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Milžiniški Karščiu HINDENBURGĄ PA- DAR NAUJI MAIŠTL 
LAIDOJO ŽALGIRIO NINKAI

SRITYJE ---------
DU LIETUVIAMS REMTINI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nuostoliai
DERLIAUS LIKO TIK
25 NUOŠIMTIS; GY

VULIAI GAIŠTA
Minneapolis, Minn. — Iki 

šios savaitės pradžios dar 
nebuvo prieita prie jokios 
sutarties tarp brokų darbi
ninkų, kurie streikuoja ke
linta savaitė, ir darbdavių. 
Šis streikas eina visu žiau
rumu, mieste tvarką palai
ko milicija.

Plieno ir geležies darbai 
visoje šalyje Liepos mėne
siui baigiantis šiek tiek su
mažėjo. Šymet tačiau plie
no ir geležies pagaminta 
per jį mėnesius 11,081,152 
tonai, pernai buvo pagamin
ta 6,426,095 tonai.

Per Birželio mėnesį šy
met plieno ir geležies dar
bai 'buvo pasiekę aukščiau
sio laipsnio 4 metų bėgyje,! 
kuomet darbuose buvo 455,- 
966 darbininkai.

Dar

ken- 
dvi-

McGuffey, O. — Svogū
nų ūkių darbininkai nesu
sitaiko su darbdaviais. Šio
se dienose 60 darbininkų 
tapo išmesta iš ūkininkų 
namų į atvirą lauką, delei 
strei'kavimo. Streikeriai at
sikreipė į gubernatorių ir 
gavo šiokią-tokią pagalbą.

New York. — Tapo Įsa
kyta streikuoti visiems dar
bininkams mezgimo 
buose. Streikas norima pa
daryti generalis.

dar-

Lynnl Mass. — Sustrei
kavo 3ų avalinės dirbtuvių 
darbininkai 2,000 skaičiuje, 
už tai kad darbdaviai atsi
sakė pasirašyti su darbinin
kų unija sutartis. Streika
vo darbininkai ir kitų 
kos dirbtuvių nors jose 
sirašyta sutartys.

Kansas City, Mo. — Ne
paprasta sausra, kuri šią 
vasarą užklupo Suv. Vals
tijas, pasidarė tokia baisi 
ir didelė kad apima net pu
sę milžiniškos šalies, 
ji toli nepasibaigus.

Nuo jos tiesioginai 
čia 10,000,000 žmonių 
dešimtyje valstijų.

Žmonės badauja, laukai 
pavirto į tyrynus, smėlynų 
dulkės yra. vienatinis vaiz
das. Karšta saulė ir karš
ti vėjai naikina viską.

Krinta gyvuliai neturėda
mi vandens nei žolės.

Per Liepos mėnesį karš
čių apimtose srityse 
tūkstantis žmonių.

Nuostoliai siekia du 
jonus; dolarių.

Šita sausra pasiekė 
nį visos šalies didžiausios 
katastrofos.

Valdžia paskyrė $500,- 
000,000 gelbėjimui nuken
tėjusių.

Desėtkai tūkstančių gal
vijų ir kitų naminių gyvu
lių iškrito iš bado.

Išdegę laukuose pasėliai! 
buvusiose derlingose dirvo
se sudaro liūdną vaizdą.

Karščiai išnaikino apie 
nuošimčius visų pasėlių.

Visoje šalyje šymet pen
kių svarbiausių grudų der
lius bus toks menkas kad 
sieks tik apie pusę 1932 m. 
derliaus. 1932 m. tų grudri 
gauta 5,230,000,000 bušelių. 
Šymet tikima tik 2,800,000,- 
000 bušelių.

mirė

bili-

laip-

MIRĖ JONAS DOBKEVI
ČIUS

Kaunas. — Liepos 23 d. 
grafo Zubovo dvare, laike 
atostogų, mirė visam Lie
tuvos kraštui žinomas ša
lies ekonominio gyvenimo 
stulpas, Jonas Dobkevičius.

Jisai su vu laiku buvo 
finansų, prekybos ir pra
monės ministeriu. 1925 m. 
Įsteigus Lietuvos prekybos 
ir pramonės rūmams, buvo 
išrinktas jų pirmininku ir 
juo be pertraukos buvo iki 
paskutinės savo gyvenimo 
diene's. Buvo delegacijų 
pirmininku arba nariu pre
kybos derybose su užsie
niais, su Rusija, su Latvija, 
su Estonija, su Vokietija, 
su Anglija.

Buvo 68 m. amžiaus, ki
lęs iš Mieliunų, Svėdasų p., 
Rokiškio ap. Mokslus ėjo 
Lietuvoje ir Petrapilyje.

Iškilmingai palaidoti par
vežtas Į Kauną.

HITLERIS VALDYS 
KAIP KAIZERIS

Berlinas. — Hitler pasi
griebė Vokietijos valdžią Į 
savo rankas ir jau vadina 
save “žmonių kaizeriu”. Jis 
pasiryžęs kovoti su Vokie
tijos priešais namie ir už- 
rubežiuose.

Europos dalykų tėmyto- 
jai sako kad Hitleris, tas 
žemos kilmės Austras sienų 
popieriuotojas, pasiryžęs Į- 
sisėsti i Vokietijos sostą.

Tannenberg,, Prūsija. — 
Vokietijos prezidentas von 
Hindenburg tapo palaidotas 
antradieni, Rugp. 7 d., su 
didelėmis iškilmėmis gar
sioje Žalgirio srityje, Tan- 
nenberge, kur (yra išstatyta 

1 milžiniškas paminklas jam 
i pačiam ir tiems Vokiečiams 
I kurie pasaulinio karo pra- 
I džioje, Hindeniburgo vado
vaujami, sumušė toje srity
je Rusijos kariumenės.

Hindenburgas iš jo gyvė
siam o dvaro, Nuesdecke, 
į kur mirė, buvo iškilmingai, 
i visomis militariškomis ce- 
Į remonijomis atlydėtas Į lai- 
j dojimo vietą, 60 Angliškų 
1 mylių atstumo. Visas ke
lias buvo nustatytas žibin
tais.

Laidotuvėse dalyvavo vi
sa aukštoj i k šalies vyriausy
bė. Kancleris Hitler, savo 
kalboje laike laidotuvių, iš
reiškė didžiausius pagyri
mus mirusiam prezidentui 
ir gyrėsi kad Hindenburgas Į 
“atidarė duris” nazizmui.

Tannenberg yra tai gar
susis Žalgiris, kur 1410 me
tais Vytautas sumušė pačių 
Vokiečių prabočius kryžei
vius.

Hindenburgas buvo pasi
traukęs iš kariumenės 1911 
m., būdamas virš 50 metų 
amžiaus, kur buvo jau lei
tenantu generolu. Kilus pa
sauliniam karui, kaizeris jį 
vėl kvietė stoti Į vadovybę 
kariumenės, ir Hindenbur
gas, sugryžęs, gerai pasižy
mėjo, liko visos šalies gar
binamas, ir 1925 m. net bu
vo išrinktas Vokietijos res
publikos prezidentu, nors 
buvo monarkistas ir kaize
rio gerbėjas.

Los Angeles, Calif. —Čia 
susekta slapta organizacija 
“sidabrinių marškiniu”, ku
rie, keli šimtai vyrų, nau
dodami net šautuvus, mo
kinasi muštro.

Sakoma jie yra Vokiečių 
nazių remiami ir valdžia 
pradėjus tyrinėti jų veiki
mą pašaukė Vokietijos kon
sulą tardymui.

Prirodinėjama kad jie 
norėjo tos srities kariume
nės vadus papirkti, kad lei
stų jiems užpulti valdiškų 
ginklų arsenalą pasigrobti 
ginklų.

Sąryšyje su tyrinėjimu 
tų prieš-valdiškų gaivalų, 
iškelta aikštėn kad nekurie 
žymus Holliwoodo filmų 
tįstai ir artistės gausiai 
mia aukomis komunistų 
dėjimą.

ar- 
re- 
ju-

300 PRIGĖRĖ
Teheranas, Persija. — Iš

tikus potviniui, po smar
kaus lietaus, prigėrė trys 
šimtai žmonių.>

SMARKI AUDRA
Rugp. 2 d., po kelių die

nų kaiščių, Michigan, Ohio 
ir kaimynines valstijas per- 
šlavė smarki audra su per
kūnijomis. Michigan vals
tijoje žuvo 8 žmonės. Pa
daryta dideli nuostoliai vi
su audros keliu.

ARABAI ŽUDO ŽYDUS
Algerijoje, Afrikoje, pra

sidėjo Arabų sukilimai ir 
žudymas Žydų. Riaužės iš
kilo del religijos. Arabai 
išžudę apie 100 Žydų ir ke
lis šimtus sužeidė.

KADIDATAI
Į Ohio Gubernatorius

Charles Sawyer

I United States Senate

George White

16- 
pa-

IŠLEIS DAUGIAU SIDA
BRINIŲ DOLARIŲ

Washington. — Suv. Val
stijų iždas rengiasi išleisti 
$50,000,000 sidabrinių dola-

šaus Į aukštybes. Suvie
nytų Valstijų kariumenės 
vadovybė rengiasi šauti Į 
aukštumas specialiai pri
rengtą šūvį, kuriuo tiki 
pasiekti 10 mylių. Tuomi 
nori išbandyti apsigynimo 
budus nuo lėktuvų kurie 
atskris aukštai.

UŽMUŠTA 6 KAREIVIAI
Harbin, Mandžurija. — 

Banditams susprogdinus a- 
municijos vagoną užmušta 
šeši Mančukuo kareiviai.

Apvirtus keltumui ties 
Jenki, Mandžurijoj, prigėrė 
30 žmonių.

Huesca, Ispanija. — Ju
damų filmų krūvon Įkritus 
žvakė uždegė filmas kurios 
buvo vežamos autobusu, ir 
gaisre sudegė motina ir jos 
septyni vaikai.

Newark, N. J. _  Čia su- rių patenkinimui sidabro —
streikavo 3,000 darbininku salininkų, kurie to reikalau-; sp
dirbančių mezgimo darbuo
se, sąryšyje su šaukiamu 
generaliu streiku toje in
dustrijoje.

Lorain, O. — National 
Tube Co. užsidarė porai sa
vaičių laiko. Apie 8,000 
darbininku paleista iš dar-' 
bo.

Užmušta 34 darbininkai. 
Hirošima, Japonija. — Lai
ke darbo prie rengimo di-I 
delio tvenkinio dinamitui 
sprogus užmušta 34 darbi
ninkai. Sakoma kad dina- 
tas sprogo nuo saulės Įde
gimo.

Blairsville, Pa. — Colum
bia stiklo dirbtuvėje darbi
ninkai sustreikavo reikalau
dami didesnių algų ir pri
pažinimo unijos.

17 užmušta. Derby, Va.
■ Angliakasykloje ištikus 

sprogimui užmušta 17 dar
bininkų.

Italija didina savo kariš
ką laivyną. Tam tikslui pa
siryžus praleisti $200,000,- 
000 bėgyje 3 metų. Daug 
dirbdint naujų kariškų lėk
tuvų.

NAUJI KOMUNISTŲ SU
KILIMAI KINIJOJE

Šanghai. — Penki tūks
tančiai komunistų pradėjo 
veržimąsi link Kinų mies
to Šuikow ir rengiasi už
imti pajūrio uostą Foochow.

Trijų šalių kariški laivai 
pasiųsti Į uostą apsaugoti 
ten gyvenančių savo šalies 
žmonių gyvastis.

žymiausias Clevelando pilie
tis, Newton D. Baker, buvęs 
laike Wilsono prezidentavimo 
Suvienytų Valstijų karo sekre
torium, dabartinis Demokratų 
partijos g-eneralio komiteto pir
mininkas, užgiria kandidatu j 
Ohio valstijos gubernatorius 
smarkų žmogų, Charles Saw
yer, dabartinį lieutenant? gu
bernatorių.

Tas prideda kandidatui į gu
bernatorius Sawyer didele na- 
spirtį, ir dabar jau visi kalba 
kad Sawyer gaus Demokratų 
partijos nominaciją.

Dalis Ohio valstijos karo ve
teranų smarkiai remia Sawyer 
kandidatūrą Į gubernatoriaus 
viętą. Daugelis tautinių laik
raščių ir veikėjų užgyrė Saw
yer.

Charles Sawyer pats yra pa
saulinio karo veteranas — bu
vęs užjūryje, nors jam buvo 
duota vieta Washingtone būti 
namie. Sawyer pasirinko in- 
fanterijoj tarnybą ir išplaukė Į 
kovos laukus. Jis yra vienati
nis ex-kareivis Demokratų no
minacijose, kurios bus antra
dienį, Rugp.-August 14 d.

Kurie artimai Sawyer pažys
ta sako kad tai yra žmogus ku
ris “nedaro jokių prižadų ku
rių negali išpildyti”. “Jis piie- 
šingas visokiems politiškiems 
klastavimams ir prigaudinėii- 
mui žmonių tuščiais žodžiais, 
su tikslu ką nors patraukti Į 
savo pusę”.

Jis yra sumanus, gabus ir 
patvarus kaipo advokatas teis
muose, ir narsus ir gabus kai
po kareivis mūšio lauke, s; ko 
kurie su juo dalyvavo mūšiuo
se Prancūzijoje. Kaipo Demo
kratas jis neturi už save žy
mesnio šioje valstijoje.

Visi Ohio Lietuviai balsuos 
už Charles Sawyer.

Newton D. Baker taip pat 
užgiria George White kandida
tu į United States Senatorius 
iš Ohio valstijos. Už senato
rių renka visi Ohio valstijos 
balsuotojai.

George White kaipo guber
natorius per praeitus tris ir pu
sę metų, operavo valstijos val
džią žymiai sumažindamas lė
šas. Pav. 1930 metais valsti
jos valdžios lėšos buvo $88,- 
888,270, o 1933 metais suma
žinta iki $60,286,900. Tas rei
škia nuo galvos vietoj $13.81

1 po $7.92. Tai yra žemiausi 
I kaštai nuo galvos per visas val- 
1 stijas.

Gubernatorius White maty
damas apverktiną mokyklų pa
dėtį visomis pastangomis dar
bavosi pravesti koki nors nu
tarimą valstijos seime parupi- 
nimui pinigų palaikymui vals
tijos mokyklų ir išgelbėjimui 
vaikų ir mergaičių nuo išmeti
mo iš mokyklų. Valstijos sei
mas nieko nepadarė.

White pasirūpino kad valsti- 
jo seimas pravestų teismams 
galę sulaikyti pardavimą žmo
nių namų iki 1935 metų jeigu 
jie neturi iš ko mokėti. Kada 
pasirodė jog bus pravestas Fe- 
deralis Aktas gelbėjimui tau
pymo ir paskolos draugijų, kai
po dalis Roosevelto programo. 
buvo sušaukta specialė sesija 
seimo kad valstija galėti] tuoj 
pasinaudot tuo valdžios patvar
kymu.

Ekonominiam krizini prasi
dėjus, tuoj buvo įsteigta šelpi
mo komisija, parupinimui pa
šalpa ir darbu bedarbių ir su
vargusių. Bėgyje 27 dienų — 
240,000 Ohio vyrų ir moterų 
buvo pastatyta dirbti valdžios 
projektuose.

White pravedė senatvės pen
siją ir jau pradėta mokėt, šy
met bus išmokėta $3,000,000 
suma.

Balsuokit už George White į 
United States Senator, Rugp. 
14 d.

“Dangaus Dukterys”, taip Umatilla ir Walla Walla Indijonai pram inč šias gražias merginas kuo
met jos pirmą kartą buvo išvežtos į orą sąryšyje su atidarymu nauju aerjdromo Pendleton, Ore., 
kur bus sustojimo vieta United Air Lines nuo juros iki juros kelyj e. Pavežiota keli seni Indijonai.

KUR PINIGAI EINA i 
1933 metais visos šalies 

gyventojų ir biznių bei val
džios ištaigu ineigos buvo 
bendrai $45,000,000,000. Iš 
tų pinigų teko:

Taksams, '$9,000,000,000,
Maistui, $7,650,000,000, 
Rūbams, $3,600,000,000 
Automobiliams, gasozinui 

ir tt., $2,925,000,000,
Kurui ir šviesai, $2,160,- 

000,000,
Namų reikmenims, radio 

ir tt., $1,800,000,000,
Apdraudai, 

000,
Vaistams ir 

$1,100,000,000,
Kelionėms ir 

nimams, $900,000,000,
Teatrams, $900,000,000, 
Rūkymui, $700,000,000, 
Skalbykloms, rubu valy

mui, $600,000,000.

$1,600,000,-

daktarams,

pasismagi-

NUBAUSTI TRYS AU
KŠTI KARO VADAI
Kaunas. — Kaip žinome, 

daugelis karininkų dalyvavusių 
Birželio 7 d. Kaune buvusiame 
sukilime prieš vyriausybę, j m 
yra nubausti drausmės tvar
ka. Vieniems jų atimta ka i- 
ninko laipsniai, o kiti iš kariu
menės paleisti į atsargą.

Tik buvusieji Lietuvos vy
riausio kariumenės štabo virši
ninkas Gen. Kubiliūnas, aviaci
jos štabo viršininkas Pulk. Ni- 
rakas ir gusarų pulko vadas 
Pulk. Bačkus buvo patraukti į 
karo teismą.

Liepos 15 d. karo teismas 
nagrinėjo šių buvusių aukštų 
kariumenės viršininkų bylas ir 
rado juos kaltais. Jie apkal
tinti kad būdami tokiose auk
štose pareigose, norėdami leis
ti sukilimui plėstis ir įvykti, 
nėjo savo pareigų. Už tai ka
ro teismas juos visus tris nu
teisė mirties bausme sušau
dant. Tačiau nuteistieji pada

vė Lietuvos Prezidentui pasi
gailėjimo prašymus. Preziden
tas Smetona mirties bausmę 
pakeitė sunkiųjų darbų kalėji
mu: Gen. Petrui Kubiliunui iki 
gyvos galvos, Pulk. Juozui Bač- 
kui 15 metų, ir Pulk. Juozui 
Narakui 12 metų. Kartu jiems 
atimta visos teisės.—Tsb.

PERMAINOS DIPLO
MATIJOJE

Kaunas. — Lietuvos įgalio
tas ministeris Čekoslovakijoje, 
J. Aukštuolis, nuo Rugsėjo 1 
d. skiriamas Lietuvos, įgaliotu 
ministeriu ir nepaprastu pa
siuntiniu Argentinoje. Argen
tinos sutikimas gautas.

Lietuvos atstovas Argentino
je, Gen. T. Daukantas, nuo 1' 
d. Gruodžio išeina į pensiją^ 
kaipo ištarnavęs apie 27 metus.

Lietuvos įgaliotu ministeriu 
ir nepaprastu pasiuntiniu Če-« 
koslovakijoje nuo Rugsėjo 1 d. 
skiriamas “Eltos” direktorius 
E. Turauskas.



DIRVA

PITTSBURGHO PADANGE
UŽDARYTI BANKAI MOKĖS 

DIVIDENDUS
Rugpjūčio menes1} penki už

daryti Pennsylvanijos bankai 
išmokės dividendų savo depozi- 
toriams bendroje sumoje $2,- 
752,693.

Tie bankai yra: Erie Trust 
Co., Erie; The Heights Deposit 
Bank, Wilkes-Barre; The Val
ley Deposit & Trust Co., Belle 
Vernon; The Suburban Title & 
Trust Co., Upper Darby, ir 
Susquehanna Title & Trust Co. 
Philadelphia.

LIETUVIŲ KAMBARIO FON
DO ATSKAITA IKI BAL. 7 

1934 M.
Balansas iš pirmiau $1536.15 
Iš “N.” jubilejaus Pittsburge, 

smulkios aukos 8.08
C. Milius, Pittsburgh, $1; M. 
Jurgelio'nienė, Chicago, $1; A. 
Mičiulis, Pittsb., $1; S. Baka- 
nas, Pittsb., $1; P. Grigaitis, 
Chicago, $1; O. Grajauskiene, 
Baltimore, 50c.; LRKSA. 89 k. 
Hartford, $5 I. Jakštas. Spring
field, Mass, $2; J. Kazlauskas, 
Mars, Pa., $5; Lietuvių Kole
gijos ir Profesionalų Draugija, 
Waterbury, $5; LRKSA. 209 k. 
Edwardsville, Pa., $5; SLA. 53 
kp., Chelsea, Mass., $5; SLA. 
34 kp. New Britain, $3.50; A. 
Valinčius, New Britain, $1; L. 
Vaizbos Butas, Pittsb., $33; V. 
Kairis, Pittsb., $5.

Viso $1619.23
Gegužes 1. d. Baltimorės Lie

tuviai ir Lietuvių Draugijų Ta
ryba prisiuntė $130.00
(Dar negauta geltonųjų

kvitų) 20.00
Viso aukų gauta $1769.23 
Aukos priimama ir toliau.
čekius reikia rašyt: Lithua

nian Memorial Room Fund, o 
siųsti finansų sekretoriui: V. 
Zambliauskas. 31 Minooka st., 
Pittsburgh,, Pa.

Baltimorės Lietuvių ir Balti
morės Liet. Draugijų Tarybos 
viršminėtoje sumoje, $130, yra 
ir šios aukos:

šv. Alfonso parapijos choras 
aukavo $10; Liet. Am. Atletų 
■Klubas $5; D. L. K. Mindaugo 
Dr-stė $5; SLA. 64 kp. $5; Al
dona Lessie iš1 Brooklyno, $5; 
nežinomas draugas $2; P. Wei- 
senhoff, $1.75; Stasys Butkus 
$1; V. Velžis $1; Pečkiene $1. 
Smulkių 10c. Kita dalis tos 
sumos tai pelnas iš kortų loši
mo vakaro Bal. 14 d.

J. Baltrušaitis.
L. K. F. Spaudos Kom.

PENNSYLVANIA GELŽKE- 
LIS PERKA INŽINUS

Philadelphia. — Pennsylva
nia gelžkelio linija užsakė 28 
elektrinius lokomotivus-inžinus 
pasažieriniams traukiniams ve
žioti. Tie lokomotivai kaštuos 
$6,000,000. Darbas padalinta 
tarp trijų kompanijų kurios iš
dirba elektriškus inžinus.

DAYTON
LANKĖSI ŽYMUS VEIKĖ

JAS. Petras Pivaronas, su šei
ma, iš Pittsburgh. Pa., važiuo
dami į Chicagą, apsilankė Day- 
tone pas gimines, A. Augus- 
tauską.

Gavau su svečiu pasikalbėti 
reikale rengiamo Pittsburgho 
Universitete Lietuvių kamba
rio. Gerb. Pivaronas pareiškė 
kokia didelė kultūrinė nauda 
bus visai Lietuvių tautai iš to 
kambario įrengimo. Lietuvių 
kambario įrengimo Pittsburgho 
Universitete idėja yra prakilni, 
todėl patartina visiems Ameri
kos Lietuviams paremti prisi
dedant su aukomis. J. A. Ur
bonas Įteikė auką $1.

VAKARINIS PIKNIKAS. T 
M. D. moterų 8-ta kuopa šeš
tadieni, Rugpjūčio 11 d., ren
gia smagų pikniką. Hickory 
Grove parke. Pardžia 3 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlumos.

“D.” Rep.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

BALTIMORE, MD.
Liepos 27 d. Lietuvių Salės 

Bendrovės valdyba buvo suren
gus taip vadinamą “krebsų ba
lių”, su įžanga 50c ypatai, o 
pine Įžangos kožnam davė po 
6 krebsus (vėžiukus) ir 5 stik
lus alaus. žmonių atsilankė 
apie porą šimtų. Tokiam di
deliam burini žmonių susirin
kus, valgomajame kambaryje 
tiesiog buvo tvanku, nes oras 
buvo labai šiltas. Publika to 
nepaisydama, kaip išmaudyta, 
visi šlapi prie gero orkestro 
linksminosi iki vidurnakčio. 
Buvo atsiradę keletas ir necivi
lizuotų sutvėrimų, kurie besi
linksmindami pradėjo draskyti 
vieni kitiems marškinius ir dau
žyti šiaudines skrybėles, kas 
dalinai sudrumstė gražią nuo
taiką. Vėliau paaiškėjo kad tas 
daroma ne iš pykčio bet taip 
sau įsi juokavus, tuoj viskas ap
rimo. O tie “juokautojai” sa
vo nekulturišką darbą baigę iš
ėjo pusnuogiai namon apsivilk
ti kitais rubais.

PRAKALBOS. Tą patį va
karą viršutinėje salėje Lietu
vių Demokratų klubas turėjo 
surengęs prakalbas, kur kalbė
jo kandidatai svetimtaučiai į 
įvairias valdiškas vietas. Pra
kalbos buvo grynai politinės, 
taigi publika buvo pavaišinta 
alučiu, kad atėjus balsavimo 
dienai atsimintų už ką atiduo
ti savo balsą.

IŠVAŽIAVIMAS. Liepos 29 
d. Dainos Draugijos choras tu
rėjo savo draugišką išvažiavi
mą. Dalyvavo 38 ypatos, iš
kabto susidėję po $1. Prie ska
nių pietų, kuriuos rūpestingai 
pagamino šeimininkės Malinau- 
kienė, Gaidienė ir Marcinkevi
čienė, buvo pasakyta visa eilė 
prakalbėlių su geriausiais lin
kėjimais chorui, kuris didumo
je susideda iš čia gimusio jau
nimo, sėkmingai skleisti Lietu
vių meną Amerikos Lietuvių 
tarpe, šiame išvažiavime da
lyvavo ir svečias iš Chicagos 
Lietuvių rubsiuvių biznio agen
tas p. Kairis, kuris dabar lan
kosi Baltimorėje siuvėjų reika
lais. Ponas Kairis pasakė gra
žią kalbelę, pasidžiaugdamas 
kad Baltimorės Lietuvių jau
nimas ne tik dalyvauja tokiose 
kilniose organizacijose kaip 
choras bet dar ir gražiai kalba 
Lietuviškai ir tuomi pralenkia 
Chicagos jaunimą. Po to p 
Kairis su choristais taip susi 
draugavo kad visą popietį si 
jais dainavo įvairias daineles 
ir tūlas net pats vadovavo, iš 
ko aišku kad jis yra labai drau
giškas žmogus ir moka greitai 
su visais susidraugauti.

Beje, reikia priminti kad 
prie šio draugiško choro išva
žiavimo nemažai prisidėjo trys 
Dainos Draugijos nariai rėmė
jai, jaunuoliai S. Butkus, A. Ja
nulaitis ir S. Jaunasis, paauko
dami pusbačkį alaus, o vienas 
iš įžymiausių ne tik tarp Lie
tuvių bet ir tarp svetimtaučių 
dainininkas, Kl. Andriekus su 
žmonele dovanovo butelį ska
nios importuotos degtinės, už 
ką dalyviai jiems buvo begalo 
dėkingi.

PIKNIKAS. Tą pačią dieną 
’’svieto lygintojai” raudonukai 
buvo surengę pikniką tikslu 
pasižvejoti sau dolarių palaiky
mui savo rrrevoliucijoniško pil
vo, kurie jiems niekad neduo
da ramybės ir kelia didžiausią 
rr revoliuciją. Tačiau vargšams 
nepavyko. Nereikėjo nei poli
cijos, nei buožių, ką jie taip la
bai garbina. Pati gamta juos 
nubaudė paleisdama vandenį iš 
dangaus taip kad vargšams nei 
pradėt tinkamai nedavė ir lijc 
per visą dieną. Dabar raudo
nukai labai įtūžę ir iš pykčio 
griežia dantimis kad jie gamtos 
negali nubausti nei rrrevoliuci- 
jos prieš ją sukelti.

Balandėlis.

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

Kas Socialistams Padavė Ranką?
Rašo J. J. ŠLIKAS.

“Vienybės” 54-me num. til
po redakcijinis Pijaus Bukšnai- 
čio raštas, “SLA. Seimui 
ėjus”. Jame rašoma:

Pra-

“Įvyko tas kas buvo neiš- Į 
vengtina: seime socialistai 
laimėjo visu frontu.

“Be to, socialistai gavo Į 
talkininkus savo buvusius 
priešus komunistus, kuriuos 
taip smagiai iš užpereito sei
mo padėjo išmesti. Fašistai 
taip pat padavė socialistams 
savo brolišką ranką.”
(P-s Bukšnaitis dešiniuosius 

tautininkus vadino “fašistais”.)
“Į visas komisijas pasky

rė Vien tik socialistus..”
Pagaliau p. Bukšnaitis visgi 

randa susiraminimo vietą ir pa
sigyrė kad tautininkams liko 
dvi vietos, — “sekretoriaus ir 
redaktoriaus”.

Norint visuomenei nurodyti 
kas yra kaltas pralošime Susi
vienijimo socialistams, turime 
gryžti į praeitį ir paminėti vie- 
ną-kitą atsitikimą ir asmenis 
kurie yra prisidėję prie to nuo- 
tikio. Atvirai kalbant, neku
rie iš sandariečių save pasiva
dinę vadais (čia nekalbama pen- 
drai apie visus sandariečius 
tautininkus), būtent pp. Vitai
tis ir Vinikas, ilgas laikas kaip 
lošia dvilypę politiką. Po prie
danga gražaus Sandaros vardo, 
jie daugiau dirbo socialistų la
bui negu Sandaros, arba pla
čiau žiūrint, Amerikos Lietuvių 
vidurinės srovės naudai. Deši
nieji tautininikai, kuriuos p. 
Bukšnaitis vadina “fašistais”, 
jau senai tą numatė, todėl ne 
tik su socialistais, bet ir su 
aukščiau minėtais ponais, ir jų 
sekėjais, užvedė ginčus norėda
mi Įtikinti visuomenę kad jie 
eina, klaidingu keliu, kad mes 
esame vedami į socialistų bu
čių.

Pirmas- žingsnis padarytas 
nenaudai tautinės visuomenės, 
bet naudai socialistų partijos— 
tai pavedimas Susivienijimo iž- 
so socialistams. Prie šito žy
gio dikčiai prisidėjo ir p. Ge
gužis. Tuom tarpu po Paukš
čio mirties, SLA. vairas buvo 
tautinės srovės įtakoje, ir ga- 
ėjo politiką pakreipti į tą pusę 
kad eitų į naudą tautiniai nusi
teikusiai Amerikos Lietuvių vi
suomenei. Todėl, p. Bukšnaiti, 
ir neatrodo kad tas padaryta 
tiksliai naudai socialistų?. .. .

Dešinieji tautininkai pamatę 
tokį veikimą, jau prieš 36-tą 
SLA. seimą Chicagoje, pastatė 
kandidatu į iždininkus Joną Ta
reilą. Tada visa eilė Sandaros 
vardu prisirengusių social-san
dariečių, stovint priešakyje pa
čiam p. Vitaičiui, ir “Vienybė”, 
kuri buvo skaitoma Amerikos 
Lietuvių tautine tvirtove, išėjo 
su didžiausiu šturmu prieš p 
Tareilą. Aišku, dešinieji 
ninkai taip trumpu laiku 
Įėjo įtikinti visuomenę 
naudai, todėl ir pralošė,
nuo to laiko SLA. politika 
labiau aiškėjo ir sparčiai i 
'ink socialistų.

PITTSBURGHO SEIMAS
Atėjo 37-tas SLA. seimas 

Pittsburghe. Tada- tautininkai 
SLA. rinkimenėje kovoje skilo. 
Dešinieji tautininkai kandida
tus pastatė tik tautininkus, c 
kairieji tuatininkai, vedami au
kščiau minėtų asmenų, pastatė 
pusiau socialistinį sąrašą. Vi
si atsimename rinkiminę kovą 
ir kiek ji buvo griežta ir atkak
li, Dešinieji tautininkai laimė
jo: p. J. J. Bačiunas gavo di
dumą balsų prieš p. Gegužį, ir 
seime turėta diduma delegatų 
kartu paėmus dešiniuosius ii 
kairiuosius tautininkus, 
buvo galima pravesti

praeis tautininkų kandidatai 
tada reikalas eis jau kita kryp
timi. Social-sandariečių vadai 
numatė kad dirva perdavimui 
Susivienijimo socialistams nėra 
galutinai priruošta, užsispyrė 
palikti Gegužį dar vieną termi
ną SLA. prezidentu, atmestami 
J. J. Bačiuną, neva prižadėda
mi remti į iždininkus J. Tareilą. 
Bet ką padarė nekurie kairių
jų tautininkų delegatų vadai? 
Pasidarė išdavikais J. Tareilos, 
palikdami socialistą Gugį iždi
ninku. Reiškia, dešiniuosius 
tautininkus apgavo ir pasuko 
vairą tiesiai link socialistų par
tijos. Faktas yra kad sugry- 
žus iš Pittsburgho SLA. seimo, 
ar mažai p. Vitaitis pasitarnavo 
socialistams ilgą laiką “Tėvy
nėje” vesdamas propagandą so
cialistų interesams prie Susi
vienijimo. Ir šynlet, vedant 
kovą už SLA. viršininkus rinki
muose, ir rengiantis prie 38-to 
SLA. seimo, nėra paslaptis, kad 
pirmiau minėti asmenys vedė 
propagandą nors ne viešai, už 
socialistų nekuriuos kandida
tus, tuomi demoralizuodami vi
durinę srovę. Paskutiniu laiku 
visiškai tarp socialistų ir san
dariečių tapo panaikinta rube- 
žiai, ir stipriausia artilerija at
kreipta prieš dešiniuosius tau
tininkus, tik už tai kad jie ne
toleravo demagogišką politiką, 
bet stengėsi įtikinti kairiuosius 
tautininkus kad 
prie išdavikiško 
mes to jau visi 
me SLA. seime.

esame vedami 
žygio. Pasek- 
pamatėme 38-

(Bus.)

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J 
ŽINIOS

SVEČIAI. New Yorko-New 
Jersey srityje lankėsi ponai 
Didvalis iš Girardville, Pa., ir 
Walter Skliaras iš Shenandoah, 
Pa. Svečiai pirmiausia buvo 
apsistoję pas gerą tautininkų 
veikėją p. Mihelevičių, žinomą 
Bayonne, N. J., biznierių.

P.GRYŽO Iš LIGONINĖS.
Trečiokienė, žinomo Newark*) 
veikėjo A. S. Trečioko žmona, 
apie pusantro mėnesio gydyta 
nuo sužeidimo automobilio ne
laimėje, iš ligoninės jau gryžo 
namon ir baigia sveikti. Tre
čiokų sūnelis greičiau pasvei
ko ir jau senai namie.

Mė-NAUJAME BIZNYJE.
sinės savininkas, įžymus Lie
tuvių veikėjas ir geras darbuo
tojas p. Milvydas, per 25 me
tus išbuvęs mėsinės biznyje 
Bayonne, N. J., už kelių blokų 
nuo savo senos ‘įstaigos įrengė 
puikią Alinę, 363 Hudson Bou
levard, kampas 12 St.

Ponas Milvydas pirmą kartą 
atsilankiusiam suteikia 
karnai užkandžio 
Budweiser alaus. 
Milvydui naujame 
riausio pasisekimo,
nes biznio irgi neapleido.

nemo- 
ir stiklinę 
Linkim p. 

biznyje ge- 
Bet mėsi-

tauti- 
nega- 
josios 

Tet 
vis 
ėjo

Seime 
į naudą 

tautininkų ir atsikratyti socia
listų ant visados. Bet kaip pa
sielgė kairiųjų tautininkų dele
gatų vadai? (Nesupraskim kad 
visi, kairieji tautininkai). Jie 
pastatė gabiausias savo jiegas 
kad užuiti dešiniųjų tautininkų 
jaunus, neprityrusius skymų
delegatus, manydami kad jei G8£0 Superior Ave.

PASKUTINAS PAKVIETI
MAS!

Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas šiuomi paskutiniu kar
tu užkviečia vigus Ohio Lietu
vis Į savo milžinišką pikniką!

Štai kas tame piknike bus:
Gražuolių kontestas, mergai

tės gali dėvėti tik paprastas 
išeigines (sport) suknias. Lai
mėtoja gaus puikią dovaną ir 
garbę “Miss Lithuania of O- 
hio” Prie to bus dovanos an
trai ir trečiai išeilės geriausiai. 
Gražuolės teisėjai bus įžymus 
asmenys iš aplinkinių miestų.

Bus riebių vyrų lenktynės, 
virvės traukimas tarp vedusių 
ir pavienių vyrų, moterų balio
nais lenktynė, moterų 50 jardų 
bėgimas, profesionalų imtikų 
imtynė ir kitokį žaislai, prie to 
šokiai, dainavimas, juokingi 
perstatymai, užkandžiai, gėri
mai. ir tt. ir tt.

Taigi, visi rengkitės ir pri- 
bukit Į Amelian’s farmą šį sek
madienį, Rugp. 12, ir turėkit 
gerus laikus.

Iš Clevelando važiuokit: ke
liu 14 
paskui 
žiuosit 
to jau

Iš
route 18 į Akroną, paskui su
kit j route 5, kaip’viršuje, 
pasiteirausite kelio.

Iš- kitų miestų važiuodami 
kelio pasiklausit.

Akroniečiai kurie neturi au
tomobilių važiuokit Wooster- 
East avė. Busu iki Stop 97 ir 
nuo ten jus dykai nuveš į pik
niką. Rengėjai.

SVEČIAI. Pas Andriuške
vičius ir Norkus svečiuosna at-1 
važiavo p. Poškai iš Oregon, j 
Mass.

J. Sebestinas, senas “Dir- Į 
vos” skaitytojas, lankėsi Cleve- 
lande.

Longino Glinskio žmona iš-' 
važiuoja porai savaičių svečiuo-I 
sna. Kalnas, j

PERSEKIOJA AUTOBUSI
NINKUS. Nesenai visoje ša
lyje praskambėjo baisi žinia, 
kad Ossining, N. Y., autobusas 
nuvažiavo į pakrantę užmuš
damas 18 keleivių. Ta nelai
mė taip sujudino New Yorko 
ir New Jersey valdžią kad pra
dėjo visas autobusų kompani
jas persekioti. Kadangi dabar 
Lietuviai rengia daug autobu
sais išvažiavimų, todėl įstaty
mais suvaržymų ir Lietuviams 
tenka daug nukentėti.

Nesenai “V-bei” teko ruošti 
New Jersey piknikas. Vos iš 
New Yorko į New Jersey Įva
žiavus busu, New Jersey poli
cija sustabdė ir visiems kelei
viams teko išlipti, o rengėjai 
turėjo pasamdyti kitą busą. 
Policijai pasirodė kad pirmasis 
busas buvo nesaugus.

PIKNIKAI. Rugp. 5 d. Ul
mer parke, Brooklyne, įvyko 
“Naujosios Gadynės” piknikas.

Tą pačią dieną įvyko šv. Jur
gio draugijos piknikas Klas- 
čiaus parke, Glaspethe.

ži-
Jo-

LANKĖSI BROOK LYNE 
nomas tautininkų veikėjas 
nas Žemantauskas iš Waterbu
ry, Conn.

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

delio pasitenkinimo iš jos.

ĮKurtas Lietuvių Avia
cijos Klubas

“Susirinkome šiandien, bran
gus tautiečiai, į šią vandenyno 
pakrantę, iš kur lygiai prieš 
metus laiko išleidome du ge
riausius musų tautos sūnūs į 
garbingą žygį: oro keliu Į Lie
tuvą, 
kerne. . 
žemėje, 
žino. .. 
zuotas pasaulis, gailiai pravir
ko Lietuvių tauta netekus ge
riausių savo sūnų, kurie patys 
Lietuvos garbei_ ir aviacijos 
mokslui pasisiūlė savo išmintį 
ir savo gyvybėmis pirko musų 
tautai garbę. Tą didį uždavinį 
jie vykdė ne aklai bet su ap
galvojimu ir pasiryžimu, kurį 
apibudino šiais žodžiais: ‘Jau
noji Lietuva! Tavo Dvasios 
įkvėpti, mes stengiamės ši pa
sirinktą uždavinį įvykdyti. Mu-Į 
sų pasisekimas tegul sustiprina į 
Tavo dvasią ir pasitikėjimą ja- 
vo jiegomis ir gabumais. P 
jei Neptūnas ir „ ' _ 

j rų Perkūnas ir mums bus rus- 
, tus—pastos mums kelią į Tavo 
kraštą ir pašauktų ‘Lituanica’ 
pas save, tada Tu, Jaunoji Lie
tuva, turėsi išnaujo ryžtis, au
kotis ir pasirengti. Tavo pas
tangomis, pasiryžimu, kad ne
kviestų Tave į Didįjį Teismą’ 
‘Lituanicos’ laimėjimas tegul 
sustiprina jaunųjų Lietuvos 
sūnų dvasią ir įkvepia juos 
naujiems žygiams! ‘Lituani
cos’ pralaimėjimas ir nugrimz
dimas Atlantiko vandenyno gel
mėse .tegul auklėja jaunųjų Lie 
tuvių atkaklumą ir ryžtumą, 
kad Sparnuotas Lietuvis būti
nai įveiktu klastingą Atlantiką 
Tėvynės Lietuvos Garbei!”

Dariaus-Girėno šie žodžiai 
jiems žuvus, liko testamentu 
Lietuvių tautai, kuris rado di
delį atgarsį musų tautiečiuose: 
suorganizuota antras skridi
mas, statoma paminklai Da
riaus-Girėno garbei.

Bet Brooklyno Lietuvių Le
gionas, kurio aktiviais nariais 
buvo ir Darius-Girėnas, gal ge
riausia supranta savo ginkle 
draugų troškimą: jie ėmėsi or
ganizuoti Lietuvių Aviacijos 
Klubą Dariaus-Girėno garbei, 
kad jų vardas butų gyvas jau
nojoj kartoj ir galėtų jaunuo
lius uždegti pasiryžimu pasekti 
jų pėdomis. Legionieriai: V 
Kuras. M, Sabenka, J. Šimonis 
ir A. Povilanskas jau paauka
vo po $25 klubo steigimui.

Liepos 22 d. M. Sabenka su
rengė ir balių to klubo naudai 
Great Necke. Gi į klubą jau 
įsirašė J. F. Dailyda, A. Alek
na, P. Šaltenis, J. Augustinas, 
J. Tarnas ir J. Marcinkevičius. 
Jie nori mokytis aviacijos. Gal

kai kurie iš jų galės ir aukštai 
aviacijoje pakilti. Tik suteik- 
kime jiems progą, tik gelbėki
me jiems jų darbe medeginiai 
ir moraliai.”

šiais trumpais žodžiais p. K. 
Vilniškis oficialiai atidarė Lie
tuvių Aero Klubą Brooklyne, 
pinint ’ 
sukaktį 
drome.

Dariaus-Girėno metinę 
Floyd Bennett Aero- 

Legionierius.

Sandariečiai dar Turės 
Išrėžti Kitą Pamokslą

Strumskiui
Detroite suvažiavę, Brookly

no dabartiniai vienybiečiai nuo 
Chicagos, Pittsburgho, Detroi
to ir kitų kolonijų sandariečių 
gavo namaža vėjo už išaugini- 
mą socialistų sau ant sprando. 
Bet tas vėjas, matyt, Strumekį 
ir jo draugus tol veikė iki gry
žo į Brooklyną. čia per kelias 
dienas buvo tyku, bet vėliau, 
kad vėl pradės tautininkus de
moralizuoti, tarytum visai nie
ko nebuvę ir tarytum nebūtų 
prižadėjęs su tautininkais tai- 

oc4_|kytis. Dabar vėl, jei ir ne per 
'Bet D tai per jo pasamdytą, jo an- 

i- galingasis aud- ^'Je ^auklėtą Brooklyniskomis

Išleidome, bet nesuląu-
Jie žuvo Vokiečių 

Del ko? Niekas ne- 
Nuliudo visas civili-

intrigomis Tysliavą užkinkė ki- 
virčyt tautininkus, manydamas 
sau pasidaryti politinio kapita
lo. Neva, mat, šaukė pasitari
mą su tautininkais tartis, 
į pasitarimą 
kviesti vadų.
rime' nei Dr. Venciaus, nei J. 
Ginkaus, nei J. Valaičio nei D. 
Klingos nei kitų. Tuo, mat, 
susirinkime dalyvavusius 
tininkus norėjo apgauti.
kai ten dalyvavusių p. Sagys 
lakelė klausimą del ko minėtų 
veikėjų nėra, tai it klemsas už
sičiaupė.

Dabar pas tautininkus žmo
nes vėl važinėja rinkdamas šė- 
rininkus “Vienybei”, prižadė
damas laikraštį padaryti tau
tišku. Bet prižadai prižadais, 
o pinigų duok šiandien, nes al
gų jau vėl nėra iš ko mokėti'

Ištikro tai nusibicavo! Ar 
nejaugi dar nemato kad baigia 
laikraštį internacionalizmu nu
smaugti, o tautininkus veikėjus 
kasdien vis toliau nuo savęs 
atstumia ? Jau tokį smūgį ga
vę rodėsi pasimokys, bet dar to 
negana. Jeigu kas kitas į tą 
neįsimaišys, nieko neišeis.

Buvęs Susirinkime,

O 
nerado reikalo 
Nebuvo pasita-

tau-
Bet

1934 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” "viima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland.

iki davažiuosit route 8, 
sukit route 5 iki dava- 
Stop 97, Kenmore; po 

matysit ženklus.
Youngstowno važiuokit

GEORGE

UNITED STATES

Lakūnų Fotografijos
Kurie norite įsigyti musų ne- j 

laimingų karžygių lakūnų Da- f 
riaus ir Girėno fotografiją su 
jų lėktuvu “Lituanica” pasisku
binki t iki jų dar Clevelando ko
mitetas turi. Kaina tik 50c., 
visi pinigai eina Dariaus-Girė
no paminklo statymui.
(Iš kitų miestų norėdami įsigy
ti Dariaus-Girėno fotogl’afijas 
kreipkitės į “Dirvą”, pridėdami! 
po 5c už persiuntimą, nes visas 
50c už fotografiją eina į fon-

Galit susidėti keli viename 
po

dą.
mieste ir parsitraukti sau 
fotografiją atminčiai.)

“DIRVA”

“Mano kaipo Gubernatoriaus ėjimas žingsnis j žin
gsnį su Nacionale Administracija nuo Kovo 4-to, 
19.33 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 JUSU PARAMOS

Balsuokit už GEORGE WHITE
FOR UNITED STATES SENATOR

Democratic Primaries, ANTRADIENĮ, RUGP. 14

FOR UNITED STATES SENATOR

X GEORGE WHITE
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 Muši Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 

Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
b Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 

Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS 
ŽINIOS

g

Chicagos antrašas: 1624, So. Western Ave,
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TAUTINEI VISUOMENEI
Susitaikymo ir Seimo Šaukimo Klausimais

yra toki pirmi užsimoji- 
Mes jaučiame kad tokius 
turi ir kitų kolonijų vei-. 
todėl dėsime pastangas

SUDARYTA. LAIKINAS KO
MITETAS

Tautinėje Amerikos Lietuvių 
visuomenėje nebuvo tokio su
irimo kaip dabar yra. Visi no
rime šiek-tiek sueiti į artimes
nius santikius. Norime suben
drinti vidurinės srovės veiki
mą. Ir jeigu veikėjai nesusi
pras tai visuomenė klaidžioda
ma pjovynių sūkuryje pati jie- 
škos išėimo. Ji (tautinė visuo
menė) pasiduos įtakai tų poli
tiniu partijų kurios bus stip
riau organizuotos. Kad tauti
nę visuomenę prie to neprilei
sti, turime rimčiau pradėti 
veikti ir stipriau susiorgani
zuoti.

Darant šias reformas, kai 
kam gal prisieis iš priešakio va
dovybės pasitraukti, bet del vi
suomenės labo reikia daryti 
viskas kas galės suderinti tau
tinių srovių veikimą.

Kad tautinių srovių bendri- 
nimo darbą pradėti, Liepos 18 
d. vakare, Brooklyne, N. Y., 
įvyko Didžiojo New Yorko tau
tininkų ii- tautininkų sandarie- 
čių tuomi klausimu pasitari
mas. Susirinkime dalyvavo 31 
asmuo: P. Venys, J. Paulaus
kas, J. Tysjiava, Dr. J. Valu
kas, A. B. Strimaitis, X. Strum- 
skis, P. Bukšnaitis, J. Andriuš
kevičius, J. Baltus, J. Sagys, P. 
Narvydas, P. Šuipis, E. Rudni- 
kas, Jonas J. šlikas, P. Pačėsa, 
Morkus, Baniulis, Aliukonis iš 
Boston, Mass., Puidokas, Mu- 
činskas, Stanys, Ambraziejus 
P. Pusnikas, Stepanauskas išl

Detroit, Mich., A. Antanavičia, 
A. Povilanskas, Tamašauskas, 
Trečiokas, Budreckas, Sobien- 
ka, Petrulis.

Tai tik pradžia, o jau tik 
daug tautinių srovių darbuoto
jų susirinko. Tai yra įrodymu 
kad visi esame užinteresuoti 
tautininkų reikalais Amerikoje. 
Tame susirinkime kito obalsio 
nebuvo kaip tik: Vidurinių sro
vių bendro veikimo reikalavi
mas. Susirinkime nors daug 
kalbėtasi, bet pas visus buvo 
nuoširdumas bendrai nors Ame
rikos Lietuvių vidurinės srovės 
reikaluose veikti.

Pirmas susirinkime dalyvių 
reikalavimas buvo: kad laikraš
tis “Vienybė” laikytųsi griež
tos tautinės linijos. “Vieny
bės” leidėjai sutiko, ir pavedė 
laikraščio dvasinę kryptį tau
tininkams, jeigu tik bus visų 
bendradarbiaujama. (Tikiu ma
tėte “Vienybėje” paskelbtas 
rezoliucijas, kurias susirinki
mas priėmė.) Be to, buvo pa
kelta klausimas prašyti ir kitų 
tautinės krypties laikraščių kad 
liautųsi tarpusavines peštynes 
ir mėgintų pravesti mintį vie
nyti vidurinės srovės tautinin
kus ir tautininkus sandarie- 
čius.

Aukščiau minėtame susirin
kime tapo išrinktas laikinas 
Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Centralinis Komitetas. Į jį in- 
eina: A. B. Strimaitis, pirmi
ninku, Jonas J. šlikas, vice pir
mininku, A. Antanavičia, I vi- 
ce-pirm., A. S. Trečiokas iždi-

j ninku, J. Sagys sekretorium. 
Valdyba susideda iš tautininkų 
ir sandariečių. Prie jų ineina 
dar septyni komiteto nariai.

Tai 
mai. 
norus 
kėjai
kad sueiti visiems į bendrą vei
kimą.
Amerikos Lietuvių Tautininkų 

Komitetas, 
SAGYS, Sekr.

tam 
pri- 
vei- 
apie

Milžiniška Minia Dalyvavo Lietuvių Dienoje

Linija

Centralinis
J.

PASTABA 
tautinių

KOMITETAS PRITARIA SEI
MUI CLEVELANDE

REDAKCIJOS
Subendrinimas tautinių jiegų 
Amerikoje yra tas darbas kuris 
turėtų rasti pas mus visus prie
lankumo. Ir reikia pastebėti 
kad subendrinimo darbas tik 
tada bus pasekmingas kada tas 
bendrinimas bus daroma tų 
žmonių kurie turi idealą, o ne 
asmeninės naudos jieškojimą.

Todėl labai pageidautina kad 
kaip Brooklyno taip ir kitų ko
lonijų tautininkai ir sandarie- 
čiai sudarytų laikinas valdybas 
savo srityse iš tokių žmonių 
kuriuose yra Lietuvybės kibir
kštis, meilė savo tautos ir su
sirūpinimas musų išeivijos 
kimu šioje šalyje.

Jeigu su gerais norais ir 
Lietuvybės idėja žiūrėsim į 
eiti tai musų Amerikos Lietu
vių Tautinis Seimas CIevelande 
duos naudingų rezultatų.

li-

su 
at-

Galutinis nustatymas 
seimui CIevelande laiko 
klausys nuo Clevelandiečių 
kėjų, kurie kiek žinoma 
tai jau svarsto.

Mums yra žinoma kad Chica- 
goj, Brooklyne, Bostone, Pitts- 
burghe, CIevelande, Detroite ir 
kitose didesnėse ir mažesnėse 
kolonijose yra dedamos visos 
galimos pastangos iš socialistų 
ir jiems prielankių gaivalų kad 
kaip nors pakenkus businčiam 
tautininkų seimui CIevelande. 
Tarp tų kurie nori kenkti tam 
musų vidurinės srovės susiben- 
drinimui yra nekurie ir pasiva
dinę save “tautininkais”, “san- 
dariečiais”. Bet jeigu tautinin
kai ir sandariečiai veikėjai ir 
veikėjos turės geros valios no
rus, mokės arba stengsis at
skirti gerus nuo blogųjų, musų 
susiliendrinimas atsieks pilnų 
pageidaujamų vaisių.

Kada intrigantų, pelnagaudų, 
savo asmeninės naudos j ieško
tojų įtaka sumažės, .tada tauti
nė srovė su gerais norais, ben
dromis pastangomis pradės sa
vo tautinį darbą kuris per ke
lis metus buvo apleistas. Tas 
viskas priklausys nuo musų 
gerbiamų veikėjų gerų norų.

KOKS BUVO KARAS

ris turėjo progos pasirodyti 
“rimto meno” žinovas — ir la
bai aiškiai pasirodė....

Ką darysi, socialistai buvo 
labai alkani, tai pasigrobę va
dovauti šį programą pasidarė 
kelis dolarius maistui. Labai 
apgailėtina kad tokie gaivalai, 
su įvairiomis praeitimis, lenda 
į vadovybę tokių dalykų kuriais 
Lietuviams padaro ne garbę bet 
nesmagumą.

Kada po tokio smarkaus gar
sinimo jie negalėjo sutraukti į 
savo programą nei trijų tūks
tančių publikos, tas parodo kaip 
jie tinka lysti į tokius darbus. 
Jie daugelį žmonių net ir su
klaidino, žiūrėdami savo biz
nio. Rep.

palaikė tvarką iki 4 vai. po pie
tų. Sportininkai, ristikai gerai 
pasirodė. Peoples Furniture 
Co. suteikė garsiakalbius.

Bendrai, imant, Chicagos Lie
tuvių Diena ir Aviacijos šven
tė Dariaus-Girėno paminklo 
fondo naudai išėjo daug sėk
mingesnė negu kas galėjo tikė
tis, 
apie 
bilių, 
kad 
daug.

Pelno Dariaus-Girėno Fondui 
liko apie $600. Tai yra didelis 
pelnas prie tokių didelių išlai
dų kokios turėjo pasidaryti to
kią iškilmę rengiant. Rep.

Chicagos Lietuvių Diena ir 
Aviacijos šventė Harlem Air- 
porte sekmadienį, Rugp. 5 d., 
pavyko labai puikiai. Publi
kos atsiankė tūkstantinės mi
nios. Programas ypatingai bu
vo įdomus, įvairus.

Apie tūkstantis narių Dainos 
Choro po vadovyste komp. A. 
Pociahs sudainavo daug dainų. 
Chicagos ntayoro atstovas pa
sakė gražią kalbą, ir kalbėjo 
kiti aukšti politikoje žmonės. 
Lietuviškai kalbėjo šie: 
Poška, Kapt. P. Jurgėla, ' 
tuvių Tribūnos” red. B. F. 
mons-Simokaitis, “Draugo” 
daktorius L. šimutis, komp. 
Vanagaitis, keletas kunigų, 
prie to Lietuvių Aero Klubo 
pirmininkas 
blis ir kiti.

Aviacijos 
įdomus, nes 
kūnas, Liard, parodė tikrai ste
buklus ore. Jis pasiaukavo sa
vo darbu su mažu atlyginimu 
išlaidų, del to kad jis buvo ge
ras draugas Dariaus ir Girėno 
ir jis buvo budavotojas lėktu
vo kuriuos tiedu musų narsuo
liai skrido į Lietuvą.

Su parašiutais iš aukštumos 
šoko 
naitė, M. Matikaitytė, Ona Ma
yers, J. Urbonas ir J. Vaišvila. 
Visi šokėjai laimingai nusilei- 
o. Publika stebėjosi tokiu mu
sų jaunuolių drąsumu.

SLA. 322 kuopos nariai par
davinėjo Dariaus-Girėno pavei
kslus, parapijų komitetai prisi
dėjo prie palaikymo tvarkos, 
Dariaus-Girėno Legiono Postas

Dr.
Lie-

Si- 
re-
A.
ir

A. Kiela, A. žvir-

programas buvo 
vienas garsus la-

Tik pamanykit, buvo apie 
trys tūkstančiai automo- 
taigi nėra reikalo kalbėti 
publikos suvažiavo labai

SOCIALISTŲ DIENA
Kaip žinoma, Chicagos Lietu

vių socialistų grupelė tą pačią 
dieną vadovavo Lietuvių Dienos 
programą Pasaulinėje Parodo
je. Jie tą programą pasigrobė 
vadovauti pasidarymui sau pel
no. neprisileisdami kitų srovių. 
Jų parengimas išėjo bloznas. 
nes publikos vargiai sutraukė 
tris tūkstančius. Amerikonų 
laikraščiai parašė apie juos vos 
kelias eilutes, pažymėdami kad 
dalyvavo niaršavime 500 
nų.

Programas, išskiriant 
Drangelienės dainavimą,
taip sau paprastai maišalienė. 
šio programo tvarkytoju ir ve
dėju buvo Kl. Jurgelionis, ku-

MIRĖ CHICAGOJE
—Marcijona V e i dmontienė, 

mirė Liepos 20 d., palaidota 
Liepos 24 d. šv. Kazimiero ka
pinėse. Liko duktė ir sūnūs.

—Antanas Zapolskis mirė
Liepos 30 d 
gimęs 
Rugp. 2 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse.
nūs, motina, brolis ir kiti gi
minės.

—Stasė Bajoriunienė mirė 
Liepos 30 d. Palaidota Rugp. 
4 d., šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionė paėjo iš Šilagalio k., 
Panevėžio apsk. ir parapijos. 
Amerikoje išgyveno 21 metus. 
Paliko vyras, du broliai ir kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoj.

—Jonas Kuncis, mirė Liepos 
25 d., palaidotas Liepos 28 d.. 
šv. Kazimiero kapinėse. Liko 
žmona su duktere ir šiaip gi
minių.

Juzefą Černienė, mirė Liepos 
29 d., 45 m. amžiaus. Paėjo 
iš Naujamiečio par., Mazgaiga- 
lio k., Panevėžio ap. Liko vy
ras, duktė, sūnūs, sesuo ir bro
liai. Palaidotas Rugp. 2 d. šv. 
Kazimiero kapinėse.

Liko duktė ir i
Zapolskis

38 metų amžiaus, 
Chicagoje. Palaidotas

Liko žmona, duktė, su-
Koks ištikro 

karas? Tai geriausia žino to 
karo dalyviai. Iš daugelio mi
lijonų tų dalyvių vos tik mažas 
būrelis aprašė 1914-1918 metų 
pasaulinį karą. Anglų kalba 
ta žmonijos rykštė geriausia ir 
vaizdingai aprašyta Ameriko
no W. T. Scanlon’o knygoje, 
“Dieve, Pasigailėk Musų!”

Lietuvių kalbon ją gražiai 
išvertė P. ir K. Jurgėlos. Lie
tuvių spauda gražiai ir aukštai 
Įvertino šią knygą ii- gerą ver
timą. Lietuvių kultūros gyve
nimo žurnalas “Naujoji Romu-! 
va” rašė apie šią knygą:

“Autorius yra didžiulis ko
vų dalyvis. Jam pačiam kaipo 
burininkui teko vadovauti įvai
riose atakose ir didžiausiose ka
ro baisybėse, šioje knygoje jis 
ir pasakoja tuos visus įspū
džius, kuriuos jam teko patir
ti per šešis mėnesius baisiausia 
siaučiančiame karo vulkane. 
Tai ne vien karo dienoraštis ir 
karo žygių bei faktų registra
cija. čia nemaža pagauta ir 
karo psichologijos”.

buvo didysis knygos puslapius. Juos turime 
o. ne 
vieną 
jun- 

ir to
M. Urbonaitė, S. Bačiįl

ašinę-

laikyti daugiau vaizdais 
pasakojimais, nes juos į 
nenutraukiamą grandinę 
gia ne fabula, o tik vieno
paties asmens pergyvenimai ir 
tų pergyvenimų psichologiniai 
motivai. Nors vaizduojama ka
ro pabaiga, tačiau karo baisy
bės dar nėra nei kiek mažes
nės kaip pirmesniais karo me
tais. Gal but tos baisybės dar 
didesnės, nes karo teknika į pa
baigą išaugo į dar didesnę nai
kinančią jiegą. Dujiniai svie
diniai, automatiški šautuvai, 
įvairiausi kulkosvaidžiai, tan
kai, galinga artilerija, aviacija 
ir kitos moderniškiausios prie
monės išėjo į frontą gyvybių 
žudyti. Visi žmogaus proto ir 
rankų valdomi šių žudymo pa
būklų veiksmai labai gyvai pa
gauti šioje karo apysakoje.

žmogaus gyvybė šiame pra
gare priklauso aklam likimui ar 
Dievo Apvaizdai. Kulkų, svie
dinių ir skeveldrų lietuje ir nuo
dingų dujų debesyse išlikti 
sveikam yra tiesiog stebuklas. 
Iš visos Napo kuopos, kiek jis 
atsimena, po šešių mėnesių te
liko bene tik dešimts žmonių.

Visas veikimas vyksta fron- 
. te. Per visus šešis mėnesius 
pasakotojas niekada nebuvo iš
ėjęs iš ribos kur nepasiektų 
priešo sviediniai. Karo baisy
bių, gal but, čia parodyta dau
giau negu kitose knygose. Ta
čiau Scanlono apysakai yra la- 
karakteringas optimizmas, An
gliškas šaltumas ir objektivu- 
mas. čia išlaikoma tam tikra 
dvasios lygsvara.

Knyga įdomi ne tik savo ka
ro phichologijos bet ir strate
gijos bei karo taktikos atžvil
giu. Tiesa, pasakotojas yra 
tik puskarininkis, kurs atski
ruose karo veiksmuose ir deta
lėse nevisada grali pajiegti su
sekti platesnius strategijos dė
snius, tačiau karo lauko žygių 
ir taktikos pavyzdžių parodyta 
labai daug. \

Skaitytojau, ar jau skaitei 
šį įdomų ir šiurpulingą karo 
aprašymą? Ar jau nors kiek 
nusimanai apie tai KAIP da
bar (20-me amžiuje) kariauja? 
Visa žmonija, visų tautų spau
da nuolat tebekalba, teberašo : 
apie naujo didžio karo pavojų. 
Pasiskaitęs šią ir panašias 
knygas geriau nusimanyti koks 
pavojus atskiroms tautoms ir 
visai žmonijai gręsia.

(Šią knygą galite. įsigyti 
“Dirvos” knygyne,). i

buvo

TAUTINIS VEIKIMAS
IR VEIKĖJAI

Po Detroito seimo musų vien- 
minčiams daugeliui atsidarė 
nauji žiūronai, per kuriuos ga
lės matyti savo klaidas, ir kitų 
padarytas, ir gal ne vienas tu
rės pasisakyti, “mano kaltybė”.

Tatgi dabar yra geriausias 
laikas visiems atitaisyti savo 
klaidas ir stoti į naują darbą. 
Nėra tokio žmogausncumgrlal 
Nėra nieko tokio jei žmogus 
ką veikdamas 
apsirikimų, 
padarę 
musų 
Tokius 
laikys
iš savo klaidų pasimokins ir 
prisipažins suklydę, nemesdami 
kaltės ant kitų. Pas mus yra 
džentelmanų, bet prie jų yra 
ir negeistinų gaivalų, kurie pa
tys pridirbę bėdų per savo 
žioplumą arba tiksliai, paskui 
kitus kaltina ir kitiems reikia 
nekaltai atkentėti, 
slėpimasis už keno 
ros daro didžiausią 
pasitikėjimą, kelia
it tt., per ką reikale bendros 
vienybės nėra galimybės susi
taikyti. Tat tie žmonės turėtų 
atlikti visuotiną išpažintį ir sa
vo kaltes paskelbti viešai.

Daleiskim žlugimas keleto 
T. M. D. čekių bei pinigų,' su
rinkimas po $25 
bumo ii- kitokie 
išeiti viešumon 
išrodyti, jei ne

KVIETIMAS VYTAU
TO DID. MUZEJUI

I TALKĄ
Liepos 28 d. Am. Liet. Taut. 

Centralinio Komiteto įvyko su
sirinkimas. Tarėsi šiais klau
simais :

1. Pranešti tautinei spaudai 
Amerikoje apie savo veikimą, 
ir prašyti kad liautųsi tarpu
savines peštynes, o vietoje to, 
pravestame mintį bendrinimui 
tautininkų veikimo.

2. Pasigirdus žinioms kad šį 
rudenį CIevelande, Ohio, ren
giamasi turėti vidurinės srovės 
seimas, Centralinis Komitetas 
pareiškė pritarimą seimui, ir 
jei tikrai tas įvykis planuoja
ma, prašoma susinešti su Cen- 
traliniu Komitetu, ir susitarus

New York, N. Y. j bendrai surengti visų Tautinin-
i ¥ Seimą.

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

“MARIEHOLM”, 
valandos.

Išplaukia iš New Yorko

Kungsholm 
Drottningholm 
Gripsholni 
Kungsholm . . .

Rugp. 18
Rugp. 25

Rugsėjo 6 
. . Sept. 12

Kreipkitės j vietini agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St.

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE

— —

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

u DIEVE, PASIGAILĖK MUSU!”
USD(GOD, HAVE MERCY ON

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

“Dirva” - 6820 Superior Ą’ve, Cleveland, Q.

“Dieve, Pasigailėk Musų!”— 
tai buvo maldos žodžiai kurie 
kritiškiausiais momentais in- 
stinktiviai kildavo iš šimtų ka
reivių krūtinių. Knygos pasa
kojimas prasideda tuo metu 
kai 1918 m. vasarą frontuose 
jail buvo pasklidę gandų kad 
karas baigtas. Daugelis lauk
te laukė karo pabaigos ir žadi
no viltį kad gal vis dėlto sugryš 
sveikas iš 
Tokia viltis 
čių kareivių 
kimas jiems
smūgių parengė, 
zduoti su visu savo reljefišku 
baisumu. Mušis po mūšio, žy
gis po žygio, ataka po atakos 
eina vaizdų vaizdais per visus

verdančio pragaro, 
šildė ir Amerikie- 
širdis. Tačiau li
dar daug skaudžių 

Mūšiai atvai-

Not Just Another
PilITo Deaden Pain

But a wonderful modern medi
cine which acts upon the conditions 
which CAUSE the pain. Take them 
regularly and you should suffer less 
and less each month. PERSISTENT 
USE BRINGS PERMANENT RE- 
LIEF. Sold at all good drug stores. 
Small size 50)!.

LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS

FOR RELIEF AND PREVENTION 
OF PERIODIC PAINS

padaro klaidų, 
Tokių klaidų yra 

organizacijų veikėjai ir 
tautinės srovės vadai, 
veikėjus visuomenė pa- 

džentelmonais jeigu jie

NETEKO $1,000. Juozas Ba
rauskas eidams i karčiamą įsi
dėjo tūkstantį dolarių į savo 
kojinę, o kitus $900 paliko kiše- 
niuje. Kada sugryžo namon, 
kišeniuose tie $900 buvo, o su
dėti į kojines pinigai buvo din
gę, nors jis nebuvo nusiėmęs 
savo kojinių.

uz-
vi- 

rei- 
vy-

Amerikiečiai stebina pasaulį 
savo dangorėžiais, gi Lietuviai 
Lietuvoje trokšta pasirodyti su 
didingu ir visai Lietuvai reika
lingu pastatu: Vytauto Muze- 
jum Kaune. Gryžę iš Kauno 
Amerikon keliauninkai pasako
ja kad Muzejaus didingi rūmai 
daro garbės Kaunui ir visai 
Lietuvai. Muzejus statomas 
ir veik jau pastatytas visuome
nės aukomis. Sienos, stogas 
jau pernai metais buvo baigti, 
šymet įrengta keletas salių ir 
kambarių, į kuriuos perkelta 
Lietuvos istorinių brangenybių 
dalis, švedų liaudies dirbinių 
paroda irgi jau naujame muze- 
juje šią vasarą įvyko.

Iki šių metų galo norima 
baigti muzejaus įrengimą 
siškai. Tam tikslui betgi 
kia 600,000 litų. Lietuvos
riausybė paskyrė iš savo pusės 
300,000 litų, gi antrą pusę vi
suomenė yra prašoma sunešti.

Paskutinį kartą ir Amerikos 
Lietuviai yra kviečiami prisi
dėti. Kiekvieno aukautojo var
das arba pasidarbavusios drau
gijos ar klubo vardas yra už
rašomas muzejaus garbės rė
mėjų knygosna; be to, Lietu
vos Generalinis Konsulatas New 
Yorke kiekvienam aukotojui 
siuntinėja nemokamai gražius 
Vytauto paveikslus.

Nei vienas te nesivaržo au
kos mažumu. Konsulatai mie
lai aukautojams tarpininkaus 
ir pagelbės, betgi dovanas mu- 
zejui galima siųsti ir tiesiog į 
Kauhą adresu:

Vytauto Didžiojo Komitetui 
Kaunas Lithuania

Tebūna amžiams Vytauto pa
minklas (muzejus) visur gyve
nančių Lietuvių vienybės pa
minklas Į

O tas jų 
nors nuga- 
blėdį ir ne- 
neapikantą,

GAL IŠKAS DILLINGER’O 
LAVONĄ

Indianapolis, Ind. — Senukas 
Dillinger’o tėvas nugirdo gan
dus kad buk nušaudo jo sūnaus 
žmogžudžio iš galvos išimta 
smegenys tyrinėjimui. Jisai 
išsirūpino leidimą, iškasti lavo
ną ir ištirti ar tikrai jo sūnūs 
palaidotas be smegenų. Jeigu 
pasirodytų teisybe, senis žada 
j ieškoti už tuos smegenis atly
ginimo.

Pats tėvas, kitas jo sūnūs ir 
sesuo tapo prikalbinti eiti į te
atrus rodytis publikai per visą 
šalį važinėjant. Tos “parodos” 
promoteriai tiki pasidaryti pi
nigų nužudyto visuomenės nie- 
kadėjo vardu.

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

DYKAI BANDYMAS 
NUO

išleidimui al- 
šposai turėtų 
ir kaltininkai 
tai Sandaros

organizacija ima juodą dėmę 
ant savęs.

Keista kad Sandaros prezi
dentas p. Smailis eidamas jau 
antrą tarnystę toje organizaci
joje, ir be abejo žinodamas ka
me dalykas, nebando apvalyti 
savo geros organizacijos veidą 
nuo tų purvų. Malonu butų 
girdėti pono prezidento žodis 
tuo reikalu, nes šiame momen
te tautinio nusistatymo žmo
nėms reikalinga vieningo veiki
mo ir atvirumo.

, a _ _ Sienas iš Narių.

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me- 

. todą nuo Reumatiz-
mo, kurį noriai pa- 

yJ siusime kožnam šio 
laikraščio skaitytojus 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mų sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metodų, kuris pagelbė- 

pasiųsim jums PILNĄ.

prasty, pigų 
jo šimtams.

Mes noriai , ___ ____ _______
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą ~ vaistą 7 dienas, DYKAI, mus< 
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
KAN. KEMEŠIO MEMORANDUMAS

C 1 e v elande viešėdamas. 
Kan. F. Kemėšis, Vilniaus 
Geležinio Fondo pirminin
kas, užsiminė “Dirvos” re
daktoriui apie Amerikos 
Lietuvių liaudį, kuri yra 
patriotiška, ir apie musų 
veikėjus, kurie nemoka tą 
liaudį Lietuviškai vadovau
ti. Gerb. Kemėšis pareiškė 
prieš apleidžiant Ameriką 
paruoš memorandumą pa
tardamas Amerikos Lietu
viams kaip reikia darbuo
tis ir palaikyti Amerikoje 
Lietuvybę nuo išnykimo.

Gerb. Kemėšis tą memo
randumą parašė, pavadin
damas, “Lietuvybės Išlaiky
mo Reikalu”. Jį atsiuntė 
ir “Dirvos” redakcijai. Ra
šinys yra ilgas ir nuodug
nus. Sekančiame numeryje 
pradėsime jį spausdinti.

“An Excursion to 
Lithuania”

“Dirvos” redakcija gavo 
didelę ir labai įdomią knygą 
apie Lietuvą, išleistą Ang
liškoje kalboje, vardu “AN 
EXCURSION TO LITH
UANIA”. Knyga yra 308 
puslapių didumo, paveiks
luota, ii* apima visą kelio
nę ir smulkmeniškus paty
rimus kelionėje ir Lietuvo
je ir prie šalies Latvijoje, 
vieno iš Lietuvos, iš Žeime
lio miestelio kilusio Žydo, 
A. A. Sacks (Lietuviškai, 
Zaksas, kaip jis pasisako.)

Autorius paėjo iš papras
tos Lietuvos miestelių Žy
diškos šeimos. Amerikon
atvažiavo 1910 metais, kaip girinio.
___ • _______________________________ i... i • 1 iRio-vl'i arnfi

rėjimas gero triška iš šir
dies žmogaus kuris pažino 
svetimos šalies, Amerikos, 
puošnų gyvenimą, kurs ga
lėjo, kaipo tokis, į Lietuvą 
ir jos skurdžius žmonelius 
pažiūrėti su pašaipa ir iš 
visko pasityčioti, kaip pa
daro toje pačioje knygoje 
pažymėdamas savo prieti
kius kėliau j an/ per Vokie
tiją, Prancūziją, Angliją.

Ši knyga suvaro į kampą 
visus musų “demokratus” 
kurie lankėsi Lietuvoje pas
tarais laikais ir paskui su- 
gryžę rašė neigiančiai ar
ba laikraščiuose arba net 
išleido knygelę (kaip Mar- 
geris) visko pašiepimui.

Jie turėtų rausti iš gėdos.
Kitame numeryje duosi

me platesnę peržvalgą kny- 
Kas nori ją 

įsigyti, arba paprašyti sa
vo miestų knygynų kad tą 
knygą partrauktų, gali ra
šyti antrašu: Hudson Bay 
Press, 280 Madison avenue, 
New York City. Kaina $3.

APSIDAIRIUSI
Rašo Vyt; Sirvydas.

Vilniui jau Sugalvota 
Planas?

New Yorko “Times” ko
respondentas Maskvoje, W. 
Duranty, kuris, paprastai, 
turi patikimų informacijų, 
savo laikraščiui (Rugp. 1) 
rašo kad Lietuva, Prancū
zijai ir Rusijai padedant, 
iau pagamino planą, kuris, 
sako, priimtinas Lenkijai ir 
Lietuvai, ir kuris išrišąs 
Vilniaus klausimą.

Lietuviai visame pasauly
je labai norėtų žinoti kas 
tai per planas.

ISKARUOTAS Cecil Roth
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis Vairas

(Tęsinys iš pereito num,)

“šiandien Valdo, 
Rytoj Sėdi”

Trys aukšti Lietuvos 
riumenės vadai, kaip rasite 
paminėta “Dirvoje” kitame 
puslapyje, už nėjimą savo 
pareigų laike Voldemari- 
ninkų sukilimo Birželio 7 
d., tapo nuteisti sušaudy
mui, kaip karo lauko įsta
tymas reikalauja. Tačiau 
Lietuvos Prezidentas Sme
tona ir jiems padarė malo
nę, dovanojo gyvybę, ir jie 
pasodinti kalėjima.n.

Šis Prezidento Smetonos 
pasielgimas vėl parodo jo 
didelį pakantrumą ir neno
rėjimą lieti savo žmonių 
kraujo, — net tokių žmonių 
kurie atsisakė jį ginti jo 
priešams nakties laiku pa
darius užpuolimą. Juk tie 
priešai, kaip paprastai da
roma (kaip padaryta, šiose 
dienose Austrijoje su prem
jeru Dollfuss) eina mirti- 
non kovon ir užpuolę val
džios žmones žudo. Volde- 
marininkai (neskaitant pa
tį Voldemarą) galėjo Sme
toną nužudyti.

Taigi, išdidus trys karo 
vyrai, dėvėję puikias uni
formas, garbės ženklais ap
sagstytas, šiandien sėdi su 
kitais nusižengėliais, už ne
ištikimybę šaliai ir savo vy
riausybei. Juk tas jų ap
sileidimas (gal but pataika
vimas Voldemarininkams) 
galėjo paplukdyti Lietuvą 
kraujuose, visai bereikalin
gai! Kodėl Voldemaras bu
vo jiems geresnis negu A. 
Smetona, kuris juos laikė 
aukštose vietose, garbės 
ženklais apdovanojo? Tai 
vis žymė nekuriu žmonių 
nedėkingumo: kąsti tą ran
ką kuri maitina.

ka-

pats sako, labai prastu lai
vu, biednose aplinkybėse, 
nes plaukė laivu 21 dieną. 
Autorius yra 36 metų am
žiaus, matyt prasisiekęs gy
venime, nes dabar važiavo 
Lietuvon pirmoje klesoje.

Knyga parašyta tokioje 
Lietuviškoje dvasioje kad 
tikram Lietuviui sugraudi
na širdį skaitant, o musų 
“demokratai” paskaitę sa
kys kad autorius buvo “fa
šistų papirktas”.

Tokia Lietuvos meilė ir v __ x...
meilė Lietuvos žmonių, vi- galbos mokesčių apsimokė- 
same net blogiausiame įžiu- jimui.

Bagočius SLA. seime ne
pagailėjo dolarių degtinėlei 
delegatų pavaišinimui, kad 
tik už jj balsuotų. Pažiū
rėsim kaip jis atsižiūrės į 
bedarbius SLA. narius ku
riems reikia kelių centų pa-

Nemalonus Kaimynas
Austrijos valdžia surinko 

užtektinai faktų kad nazių 
sukilimas ir Dollfuss’o nu
žudymas buvo Berlino na
zių sugalvotas ir diriguo
tas. Tokių pat faktų turi 
ir Lietuvos valdžia apie 
Berlino kišimąsi j Klaipė
dos krašto vidinius reika
lus, tik tie faktai nepasiekia 
pasaulio spaudos, kaip pa
siekė Austrų surinkti fak
tai.

Tiek tik tenka pasakyti, 
ir Lietuviai ir Austrai turi 
labai nemalonų kaimyną. 
Ramina tik tas kad tas kai
mynas visam pasauliui ne
malonus. Nestebėtina jei 
net šaltoki Anglijos vadai 
pasauliui pareiškė: “Angli
jos ginamas rubežius tai 
Reino upė”, tuomi duodant 
Vokiečiams suprasti kad 
kitame kare Anglai vėl stos 
prieš Vokiečius.

Seimai
Keletas seimų jau atsi

buvo šią vasarą, bet dar ne 
visi.

Rugpjūčio 7, 8 ir 9 die
nomis New Yorke įvyko 
Lietuvos Vyčių organizaci
jos seimas. Rugpjūčio 20, 
21 ir 22 d. Clevelande įvyks 
A. L. R.-K. Federacijos sei
mas, vargoninkų ir kunigų 
sąjungų konferencijos.

Socialistai žinojo. Šiose 
dienose pradėta kelti aikš
tėn kad Prancūzijos radika
lų socialistų partija ir jos 
galva Edouad Harriot ži
nojo kad Staviskis plėšia 
Prancūziją, bet socialistai, 
matomai išvien su tuo plė
šiku veikdami, dalinosi pel
nais ir tylėjo. Staviskio 
toks gausus suktumas buvo 
privedęs Prancūziją prie' 
revoliucijos pereitą žiemą.

VYRAS SU M ATIKU
(Edwin Markham — Vertė Nadas Rastenis)

Sulinkęs nuo šimtmečių svorio jis rymo 
Ant savo matike ir žiuri i žemę;
Praamžių tuštumas veide jo pažymus, 
Jo nugarą slegia pasaulio sunkumas.
Kas džiaugsmui bei kerštui jj taip numarino, 
Padarė beskausmį, netekusi vilties, 
Atbukusį, paiką, kantraus jaučio brolį?
Ir kas atliuosavo jo smakrą brutali? 
Kokia ranka kaktą atgal taip atsiėjo? 
Kas šviesą jo proto užpusti galėjo?
Ar šitokį tvarą pats Dievas sutvėrė 
Ir siuntė valdyti ir jurą ir žemę;
Sekt žvaigždes, j ieškoti danguose galybės;
Ir jausti aistrumą gilios amžinybės?
Ar tas ® čia sapnas ką Jis išsapnavo, 
Kai saules sutvėrė, -kelius joms nuskyrė 
Ant amžių gilybės? Ir peklos gilybėj, 
Pačiam paskutiniam kampe, nėra formos 
Bjauresnės už šitą—garsesnio šaukimo 
Prieš šito pasaulio beaki godumą— 
Už jį kupinesnio ženklais, pareiškimais, 
Plačiais pranešmais gyvenančiai sielai— 
Daugiau pavojingais nelaime šiam svietui.

Kokia gelmė skiria jį nuo Serafino?
Prie darbo prijungtas, ar jaučia, ar žino 
Kas Plato, kur sukasi kelias Sietyno?
Ką reiškia jam aidas dainos debesuose, 
Beauštantis rytas, berausianti rožė?
Per šią bjaurią formą skausmų amžiai žiuri; 
Tragedija laiko jo kuproje tuno;
Per šią bjaurią formą su viltas, apgautas, 
Išniekintas, apvogtas, atmestas svietas, 
Štai, protestą reiškia tvėrimo Galybei, — 
Tas protestas yra kartu pranašyste.

O ponai, galiūnai, valdovai šio svieto!
Ar šitokią tvarką jus davėte Dievui, 
Tą kreivą badyklę, užgesusia siela? 
Ir kaip jus galėsit ištiesti tą formą; 
Grąžinti jam atimtą jo nemarumą; 
Atgal atiduoti aukštynžiurą, šviesą; 
Sužadinti muzikoj, moksle, sapnuose;
Išlyginti didelę šimtmečių gėdą, 
Tokią viliugystę ir amžiną skriaudą?
O, ponai, galiūnai, valdovai šio svieto! 
Ir kaip ateitis atsileis šitam žmogui?- 
Brutali jo klausimą kaip ątsakysit 
Kai viesulus keršto sujudins pasaulį?
Kas bus su karaliais ir jų karalystėm’s— 
Su tais kurie kuprium šį žmogų padarė— 
Kaip šitas Baisūnas kils teisti pasaulį, 
Per šimtmečių šmtmečius kantriai tylėjęs?

Sutartis Baltijos Sąjungai
Londono “Times” Liepos 

11 d. praneša kad Kaune 
Latvijos, Estijos ir Lietu
vos atstovai pasirašė laiki
ną sutartį, kuri nustato 
Baltijos Sąjungai pagrin
dą. Sutarties turinis dar 
nepaskelbtas, nes nepilnai 
sutvarkytas, bet, sako, jo 
tikslas nustatyti kokiu bu- 
du Estija, Latvija ir Lietu
va draugiškai bendradar
biaus savo nepriklausomy
bę ginti ir saugoti. Anglų 
laikraštis spėja, sutartis 
bus paskelbta kai Lietuva 
ir Lenkija susitars Vilniaus 
klausimu.

Svarbus Lietuvai Laimėji
mas

Liepos 6 d. Londone pasi
rašyta Anglijos ir Lietuvos 
prekybinė sutartis, del ku
rios daugiausia laimingai 
pasidarbavo buvęs Ameri
kietis, p. B. K. Balutis, pa
skirtas dabar Londone Lie
tuvos ministeriu. Sutartis 
ne tik Lietuvos ūkio pro
duktams (bekonui, sviestui, 
kiaušiniams) rinką parūpi
na, bet ir suartina Angliją 
su Lietuva. Anglai, papra
stai, gerai savo kostume- 
rius globoja. Stiprus eko
nominiai ryšiai tarp Lietu
vos ir Anglijos tai geriau
sias Vakarų Europoje' Lie
tuvos nepriklau s o m y b ė s 
sargas.

IX.
Judas negalėjo užmigti per visą naktį. 

Jis gulėjo savo kietoje lovoje, vartėsi nuo 
vieno šono ant kito ir negalėjo galvoti apie 
nieką kitą kaip tiktai apie praeitos dienos 
nuotikį. Magdalos Marijos kvepalai dar 
kuteno jo uoslę. Jos sidabrinio juoko kas
kados skambėjo ausyse. Jo akyse buvo 
jos balto kūno ir krutinės vaizdas. Ne
galėjo negalvoti apie ją, negalėjo susival
dyti nepiešęs sau įvairių vaizdų, viso to 
kas butų galėję atsitikti jei jis nebūtų nuo 
jos pabėgęs. Jis buvo patenkintas tuo kad 
nepasidavė jos žavėtingumui, nors kartu 
ir gailėjosi pasišalinęs. Tuo tarpu jautė 
gėdą palikęs ją parpuolusią ant žemės, už
gautą ir įžeistą. Bet, kita puse vertus, jis 
manė kad nebūtų galėjęs atsilaikyti jei bu
tų ilgėliau palaukęs. Ir vėl dar kartą per 
jo mintį parbėgo aiškus galimybių ir kūno 
pagundų vaizdas.

Tikslu nukreipti mintį nuo šitų daly
kų, jis, kaip ir seniau jau buvo pamokytas, 
ėmė mąstyti apie šventą raštą. Bet ir čia 
jis atsiminė tiktai Giesmių Giesmę su jos 
aiškiau ir kitaip jam suprantama prasme: 
“Tavo lupos kai skarlato juosta.... Tavo 
kaklas kaip Dovydo bokštas.... Tavo 
dvi krūtys kaip dvinukės stirnos lelijų ga
nykloje....” Ir pagaliau jis suprato ką 
protingiausiasis karalius turėjo galvoje 
sakydamas kad jis atėjo į sodną ir ten rin-! 
kosi savo myrą. ... Ir vėl jis mąstė apie 
moterį kurią sutiko tą dieną.

Jis krimtosi ir jam buvo liūdna del to 
kad ji, tokia daili, sutverta Dievo paveiz- ; 
du, liko žmogaus gašlumo ir palaidumo in
du. Jis negalėjo suprasti kad tokia dan
giškai daili moteris galėjo būti nedora. Jei 
ji ir nupuolė žemai, vistiek jis negalėjo 

įjos kaltinti. Atsakomingi be abejonės, 
buvo tie septyni velniai kurie ją apsėdo, 
kaip žmonių kalbama buvo. Mokytojas, 
kurs buvo išvijęs velnius iš kitų žmonių, 
tikrai galėtų padėti ir tai moterei ir at
vesti Dievo tarnybon tą kuri dabar tar
nauja šėtonui. Vis tik jo mintyse buvo 
abejojimų, būtent, ar jis sutiktų prisiar
tinti prie tokios moteries

Ryto metą, visiems jau sukilus, Ju
das dar kietai miegojo. Gavęs tinkamą 
progą jis pasivadino seniausį mokinių, 
vardu Simoną, į šalį ir užklausė jo ar Mo
kytojas yra susirūpinęs nusikaltėlių liki
mu.

“Žinoma.”, atsakė žvejys. “Nei vienas 
juk musų nėra tokiu kokiu privalėtų būti. 
Ar nežinai kad ir musų pačių draugas Ma
tas yra buvęs mokesnių rinkėju? ir kad jo 
namuose Mokytojas dalyvavo kitų tokių 
žmonių puotoje? Aišku kad mes buvome 
priversti pasišalinti ir iš Kapernaumo del 
to kad jis atleisdavo nusikaltėliams ir 
draugaudavo su jais! Teisybę pasakius, 
aš esu paprastas žmogus, ir man visa tai 
nepatinka. Ar tas kurs visados buvo ne
kaltas, nėra geresnis už tą kurs atgailėjo 
už savo nusikaltimus ?....”

Judas nesiklausė ilgiau. Jo planas 
pradėjo bręsti jo galvoje. Tą dieną ir si
nagogoje jo mintys blaškėsi, bėgdamos to
lyn nuo maldos ir tikybiškų apeigų. Po to 
kaip buvo perskaitytas Įstatymas, Moky
tojais atsistojo ir pradėjo kalbėti. Kaip 
paprastai, jis kalbėjo su daugybe įvairių 
prilyginimų apie Mesiją , pasiremdamas 
pranašais. Bet ir tai negalėjo tinkamai 
paveikti Judo vaizduotės. Išėjus iš šven
tovės, jis stengėsi užkalbinti Mokytoją. 
Giliai užsimąsčiusį ir užsikalbėjusį jis len
gvai nusivedė jį iki Forumo, kur, kaip ir 
visados, buvo daug žmonių ir tinkamos 
progos jo ■ mokslui • skelbti.Priėjus- prie 
kampo kur buvo įvykęs anądien susitiki
mas, Judo širdis neramiai plakė krutinė
ję, ir jis pats nežinojo nei ką besakąs, nei 
kur beeinąs. Lyg ir stebuklu jam pasiro-

kurs nuo vakar dienos vis dar skambėjo jo 
ausyse.

Mokytojas apsižvalgė, stebėdamasis. 
Nutraukęs kalbą, jis pasuko ton pusėn kur 
girdėjosi juokas. Jiems prisiartinant, kva- 
tulys pasidarė aštrus, nežemiškas, kartu 
su verksmu ir ašaromis, tarytum draskąs 
visą verkiančios ir kvatojančios moters 
kūną. Jiedu priėjo visai arti, ir ji, išgir
dus žingsnius, pakėlė galvą ir pažiurėjo į 
Mokytojo veidą. Bematant ji nurimo ir 
nutilo, tik žiurėjo į jį pilnom savo akim.

Sustojęs trumpai valandytei, jis atsi- 
gryžo ir pažiurėjo į ją. Jo melankoliškas 
ir ramus žvilgsnis apsiautė ją, nukratė lyg 
kiaurai perskriosdamas visą jos sielą. Jos 
veidas pasikeitė, pasidarė ramus ir tykus, 
Iš akių pabėgo jai baimės žymės. Ji visa, 
rodos, persimainė, nurimo. Jos lupų kam
puose rukšlelės, taip aiškios tos rūšies mo
terų veiduose, išsilygino, nutirpo. Moky
tojas praėjo pro šalį, o ji vis žiurėjo į jį ir 
sekė jį savo akim.

Ir visą tą rytmetį Mokytojas neprata
rė daugiau nei žodžio. Judas norėdamas 
patirti ar Mokytojas užsirūstinęs ar ne, 
pažvelgė jo veidan ir pamatė kad jo akys 
buvo pilnos ašarų.

(Bus daugiau)

LOVA IR VAGONAS YRA SAUGIAU
SIOS VIETOS

Mirtį žmogus sutinka visur ir 
laikais, ypač nelaimingoms mirtims nėra 
apribota vietos ir nelaimingų mirčių pa
sitaiko sulyginamai daug visur iy nuo vi
sokių priežasčių.

Lova, kurioje žmogus praleidžia dide
lę dalį savo laiko kaipo paskiroj vienoj vie
toj, pripažinta saugiausia, nes nelaimingų 
mirčių pats per save lovoje žmogus ma
žiausia sutinka (neskaitant naturališkų 
mirčių, nužudymų ir nusižudymų).

Dabar, gelžkelių linijos pasiima sau 
garbę antros saugiausios vietos: pasirem
damos nelaimingais atsitikimais ant gelž
kelių ir skaičiumi žuvusių pasažierių, sako 
kad gelžkelų vagonai yra sekanti po lovos 
saugiausia vieta. Pereitais metais gelžke- 
liai suvažinėjo 16,997,426,362 mylias ir per
vežė 480,717,777 pasažierius, ir iš jų vago
nuose per metus laiko sutiko nelaimingą 
mirtį tik 23 asmenys.
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Pasižymėjęs Lietuvos
Žydas

New Yorko laikraščiai 
rašė apie mirtį įžymaus Žy
dų kalbininko, Phineas Mor- 
dell, 73 metų amžiaus. Jis 
gimęs Žeimiuose, Lietuvo
je, ir vieną metą mokėsi Žy
dų Yešivoje, Kaune. Dau
giau mokslo įgijo tik pats 
per save ir pasižymėjo stu
dijomis Hebrajų kalbos.

Mordell paliko tris sūnūs, 
kurių kiekvienas taipgi pa
sižymėjęs: vienas profeso
riauja Anglijoje, kitas ' ad
vokatu Amerikoje, trečias 
gabus šachmatų lošėjas.

Nedyvai jei Žydai “Gali- 
čionys” ir iš Lenkų gerbia 
Lietuvos Žydus už jų moks- dė tai, kad, priėjus tos pačios vietos, pasi- 
lingumą ir gabumą! 1 girdo ir vėl tas pats histeriškas kvatulys,

BAUDŽIAVOS PANAIKINIMAS
Lietuviai dar daug žino ir girdi apie 

baudžiavą, buvusią Lietuvoje, bet mažai 
ka.s žino apie tai kas ją panaikino ir kada.

Rusijos caras Aleksandras II, kuris 
gyveno nuo 1818 iki 1881 metų, panaikino 
baudžiavą visose žemėse kurios Rusijai 
priklausė. Tuo laiku apskaitliuojama bau
džiauninkų buvus apie 40,000,000. Pir
miausia, Aleksandras panaikino baudžiau
ninkus priklausiusius pačiai valstybei. Tai 
buvo 1858 metais. Po to, Kovo 31 d., 1861 
m., išleido savo garsų ukazą kuriuo įsakė 
paliuosuoti visus privatinių ponų ir dvari
ninkų turimus baudžiauninkus. Visi ver
gai turėjo likti laisvais žmonėmis.

Keistas yra supuolimas tas kad Alek
sandras II savo ukazą pasirašė keliomis 
valandomis pirmiau negu Amerikos prezi
dentas, Abrahomas Linkolnas, kuris taip
gi tą patį metą ir tą pačią dieną paskelbė 
Amerikos gyventojams paliuosavimą ketu
rių milijonų negrų baudžiauninkų-vergų.

Ir antras ypatingas supuolimas yra tas 
kad ir Linkolnas ir Aleksandras tapo nu
žudyti. Linkolnas nužudytas Balandžio 
15 dieną, 1865 metais. Caras Aleksandras 
IT buvo nužudytas Kovo 13 d., 1881 m.

Peterburge, atminčiai caro Aleksan
dro II, buvo išstatyta labai puošni cerkvė, 
kur buvo įtalpinta kruvinas šalitakio ak
muo ir dalis baliustrados ant kurios caras. 
buvo pasirėmęs kada nihilistas jį nušovė.
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LAKŪNAI SKRIDO LAIMIN
GAI IR GRYŽO GARBINGAI
Kaunas. — Liepos 19 d. su- 

gryžo Lietuvos kariški lakūnai, 
atlikę kelionę aplink Europą, 
10,500 kilometrų, kurią pradėjo 
Birželio 26 dieną.

Daugybė žmonių sugužėjo į 
Kauno aerodromą Liepos 19 d. 
lakūnus pasitikti sugryžusius.

Dar prie 18 valandą i aero
dromą lakūnų sutikti atvyko 
niinisteris pirmininkas J. Tū
belis su kitais ministeriais ir 
diduomene bei kitų šalių atsto- 

F vais.
Buvo daugybė ir žurnalistų 

Į ir kitų šalių spaudos atstovų.
Lietuvos karo aviacija savo 

viršininko parskrendant laukė 
Į išsirikiavus. Atjojo kavaleris

tų kariūnų buris, atėjo ir su
važiavo daug kariumenės. Vi
si susirinko vienu tikslu: šir
dingai pasveikint tuos kurie 
musų tėvynės garbei leidosi Į 
didelį žygį ir tą žygį garbingai 
atliko. Ištikro, keisti tie musų 
nedidukės tėvynės sunai. Vie
ni perskrido, o kiti dar rengia- 

, si skristi per retai nugalimą 
Atlantiko vandenyną, treti, štai 
patys 
Kaune 
aplink 

Įkytose
šiltą susidomėjimą!
karo aviacijos žygis pasauliui 
parodė Lietuvio proto pajiegu- 
mą, ryžtumą, patvarumą.

Jie gryžo iš Maskvos, kuri 
buvo paskutinis jų aplankymo 
punktas.

Kada iš Jonavos (netoli Kau
no) pranešė kad lakūnai pro 
ten praskrido, visi susirinkusie
ji nukreipė akis į tą pusę. Mi- 
nuta ir dvi praeina, o lakūnų 
vis dar nematyt. Koks tai štu- 
korius lakūnas pareiškė skiriąs 
dovaną tam žurnalistui kuris 
pirmas lėktuvus pastebės.

— Jau! — iškarto nuaidi per 
Btūiią. Ištikro, toli žydrioje 
■vasaros mėlynėje pasirodo trys 

taškai, kurie atrėjo. Laukusius 
apėmė džiaugsmas.

Gražiai susirikiavę trys žali

pasidirbdino lėktuvus 
pasigamino, ir apskrido 
Europą, palikdami atlan- 
vietose nusistebėjimą ir 

Šis musų

SUPERIOR SHOE 
REPAIR 

GERIAUSIAS DARBAS — 
KAINOS PRIEINAMOS

Pabandykit mus ir busit patenkinti. 
6402 Superior Avenue

paukščiai jau virš aerodromo. 
Minia sveikina lakūnus, mojuo
dama. Lėktuvai išdidžiai ap
suko ratą, vieną, kitą. Nusi- 
eidę arčiau žemės, lėktuvai vie
nu mostu įspūdingai išardė 
darnią rikiuotę, ruošėsi nutūp
ti. Vienas po kito žali paukš
čiai nutupė ir aerodromu atbė- 
gėo prie estrados, kur jų laukė 
vyriausybė, kariumenės vado
vybė. Tuojau iš pirmo lėktu
vo iššoka Pulk. Gustaitis, po 
valandžiukės ir kiti lakūnai. Iš 
estrados išlipa ministeris pir
mininkas ir kiti viršininkai ir 
eina arčiau, lakūnų pasitikti, r 
širdingai sveikina, paspaudžia 
ranką parkeliavusiems. Lakūnų 
veiduose matyti neslepiamas 
džiaugsmas. Tuoj pat Pulk. 
Gustaitis apkraunamas rožė
mis. Jų atsinešė atvykusios 
pasitikti lakūnų žmonos ir la
kūnas pagerbti atėjusios Kau
nietės. Pulk. Gustaitis glėbį 
rožių pasidalino su kitais savo 
draugais lakūnais.

Aviacijos viršininkas , Pulk 
Gustaitis pasisveikino su išsi- 
kiavusiomis aviacijos dalimis, 
kartu su kitais skridimo daly
viais praėjo pro publiką, jos 
širdingai sveikinami.

Iš aerodromo lakūnai kartu 
su vyriausybės nariais buvo 
nuvežti aviacijos karininkų ra- 
movėn, kur buvo surengta už
kandis.

žurnalistų apsuptas, Pulk. 
Gustaitis pasakė kad viskas se
kėsi laimingai. Lėktuvai savo 
uždavinį atliko labai gerai. 
Lakūnai neturėjo nei atsargi
nių dalių, bet jų ir nereikėjo. 
Išlaikė kelionės tvarkraštį iki 
minutų. Vienas lengviausių 
skridimo etapų buvęs per Bal
tijos jurą, o sunkiausias — iš 
Kopenhageno į Amsterdamą. 
Teko susidurti su tirštu ruku. 
Kai kur reikėjo skristi virš de
besų, o kai kur nusileidus 30— 
50 metrų. Per Apeninų kal
nus skrendant buvę gana kar
šta, bet užtat Alpų kalnuose 
buvę tikrai malonus, gaivinan
tis šaltas dušas. Karpatai po 
Alpų pasirodė visai menki kal
nai.

Kapt. Liorentas pareiškė: — 
Kelione esu labai patenkintas. 
Džiaugiuosi kad turėjau laimės

joje dalyvauti. Kaip lakūnui, 
ši kelionė man davė daug paty
rimo įvairiose sąlygose. Savo 
gabumus neteko perdaug nau
doti, nes lėktuvai buvo puikiau
si, motorai dirbo be kliūčių.

Kapt. Namikas sakėsi net 
nežinąs kaip tą kelionę apibu
dinti. Kaip oro žvalgui jam 
buvo įdomiausia skristi per kel- 
nus. Ore pasilsėdavę, nes že
mėje beveik nebuvę laiko nei 
parūkyti. Ambo (Pulk. Gus
taičio išrasti lėktuvai) įrodė sa
vo patvarumą ir “aristokratiš
kumą” ....

Leit. Marcinkus pasidžiaugė 
kad kelionė puikiai pasisekė. 
Eskadrilė buvus labai punktua
li. Kelionėje teko patirti la
bai daug širdingumo. Visur 
buvo sutinkama labai iškilmin
gai. — Kur mes skridome visur 
mus vadino draugais. Tą šir
dingumą parodė karo vadovy
bės ir visuomenės. Įdomiausia 
buvo skristi per jurą. Visi 
pripažino kad Anbo puikus lėk
tuvai. Netikėtas bet iškilmin
gas priėmimas buvo Viennoje 
(Austrijos sostinėje), kur del 
laiko stokos labunai buvo ma
nę sustoti tik benzino pasiimti.

“L.A.”

KANDIDATAS J OHIO 
GUBERNATORIUS

le- 
e- 
nj 
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Atdara 
dieną.

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
mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, ap
saugoja plaukus nuo slinkimo. Pa
sekmės garantuotos arba pinigai su
grąžinami.

iki 9 vai. vakare kas

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Pienine ir keptų dalykų krautuve, j 

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

JUROS DIENA
Lietuviai labai atsitolinę nuo 

juros. Tą pastebėdami Lietu
vos veikėjai deda pastangas 
atkreipti žmonių akis į jurą. 
Lietuva turi keliolika kilomet
rų juros pakraščio, kuriuo ir 
privalo naudotis.

Tiesa, Lietuviai naudojasi 
Baltijos jura, ypač Lietuvos 
ponija, vasaros laiku, maudy
muisi, bet tuomi visas patrau
kimas prie juros ir baigiasi.

Suprantant juros svarbą ir 
kraštui ir žmo'nėms, tam tikri 
asmenys pradėjo rūpintis apie 
patraukimą žmonių jura nau
dotis, auklėtis, ir jau kelintas 
metas vasaromis rengia įvai
rias iškilmes pajūryje: tai Ju
ros Skautų (kuriuos pasisten
gė suorganizuoti), tai šiaip iš
kilmes.

šią vasarą Juros Diena buvo 
surengta Liepos 22 d. švento^ 
sios upės uoste (14 kilometrų 
į šiaurę nuo Palangos), šventė 
suruošta su įvairiu programų, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
Respublikos prezidentas.

Tos dienos pelnas paskirta 
Lietuvos pajūrio žvejų savišal
pos ir mirties fondui.

Prie to Lietuvoje eina plati 
agitacija už steigimą Lietuviš
ko prekybinio laivyno.

PARSIDUODA KRAUTUVE
8813 Superior avė., pienine ir de

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

Zimerman, 4233 E. 131 St.

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

THE ZONE LAUNDRY CO.
Mes atvažiuojame į namus ir paimame iš visų miesto 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
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WILKELIS FUNERAL HOME |
Licensed Funeral Director E

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok S 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
S lygus, be tsižvelgimo j kaštus. SS.
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo> £ 
E derniškas. E ;
5 HEnderson 9292 1
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GAUNA PO $27. Apskrities 
lėšomis šelpiamos šeimos per 
Rugpjūčio mėnesį gaus pašal
pų po $27. Yra net 36,780 šei
mų tuo budu palaikomų. Pa
vieniams bedarbiams vyrams 
moka po $8 į mėnesį.

Prie to, 1,500 pavienių vyrų 
bus pastatyta dirbti, taigi viso 
dirbs 3,000 pavienių vyrų ir 
jau dirba 6,500 šeimų palaiky
tojų apskrities ir miesto dar
bus.

Visoje Ohio valstijoje šiuo 
tarpu yra apie šešta dalis gy
ventojų užlaikoma valstijos šel
pimo pinigais. Dabartiniu be
darbių šelpimo kursu imant, 
valstijai į metus kaštuos apie 
$65,000,000.

Prie šios sumos nepriskaito- 
ma senatvės pensijos, arba pa
šalpos gaunamos našlių ir ak
lųjų bei kaštai tų kurie užlai
koma šiaip valstijos įstaigose.

Nuo Rugpjūčio 15 d. prasi
deda Clevelande išdirbimas ap
sivilkimo reikmenų bedarbių 
šeimoms. Darbas bus po va
dovyste federalių šelpimo di
rektorių. Clevelande bus gami
nama apvalkalai vyrams ir mo
terims, kojinės visai šeimai ir 
šiaip reikmenys namams, žie
minius ploščius gamins Cincin
nati, o lovoms matrasus Tole- 
doj. Tuose darbuose bus ima
ma dirbti bedarbiai.

NUTARTA SALĘ GRAŽIN
TI. Rugp. 6 d. Lietuvių salės 
šėrininkų ekstra susirinkime li
ko nutarta pradėti kelti fondas 
Lietuvių salės skiepo pagražini
mui sulyg išgalės. Išrinkta to 
fondo kėlimui komisija, kuri 
veiks po vadovyste salės ben
drovės direktorių.

Kaipo pirmą pradžią, nutarta 
rengti didelis vakaras Rugsėjo 
23 d. Lietuvių salėje. Rep.

STANDARD BANKAS žada 
mokėti dalį pinigų, apie $550,- 
000 sumoje, savo depozitoriams 
pradedant Rugp. 15 d.

MAISTAS BEDARBIAMS
Federalės valdžios bedarbių 

šelpimo administracija per pra
eitus 10 mėnesių patiekė Ohio 
valstijai 31,000,000 svarų (15,- 
500 tonų) įvairių maisto pro
duktų išdalinimui bedarbiams.

Per 10 mėnesių iš federalės 
valstijos gauta 18,635,090 sva
rų kiaulienos, 1,005,650 svarų 
taukų, 3,430,470 svarų sviesto, 
274,000 svarų sūrio, 7,024,052 
svarai miltų,' 1,204,224 svarai 
grūdinių valgomų dalykų, 17,- 
608 maišai rukščių vaisių, 248.- 
780 svarų pupų, 99,100 galio
nų sirupo, 30,000 svaro žolių 
sėklų, 172,475 tonus kuro ir 
64,800 blanketus (užsiklojimo).

OHIO VALSTIJOS degtinės 
monopoliuose tapo nupiginta 
degtinės kaina.

Kovotojas už Paprastų Žmonių Reikalus

BALSUOKIT IR REMKIT

Wm. G. Pickrel
FOR GOVERNOR

Demokratų Primaries Rugp. 14 d.
4.’ ' '
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Į DKLI.A C. JAKUBS | 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Lithuanian Funeral Home B
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E

kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 

f tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbuėių. Kainos sąžinin- 

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 f
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WILLIAM G. PICKREL
Tarp žymesnių kandidatų Demo

kratų partijos nominacijoms į Ohio 
valstijos gubernatorius yra William 
G. Pickrel iš Daytono, buvęs lieute- 
nantas gubernatorius.

1928 metais jis buvo paskirtas 
lieutenantu gubernatorium per Gov. 
Vic Donahey ir 1930 metais buvo 
nominuotas ir išrinkąs lieutenantu 
gubernatorium. 1932 metais jis vėl 
buvo nominuotas bet išsitraukė del 
mirties dviejų jo teisių partnerių, 
kadangi reikėjo sutvarkyti savo pri
vatinį. biznį.

Tačiau jo tarnavimas kaipo lieu- 
tenanto gubernatoriaus prie Vjc Do
nahey ir George White davė jam 
progos susipažinti su Ohio valstijos 
reikalas kuogeriausia. Jis žino šios 
valstijos reikalavimus ir, nors ne
prižada juos visus antsyk išspręsti, 
tačiau pasitiki kad tinkamu valsti
jos reikalų vedimu galima daug ko 
pagerinti.

Jis prijaučia darbo klesai ir vedė 
smarkų vajų už Senatvės Pensijos 
įstatymą Ohior. valstijoj. Tas įstaty
mas dabar ineina galėn.

Pickrel tvirtai tiki į Prezidento 
Roosevelt’o socialinio teisingumo 
programą ir sako kad šalis gali bū
ti stipri ir visuomeninis pagrindas 
tvirtas kuomet visi žmonės bus pa
sitenkinę ir aprūpinti.

Jis tiki kad viešų reikmenų įsta
tymas Ohio valstijoje turi būti pa
keistas didesniam apsaugojimui nau
dotojų gazo, elektros; telefono ir 
transportacijos.

(Pickrel for Governor Committee)

480 UŽMUŠTA DARBUOSE.
Ohio valstijoje šymet per pir
mą pusmetį prie įvairių darbų 
sutiko mirtį 480 darbininkų — 
daugiau negu pernai tą patį 
pusmetį, nes šymet daug dau
giau darbininkų dirba.

Visokių susižeidimų prie dar
bu per pirma pusmetį buvo 
76,137. _ _________

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Dr S. L Tamošaitis
(THOMAS)

DANTŲ GYDYTOJAS
Sugryžo iš Europs ir prak
tikuoja senoj vietoj

6902 SUPERIOR AVE.
Tel. ENd. 1378.

Ofiso telefonas 
ENdicott 1378

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438—-----

Kandidatas i County 
Treasurer

LOUIS PETRASH
Ateinančiose nominacijose Rugpjū

čio 14 d., tautinės grupės Cuyahoga 
Apskrityje turės progą pasikelti sa
ve stodamos išvien už Louis Petrash 
nominavimui jo Apskrities Iždinin- | 
ko (County Treasurer) vieton. Jis'

yra Demokratų organizacijos užgin
tas kandidatas.

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

Bet yra dar viena priežastis ko
de! 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.)

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

COSMOPOLITAN LEAGUE
of Cuyahoga County

indorsuoja sekančius Demokratų partijos kandi
datus į įvairias valdiškas vietas ir prašo

Lietuvius balsuoti už juos
Rugp.-August 14 dieną:

The. Cosmopoitan Democratic League of Cuyahoga County tūlas laikas 
atgal rekomendavo Demokratų Ekzekutiviam komitetui šiame Apskrityje 
sekančius narius indorsavimui atstovais į House Representatives:

STATE REPRESENTATIVES
WM. M. BOYD
JOHN T. DeRIGHTER
JOHN A. DOMBEK 
LODY HUML

MARZEL LEVAN 
JOSEPH J. OGRIN 

STANLEY J. ZABLOTNY 
STEPHEN A. ZONA

Smagu pranešti kad Demokratų Partijos peržiūrėjimo komisija tuos 
visus kandidatus indorsavo. Prie to Demokratų Ekzekutivis Komitetas 
indorsavo sekantį sąrašą:

Į "APSKRITIES (COUNTY) VIETAS
COMMISSIONER .............................................. JOSEPH F. GORMAN
PROSECUTOR ............................................. FRANK T. CULLITAN
COUNTY CLERK .................................................. JOHN J. BUSKER
SHERIFF ......................................................... JOHN M. SULZMANN
RECORDER .................................................. DONALD F. LYBARGER
TREASURER ..........................................................  LOUIS PETRASH
AUDITOR ........................................................... JOHN A. ZANGERLE
CORONER .................................................. DR. SAMUEL R. GERBER

STATE
JOHN R. DAVIS 
BERNARD J. McCLUSKEY 
JAMES METZENBAUM

SENATORS
KEITH LAWRENCE 

BERT T. McINTYRE 
W. J. ZOUL

Earl Bartcn 
WM. M. BOYD 
Patrick Butler 
Frank J. Carroll 
Hiram H. Cully

JOHN T. DeRIGHTER

STATE REPRESENTATIVES 
JOHN A. DOMKEK 

Tom L. Gallagher 
Sydney, A. Hesse 

Wm. Hudlett
LODY HUML STANLEY J. ZABLOTNY 

MARZEL LEVAN STEPHEN A. ZONA

JOSEPH J. OGRIN 
Nicholas Schiesler 

Alma Smith 
Frank R. Uible

Demkratų nominacijose gubernatoriaus vieta atvira. Lieutenantu Gu
bernatorium ši organizacija užgiria Harold G. Mosier. Valstijos Sekreto
rium, Thomas Martin, United States Senatorium, Gubernatorius George 
White. Congressman-at-Large, Stephan M. Young ir Give Joy Wright. 
Congressman iš 22-ro distrikto, Wm. Dixon.

Demokratų Ekzekutivis komitetas paliko lenktynes į Kongresą 21-me 
Distrikte atviras, bet Cosmopolitan League indorsuoja ii’ ragina visus pa
remti JOHN J. BABKA.

Apskrities sąraše rasite vardą Louis Petrash, kandidatas į County 
Treasurer vietą. Mes prašome visų paremti Mr. Petrash į tą vietą. No
rėdami ne tik pakortoti bet ir ypatingai pažymėti, čia dar kartą nurodo
me vardus kandikatų ir į kokias vietas jie eina kuriuos Cosmopolitan De
mocratic League ypatingai nori matyti išrinktais:

Congressman, 21st District ............... JOHN J. BABKA
County Treasurer ................................. LOUIS PETRASH
State Senator ...................................................... W. J. ZOUL

STATE REPRESENTATIVES:
Wm. M. Boyd John T. DeRighter John A. Dombek

Lody Huml Marzel Levan Joseph J. Ogrin 
Stanley J. Zablotny Stephen A. Zona

COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE OF CUYAHOGA COUNTY 
Felix T Matia, President Emil Crown, Secretary
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Editor—Peter Skukas

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

LIET. KULTŪRINIO DAR
ŽELIO Sąjungos svarbus susi-J 
rinkimas bus laikomas penkta-: 
dieno vakare, Rugpjūčio 10 d., i 
nuo 8 vai., Lietuvių salėje.

Jau gauta iš miesto valdy
bos žinia kad Lietuvių Darže
lis bus toliau statomas ir kad 
paskirta iš valdžios darbinin
kai to darbo varymui. Mums 
reikia prisiruošti parūpinti vis- Į 
ką ko iš musų bus reikalauja
ma, todėl visi draugijų atsto
vai prašomi pribūti. Jeigu vis
kas eis tvarkiai, šį rudenį ga
lėsime turėti Darželyje dideles 
iškilmes. Valdyba.

I. I ET. I)EMOKRAT I 
KLUBAS

indorsuoja šiuos Demokratų partijos kandidatus 
nominacijose Antradienį, Rugp.-Aug. 14

United States Senator .............................................. GEORGE WHITE

Congress-at-Large
OLIVE JOY WRIGHT STEPHEN M. YOUNG

Congressman 20th District ........... JOSEPH C. BREITENSTEIN
Secretary of State .......................................... THOMAS J. MARTIN

STATE SENATORS
JOHN R. DAVIS KEITH LAWRENCE
BERNARD J. McCLUSKEY BERT T. McINTYRE
JAMES METZENBAUM W. J. ZOUL

LITHUANIANS HERE 
and THERE

Late last Sunday, Cleveland was 
host to a group of Chicagoans who 
were en-route to the K. of L. Con
vention in New York. Reverend 
Katauskas, of the Marquette dis
trict parish, Jack Juozaitis, athletic 
magnate of the same parish, Mr. 
Valonis, connected with the Metro
politan State Bank at Chicago, Peter

Poška,
young journalist and active organ
izer of the K. of L. were in the 
party 
were 
took 
home
then lodged at the home of Mr. Geo. 
Lucas where they left early Monday 
morning for New York.

Last Call to the Akron 
Lithuanian Šoriai

Those living in Akron, who do 
! not have cars take Wooster-East 
, Ave. bus and go as far as stop 97, 

Chib Picnic j from this PO‘nt You wi'l receive free 
■ transportation to the picnic grounds.
irom cilia pviut juu win let. 

I transportation to the picnic

STATE REPRESENTATIVES

Beinoris, athlete, and Mr.

participate in Akron’s most 
picnic. Oh looky! looky! I 
what we are going to have I 
inevitable picnic. A beauty | 
the contestants wearing sport 
otherwise disqualified. The

BASEBALL
į Thre<
Į pitcher

and 
are the 
team to

topnotch fielders
strong arm
Brazis Bros.
class B limelight on

a

motoring to New York. They 
met by Mr. Peter Skukas who 
them to Miss Mary Zupca’s 
where guests were partied and

F. KAZLAUSKAS su šeima 
penktadienį išvažiuoja į Chica-1 
gą savaitei laiko pasisvečiuoti.1 
Kazlauskas seniau Chicagoje ‘ 
gyveno.

VIENAS UBAGĖLIS vietos' 
lapelyje pasigenda negavęs j 
“Kalėdų Kaselės”, kurias “Dir- ' 
va” biedniems dalino pereitas j 
Kalėdas. Kodėl neatsikreipei 
tada, drauguti, butum gavęs i 
kaip gavo visi tie kurie kreipė
si. Dabar reiks palaukti kitų 
Kalėdų. - Gavęs.

Earl Barten 
WM. M. BOYD 
Patrick Butler 
Frank J. Carroll 
Hiram H. Cully

JOHN A. DOMKEK 
Tom L. Gallagher 
Sydney A. Hesse 

Wm. Hudlett

. JOHN T. DeRIGHTER

JOSEPH J. OGRIN 
Nicholas Schiesler 

Alma Smith 
Frank R. Uible

CLEVELAND

LODY HUML STANLEY J. ZABLOTNY
MARZEL LEVAN STEPHEN A. ZONA

APSKRITIES (COUNTY) SĄRAŠAS
TREASURER .............................:............................ LOUIS PETRASH
RECORDER .................................................. DONALD F. LYBARGER
SHERIFF .......................................................... JOHN M. SULZMANN
CORONER .................................................. DR. SAMUEL R. GERBER
COMMISSIONER .............................................. JOSEPH F. GORMAN
PROSECUTOR ...........................f................. FRANK T. CULLITAN
COUNTY CLERK .................................................. JOHN J. BUSKER
AUDITOR ........................................................... JOHN A. ZANGERLE

People have often passed 
Palace of Ice Cream at Superior and 
East 110 th Street. The Franklin 
Creamery Company. Here the high
est quality of ice cream is served 
in the largest quantity and with the 
most courteous of service. Reason— 
Miss Helen Dunbar, Henry Williams 
and William Muche are partly re
sponsible for the well being of the 
guests. They-" are experts in ice
cream mixtures as a bartender is 
of Cocktails.

that

The Akron Lithuanian Social Club 
issues its “LAST CALL” for every
body to 
superb 
Here is 
at this 
contest, 
dresses,
winner, will receive a .trophy and also 
the honor of being Miss Lithuania 
of Ohio, there will also be a second 
and third choice, each receiving a 
prize. The judges of this contest 
will be Mr. Peter Skukas from Cleve
land, a young newspaper spiller. 
Mr Martin Subanis of Youngstown, 
a well knowyi former secretary of 
S. L. A. Mr. William S. Ketres of 
Greensburg, a well known engineer 
of aeronautics, Mr. 
one of the better 
graphers of Akron,
judges you can’t lose.

There will be a fatmens’ 
tug of war, between married 
single men, womens ballon 
womens 50 yard dash, childrens 
race, three-legged race ; 
other forms of events 
Wrestling by professional 
dancing, singing, comic 
ment, refreshments, prizes 

wheels and what not.
lets all come out to Amelians 
this Sunday August 12th and 
ourselves at the expense of

Peter
known

With

Stivas. 
photo- 
these

LANKĖSI Clevelande Chica- 
giečiai Povilas Binkis ir Juozas 
Kasparas, brolis vietinio bar- j 
zdaskučio Vinco Kasparo. Jie 
aplankė savo draugus ir apsi
lankė “Dirvos” redakcijoje. P. 
Binkis padovanojo dolarį “Dir
vos” parėmimui.

Iš Norwood, Mass., lankėsi 
pas savo draugus ir apsilankė 
redakcijoje Vincas Putrimas.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBAS CUYAHOGA COUNTY 
John T. DeRighter—Prezidentas.

JOHN T. DERIGHTER
Charleroi, Pa.

race, 
and

race, 
shoe 

and many 
for all. 

wrestlers, 
entertain- 

i games of

■ee
• with a 

reason fol- the 
be kept in the 
the sandlots.

Manager Gilmore Young believes 
the young men who are accredited 
with being the mainstays of the 
team will find greater fame on the 
baseball diamond in the next few 
years. Young has handled three such 
championship teams in six years.

The young men who are the stars 
are: Walter Juskiewicz, who has
committed only one error in more 
than 60 chances; Johnny Wojch and 
Greenwald, outfielders with hitting 
marks close to 400. The star hurler 
is Ray Zawadski, who holds two 
decisions over class A teams.

Vote for
John T. DeRighter
Candidate for State Representative

August 14th when you go to the 
polls to vote make it your first duty 
to support the Lithuanians by voting 
for John T. DeRighter, for State 
Representative. Mr. DeRighter has 
the backing of the local Democratic 
organizations and Clubs. Your sup
port will be appreciated.

Kandidatas i 
County Recorder

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BAS rengia mass mitingą pir
madienio vakare, Lietuvių sa
lėje. Lietuviai prašomi kuo- 
skaitlingiausia dalyvauti.- Bus 
žymus kalbėtojai.

Lietuvis kandidatas 
i

STATE REPRESENTATIVES
Demokratų sąraše

Visi Lietuviai privalo eiti balsuoti
Antradieni, Rugpj.-Aug. 14 

paprašyti Demokratų sąrašų ir su
siradę ten musų Jono vardą pade-

According to earlier reports, Miss 
Sue Russel, of Charleroi, will be 
married August 20th to Mr. Serguis 
married August 20th to Mr. Sergius 

Miss Bernice Russel, of Cleveland, 
will be brides maid for her cousin 
the bride-to-be.

skili,
So 

farm 
enjoy
the Lithuanian Social Club.

From Cleveland take route (4) 
till you come to route (8) then take 
route (5) to stop (9) and then fol
low signs. Those living points north, 
south, east and west will be instruct
ed by mounted police, and gas station 
attendants. JAMES METZENBAUM

1. Jis geriausia tinka tai svarbiai 
vietai, kadangi yra baigęs kolegiją 
ir praktikavo kaipo advokatas Cleve
lande per 11 .metų.

DONALD F LYBARGER

2. Jis pastatė Recorder’s įstaigą 
ant biznio pagrindų.. dikčiai pageri
no patarnavimą publikai ir visiems 
kas tik ateina i tą staiga patarnau
ja greitai ir mandagiai.

Kandidatas Į 
Ohio State Senat

Donald F. Lybarger, kuris dabar 
yra County Recorder. Cuyahoga Ap
skrityje, Ohio, užsitarnauja būti vėl 
nominuotas iš Demokratų partijos ir 
išrinktas j tą pačią vietą del sekan
čių priežasčių:

LAIKYKIT TEISINGUMĄ, ATSAKANTUMĄ 
ir MANDAGUMĄ

Apskrities Iždininko (County Treasurer) Ofise
IŠRINKIT VĖL

DEMOKRATŲ Mass mitingas į 
rengiamas Lietuvių salėje šio 
penktad. vak. Rugp. 10. Rengia | 
kelių tautų grupė kuri remia 
John J. Boyle į apskrities iždi
ninkus. Kalbės ir kiti Demo
kratai "kandidatai ir kalbėtojai.

John T. DeRighter ti kryžiuką ties juo.

“Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus

“APDŪMOJIMAI”
LIGONINĖJE IR NAMIE BESIGYDANT

COUNTY TREASURER

DIDELIS PIKNIKAS. Liet. 
Demokratų Klubas rengia pik
niką su politiškomis kalbomis 
šį sekmadienį, Rugp. 12 d., vi
siems žinomos naujos parapijos 
sode, ant Neff road-

GRYŽUS iš ligoninės ir bai-[ mas, bruzdėjimas, darbavimasi.

DEMOKRATŲ PRIMARIES — RUGP.-AUGUST 14, 1934 
išvijo taksų grobikus iš vals- 
ir apskrities ir išgelbėjo na- 
mažų namų savininkų, 

šekiai

GERAI PAVYKO. Pereitą 
šeštadienio vakarą surengtos 
vakaruškos Malinausko farmo- 
je, Jono T. DeRighter kampa
nijos naudai pasisekė puikiai. 
Rengimu daugiausia darbavosi 
Jonas Verbela su žmona. At
silankė dikčiai žmonių.

giant sirgti namie, vieną dieną 
girdėjau dainuojant per radio 
Julių Krasnicką. Jis dainavo 
savo amžiną dainą: “Visur ty
lu, visi jau miega. .. . tik aš 
vienas. .. . blaškausi vienas— 
neramus....” Gaila nabago, 
kodėl kokia senmergė nesusi-

Tai buvo 16 metų atgal.
Tada tuo pačiu laivu Lietu

viai surengdavo išvažiavimus į 
Cedar Point, ir kartais sureng
davo suvažiavimus su Detroi- 
tiečiais į Put-in-Bay. Kas ką 
rengdavo visada turėdavo daug 
darbuotojų ir daug publikos

“DIRVOS” PIKNIKAS.
“Dirva” rengia įdomų pikni- 

niką, ir štai tos pikniko ypaty
bės :

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

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

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

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

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

Piknikas bus Rugsėjo-Sep- 
tėrnber 9 dieną.

Vieta: Naujos Par. darže, 
18022 Neff road.

myli ant jo ir neužbaigia jo 
vienatvės ?. .. .

AČIŪ VISIEMS! Kaip tik 
pradėjau po ligos išeidinėti ir 
ateiti į redakciją, užeidami dau
gybė Lietuvių, vyrų ir moterų, 
pamatę mane, klausinėjo kaip 
einasi, kaip sveikata, ir palai
dinėj o net daugiau negu dakta
ras, kaip užsilaikyti, ką gerti 
ir ką valgyti, kaip save prisi
žiūrėti po operacijos, kad neat- 
krisčiau, kad kas kito neatsb 
tiktų, ir net kad nenumirčiau! 
Iš to patyriau kaip daugybei 
rupi kad aš gyvenčiau ir dar- 
buočiaus su jais ir jiems, taigi 
keleto tų kurie manęs “nemy
li” visai nepaisau.

CEDAR POINT. Dešimtą sa
vaitę po operacijos, kada jau 
jaučiausi pilnai tvirtas, išva
žiavau laivu į Cedar Point po
rai dienų pasiliuosuoti nuo vi
sokių redaktoriškų ir bizniškų 
ir politiškų minčių.

Laivu beplaukiant, pradėjo 
atgryžti senos praeities mintys 
— mintys iš tų laikų kaip tik 
ką dar buvau atvažiavęs į Cle
velandą.

Tada tai buvo gyvas veiki-

DEMOKRATŲ

MASS MITINGAS
LIETUVIŲ SALĖJE

Penktadieni, Rugp.-Aug. 10 . 8 vai.

kalbėtojai bus

JOHN J BOYLE
County Treasurer

Ir kiti kandidatai. Atsilankykit visi.

dalyvaudavo.
Tai buvo laikai kada tarp 

tautininkų-sandariečių darbavo
si Plerpa, Aksomaičiai, švarpa, 
Praškevičius, Jurgilas, Baltru-- 
koniutė, Miliauskiutė, Skleris, 
Garmus, žemantaitis, Vasiliau
skas, Kranauskas, Samas ir ke
letas kitų vaikinų ir merginų.

Tada visi buvo jauni, pilni 
energijos. Turėjo Sandaros ir 
TMD. kuopas ir didelį Varpo 
chorą, rengdavo vakarus, išva
žiavimus, piknikus.

Dabar jau kas kita. Nekurie 
tie veikėjai apleido Clevelandą, 
apsigyveno kitur, arba į Lietu
vą išvažiavo. Kiti čia pat apsi
vedė ir nurimo.

Dabar dalis jų palaiko drau-
giškumą, bet jau ne visuome
nišką, o tik šeimynišką. Vieni 
vedę žmonas iš Pennsylvanijos, 
tie laikosi savo krūvoje; kurie 
vedę Akronietęs — tie savo; 
kurie vedę Detroitietes — tie 
savo ratelį laiko ir tik tarp sa
vęs kruta. Ano seno visuotino 
Lietuviško nuoširdumo nėra.

Bet ir su tuo viskas nesibai
gia. Kitą dalį musų visuome
nės nusitempė pas save taip 
vadinamos Lietuviškos “far- 
mos”. Ten dauguma musų
žmonelių randa visą malonumą 
ir pasitenkinimą. Ten rūgsta 
šeštadienio naktį ir sekmadie
nį iki vėlumai, geria, blevyzgo
ja, ir jaučiasi “kaip namie”.

Tos “farmos”, arba slaptos' 
karčiamos, kokių priviso laike 
prohibicijos, dabar yra sma
giausia vieta tiems kurie nori 
be jokių padorumų ir susivar
žymų apsieiti. Ten jie kaip 
paršai geria, pasigeria, išsimie
ga ir vėl geria. Niekas jų ne
mato, niekas netrukdo....

Užtai dabar ir piknikai ne
skaitlingi, ir jų rengėjai nepa
daro pelno, dėlto kad žmoneliai 
po tas lindynes, “farmas”, iš
siblaškę ir jose daro biznį ir 
po senovei nuodijasi nelegąle 
degtine ir kitokiais gėrimais!

(Galas)

Jis 
tijos 
mus

Visi šekiai išrašyti užmokėjimui 
už taksus vardu JOHN J. BOYLE, 
County Treasurer, buvo paduoti ban
kams išmokėt, NEBUVO GUMINIŲ 
ČEKIŲ IR JIE NELAIKYTA, jei
gu čekiai gryžo, Taksai buvo užra
šyti atgal Taksų Lakšte ir pažymėti 
“NOT PAID”.

Kožnas dolaris taksų mokėtojų pi
nigų kuriuos JOHN J. BOYLE su
rinko bėgyje keturių metų jo Iždi- 
ninkavimo Apskričiui, buvo teisingai 
atsiskaitytas.

NE PRIŽADAI 
ir ištobulino siunti- 

nanuj savininkams.

JOHN BOYLE

taksų užvilkimą ant 
ant Asmens Turto.

DARBAI,
1. Jis įvedė 

mą taksų bilų
2. Jis yra autorius Boyle įstaty

mo kuris patvarko kad namas jo
kio namo savininko negali būti par
duotas už užvilktus taksus mažiau
sia per keturis metus.

3. Jisai įvedė įstatymą numažinantį pabaudą už 
Nejudamo Turto nuo 15 nuoš. iki 10 nuoš., taip kaip

KOŽNAS DOLARIS TEISINGAI ATSISKAITYTAS
4. Permokėjimas taksų siekiančiu į suvirs §120,000;, bėgyje jo pirmes

nių keturių metų iždininkavimo, buvo beveik iki paskutinam atmokėta jų 
tikriems savininkams ir likusieji pinigai sudėti į speciali fondą per Aps
krities Auditoriaus ofisą išmokėjimui tiems kuriems priklauso.

Vienas iš tinkamiausių iš Cleve- 
lando atstovų pasiųsti į Ohio Valsti
jos Senatą yra James Metzenbaum, 
labai uolus darbuotojas viešame mie
sto gyvenime. Jisai darbavosi prie 
įvairių miesto pertvarkymo darbų, 
paskiausia gi inėjo į miesto mokyk
lų tarybą pačiuose sunkiausiuose lai

škuose ir dikčiai pasidarbavo palai
kymui mokyklų nuo uždarymo. Su
mažino mokyklų vedimo lėšas nuo 
18% milijonų dolarių iki 12 milijo
nų, ir pagelbėjo mokytojoms gauti 
geresnį atlyginimą.

Jo pasidarbavimu mokyklų taryba 
priėmė nutarimą samdyti mokyto
jas tik Clevelandietes, vietoje iš ki
tų miestų, kaip būdavo seniau.

Paruošė rezoliuciją sulyg kurios 
aprūpina maistu mokyklose biednų 
tėvų vaikus pereitą visą metą, kaip 
miesto taip ir parapijų mokyklose. 
Nei vienas vaikas nebuvo alkanas. 
N.e.ė.m’ė nei v’i’e’no d’o.l.ar.i.o.

Nepasilaikė sau nei vieno dolario 
gaunamo užmokesnio už savo tar
navimą bent kokioje miesto viešoje 
įstaigoje nei už jo vestas svarbias 
bylas kur lietėsi visuomenės reika
lai.

Niekad nepraktikavo teises prieš 
jokią Tarybą ar Komisijonierius ku
rių vietas laikė. Jis atsisakydavo 
priimti įstatymišką darbą būdamas 
tarybose ir komisijose, būdamas jo
se ir iš jų išėjęs.

Gimęs, išaugęs ir mokinęsis Cle
velande. Jo bočiai atvyko į Cleve
landą laike Civilio Karo.

Jis labiausia susirūpinęs gelbėji
mu Ohio mokyklų.

Balsuokit už jį nominacijose Rug- 
pjučio 14 d.

3. Mr. Lybarger operavo Recor
der’s ofisą iš ineigų kurias gauna 
už patarnavimą. Per pirmus 18 mė
nesių jo administratoriavimo, jisai 
perdavė į generalį apskrities fondą 
§22,120 pelno po apmokėjimo visų 
kaštų, taip kad šis perviršis gal! 
būti sunaudotas apskrities žmonių 
šelpimui arba kitokiems tikslams. 
Tai yra kontrastas su $56J570 neda
ilaus per 18 menesių padarytu pir
mesnes administracijos.

4. Jis įvedė reformas Recorder'i 
ofise kas užtikrina kad dokumentą: 
sudėti tenai yra atsargiai saugoja
mi ir negali būti paimti ir pakeist! 
klastingų žmonių.

5. Mr. Lybarger davė darbo to
kiam skaičiui asmenų kiek buvo ga
lima sulyg jo ofiso biudžeto. Jisai 
yra draugingas visiems ateiviams ir 
savo įstaigoje davė darbo 15 tautų 
atstovams. Lietuvių grupę atsto
vauja Juozas Muliolis, vienas iš tar
nautojų jo ofise.

6. Kaipo pats veteranas pasauli
nio karo, jis pripažino 
duodamas jiems tiek 
galima tame ofise.

7. Šiais sunkiais 
gumas, mandagumas 
tikiavimas 
nauja jam 
mą.

PALIKIT 
GER JO 
JE.

ATSISKAITYMAS SU AUDITORIU
Paskutiniame atsiskaityme su County Auditor, už paskutinę pusę 1932 

ir pirmą pusę 1933 metų, kuomet buvo surinkta §44,701.44, o skirtumas 
tarp Auditoriaus knygų ir Iždininko knygų buvo tik 16 centų. Sulyginkit 
šitą rekordą su tuo .koks buvo Apskrities Iždininko ofise prieš kelis metus.

JOHN J. BOYLE VIS SKELBIA PRAVEDIMĄ SEKANČIŲ BILIU:
1. Pakeitimą laiko taksų mokėjimui nuo Gruodžio ir Birželio į Balandį 

ir Spalių mėnesius.
2. Duoti 4% numažinimą taksų mokėtojams jeigu taksai sumokami pir

miau negu yra nustatyta paskutine sumokėjimo diena.
7% nuoš. pabaudos už sumokėjimą bėgyje 90 dienų nuo nustatytos pas

kutinės dienos, ir 10 nuoš. pabaudos po to, vietoje tuojau uždėti visą 10 
nuoš. pabaudą už nesumokejimą paskirtu laiku.

County Treasurer Boyle atliko puikų darbą.
Jo įstaigoje dirba žmonės nuo 16 tautų, ir nuo Lietuvių Chester Zuris.

JIS YRA TEISINGAS IR ATVIRAS. JO ADMINISTRACIJA YRA AT
SAKANTI IR MANDAGI. PALIKIME JI TAME DARBE.

Balsuokit už 
William J.

CIPRA
County Recorder
Demokratų kandidatas

Balsuokit už jį nominacijose 
Rugp.-Aug. 14

veteranus 
darbų kiek yra

laikais, teisin- 
ir atviras san- 

publiškame ofise užtar- 
musų žmonių pripažini-

DONALD F. LYBAR-
DABARTINĖJE VIETO-

NEPRALEISKIT MUSŲ DIDŽIAUSIO

Išpardavimo!
Tas reiškia sutaupymą Dolarių nežiūrint kaip mažas

ar didelis jūsų pirkinis butų.

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS
VYRAMS IR VAIKINAMS ir $J.48

Buvo iki šiol po $1.45 iki $2.95

THE KRAMER & REICH 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.
Vie Anderson Frank Tulauskas John Peculaiito
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