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DEL SAUSROS MAI
TAS BRANGSTA

Chicago. — Visoje šalyje 
pradėjo kilti maisto kainos 

i iš priežasties sausros, kuri
žiauriai kankino labai dide
lę dali šios šalies visą šią 

i vasarą.
! Kviečių derlius nenuken
tėjo Ohio valstijoje, nors ir 

i čia buvo didelė sausuma.

Alumino darbininkai su- 
streinavo. Pittsburgh, Pa.— 
Po nepasekmingų tarybų 
už algas su alumino i§dir- 
bėjais, tapo iššaukta i strei
ką tos industrijos darbinin
kai, apie 10,000. Streiką 
vadovauja Amerikos Darbo 
Federacija.

Streikas iškilo visose iš- 
dirbystėse priklausančiose 
Aluminum Co. of America, 
kurios savininkas yra Mel
lon. Dirbtuvės randasi ke- 
letoj miestų paskirose šalies 
dalyse.

Del sulaikymo alumino 
išdirbinių turėjo sustoti ki
ti su tuo surišti darbai.

Pekin, III. — Pasibaigė 
streikas degtinės varyklose 
ir 1,100 darbininkų sugryžo 
dirbti. Streikas kilo del 
paleidimo iš darbo vieno pa
prasto darbininko, unijisto, 
kurį streikeriai privertė su
grąžinti i darbą.

Išvijo Lenkus. Anglia- 
kasyklose prie Lens, Pran
cūzijoje, sustreikavo Len
kai darbininkai. Prancūzi
jos valdžia už tai šimtą tų 
streikerių išsiuntė atgal į 
Lenkiją. Panašiai pasiryžo 
elgtis ir kituose tokiuose 
atsitikimuose.

Bedarbių skaičius Suvie
nytose valstijose pastaru 
laiku sumažėjo iki 8,499,- 
000, sako Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas W. 
Green, sumažėjo nuo 10,- 
312,000 Birželio mėnesį iki 
8,499,000 Liepos mėn. pa
baigoje.

Šių kelių savaičių bėgyje 
aprūpinta darbu daugybė 
darbininkų.

Vasaros laiku atleista iš 
dirbtuvių apie 100,000 dar
bininkų, bet apie tiek paim
ta į darbus rikėse ir ant ke
lių.

Federalė valdžia vykdy
mui Prezidento Roosevelto 
“New Deal” prooramo pa
ėmė į valdiškus darbus apie 
100,000 tarnautojų. Dabar
tiniu laiku visose valdiško
se įstaigose dirba 623,559 
asmenys. Kovo mėn. 1933 
m. buvo 563,487. Bet sako 
dar daugiau žmonių bus į 
valdiškas įstaigas paimta, 
nes pradės veikti naujos 
komisijos ir' nauji depart
mental.

12,000 gavo dirbti. Val
džios paskolos gelžkeliams 
šią vasarą davė darbo del 
12,000 .darbininkų. Valdžia 
pagelbėjo ’ 1,8. gelzkelių lini
jų, kuijį’os pTadėjoi. užsakyti 
prekinius vagonus, pasa- 
žieriniųs vągonūs,' Ipkęmo- 
tivus ir.į kitokias i reįkmenis 
gelžkeji'ų.. operavimuL L'

Washington. — Valdžia 
išdavė namų gelbėjimui nuo 
praradimo $1,299,445,000, ir 
jau per visą šalį pagelbėjo 
431,702 namų savininkams 
išlaikyti namus nuo pateki
mo Į skolininkų rankas.

Dabar vėl valdžia pradė
jo vajų pagelbėjimui namų 
savininkams namus apsitai
syti, nes didelė dalis namų 
reikalauja visokiausio tai
symo.

Valdžia išleido patvarky
mą tokį kad kiekvienas na
mų savininkas šioje šalyje 
gali nueiti Į bent banką ir 
prašyti $500 paskolos aptai- 
symui savo namo. Valdžia 
nori į tą darbą išjudinti vi- 

j są bilijoną dolarių.
Jeigu namas turi kiek 

nors ineigų, ir savininkas 
turi gerą kreditą, jis gali 
paskolą gauti. Valdžia tas 
paskolas garantuoja iki 20 
nuoš.

Bankas, jeigu jam vėliau 
prireikia pinigų, gali iškei
sti namo savininko notą su 
valdžia už pilną jos vertę.

Pagalba teikiama miestų 
ir ūkių namų savininkams.

Pinigai nebus atiduodami 
bet tik paskolinami, ir tik 
per bankus ir kitas pinigų 
skolinimo įstaigas.

Atsimokėti reikia mokant 
nors sykį į metus nuošimtį 
ir dalį sumos. Paskola ne

bus mažesnė kaip $50 ir ne 
didesnė $2,000. Atsimokėti 
galima metų bėgyje arba 
per tris metus. Nuošimtis 
nebus didesnis kaip 5.

Apskaičiuojama kad jei
gu bus imtasi namų aptai- 
symo visoje šalyje, prie tų 
darbų butų uždarbio porai 
ar trims milijonams oarbi- 
ninku.

PREZIDENTO KELIO
NĖS KAŠTAI

Washington. — Preziden
tas Roosevelt atliko ilgą 
kelionę į Hawaii salas. Vi
sa kelionė jam atsiėjo nepil
nai $400.

Privatiniam žmogui ta 
kelionė, pasisamdymas laivo 
ir traukinio, bevieliniai te
legramai ir viskas kitas, ką 
prezidentas naudojo, butų 
atsiėję nemažiau $150,000.

NIAGAROS KRIOKLIO 
BRIAUNA IŠLŪŽO

Niagara Falls, N. Y. — 
Rugp. 13 d. su dideliu už- 
mu išlūžo dalis Niagaros 
vandenpuolio briaunos ties 
vieta kuri buvo aukštesnė 
ir vanduo nebėgo. Dabar 
toj vietoj pradėjo tekėti ir 
kristi žemyn vanduo.

Tai yra antras trumpu 
laiku briaunos išlužimas — 
vienas įvyko Sausio 17 d. 
1931 metais.

Memphis, Tenn. — Trau
kinio ir automobilio susi
mušime užmušta 8 žmonės.

Šymet kviečių Ohio vals-
* tijoje bus apie 34,000,000 
bušelių; 1933 m. buvo apie 
35,000,000 bušelių?

Kornų bus apie 90,000,000 
bušeliu. 1933 metais buvo 
112,694,000 bušelių.

Bendrai visoje šalyje šį 
rudenį javų derlius bus ma
žiausias negu kada buvo 
bėgyje pastarų 30 metų.

Kornų bus net 505,-892,- 
000 bušelių mažiau negu 
buvo apskaitliuot-a tik mė
nuo laiko atgal.

Kviečių derlius bus 490,- 
960,000 bušelių, mažiausia 
negu kada buvo nuo 1890 

’metų.
Prezidentas Roosevelt iš

leido pareiškimą jog visa 
vyriausybė stengsis koovti 

j prieš tyčiomis maisto bran
ginimą pasipelnijimui.

• 417 VYRŲ ŽUVO
Per virš metus laiko nuo 

įvedimo “miškų užžiurėji- 
: mo” arba “Roosevelto ar
mijos”, iš kelių šimtų tuką- 

i tančių vyrų kurie per tą ar- 
|miją paėjo, jau sutiko mir- 
’ tį nuo nelaimingų atsitiki- 
I mų 417 vyrų. Daugiausia 
I nelaimių atsitinka nuoša- 
■ liai, ne prie tiesioginių už
siėmimų. Pav.: 45 žuvo 
kokioje nors nelaimėje su 
motorais ir automobiliais; 
20 prigėrė, 4 patys nusižu
dė, ir tt. ir tt.

SIDABRAS TAPO NA
CIONALIZUOTAS—
Washington. — Preziden-; 

tas Roosevelt įsakė visą ša- Į 
lyje esantį neapdirbtą si
dabrą pristatyti į valdžios 
pinigų mušimo vietas bėgy
je 90 dienų. Taigi ir sidab
ras tapo nacionalizuotas ir 
valdžia turės ant sidabro 
tokią pat kontrolę kai]) ant 
aukso. Sidabrinių pinigų 
nereikia valdžiai grąžinti.

JAPONAI IR RUSAI VIS 
NESUSITAIKO

Tokio, Japonija. — Tary
bos tarp Rusijos ir Manču- 
kuo už Tolimų Rytų gelž- 
kelio liniją tapo pertrauk
tos ir delegacijos išvažiavo 
namon. Japonai sako kad 
sovietai visai perdaug nori 
už tą gelžkelį, o Japonai no
ri jį pasiimti pusdykiai.

IŠŽUDYTA 46 RUSAI
Maskva. — Pastarų ke

lių mėnesių bėgyje Tolimų 
Rytų gelžkelio linijos ribo
se išžudyta 46 sovietų pilie
čiai ir 102 sužeista. Sovie
tų valdininkai sako kad tą 
darbą atlieka Japonai var
todami terorą priversti so
vietus parduoti Japonams 
savo gelžkelį.

VOKIEČIAI IR LENKAI PRIEŠINASI BALTI
JOS VALSTYBIŲ SĄJUNGOS KŪRIMUI 

Jie Deda Pastangas Visą Darbą Ardyti.

Bialystok, Lenkija. — Į 
upę įverti autobusas su pa- 
sažieriais ir 18 žmonių pri
gėrė.

SUDEDA I DĖŽES PO 
51,000 GALVIJŲ

Washington. — Federalė 
bedarbių šelpimo adminis
tracija pasiėmė didžiausio 
maisto konservavimo pro
gram© istorijoje, išgelbėji
mui galvijų sausros apimto
se srityse. Galvijus super
ka, išveža iš sausros sričių, 
atšeria ir paskerdę sudeda 
mėsą į dėžes kasdien po 
51,000 galvijų. Ta mėsa iš
siuntinėjama į miestus ir 
dalinama bedarbiams.

Viso jau supirkta 2,623,- 
000 galvijų iš daugelio va
karinių ir vidur-vakarinių 
valstijų.VAIZDAS Iš LIETUVIŲ DIENOS CHICAGOJE. RUG P. 5. HARLEM AERODROME

Pirmoje eilėje: Panellės M. Ur bonaitė, ‘ S. Balčjimaitė, M. Malickaitė ir O. Mejers, parašiutų 
šokėjos. Antroj: J. Vaišvila, A-Kiela, Kapt. P? Jurgėla, “Draugo” red. L, šimutis, J. Urbo
nas,-Inž. Liardi “Liet,. .Tribūnos ” red, Ė. F. Simpns-Simoakiti s.

PELNĖ $184,923,535
Federalės valdžios iždas 

nuo panaikinimo prohibici- 
jos, Gruodžio 1, iki Birželio 
30 šių metų, gavo taksų už 
degtinę ir alų $184,923,535.

Kinijoje, Anhwei provin
cijoje, del didelės sausros 
apsireiškė badas, apie 500,- 
000 žmonių šaukiasi centra- 
linės valdžios pagalbos. •

Nužudyta. Ossining, N. 
Y. — Valstijos kalėjime už
mokėjo savo gyvastimi už 
nužudymą savo vyro Italė, 
Anna Antonio, 29 m. amž., 
ir du kiti vyrai, kuriuos ji 
pasamdė žudymo darbą at
likti. Ji tą darė tikslu iš
gauti savo vyro gyvasties 
apdraučtos pinigus.

Hollywoode, judamų fil
mų išdirbinio kolonijoje, vis 
dar tebėra geri laikai. Ten 
yra net 102 žymesnių artis
tų, vyrų ir moterų, kurie 
kožnas gauna algos į metus 
daugiau negu Suv. Valstijų 
prezidentas. Vienas filmų 
“žvaigždė” gauna į metus 
$315,000. Kiti ir kitos po 
mažiau, bet vis pervirš $75,- 
000, kas yra metinė Ameri
kos prezidento alga.

Prie tų, yra dar 3,176 ar
tistai ir artistės kurie gau
na po $150 į'savaitę.

Kaunas. — Kai del pagarsė
jusio Lietuvos memorandumo, 
šių metų Balandžio 25 d. įteik
to Latvijai ir Estijai, buvo pra
dėta tartis šių trijų valstybių 
atstovų tam tikroje konferen
cijoje buvusioje Kaune Liepos 
7—9 d., tuoj Vokiečiai ir Len
kai pradėjo viešai rėkti ir da
ryti žygių kad visi pasitarimai 
nueitų niekais ir kad nebūtų 
sudaryta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių sąjunga. Mat 
jie gerai žino kad tokia sąjun
ga butų galingas visoms trims 
Baltijos valstybėms ramstis jų 
kovoje del nepriklausomybės.

Tuo tarpu, tiek Lenkai, tiek 
Vokiečiai, yra suinteresuoti 
Baltijos valstybių likimu. Di
deli Lenkų apetitai Lietuvos 
atžvilgiu jau labai senai vi
siems gerai žinomi. Nėra is
torijoje lapo kuriame nebūtų 
pažymėta Lenkų daromos Lie
tuvai skriaudos. Lygiai ir Vo
kiečiai, ypač dabar, valdant na- 
ziams, pradėjo visu smarkumu 
varyti, agitaciją už Vokiečių 
veržimąsi į rytus. Jų nuolati
nės demonstracijos Lietuvos 
pasienyje, spaudos šmeižtai ir 
kitos priemonės tą agitaciją 
padarė labai gyvą. Niekas ne
abejoja kad pradėję veržtis j 
rytus, -Vokiečiai savo pirma 
auka rastų Lietuvą, kuri dabar 
stovi skersai kelio grobuoniš
kiems Vokiečių tikslams. Ei
dama toliau, Vokietija užimtų 
ne tik Lietuvą bet ir Latviją 
ir Estiją.

Taigi atkakli ir energinga 
Lietuvos kova su Vokiečių im
perializmu jau visiškai blaiviai 
suprantama tiek Latvijoje tiek 
Estijoje. šios trys valstybės 
visos skyrium yra mažos ir nei 
viena negalėtų atsispirti prieš 
didesnių savo kaimynų užgai
das. Kas kita kai jos sudarys 
savo sąjungą — tą bendrą ko
vos frontą, — kuri nemažai 
svers ir tarptautinėje politiko
je.

Visa tai suprasdami, Vokie
čiai ir Lenkai visokiomis prie
monėmis dabar ir trukdo Pa
baltijo valstybėms savo tikslą 
siekti.

Tačiau šios sąjungos būtinu
mą paremia galingos Europos 
valstybės, kaip Anglija, Pran
cūzija, Italija, Sovietų Rusija 
ir kitos. Jų valstybės vadų 
viešuose pareiškimuose visur 
sakoma kad tokia Pabaltijo 
valstybių sąjunga yra reika
linga. Ji užkerta kelią visiems 
Vokiečių grobuoniškiems tiks
lams. Vokietija net stebisi 
kad Anglija ir Prancūzija re
mia Lietuvos memorandumą, 
šio memorandumo aiški fėmė- 
ja dabartiniu laiku yra Lietu
vos gera sąjungininkė Sovietų 
Rusija.

Lenkai Latvius ir Estus gąs
dina, girdi, Sovietų Rusija yra 
toms valstybėms pavojinga ir 
kad Lietuvos noras sudaryti 
Pabaltijo valstybių sąjungą 
esąs ne nuoširdus. Taip viešai 
sakydami Lenkai, savaime aiš
ku, kokius tikslus turi. Tačiau 
nei -Latvija nei Estija tokių 
Vokiečių ar Lenkų gąsdinimų 
nepabugsta ir ryžtasi stoti su 
Lietuva į bendrą darbą už sa
vo šalių nepriklausomybės ap
saugojimą.

Sąryšyje su Pabaltijo vals
tybių sąjungos sudarymu, So
vietų Rusijos užsienių reikalų 
komisaras Litvinovas pakvietė 
atvykti į Maskvą Lietuvos už
sienių reikalų minister} St. Lo
zoraitį, Minįsteris Lozoraitis

šį pakvietimą priėmė ir į Mas
kva išvažiavo Rugp. 1 d.

—Tsb.

LIETUVOS KARO 
AVIACIJOS 15 ME

TŲ SUKAKTIS 
------------ ■—- - 5

Kaunas. — Lietuvos karo 
aviacija kūrėsi labai sunkiomis 
aplinkybėmis. Tačiau pradėtas 
darbas nesustojo. 1919 metų 
Sausio 30 d. prie Lietuvos ka- 
riumenės inžinerijos batalijono 
buvo įsteigtas karo aviacijos 
buris. Netrukus jis jau turė
jo 12 pionierių — pirmutinių 
Lietuvos lakūnų. Per Vasario 
mėnesį šis buris jau išaugo į 
kariumenės kuopą.

Pirmą lėktuvą Lietuvos avia
cijai padovanojo Lietuvos ka
riumenės pėstininkai. Vėliau 
Lietuvos aviacija sau lėktuvus 
pirkdavo, daugiausia Vokieti
joje. Nors lėktuvų ir lakūnų 
jau buvo, bet buvo labai sun
ku gauti lėktuvams reikalingos 
medegos.

1919 m. Balandžio 21 dieną 
Kaune buvo įsteigta pirmutinė 
Lietuvos karo aviacijos mo
kykla. šios mokyklos davė da
vė dabartinius žymiausius Lie
tuvos lakūnus. Jaunai Lietu
vos aviacijai jau teko dalyvau
ti Lietuvos nepriklausomybės 
kovose. Bermontininkų, Len
kų, bolševikų kovų frontuose 
Lietuvos aviacija jau aktingai 
dalyvavo ir narsiai kovojo.

Per nepriklausomybės kovas 
ir joms nurimus, ne vienas 
Lietuvos karo aviacijos saka
las, drauge su lėktuvu, nuėjo 
mirties pasaulin. Tačiau, paly
ginti su kitų valstybių lėktuvų 
nelaimėmis, jų Lietuvoje buvo 
nedaug. Lietuvos gyventojai 
savo oro sakalus gerbia, kas
metinėse karo aviacijos šven
tėse dalyvauja minių minios 
žmonių.—Tsb.

RŪPINASI NUKEN
TĖJUSIAIS NUO 

AUDROS
Kaunas. — Jau buvo praneš

ta kad Liepos 1 d. šiaurės Lie
tuvoje siautė labai didelė aud
ra, kuri tenykštiems ūkinin
kams padarė daug nuostolių. 
Priskaičiuojama kad tie nuos
toliai siekia apie du milijonu 
litų. Audros siautusiose srity
se Lietuvos ūkininkai atsidūrė 
labai sunkioje padėtyje^ nes 
vietoje jau stinga pašaro gy
vuliams.

Nelaimės ištiktiems valdžia 
paskyrė tam tikrą sumą pini
gų. Dalis jų — 300,000 litų — 
dar yra užsilikusių nuo 1929 
m., kai tuo laiku buvo neder
lius, reikėjo šelpti šiaurės Lie
tuvos gyventojus. Be to, ne
mažą sumą žada ir savivaldy
bės. Labiausia nukentėjusiose 
srityse, nukentėjusiems ūki
ninkams pagalbai teikti suda
ryta specialus komitetai, kurie 
svarsto ir įvertina sunkią šiau
rės Lietuvos ūkininkų padėtį 
ir j ieško būdų surasti pinigų 
pagalbai teikti. Tuo pat rū
pinamasi nukentėjusiems ūki
ninkams padėti apsirūpinti 
žiemkenčių sėklomis. Sugriau
tų trobų atstatymui, miškų de
partamentas duos papigintą 
miško medegą. Vyriausybė nu
kentėjusiems ūkininkais pa
lengvins žemės mokesčių mo
kėjimą, o žemes bankas a tides 
paskolų grąžinimo laiką,—-Tsb,



dirva

PITTSBURGH© PADANGE
Lietuvių Kambario Rei

kalų Eiga
Liet. Kambario Fondo Komi

teto susirinkimas įvyko Liepos 
26 d. Mokslo Katedroje, Pitts- 
burghe. Dalyvavo Pivaronas, 
Baltrušaitienė, Blažaitis, Zam- 
blauskas, Baltrušaitis. Keturi 
nariai neatvyko. Birželio mė
nesį susirinkimo nebuvo.

Pirmininkas P. Piyaronas ra
portuoja kad jisai Detroito sei
muose aiškino Lietuvių Kamba
rio reikalą: A. L. T. Sandaros 
suvažiavime; suvažiavimas pri
tarė ir žadėjo per kuopas pa
remti tą reikalą. Taip pat jis 
darbovosi SLA. seime. Tenai 
taip pat rado gerą jausmą ši
tam klausimui. Pats seimas 
paaukojo iš fondo $100 Lietu
vių kambario naudai.

Vajaus vedėja (arba “orga
nizavimo pirmininkė”) Baltru
šaitienė raportavo kad ji asme
niškai nuvežė Gegužės mėnesį 
Lietuvių Kambario paskutinius 
tikrus planus Lietuvos Pasiun
tinybei Washingtone. Gryžda- 
ma lankėsi Baltimorėje; tenai 
yra jau susiorganizavus Lietu
vių Kambario darbuotojų gru
pė. Baltrušaitienė dalyvavo S. 
L. A. seime. Daugelis darbuo
tojų, ypač moterų, iš įvairių 
miestų pasižadėjo darbuotis 
kambario naudai.

Sekr. Zamblauskas raportuo
ja gavęs kambariui aukų iš 
Baltimorės Lietuvių Moterų Pi
liečių Klubo.

Rezignavęs sekretorius atsi
lankė į šį susirinkimą ir pa
reiškė kad jis vėl norįs dirbti 
toj pačioj užrašų sekretoriaus 
vietoj. Paklausus jo apie pro
tokolus, pasirodė kad jis neat
sinešė nei protokolų knygos, 
nei vėliausio jo rašyto proto
kolo. Klausimas nutarta ati
dėti kada susirinks visi komi
teto nariai.

Padaryta šie tarimai: prašy
ti Liet. Ūkės Klubo kad teik
tųsi duoti vietą Lietuvių Kam
bario piknikui Rugsėjo 2 die
nai. Gavus vietą, kviesti drau
gijų atstovus į special] susirin
kimą rengimui to pikniko var
du “Lietuvių Diena”. Visą ren
gimą atiduoti pilnai į draugijų 
atstovų rankas, jų susirinkime 
išrinktai komisija.

Sumanymas padirbdinti spil- 
kutes su Mokslo Katedros em
blema palikta kitam sykiui.

Gautomis iš Lietuvos oficia- 
lėmis žiniomis pirmutiniai kam
bario įrengimo projektai bus 
padaryti iki Rugsėjo mėnesio 
šiais metais.

L. K. F. Spaudos Komisija
J. Baltrušaitis.

Toliau sekė dar kitos kalbos 
įvertinančios tuos lakūnus ir 
jų pasišventimą musų tautos 
garbei. Baigiant programą, P. 
Pivaronas padėkojo visiems už 
skaitlingą atsilankymą ir taip 
tvarkingą užsilaikymą ir pa
kvietė visą publiką pagerbti la
kūnus atsistojimu vienai minu* 
tai. Po to vėl tęsėsi linksma 
parengimo dalis. Pelno liko 
lakūnų paminklui $15.57. Pa
veikslų parduota už $4.50. Vi
so pasidarė $20.07.

Ten Buvęs.

PAVYZDINGOS VESTUVĖS
Liepos 25 d. suėjo į šeimyni

nį gyvenimą Prano ir Adelės 
Gilių duktė Julijona su Lauke- 
vičių sunum. šliubas atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje, Kun. 
Žukauskas atlaikė mišias laike 
sujungtuvių. žmonių atsilan
kė daug. Jaunavedžiai abu yra 
gražus ir gerų Lietuvių jaunuo
liai. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta.

Po pamaldų, bažnytinėje sa
lėje atsibuvo vestuvių puota 
kurią iškėlė abeji tėvai. Daly
vavo giminių ir draugų abiejų 
pusių.

Kaip p. Laukevičiai taip ii’ 
p. Giliai yra pavyzdingi vietos 
žmonės ir Lietuviškų reikalų 
rėmėjai.

Vestuvių muziką patiekė se
sutės Rajauskaites. Vėliau pri
sidėjo Pauliukonis.

Linkėtina tėveliams sugyven
ti tirštoje giminystėje, o jauna
vedžiams gyventi laimingai.

Rajauskienė.

BALTIMORE, MD.

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

PAMINĖJIMAS PUIKIAI PA
SISEKĖ

Liepos 22 d. rengtas Pitts- 
burghe, Lietuvių Ukėsų Klubo 
ukėje, Dariaus-Girėno metinių 
žuvimo sukaktuvių paminėji
mas pasisekė gražiai. Susirin
ko į ukš žmonių iš arti ir iš to
li, kas tik supiato tą garbingą 
tikslą.

Kada atėjo šešta valanda va
karo, Klubo pirmininkas Pet
ras Pivaronas pakvietė publiką 
prie išklausymo programo, ta- i 
po uždaryta muzika ir biznis.

Kalbėtojai ir programo daly
viai ir visa publika atėjo į sod
ną po medžiais, kur pasimatė 
tarp Amerikoniškos ir Lietu
viškos vėliavų atvaizdas Da
riaus ir Girėno, kas sujaudino 
visus. j

Pirmininkas pradėjo progra
mą pareikšdamas tikslą trum
pais ir reikšmingais žodžiais, ir 
pakvietė sesutes Zoną ir Julę! 
Rajauskaites, kurios gitarais 
pritariant sudainavo lakūnams 
dainelę. Po jų perstatytas kai-! 
bėti Ukrainietis adv. B. Onys-Į 
kow, kuris labai gražiai kalbė- j 
jo apie lakūnų didvyriškumą ir f 
Lietuvių su Ukrainiečiais drau- [ 
gingumą,. ragindamas ir toliau į 
palaikyti ryšius su sostine Vii-1 
nium ir Ukrainiečiais kovoto-j 
jais'•’•Už savo tautos laisvę. Po | 
to- Zona Rajauskaitė padekla-! 
mavo -apie lakūnus, kuomi visų [ 
širdis sugraudino. j

MAŽAI DARBŲ
Su įvedimu NRA patvarky

mų buvo manoma kad darbų 
atsiras daugiau, tačiau dalinai 
apsirikta. Nežiūrint kad dar
bo valandos šiek-tiek ir sutrum
pintos, darbų daugiau neatsi
randa. ir darbininkų uždarbiai 
nepadidėjo. Kalbant apie siu
vėjus, tai tik prosy tojų uždar
bis šiek-tiek padidinta, tik dė
ka to kad jų minimum tapo 
nustatyta 75c Į valandą, ir ki
tų mažesnių darbininkų, kurių 
savaitinis uždarbis buvo tarp 
7 ir 10 dolarių, tiems pakelta 
iki $14.40, o kitų visų viduti
nių ir net pirmaeilių darbinin
kų, kurių minimum nebuvo nu
statyta, uždarbis nei kiek ne
pakilo, kaip kurių jau nelabai 
viršija ir mažiausį minimum, 
$14.40.

Prie to, darbdaviai dar iš
gauna sau visokių lengvatų ir 
tuomi naudodamiesi, kiek silp
nesnius darbininkus nuima ir 
nuo to ir taip jau mažo mini
mum. Mat, užmokestis už pa
siuvimą švarko yra nustatyta 
maža, taip kad pagal tą užmo
kestį darbininkui nelengva ir 
tą savo minimum užsidirbt kuo
met reikia tam tikrą kiekį dar
bo padaryti.

Pereitą metą, įvedus NRA 
darbų buvo kiek daugiau ir 
apie šį laiką dirbo pilnu tem
pu, bet šiais metais nei pusę 
tiek nedirba. Siaučiant tokiam 
nedarbui, darbdaviai ir čia nau
dojasi proga ir pradeda reika
lauti darbininkų nusileidimų, o 
nesutinkant nusileisti gąsdina 
uždarysią siuvyklas ir eisią iš 
biznio.

Vienai firmai pastačius tokį 
baubą ir unijos viršininkams 
pritariant, darbininkai buvo 
priversti nusileisti net 50c ant 
švarko, kas firmai sutaupo apie 
$300 į savaitę tik nuo 600 švar
kų, o tai firmai dirbant pilnu 
tempu pasiuvama iki 800 švar
kų per savaitę. Nors darbiniu- : 
kai ir labai nepatenkinti, ta- , 
eiau siaučiant nedarbui nenori 
patys likti be darbo.

Nesiuvėjas. j 
■isr 3 CENTAI j

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

(Pabaiga iš perieto nr.)

SANDARIEČIUS KLAIDINTO
JAI

Kada laikraštis “Vienybė” 
perėjo į kairesniojo elemento 
kontrolę tada tapo pilnoje dva
sinėje Įtakoje Viniko ir Vitai- 
čio. Jie pasinaudodami jauno 
redaktoriaus negana stipria 
orientacija apie Amerikos Lie
tuvių politinius reikalus, pavei
kė redaktorių ir nekuriuos di
rektorius vesti “Vienybę” ne
aiškia, neva nepartine krypti
mi, ko socialistai norėjo, ir 
kas išėjo socialistų naudai. Kad 
dar labiau uzurpuoti laikraš
čio kryptį, ir dar stipriau su
erzinti tautinę visuomenę, p. 
Bagočius prisiunčia penkis do- 
larius neva laikraščius para- 
Penki dolariai!! Koks džiaug
smas! “Vienybė” talpina laiš
ką savo naujo rėmėjo net su 
komentarais, ir čia jau visas 
socialistų tikslas atsiektas — 
tautininikai dar labiau suerzin
ti. Nuo to laiko tarp “Vieny
bės” štabo ir “Naujiėnų” pra
sidėjo nuolatinis susisiekimas 
ir bendradarbiavimas.

Ponams Vinikui ir Vitaičiui 
esant Įtakingais prie “Vieny
bės” dvasinės krypties, socia
listai žinojo kad su jais, kaipo 
artimiausiais savo prieteliais, 
reikia tartis, kitaip “Vienybė” 
gali pasukti kita kryptimi, del 
ko kairieji ir dešinieji tauti- 
tininkai gali greitai susivieny
ti jeigu tarp jų nebus sėjama 
suirutės sėkla, o tas sudarys 
pavojų socialistų interesams 
prie Susivienijimo. Aišku kad 
socialistai del to palaikė ir pa
laiko Viniką ir Vitaitį SLA. 
centre kad ir toliau palaikyti 
suirutę vidurinėje srovėje.

Bet paskutiniams SLA. sei
me sandariečiai delegatai pa
matė to darbo kelių metų pa
sekmes, neva Susivienijimo la
bui, bet į naudą socialistams. 
Sandariečiai Įsitikino kad ty
čiomis buvo vedami prie pra
gaišties, ir aišku kad pasi
stengs tokius savo vadus pra
šalinti, pakeis kitais, ir tik ta
da galės susitvarkyti vidurinės 
srovės veikimas, ir tautininkai- 
sandariečiai galės atsistoti prie
šakyje Amerikos Lietuvių tau
tinio ir kultūrinio veikimo.

Ponas Bukšnaitis suranda 
dabartinėje SLA. Centro val
dyboje tik du “tautininku”. Jis 
nieko nemini apie S. Mockų ir 
Dr. Stanislovaitį. Ypač Moc
kus buvo taip labai peršamas 
net ir per patį Bukšnaitį rin
kimų propagandoje. Jeigu pri
pažinti Viniką ir Vitaitį tauti
ninkais tai negalima ir Moc
kaus atmesti. Jie visi trys yra’ 
vienoje stadijoje. Aš matau 
dabartinėje Centro valdyboje 
tik vieną tautininką, tai Dr. J. 
Stanislovaitį. O tavo, p. Buk- 
šnaiti, Vinikas ir Vitaitis jau 
senai iš tautininkų tarpo pasi
traukė ir nuėjo oportunizmo 
takais.

Ponas Bukšnaitis nusiskun
džia kad socialistai nėra džen- 
telmanai už tai kad neleido nei 
vieno tautininko į SLA. pasto
vias komisijas, čia, p. Bukš- 
naiti, negali kaltinti dešiniųjų 
tautininkų, arba kaip tu vadi
ni, “fašistų”, jeigu nesupranti 
socialistų psichologijos. Deši
nieji tautininkai ne kartą jums 
tvirtino kad jus nebusite socia
listams “mylimi draugučiai” 
kada socialistai įsigalės. Bet 
pasakai tiesą kad atsitiko tas 
ko mes, dešinieji tautininkai, 
ir tikėjomės, matydami jus ve
dant tokią nesąmoningą politi
ką.

Bendrai imant, del šito nuo- 
tikio nėra kalti sandariečiai 
tautininkai. Kiek man teko 
su jais pasikalbėti paskutinia
me SLA. seime, jie nusiskun
dė kad iš toliau tėmydami į 
Brooklyniečių politikierių va
dovybę negalėjo suprasti jų, ir 
tik todėl juos palaikydavo. Sei
me persitikrino, ir nuo dabar 
vidurinėje srovėje prasidės ki
tas istorijos lapas, Kaip deši

nieji taip ir kairieji tautinini
kai jungsimės Į bendrą frontą. 
Ir jeigu mumyse bus nuoširdu
mas ir idėja, mes visada sura
sime galimybę susijungti. Pas 
mus skirtumai jau kaip ir iš
nykę, ypač kada rūpinamės 
vien Amerikos Lietuvių reika
lais. Bet pirmiausia reikės 
atsikratyti senųjų vadų, kurie 
ėjo ne nuoširdaus idealizmo 
keliu bet pastatė savo asmenų 
reikalus aukščiau tautos ir vi
suomenės reikalų, prisidengda
mi organizacijų vardais lošė 
dvilypes roles, kad iš to tik pa
sinaudoti, kas ir suardė musų 
organizacijas ir sutrukdė suda
ryti vieningą frontą.

Tikiu, p. Bukšnaiti, bus aiš'- 
ku ir tau ir daugeliui kitų kas 
padavė ranką socialistams. Ir 
tu veikei aukščiau įvardintos 
grupės verpete, pritardamas 
tai politikai, tada ir tu padavei, 
jei ne visą tai nors dalį, savo 
rankos socialistas, todėl ne
mesk kaltę tiems kurie tuomi 
nėra susitepę. Niekad nemanyk 
kad žmonės nežino kas kur da
roma. Kai darysite ką, prisi
minkit Abraomo Linkolno žo
džius: “Jus galit sumulkint da
lį žmonių tam tikrą laiką, bet 
negalėsit mulkint visų žmonių 
visada.” (Galas.)

tę išgirdome kad jus norit su
žinoti ar mums patinka jūsų 
radio programai. Tai aš nuo 
savęs turiu pasakyti kad man 
labai patinka, yra malonu pa
siklausyti, dainos primena Lie
tuvą tėvynę ir mano jaunas 
dienas. Labai esam dėkingi pp. 
Minkams už palaikymą šios 
Lietuviškos radio valandėlės, 
kuri mums pereina kaip minu- 
ta laiko, kurioje paskandinam 
savo visus vargus. Linkim 
jums ilgiausia gyvuoti ir mus 
linksminti.” •

Korespondentas.

HUNTSBURG, OHIO
PIKNIKAS. Lietuvių Ūki

ninkų draugiškas klubas rengia 
smagų pikniką šį sekmadienį, 
Rugp. 19 d., Didžriekių ukėje. 
žada atsilankyti svečių iš Cle- 
velando.

Kelrodis: Iš Painesville va
žiuokit keliu 86 iki Breakman 
Church, ir tą vietą pravažiavę 
sukit į pirmą skerskelį po tie
sei ir tuoj rasite pikniko vietą.

J. Karalius.

IŠ BRAZILIJOS

DAYTON
PERSEKIOS AUTOMOBILI

STUS. Kadangi su automobi
liais nelaimingi įvykiai daugė
ja tai policijos direktorius išlei
do naujus griežtesnius patvar
kymus automobilistams, įsaky
damas policijai areštuoti visus 
prasižengėlius automobilių vai
ruotojus ir uždaryti belangėn, 
o ypatingai girtus važinėtojus.

STATYS BEDARBIUS DIR
BTI. Valdiškas bedarbių šelpi
mo biuras praneša kad neužil
go pradės dirbti bedarbių šei
moms duoti tam tikras reikme
nis ir tuose darbuose bus pa
statyta vyrai ir moterys iš be
darbių eilių.

DĖKOJA UŽ “MERUNĄ”. j 
J. U. Urbonas užprenumeravo ' 
knygą “Meruną” savo pusbro
liui Marceliui Adomaičiui, gy
venančiam Paliepių k., Airioga- 
los vai., Lietuvoje. Urbonas 
gavo iš jo laišką dėkoj antį už 
tokią puikią istorišką apysaką, 
“Merunas”, ir įvertina tą kny
gą kaipo brangią kultūrišką 
dovaną. “D.” Rep.

San Paulo miestan pradėjo 
eiti Lietuviai darbininkai net 
pėksti, iš Argentinos ir iš Uru
gvajaus, jieškodami darbų.

Argentinoje ir Urugvajuje 
yra prasta su darbais, taigi ki
ti mano kad Brazilijoje yra 
daugiau darbų, ir dėlto pėksti 
leidžiasi į tokią kelionę. At
vykę randa kaip, ir tenai, tuos 
pačius darbininkų vargus ir ne
darbą. San Paulo mieste ypač 
dabar darbų labai maža.

1934 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva”1 ’'vi ima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland.

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

Atsakymas D. Klingai
“Dirvos” nr. 30 tilpo raštas 

“Įspėjimas Amerikos Lietu
viams Tautininkams”, po ku
riuo p. Klinga pasirašė kaipo 
Tautininkų Klubo vice-pirmi- 
ninkas. Turime pranešti vi
suomenei kad “Dirvoje” tilpęs 
p. Klingos raštas prasilenkia 
su teisybe. Pirmiausia, p. Klin
ga nėra Tautininkų Klubo vice
pirmininkas, nes Tautininkų 
Klubas pusmetiniame susirin
kime del susidėjusių aplinkybių 
turėjo išrinkti naują valdybą, 
kuri susideda iš šių asmenų: J. 
Sagys, pirm.; J. Andriuškevi
čius, vice-pirm.; V. Vyšnius, 
rast.; P. Narvydas, ižd. Taip 
pat sulyg Tautininkų Klubo tai
syklių ir nutarimo, nariai ne
užsimokėję už du metu, trečia
me mete atomatiškai skaitosi Į 
iš klubo išstojusiais. Taigi aki-j 
vaizdoje šių faktų p. Klinga; 
neturėjo teisės Tautininkų Klu
bo vardu kalbėti.

Antra, kaslinko bendros tau- į0 nelaukiant kad juos kvies
tinių srovių konferencijos, 
Klinga tiksliai pasilenkia 
teisybe.

priešai. Jeigu minėtų asmenų 
politinės pažiūros Lietuvos at
žvilgiu yra kiek skirtingos tai 
toli gražu jų negalima vadinti 
tautos priešais.

Tautinių srovių konferencija 
išrinko laikiną Amerikos Lietu
vių Tautininkų Centralinį ko
mitetą, ir to komiteto pirminin
ku A. B. Strimaitį, kaipo se- 
niausį veikėją, o ne kaipo anti- 
tautiniai nusistačiusį. Kadan
gi toje konferencijoje dalyva
vo diduma tautininkų, tai ir į 
komitetą išrinkta diduma tau
tininkų, ir mažesni dalis tauti- 
ninkų-sandariečių. Tai kur čia 
koks nęrs suvedžiojimas, p. 
Klinga? Kad su p. Klinga ir 
pora kitų tautininkų negalima 
prieiti prie jokios tvarkos tai 
tas dar nereiškia kad mes am
žinai turime savųjų tarpe bar- 

“Jjtis, kad priešai tuomi galėtų 
1 naudotis. Jeigu p. Klinga ar 
kitas koks tautininkas turės 

j gerus norus visuomet galėš pri- 
’ sidėti prie bendro tautinio dal

ri- t; 
su 

Tokia konferencija į- 
vyko, joje dalyvavo virš 30 as-
menų — tautininkų ir tautinin
kų sandariečių veikėjų, ir ji 
nebuvo šaukta su tikslu tauti- 
nikus paneigti, bet kad prieiti 
prie bendro susipratimo.

Trečias, konferencija reikia 
pripažinti nusisekusia, nes iš
siaiškinus abipusiai, prieita prie 
nuomonės kad tautinių srovių 
žmonės tautinį darbą gali dirb
ti bendrai pasiliekant srovinį 
savitumą.

Tolesniai p. Klingos užmeti
mai kad kas nors tautininkus 
apgavo neturi jokio pamato, 
taip pat kaip neturi teisj’bės 
posakis kad Bukšnaitis ir A. 
B. Strimaitis yra tautiniai

(nes tankiai kviečiami nei
na), kadangi darbo dirva plati, 
o darbininkų mažai.

Tai tiek nors trumpais nuo
žais buvome priversti atsakyti 
į p. Klingos pareiškimą apie 
visuomenės klaidinimą.

Am. Liet. Taut. Klubo Vald.:
J. Sagys, pirm.,
J. Audriuškevičia, v.-p.: 
Vincas Vyšnius, sekr. 
Pr. Narvydas, ižd.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” if 
kitus tautinius laikraščiuf,

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.
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BOSTON, MASS.
LIETUVIŲ GYVENIMAS
Lietuvių gyvenimas šioje ko

lonijoje slenka išlėto, be jokių 
didelių įvairumų. F. J. Bago- 
čiui likus SLA. prezidentu so
cialistai rengia jau ketvirtą 
vakarienę. Paskutinė buvo 8 j 
d. Rugp. Bliustrubo restauran- 
te; tikietai buvo po $1, nes gė
rimų duota kaip karčiamoje.

Liepos 29 d. buvo surengta 
SLA. 2-ro apskričio piknikas 
Voses parke, Maynarde. žmo- Į 
nių susirinko nemažai, kaip kas : 
metai. Piknike pasakė kalbas; 
Adv. šalna ir S. Mockus, nu- i 
kalbėjo neblogai. Paskui kai- j 
bėjo Adv. Bagočius, kurio visa j 
kalba buvo nukreipta į lakūną I 
Vaitkų, jo rengiamą kelionę į j 
Lietuvą, ir pranešė kad dar net 
kelių tūkstančių dolarių trūks
ta tai kelionei. Tai dar toli ga
las toms kolektoms, nes pas 
žmones pinigų dabar daug nė
ra, o čia labai daug reikia kar- 
čiamos palaikyti.

RADIO PRGRAMAI. S. J. 
Minkus su savo žmona nuo per
eitų Velykų pradėjo duoti radio 
programus Lietuvių kalba, pus
valandį kas sekmadienis, kas 
labai žmones nudžiugino.

šiomis dienomis gauta laiš
kas iš Springhill, Kanados, nuo i 
Igno Petruško, kuris rašo:

“Gerb. Lietuvių radio korpo
racija, Boston, Mass. Kiaušy- j 
darni jūsų radio pereitą savai- J

“Mes praleidom linksmų 
sueigų su draugais”

“Mano žmonai ir kūdikiui 
i reikalinga .i apsauga”
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS
ŽINIOS

_ 1624 So. Western Ave.
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Chicagos antrašas:

Kan. Kemešio Pareiškimas
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REIKALU

1 konfeiBĮ 
menkos Lį 
Centraliij; 
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aitį, kaip; 
ne kaipo g 
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rijoje 
linkų, tai; Sll viršum jos išlaikys save tau- juk 
i diduma; ' i~'~ — :x—’-:2— *- - - - - 1
d dalis į 
. Tai b 
‘džiojinm

PRISIDĖKIT SU AU
KA DARIAUS-GIRĖ

NO PAMINKLUI

NEPAPRASTA ŠVEN
TĖ DARIAUS-GIRĖ

NO GARBEI

VIETA KUR ŠĮ SEKMADIENĮ, RUGP. 19, ATSIBUS ‘MARGUČIO’ 
SURENGTAS LIETUVIU KONCERTAS PASAULINĖJ PARODOJ

Draugijos ir pavieniai asme
nys norėdami susižinoti su Chi
cagos komitetu kuris rengiasi 
statyti Dariui-Girėno paminklą, 
kurie norite paaukauti arba su
rengti vakarą ir pelną skirti 
paminklo naudai, galite susira
šyti ir gauti žuvusių lakūnų 
fotografijų ir visų informacijų 
iš sekretoriaus šiuo antrašu:

P. JURGĖLA
7127 So. Francisco Ave. 

Chicago, Ill.
Darius ir Girėnas buvo mu

sų Amerikos Lietuvių narsuo
liai, kurie savo gyvastį paau
kavo už musų tautos garbę ir 
tą garbę dideliu mastu pasie
kė. Jiems dabar statoma pa
minklas viename iš gražių pub- 
liškų parkų Chicagoje.

Iš pačios Chicagos ir iš kitų 
Amerikos kolonijų aukos plau
kia į jų paminklo fondą, dides
nėmis ir mažesnėmis sumomis. 
Kurie dar neprisidėjote, arba 
kurie vėl galite ką nors suren
gti fondo naudai, prašomi pa
sidarbuoti.

Prieš kelioliką dienų Chica
goje buvo
Diena tų karžygių paminklo 
naudai ir atnešė gryno pelno 
apie $600. Tas parodo kad 
Dariaus ir Girėno atmintis gy
va, nors jiedu ir žuvę, ir ban
doma įamžinti čia pat musų 
naujoje šalyje, Amerikoje, kaip 
įamžinta musų ir tų karžygių 
tėvynėje Lietuvoje.

1. Neskaitlingai Lietuvių tau- Į kalbos galės dar vartoti ir savo 
tai, nesenai atgavusiai nepri-1 tėvų kalbą, to dvasia ir protas 
klausomybę, didžiausios turi i bus bent du syk turtingesni už 

■svarbos klausimas, ar milijonas Į mokančio tik vieną kalbą, nes 
»su jv,o ioxcun-j.-, juk jam bus prieinama visa

E tybę, ai- išnyks kitų AmerikosI dvasinė kūryba ne vieno, bet 
į tautų juroje. Nuo to juk žymia j dvieju, o gal ir daugiau kraštu, 

dalimi pareis ir viso Lietuvių i Savaime suprantama, kad ši 
tautos bei_ valstybes ateitis,. antroj i pažiūra yra daug kil- 
ypač tautines Lietuvių kultūros, nesnė ir teisingesnė už aną pa- 

I ateitis. įžiūrą. Ji geriau supranta ir
įvertina ir ateivių tautų idealus 
ir pačios Amerikos reikalus.

Tos pažiūros prisilaikydami ir 
musų išeiviai galėtų čia nustaty
ti sau garbingą ir Amerikai 
naudingą ateiti. Kokia gi butų 
ta ateitis?

Amerikos Lietuviai turėtų tik 
sutapti su Amerikos tauta, kad 
ji butų jiems visiškai sava: kad 
jie pažintų visiškai gerai jos 
kalbą, papročius, konstituciją, 
teisinę tvarką, institucijas; kad 
pataptų ištikimais jos piliečiais, 
kad aktingai dalyvautų jos gy
venime ir veikloje; kad netiktai 
neatsiliktų nuo kitų piliečių, bet 
butų net pirmose vietose kaip 
dvasiniam taip ir materijaliam 
šalies gyvenime.

Tačiau, iš antros pusės, A- 
merikos Lietuviai nepamirš ir 
savo tėvų žemės be j jos kalbos 
ir papročių. Jeigu Amerikos gy
venimo reikalai bei sąlygos ir 
suims didumą laiko ar jėgų, jei 
ir Anglų kalba bus dažniau var
tojama viešame ir privačiame 
gyvenime, betgi Lietuvybei ir 
Lietuvių kalbai turės būti palik
ta pakankamai garbinga ir svar
bi vieta, kad jaunosios kartos, 
iš mažens jos išmokusios, per 
visą gyvenimą jos nepamirštų 
ir kartkartėmis ją vartotų.

Toji garbingoji Lietuvių kal- 
| bai vieta bus tėvelių namai, 
bažnyčia ir mokykla.

Pirmieji kūdikio žodžiai lai 
bunie Lietuviški, pirmoji kalba, 
kurios jis pramoks — tebūnie 

Motinos turi

ateitis.
Tautinio čia išlikimo problemą 

apsunkina visa eilė neigiamų 
veiksnių. Musų tautoje tik pa
staraisiais laikais ima pasireikš
ti žymus susipratimas ir tauti
nė savygarba. Nemaža musų 
tautos dalis, kaip Lietuvoje taip 
ir išeivijoje dar ir dabar tebe
nešioja 
žymes.
senai pradėta kratytis svetimo
mis įtakomis ir j ieškoti tautos 
kūrybai savitų kelių. Tik jau
noji karta rimtai panoro būti 
savo krašte šeimininkė, 
nuostabu, kad ir išeiviuose, tau-

I tinės savygarbos neturėdami & .1_ 1*1- -I
£ I paniekina ir pamiršta savo kal- 

[ bą, keičia savo pavardes (net ir 
dubo Vai ' b'umpas ir lengvai ištariamas.)

Didysis Karas ir po jo įvykęs- 
ateivystės suvaržymas, atkirto 

.musų brolius Amerikiečius nuo 
į Lietuvos artimesnės įtakos.

Paminėtina čia ir tai, kad iš 
I Lietuvos daugiausia emigravo 
I tais laikais, kada musų tauta 

... taigi 
nebuvo kam planingai emigra- 

i cijose reikalų tvarkyti. Musų 
i išeiviai pasipylė po visas Am. 
Jungtines valstijas (iš viso apie 
2,500 vietose), niekur nesudary
dami žymesnės daugumos.

2. Amerikos tautybių teorija. 
Dedant pastangas išlaikyti A- 
merikoje savo tautinę gyvybę, 

J reikia žinoti, ar tokios pastan
gos bus suderinamos su kilniais 
Amerikos idealais.

Tiesa čia yra nemaža žmonių
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kurie Į Ameriką žiuri kaip į Lietuvių kalba.^ 
katilą, kuriame tirpsta visos čia garbingiausi uždavinį kurį tik 
atkeliavusios tautos’. Gauta iš
to katilo košė busianti toji nau- Įkvėpti kūdikiui iš niažens Lie
ja stipri Amerikonų tauta. Tos 
teorijos prisilaikantieji žmonės 
pag'eidauja, kad visi ateiviai ga
limai greitai nutaustų, t. y. pa
mirštų savo kalbą, papročius, 
būdą. Jie nemaža ta kryptimi 
ir veikia, vadindami į tą Ameri- 
kanizacijos darbą.

Tačiau tokia “katilo teorija” 
kaskart vis mažiau beturi šali
ninkų. Galima drąsiai sakyti 
kad visi protingesnieji ir kilnes
nieji Amerikos žmonės ateivių 
Amerikonizavimą supranta vi
siškai kitaip, būtent taip, kad 
Amerikos ateiviams bei j ų 
vaikams būtinai reikia išmokti į 
gerai Anglų kalbą, pažinti šios į 
šalies gyvenimą, bet kad jiems I 
nėra jokio reikalo paniekinti ir 
pamiršti savo gimtąją kalbą ir 
papročius. Kalba ir papročiai 
tai didelis kultūrinis turtas. Kas 
jį praranda, daro savo dvasiai 
begalinius nuostolius. Amerika 
neturi pageidauti, kad jos pilie-1 kai — tada Lietuviškumas sa- 
čiai mokėtų ir vartotų tik vieną i vaime įaugs į jo sielą ir kraują, 
Anglų kalbą. Kas greta Anglų I ir užims tenai dominuojančią

jos ir tegali atlikti, būtent:
tuvių kalbos'meilę ir pažinimą. 
Kaip anais sunkiais priespaudos 
laikais motinos Lietuvės išsau
gojo šiaudinėse pastogėse Lie
tuvių kalbą ir apgynė savo vai
kučius nuo rusifikacijos, taip ir 
čia, išeivijoje, Lietuviškus ži
dinius ir Lietuvių kalbą išsau
gos ne kas kitas, kaip Lietuvės 
motinos.

Tačiau stipriausia Lietuvišku
mo tvirtovė bus Bažnyčia. Ji 
juk motiną auklės ir stiprins. 
Ji bus sargyboje žmogaus sielos 
ir širdies nuo jo kūdikystės iki 
karsto lentos. Jeigu pirmasai 
kūdikio poterėlis bus Lietuviš
kas, jeigu jo maldaknyge bus 
Lietuviška, jeigu Lietuviškai 
jisai prieis prie šv. Sakramentų, 
jeigu vėliau per visą savo gy
venimą bažnyčioje jisai tik Lie
tuviškai melsis, giedos, klausys 
pamokslų jeigu jo dvasios tėvas 
kalbins jį dažniausiai Lietuviš-

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE

Į vietą. Jeigu ir su visu jį apsu
pančiu pasauliu Amerikos Lie
tuvis konversuos Anglų kalba, 
tačiau jeigu su savo Kurėju 
jisai visada susisieks savo tėvų 
kalba—Lietuviškai—tai ir bus 
tikriausia garantija jo Lietuviš
kumui išlaikyti. Antra vertus, 
butų didžiausia musų tautai ne
laimė, jeigu kuri Lietuvą bažny
čia virstų nutautinimo įrankiu, 
taip kaip tai buvo per ištisus 
amžius daugelyje Lietuvos vie
tų (o ir dabar dar yra kai ku
riose vietose Vilniaus ar Klai
pėdos krašte) kad bažnyčia buvo 
naudojama lenkinimo arba vo
kietinimo įrankiu.

Mokykla turės papildyti tėvų 
ir Bažnyčios darbą. Ji turi iš
mokinti jaunąsias kartas ne tik 
visų reikalingų jų gyvenimui 
darbų ir mokslų, bet taip pat 
ii- tėvų kalbos ir bendrai Litua
nistikos tiek, kad jie galėtų 
lengvai ir skaityti — rašyti, ir 
kalbėti Lietuviškai, galėtų sekti 
Lietuvos spaudą bei gyvenimą.

Religija ir ryšys su Bažnyčia 
yra neabejotinai svarbiausia 
priemonė ir pagęlba Lietuviš
kumui išlaikyti, 'juo labiau, kad 
Susidėjusiems į parapiją, leng
viau yra įkurti ir išlaikyti Lie
tuvišką mokyklą. Svarbu pažy
mėti ir tai, kad tik religinis mo
tyvas įkvėpė šimtams Amerikos 
Lietuvaičių atsižadėti pasaulio 
ir pasiaukoti jaunųjų kartų 
auklėjimui.

Gi Lietuviams, kurie del kokių 
priežasčių yra nutolę nuo re
ligijos ir bažnyčios, belieka nau
dotis kitomis jiems prieinamo
mis priemonėmis jaunųjų kartų 
Lietuviškumui išlaikyti, k. a. 
Lietuviška kalba ir dvasia na
muose, įvedimas Lietuvių kal
bos mokslo Į viešąsias moky
klas ir t. p.

Trumpai sakant, Lietuvių 
ateivių čia gyvenimas ir jų 
jaunųjų kartų aukljjimas gali 
ir turi būti taip tvarkomas, kad 
Amerikos Lietuviai butų čia ir 
geri Amerikonai ir taip pat geri 
Lietuviai. (Bus daugiau)

Rugpjūčio 5 d. Chicagoje (ta
me pačiame aerodrome kur Da
rius ir Girėnas rengė aviacijos 
šventę) įvyko nepaprastos iš
kilmės, kuriomis pagerbti 
su Atlantiko nugalėtojai, 
rius ir Girėnas. Daugybės 
stančių žiūrovų akivaizdoj
nardė ir skraidė įvairus lėktu
vai su keleiviais. Kas valandą 
iš aukštai lekiančio lėktuvo su 
parašiutu iššokdavo kuris nors 
iš musų tautiečių. Tokį drąsų 
žygį (pirmą kartą gyvenime)4 
Dariaus ir Girėno pagarbai į- 
vykdė Amerikos Lietuvių Ae
ro Klubo nariai: A. Urbonaitė, 
S. Balčiūnaitė, O. Mejerytė, M. 
Motiekaityte, J. Urbonas ir J. 
Vaišvilas. Visi gražiai ir lai
mingai nusileido, tik Urbonas 
išsinarino pėdos sąnarius (tu
rės pašlubuoti kelias savaites), 
o Vaišvila gerokai nugąsdino 
minią, nes tik apie 200 pėdų 
nukritęs iš lėktuvo ir vartalio- 
damasis ore išskleidė parašiutą 
(išdykęs oro padauža 1).

Inž. M. Liard, kuris “Litua
niką” parengė skridimui, dviem 
atvejais rodė drąsius, gražius 
ir pavojingus triksus; tai buvo 
begalo gražus figūrinis skrai
dymas. žmonės sakė kad to
kių dalykų dar nematė, ir labai 
gėrėjosi, nors ir buvo Vaišvilos 
nugąsdinti. Ištikro tai buvo 
nepaprastas teatras padangėje.

Komp. A. Pociaus vedamas 
choras iš 1,000 dainininkų su
giedojo Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir sudainavo gražių 
Lietuviškų dainų. Kai kurias 
dainas su milžinišku choru 
traukė ir visa minia. Tai buvo 
labai įspūdinga.

Aviacijos programo tarpais 
gražias kalbas apie Darių ir 
Girėną, jų skridimo reikšmę, 
jiems statomo paminklo reika
lą ir šios šventės didingumą 
pasakė: Kun. Prof. Vaitkevi
čius, Kun. 
Paškauskas, 
Simokaitis, 
žvirblis ir 
Pastarasis,
Dariaus-Girėno skridimą, 
ėmė iš kišeniaus ir rodė miniai 
nelaimingos “Lituanikos” spar
no aptraukalo gabalą, kurį la
kūnų giminėms atsiuntė Soldi
no miestelio majoras. Tai liū
dnos tragedijos liudytojas (rau
donas audimas). Visos kalbos 
klausytojams padarė didelio įs
pūdžio. Visi pasigedo “Litua
nikos”, kurią gyvai priminė 
čia keleivius vežiojus raudona 
Belanca. šia “Lituanikos” 
šute ir kitais mažesniais 
vais skraidė 150 žmonių 
tant ir vaikus).

Ritosi kelios ristikų
Aerodrome nebuvo galima ki
tų sporto rungtynių surengti. 
Kapt. Dariaus seserų K. Stul
pinienės ir L. Nalsonienės bu
fetai davė gražaus pelno. SLA. 
322 kp. jaunuoliai pardavinėjo 
lakūnų fotografijas.

Chicagos miesto majoro var
du Lietuvių minią sveikino. R. 
Sweitzer ir kiti politikai, J. To
man, G. Seif. Jie žadėjo atsių
sti savo čekius (auką) pamink
lo fondui. Tai gražus reiški
nys.

šioje milžiniškoje Lietuvių 
šventėje dalyvavo ne vien Chi
cagos Lietuviai; buvo daug at
važiavusių iš kitų Illinois val
stijos miestų ir net. iš kitų 
tolimų valstijų. Visi stebėjo
si ir gėrėjosi gražiu teatru pa
dangėje, 
minios 
tvarka,
vykusiųjų 
Chicagai narsių ir gražių Lie
tuvaičių, kurios drąsiu šokimu 
iš debesų ir gražiu nusileidimu 
žemėn sužavėjo minią, kurioje 
buvo nemaža ir kitataučių. .

Kun.
Inž.
Inž.

Albavičius, 
L. šimutis, 
Dr. Poška, 

Kapt. P. Jurgėla.
kalbėdamas apie 

išsi

se- 
lėktu- 
(įskai-
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KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvu grumtynes, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybes vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSU!”
US!)

Gražus tvirti apdarai.
Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

“Dirva” _ 6820 Superior Aye.

(GOD, HAVE MERCY ON

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 400 pusi.

Cleveland, Q

Pinigeliai Svvarbiausia
Pereitą metą Chicagos cicili- 

kų papa visa gerkle šaukė kad 
jis nori “pastatyti” Dariui ir 
Girėnui “gyvą paminklą” (tur
būt pastatyti aukštą akmenį ir 
pats ant jo gyvas atsistoti).

Dabar jau “daina” apie “gy
vą paminklą” nutilo, viskas ką 
“skridimo” komitetas iš papos 
dabar gauna tai bilas reikalau
jančias didžiausių sumų sau ne
gyvų šaltų dolariukų. Cicis,

milžiniško 
dainavimu, 
Daugelis iš 

tiesiog

choro ir 
kalbomis, 
kitur at- 
pavydėjo

Nors įžanga buvo tik 
(vaikams nemokama) ir bufe
tai stiprino bei gaivino žemomis 
kainomis, pajamų išviso gauta 
apie $1200. Parašiutų ir lėk
tuvų samdymas, aerodromus, 
apdrauda, skelbimų ir tikietų 
spauda ir kitos išlaidos, apie 
$600. Tat pelno Dariaus-Girė
no paminklo fondui iš šio pa
rengimo liks apie $600.

šią nepaprastą šventę rengė 
Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo komitetas ir Chicagos 
Lietuvių organizacijų bei vi
suomenės išrinktas Lietuvių 
Dienos komitetas. Įvairiose ko
misijose veikė šie asmenys:

(1) aviacijos komisija: la
kūnas Kiela, Inž. Simokaitis ir 
Kapt. Jurgėla;

(2) meno komisija: Komp. 
Pocius, red. šimutis ir Simo
kaitis ;

(3) sporto komisija: Dr. 
Poška, A. Kumskis ir J. Juo
zaitis ;

(4) tikietų ir finansinė ko
misija: K. Stulpinienė, O. Ale- 
liunienė, R. Maziliauskienė, J. 
Mickeliunas, čeikauskas ir P. 
Šliogeris;

(5) spaudos komisija: Jur
gėla, žvirblis, Rėkus;

(6) vyriausias tvarkdarys — 
Am. Legiono Dariaus-Girėno 
Posto vadas J. Mickeliunas; 
jam gelbėjo A. Bacevičius, P. 
Fabijonaitis ir kt.
’ Pranešėjais per garsiakalbį 
buvo B. F. Simokaitis, P. Jur
gėla, Dr. Poška, ir A. Žvirblis.

Kaip visada Dariaus-Girėno 
skridimo ir dabar jų paminklo 
reikalams, taip ir šį kartą, gar
siakalbį atvežė Peoples Furni
ture Co.; ši maloni ir patrio
tiška įstaiga be to dar ir išlai
dų pasidarė elektros jitgai ga
minti.

Šią šventę ilgai ir nemoka
mai garsino “Margučio”, Peo
ples Furniture ir Progress kom
panijų ir J. Sudriko radio pro
gramų leidėjai, taipgi laikraš
čiai : Draugas, Margutis, San
dara, Dirva, Garsas, Amerikos 
Lietuvis, Amerika, Darbinin
kas, Vienybė, Tėvynė. Tik to
kia milžiniška įvairių srovių 
spaudos ir Chicagos Lietuvių 
visuomenės talka galėjo suren
gti tokią didžiulę, turiningą ir 
šventę, ši nepaprasta šventė 
liks neužmirštama visiems ku
riems teko būti to didelio ir 
reikšmingo įvykio liudytojais 
Ta diena parodė didelę Lietu
vių jiegą, vienybę ir susiorga- 
nizavimą. Ypač pagirtina kad į 
tos iškilmės programo dalyvių 
ir vedėjų, 1500 žmonių (choro, 
rengėjų, parašiutininkų, lakū
nų, tvarkdarių ir darbininkų) 
darbas ir didelis pasiaukojimas 
skirta musų tautos didvyrių 
Dariaus ir Girėno pagarbai. 
Tas rodo kad Amerikos Lietu
viuose patriotiškumas dar gy
vas ir galingai pašireiškia. Tuo 
keliu ir toliau eikime!

P. Jurgėla.

* I Per paskutinį dešimtmeti 
25c Amerikos Lietuviai nepaprastu

užsimojimu subruzdo garsinti
Lietuvių tautos vardą kitų 
tautų tarpe. Tos idėjos skati
nami Amerikos Lietuviai ren-
gė įvairias Lietuvių dienas, da
lyvavo bendruose tautų pasiro
dymuose. Tenka vienok paste
bėti kad tokiuose pasirodymuo
se, be Lietuviškų dainų, ilgų 
prakalbų, šiek-tiek Lietuviškos 
muzikos, nebuvo tos Lietuviš
kos dvasios, kokią mums gali 
įkvėpti tikrai Lietuviška muzi
ka.

“Margutis”, vienintelis Lie
tuvių dainų žurnalas, tai atjau
tė ir nutarė ruošti Lietuviškos 
muzikos koncertą Pasaulinėje 
Parodoje.

Ilgai nelaukdami, “Margu
čio” vedėjai atsikreipė į Swift 
& Co., kurios puikiame pavilio- 
ne Pasaulinėje Parodoje kas 
vakarą groja didžiulis 70 as
menų Chicago Simponinis Or
kestras, ir pradėjo derybas 
Lietuviškos muzikos koncerto 
surengimui. Pasekmė visų de
rybų buvo ta kad Swift & Co. 
sutiko užleisti “Margučiui” 
Swift Bridge of Service aikštę 
ir duoti Chicagos Simfoninį Or
kestrą del sekmadienio vakaro, 
Rugpjūčio 19 dienos, o “Mar
gutis” iš savo pusės pasižadėjo 
pristatyti keletą simfoniją mu
sų žymesnių Lietuvių kompo
zitorių.

Liepos 19 d. Juozas Olšaus
kas išplaukė Lietuvon. Aplan
kęs įvairias įstaigas ir Lietu
vos kompozitorius, Juozas gry- 
žo Amerikon tikrai ratuotas:

jis parvežė muziką net kelių 
simfonijų. Jų tarpe yra Čiur
lionio simfonija “Miškas”, J. 
Naujalio “Ruduo”, Dvariono 
Baletas “Piršlybos”, Karnavi- 
čiaus Rapsodija ir “Lietuvos 
Suita”, ir Jakubėno “Simfoni
ja”. Su pradžia Rugpjūčio .m. 
pradėta paskutinieji ruošos dar
bai ir galutinai sustatyta pro
gramas.

Koncerto programas tęsis po
rą valandų ir susidės iš dviejų 
dalių: pirma bus pašvęsta iš
pildymui simfonijų, o antra 
dainoms, kurias išpildys musų 
mėgiamiausi dainininkai. Pla
čiai pragasėjus Chicago Civic 
Operos artistė Barbora Darlys- 
Drangelienė bus šio koncerto 
žvaigždė.

Girdėsis per radio plačiai
Programas bus perduodamas 

per galingą Chicagos radio 
stotį WGN nuo 8 iki 10 vaka
ro laiku (Chicago daylight sa
ving time). Savo radio priim
tuvus užstatykite ant 720 kilo
cycles.

šia proga siunčiame visiems 
Lietuviams širdingą užkvietimą 
atsilankyti į didžiulį Lietuviš4- 
ką koncertą, kurį paruošė Mar
gutis Chicagos Pasaulinėje Pa
rodoje, ir kuris bus išpildytas 
Chicago Simfoninio Orkestro, 
vieno iš didžiausių ir garsiau
sių pasaulinių orkestrų.

Koncerto vieta — SWIFT 
BRIDGE OF SERVICE;

Laikas — Sekmadienis, RUG
PJŪČIO 19 d„ 8 vai. vakaro.

Patartina nesi vėluoti, pradžia 
punktualiai.

MARQUETTE PARKAS
Artistas Juozas Olšauskas 

gryžo iš Lietuvos Rugpjūčio 11 
d. Jis buvo išvykęs Lietuvon 
parvežti į Chicagą naujausios 
ir geriausios Lietuviškos mu
zikos, ir Kaune prabuvo tiktai 
savaitę laiko.

. Užklausus jo kaip viskas iš
rodo Lietuvoje, jis atsakė kad 
Kaunas ypatingai labai pasi
puošęs naujais namais ir ben
drai moderniškai įrengtomis 
krautuvėmis, pažymėtinas gat
vių švarumas, ir tt.

Šį sekmadienį, Pasaulinėje 
Parodoje, garsi Swifto simfo
nija grieš tuos Olšausko nau
jus parvežtus Lietuviškos mu
zikos kurinius Swifto paviljone. 
Pradžia 8 vai. vak. Rep.

NORTH SIDE KOLONIJA
North Sides Lietuvių koloni

ja kažin kodėl dalinai apsnū
do, veikimo čia nesimato jokio. 
Turbut šiltas oras nuslopino jų 
energiją ir ambicijas.

Jaunimas čia šiek tiek pro
gresuoja, tuokiasi, žinomo vei
kėjo Ks. Semaškos duktė ne- 
persenai ištekėjo ir po vestu
vių apsigyveno Detroite. Da
bar pp. Semaškai paliko vienu- 
du. Rep.

EVERGREEN PARK
Šioje kolonijoje Lietuvių yra 

nedaug, bet kol lakūnas Anta
nas Kiela čia gyvena tai čia vis 
eina judėjimas.

Kuriems teko matyti p. Kie- 
lą skraidant Lietuvių Dienoje 
Harlem Airporte visi stebėjo
si jo nepaprastais gabumais.

Kiek toliau už Evergreen 
Parko randasi Lithuanian Vil
la, p. Stankūnų moderniška už
eiga. Čia Lietuviai turėdami 
liuoso laiko atsilanko pabuvot) 
tyrame ore. _ __ ______

WEST SIDE KOLONIJA
West Side kolonija po Lietu

vių dienos dalinai aptilo, bet 
čia neužilgo prasidės naujas ju
dėjimas. Plačiai kalbama apie 
reikalingumą Amerikos Lietu
vių Sąjungos kuopos šioje ko
lonijoje.

BRIGHTON PARKAS
Rugp. 11 d. automobilio ne

laimėje užmuštas Stasys Meš
kauskas, 40 m. amžiaus, žino
mas Brighton Parko biznierius. 
Jo sūnūs Ričardas sunkiai su
žeistas ir sunkiai sužeisti pp. 
Demereckai. Sužeistieji tapo 
paimti į šv. Kryžiaus ligoninę.

į? rzAšLEMKOJ, 
r— Linija

Iš Gothenburgo j Stockholmą ke
lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražią Švediją. Ši ke
lione jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klaipė
dos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
keliones laikas 24 valandos.

Išplaukia iš New'Yorko

Kungsholm Rugp. 18
Drottningholm Rugp. 25
Gripsholm Rugsėjo 6
Kungsholm ............ Sept. 12

Kreipkitės į vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State SL New York, N. Y.
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“AN EXCURSION TO 
LITHUANIA”

LINDHAGENAS LANKĖSI KAUNE

Tsb. praneša kad Liepos 
22 d. iš Rygos Į Kauną at
vyko žymus Švedų politikas 
ir senatorius Karolis Lind
hagen. Lindhagen prieš po
rą metų labai išgarsėjo sa
vo planais — sukurti Balti
jos valstybių sąjungą, Į ku
rią ineitų Švedija, Suomi
ja, Latvija, Lietuva, Estija, 
Lenkija ir, Vokietija. Ta
čiau iki šiol tie jo planai kai 
kuriose valstybėse neturė
jo pasisekimo, del tam tik
rų priežasčių. Sakysim, 
tarp Lenkijos ir Lietuvos 
čia negali būti susitarimo 
stoti į sąjungą kol Vilnius 
nebus grąžintas Lietuvai. 
Užtai Lindhagen, matyda
mas šią kliūtį, pirmiausia ir 
siūlė Vilniaus klausimą iš
spręsti Lietuvai palankia 
kryptimi, nes jis suprato 
kad Vilnius yra Lenkų kla
sta pagrobtas.

Vykdydamas savo planą, 
Lindhagen dabar lanko vi
sas tas valstybes, kurios tu
rėtų ineiti i Baltijos sąjun
gą. Jis jau aplankė Suo
miją ir Latviją. Atvykęs j 
Lietuvą, Lindhagen kalbė
josi su Lietuvos Prezidentu 
ir su keliais mįnisteriais bei 
šiaip Įtakingais Lietuvos 
žmonėmis. Su jais Lindha
gen svarstė jo planą.

Pasinaudodamas šia pro
ga, Lindhagen aplankė žy
mesnes Lietuvos vietas ir 
susipažino su kultūrinių bei 
ekonominiu Lietuvos gyve
nimu. Taip pat jis studija
vo senųjų ir naujakurių 
ūkininkų gyvenimą.

Apsilankė ir Klaipėdos 
krašte, kur jis kalbėjosi su 
gubernatorium Navaku — 
jam buvo svarbu taip pat 
patirti tikrą Klaipėdos kra
što padėtį.

Iš Lietuvos svečias nuvy
ko tiesiog į Lenkiją. Ten 
taip pat kalbėjosi su žy
miais Lenkų politikos bei 
visuomenės veikėjais ir kė
lė tarp jų Vilniaus klausi
mą.

Vokiečių Tuščias Sapnas
Šiose dienose Italijoje ta

po plačiai perspausdinta 
laikraščiuose pavyzdis Vo
kiečių sau pasipiešto Euro
pos žemėlapio, kokį jie ti
kėjo padarysią 1935 metais.

Tame žemėlapyje į “Vo
kietijos” ribas ineina visa 
Holandija ir diduma Belgi
jos, Šveicarija, Čekoslovaki
ja, Austrija ir Lietuva.

Sakoma kad tas žemėla
pis buvo liuesai platinamas 
Jugoslavijoje kaipo nazių 
propaganda laike pastaro 
Austrų sukilimo.

Lietuvių sena patarlė sa
ko, “Vokietys po pietų dur
nas”.

Daugelį dalykų — ir tą 
žemėlapį — Vokiečiai ma
tomai pasigamino po pie
tų....

Ims ir leis jiems kas tas 
šalis pasigrobti, ir visa Eu
ropa rankas susikryžiavo- 
jus žiūrės....

20,000 Dvasiškių be Vietų
Be kitų bedarbių, šioje 

šalyje yra dar 20,000 dva
siškių kurie neturi vietų.

Ir bažnyčia susidūrus su 
ta pačia biznio situacija, 
apie kurią ji skelbė per me
tų eiles, — pasakė vienas 
dvasiškis.

Apie šią knygą galima, — 
ir reikia, — daug kalbėti. 
Kaip jau buvo “Dirvoje’ 
minėta, ši knyga parašyta 
žmogaus kuris turi savo 
širdyje meilę Lietuvai, savo 
gimtinei šalelei, nors pats 
nėra Lietuvis, bet Žydų kil
mės žmogus.

Jos autorius yra A. A. 
Sacks, kuris 1933 metais 
važiavo į Lietuvą, į Žeime
lį, prie Latvijos rubežiaus, 
pastatyti kapinėse pamink- 
lą-akmenį ant savo tėvo ka
po (kaip yra daug padarę 
ir Amerikos Lietuvių).

Bet ne tik vienas Žeime
lis, kaipo jo gimtinis mies
telis, o ir visa Lietuva jam 
buvo maloni, ir kaip tik jis 
privažiavo Lietuvos, rube
žių, Virbalyje, ir jam, kaip 
iš knygos matyti, lyg tik
ram Lietuviui, musų tėvy
nės sunui, širdis suvirpėjo 
džiaugsmu.

Knygoje yra 15-ka sky
rių, kurie pirmi du apima 
jo kelionės įspūdžius vande
niu, trečias kelionę žeme- 
traukiniu per Vokietiją ir 
Lenkų koridorių, su susto
jimais patyrinėjimui neku- 
riuose Vokietijos miestuo
se, bet labiausia geidžia pa-

Ar Tikrai Išardė?
Iš Berlino skelbiama kad 

nazių valdžia išardė Austri
jos nazių organizaciją kuri 
veikė Vokietijoje, ir tuos 
narius išskirstė Į darbo 
stovyklas: apie 8,500 išve
žė į Rytų Prūsiją, kitus į 
Pomeraniją, ir kitus arti 
Danijos rubežių.

Ar kartais nepaaiškės 
kad tie “nubausti” naziai 
nepasiųsti tenai būti gata
vais kokiam nors pasikėsi
nimui užgrobti kaimynų te
ritorijas, kai]) pav. Klaipė
dą ir kitas?

Taipgi Vokiečių nazių 
krašto apsaugos ministeris 
įsakė kariumenei ir jūrei
viams Hitlerį vadinti MMein 
Fueher” (mano vadas).

Tai bene pamėgdžiojimas 
Antano Smetonos, kurį vi
sa Lietuva vadina “Tautos 
Vadas”.

LIAUDIES DAINA 
Pas motinėlę valią turėjau, 
Kolei norėjau tolei gulėjau; 
Gražiai dėvėjau, puikiai vaikščiojau, 
Po vainikėliu nieko n’atbojau. 
Rytelį kėliau vis dainuodama, 
Dureles vėriau linksma būdama. 
Stalelį tiesiau šilkų kuskele, 
Langelį šluosčiau rūtų šakele, 
Aslelę šlaviau su meirunėliais, 
Gražiai išklosčiau su meirunėliais. 
O kada ėjau aš per kiemelį, 
Žemė dūzgėjo man po kojelių. 
Man ant rankelių žiedai žėrėjo, 
Ir ant galvelės vainiks žydėjo. 
Pakolei buvau pas motinėlę 
Tūlas taip sakė: graži mergelė. 
Pas motinėlę rile-rile-le, 
Pas anytėlę didi vargeliai: 
Bjauriai dėvėjau, basa vaikščiojau, 
Po muturėliu visų bijojau; 
Rytelį kėliau liūdna būdama, 
Dureles vėriau graudžiai verkdama; 
Stalelį tiesiau su marškonėliu, 
Langelį šluosčiau su mazgotėle; 
Aslelę šlaviau su šluotražėliais, 
O ją išklojau su kadugėliu; 
O kada ėjau aš per kiemelį, 
Po manim linko juoda žemelė. 
O ant galvelės vainikas vyto, 
O ant rankelių žiedai rūdijo. 
Pas anytėlę didis vargelis, 
šiurkštus žodeliai ir ašarėlės; 
Šiurkštus žodeliai ir ašarėlės, 
Nėr kam nuramint liūdnos širdelės.

siekti Lietuvą ir ten pralei
sti daugiausia laiko ir pla
čiai apvažinėti.

Knygą skaitant, kuomet 
prieini prie tų kelių žodžių 
kur autorius sako kaip jis 
savo akimis trokšta pama
tyti tuos Lietuvius vyrus ir 
moteris, kurie taip narsiai 
kariavo ir pernešė sunke
nybes ir atgavo savo nepri
klausomybę, — tuoj supran
ti kokia visa knyga bus.

Ketvirta dalis apsako is
toriją Lietuvos; penkta ir 
šešta — autoriaus patyri
mus Kaune; septinta — ke
lionė į Panevėžį ir apie pa
tį Panevėžį; aštunta — ke
lionė į jo gimtinį miestelį; 
devinta — Žeimelis po Dvi
dešimts metų; 10 — Basty- 
maisi po Lietuvos provinci
ją; 11 — Daugiau apie Lie
tuvos provinciją; 12 — Ap
silankymas Rygoje; 13 — 
Vilnius (apsilankymas Lie
tuvos sostinėje).

Paskutiniai du knygos 
skyriai apibudina jo kelio
nę atgal, per Lenkiją, Vo
kietiją, Prancūziją ir An
gliją-

Knyga įdomi tiems kurie 
patys iš Amerikos važinė
jo Lietuvoje; įdomi tiems 
kurie nori pažinti Lietuvos 
liaudies gyvenimą; įdomi 
visiems Lietuviams todėl 
kad tai pirmutinė knyga iš
leista Amerikos knygų 
dimo firmos platinimui 
soje šalyje.

Knygoje gali nujausti 
toriaus dėkingumą Lietič- 
viams už draugingumą Žy
dams, jo vientaučiams. Ir 
išskaitai jo atsinešimą į 
Lenkus ir Vokiečius, kurie 
jo vientaučių nekenčia.

Knyga parašyta lengvu 
stilium, labai vaizdingai ir 
nuodugniai visos smulkme
nos jo kelionės prietikių į 
Lietuvą, po Lietuvą ir pas
kui gryžtant Amerikon.

Pasirodykime dėkingi p. 
Sacksui už jo tokį pasitar- 
navimą musų, tautai, įsigy
dami jo knygą. Jis galėjo, 
kaipo gabus rašytojas, pa
rašyti ją kad tiktų ir Len
kams ir Vokiečiams, bet jo 
Lietuviška širdis privertė 
jį pašvęsti tą knygą mums, 
Lietuviams, ir musų tėvy
nei.

(308 pusi, didumo, tvir
tuose audimo viršeliuose, 
apdengtuose geltona-žalia- 
raudona spalvų antviršiu, 
su verpėjos atvaizdu. Vi
duje telpa daug fotografijij 
iš Lietuvos. Kaina <$3.00. 
Galima gauti iš Hudson Bay 
Press, 280 Madison 
New York City.)

ISKARIJOTAS Cecil Roth
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis Vairas

(Tęsinys iš pereito num.)

lei- 
vi-

au-

avė.,

.Japonija Pasiims
Kitą Dalį Kinijos

Japonija rengiasi prie 
naujo žygio, kuriuomi pasi
ryžus padidinti savo žemes 
Azijoje užgrobiant dar di
delį šmotą Kinijos. Visas 
plotas tarp Didžiosios Sie
nos ir Geltonosios upės Ja
ponams tai]) prieinamas ir 
prinokęs kad jie gali jį pa
sigrobti kokia nors prieka- Į 
be bent kurią dieną, sako; 
Tolimų Rytų dalykų tėmy- i 
tojai. 1

LIAUDIES DAINA
Kad aš jojau per lankelę,
Ii- sutinku mergužėlę keliu ateinančią. 
Mergužėle, lelijėle, ar busi tu mano? 
Mergužėle, lelijėle, tekėki už manęs. 
Dievas žino, bernužėli, ar leis motinėlė, 
Ar leis mano motinėlė, ar velys tėvelis? 
Mergužėle, lelijėle, eik pas motinėlę, 
Mergužėle, lelijėle, pasiklausk tėvelio. 
Motinėle, širdužėle, ar leisi tu mane? 
Tėvužėli, sengalvėli, ar leisi tekėti?
Vainikėlį atidaviau nuo švelnios galvelės, 
Ii' žiedeliai sumainyti nuo baltų rankelių.

Komunistai Kenkia
Patys Sau

Maskvos carai kenkia pa
tys sau santikiuose su Ame
rika, kuri pripažino sovie
tų Rusiją.

Visa komunistų propa
ganda ir visas veikimas ko
kis tik šioje šalyje varomas 
prieš esančią tvarką, yra po 
direktivą Maskvos komu
nistų. Tą ištyrė Suv. Vals
tijų Kongreso paskirta ko
misija.

Amerikoje veikia komu
nistų nartija su Maskvos 
parama ii' žinia, ir tos par
tijos tikslas yra 
darbininkus prie 
jos ir užgrobimo 
tų turtų.

Tuomi Maskvos 
do padarytas su 
sutartis. Gali prieiti prie 
nutraukimo santikių/ kaip 
buvo padarius Anglija.

kurstyti 
revoliuci- 
kapitalis-

carai ar- 
Amerika

Ant Hindenburgo antka
pio, sulyg jo paties prašy
mo, iškalta raidės tiktai se
kančiai*: “Paul von Hinden
burg — 1847-1934.”

Tą dieną Magdalos Marija prisidėjo 
prie kitų buvusių jų draugijoje moterų — 
Joanos (Erodo tarno Čužos žmonos), Su- 
zanos ir Salomės. Mokytojo patariama, ji 
pardavė savo rubus ir nuodėmingo gyve
nimo papuošalus ir pinigus išdalijo betur
čiams; tiktai toks elgesys, kartu su mal
domis ir atgaila, gali suteikti jai jos nusi
kaltimų atleidimą. Paskui jau ji rengėsi 
paprasčiausiais rubais ir nebevartojo sa
vo kunui jokių tepalų ir kvapsnių. Bet 
Judo akyse ji atrodė dabar dar skaistesnė 
ir dailesnė. Jos plaukai dar labiau didino 
jos grožį, jam atrodė kad ji brangesnė ir 
skaistesnė už visas pasaulio gražybes. Jos 
kūno natūralūs kvapas buvo jam saldesnis 
ir meilesnis už dirbtinius tepalus, kuriuos 
jis suuodė pirmą kartą ją pamatęs.

Drauge su kitomis moterimis Magda
los Marija prižiūrėdavo bendrą jų butą. 
Ryto metą visiems sukilus ir išėjus kartu 
su Mokytoju į turgavietę, ar į paežerį pa- 
mokslininkauti ir šaukti žmones atgailon, 
moterys pasilikdavo namie butui apvalyti 
ir vidurdienio maistui paruošti. Kartais 
viena ar kita jų eidavo su vyrais turga- 
vietėn pirkti kas buvo reikalinga, o toliau 
išėjus su jais, kartais tą pat dieną ir ne- 
sugryždavo. Tą savaitę Marijai teko iš
eiti tris kartus: kitos moterys norėjo pasi
likti namie, pasišnekučiuoti, nenorėjo neš
ti iš turgavietės sunkios naštos. Ji, nežiū
rint savo silpnų jiegų, nesiginčijo ir mielai 
skubėjo dulkėtomis gatvėmis su kitais, 
nors gatvėse jai tekdavo girdėti kartais ir 
labai nemalonių pastabų iš praeivių, ir tek
davo pakęsti užkabinėjimų. Tomis dieno
mis kai vyrai išeidavo j apielinkės kaimus 
atpirkimo mokslui skelbti, ji pasilikdavo 
kartu su kitomis moterimis namie. Vy
rams vakare sugryžus namon, dulkėtiems, 
sušilusiems ir pailsusiems, ji būdavo pir
mutinė pasitinka juos su šaltu vandeniu 
jų troškuliui nuslopinti, 
viskas rodos buvo meiliau, nors jos griež
tas tylėjimas atrodė nemoteriškas ir tary
tum kiek ir nepadorus.

Tiktai Simonas, kurį Mokytojas pra
minė Petru, kartais murmėdavo nepaten
kintas. Jis sakydavo kad šiai naujai drau
gei atėjus jų tarpan, duodama pagrindo 
priešų priekaištams buk jie susidedu su 
palaidomis moterimis. Buvimas jų tarpe 
tokios moters buvo nuolatinis pavojus jau
nesniems ir karštesniems; tai pastebėda
mas, jis būdavo pasižiūri į Judą, kurio iš 
pat pradžios Simonas nemėgo. Jis nega
lėjo įtikėti kad toks atgailėjimas galėtų 
būti nuoširdus ir amžinas. Ir teisybė, ne 
kartą pasitaikydavo kad miesto jaunikliai 
sustodavo ties jų buto namais pažiopsoti, 
pasidairyti į langus. Vieną-kitą kartą Ma
rijai reikėjo skubinai pasislėpti, pabėgus, 
padaužoms šnabždant jos ausin dalykus 
nuo kurių ją apimdavo gėda ii- baimė su 
apmaudu.

Judas neabejojo del jos atgailos tikru
mo ir nuoširdumo, nors ir pastebėdavo 
vieną-kitą savo bendrų svaidant į ją kar
tais ir smalsius žvilgsnius. Jam buvo la
bai malonu pastebėti kad jos naujas ir ty
ras gyvenimas patiko jai. Jis didžiavosi 
tuo kad jam teko ją sutikti, rasti. Jis ne 
kartą pasitenkinęs nusišypsodavo, maty
damas ją tarp tų kurie nuolatos būdavo 
prie Mokytojo. Mokytojui pratarus į ją 
žodį, ji būdavo garbės ir džiaugsmo pa
gauta, jos veidai parausdavo, jai sunku bū
davo del susijaudinimo ištarti žodis. Ju
das jautėsi labai patenkintas ja ir džiau
gėsi del to kad per jį ji čia atsirado. Jis 
matė kad ją apleido tie visi septyni velniai 
kurie’buvo privertę ją taip negražiai elg
tis, jiems pirmu kartu susitikus.

Ir vis tik per daugelį dienų jis nedry- 
so prisiartinti prie jos. Jis matė ją ir kal
bėjo su ja kuomet ji gyveno palaidūnės 
gyvenimą ir tikrai buvo jos išganymo kai-‘6820 Superior Ave.

Jai trusiantis,

tininku. Dabar kalbėti su ja atrodė jam 
lyg ir nepadoru. Jai toks prašnekinimas j 
galėtų priminti jęs praeitį, kurios ji be j 
abejo nenorėtų atsiminti. Tat geriau jei i 
jis vengs jos. Jis sekiodavo ją savo aki- j 
mis besisukinėjant tarp kitų jo draugi]. 
Ir kada ji pastebėdavo jį žiūrint ir sekant 
ją, jis susigėdijęs nukreipdavo savo žvilg
snį į šalį. Kas rytas ji pasveikindavo jį, 
šypsodama, bet jis nežiūrint visų pastan
gų ir noro negalėdavo ištarti daugiau kaip 
tik palinkėti labo ryto. Tuo budu jis pa
likdavo jai pirmai užkalbinti jį.

Tai atsitiko šeštadienį, jiems išėjus iš 
sinagogos, kur Mokytojas, seniūnų kviečia
mas, kalbėjo į žmones. Einant po maldų, 
kartu su visa minia, pasitaikė taip kad Ju
das ir Marija pasijuto einančiu greta.

“Jis kalbėjo nuostabiai gerai ar ne?” 
ji pradėjo nedrąsiu balsu.

Judas nukaito, atsakydamas:
“Mokytojas visados gerai kalba. Rei

kėjo girdėti jį praėjusią savaitę.”
Jis butų nusikandęs sau liežuvį iš pyk

čio del tų neapgalvotų savo žodžių: tiktai 
ištaręs juos jis atsiminė kad praėjusią sa- 
bato dieną ji negalėjo jo Mokytojo girdė- Į 
ti, nes jos dar tarp jų nebuvo. Ji neparo
dė nei žodžiu, nei ženklu kad butų paste
bėjus jo netaktingus žodžius.

“Ar geriau buvo negu šiandien?” ji 
paklausė.

“žinoma, geriau”, atsakė jaunas vy
rukas. “Jis buvo daug švelnesnis, ne tiek 
rustus kaip šiandien. Man liūdna girdėti ; 
jį rūsčiai kalbant į savo žmones, net jei 
jie to ir užsipelno.”

“Na jau”, ji karščiau pastebėjo. “Jis 
gerai daro bardamas visus kas tik nusikal
sta. Aš pati nusikalsdavau, tat ir žinau 
ką sakanti. Kitos moterys, buvusios su 
manimi sinagogoje, net verkė klausydamos 
jos žodžių. Niekados, sako, jos negirdė- 
jušios ką kitą taip kalbant.”

“Teisybė”, sušuko Judas su entuziaz
mu. “Ir aš nesu girdėjęs tokių kalbų ir 
aiškinimų, nors esu daug kartų buvęs Je- 
ruzaleme ir girdėjęs garsius mokslininkus 
ir kalbėtojus.”

Ir jis atsiminė ką ji jam buvo pasa
kius apie Jerulazemą, pirmu jųdviejų pa
simatymu ties jos portiku. Bet šituo at
veju ji pažiurėjo į jį su pagarba.

“Daug kartų!” tarė ji, atsidusdama 
lyg iš pavydo. “Ar man bus kada nors į 
lemta pamatyti šventąjį miestą?”

Judas pradėjo aiškinti jai kad sulyg 
Įstatymu kiekvienas asmuo privalo bent 
tris kartus per metus apsilankyti Jeruza- 
leme maldininkų šventėmis. Jis net pa- 11 
miršo pridėti kad šita pareiga liečia tiktai 
vyrus. Šituo momentu jiedu atėjo į tur
gavietę, kur Mokytojas, nežiūrėdamas to 
kad kaikuriems lydėjusiems jį iš sinago
gos ir nepatiko jo toks nepaisymas sabato 
dienos, pradėjo mokyti stabmeldžius, ku
rie čia pirkinėjo ir pardavinėjo savo pre
kes. Prisiartinus prie susirinkusio apie 
jį būrelio, ir jųdvejų pasikalbėjimas nu
truko.

Tos dienos pavakarį, kitiems besiil- 
sint, kas buvo skaitoma neatskiriamu sa
balo dienos malonumu ir pareiga, Judas 
vėl priėjo prie Marijos.

(Bus daugiau)
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DIRVA

LIETUVOJE
VALOMA KLAIPĖ

DOS KRAŠTAS

Kaunas. — Tokia netvarka 
kokia ikišiol siautė Klaipėdos 
krašte, valdant atstatytai šrei- 
berio direktorijai, retai kur 
yra sutinkama. Gal but grei
čiausia todėl kad tai direktori
jai niekados nerūpėjo Lietuvos 
reikalai ir valdomo krašto ge
rovė. Jau dabar aikštėn iškel
ti faktai rodo kad tiek ūkiškas, 
tiek visų kitų sričių gyvenimas 
Klaipėdos krašte buvo labai 
apleistas. Daugiausia, pinigus 
surydavo milžiniškas Klaipėdos 
krašto valdininkų skaičius, gi 
kitiems reikalams pinigų be
veik nepalikdavo.

Tačiau svarbiausia tai kad 
Šreiberio direktorija nesilaiky
davo autonominių Klaipėdos 
krašto statutų. Lietuvių tei
sės buvo visiškai paneigtos, 
mokyklose vaikai buvo vokieti
nami, krašte pradėjo siausti 
įvairus priešvalstybiniai gaiva
lai. Tas seniems šio krašto gy
ventojams Lietuviams buvo ne
pakenčiama ir jie šaukte šauk
davo kad toliau taip negali pa
silikti.

Gubernatorius taip pat il
giau negalėjo pakęsti neleisti
no šreiberio direktorijos šeimi
ninkavimo.- Jis buvo atstaty
tas.

Naujoji, Martyno Reizgio, 
direktorija paėmus krašto val
dymą, pasižadėjo žiūrėti tei
singumo, tvarkos, ir sąžiningai 
vykdyti Klaipėdos krašto sta
tutą.’ Pirmiausia, iš pareigų 
atleidžiami visi tie valdininkai 
kurie nemoka Lietuvių kalbos, 
nes Klaipėdos krašto statutas 
sako kad valdininkai turi mo
kėti abi oficiales to krašto kal
bas — Lietuvių ir Vokiečių.

Tarp tokių atleistų yra ir vy
riausias Klaipėdos miesto bur
mistras, Dr. Brmdlinger beį,ke-i 
Ii teismų pirmininkai. Toliau,, 
iš vietų prašalinami visi tie val
dininkai kurie yra įsivėlę į] 
priešvalstybinį partijų veiki
mą. Iš mokyklų atleidžiami tie I 
mokytojai kurie vaikus auklė
jo priešvalstybinėje dvasioje ir 
liepė melstis Hitleriui. Taip 
pat valoma ir visa Klaipėdos 
krašto policija.

Toki naujos direktorijos žy
giai Klaipėdos krašto Lietu
viams duoda daugiau drąsos ir 
pasitikėjimo savo valstybe. Kai 
kurie to krašto gyventojai pa
tys supratę savo klaidas, dabar 
viešai jų gailisi ir patys išstoja 
iš priešvalstybinių partijų.

Naujoji direktorija jau išaiš
kino keletą neleistinų šreiberio j 
direktorios darbelių. Pasirodo 
kad ji rėmė valdžios pinigais] 
priešvalstybinį veikimą ir net 
davė užstatus už kalėjime lai
komus priešvalstybinius gaiva-) 
lūs. Taip pat Reizgio direkto-1 
rija pradeda tvarkyti ir apleis-I 
tus krašto ekonominius reika-' 
lūs. Tas tik kelia džiaugsmą 
to krašto gyventojuose. —Tsb. ]

Didžiule Sporto Švente 
Lietuvoje

Kaunas. — Liepos 5—8 die
nomis Kaune bu\o didžiulė Jau
nalietuvių Sporto Organizacijos 
— JSO — šventė, skirta Lie
tuvos Prezidentui Antanui Sme
tonai pagerbti jo 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga. Šven
tėje dalyvavo daugiau kaip 12 
tūkstančių sportininkų. Buvo 
įvairių sporto šakų rungtynės 
ir turnirai. Svarbiausia šven
tės dalis buvo Liepos 8 d. Kau
no karo aerodrome, čia daly
vavo Lietuvos Prezidentas Sme
tona, ministerial, užsienių vals
tybių atstovai ir tūkstantinės 
minios žmonių. Prezidentas 
pasakė prakalbą, pažymėdamas 
ir pabrėždamas kad tegul jūsų 
darbščios rankos kuria jauną 
Lietuvą, gražesnę ir laiminges
nę už senąją, o jūsų gali drau
gija tegul sutelkia apie save 
kuodaugiausia Lietuvos jauni
mo. Vieninga tautiška linkme 
eidami, drausmingi būdami jus 
padarysite musų tėvynę stip
rią, — taip kalbėjo Preziden
tas į Lietuvos jaunimą.

šventės proga, Rygos Lietu
vių sporto sąjunga “Vytis” at
nešė Prezidentui Smetonai pa
sveikinimą. Tas sukėlė didelį 
susidomėjimą ir parodė Rygos 
Lietuvių sportininkų patvaru
mą. Jie, 40 žmonių, bėgte at
bėgo iš Rygos į Kauną, per 13 
valandų.

Iki šiol tokio didumo ir taip 
gražiai praėjusios sporto šven
tės Lietuvoje dar niekados ne
buvo. —Tsb.

VIETOJ MARŠKINIŲ IŠ
TRAUKĖ VAIKĄ

Vadžgirys, Šimkaičių v., Ra
seinių ap. — Birželio 10 d. tu
la moteris skalbė baltinius pil. 
Stasiunaičio duobėje. Beskalb
dama, vienus marškinius pa
skandino. Begraibstydama už
kliuvo maišą su dideliais akme
nimis, kurio moteris negalėjo 
ištraukti. Pasišaukė pil. Sta- 
siunaitį pagalbon, kuris ištrau
kęs maišą rado jame vaiką. 
Nusigandęs paskambino telefo
nu policijai, kuri tuojau atvy
ko ir pradėjo tyrinėti. “L.U.”

SUDEGINO NAUJAGIMI
Radviliškio vai., Birželio 17 

į 18 naktį, sudegė pil. J. Kri
vicko daržinė ir joje buvusios 
dvi karvės. Savininkas nuėjęs 
sudegusių karvių užkasti že
me, pamatė tarp degėsių apde
gusius skarmalus. Pradėjus ty
rinėti, rasta sudegęs mažas kū
dikis.

Kaip tik tuo sykiu atvažia
vo policija surinkti žinias apie 
gaisrą. Radus tokią naujieną 
apklausinėj^’ apielinkės gyven
tojus ir lavonėlį išsivežė. Gy- j 
dytojas nustatė kad tai butą 
naujagimio. “L.U.”

BIRUTA GAR1ONAITĖ LAI
MĖJO OHIO LIETUVAITĖS

GRAŽUOLĖS TITULĄ
Sekmadienį, Rugpjūčio 12 d., 

Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas surengė Ohio Lietuvių 
Dieną, ir tikrai išėjo pasekmin
gas parengimas visais atžvil
giais, kaip tie energingi jaunuo
liai buvo sumanę. Tokis dide
lis Lietuvių suvažiavimas Akro- 
ne vargu kada buvo, ir tikrai 
nebuvo kur butų dalyvavę sve
čių dideliais skaičiais iš kitų 
miestų. Dikčiai buvo iš Cleve- 
lando, Youngstowno ir iš kitur.

Visiems svečiams buvo vis
ko parūpinta, netruko nei link
smumo nei gėrimų, nei užkan
džių. Puikus orkestras iš še
šių muzikatų, grojo visokius 
šokius. Orkestrą vedė smuiki
ninkas Kazys Praspaliauskas.

Visą popietį buvo vienokių ir 
kitokių paįvairinimų, žaislų su
augusiems ir 
ir imtynių.

Gražiausias 
dalykas buvo 
Ohio Lietuvaitės gražuolės, ku
ri pavadinta “Miss Lithuania”. 
Ta garbė teko talentingai Ak- 
ronietei, p-lei Birutai Gerionai- 
tei. Sekančios dvi po jos kon- 
testo laimėtojos buvo Mae Krik- 
stokaitė ir Eva Kazlauskaitė, 
taipgi Akronietės.

Nuostabu kad Akrone randa
si tiek daug gražių Lietuvai
čių. Konteste dalyvavo arti 25 
mergaitės, kelios iš kitų mies
tų, bet diduma Akronietės. Gal 
del to Lietuvių Draugiškas Klu
bas ir sumanė rengti gražuolės 
Lietuvaitės išrinkimo kontestą. 
lyg nujausdami kad garbė pri
klauso jų klubui, nes pasirodė 
kad visos trys 
klubo narės!

O teisėjai su 
dro neturėjo, 
iš penkių buvo 
tik vienas Akronietis. 
tų laimingų panelių nei vardų 
nei kad jos yra klubo narės ne
žinojo. Tik kada išrinkta trys 
laimėjusios tada paskelbta jų 
vardai.

Akrono publika, tiesa, nebu
vo bešališka: visi beveik buvo 
linkę kad p-lė Biruta gauti] pir
mą vietą, ir teisėjai, kas sau 
slaptai balsuodami, išrinko ją 
“Miss Lithuania” Ohio valsti
jos. Matomai jai teisėtai, be jo
kių politikavimų, ta garbė ir 
tiko. (Vėliau “Dirvoje” tilps 
jų atvaizdai.)

P-lės Garijonaitės tėvai yra 
“Dirvos” skaitytojai (bet tas 
neturėjo bendro su jos laimėji
mu “Miss Lithuania” titulo ir 
puikios dovanos, sidabrinės tau
rės) .

Kitos dvi laimėtojos taipgi 
gavo gražias dovanas. Visoms 
trims per krutinę vėliau 
rišo plačias šilko juostas, 
toną, žalią ir raudoną — 
nai paskiros spalvos.

Publika šiame dideliame 
nike turėjo tokius gerus laikus 
kad nenorėjo iki vėlumai skirs
tytis, o muzikantai ilgai griežė, 
norėdami šokikus patenkinti.

Piknikas įvyko Amelian’s 
ukėje, ir pikniko vietą jauni
mas išpuošė Lietuvos vėliavos 
spalvų juostomis. Tiesiog išto
lo galima buvo matyti kad tai 
Lietuvių suvažiavimas, ir iš to
li ir arti pribuvę Lietuviai jau
tėsi kaip namie.

Už visą tą pasidarbavimą 
garbė klubo pirmininkui, stu
dentui Vincui Daruliui ir jo 
energingiems padėjėjams, vai
kinams ir merginoms. Visi dir
bo kaip vienas ir padarė gra
žų Lietuvišką patriotišką išva
žiavimą. Kas sakė kad čia au
gęs jaunimas ne Lietuviškas? 
Akroniečių pavyzdžiu privalėtų 
pasekti kitų miestų jaunimas ir 
suaugusieji. Jaunimas privalo 
organizuotis, darbuotis savo 
tautos, Lietuvių, vardo kėlimui, 
o suaugusieji — juos paremti, 
ne kenkti aęba juos savotiškai 
tampyti ar stumdyti, kaip dau
gelyje musų kolonijų daroma.

Savas.

KLAIDA. Pereitame “Dir
vos” numeryje buvo pasakyta 
kad pas Norkus ir Andriuške
vičius lankėsi Poška iš Oregon, 

pp. Pranai 
Conn.

vaikams. Buvo

ir įdomiausias
tai išrinkimas

laimėtojos yra

tuo nieko ben- 
Keturi teisėjai 
iš kitų miestų, 
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The Samson Tonic & 
Tea Co.

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. 
Ątliekama 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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Mass. Turi būti: 
Liepos iš Oregon, 
ten gyvena ukėje.

SLA. 364 KP. 
i Rugp. 5 d. SLA. 

surengus pikniką, 
vietinių dalyvavo

- Clevelando, p. Bartkienė ir p. 
Jokūbaitis. Jie atlankė savo 
seserį ir švogerį K. Praspaliau- 
skus.

LAIDOTUVĖSE O. Beleckie
nės Akronan pribuvo jos sūnūs 
M. Kubilius su savo žmona iš 
Daytono, kuris kitados gyveno 
Akrone. Šia proga atlankė sa
vo draugus. M. Kubilius yra 
senas “Dirvos” skaitytojas. Jis 
Daytone užlaiko barzdaskutyk- 
lą.

SVEČIAI. Pas savo seseris 
ir švogerius p. Bartkus ir Gri
gus lankėsi Stasys čiapas iš 
Boston, Mass., su savo nesenai 
vesta žmona. Kartu su jais at
važiavo Vebrienes sūnūs. Jie 
atlankė ir daugiau Akroniečių. 
šis miestas jiems labai patiko.

CHICAGO.I. Seniausias Ak
rone “Dirvos” skaitytojas A. 
Oleknavičius su sunum Stasiu 
ir duktere Brone išvažiavo į 
Chicagą apsilankyti Pasaulinėj 
Parodoj. Iš ten žada aplanky
ti savo gimines Joną ir A. Sa- 
rafinus, kurie gyvena ukėje 
Newberry, Mich.

PIKNIKAS. Goodrich gumų 
išdirbystė surengė milžinišką 
savo, darbininkams pikniką pir
madienį, Rugp. 13 d., Euclid 
Beach. Clevelande. Važiavo ir 
daugybė Lietuvių su savo šei
momis, dirbančių tai kompani
jai. Kalnas.

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

Kalbinkit savo draugus skaity- “Dirva” dabar yra pigiausias 
i “Dirvą” — jie turės sau di- darbininko liuoslaikio draugas, 

delio pasitenkinimo iš jos. Platinkit ją tarp savo draugu.

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

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

Atdara iki 9 vai. vakare 
dieną.

ap-
Pa-
su-

Jie

PIKNIKAS, 
kuopa buvo 
kuriame be 

ir svečių iš

Trumpos Žineles
PIKNIKAS. Rugp. 12 die

ną Liet. Republikonų Klubas 
turėjo politišką išvažiavimą A. 
Karpių ukėj, kur atvažiavo 
dailus būrelis publikos ir visi 
gražiai linksminosi.

šis piknikas buvo surengtas 
tikslu supažindint Lietuvius su 
daugeliu politikierių, kurių ke
letas ir atsilankė, bet daugiau 
negalėjo pribūti, nes turėjo ki
tas vietas aplankyti.

Daugiausia darbavosi pikni
ko tvarkyme ir kandidatų su
pažindinime su publika Jonas 
Brazauskas ir G. Barnius, ku
rie daugiausia ir dirba to klu
bo palaikymui.

DARŽELIO SUSIRINKIMAS. 
Rugp. 10 d. įvyko Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Sąjungos susi
rinkimas, kuriame buvo aptar
ta daug svarbių reikalų, kaip tai . - -
bo, 
tt.
iš kurių pasirodė kad visi dar
buojasi nuoširdžiai. Paaiškėjo 
kad jau miesto valdyba daugiau 
atkreipia domės į Darželius ir 
musų Darželiui paskyrė 30 dar
bininkų toliau Darželio darbus 
varyti, taip kad šį rudenį jau 
bus kas nors padaryta. Darže
lio valdyba likos įgaliota daryti 
tam tikslui reikalingas sutar
tis.

Taipgi pranešta kad komisi
ja darbuojasi rengime didelio 
banketo šį rudenį, paminėjimui 
penkių metų sukaktuvių nuo 
Darželio Sąjungos įkūrimo.

DAUGELIS manęs klausinė
ja kas tokio naujo bus “Dirvos” 
šios vasaros piknike, kurį ren
gia Rūgėjo 9 d. Čia noriu pa
sakyti kad yra sunku viską iš
pasakoti, bet bus daug ko įvai
raus ir smagaus. Jeigu norėsi
te pamatyti ir girdėti apsilan- 
kykit. Juozas Jokubauskas iš 
Pittsburgh© rašo kad jis nie
kuomet neapleidžia “Dirvos” iš
važiavimų, tai ir šį sezoną ma
no užbaigti su “Dirvos” pikni
ku, kuris bus naujos parapijos 
darže. Vietos veikėjas Jonas 
Brazauskas sako kad visi Cle- 
velandiečiai turės būti šiame 
piknike. Jonas Jarus.

“SHOWER PARTY”. Rug
pjūčio 11 d. “Dirvos” skaitoto- 
jų pp. Kundrotų dukrelei Tere
sei buvo surengta “shower par
ty” tėvų namuose. Atsilankė 
didelis skaičius jos draugių ir 
suteikė p-lei Teresei daug do
vanų.

P-lė Terese ruošiasi supinti 
šeimyninį gyvenimą su Lietu
viu vaikinu, T. Lasevičium, iš 
Dubois, Pa. šliubas šios jau
nos porelės įvyks Rugsėjo 1 d. 
naujoje Lietuvių parapijoje, ir 
tos parapijos saleje atsibus 
vestuvių pokilis.

Pp. Kundrotų giminaites K. 
Tenikytės gimimo diena buvo 
Rugp. 14, taigi pp. Kundrotų 
namuose tą vakarą atsilankė 
svečių ir džiaugsmingai sveiki
no Lietuvaitę jos gimimo die
noje. Kaip svečiai taip ir na
miškiai ir kiti giminės suteikė 
jai gražių dovanėlių atminčiai.

J. Krauss.

IŠVAŽIAVO. Juozas Bog'u- 
šauskas apleido Clevelandą ir 
laivu “Europa” Rugp. 12 d. iš
plaukė į Lietuvą. Laivakortę 
ir dokumentus išrūpino “Dir
vos” agentūra. Jisai mano ap
sigyventi Lietuvoje. Važiuoja 
į Kiršų kaimą, Alvito par. Iš
lydėjo į stotį brolis, giminės ir. 
draugai.

VAŽINĖJASI. Antradienį, 
Rugp. 14 d., išvažiavo į Chica- 
gos pusę ir dar už Chicagos 
pp. Salasevičiai, palydėdami sa
vo pusseserę Magdaleną Demen- 
čienę ir jos sūnų Kazį atgal į 
Kenosha, Wis., iš kur jie buvo 
atvažiavę ir dalyvavo vestuvė
se Alvinos Salasevičiutės su 
Petru Luiza, ir čia praleido po
rą savaičių. Su jais kartu iš
važiavo Petronė Stankevičiūtė. 
Apsilankys Pasaulinėje Parodo
je ir šiaip visur. Mano prabū
ti porą savaičių laiko.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438— --

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Pieninė ir keptų dalykų krautuve, 

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

PARSIDUODA KRAUTUVE
8813 Superior avė., pienine ir de

likatesų krautuve, $300 į savaitę in- 
eigų garantuota. Prie vietos 
venami kambariai. Maža 
Smulkmenų gausit pas

Zimerman, 4233 E. 131

yra gy- 
nuoma.

st.

R
STONIS

ESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

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

Planet Street,kas į Planet Street,
Commercial Rd. E. 1, London
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1 (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų s 
= kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prię manęs apturėsit 
Ę teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- Ę 
Ę nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin

gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E 
Ę sirinkimo. Reikale telefonuokit.
I 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
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varymas tolyn Darželio dar
ko visi jau senai laukia, ir 
Komisijos išdavė raportus,

LANK ĖSI CLEVELANDE 
žinomas veikėjas Lietuvių tar
pe, M. J. šimoris su savo šei
mynėle iš Detroito. Apsilankė 
čia pas savo gimines ir drau
gus ir praleidęs keletą dienų 
tarp draugų, Rugp. 14 d. gry- 
žo Detroitan. J. Krauss.

SVEČIAI. Pas A. M. Praš
kevičius lankosi Jonas Tamelis 
su žmona iš Wilkes Barre, Pa. 
Apsilankė Pasaulinėje Parodo
je ir čia pabuvoję dar kiek, 
važiuos atgal.

MIRĖ. Rugp. 15 d. miesto 
ligoninėje mirė Antanas Vaite
kūnas, 52 m. amžiaus, nuo 1119 
E. 76 St. Pašarvotas sesel’s 
namuose po tuo pačiu antrašu. 
Laidotuvės įvyks Rugp. 18 d. 
iš Šv. Jurgio bažnyčios, 9 vai. 
ryto.

Liko sesuo Viktorija Franka 
ir broliai, Petras, Mateušas ir 
Vincas Clevelande, ir du broliai 
Lietuvoje. Laidotuves atliko 
grąborė Della E. Jakubauskie
nė. Rep.

APSIVEDĖ. Rugp. 11 d. su
ėjo į šeimyninį gyvenimą du 
vietos jaunuoiliai, Juozas Kir- 
velaitis su Ona Stripeikaite. 
Jungtuvės ir vestuvių pokilis 
atsibuvo Lietuvių salėje. Da
lyvavo giminės ir draugai.

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

PASKUTINIS KVIETIMAS
Visos Šiaudines Skrybėlės

Vyrams ir Vaikinams nupiginta iki
S9c ir $1.19

Vaikams vienodos spalvos ir dryžuotos SLACKS 
skalbiamos — $1.00.

_ the ra® & m co.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

Leiskit Savo
V aikams

Naudotis šiuo
Patogumu

Šį rudeni jus vėl leisite savo vaikus Į parapijines arba 
miesto mokyklas 
naudotis publiška 
mokyklų vaikams 
visiškai pigią.

tęsti mokslą. Duokit jiems progą
transportacija. Įvesdami specialę 

važinėjimo kainą, mes padarėme ją

naudotis gatvekariais arba motori-Leisdami jiems
niais kočais, vietoje eiti pekstiems ilgą kelią visokiais 
orais, jus pagelbėsit savo vaikams gauti daugiau nau
dos iš mokymosi. Jie 
ją savo studijavimui.

tures geresnę sveikatą ir energi-

SCHOOL

1-CENT

PASS:

ASŲ

FARE:

studentams virš 12 metų ir 
daugiau; neribotas važinėji
mas visomis valandom sep
tynias dienas Į savaitę: 50 
centų. (Tai privilegijai stu
dentas privalo gaut teisingai 
išpildytą pažinimo kortą su 
mokytojos parašu.)

studentams mažiau 12 me
tų; geras tarp 7:00 ryto ir 
4:30 po pietų kasdien išsky
rus šeštadieni, sekmadieni ir 
šventadienius.

The Cleveland Railway Co.
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Editor—Peter Skukas

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

DU SEIMAI
Rug]). 21, 22 ir 23 dd. Cleve- 

lande Įvyks du seimai: A. L. R. 
K. Federacijos ir Vargoninkų 
Sąjungos. Koncertas, sesijų 
posėdžiai ir bažnytinės iškilmės 
atsibus Šv. Jurgio parapijoje. 
Banketas atsibus Statler vieš
butyje.

Seimų pradžia bus su bažny
tinėmis pamaldomis antradie
ni, Rugp. 21 d., 9:30 vai. ryte. 
Iškilmingas Pontifikales Mišias 
laikys Jo Malonybė Vyskupas 
Juozas Schrembs šv. Jurgio 
■bažnyčioje. Vargoninkų Są
jungos choras giedos gražias 
mišias vadovaujant prie vargo
nų Prof. A. Pociui iš Chicagos.

Tą patį vakarą atsibus dide
lis koncertas šv\ Jurgio parapi
jos auditorijoje. Programe da
lyvaus geriausios vietinės mu- 
zikalės jiegos, k. t. Stasė Grei- 
čienė, smuikininkas Vine. Grei
čius (jaunasis), Julius Kras- 
nickas, Bendro Choro Merginų 
oktetas ir visas Bendras Cho
ras su Lietuvių orkestru. Taip 
pat programe dalyvaus daug 
svečių muzikų-vargoninkų, bū
tent, Prof. A. Pocius su grupe 
Chicagiečių vargoninkų. p. Ona 
Janušauskienė. Justas Kudirka, 
Elena Rakauskienė, Kastas Sa
bonis ir kiti, šie visi vietiniai 
ir svečiai artistai įneš Cleve- 
landan muzikos (bažnyčioje ir 
salėje) kokios dar mes niekad 
nesam girdėję.

ŠĮ seimų pokilį rengia abiejų 
parapijų Lietuviai katalikai. 
Kun. V. G. Vilkutaitis, Kun. A. 
Karužiškis ir visi kiti dirba kad 
tik butų gražios pasekmės. Ti
kimasi daug . žmonių laike pa
maldų ir koncerte. Rep.

Laimėtojai Nominaci- SVARBI PARODA

LANKOSI PENNSYLVANI- 
JOJE. Jieva Petraitienė, poni 
Blaškevičienė, ir Samas Pongo- 
nis su žmona automobiliu išva
žiavo Į Scranton, Pa., ir aplin
kinius miestus pasisvečiuoti.

ATSISVEIKINANT SU CLE- 
VELANDU

Apleisdamas Clevelandą no
riu paačiuoti visiems savo drau
gams, darbuotojams ir parapi- 
jonams, su kuriais ilgą laiką 
gyvendamas Clevelande įsigi
jau daug draugų, taip kad da
bar yra liūdna persiskirti. Su 
daugeliu buvau kaip vienos 
šeimos narys ir negaliu neatsi
sveikinęs, nors per laikrašti, 
apleisti koloniją, nes daugelio 
negalėjau ypatiškai pamatyti ir 
paspausti ranką pasakymui Su
diev.

Draugai ir geradariai, priim
kit mano didelį ačiū: Kazys 
Obelienis, P. Nefcešauskas, P. 
Skukas (šiedu vargonus taisė 
ir balsus sutaikė veltui per du 
metu). Taipgi ačiū šeimoms 
už jų gražų draugingumą: Ka
valiauskams, Bindokams, Kaz
lauskams, K. S. Karpiams, Ma
čiams, Greičiams, Sadauskams, 
šeštokams, Skirbantams, Ra- 
dzevičiams, Sereikams, Janu- 
šaičiams, Sutkams, Višniaus- 
kams, Dimšams, Baguslavi- 
čiams, Skužiniskui ir šeimai, 
p-lei K. Vilkutaitytei, S. Ku
činskaitei, Stoniui, česnuliui 
p-lei Stepšiutei, P. Martišaus
kienei. Rumbučiui, Strižauskų 
šeimai, kur išgyvenau keturis 
metus, Polai Glugodienei už jos 
ilgą darbuotę kartu meno sky
riuje ir už visą paramą man, 
kas liks ilgai atmintyje, priim
ki visą‘glėbį ačiū.

Pagaliau ačiū visiems kitiems 
mano prieteliams, kurių vardų 
čia nesuminiu, nes jų perdaug 
turėjau, sunku visus suminėti, 
tik man sunku atsiskirti nuo 
jūsų, geri draugai.

Dar kartą, priimkite mano 
Ačiū, jus visi liksite, man at
mintyje ilgai. Iki pasimatymo.

Varg. Raimondas Adomaitis.

jose
Antradienio balsavimuose į 

apskrities ir valstijos vietas, 
nominacijas iš Demokatų ir Re- 
publikonų partijų gavo šie kan
didatai, kurie stoves viens prieš 
kitą galutinuose rinkimuose vė
liau rudenį (Lapk. 6 d.):
Repuiblikonų Demokratų

Governor
Brown Davey

Lieut. Governor
Herbert Mosier

Secretary of State 
Braden Myers

U. S. Senator
Fess Donahey

Congressman at Large
Bender Truax
Marshall Young

Congress 20th Dist.
Cassidy Sweeney

Congress 21st Dist.
Sotak Crosier

Congress 22nd Dist.
Bolton Dixon

Clerk of Court
Cook Busher

• Commissioner
Corlett Gorman

Auditor
Fiebach Zangerle

Recorder
Penty Lybarger

Treasurer
Dunn Jr. Boyle

Sheriff
Twelvetree Sulzmann

Prosecutor
Frey Cullitan

Coroner
Pearse Gerber

State Representatives
Jonas T. DeRighter, Lietuvis

kandidatas į Ohio Valstijos sei-
mą, laimėjo nominacijas ir bus I 
vienas iš 18-kos kandidatų bal
savimuose rudenį. Jis gavo į 
21,303 balsus.

Lietuviams dabar reiks dar' 
sunkiau padirbėti kad butų iš-1 
rinktas Lapkričio 6 d.

Clevelande, Carter Kotelyje, 
nuo Rugp. 18 iki 23 d. įvyks 
labai svarbi ir dar Clevelande 
Lietuvių nematyta paroda. Tai 
bus sąryšyje su visos Amerikos 
Archeologų ir Numizmatikų 
seimu.

šioje milžiniškoje numizmatų 
parodoje bus ir LIETUVOS 
Skyrius. Užtikrinama kad Lie
tuviams nebus sarmatos. Lie
tuvių skyriuje bus tvarkingai 
išstatyta sekanti eksponatai:

(1) Lietuvos pinigų kolekci
ja nuo praistorinės gadynės iki 
šių laikų, — imant Mindaugo, 
Keistučio ir Vytauto Didžiojo 
laikų monetas. Čia bus net 
trys unikatai, kurių vertė yra 
apie 18,000 dolarių.

(2) Kolekcija žymiausio Lie
tuvos skulptoriaus Petro Rim
šos medališkos dailės veikalų. 
Tarpe jų bus ir tie medaliai ku
rie buvo padovanoti Dariui ir 
Girėnui jų skridimo reikalu.

(3) Labai gražus rinkinis 
dailės veikalų žymiausio Lietu
vio skulptoriaus Amerikoje, V. 
Baranausko, kuriam Preziden
tas Teodoras Roosevelt pavedė 
padaryti modelį dabartiniam 
Amerikos centui su Linkolno 
atvaizdu, šymet sueina 25 m. 
sukaktuvės to cento.

Tą Lietuviškų brangenybių 
kolekciją išstatys Clevelande 
Dr. A. M. Račkus iš Chicagos, 
kuris dalyvaus šiame seime, ir 
kurį American Numismatic As
sociation pakvietė duoti paskai
tą apie Lietuvos Numizmatiką. 
Dr. Račkus jau ne pirmą kar
tą ir ne pirmame mieste tai 
daro, supažindindamas Ameri
kos mokslininkus su Lietuvos 
senovės istorija bei musų tau
tos kultūra. Dr. Račkus Ame
rikoje skaitomas geriausiu' ži
novu Pabaltijo archeologijos ir 
numizmatikos srityje.

Svarbu tas kas Į šią parodą 
įžanga bus nemokamai, ir ji tę
sis nuo 9 vai. ryto iki 10:30 v. 
vakaro, be jokių formalumų ir 
be jokių varžymų.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
ANT 5-TO PUSL.

TAUTININKŲ IR SANDA- 
RIEČIŲ konferencija įvyks šio 
sekmadienio ryte, nuo 9:30 v., 
Stonio valgykloj, viršuje. Pra
šomi dalyvauti veikėjai ir ku
rie tuo Įdomaujatės.

Konferencija šaukiama prieš 
pietus ir norima užbaigti prieš 
12 vai., kad norintieji po pietų 
kur važiuoti nesugaištų dienos.

DEMOKRATAI VIRŠUJE
Cuyahoga apskrityje Demo

kratai turės laimėti 'rinkimus 
rudenį, nes kaip matysi iš bal
sų paduotų už didžiuosius kan
didatus (gubernatorių, senato
rių) ir svarbiuosius apskrities 
viršininkus, Demokratai turi 
balsų nuo 15 iki 20 tūkstančių 
daugiau negu Republikonai. Jei 
visi Demokratai už savo_ kandi
datus taip balsuos ir rudenį tai 
visos apskrities vietos liks De
mokratų rankose.

Bet gali viską sugadyti ky
lanti Demokratų partijoje vai
dai už vadovybę.

Visoje Ohio valstijoje pasi
rodo kad Republikonai turi 
apie 100,000 balsų daugiau ir 
jie gali laimėti gubernatoriais, 
senato ir kitas vietas.

MIRĖ. Agota Andersonie- 
nė, 29 m. amžiaus, nuo 1761 
Carlyon avė., mirė pereita sa
vaitę. Palaidota Rugp. 11 d.

Rep.

SVEČIAS. Pas Aleka Krušą 
atsilankė jo tėvas iš Chicagos. 
Pasisvečiavęs kiek laiko, išva
žiavo atgal. Rep.

Elena Grigiutė Apleido 
Clevelandą

Pereito pirmadienio rytą Cle- 
velandiečiai atbudę pasijuto kad 
kita Lietuvaitė apleido savo tė
vų lizdą ir išvažiavo kitur — 
tai p-lė Elena Grigiutė, veikli 
šio miesto tautininke. Ji iš
važiavo į Philadelphia, Pa., kur 
apsivedė su Dr. E. G. Klimu, 
plačiai žinomu Amerikoje Phi- 
ladelphijos Lietuviu daktaru.

P-lė Grigiutė buvo veikli sa
vo vientaučių tarpe Clevelande, 
visų mylima, ir visi jos pasiges.

Bet meilė ir vestuvės turi sa
vo kelius ir todėl viskas ką ga
lima padaryti tai palinkėti jai 
visokių laimių.

Nuo dabar Philadelphiečiai 
galės gėrėtis ir džiaugtis jos 
malonia ypata.

Pereito šeštadienio vakare 
Rugp. 11 d., būrelis jos artimų 
draugių, po vadovyste Elenos 
Baltrukoniutės ir Blančės šerk- 
šniutės surengė jai atsisveiki
nimo ii- dovanų vakarėlį. Ele
na gavo daugybę puikių dova
nų, kuriomis galės prisiminti 
savo draugus kuriuos ji Cleve
lande paliko ir kurie ją mylėjo.

Tarp svečių, buvo viešnia iš 
Baltimorės, Julė Baltrukoniutė- 
Rastenienė. Julė taipgi buvo 
Clevelandietč ir apleidus šį [ 
miestą apsigyveno su savo vy
ru Baltimorėje. Kas vasarą jį 
nepraleidžia neaplankius savo 
miestą, tėvus ir senus draugus.;

Viso labo, Elena, mes linki- i 
me tau geriausios laimės ir Į 
prašome mus visai neužmiršti. Į

Su Elena kartu išvažiavo ir' 
jos motina pasisvečiuoti Phila-Į 
delp'hijoje. Viena iš Draugių.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS
CUPID TAKES A BOW

Miss Helen Grigas, well known 
Lithuanian girl of Cleveland and 
member of the staff of city nurses, 
was honored by a shower, held at the 
home of hei- mother last Saturday. 
Many people were present showering 
her with many fine gifts.

Miss Grigas left Cleveland Sunday 
and is by now married to Dr. E. G. 
Klimas, of Pbiladephia. She will 
make her home there.

Here’s wishing you barelis of luck 
on the good ship Matrimony, Helen, 

o o o
Mr. Joseph Kirval and Miss Ann 

Streback, both of Cleveland were 
united in the Holy Bonds of Matri
mony, Saturday, July the 11th at 
the Lithuanian Hall. Guests were re
ceived in the evening, 

o o o
Though a bit belated, Mr. John 

Semonitis and Miss Mary Baranaus
kas, both of Cleveland, were mar
ried out of town some two months 
ago. 

o o o
Miss Stephanie Jusis, of Cleveland 

and waitress at Stonis’ restaurant, 
has motored out to Canada for a 
ten day leave, 

o o o
Mrs. Stanley Luiza, of Cleveland, 

is staying at her mothers’ home in 
Youngstown for a vacation.

o o o
Mrs. Julia Rastenis, of Baltimore, 

is spending a deligthful time here 
visiting her family, the Baltrukonis’. 
She is the sister of the popular 
Helen and Alvina Baltrukonis.

ooo
Mr. and Mrs. J. Salasevice, Miss 

Pat Stankevice, all of Cleveland, and 
Mrs. M. Demencius with her son 
Charley, of Kenosha, Wis., who were 
visiting here in Cleveland, staying 
at the residence of Mr. Salasevice, I 
are now motoring to Chicago and 
to Kenosha. They left last Tues
day.

ooo
A shower was held for Thersa 

Kundrot at her home, 1035 East 140 
Street, Cleveland. The shower was 
arranged by her mother Mrs. P. 
Kundrot.

ooo
Mrs. C. F. Petraitis, Mrs. Blas- 

kevice and Mr. and Mrs. Sam Pon- 
gonis, all of Cleveland, have gone 
to Scranton, Pennsylvania, in Sam’s 
car, to visit their friends and rela
tives there.

Miss Lithuania of Ohio
Miss Biruta Garionis, of Akron, 

was selected as the most beautiful 
Miss at the Akron Social Club Pic
nic receiving a beautiful loving cup. 
Miss Mae Kast and Miss Eva Kaz
lauskas took second and third places, 
all three girls were from Akron, 
and are members of the club.

Sport Notes
Mr. J. Jarus, of Cleveland, is 

waiting the arrival of Pojello, to 
make final arrangements for pro
moting boxing shows at the Cleve
land Public Auditorium and nearby 
cities.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS.

! —| Akron Picnic
Huge Success

! were automatically eliminated. Then 
| a choice of four names was allowed 
i and again the eliminations. Repeat- 
; ed with three choices. From then 
| on points were given for each judges 
I choice of three preferences. Miss 
i Garionis receiving the highest num- 
| ber of points was immediately pro- 
Į claimed first winner and a tie for 
i the second and third places neces- 
; sitated an extra point election to 
I pick the places and as above Miss

The s p e c t a cular 
success of the Akron 
Lithuanian Social 
Club Picnic held Sun
day, August 12, only 
adds another star to 
the long line of 
events which this ag-

peter skukas gressive club has un- 
dersaken and has 

carried out with throughness and 
completeness. For two days the 
members worked with saws and ham
mers outfitting the bar, the dance 
hall and the beauty contest plat
form.

| It was on Amelian’s farm, spacious I 
with greens, located near Akron and 

Į right on the banks of the old Ohio | 
I Canal of which we shall speak of 
; later, that this outing was held, i 
j (There was no little circumstantial , 
evidence that the cows were pastured | 
elsewhere during that day.) But 
don’t let that bother you. A large 

j barn with a specially built floor 
I served perfectly for the dancers 
■ while Charles Praspal, member of 
i the club, violin wizard and leader 
I of the orchestra reeled off ribbons 
and ribbons of fine melodies to the 
delight of both the young and old, I 
by playing Polkas and American | 
trots. Charlie’s bandmen are finished 
musicians. When they end a num
ber you don’t have to wonder whether 
a radio tube has gone goofy for he 
puts a nice finesse, a curlycue at 
the end of every song, by the use of l 
cymbals. There are six melody
men in the band and they are worth 
listening to.

William Darulis, - president of the 
club, Akron U. athlete, hard worker, 
wrestler was one of the busiest men
there. He seemed to be all over 
the place. Such vigor and zeal he 
displays.

Miss Sedar, a club member, as
sociated with the Akron opera group, 
was the bar-maid dishing out gob
let after goblet of the foamy bever
age, overflowing at the brim, to 
parched lips received from the golden 
rays of the sun beating down upon 
a merry crowd.

Aside from all the other interesting 
attractions, the beauty contest held 
the crowd “spell-bound”.

Pretty Biruta Garionis of Akron, 
walked away with the title Miss 
Lithuania of Ohio, receiving a beau
tiful loving cup and a ribboned

Kazlauskas 
second and 
with beau-

breast band with that inscription. Miss 
Mae Kast and Miss Eve 
both of Akron, received 
third places respectively 
tiful gifts as prizes.

Out of twenty-four beautiful en
trants the judges, Ketres, of Greens
burg, Ohio; Subonis, of Youngstown; 
Stivas, of Akron; and Karpius and 
Skukas, of Cleveland, had a most 
difficult time in selecting the win
ners so a system was devised by 
the judges which seemed to be very 
fair to all entrants.

Secret ballots were taken, 
each judge was instructed to 
five winners of his choice,
names which did not appear at all I

First 
place 
Then

Cafe ir Restaurantas
Senai žinomas Clevelandietis

A. Wirbickas
užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

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

Kast and Miss Kazlauskas came in 
second and third respectively.

No talking was allowed between 
the judges or the usual huddle meth
od of selection permitted. Therefore 
the selection is not and could not be 
any individual judge’s choice. Any 
winner had to receive the full sup
port of the judges. It was, I be
lieve, the fairest beauty contest ever 
staged, and the fairest winner se
lected.

There were many people from 
Youngstown, Cleveland, Medina and 
West Salem, Ohio.

KNOW YOUR OHIO - CANAL
As I mentioned before, the old 

Ohio Canal at the Akron Club picnic 
attracted my attention—the beauties 
were not as yet selected so I had to 
be the neutral and impartial. It is 
interesting to know that Akron is 
located in Summit county and is the 
county seat. Akron is a Greek word 
meaning “an elevation” and Summit 
county got its name from the fact that 
one place in this county is the high
est spot between the Ohio river and 
Lake Erie along this 309 mile Ohio 
Canal, some 30 foot average width. 
This canal runs from Cleveland to 
Portsmouth, Ohio, following mostly 
small stream beds and again this 
spot at the Akron picnic is the only 
stretch which actually is a pure 
canal following no stream and was 
the first section to be built heading 
north to Cleveland. Summit county 
is the water shed point of Ohio at 
this place.

After eight years of building, the 
entire canaj was opened at a total 
cost of five million dollars to the 
state of Ohio in 1833. Ohio became 
a state of the Union in 1803, when 
there wasn’t a steam railroad or 
steam boat around therefore the cost 
was justified for the young state.

The first batch of coal that was 
brought up on this canal was burned 
in a tavern fireplace amid much

ity to Ohio. Wheat rose from 25 
cents a bushel to one dollar. Flour, 
from $3.50 a barrel at Cincinnati to 
$8.00 at New York.

Canals brought in the Tavern era 
to Ohio. There was one at every 
lock and these people of the canal 
fraternity became the butts of jokes 
for jesters.

Before the project was begun there 
were “Canal Men” as we today have 
New Deal men running for office 
and it became quite an issue with 
aspirants for Governor.

Mr. DeWitt Clinton, Governor of 
the State of New York, who super
vised the building of the Erie Canal 
was brought here to dig the first 
spade of ground near Akron and 
was breakfasted at “Mother Perkin’s 
Tavern” near the mouth of Tinkers 
Creek at Bedford, Ohio. Governor 
Clinton rode the stage to Akron 
coming from New York by the way 
of the Lakes and Cleveland. When 
he arrived there the day was hot, 
as hot as the day at this Akron 
Club picnic, so hot that the horses 
became restless and they had to tie 
them before the speakers stand ob
structing the view to the crowd. 
Said one old gent, “It’s all right 
to have the horses there in front 
of the speakers stand for they can’t 
read about it, but we can.”

In the 
Canada 
Lithuai

The t
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Ohio
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gayety and rejoicing.
There are forty-one locks between 

Akron, Ohio’s fifth city, and Cleve
land and three acqueducts on a 

'stretch of 37 miles, while from Akron 
to the Ohio River there are 94 lucks. 
It took a period of 80 hours to 
travel the entire length from Cleve
land to Portsmouth.

It was in these golden canal days 
that the boy Garfield walked along

NAMŲ SAVININKAMS 
Taisau ir sudedu furnasus. 

bengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R
the mule path on the banks of the 
canal enclosed by swaying willows 
and Elder trees dreaming of his 
greatness while guiding the mules 
along the route.

At this first portion near Akron, 
the men, who were mostly farmers,
came from all over the state to earn 
money for taxes and living similar 
to our present C. W. A. projects but 
the pay was small. Thirty cents a 
day and work from sunrise to sun
set. The only added attraction was 
that the State gave jiggers of whiskey 
to the workmen the first four months 
but stopped this practice for very 
definite reasons.

Even before the Civil War, the 
railroads sounded the death knell 
of the canals, however, the canals 
outlived their existance honorably for 
they had a unifying effect on the 
State and the rise in prices of inland 
food products and raw material 
brought the first period of prosper-

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

Kreipkitės

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

Ofiso telefonas f
ENdicott 1378

Namų j
CLearwater 1951-J ■ j

: OR. A. J. KAZLAUCKAS | 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
6902 Superior Ave. ;

£ Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p. j

SUPERIOR CAFE 
and BOWLING ALLEY 
6923-27 Superior Avenue 

—DINE and DANCE—

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

Visi užkviečiami atsilankyti.
Vic Anderson Frank Tulauskas John Peculaitis 

L ....................   — ■

NEPAPRASTAS “DIRVOS” Atsibus sekmadieni

Rugs.-Sept. 9 d.
NAUJOS PAR. DARŽE

18022 Neff Road — prie Lake Shore Blvd.

Įžanga 25c. Apanaičio Orkestras. Pradžia 1 vai.
D O V A N O S

Visos Lietuvaitės kurios j šį pikniką 
atsilankys pasirėdžiusios Lietuviškais tau
tiškais rūbais. įžanga į pikniką gaus DY
KAI.

Nemokama įžanga bus lygiai visoms— 
vietinėms ir iš kitų miestų atvažiavusioms 
Lietuvaitėms.

Už gražiausi tautišką kostiumą bus 
duodama puiki dovana. Taigi, Lietuvai

tės, rengkitės į šį pikniką ir pasistengkite 
pasipuošti.

Taipgi, visi “Dirvos” Naujų Metų Se
nuoliai, kurie tą vakarą buvo pagerbti, į 
šį pikniką gaus dykai įžangą.

Tiems kurie norės pasikortuoti
Šiame piknike taipgi bus užsiėmimo 

ir tiems kurie norės pasikortuoti. Bus 
duodama dovanos kiekvienam stalui lošė
jams “pinaklio”, “bunko” ir tt,
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New Y 
vaitę au 
suvažiavę 
streiką : 
ju vatos 
kiau da 
prie stre 
rayon a 
kų unijo

Streik; 
sidėti ši 
Rugsėjo

Audėj 
kad tik 
velt gal 
prasidėj

Vyria 
streiko 
dimą nu 

daug da. 
o likusiei 
dyti tiek 
darbinink 
atsikvėpti

Pasibaii 
— Audri) 
prekinių 
streikas į 
Tęsėsi 36 
pos 20 d. 
Biėjo algų

Sutrump 
IVashingto 
prezidentas 
trumpinim; 
siuvimo ir 
ninkams nt 
vaitę be si 
Tas palieči 
darbininkų. 

Jsuvyklų sa 
i lai vykdyti.

Plieno dai 
,Lio mėnesį 
Įsoje šalyje 
12,000,000 d: 
litį mėnesi 
I Birželio m 
f geležies da 
| 455,966 dart 
I 117,826 daug 
1 nai tą patį u

Plieno dar 
| vaitę vėl siu 
I veikia su ap 
j malio. Pap 
j streikams f 
I tės nemato i 
j je išskyrus ti 

1 iš valdžios, t 
I ryti darbų d

Cleveland.
1 tor Co. dirbt 
1 iš darbo 25 di 
| ti nutarė sut: 
j ba apie 2,00< 
I Tie paleistieji 
1 išdirbo tai ko 
118 iki 25 metų 

šeši užmuši 
Kinija. — Rtų 
niškoj prieskoi 
ištikus sprogti 
šeši darbinink; 
žeista.


