liaudies dainas dai
nuos choras ir visa minia. <

Padangėje kurioje skambės 
Lietuviškos dainos, nardys viso
kį lėktuvai, kurie darys įvairiau
sius drąsius ir pavojingus trik- 
sus ore ir savo užėsiu primins 
Dariaus ir Girėno “Lituanicą”, 
kuri prieš vienus metus taip ste
bino ir džiugina Chicagiečius. 
Skraidys lėktuvas, kuris stai
giai iš vietos pakyla aukštyn. 
Milžiniški lėktuvai vežios kelei
vius. Aviacijos inžinierius la
kūnas Laird, kuris parengė “Li
tuanicą” skridimui, drąsiai var- 
taliosis ore ir rodys nepaprastą 
savo gabumą padangėje.

Amerikos Lietuvių Aero Klu
bo nariai (4 merginos ir du vai
kinai) su parašiutais šoks iš lėk
tuvų. Tą žygį pirmą kartą sa
vo gyvenime atliks šie drąsuo
liai: M. Urboniutė, S. Balčiūnai
tė, M. Motiekaitytė, O. Meyers, 
J. Urbonas ir J. Vaišvilas (Ur
bonai — Girėno giminiečiai).

Garsus Lietuviai sportininkai 
pasirodys įvairiose sporto srity
se. Bus ir 
mybių.

Pakviesti 
bernatorius
Pasiuntimo pavaduotojas Dr. M. 
Bagdonas ir kiti aukšti asme
nys.

Visas programas taip sutvar
kytas kad bus ko žiūrėti ar

klausyti žemėje ir ore.
Įžanga aerodroman tik 25c. 

Visas' pelnas skiriamas Chica
go.] e statomam Dariaus-Girėno 
paminklui.

Visi Chicagos ir apielinkės 
miestų Lietuviai kviečiami bū
riais važiuoti ton nepapraston 
ir įdomion Lietuvių šventėn — 
HARLEM AERODROME — ir 
gražiomis iškilmėmis pagerbti 
didžius Lietuvių Tautos ir Pa
saulio didvyrius, Atlantiko Nu
galėtojus, Darių ir Girėną!

Visi Lietuviai į Lietuvių šven
tę!
Dariaus-Girėno Pam. Komitetas 

ir Lietuvių Dienos Komitetas.

CH1CAGOJ 
d. mirė Magdale- 
viduramžė mote- 

vyras, keturi su- 
Po tėvais

kitokių malonių įdo-

kalbėti Illinois gu-
Horner, Lietuvos

ATOSTOGAUJA. Komp. A. 
Vanagaitis, Adv. A. A. Olis su 
šeima ir p-lė Lilė žilvičiutė iš1- 
važiavo pasivažinėti į Kanados 
parubežį ir apsilankė pačioje 
Kanadoj e.

to oro užplaukimų, kaip sako 
oro biuro vedėjas. Geistina bu
tų kad j is padarytų klaidą....

MIRIMAI
Liepos 24 

na šlažienė, 
ris. Paliko
nai ir šiaip giminių, 
ji buvo Diokaitė, paėjo iš Gau- 
dikų kaimo, Žagarės par., Šiau
lių ' 
to 
jų- 
30

KARŠČIŲ AUKOS
Pereitą savaitę per aštuonias 

dienas Chicagoje buvo taip kar
šta kad žmonės vos galėjo kvė
puoti. Liepos 25 d. karštis pa
sibaigė. žmonės beveik visi 
buvo suvaryti Į ežerą maudy
tis, o ežere vanduo buvo nepa
prastai šiltas, nelabai švarus, 
ir nedarė didelio malonumo.

Per tas aštuonias dienas Chi- 
cagoje berods 277 žmonės nu
varyta j kapus iš karščių. prie
žasties. Ypatingai daug senų
jų nedalaikė sausumos ir karš
čio.

Oak Forest senelių prieglau
doje mirė 31 asmuo. Ten pri
silaiko daug ir Lietuvių senelių, 
kurių rodos keli mirė.

Karščiai šiek tiek apmažėjo, 
bet laukiama .vėl didesnių šil-

ARTISTAS OLŠAUSKAS
JAU LIETUVOJE

Visai netikėtai, prieš kiek 
laiko, artistas Juozas Olšaus
kas nusitarė važiuoti Lietuvon. 
Kada pasklido apie tai gandai 
nesinorėjo tikėti, bet dabar pa
sirodo kad tai tikrenybė.

Gauta laiškas,, rašytas laive 
Liepos 18 d. ir paleistas atgaJ 
iš Southamptono, Anglijoj, pa
tikrina kad Juozas tada buvo 
visai netoli nito Lietuvos ir da
bar, žinoma, jau Lietuvoje, o 
gal jau ir kelyje atgal, nes jis 
nori skubiai sugryžti Amerikon 
ir būti Chicagoje apie šio mė
nesio 10 ar 12 dieną. Be abe
jo parsiveža naujų muzikos ku
rinių ir daug naujos inspiraci
jos, ir vėl palinksmins Ameri
kos Lietuvius gažiomis daine
lėmis.

Nors p. Olšauskas sako kad 
tokia skubi kelionė nesudaro 
didelio malonumo, tačiau visgi 
kelionėje laivu gerai pasilsės.

Linkėtina p. Olšauskui lai
mingai sugryžti. ( Rep,

apsk. Priklausė prie kele- 
Chicagos Lietuviškų draugi- 

Amerikoje pragyveno apie 
metų.

Lidpos 24 d. mirė Jonas Ja- 
nulonis, 67 metų amžiaus, pa
liko seserį ir šiaip giminių. Iš 
Lietuvos atvyko 27 m. atgal, 
paėjo iš Genešių k., Pandėlio 
v., Rokiškio apsk.

Liepos 25 d. mirė Jonas Kun- 
cis, 42 m. amžiaus. Paliko mo
terį, dukrelę ir tris seseris, prie 
to keletą kitų giminių. Lietu
voje gyvena motina. Paėjo iš 
Tiltagalių k., Subačiaus parap., 
Panevėžio ap.

Liepos 25 d. mirė Jonas Va
lančius, 49 m. amžiaus, iš Pla
telių par., Kretingos ap. Pa
liko žmona ir sūnūs, gyveną 
Ųietuvoje.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turini puikų Me
todų nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metodą, kuris pagelbė-

pasiųsim jums PILNjr

prasty, pigų 
jo šimtams. 

Me* noriai
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoM 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musą 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.
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Dienos Klausimais
AR ATSIEKTA TIKSLAS?

Šį pavasarį, per porą mė
nesių, Amerikoje viešėjo ir 
pasakė daug kaltai Vilniaus 
Geležinio Fondo atstovas 
pirmininkas Kan. Kemėšis 
ir su juo atsilankę Prof. 
Vitkus ir P. Babickas.

Dabar klausimas: ar ta 
Vilniaus Geležinio Fondo 
misija davė kokių nors re
zultatų ?

Nuostolių, pirmiausia pa
sakysime, davė didelių, nes 
V. G. Fondas turėjo apmo
kėti kelionės lėšas jeigu ne 
visų trijų tai nors vieno 
Kan. Kemėšio, o aukų ne
surinkta jokių. “Vilniaus 
pasų” ir ženklelių išplatin
ta toli gražu permažai pa
dengimui tų lėšų.

Moraliniu atžvilgiu, ka
dangi Amerikos Lietuviuo
se Vilniaus klausimas stovi 
pirmiausioj vietoj, ši misi
ja daugiau pirmynžangos 
nepadarė.

Padarė, reikia pripažinti, 
nuostolio, nors ne iš svečių 
kaltės. Negudrus Katali
kų Federacijos vadai, paty
rę kad atvažiuoja Kan. Ke
mėšis, žymus katalikų vei
kėjas, pasiskelbė kad Fe
deracija su niekuo nesi- 
skaitys ir jos skyriai tegul 
vieni patys rengia Kan. Ke
mešiui priėmimus.

Skyriai, susidedu iš dai 
negudresnių paprastų kolo
nijų veikėjų, paklausė savo 
centro galvų ir suardė savo 
kolonijose Lietuvių .gerus 
santikius, kuriems atitaisy
ti ims keletą metų.

Katalikų Federacijos va
dai ir skyrių veikėjai buvo 
ant tiek negudrus kad ne
pasistengė surinkti nei cen
to aukų Vilniaus Geleži
niam Fondui, nors žmonės 
ėjo į prakalbas pasiryžę pa
remti Vilniaus reikalą.

Tiesa, Kan. Kemėšis ir jo 
draugai atvykdami paskel
bė kad jie aukų nerinks.

JIE nerinks, bet Katali
kų Federacija, kaipo legalė 
šios šalies organizacija, per 
savo legalius skyrius, turė
jo pilną teisę rinkti aukas 
ir atiduoti jas tam tikslui 
kuriam jie egzistuoja — 
Vilniaus vadavimui.

Taigi, Katalikų Federaci
jos vadai, jeigu butų buvę 
taip gudrus kaip jie apie 
save manė, butų padovano
ję — per savo godžiai gerb
tą svečią — kokius tris ar 
keturis tūkstančius dolarių 
Vilniaus Geležiniam Fon
dui. Tada tai butų turėję 
kuo pasigirti ir pasidi
džiuoti.

Ta proga dingo ant visa
dos. Vilniaus Gel. Fondas 
išmokės savo atstovams ke
lionės lėšas, iždas dikčiai 
sumažės. O Amerikoje li
kęs tarp Lietuvių suirimas 
del tos misijos ilgai nebus 
galimas atitaisyti.

Musų katalikų veikėjų 
visai nežinota kad Prof. 
Kan. F. Kemėšis jau ne tas 
kas buvo seniau: jis dabar 
yra rimtas, pasišventęs pat
riotas, atsidavęs tautos kė
limui, ir skaudančia širdi
mi ir liūdnom akim žiurėjo 
į priėmimą kokį jam Ame
rikos Lietuvių Rymo Kata
likų Federacija surengė.

Socialistu Biznis ir 
SLA. Prezidentas

Nuo kada socialistų de
monstravimas savo biznio 
pasidarė “Lietuvių garbės” 
reikalu ?

Detroito Seime socialis
tai tiesiog begėdiškai pasi
elgė su SLA. Tautiškų Cen
tų Fondu, ir nebuvo gali
mybių jų nuo to sulaikyti.

Jie nubalsavo $500 “an
tram skridimui”.

Jie paskyrė $100 parėmi
mui “cicilikų dienos” Pa
saulinėje Parodoje.

Tai vis gryni socialistiš- 
ki bizniai, paremti ant biz- 
niškų pagrindų ir patys tu
ri savimi apsimokėtį. Per
nai “Lietuvių Dienoje” so
cialistai padarė daug pel
no sau.

Neužtenka to, dabar dar 
naujasis SLA. prezidentas 
išleidžia atsišaukimą į SLA. 
kuopas ir narius raginda
mas remti socialistų ren
giamą “Lietuvių dieną” Pa
saulinėje parodoje.

SLA. prezidentas savo 
atsišaukimą pamatuoja S. 
L. A. konstitucijoje įrašy
tais tos organizacijos tiks
lais “remti svarbius Lietu
vių tautai apvaikščiojimus”.

Bet SLA. prezidentas ne
atsižvelgia į faktą kad ta 
“Lietuvių diena” Chicagoje 
rengiama NE Lietuvių kai
po tautos bet vienų socialis
tų. Socialistai, pasigrobę Į 
savo rankas vadovybę, nie
ko prie to darbo neprisilei

džia. Nei katalikai, nei tau
tininkai nei sandariečiai į 
tą darbą neineina.

Toliau, SLA. prezidentas 
kalbėdamas apie “Lietuvių 
garbės pakėlimą” privalo 
žinoti kad SLA. gali remti 
tik tokius dalykus kurie ne
ša ir naudą visai tautai: in- 
eigos iš tokių parengimų tu
ri eiti tautos reikalams.

Kur atskaitos ir kur nu
ėjo pinigai socialistij vado
vaujamos ‘Lietuvių Dienos’ 
1933 metais? Socialistų ki- 
šeniun. Šymet bus tas pat: 
ir visos ineigos ir tas SLA. 
seime paimtas šimtas dola- 
rių nueis į kelių socialistė- 
lių kišenius.

Socialistų kermošių pa
dengti “tautos garbe” ir 
už jį agituoti SLA. prezi
dento autoritetu gali tik 
Grigaičio bernas.

Kur liečiasi tikras Lietu
vių garbės kėlimas — kaip 
parėmimas Cleyelando Lie
tuvių Kultuririio Darželio 
— tai tie rėksniai kurie sei
me Bagočių išrinko SLA. 
prezidentu, atmetė paauka- 
vimą Darželiui kelių cen
tų, ir tas atmetimas buvo 
nutartas cicilikų kokuse.

Clevelando Lietuvių Kul
tui inis Darželis yra amži
nas Lietuvių tautai pamin
klas Amerikoje, ne koks lai
kinas vienos srovės pasipel- 
nijimas, kaip yra su ta “die
na”.

Atsiras tikrų ir svarbių 
tautos garbės reikalų. Pa
žiūrėsime kaip SLA. prezi
dentas pagiedos kur nebus 
vadovais socialistai.

LIAUDIES DAINA
Ei tu broleli, broleli dobilėli,
Kur pasirengei taip vėlai vakarėlį?

Kur pasirengei taip vėlai vakarėlį,
Kam apsivilkai baltais marškinėliais?

Kam apsivilkai baltais marškinėliais,
Kam apsisiautei pilkąją sermėgėle?

Kam apsisiautei pilkąją sermėgėle,
Kam apsiavei naujaisiais čebatėliais?

Kam apsiavei naujaisiais čebatėliais
Kam užsidėjai aukštąją kepurėlę?

O kaip tu josi pas jauną mergelę,
Vis pirma leiski savo didį pulkelį.

Nestramužykit, broliai, bėrų žirgelių, 
Neišmindžiokit daržą žalių rūtelių.

—Jei pavydas galėtų tai' 
jis savo jiegas ir prieš Die-į 
yą nukreiptų.

PIRMĄ KART
Pirmą kartą kai išvydau 
Tavo dangiškas akis, 
Meilės jausmu tuoj apsvaigo 
Mano plastanti širdis.

Nes tavo sielos gelmėse
Degė meilės žiburys
Ir sudilgino man širdį
Pirmos meilės svaigulys!....

Aš tada akis nuleidau, 
Svaigo širdis ir galva, 
Nes senai jau aš žinojau 
Kad esi nebe laisva.

Aš bijojau antrą kartą
Tau pažvelgti į akis,
Nes jaučiau kad tavo akys 
“Memyliu. . . . ” man pasakys.

Tada ranką greit ištiesęs,
Į akis nebežiūrėjau,
Ir tyliai “Sudiev” ištaręs
Į namus lėtai sverdėjau....

Ir šiandieną tavo akys 
Persekioja ir kankina, 
Ir nerimsta širdis, siela, 
Kad vėlai tave pažino.

Povas.
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

IŠKĄRI JOT AS

Lietuviai Žmoniškesni negu 
Slavai ir Germanai

Lietuviai dar ir šiandien 
pasižymi tuo žmoniškumu 
kuris Vokietį istoriką, Ado
mą iš Bremo, stebino 900 
metų atgal ir vertė jį savo 
kronikoje įrašyti kad Sam- 
biai ip Prusai tai “ramiausi 
iš žmonių”. Kitur, jeigu 
jura ir audra išmesdavo 
laivą ant kranto tai pajūrio 
gyventojai supuldavo, it 
vilkai, ir laivą apgrobdavo, 
o įgulą pavergdavo. Lie
tuviški Prusai gi tokius ne
laimingus jūreivius pri
glausdavo, suteikdavo pa
galbą.

Lietuvių šiandieninis 
žmoniškumas musų sujtiku
siame gyvenime kyšo tuo 
kad Lietuva iki šiam laikui 
švari nuo politinių nužudy
mų. Pas Slavus Lenkus 
vienas prezidentas jau nu
šautas, o Birželio 15 d. nu
šauta ministeris Pierackis.

Pas Rusus politiniai nu
žudymai tūkstančiais dary
ti ir tebedaromi, o pas Ger
manus Hitleris su pasigerė
jimu kalba “galvos risis 
kaip kopūstai” jo priešinin
kų.

Tas pats šiose dienose iš
tiko ir Germaniškoje Aus
trijoje.

Pas Lietuvius tėra įvykęs 
vienas pasikėsinimas prieš 
Voldemarą, ką padarė Sla
viškų idėjų įtakos jaunuo
lis. Per paskutinį Volde
maro smurtą abiejose pu
sėse žymėjosi didelis neno
ras lieti broliško kraujo del 
politikos.

Pierackio 
naikino pas 
tines žymes
mokratizmo, kurį Pilsuds
kis dar pakentė. Visos opo
zicinės srovės uždraustos. 
Pradžioje buvo spėta kad 
šį nužudymą atliko Lenkuo
se pradėjus bujoti “tauti
ninkų radikalų” partija, ku
ri savo idealogiją nusiko- 
kijavo nuo Vokietijos na- 
zių. Tačiau, vėlesnės žinios 
rodo tai darbas Ukrainų 
patriotų, irgi Slavų, ku
riems Lenkai vis neduoda 
1919 metais žadėtos auto
nomijos, kaip mums neati
duoda Vilniaus. Šitokiu te
roro darbu Ukrainai var
giai ką atsieks, bet jau da
vė progos Pilsudskiui įkur
ti tris “Varnių stovyklas”, 
kur sugrudo savo politinius 
priešus. Nužudytas Pierac
kis, sakoma, buv s vienas 
gabiausių Pilsudskio minis- 
terių ir net prielankus, 
kiek tas Lenkui galima, tau
tinėms mažumoms. Dabar 
Lenkai, aišku, tautines ma
žumas, jų tarpe ir Lietu
vius, dar labiau smaugs.

(Tęsinys iš pereito num.)

nušovimas pa- 
Lenkus pasku- 
šiokio-tokio de-

Moteriškas balsas, kartu su skambiu 
jos juoku, kaž koks verstinas, nenatūralūs, 
palietė Judo ausis ir išblaškė jo svajus. Jis 
apsidairė. Ties portiku, kelių žingsnių at
stumo, jis pamatė reginį kokio ikišiol dar 
nebuvo matęs. Tenai stovėjo jauna mote
riška, atsirėmus į piliorį, iškėlus vieną ran
ką virš galvos. Ji buvo vidutinio ūgio, 
bet taip tobulai sudėta kad tokios moteriš
kos jam dar nebuvo tekę matyti. Jos vei
das, aiškiai Žydiškas, buvo švelniai malo
nus, gyvas ir begalo dailus. Baltutis kak
las ir pečiai skyrėsi nuo rausvų jos veidų 
ir raudonų lupų; pilkų akių spalvos nega
dino dažai. Jos mažos ir baltos kojos bu
vo basos, sidabro sandaluose. Jos pasipuo
šimas ir rubai, kaip atrodė Judui, buvo 
brangus, jų rodos nenupirktum už visus 
Kerioto turtus. Labiausia gi traukė jo 
akį jos plaukai, tikrai karališku vainiku 
suraizgyti ant jos galvos. Jos plaukai at
rodė nepaprastai švelnus ir gausus, tam
sios aukso spalvos, su raudonio priemaiša, 
ir kvieste kvietė prie savęs taip gašlią, 
taip ir menišką žmogaus prigimtį.

Beveik nejučiomis Judas sustojo ir gė
rė savo akim tą neregėtai dailų jos vaizdą. 
Jis norėtų pabėgti šalin, bet negalėjo, to 
vaizdo sužavėtas. Taip jam bežiūrint, ji 
vėl nusikvatojo skambiu lyg muzika juo
ku.

“Žiūrėk iki atsižiūrėsi, berneli! Mag- 
dalos Marija nesibijo net dar artimesnio, 
žvilgsnio, ir žmonės sako kad yra ko ir 
žiūrėti!”

Išlengvo ji apsisuko ant pirštų galų, 
ir pažvelgus Į jį, koketingai nusilenkė jam 
ir vėl nusikvatojo.

“Ką? Ir vis dar neatsižiuri? Pasa- 
man, iš kokio tolimo krašto pareini

jas. Ji kiek pasilenkė, jos rubai prasiskė
tė, jis pamatė akimirksniu jos skaisčiai 
baltas krūtis. Kvapas- užkimo jo gerklė
je. Piniginė prie juostos pasidarė sunkį į 
nepakeliama. Valandėlei atrodė kad jis 
jau žuvęs. Bet urnai atsiminė savo parei- 
gų žygį, atsiminė Mokytoją, ir pasitraukė 
į šalį. Pastūmęs moterišką šalin nuo sa
vęs, jis greitai nubėgo gatve.

Valandėlę ji stovėjo, nustebus, paskuį 
žiūrėdama jo pusėn, ji taip žiauriai sukei
kė kad jis net užsiėmė ausis. Tačiau jis 
neiškentė nepažiūrėjęs atgal. Jam tai pa
darius, ji susmuko ant kelių, užsidengė 
veidą rankom ir ėmė histeriškai verkti ir 
juoktis. Judas išsigando. Jis norėjo py- 
žti, suraminti verkiančią, paguosti ii' pa
dėti jai atsikelti.

Kitoje gatvės pusėje tos pačios profe
sijos moteris, pastebėjus jį, atspėjo jo no
rą ir ėmė juoktis iš jo:

“Nenusimink, jaunikaiti! Tai tik Mag
dalos Marija, nuo senai ji septynių velnių 
apsėsta, visas pasaulis tai žino. Joks bur
tininkas negali jų išvyti iš jos, nors daug 
kas jau bandė tai padaryti. Ir vis tik ji 
neatsisako imti tris drachmas aukso. Eikš 
su manim, pamatysi. . .. ”

Judas daugiau neklausė. Jis nubėgo 
į turgavietę lyg pamišęs. Pasipirko čia 
ko reikėjo ir gryžo ramion ir taikion savo 
bendrų draugijom

(Bus daugiau)

Anglų Kalba Knyga apie 
Lietuvą

New Yorko “Times” lite- 
ratinis priedas Liepos 1 d. 
talpino aprašymą apie kny
gą, vardu “An Excursion to 
Lithuania”, kurią parašė A. 
A. Sacks, matyti, Žydas. 
“Times” knygų recenzorius 
sako jog tai “išeivio tėvy
nėn sugryžusio aprašymas”. 
Knyga matyt didelė ir įvai
ri, nes kaina $3, išleido 
Hudson Bay Press, 280 Ma
dison Ave., New York.

Neteko dar knygos skai
tyti tai nežinau kokiu tonu 
ten apie Lietuvą kalbama.

Butų gerai jei kuris mu
sų čia augusių parašytų re
cenziją apie tą knygą.

kyk . _ .
kad taip žiopsai į mane, lyg tas žiopliukas 
ties narvu, kur yra Erodo gauta iš Egip
to žirafa?”

Judas, susigėdęs, murmtelėjo atsaky
mą. Ji nusišypsojo, lyg pasigailėjus jo.

“Judėjas! Tai vadinasi pirmu kartu 
pasprukai iš savo kaimelio?”

“Ne”, atsakė Judas, “daug kartų esu 
buvęs Jeruzaleme....”

Ji perkirto jį:
“Jeruzaleme! Juk ir jis nedaugiau 

kaip kaimas!”
“Na jau, Jeruzalemas yra didelis mie

stas, kur didesnis už šį. Pusę dienos reik
tų eiti iki apeitum jo rampartais.

“Bet vistiek tai yra kaimas, nors ir 
didelis. Nereikia matuoti vietą sulyg gat
vių ilgiu, ar gyventojų skaičium. Miestas 
yra tai tokia vieta kur gali rasti visokius 
gyvenimo patogumus ir malonumus, be ku
rių civilizuotas žmogus negali apsieiti — 
krautuvės, maudyklos, teatras, hipodro
mas; o kaimas, nors ir didelis, tokių daly
kų neturi. Jeruzaleme to viso nėra. Jus 
ten visi esate barbarai. Aš esu jau girdė
jus kaip jus pasielgiat su motere kuri ne
ištikima savo vyrui. Nagi, jei ir čia taip 
butų tai visame Jordane jau neliktų van
dens! Pasakyk man ar galima rasti Je
ruzaleme gerų draugų?”

_ “Taip, ten yra daug mokyklų ir daug 
mokytų žmonių”, nekaltai atsakė Judas.

Ji pakraipė galvą.
“Paikas bernelis! Ar tu juokiesi iš 

manęs? Palik mokslus seniams kurie ne
begali nieko geresnio daryti. Tu pergeras 
tam dalykui. Tavo akyse sapnai ir svajo
nės. Tavo plaukai, tavo jauni skruostai — 
tu ne toks kaip šios vietos žmonės. Mačiau 
tave einant, ir tavo žingsniai drąsus kaip 
laisvo žmogaus. Tu esi jaunas, turi pini
gų — matau tavo piniginę prie juostas. 
Jaunatvė tai gyvenimo pažiba; gyventi ir 
mylėti.”

Magdalos Marija priėjo prie Judo ar
ti ir padėjo savo ranką ant jo peties, pasi
žiūrėdama arčiau veidan. Aplinkui pa
kvipo nuo jos tepalų, kad jaunikaitis net 

j pasijuto silpstąs, jo galvon plakėsi krau-

ŠIĄ VASARĄ KVIES VAIKUS IŠ . 
UŽSIENIO Į LIETUVĄ

Visos kultūringos tautos ypatingai rū
pinasi kad nenutaustų jų užsienyje gyve
nančių žmonių jaunoji karta. Tam tikslui 
vaikus ir jaunimą aprūpina knygomis, sa
vomis mokyklomis, remia jų tautiškos kul
tūros organizacijas ir p., ir pagaliau, per ' 
įvairias atostogas parsikviečia vaikus į sa
vo šalį paviešėti, svarbiausia gi įgauti sa
vo tautos dvasios.

Ir Lietuvoje įkurta Draugija Užsieniu 
Lietuviams Remti dar 1932 metais buvo 
prisidėjus prie Prūsų Lietuvos Lietuvių 
vaikų atgabenimo ir išlaikymo vieną vasa
ros mėnesį Alytuje. Vaikučiai gryžo pas 
savo tėvus tikrai prisisėmę Lietuvių dva
sios.

Šią vasarą DULR rengiasi parsikvie
sti Lietuvon bent pora dešimčių Rygos 
Lietuvių vaikų.

Vaikams užlaikyti DULR valdyba su- 
jieško gerus žmones ir jiems paveda nemo
kamai išlaikyti po vieną vaiką.

Paskyrė 3,000 litų Buenos Aires 
Lietuvių Namams

Musų užsienyje gyvenančių Lietuvių 
tautiškumui išlaikyti būtinai reikalinga jų 
gyvenamuose centruose įsteigti Lietuvių 
Namus, kuriuose koncentruotųsi visas vi
suomeniškai tautiškas vietos Lietuvių gy
venimas. Tokius namus turi visi gerai su
sitvarkę, kultūringi išeiviai, kartais net ne
žiūrint jų nedidelio skaičiaus.

Buenos Aires (Argentinoje) Lietuviai 
įsisteigė savo Namą ir gana gražiai gyvuo
ja. Tik deja kaip ir visuomet, su Lietuvių 
įstaigomis buna, neturi savo veikimui, ypač 
Lietuvių mokinių bendrabučio išlaikumui, 
lėšų. DULR šiomis dienomis Buenos Ai
res Lietuvių Namui išlaikyti pasiuntė 3,000 
litų iš surinktų Pietų Amerikos Lietuviams 
aukų. Apskritai, DULR yra pasiryžus: 
kiek galėdama visuose Lietuvių gyvena-1 
muose centruose remti savo Namų steigi
mą.
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Kelione į Lietuvą
Dr. S. T. TAMOŠAITIS.
(Tęsinys iš pereito num.)

AR KAUNE KALBAMA 
LIETUVIŠKAI?

Apie tai užklausia manęs kai j 
kas, gryžus Amerikon. Užra
šai ir pavadinimai Kaune vi
sur Lietuviški, net ir žydų pa
vardės sulietuvintos, ir kur tik 
ineisi užklausia tik Lietuviškai, 
“Ko ponas norite?” Gatve ei
damas girdėjau daugiausia se
kamas kalbas: Lenkų, žydų, 
Rusų, Lietuvių, Vokiečių, ir 
Anglų. Daug kur ir Angliškai 
galima susikalbėti. Pavyzdžiui, 
nežinodamas kaip susirast Čiur- 
lionies galeriją užklausiau An
glų kalba dviejų vyrukų kal
čių tarp save Vokiškai, ir at
sakė jie man Angliškai, kad j 
jie tenlink eina, ir jeigu eisiu 
su jais, parodys. Tai buvo stu
dentai, Lietuvis ir žydas. Abu 
geriau mėgsta tas kalbas negu 
Lietuvišką.... Tą patį girdė
jau ir Šiauliuose.

Vaikštinėjant po Kauną gali 
užmiršti kad gyveni Lietuvoje 
ir pradedi jaustis esąs kur Ru
sijoj, Lenkijoj ar kitame ko
kiame tarptautiniame mieste.

Ne tik Kaune bet ir kituose 
miesteliuose, kaip: Kėdainiuo
se, Čekiškėje beveik vien tik 
Lenkiškai tekalbama.

Kėdainiuose įvyko toks inci
dentas: Apsinakvojęs viešbu
tyje, apie pirmą valandą nak
ties girdėjau gatvėje kokį tai 
trukšmą. Ryte, vienas karinin
kas paaiškino man kad “Len
kams” pradėjus tarpe savęs 
muštis, kareiviai (ten stovi 
kariumenės dalis) juos Lietu
viškai sudraudė. Tada jie keik
dami ir pravardžiuodami “Lit
vinais” pradėjo akmenim svai
dyti. Bet kareiviai nenorėda
mi su piliečiais muštis, septy
ni jų buvo priversti plaukti per 
Nevėžį. Suprantama, tai “se-

The Samson Tonic & 
Tea Co.

1285 EAST 79TH STREET
Cleveland, Ohio

Informacija dykai
No. 1.—Vienatinis 
skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekmė 
garantuojama į 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.
No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir gallstones.

No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pliki- i 
mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, ap
saugoja plaukus nuo slinkimo. Pa- i 
sėkmės garantuotos arba pinigai su
grąžinami.

Atdara iki 9 vai. vakare kas ; 
almą.

NAMŲ SAVININKAMS 
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Coi.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų. 

noji gvardija” arba jos lieka
nos, kuriems vis dar Varšava 
kvepia. Tai tamsunai, kurie 
nesupranta savo kilmės ir ne
pažysta savęs. Tas nieko, Lie
tuva drąsiai atsideda ant jau
nuomenės, ir jeigu tik ji bus 
auklėjama tikroj Lietuviškoj 
dvasioj ir tautiškame susipra
time tai senieji “kitataučiai” 
laipsniškai savaimi išnyks.

LIETUVIS IŠRADĖJAS
Kaune bebūnant, teko susi

pažinti ir su Lietuvos savo rū
šies Edisonu, kuris atrodo apie 
40 metų amžiaus, buvęs Rusų 
laikų Kijevo Politeknikos Auk
štųjų kursų studentas, bet da
bar gyvena užsiimdamas lais
va profesija ir moka skolas ku
rias pasidarė darydamas ban
dymus savo išradimams. Susi
pažinęs su manim, kreipėsi Į 
mane prašydamas patarimo 
kaip galėtų Įgyvendinti savo iš
radimus, kurių turi apie 50. 
Mane suįdomino kas per išra
dimai gali būti Lietuvio, nes
iki šiam laikui apie žygius Lie
tuvius išradėjus mažai buvo ži
noma. *

Visus jo išradimus atminti 
negaliu, bet apie kai kuriuos 
noriu paminėti, pabrėžiant kad 
yra verti susidomėjimo:

1. Aparatas kuris duoda ga
limybę greitu laiku be pagal
bos narų pakelti povandeninę 
valtį arba laivą, nežiūrint di
delio gylio ir vandens spaudi
mo; bet galima tiktai tuos lai- 
cus pakelti kurie turės prie sa
vęs jo išrastą aparatą. Pats 
aparatas susideda iš dviejų da
lių : viena dalis nuleidžiama pa
skendusiam laivui plieno vir
ve, o kita prieina ir pristiprina 
prie laivo korpuso, be jokių 
magnitų.

2. Budas apsaugoti miestą 
nakties laiku nuo priešo orlai
vių, nes ačiū tam budui jokis 
priešų orlaivis neišdrys pasiro
dyti ant svetimo miesto, nes 
turės nupulti be jokios pagal
bos.

Man užklausius del ko dieną 
negalima apsaugoti, geriau ma
tosi negu nakčia, bet išradėjas 
paaiškino kad šviesa paraližiuo- 
ja veikimą prieš orlaivio sunai
kinimą. Jokis parašiutas ne
išgelbės aviatoriaus. Tas išra
dimas tai didžiausias aviatorių 
siaubūnas. Kanuolės tai, tik 
šešėlis prieš šį išradimą.

3. Išradėjas aiškina kad 60 
nuoš. orlaivių katastrofų įvyk
sta per netobulumą elektros už
degamų ivakių (spark plugs/, 
kurios aprūksta ir nustoja vei
kusios. Išradėjas yra pagami
nęs ir išbandęs per tris metus 
tokias žvakes kurios negali ap
rūkti ; tos žvakės yra visai nau- 

. 1 jos formos.
4. Naujas būdas persiunti

mui korespondencijos nepapra
stu greitumu. Užtenka jeigu į 
■vietą eina telegrafo ar telefono

SUPERIOR SHOE 
REPAIR

GERIAUSIAS DARBAS — 
KAINOS PRIEINAMOS

Pabandykit mus ir busit patenkinti.
6402 Superior Avenue

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

—ENdicott 6438— ----- 

vielos, prie vielos pristiprintas 
pervežimo aparatas, kuris gali 
sustoti pareikalavus norinčiam 
įmesti laišką, po tam automa
tišku budu savo greičiu lekia
toliau, priimdamas ir palikda-* 
mas korespondenciją.

5. Medžioklės orlaivis, ku
ris pakyla tiktai vertikaliai ir 
gali ore kyboti ant vienos vie
tos be jokio garso; greitis apie 
60—80 kilometrų į valandą. 
Toks orlaivis kainuosiąs iki 500 
dolarių.

6. Budas apsaugoti gulščią 
kareivį nuo šautuvo kulkų, ku
rios darosi bejiegės, jeigu tą 
išradimą kareivis turės.

7. Gaidos muzikantams, ku
rios neliečiant rankom atsidaro 
pačios. Tas naudinga smuiki
ninkams, nes nereikia atitrauk
ti rankų nuo smuikos gaidoms 
versti.

8. Maudymosi kosti urnas, 
kuris apsaugoja nuo nuskendi
mo maudančius.

9. Budas apsaugoti sodnus 
nuo kenkėjų. Tai yra labai pi
gus aparatėlis, kuris galima 
pritaisyti prie kiekvieno medžL

10. Mekaniškas žodynas, su 
kurio pagalba galima išmokti 
greitai kalbas.

11. Valtis nepaprasto grei
tumo, kurios dalis eina oru, o 
kita dalis vandeniu.

12. Stiklo laikrodis, kurir 
nepaprastai pigus ir nereika
lauja jokio užsukimo: vietoji- 
ratukų yra vamzdeliai.

Iš jo atpasakotų išradimų aš 
tik galiu prisiminti mažą dalį.

Išradėjas skundėsi kad daug 
jo išradimų prapuolė, nes vė
liau kiti juos atrado.

Užklausus gal turi išradimus 
kurie butų naudingi apginti tė
vynę priešams užpuolus, išra
dėjas paaiškino kad turi, bet 
kaip religingas žmogus nenori 
žmonių žudymo, todėl nori da
ryti tik kas gali būti naudinga.

Užklausius kokiu budu jam 
tiek daug pasisekė išrasti, jis 
paaiškino, kaip kompozitoriui 
lengva sustatyti dainos melodi
ją taip man, žinančiam tekni- 
ką ir fiziką, sukombinuoti iš
radimus. Kad ką naujo išra
dus, man reikalinga tiktai te
ma, o antra, prašalinti materia- 
lio gyvenimo rūpestį, kuris 
daugiausia tame darbe trukdo, 
nes jis sako visas savo gyveni
mo sutaupąs išleido savo išra
dimams, kurie nei jam pačiam 
dabartiniu laiku nėra naudingi, 
nei kitiems naudą neša.

— Kaip, tamsta, manote ir 
toliau tęsti bandymus ir išra
dimus? — užklausiau Lietuvos 
Edisoną. Jis atsakė man esąs 
bejiegis atsikratyti tų naujų 
jo galvoje gemančių idėjų, ku
rios jį padariusios beturčiu ir 
gal niekuomet neteksią valgyti 
jų vaisių, kadangi dauguma iš
radėjų vargšais apleido šį pa
saulį.

Rodė man ir braižinius kai 
kurių savo išradimų. Įdomus 
tai žmogus. Savo pavardės 
laikraščiuose minėti nenori, bet 
vėliau sutiko, pasisakė esąs An
drius Jesiškis.

Jo išradimus gal kada ir iš
vysime. (Bus daugiau)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
8813 Superior avė., pienine ir de

likatesų krautuvė, $300 Į savaitę in- 
eigų garantuota. Prie vietos yra gy
venami kambariai. Maža nuoma. 
Smulkmenų gausit pas (32)

Zimerman, 4233 E. 131 St.
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Į DEI/JLA C. JAKUBS | 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. =
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
§ sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

(vietines žinios
TRUMPOS ŽINELĖS
APSIVEDĖ. Liepos 28 d. 

suėjo į šeimynišką gyvenimą 
Petras Luiza su Alvina Salase- 
vičiute. Bažnytines apeigas at
liko Kun. A. Karužiškis naujoj 
parapijoj, o vakare vestuvių 
pokilis atsibuvo Club New Yor
ker, kur dalyvavo apie šimtas 
giminių ir draugų. Abu jau
nuoliai yra plačiai žinomi Lie
tuviškame veikime ir yra dai
navę per radio “Dirvos” duoda
muose programuose. Taipgi p. 
Salasevičiai yra visiems gerai 
žinomi biznieriai ir tautos rei
kalų rėmėjai. Visi dalyvavu
sieji vestuvėse palinkėjo jau
navedžiams laimingos ateities 
jų gyvenime.

Butų malonu turėti daugiau 
tokių darbščių Lietuvių jaunuo
lių kaip Alvina ir Petras. Jie 
yra čia gimę ir augę, bet karš
ti mylėtojai savo tautos ir kal
bos ir dirba Lietuvybei visomis 
išgalėmis.

Taigi ir aš nuo savęs linkiu 
Alvinai ir Petrui kuogeriausios 
Ateities jauname amžiuje šei
myniškame gyvenime ir kad 
leperstotų veikę Lietuvybės la- 
iui. Jus esat mums visiems 
reikalingi.

CEDAR POINT. Vieną die
ną mane pasivadino “Dirvos” 
redaktorius p. Karpius ir sako: 
Ar žinai ką aš tau, Jarai, pasa
lsiu: aš važiuoju į Cedar 
°oint keletui dienų, tai ir taves 
noriu vežtis biskį vandenyje 
pašlapinti.... Tuoj sutarėm 
.ažiuoti, ir Liepos 25 d. anksti 
vytą iškeliavom. Ten nuvažia- 

-js," vos tik apsistojus, apsi
niaukė baisiai dangus, nuo eže
ro atėjo didelis juodas debesys 
ir ruoj pradėjo lyti. Tai ir eik 
žmogus plaukytis lietuje. . . .

Bet neilgai trukus vėl nušvi
to saulutė ir mes einame į pa- 
ežerį smiltyne saule pasikepin- 
ti. Taip diena ir prabėgo.

Ant rytojaus buvo karšta 
diena, ir aš sakau p. Karpiui: 
šiandien tai aš noriu kojas nors 
kiek apsideginti, na taip ir pa
dariau, ką jaučiau kelias die
nas. .. . Gryžtant namon iš 
Cedar Point sakau p. Redakto
riui: Jeigu tamsta galėtum au
tomobilį valdyti kaip gali laik
raštį redaguoti tai aš tuoj gul- 
čiaus ir gulėčiau iki namon par
važiuosim. nes kojų nebeval
dau .... Tą saulės nudeginimą 
atsiminsiu ilgai. ...

PIKNIKAS. Liepos 29 d. Dr. 
V. Kudirkos Draugija turėjo 
savo metinį pikniką Mačiuto 
darže. Privažiavo dailus būre
lis publikos. Viskas ėjo tvar
kiai ir atrodo draugijai liks 
gražaus pelno, ši draugija yra 
viena iš stipriausių pašalpinių 
draugijų Clevelande.

TEKO girdėti kad Karolis 
Požėla žada gryžti į Clevelan- 
dą ir užsiimti imtynių rengi
mu. Apie tai bus vėliau pra
nešta plačiau.

GIRDĖJAU nuo vieno Repu- 
blikonų klubo nario kad jų klu
bas rengia išvažiavimą Rugp. 
J2 d. Karpių farmoje, Bedford, 
O. Išvažiavimo tikietai galima 
gauti pas J. Brazauską ir kitus 
klubo narius. Kiek jie pasako
ja tai bus smagi diena visiems 
kurie dalyvaus.

Dar noriu paminėti kad tu
rint du ar tris politiškus klubus 
yra daug geresnė nauda negu 
turėti vieną, nes į vieną klubą 
visų Lietuvių vistiek nesutrau
ksi ir visiems remti tuos pačius 
kandidatus nėra galimybės, o 
turint Demokratų ir Republiko- 
nų klubus Lietuviai gauna po 
šiek-tiek kredito iš visų pusių.

KURIE Lietuviai norit pasi
darbuoti išrinkimui Jono T. 
DeRighter į valstijos seimą 
(State Representative) ateiki
te į “Dirvos”' redakciją, gausit 
agitacijos kortelių ir prie au
tomobilio stiklų prisilipyti gra
žias iškabas. Jonas Jarus.

PIENO industrijoje Clevelan
de pagaliau užstos taika, šio
se dienose pieno išvežiotojų 
unija pasirašė su pieninių savi
ninkais sutartį metams laiko, 

darbininkams pakeliama algos 
ir sutarta nekelti streikų.

SVEČIAI. Clevelande lankė
si Youngstownieciai, M. Subo- 
nis su šeima ir su broliu. Čia 
viešėjo porą dienų pas gimines. 
P. Subonis yra “Dirvos” skai
tytojas, taigi gavęs progą ap
silankė redakcijoje.

SERGA. Salomėja Dubaus- 
kaitė pasidavė operacijai nuo 
apendicitis Rugp. 1 d. į Emer
gency Clinic, 928 E. 152 St.

Salomėja nors dar jauna bet 
savo darbštumu yra atsižymė
jus daug. Ji iš mažens turėjo 
palinkimo prie piano skambini
mo, ką ir atsiekė, ir nekartą 
jau yra skambinus koncertuo
se. Vėliau pradėjo dalyvauti 
vaidinimuose ir užimdavo svar
bias roles. Pereitą metą Rug
pjūčio mėnesį stojo'į Academy 
of Beauty Culture, kurią šiose 
dienose rengėsi užbaigti. Studi
juodama mokykloje, liuoslaikiu 
gavo padirbėti ligoninėje. Ji 
yra baigus ofiso raštininkės 
mokslą. Linkėtina greito pa
sveikimo. Reporteris.

MOKĖS DAUGIAU. Šiose 
dienose Union Trust Co. banko 
šėrininkams teismas priteisė 
sumokėti sulyg dvigubos atsa
komybės įstatymų, $22,850,000 
sumą. Prie to dar parduota 
daug to banko turimo nejuda
mo turto ir kitokios nuosavy
bės. Tuo budu bankas žada 
išmokėti savo depozitoriams, 
kurių pinigai uždaryti nuo už
darymo banko, 80 nuošimčių.

Nuo kožno šimto dolarių de- 
pozitoriai gaus $80. Išmokėji
mo laikas bus paskelbtas kiek 
vėliau.

Kandidatas į County
Treasurer

LOUIS PETRASH a
Ateinančiose nominacijose Rugpjū

čio 14 d., tautines grupes Cuyahoga 
Apskrityje turės progą pasikelti sa
ve stodamos išvien už Louis Petrash 
nominavimui jo Apskrities Iždinin
ko (County Treasurer) vieton. Jis 
yi’a Demokratų organizacijos užgir- 
tas kandidatas.

Louis Petrash gimė iš ateivių tė
vų 1891 m., ir nuo 1917 metų prak
tikuodamas teises ir visu laiku gy
vendamas Clevelande įgavo populia- 
riškumo. Jis išaugo kartu su šių 
dienų Clevelandu ir gelbėjo miestui 
jo kritiškiausiose valandose.

Penkis kartus pagretu jis buvo 
išrinktas į Clevelando Miesto Tary
bą, nuo 1922 iki 1931. Bėgyje de
šimties metų miesto taryboje jis bu
vo pirmininkas Sveikatos ir Sanita- 
cijos Komiteto, narys Namų Kodo, 
Taksų ir Asesmentų, ir Upių ir Uo
sto komitetų. Jis suruošė daugelį 
žymių miesto įstatymų ii' jo suma
nymu pravesta daug pagerinimų 
antrame distrikte, kurį jis atstovavo.

Laike termino Mayoro Ray T. Mil
ler, Petrash buvo Kcmisijonierium 
Asesmentų ir Leidimų Divizijos, ir 
tame departmente, turinčiame reika
lus su kontrole prekybos, biznių, 
specialių miesto veikmių, mokesčių 
ir kitokių darbų, jis žymiai pasidar
bavo kaip miestui taip ir visuome
nei.

Petrash visada aktiviai dalyvauja 
visuomenės gyvenime. Ar tai poli
tikoje, air kaipo pirmininkas dauge
lio viešų veikimų, ar kaipo sekre
torius Tautinių Grupių Cosmopoli
tan Komiteto ir narys daugelio or
ganizacijų, jis visada buvo didele 
pagalba savo draugams. Tame ir 
yra jo pasisekimo paslaptis.

Bet yra dar viena priežastis ko
dėl Louis PetraSh turėtų būti visų 
vieningai remiamas.

Tuo ankstyvų kolegijos dienų iki 
patapo Miesto Tarybos nariu, Pet- 
rash darbavosi dienomis ir vakarais 
mokindamas ateivius patapti naudin
gais savo naujos šalies piliečiais.

Dabar yra proga ir laikas atei
viams parodyti jam savo dėkingu
mą ir pasinaudoti tomis teisėmis 
kurias jie įgijo, balsuojant už jį 
nominacijose antradienį, Lapkričio 
14 d. Demokratų sąraše į County 
Treasurer’s vietą.

(Petrash for County Treasurer
Headquarters.)

AUSTRIJOS ĮVYKIAI 
SMULKMENOSE
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

minius reikalus, ir pasky
rė von Papeną, savo padė
jėją (kuri prez. Hindenbur- 
gas užtarė laike Vokietijos 
nazių sukilimo mėnuo laiko 
atgal). Von Papen turėjo 
užimti ambasadoriaus vie
tą, bet Austrijos vyriausy
bė jo dar neužtvirtino.

Siunčiant ten von Pape
ną Hitler norėjo nusikraty
ti pasaulio nuožiūros kas- 
link Vokiečių kaltės del nu
žudymo premjero.

Naujas premjeras
Austrijos nauju premje

ru liko Schuschnigg, kuris 
sudarė naują ministerių ka
binetą.

Naujas premjeras yra se
kėjas Dollfuss’o tvarkos ir 
eis tuo pačiu keliu. Tačiau 
naujasis premeras pradžiu
gino ir monarkistus, kurie 
tiki kad gal jis pagelbės su
grąžinti karališką valdžią.

Austrijos monarkistai sa
ko tariasi Šveicarijoje apie 
grąžinimą šalyje monarkiš- 
kos valdžios.

Kaip Dollfuss mirė
Dollfuss buvo užpultas 

savo kanceliarijos karido- 
riuje 300 nazių persirėdžiu- 
sių valdžios kareivių ru
bais. Pajutęs užpuolikus 
jis bėgo su ten buvusiu pa
tarnautoju vaikinu i kitus 
kambarius ir užsirakino.

“Puvistai” nuris išmušė 
ir užklupę premjerą pradė
jo šaudyt. Dviem šūviais 
iis mirtinai sužeistas. Tuoj 
buvo pakviestas vice kanc
leris Fey. Jis pamatė kan
clerį paguldytą ant sofos, 
uždengtą drobule, kuri bu
vo kruvina. Dollfuss prašė 
Fey’o apsirūpinti jo šeima. 
Būdamas geras katalikas ir 

THE ZONE LAUNDRY CO.
Mes atvažiuojame į namus ir paimame iš visų mięsto da
lių ir sugrąžiname skalbinius greitu laiku, šlapi skalbiniai 
grąžinami į 24 valandas. Kainos yra labai prieinamos. 
Atliekama visokios rūšies skalbimas, ir gatavai užbaigtas. 
Susiuvame knypkius, užlopome skyles, užsiuvame kojines, 

be ekstra užmokesnio. Marškinius užbaigiame rankom.
Kreipkitės į mus geram ir greitam darbui.

THE ZONE LAUNDRY CO.
3160 W. 33rd St. SHadyside 3270

KAS -NAUJO?
“Dirva” niekados nesustoja davus savo 

skaitytojams ką NAUJO pavidale didelių, 
puikių Istorinių raštų.

Štai, pasibaigus “MERUNUI” ir jo au
toriui, ‘Dirvos” redaktoriui K. S. Karpiui 
pilnai pagijus po operacijų, jisai ruošia 
naujų raštų iš Lietuvos Istorijos, kuriuos 
patieks skaitytojams ateinančią žiemą — 
naujų gražių istorinių apysakų, kurios vėl 
jus žavės, įdomaus ir supažindins su mu
sų tautos garsia ir gražia praeitimi.

Todėl tai, brangus skaitytojai, laikyki
tės prie “Dirvos”, atnaujinkit savo prenu
meratą kada pasibaigia, atnaujinkit pre
numeratą saviškių Lietuvoje, kuriems tu
rit išrašę “Dirvą”, ir platinkit savo laik
raštį tarp tų su kuriais draugaujate, tarp 
tų kurie mėgsta skaityti gerus, įdomius 
raštus.

“Dirvos” prenumerata po senovei ta pa
ti — $2.00 metams, ir $1.00 pusei metų.

“Dirva”, del redaktoriaus ligos, tapo su
mažinta iki 6 puslapių, bet į žiemą vėl iš
eis 8 puslapiu, su daugiau įvairiu raštų. 
SKAITYKIT ' IR PLATINKIT “DIRVĄ”

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

žinodamas kad mirs, per
šautas kancleris prašė ku
nigo, bet jam ir kunigo ne
šaukė ir gydytojo pagalbos 
užpuolikai nedavė, ir Doll- 
fuss mirė.

Primena 1914 metus
1914 metais, Liepos 28 d., 

kilo pasaulinis karas kuo
met Austrija pasiryžo nu
bausti Serbiją už nužudy
mą Austrijos sosto Įpėdinio 
ir jo žmonos. Tas atsitiki
mas sukėlė tokią pasaulinę 
ugnį kuri nunešė devynis 
milijonus gyvasčių ir per
mainė viso pasaulio politiš
ką padėtį.

20 metų pasaulinio karo 
pradžios sukaktuvių dieno
se toj pačioj Austrijoj, bet 
Vokiečių įkurstvta, papil
dyta žudystė, kuri grasina 
nauju Euroniniu karu, nes 
jeigu Vokiečiai lystų į Aus
triją, Italija Austrus už
tars, bet gali kaip kas stoti 
į pagalbą Vokietijai, na ir 
naujo karo ugnis.

Jeigu kas nors pareika
laus kad Hitleris padarytų 
kokį nors atlyginimą už tą 
Austrijos sukilimą ir krau
jo praliejimą, Vokietija ga
li pasipriešint.
Austrija sunkioje padėtyje

Austriją prie vidujinio 
krizio privarė sunki šalies 
padėtis. Ji dabar liko ma
žiukė valstybė, o buvo išau
ginta būti didele. Jos sos
tinė Vienna yra dviejų mi
lijonų gyventojų miestas, 
su daugybe dirbtuvių, o da
bar nėra kur išdirbinių pa
dėti, todėl mieste smarkiai 
bruzda darbininkų kursty
tojai komunistai ir socialis
tai. Jai atimta išėjimas į 
jurą. Tik ketvirta dalis ša
lies žemės apdirbama, kita 
dalis vieni kalnai. Taigi 
daug maisto produktų rei
kia importuotis iš kitur, o 
išdirbinių nėra kur išvežti.
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WILKELIS FUNERAL HOME f
Licensed Funeral Director =

6522 Superior Avenue i
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. = I

S Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok - i 
5 musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakūmas yra visiems 2 I 
3 lygus, be tsižvelgimo į kaštus. “ Į
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ~ Į 
E derniškas. —
5 HEnderson 9292 =
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DIRVA

I MS GIRDĖT CLEVEUWDE-APIELINKESE |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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Editor—Peter Skukas

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

JUOZAS ŠEŠTOKAS SUGRY- 
ŽO Iš LIETUVOS

Liepos 17 d. gryžo j Cleve- 
landą Juozas šeštokas, kuris 
Gegužės 16 d. iškeliavo i Lie
tuvą ir ten plačiai apsilankė ir 
daug matė.

Visas jo apsistojimas buvo 
Kaune, laikinoje sostinėje, na 
o tuo laiku pasitaikė net trys 
didelės iškilmės, iš kurių gavo 
nepaprastus įspūdžius. Tai bu
vo Lietuvos Prezidento Smeto
nos vardinės, Šv. Antano, pas
kiau Joninės, ir pagaliau Eu
charistinis kongresas, kame Į 
Kauną suvažiavo beveik visa 
Lietuva. Matė Lietuvos kariu- 
menę visame jos puikume, ir 
nepaprastai gerėjasi Kauno po- į 
licijantų puikumu.

šeštokas Kauną žino iš se
niau, bet dabar parvažiavęs 
rado didelį skirtumą. Kaunas 
išpuikėjęs, didelis miestas.

Aplankė sekančius Lietuvos 
miestus: Vilkaviškį, Veiverius, į 
Alvitą, Vilkiją, Kulautuvą, Ka- į 
čerginę, Babtus, Kėdainius, Pa- j 
nevėž'į, Subačių, Šiaulius, Kel- j 
mę, Kražius ir šiaip visur bu- į 
vojo.

Užvedė su “Birutės” saldai-, 
nių išdirbyste ryšius ir žada j 
turėti savo krautuvėje Lietu
vos saldainių.

Paties šeštoko tėviškė yra1 
Kaune, o jo žmonos — Kra
žiuose.

GUBERNATORIUS WHITE
Kandidatas į United States Senate

GEORGE WHITE, dabartinis 
Ohio valstijos gubernatorius, 
kandidatuoja Demokratų par
tijos' sąraše į Suvienytų Vals
tijų Senatą. Balsavifnai bus 
kitą antradienį, Rugpjūčio 14 d.

Už jį gali balsuoti — ir pa
tariame balsuoti — visi Ohio 
valstijos Lietuviai.

Gubernatorius White uoliai 
remia visus' Prezidento Roose- 
velto šalies gaivinimo projek
tus. ir nuėjęs j Senatą galės 
tame dar daugiau pagelbėti.

George White yra prielankus 
ateiviams, ir galima pasitikėti 
jeigu bus išrinktas parodys ir 
Lietuviams daugiau prielanku
mo.

LITHUANIANS HERE 
AND THERE

Our newly-weds, Mr. and Mrs. 
Peter S. Luiza, of Cleveland, are 
motoring out to Washington D. C. 
for their honeymoon. They left di
rectly after the reception for the 
guests held on the evening of July 
28th at the Club New Yorker.

Vote for
John T. DeRighter

Cast your vote on August 14th j 
for John T. DeRighter, young Lith
uanian man of Cleveland, who is 
running for a seat in the State Re
presentative body of Ohio. Mr. 
DeRighter has the backing ąnd sup
port of the Democratic Executive 
Committee, and of the Lithuanian 
Democratic Club of Cleveland.

DIRVA INDORSUOJA
Šiuos Demokratų Partijos Kandidatus:

Mr. and Mrs. George Arbuckas, of 
Cleveland, also newly wedded since 
last Saturday, are motoring out in 
the east, their destination being un
known. After a pleasant reception 
for their friends at the Manz Hall, 
they departed leaving a gay and : 
happy group of friends al) wishing 
them their heartiest congratulations. 1

Our little up-and-coming Miss Jean I 
Williams-Vilimaitis, of Cleveland just Į 
returned from her vacation. She! 
spent her vacation at Crystal Beach, 
Canada, but plans to return shortly 
there for a continued enjoyment of 
that cool, revitalizing and replete 
rest.

At the home of Mr. Eddy Wit- , 
coff, 12802 Darley Avenue, of Cleve
land, a shower was held for Ursula 
August, of Cleveland. Mrs. Wit- 
coff, sister of Ursula, made the 
preparations and acted as hostess 
for the large group of girls that 
were present.

THE BRIDE
Impassive, in her snowy bridal gown, 
Pale as a stricken lily, codl as ice, *
She seems a spirit strayed from Paradise, 
Beneath the ban of God’s imperious frown.

The wreath upon her brow seems like a crown • H 
Of thorns—her freedom’s sad and awful price— Y
As. like a vestal at her sacrifice, 
She stands in desolate grace with eyes east down.

She hears the words that, like an iron thrall,
Binds soul and body to a life’s dismay;
And as she murmurs “Yes” beneath her breath, 
She knows the hideous mockery of it all....
And dreams with love of him who, far away, 
Stands hesitant ’tween last hope and death!

KALBĖS PER RADIO. Pir
madienio vakare, Rugp. 6 \d.,| 
nuo 6:30 vai., “Dirvos” redak
torius p. Karpius kalbės iš ra-' 
dio stoties WJAY ateinančių į 
balsavimų reikale.

KVIETIMAS LIETUVAITĖMS
“Dirvos” piknike, kuris atsi

bus sekmadienį. Rugsėjo (Sep
tember) 9 d., Naujos Parapijos 
sode, už gražiausi Lietuvišką 
tautišką kostiumą bus duodama 
graži dovana. Taipgi kiekvie
nai merginai ir mergaitei kuri 
dėvės tautišką kostiumą bus 
inėjimas į pikniką nemokamai.

Taigi kviečiame visas vietos 
ir aplinkinių miestų Lietuvai
tes reilgtis į šį pikniką.

“Dirvos” naujų metų baliaus 
senuoliai garbės svečiai taipgi 
į šį pikniką gaus nemokamai 
įžangos tikietus.

Prie to, piknike bus įvairių 
pamarginimų, bus dovana prie 
įžangos tikieto1, dovanos korta- 
vimą mėgstantiems, ir smagus 
šokiai, kuriems gros Jono Apa- 
naičio orkestras.

ŽADA PAGRAŽINT LIETU
VIŲ SALĖS SKLEPĄ. Lietu
vių salės skiepas yra toks ap
senęs ir sutrešęs kad šarmaiti 
i jį įsivesti svetimtaučius, ir 
kuomet rengiama vestuvės ar 
šiaip vakarienės, tiesiog ten 
nemalonu ineiti.

Salės direktoriai sumanė iš
gražinti skiepą ir tam tikslui 
šaukia salės šėrininkų susirin
kimą pirmadienio vakare, Rug
pjūčio 6 d., nuo 8 vai. Jeigu 
šėrininkai pritars ir paves di
rektoriams tą darbą atlikti tai 
su maža visuomenės parama, 
surengus porą gerų vakarų sa
lės naudai, tuos pinigus bus 
galima sukelti, o šiek tiek pa
gražinus, salė bus galima tan
kiau išnuomoti tokiems vaka
rėliams kuriems ji dabar ne
tinkama. šėrininkas.

176 UŽMUŠTI. Iki Rugpjū
čio 1 dienos nuo šių metų pra
džios Cleveland© srityje auto
mobilių nelaimėse užmuštą 176 
asmenys.

NOMINACIJOS. L i e tuviai 
prašomi neužmiršti dalyvauti 
nominacijų balsavimuose, ku
rie atsibus antradienį, Rugjįju- 
čio-August 14 d.

Nominacijos svarbios, nes 
bus išrinkimas kandidatų ku
rie rudenį, Lapkričio mėnesio 
rinkimuose, kandidatuos j viso
kias valdiškas vietas — Demo
kratai prieš Republikonus.

Rugpjūčio 14 d. nuėję į savo 
artimiausią balsavimo vietą pa
prašykit duoti jums DEMO
KRATŲ kandidatų sąrašą.

Tarp kandidatų į State Re
presentatives rasit ir Lietuvio 
kandidato vardą, John’ T. De- 
Righter. Basuokit už jį.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Salės Bendrovės šė

rininkų susirinkimas bus 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)

Governor ......................................... CHARLES SAWYER
Lieutenant Governor .... .......... HAROLD G. MOSIER
Secretary of State ......................... THOMAS J. MARTIN
U. S. Senator ......................................... GEORGE WHITE%
Ccngressman-at-Large .............. OLIVE JOY WRIGHT
Congressman 20th Dist............ JOS. C. BREITENSTEIN
Congressman 21st Dist............. •........... JOHN J. BABKA

CUYAHOGA COUNTY KANDIDATAI
Commissioner ............................... JOSEPH F. GORBAN
Prosecutor..................................... FRANK T. CULLITAN
County Clerk ..................................... JOHN T. BUSHER
Sheriff .... . ...................................JOHN M. SULZMANN
Recorder ........................................... WILLIAM J. CIPRA
Treasurer ..................................................JOHN J. BOYLE
Auditor ..............................................JOHN A. ZANGERLE
Coroner ........................  DR, SAMUEL R. GERBER

STATE SENATORS
John R. Davis.. Kieth Lawrence, Bernard J. McCluskey, 

Bart T, McIntyre, James Metzenbaum, W. J. Zoul.
STATE REPRESENTATIVES

JOHN T. DeRIGHTER (Lietuvis kandidatas — .susiras
ki! jo vardą pirmiausia ir padėkit ties juo kryžiuką)

Kiti: Earl Barten, Wm. M. Boyd, Patrick Butler, Frank J. 
Carroll, Hiram H. Cully, John A. Dombek, Tom L. Gal
lagher, Sydney A. Hesse, Wm. Hudlett, Lody Huml, Mar- 
zel Levan, Joseph J. Ogrin, Nicholas Schiesler, Alma Smith, 
Frank R. Uibre, Stanley J. Zablotny, Stephen A. Zona.

“Dirvos” Redaktoriaus K. S. Kurpiaus

“APDŪMOJIMAI”
LIGONINĖJE IR NAMIE BESIGYDANT

APIE SLAUGES. Mergai
tes kurios pasirenka slaugių 
profesiją įsivaizduodamos sma
gų gyvenimą, baltoj uniformoj 
įsirengus flirtavimą su gražiais 

j daktarais, labai apsirinka.
Paflirtuoti su vyrais nerei

kia būti slauge ar kokia kitokia 
mokyta “asalba”.

Slaugių darbas yra tikrai di
delis ir sunkus, ir tai.yra tar
navimas tai žmonijos daliai ku
riai kokiu nors būdų laikinai ar 
visiškai sveikata sunaikinta. i

Slaugės darbas yra 12 valan
dų per dieną, kaip mano slau
gės pasipasakojo, prižiūrėjimas 
ligonių ir visokis aptarnavimas 
jiems. O ligonių yra visokių: 
labai sergančių, šlykščiai ligo
tų, nuduodančių labai sergan
čių, ir tokie labai vargina slau
ges. Ypač moterys ligonės 
mėgsta bartis ant slaugių ir 
reikalauja iš jų visokiausių pa
tarnavimų ir atidos, nors kelios 
slaugės viename skyriuje turi 
ir daugiau ligonių aptarnauti.

Slaugės yra darbininkės ir 
; globotojos ligonio sveikatos. 
Reikia būti pakantriu ir ligoje 
ir mandagiu.

Slaugių, žinoma, yra kelių 
rūšių. Kada slaugė baigia mok
slą jai reikia rasti vieta. Vie
nos pasirenka ligonines, kitos 
miesto žinioje lanko biednų na
mus ligonius prižiūrėdamos, ki
tos gauna vietas dirbtuvių pri
vatinėse ligoninėse, šioms gal 
lengviausia dirbti, ir jos gali 
daugiausia pasiflirtuoti kuri tu
ri tam noro.

PRIE MANĘS daugiausia 
laiko praleido ta slaugė kuri 
aną metą ligi no D r. Vitkų, kuo
met jis medžiodamas nusišovė 
sau koją ir buvo pasidavęs vi
sai į kitą ligoninę.... Ir pa
sitaikyk tu man. . . .

BAIMĖ LIGONINĖS. Lietu-' 
vių diduma ligonines taip bijo 
kaip pačios mirties. Ligoninį* 
musų žmoneliai įsivaizduoja 
vieta kur žmonės papjaunami, 
n ©marinami.

Mažai kas pamano kad na- 
! muose, savo lovose, žmonės 
mirė ir tais laikais kada dar li

goninių nebuvo, ir dabar mirš
ta. Ligoninėse miršta tik re
tas kuris.

Daugelis kurie ligoninėj mir
šta yra pusiau numarinti viso
kių naminių gydymų, namie be- 
sigelbstint patiems, nesišau- 
kiant daktaro iki paskutinės 
minutos, nors reikėjo pasiduo
ti į ligoninę daug anksčiau.

Daugelis ligoninėse miršta 
nuo neišgydomų ligų, nuo ku
rių namie jau nėra išgelbėji- 
jimo. Tamsus žmoneliai tada 
sako: Jeigu nebotume ligonio 
atidavę į ligoninę, dar butų gy
venęs ....

Kiti miršta kurie užtęsia sa
vo pavojingas ligas perilgai ir 
tik staiga suimti skausmų bė
ga į ligoninę. Ligoninėse ir to
kių daug išgelbsti nuo mirties, 
nors namie tikrai butų mirę.

Ligoninė yra tai įstaga kur 
yra sutalpinta viskas ką tiktai 
mokslas žino žmogaus gyvybės 
gelbėjimui. Daiktai, daktarai, 
slaugės — viskas viskas ten ju
da, kruta, veikia valanda iš va
landos, diena iš dienos prižiū
rėjimui kad žmogaus gyvybė 
butų išlaikyta kūne, o ne išva
ryta.

PONAS V. GREIČIUS dabar 
žino kad šiais laikais redaguoti 
“Dirvą” tai ne anais laikais 
“Santaiką”. Dabar bedarbė, 
žmonės turi laiko, tai jeigu tik 
užėjo į administaciją kokiu 
mažu reikalu, pamatė redakto
rių, na ir bi tik jį pažysta (ne
svarbu ar redaktorius jį pažys
ta) ir prašnekės pusę ir visą 
valandą apie visokius mažnie- 
kius, o laikraštį vis turi išleis
ti paskirtu laiku.

Del to tai Lietuviškų laikraš
čių redaktoriai nuplinka ir pra
žyla.

(Bus daugiau)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Pienine ir keptų dalykų krautuvė, 

daro $300 į savaitę biznio, garan
tuota. Pribukit tarp 3 iki 6 po pie
tų. Geriausia vieta Clevelande. Už
daroma sekmadieniais. Žema nuo
ma už vietų. (32)
Matykit Zimerman, 4233 E. 131 St.

Joe Ditchman, of Cleveland, is at 
the World’s Fair in Chicago assist
ing his company, the G. E.. in bring
ing the attention of the fair visitors 
to the G. E.« products. He is em
ployed at the G. E. Nela Park Plant, 
center for experimentation and re
search of electric light bulbs.

All the shareholders of stock in 
the Cleveland Lithuanian Societies 
Hall Company should make it their 
duty to attend a special sharedold- 
ers’ meeting to be held Monday, 
August the 6th on the premises of 
the hall for the 'purpose of discuss
ing subjects of vital interest to all 
those concerned.

The meeting will begin at 8 P.M. 
in the upper hall.

The modern bathing suit is not i 
only going out of style but out of ' 
sight also.

All girls who are interested in 
entering a beauty contest to be held 
by the Akron Lithuanian Social 
Club should read the details of the 
picnic elsewhere on this page. The 
winner will be named Miss Lithua
nia of Ohio, with special prizes for 
close runner ups. All Cleveland 
girls are eligible. AB are welcome.

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 i 
STATE REPRESENTATIVES pa
dėkit kryžiuką pirmiausia ties musų 
kandidatu, o paskui galit balsuoti 
už kitus kelis.

JOHN J. BOYLE, dabartinis County Treasurer (Apskrities 
Iždininkas), vėl kandidatuoja į tą pačią vietą. Nominacijos bus 
antradienį, Rugpjučio-August 14 d. Jis yra Lietuviams prie
lankus žmogus. Kandidatuoja Demokratų partijos sraše. Ne
užmirškit jo vardo nuėję balsuoti.
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Cafe ir Restaurantas
Senai žinomas Clevelandietis

A. Wirbickas
užlaiko gražią užeigą

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

*5°*}*^*l**?**i~***^*I’*J*****^*I**J* *5* *2* *J**Z**»* J* •}••}«•*****•£**♦*’♦•*♦**♦*****♦****’♦***’*******♦* ************ ****** •5**?**J**?**5’

Akron Lithuanian
Picnic August 1 2th

Happy days are here again, be
cause the Lithuanian people are 
going to witness a picnic that is 
second to none in this fair state of 
Ohio.

We, the members of the Akron 
Lithuanian Social Club extend our 
invitation to all the Lithuanian 
groups in Ohio, or in any other state, 
or country to participate in this 
gigantic spectacular picnic.

There will ‘be races, for men and 
women, boys and girls, big and small, 
fat and thin. Wrestling by pro- 
f^sional wrestlers, dancing to over
whelming music, bonfire singing and 
many other events. Prizes galore. 
But the biggest event will be the 
“BEAUTY CONTEST”; the contes
tants will be dressed in “sport dres
ses” and the winner will be named 
Miss Lithuania of Ohio. Come on 
girls fill in those application blanks. 
Dont be bashful. We want to have 
as many entrants as possible, so 
come one, come all, and see who 
will be crowned “Miss Lithuania of 
Ohio”. A large trophy will be pre
sented to the winner, with prizes 
for 2nd and 3rd choice.

Here is how you can get to the 
picnic grounds from Cleveland. Take 
route 14 out of Cleveland, then fel
low route (8) until you get to Akron 
from here follow roflte (5) till you 
come to stop 97, Kenmore, from 
there just follow the signs.

From Youngstown take route (8) 
into Akron, then take route (5) to 
stop 97, and follow the signs.

From Alliance, Columbus, Dayton 
Canton, Toledo, Cincinnati, Spring
field, Steubenville, Ashtabula, and 
many othei- small towns we have 
instructed gasoline station attendants 
to hand out road maps.

From Akron, those who don’t have 
cars, take a Wooster East Ave., bus, 
and go as far as stop 97. From this 
point you will receive free transpor
tation to the picnic grounds in special 
busses.

So don’t forget to bring your 
friends, enemies, relatives or anyone 
who wishes to have a good time to 
the Akron Lithuanian Day Picnic, 
August 12th at Awielians Fam.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

Just Crib 
Ad Lib
By V. J. B.

Too many people are expecting 
nothing but aces in ths deal.

Many a careless girl covers her 
mistakes with a baby blanket.

Some girls are like brand new 
pipe: you have to keep them lit 
up to break them in.

Girls who don’t wish to be em- 
barrased should never scratch their 
gigolo in public.

A latta gals marry railroad 
brakemen. . . .because they want to 
do a little switching on the side.

And the honeymoon is over when 
the groom decides to have hie eggs

I fried.
From the kind of outfits the girls 

wear on the sand you can’t tell 
whether you’re on the bathing 
beach. ... or in the Garden of

i Eden.

G E A.IGA
1- A K E
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

ji Transportacija nuo Rex Drug
H Store, Broadway ir Miles

Tiesiog . Parką
IJDykai įžanga — Dykai parking 
= r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiuuiiiiiiiiiuiuiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiitiiiiiittiiiniiiiiiuiintiiHi 
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Dr S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

DANTŲ GYDYTOJAS
Sugryžo iš Europa ir prak
tikuoja senoj vietoj

6902 SUPERIOR AVE.
Tel. ENd. 1378.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378

Namų I
CLearwater 1951-J ;

DR. A. J. KAZLAUGKAS į
GYDYTOJAS IR t

CHIRURGAS I
6902 Superior Ave. 1

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. P-1

NEPRALEISKIT MUSU DIDŽIAUSIO

Išpardavimo!
Tas reiškia sutaupymą Dolarių nežiūrint kaip mažas 

ar didelis jūsų pirkinis butų.
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS

VYRAMS IR VAIKINAMS Qgc ir $ J .48 

Buvo iki šiol po $1.45 iki $2.95

THE KRAMER & R0CH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

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
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