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Vokiečių Visai Nesibaidom,
Sako Žydai

JIE TVERIA PASAULINĘ ŽYDU LYGA KO
VAI PRIEŠ ŽYDU PERSEKIOTOJUS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

LAUKIAMA AUDĖJŲ 
STREIKO

New York. — Pereitą sa
vaitę audėjų unijos vadai 
suvažiavę aptarė iššaukti Į 
streiką apie 500,000 audė
jų vatos industrijoje. Pas
kiau dar nutarė prisidėti 
prie streiko šilko, vilnos ir 
rayon audinyčių darbinin
kų unijos su 325,000 narių.

Streikas sako turės pra
sidėti šiose dienose, prieš 
Rugsėjo 1 dieną.

Audėjų unijų vadai sako 
kad tik Prezidentas Roose
velt galės sulaikyti streiko 
prasidėjimą.

Vyriausias tikslas audėjų 
streiko yra kova prieš Įve
dimą mašinų kurios išstūmė 
daug darbininkų iš darbo, 
o likusiems pavedama val
dyti tiek daug mašinų kad 
darbininkui nėra kada nei 
atsikvėpti.

Pasibaigė. Minneapolis. 
— Audringas ir kruvinas 
prekinių trokų valdytojų 
streikas galiaus pasibaigė. 
Tęsėsi 36 dienas, nuo Lie
pos 20 d. Darbininkai lai
mėjo algų padidinimą.

Sutrumpina valandas. Iš 
Washingtono skelbiama jog 
prezidentas užtvirtino su
trumpinimą darbo valandų 
siuvimo industrijos darbi
ninkams nuo 40 iki 36 į sa
vaitę be sumažinimo algų. 
Tas paliečia apie 200,000 
darbininkų. Tik kažin al
si u vykių savininkai sutiks 
tai vykdyti.

Plieno darbuose per Bir
želio mėnesį darbininkams 
visoje šalyje išmokėta algų 
$12,000,000 daugiau negu tą 
patį mėnesi 1933 metais.

Birželio mėnesį plieno ir 
geležies darbuose dirbo 
455,966 darbininkai, arba 
117,820 daugiau negu per
nai tą patį mėnesį.

Plieno darbai pereitą sa
vaitę vėl sumažėjo ir dabar 
veikia su apie 22 nuoš. nor- 
malio. Paplitus įvairiems 
streikams plieno išdirbys- 
tės nemato nieko priešaky
je išskyrus tulus užsakymus 
iš valdžios, taigi negali va
ryti darbų didesniu saiku.

Cleveland. — White Mo
tor Co. dirbtuvėje atleidus 
iš darbo 25 darbininkus, ki
ti nutarė sutreikuoti. Dir
ba apie 2,000 darbininkų. 
Tie paleistieji darbininkai 
išdirbo tai kompanijai nuo 
18 iki 25 metų.

šeši užmušta. Šanghai, 
Kinija. — Rugp. 20 d. Ki
niškoj prieskonių dirbtuvėj 
ištikus sprogimui užmušta 
šeši darbininkai ir 30 su
žeista.

Pergyveno Daug Dides
nius Priešus negu ‘Tre

čias Reichas”
Geneva, Šveicarija. — Čia 

Rugspjueio 20 d. prasidėjo 
viso pasaulio Žydų kongre
sas, kuriame Dr. Nahun 
Goldmann pareiškė perser
gėjimą Hitlerio valdžiai 
Vokietijoje, pasakydamas 
kad Žydai gyvendami šia
me pasaulyje per tūkstan
čius metų susidūrė su daug 
galingesniais priešais negu 
“trečias reichas” ir visada 
“juos pergyveno”.

Goldmann savo kalboje į 
Žydus delegatus smerkė 
Vokietiją, bet kartu pami
nėjo savo tautiečiams jog 
patyrė apie prięš-Žydišką 
bruzdėjimą ir kitose šalyse, 
Australijoje, Pietų ir Cen- 
tralinėje Amerikoje. Jis iš
vardino Argentiną ir Mek
siką tarp Žydams priešingų 
kraštų, ir pasakė kaip pra
dėta persekioti Žydų litera
tūra ir religija Sovietų Ru
sijoje.

Tarp Žydų ir Vokietijos 
valdžios negali būti jokio 
susitaikymo iki Vokiečiai 
kovos prieš Žydus kaip 
rasę. Žydai ir toliau boiko
tuos ir privalo boikotuoti 
Vokietiją iki ten bus atgrą- 
žinta Žydams teisės.

Konferencijoje dalyvau
ja 25 šalių Žydų atstovai.

NESUSITAIKO KVIEČIŲ 
EKSPORTO KLAUSIME

Londonas. — Pasaulinė 
kviečių konferencija nepri
ėjo sutarties nustatymui 
kožnai šaliai kviečių eks
porto kvotą. Bendrai vi
same pasaulyje reikės eks
portuoti 600,000,000 buše
lių kviečių šiais metais.

APLEIDO HAITI
Pereitą savaitę paskuti

niai Su v. Valstijų kareiviai 
apleido Haiti salą, kur iš
buvo per 19 metų, laikyda
mi tą salą po Amerikos 
priežiūra nuo 1915 metų, 
kada sukilėliai nukirto Hai
ti prezidentui galvą.

NENORI MAIŠYT ŠELPI
MO SU POLITIKA

Washington. — Preziden
tas Roosevelt išleido įsaky
mą visiems federalės val
džios bedarbių šelpimo įs
taigų vedėjams ir darbams 
nesikišti į politiką, nedaly
vauti šio rudens rinkimų 
kampanijose. Prezidentas 
tą savo įsakymą išleido pa
tyręs kad labai mažai šel
pimo projektų viršininkų tą 
įsakė savo tarnautojams iš 
savo pačių valios.

HITLER IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

Berlinas. — Rugp. 19 d. 
visuotinu balsavimu nazių 
vadas Hitler tapo išrinktas 
Vokietijos prezidentu. Jis 
bus prezidentu ir sykiu lai
kys kanclerio vietą.

Už Hitlerį balsavimuose 
paduota 38,362,760 balsų, o 
prieš — 4,294,654 balsai. 
Tas parodo kad jis turi dik- 
čiai priešininkų.

Kalbos apie sukilimus
Po pereito Birželio 30 d. 

žudynių nazių sukilėlių ei
lėse, ir pats Hitler bijo ki
to tokio sukilimo, ir žmonė
se eina pakuždės kad vėl 
busią naujas sukilimas pa
čių “rudmarškinių” eilėse.

Nazių aukštieji vadai iš
leido griežtus persergėji
mus visiems kad saugotus! 
kelti suirutes, nes bus žiau
riai baudžiami.

Kovoja prieš tikybą
Naziai pradėjo propagan

dą prieš krikščionybę, kas 
sudarė rūpesčio katalikų ir 
protestonų tikybų galvoms.

Nekurie naziai pradėjo 
skelbti įvedimą senoviškos 
“Nordiškos religijos”, kuri 
netiki į užgrabinį gyveni
mą ir neturi bendro su jieš
kojimu “sielai išganymo”.

Štai kaip jie skelbia: “At- 
meskit paskutinius krikš
čioniško mokslo reikalavi
mus, taip pražūtingus ir 
kenksmingus mums Nordi- 
kas. Atsikratykim Žydiš- 
ko-krikščioniško supratimo 
apie nuodėmę, atgailą ir 
meilę priešo. Krikščionybė 
jau yra praeities dalykas.”

Naziai ir toliau varys at
kaklią kovą su komunistais 
ir juos persekios. Manoma 
kad visi tie kurie balsavo 
prieš Hitlerį yra po komu
nistų įtekme.

KITI KĖLĖSI I AUKŠTU
MAS

Maribor, Jugoslavija. — 
Čia nusileido javų lauke du 
Belgai mokslininkai, Cosyns 
ir Vanderlist, kurie balionu 
kėlėsi į stratosferą. Jie iš
kilo Rugp. 17 d., bet apie 
juos per ilgą laiką nebuvo 
jokių žinių, todėl tikėta kad 
ištiko kokia nelaimė. Jie 
buvo iškilę apie 10 mylių, 
ir nulėkė apie 1,100 mylių 
tolumo, nusileido į laukus 
nakties laiku, ir paskiau tu
rėjo bėdos iki su išsigandu
siais kaimiečiais susikalbė
jo, nes jie manė kad “anti
kristas” atlėkė naujausio 
išdirbinio pabūklu. Kada 
gavo žinią policija tada tik 
lakūnai gavo pagalbą ir te- 

Hefonu pranešė apie save.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
MILŽINIŠKĄ SUMĄ— 

$427,000 Į *
Brooklyn, N.! Y. — Rugp. 

21 d. ginkluoti kulkosv<* 
džiais plėšikai, užpuolę šar
vuotą pinigų išvežtoj fino 
automobilį, pagavo į savo 
nagus didžiausi pinigų gro
bį šios šalies plėšikiškoje is
torijoje: $427,000.

Policija spėja kad jie pa
bėgo į jurą, ir vandeniu pa
sišalino. Pavandenyje, kur 
jų laukė smarkus motorinis 
laivas, rasta palikti pinigų 
maišai. ?

Nors jiems pabėgant nuo 
plėšimo vietos dar buvo į 
juos šaudyta vienu jų pačių 
pamestu kulkosvaidžiu, bet 
jie pabėgo neužgauti.

MOONEY NEPALIUO- 
SUOJAMAS

San Francisco. — Suvie
nytų Valstijų teisėjas atme
tė apeliaciją paliuosavimo 
iš kalėjimo Tamo Mooney. 
Jisai sėdi kalėjime nuo 1916 
metų apkaltintas bombos 
metime ar parengime spro
gimo laike demonstracijos 
kurią Amerikonai surengė 
agitacijai ruoštis j karą. 
Tada buvo užmušta kelioli
ka žmonių.

ŽUVO 120 JAPONŲ
Šios savaitės pradžioje 

Japonijoje ištikus potvy
niams prigėrė 120 žmonių, 
daug kitų sužeista, 8,000 
liko be pastogės.

13 prigėrė. Anatolijoje, 
Mažojoj Azijoj, šiose dieno
se potvyniuose prigėrė 13 
žmonių, išgriauta daug na
mukų.

KANADOS PAŠARU IŠ
GELBĖS GALVIJUS

Vakarinių valstijų nuo 
sausros nukentėję gyvulių 
augintojai tikisi išgelbėti 
nuo išdvėsimo badu milijo
nų savo galvijų pašaru ku
rį gaus iš Kanados. Pre
zidentas panaikino muitą 
įvežimui šieno ir kitokio 
pašaro.

Pati valdžia skiria mili
jonus dolarių pirkimui pa
šaro ukėms kurių laukai ir 
pievos išdegė.

MIRĖ KONGRESO KAL
BĖTOJAS RAINEY

Washington. — St. Louis 
ligoninėje mirė Suv. Val
stijų atstovų buto kalbėto
jas, Demokratų vadas, ku
ris tą vietą užėmė nuo Roo- 
sevelto išrinkimo preziden
tu. Rainey jau buvo 74 m. 
amžiaus. Toj vietoj būda
mas jis gelbėjo prezidentui 
pravesti “New Deal”.

Rainey paėjo iš Illinois 
valstijos, Carrollton mieste
lio, taigi ten palaidotas. Į 
laidotuves buvo nuvažiavęs 
pats Prez. Roosevelt. Lai
dotuvės įvyko Rugp. 22 d.

Trys užmušta ligoninėj. 
Houghton, Mich. — Audrai 
užėjus ir nuvertus ligoninės 
aukštą kaminą, viduje už
mušta trys ligoniai, 60 kitų 
sužeista.

JAPONAI PERSERGS-
TI SOVIETUS

i—
Tokio, Japonija. — Japo-i 

nija svarsto apie pasiunti
mą sovietų Rusijai smar
kaus persergėjimo, kaipo 
sekantį žingsnį taip jau jų 
įtemptuose santykiuose.

Rusija varo smarkią pro
pagandą prieš Japonus ir 
skelbia apie žudymą sovietų 
pavaldinių prie Rytų gelž- 
kelio. Japonai tą užginči
ja.

Nuo Japonų užvaldymo 
Mandžurijos tarp Rusų ir 
Japonų eina nuolatiniai ki- 
virčiai. Japonija nori už
valdyti Kinų Rytij gelžkelį, 
bet Rusai kolei kas atsisa
ko pusdykiai parduoti savo 
dalį prie to gelžkelio.

KIAULĖS PABRANGO
Chicago. — Bėgyje pas

ta rų trijų savaičių pakilo 
kiaulių kaina iki tiek kaip 
jau nebuvo per pastarus 3 
metus. Už 100 svarų gyvo 
svorio moka $9.50.

ILGIAUSIAS VANDENS 
ATVEDIMAS

Pietinei Kalifornijoj bus 
statomas ilgiausias pasau
lyje paskiras vandens pri
vedimas, kuris bus 241 my
lios ilgio ir praeis pro kal
nus tuneliais 29 skirtingose 
vietose. Išviso reikės 91 
mylių tunelių. Vanduo bus 
imamas iš Colorado upės 
Arizonoj ir tuo privedimu 
patarnaus trylikai miestų 
pietinėje Kalifornijoje.

Šymet jau dirbama tune
liai visu smarkumu. Dar
bas kaštuos $220,000,000 ir 
bus baigtas tik 1938 m.

PARDAVĖ PAČIĄ UŽ 
$700

Hoboken, N. J. — Prieš 
kokį laiką, tūlas Rost, pa
tyręs kad jo žmona mylisi 
su kitu, jaunesniu vyru, su
tiko ją parduoti anam ir jie 
sulygo tą biznį atlikti už 
$700. Viskas buvo gerai, 
ir jaunesnysis vyras baigė 
išsimokėti už savo pirkinį.

Kada gavo savo paskuti
nius pinigus, Rost patyrė 
kad jo žmona išeidama pas 
aną vyrą išsinešė jo pašto 
ženklelių kolekciją vertą 
$175. Rost pareikalavo iš 
ano vyro arba ženklelius 
grąžinti arba už juos užmo
kėti. Tiedu atsisakė. Ta
da Rost kreipėsi į policiją, 
policijoj paaiškėjo jų “biz
nis”, ir tada abudu atsidū
rė bėdoje: tapo areštuoti, 
nes įstatymai draudžia mo
teris pardavinėti, ir jie lau
kia teismo, kož'nas pastaty
tas po $5,000 parankos.

VOKIETIJOJ STOKA 
GRUDŲ

Berlinas. — Vokietijoje 
pradėjo apsireikšti stoka 
pašarinių grudų. Delei to 
valdžia, bijodama kad ūki
ninkai neimtų naudoti duo
nos grudus gyvulių šėri
mui, įsakė pristatyti val
džiai tam tikrą nuošimtį 
kviečių ir rugių. Ūkininkai 
tuo nepatenkinti ir sten
giasi atiduoti tik prastes
nius grudus.

SSSR LABAI DRAUGINGA 
LIETUVAI

Litvinovas Gere i Prez. Smetonos Sveikatą
Maskva. — Rifgp. 2 d. ‘Tass’ 

praneša kad Rugp. 1 d. į Mas
kvą atvyko Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeris, St. Lozorai
tis, su žmona, Lietuvos atsto
vas Maskvoje J. Baltrušaitis, 
SSSR atstovas Kaune p. Kar- 
skis ir kiti. Svečius stotyje pa
sitiko užsienių reikalų komisa
ras Litvinovas su žmona ir ki-> 
ti žymus valdininkai, Latvijos 
atstovas Maskvoje, ir sovietų 
bei užsienių spaudos atstovai. 
Stotyje buvo išsirikiavus gar
bės sargyba. Karo orkestras 
sugrojo Lietuvos tautini him
ną ir iinternacionalą.

Litvinovas, Lozoraičiui pa
gerbti, suruošė pietus, kuriuo
se taip pat dalyvavo Baltrušai
tis ir vyriausybės nariai.

Litvinovas ir Lozoraitis pa
sakė kalbas. Litvinovas^ pa
reiškė :

“Su tikru malonumu sveiki
nu Tamstą, Ponas Minister!, 
vyriausybės ir savo paties var
du, atvykusį Į SSSR sostinę. 
SSSR ir Lietuvos Respub'iką 
jungia jau 14 metų nenutrau
kiami bičiulystės ryšiai, išsi
plėtoję nepajudinamu 1920 me
tų taikos sutarties pagrindu. 
Ta bičiulystė tarp abiejų kraš
tų, tarp kitko, rėmėsi bendru 
abiejų valstybių pritarimu tai
kos idėjai. Su dideliu pasiten
kinimu galiu pabrėžti kad So
vietų vyriausybės taikos inieia- 
tiva visados iš Lietuvos Res
publikos pusės buvo sutinkama 
su pilnu supratimu ir prit.iri
mu. Tai rodo 1926 metais pa
sirašyta su Lietuva, vienu iš 
pirmutinių musų kaimynų, ne
puolimo paktas, pirma pro tęs
tas 1931 metais penkericms 
metams, o paskui dar dešim
čiai metų. Tai parodo ir Lie
tuvos Respublikos dalyvavimas 
visuose SSSR ir jos kaimynams 
pasiūlytuose susitarimuose del 
jos taikos politikos įgyvendini
mo. Man ypatingai malonu pa
žymėti kad paskutinieji S; vie
tų vyriausybės žingsniai nuro
dyta linkme rado Lietuvos su
pratimą ir pritarimą. L< isiu 
sau pareikšti įsitikinimą kad ir 
toliau ateityje tęsis tas sėk
mingas bendradarbiavimas tarp 
abiejų kraštų taikos delei.

“SSSR tautos, ištikimos Spa
lių mėnesio revoliucijos paskel
btam ir Sovietų vyriausybės 
nuosekliai vykdomam princpui

CLEVELANDO TĖVAMS IR 
MOTINOMS

Planai Jauno Clevelando Die
nai, šeštadienį, Rugpjūčio 25, 
skamba kaip kokia pasaka vai
kams. Tik įsivaizduokit milži
nišką Clevelando stadiumą už
pildytą desėtkais tūkstančių 
linksmų vaikų tėmijančių pa
radus, fajervorkus, orlaivių iš
dirbamus šposus, visokius man- 
kštymusi ir žaislus. Ištikro to
kia diena verta jūsų paramos 
ir atsilankymo. Visi 'prašomi 
dalyvauti ir atsivesti savo vai
kus ir draugus.

Bus Aeroplanų Cirkas — ke
turiolika lėktuvų dalyvaus pa
rade per Euclid iki Stadiumo. 
kur prisidės keturi geriausi Na- 
cionalės Orlaivių Lenktynės la
kūnai ir parodys oro šposus.

Parade dalyvaus keturiolika 
muzikantų benų, visos žymiau

del tautų apsisprendimo, su 
nuolatine simpatija seka Lietu
vos valstybės nepriklausomy
bės stiprinimą ir jos tautinės 
kūrybos plėtojimąsi. Kartu jos 
supranta didelę reikšmę Rytų 
Europos taikai taikaus ir tei
singo Lietuvą tiesioginiai lie
čiančių tarptautinių ginčijamų 
klausimų išsprendimo. Drau
giškų politinių santikių pagrin
du tarp musų kraštų taip pat 
sėkmingai išsiplėtojo ir ekono
miniai santikiai. sustiprėjo kul
tūriniai ryšiai, žengia pirmyn 
musų kraštų tautų ir musų 
kraštų savitarpio susipažini
mas. Pone Minister!, leiskite 
man, baigiant, pareikšti įsitiki
nimą kad asmeniško kontakto 
nustatymas su Tamsta, kaipo 
Lietuvos Respublikos užsienių 
politikos vadovu, pasikeitus 
nuomonėmis visais aktualiais 
klausimais, dominančiais musų 
kraštus, dar labiau sustiprės 
draugiškumas tarp musų vals
tybių ir tas savitarpio pasitikė
jimas, kuriuo visados pasižymė
jo jų savitarpio santikiai. Ke
liu taurę už tolesnį draugiškų 
savitarpio santikių plėtojimąsi 
tarp SSSR ir Lietuvos Respu
blikos, už Lietuvos valstybės 
tauravimą, už Lietuvos Prezi
dento ir musų brangių svečių, 
Pono Ministerio Lozoraičio ir jo 
žmonos sveikatą.”

Lietuvos Ministeris Lozorai
tis kalbėjo sekantis, ir padarė 
taipgi labai draugingus ir sim
patingus komplimentus.

Visi sovietų laikraščiai talpi
no straipsnius sveikindami Lo
zoraičio atsilankymą. “Pravda” 
pareiškė kad nuoširdus, geri 
kaimyniški santikiai tarp SSSR 
ir Lietuvos per 14 metų visą 
laiką žengia pirmyn ir nei kar
to nebuvo užtemdyti jokio ne
susipratimo. Taikią SSSR po
litiką visiškai supranta vado
vaują Lietuvos sluogsniai ir 
plačioji visuomenė. Lietuvių 
tautos pastangos yra nukreip
tos į Lietuvos nepriklausomy
bės sustiprinimą, ir SSSR žiu
ri į tai su gilia simpatija.

Taip pat ir kiti sovietų laik
raščiai gražiai atsiliepia apie šį 
prietikį ir pareiškia kad sovie
tų visuomenė džiaugiasi atvy
kimu į SSSR sostinę Lietuvos 
užsienių reikalų ministerio, žiū
rėdama į tai kaip į įrodymą bi
čiulystės rišančios abi tautas.

sios militarės ir fraternalės uni
formuotos grupės, išrėdyti ve
žimai ir daugybė kitų dalykų.

Fajervorkai bus gražiausi ir 
didžiausi kokie kada buvo, ir 
bus išdirbta visokių figūrų iš 
ugnies. Bus padaryta vaizdai 

i iš laikaštinių komiškų pavei
kslų. kas vaikams labiausia pa
tiks.

Naktinis spektaklis, pava
dintas “Happyland”, bus pritai
kytas patenkinimui visų vaikų 
ir mergaičių.

Tūkstančiai mokyklų žaisla- 
viečių vaikų prisidės prie suda
rymo organizuotų mankštymų- 
si, kontestij ir žaislų, su muzi
kos benais ir tautiškais šokiais., 

šis spektaklis rengiamas po 
vadovyste Piliečių Komiteto iĘ 

i Mayoro Davis.
L Visiems įžanga dykai. ,1
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PITTSBURGHO PADANGĖ
DAUG MOKINIŲ

Mokyklos prasidės Rugsėjo 
4 d. ir apskaitliuojama kad į vi
sas Pittsburgho ir Allegheny 
apskrities viešas mokyklas įs
tos apie 271,000 mokinių. Pa
ties miesto mokyklose tikima 
110,000 mokinių, gi parapijų 
mokyklose bus 45,000 mokinių.

Apskrities viešose mokyklo
se bus apie 90,000 mokinių, o 
apskrityje esankiose parapiji
nėse mokykose, už miesto ri
bų, bus 25,000 mokinių.

Visoje Pennsylvanijoje spė
jama bus apie 2,000,000 moki
nių, kurie bus sutalpinti į 12,- 
000 viešų mokyklų. Mokys 
juos 61,000 mokytojų ir moks
las per visą žiemą kaštuos net 
$180,000,000.

VALDŽIA STEIGIA PARKĄ
Federalė valdžia pasiryžo 

nupirkti 14,000 akrų plotą že
mės Rackoon slėnyje, Beaver 
apskrityje, kur bus įtaisyta iš
važiavimams ir piknikams par
kas Pittsburgho darbininkams.

Tam tikslui paskirta $250,- 
000 už žemę, kuri toje vietoje 
perprasta apdirbimui, ir dar 
keliolika tūkstančių dolarių 
parko ištaisymui.

Iš šios priešasties valstijojse į 
šešis mėnesius užsimušė arba 
užmušta 161 asmuo ir 3,368 su
žeista.

PHILADELPHIA, PA.
APSIVEDĖ DR. E. G. KLI

MAS. Rugpjūčio 15 d. apsive
dė plačiai Amerikoje žinomas 
Lietuvis profesionalas, Du-. E. 
G. Klimas, su p-le Elena Gri- 
giute iš Cleveland, Ohio. P-lė 
Grigiutė yra slaugė iš profesi
jos. šliubą davė klebonas Kun. 
Valančiunas. Prie šliubo buvo 
daktaro draugai, inžinierius ir 
advokatas Kazys Čeledynas su 
žmona, Jonas čeledynas, M.D., 
ir p. A. Grigienė, kuri kartu su 
Elena atvažiavo j Philadelphiją 
pasisvečiuoti. Po šliubo, visi 
turėjo smagius pietus Green 
Vaiky Farms restaurante.

Paskiau Dr. Klimas su savo 
žmonele išvažiavo ant “honey 
moon”. Jų rezidencija bus ta 
pati kur iki šiol daktaras gy
veno, 2538 E. Allegheny avė.

Koresp.

YOUNGSTOWN, O.

ARGENTINOS LIETU
VIŲ TAUTINIS 

JUDĖJIMAS
Argentinos Lietuvių koloni

jos Lietuviai žino kad pora me
tų atgal ta kolonija turėjo vi
sai kitokią išvaizdą. Joje siau
tė, kelių menkybių, daugiausia 
nuo teismo iš Lietuvos pabė
gusių, iškelta nesąmonė arba 
komunizmo garbinimas. šios 
grupelės vadukai Argentinos 
išeivijai stačiai rojų buvo pa
žadėję ant žemės. Jie ir nuo 
bačkos, per savo šlamštą, ir kur 
tik sugaudami progą, kalė žmo
nėms į galvą kad štai greit jie 
padarysią revoliuciją, nuversiu 
valdžią, užimsią fabrikus ir 
bankus, žodžiu jie žadėjo vis
ko, o iš žmonių prašė tik pini
gų. Tamsesni ir susigundę ža
damomis gerybėmis Lietuviai 
dėjo ir dėjo aukas, klausėsi tų 
piemeniškų burnojimų prieš 
Lietuvą, prieš vietos vyriausy
bę, prieš Atstovybę bei atski
rus Lietuvius, bet žadamo ro
jaus nesulaukė. O tuo tarpu 
komunistai vadukai už vargšų 
darbininkų aukas, vieni statėsi 
sau namus, kiti įsisteigė sau 
biznelius. Vieni vadukai ap
sirūpinę gyvenimu, užleisdavo 
vietas kitiems ir taip ėjo Ar
gentinos išeivijos demoralizavi
mas, kurstymas Lietuvio prieš 
Lietuvį, šmeižimas visko kas 
Lietuviška, ir net tūkstančių

DETROIT
TAUTINIŲ DRAUGIJŲ 

JUDĖJIMAS
Rugp. 5 d. Lietuvių salėje at

sibuvo SLA. 352-ros kuopos mė
nesinis susirinkimas, kuriame 
seimo rengimo komisija išdavė 
raportą iš savo darbuotės. Ra
portas pasiiodė visai nevykęs 
ir del to tapo atmestas. Įdo
miausias dalykas tai kad ren
gimo komisija beveik visą pel
ną gautą iš šeiminių parengimų 
pasidalino tarp savęs, o kuo
poms liko tik po $10.

Seimo rengimo komisijos 
priešakyje stovinti asmenys 
vienas kitą gyrė visą laiką kaip 
jie “nuoširdžiai” dirbo Susivie
nijimui, kaip aukavo savo lai
ką, bet dabar po seimo tas tų 
ponų nuoširdumas pasirodė vi
soje šviesoje, nes pasisakė jog 
už tą savo pasidarbavimą seimo 
rengime pasiima tiktai $115.

Ot tai tau ‘progresistų” pro
gresas : pagavai dolarį tai ir 
į kišenių. Tokios begėdystės 
dar nebuvo girdėti Susivieniji
mo istorijoje.

Kadangi sekantis seimas bus 
laikomas Clevelande tai Cleve- 
landiečiai turėtų apsižiūrėti ir 
į seimo rengimo komisiją neįsi
leisti nei vieno progresisto-šmu- 
gelninko, tegul jie kitur žmo
nes išnaudoja, ne musų orga
nizacijos vardu.

Parko viduriu skersuoja Lin
coln vieškelis, ir parkas rasis 
27 mylios nuo Pittsburgho.

Iš Pittsburgho ir kitų aplin
kinių miestų lengvai privažiuo
jamas automobiliais.

Parko ištaisymo darbą atliks 
miškų armijos vyrai žiemos lai
ku ir jau parkas bus gatavas 
atidarymui pavasarį.

Vieta randasi arčiau Steu
benville ir East Liverpool, bei 
kitų tos srities miestelių, taip 
kad aptarnaus kaipo suvažia
vimų vieta trims milijonams 
tos srities gyventojų,.

“PAGĄSDINO”
Nesusitaikydama su vyru 

kuris ją paliko, Agnes Thomas, 
21 metų amžiaus moteris, gryž- 
dama namon pas motiną išgė
rė nuodų, “pabaidymui” vyro. 
Ji gyvena su motina ant Mo
nongahela avė., o vyras gyve
na Connellsville. Jie pasimetė

SUVAŽINĖJO KETURIAS 
MERGAITES

Rugp. 16 d. vienas girtas au
tomobilistas važiuodamas vaka
ro laiku gatve užlėkė ant pen
kių mažų mergaičių ir keturias 
jas užmušė, penkta spėjo nu
šokti nuo kelio. Tragedija iš
tiko nepertoli namų vienos už
muštų mergaičių, taigi tėvas 
patyręs kame dalykas, pribė
gęs prie sustojusio automobilis
to, sako užuodęs kad jis dvokė 
degtine, rėžė jam į veidą taip 
kad jis nusirito. Pribuvus po
licija kaltininką areštavo ir po
licijos nuovadoje taipgi pripa
žino kad jis buvo gėręs. Jisai 
pats sakėsi jog buvo “išmetęs 
keletą” šnapsukų. Jisai padė
tas po $5,000 užstato iki teis
mo, kuris įvyks Rugp. 29 d.

BALTIMORE, MD.
kada vyras nesutiko antru lai
ku turėti vedybų apeigas baž
nyčioje, pirmą kartą atlikus ap
eigas valdiškoje įstaigoje. Per
eitą savaitę ji su draugu nuva
žiavo pas vyrą taikytis, bet vy
ras atsisakė, del ko ji gryždama 
pas motiną atgal, draugo auto
mobilyje išgėrė nuodų. Bet ne
numirė, buvo nuvežta į ligoni
nę ir suteikta jai pagalba.

46 UŽMUŠTA VAŽIUOJANT 
PRIEŠINGA KELIO PUSE
Pennsylvanijos valstijoje per 

pirmus šešis šių metų mėnesius
užmušta arba užsimušė 46 au
tomobilistai ir 1,184 sužeista 
tik del to kad jie važiavo ne 
savo puse gatvėse arba vieš
keliuose. šita priežastis yra 
antra didumu mirčių skaičiaus 
tarp automobilistų.

Pirma didžiausia priežastis 
nelaimių su automobiliais yra 
tai pergreitas važiavimas per 
gatves, kaimus ir miestelius.

The Samson Tonic & 
Tea Co.

1285 EAST 79TH STREET
Cleveland, Ohio

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

taro, skilvio negerumų ir gallstones.

DEMOKRATŲ EKSKURSIJA
Vietos Lietuvių Demokratų 

Klubas rengia didelę ekskursi
ją Rugp. 31 d. Wilson Linijos 
laivu “State of Delaware”. Lai
vas išplauks nuo Pier 8, Light 
St., kaip 8:30 vai. vakare ir su- 
gryš apie 12 valandą. Laivas 
didelis, švarus ir patogus, yra 
didele vieta šokiams ir bus ge
ra laivo muzika. Apart to, ant 
trečio denio bus rodomi kruta- 
mi kalbanti paveikslai, už ką
nieko nereikia mokėti. Ekskur
sijai tikietai tik po 50c., ir už
tai galima šokti ir matyti gar-
siakalbius paveikslus. Tikie- 
tus galima gauti Brazio-Alek- 
nos krautuvėje, 301 S. Fremont 
avė., ir pas klubo direktorius 
bei narius. Pasistengkite Įsi
gyti tikietus išankto, nes ne- 
daugiausia jų padaryta.

Klubo susirinkimas bus Lie- 
j tuvių salėje, 851 Hollins st., 
Rugp. 20 d. Kalbės trys De- 

j mokratų konkurentai kandida- 
f tai Į Baltimorės miesto proku
roro vietą: J. Bernard Wells, 
Charles C. G. Evans ir Ellis 

! Levin. Visi ateikite jų pasi- 
I klausyti, žinosite už katrą bal
suoti per ateinančias nomina
cijas. Bus ir pasivilgymų.

Ant. Kurelaitis.

Lietuvių išmetimai iš darbų.
Kolonijos tragingu likimu te

ko rimtai susirūpinti tiems ku
rie ramiai ilgiau negalėjo žiū
rėti j niekinamą Lietuvio var
do, uždaromas duris į darbus, 
morali Lietuvių kankinimą ir 
viešą parazitizmą tariamų ry
toj iečių-kormmistų. Argentinos 
Lietuviai kunigai, nors ir turė
dami visokią Lietuvos paramą, 
bet nusisamdę puikius rumus, 
Įsirengę biznius, su savo nežy
mia grupele nei nemanė nors 
ką daryti šiuo reikalu. Jie net 
ir už Lietuvos pinigus leidžia
mam “švyturyje” nekėlė balso 
prieš komunistų terliojimą Lie
tuvos garbės ir visaip , žudymą 
Argentinos Lietuvių kolonijos.

Pats gyvenimas ir butini ko
lonijos reikalai iššaukė Argen
tinos Lietuvių Tautininkų Są
jungos atsiradimą, kuri savo 
aiškiais principais, kolonijos 
vienybės obalsiu ir skelbdama 
tariamų partijų žalingumą iš
eivijoje, sudavė mirtiną smū
gį visiems visokių internacio
nalistų pakalikams. Ji taipgi 
pažadino ilgai marintą tauty
bės dvasią Lietuvio krūtinėj ir 
savo darbu 'nusipelnė visuome
nės prijautimo, šiandieną Tau
tininkų Sąjunga jau apima ir 
visas provincijas, steigdama 
savo skyrius ir sutraukdama 
vis didesnes Lietuvių eiles po 
savo vėliava. “A.ž. ’

PASIMIRĖ. Liepos mėnesio 
pradžioje pasimirė senas Ar
gentinos Lietuvis gyventojas 
Klemensas Andriulaitis, palik
damas žmoną su dviem vaiku
čiais. Pažymėtina kad velio
nis tarnavo Buenos Aires mie
sto valdyboje net 23 metus.

MIRĖ LIETUVIS. Suėjus 
lygiai 10 metų kaip atvyko Ar
gentinon, tą pačią dieną, t. y. 
Liepos 18, ligoninėje pasimirė 
Lietuvis Kostas Mockevičius 
16 m. amžiaus. Jis paėjo iš 
Kovarsko vai., Ukmergės apsk.

NUSIŠOVĖ. Liepos 13 d. 
Bok>j, Argentinoj, keliais šū
viais nusišovė protiniai nesvei
kas Lietuvis^ Vladas Gudelevi- 
čius. Pirm to jis ruošėsi nu
šauti savo švogeri Andriulio- 
nj, kuris buvo paslėpęs velio
nio brauningą. Gudelevičius 
paliko čia žmoną.

ALTS. 29-ta kuopa rengia 
išvažiavimą Ozoraičių ukėje, 
sekmadienį, Rugsėjo 2 d. ši 
vieta yra visiems gerai žino
ma. Bus muzika, šokiai, už
kandžių ir gėrimų. Taipgi bus 
programas, kalbės ką tik iš Lie- 

I tuvos sugryžęs p. J. Ambrozas. 
i Jis turi daug ko naujo pasaky- 
Į ti apie Lietuvos politinį bei 
' ekonominį gyvenimą.

P. PIVARONAS, iš Pitts-
1 burgh. Pa., lankydamasis Det
roite, prašė kad Detroitiečiai ką 

j nors surengtų Pittsburgho Uni- 
■ versiteto Lietuvių kambario 
naudai. Tas p. Pivarono pra
šymas rado čia pritarimo ir rei
kia tikėtis bus -naudos. ALTS. 
29 kuopa tam reikalui išrinko 

i komisiją, o ši kiek girdėti jau 
imasi darbo. Pagirtina. R. K.

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

vargoninkaudamas dirbau tau
tišką darbą, jis apsiželdinęs 
plaukus Brooklyne socializmą 
skleidė. Dar pareiškė kad san- 
dariečiai neturi armijos, o tu
ri vadų. Bet reikią kūno ku
ris vestų armiją. Bet pasku
tiniais žodžiais Strumskis išrė
žė: “Reikia daugiau tolerantiš
kumo, nesivaduot pletkais”.

Ponas Strumskis žinojo kad 
jis buvo atsilankęs į Kapt. Jur
gėlos pagerbimo vakarienę. Bet 
apie tai nei žodžio. Girdėjo ir 
žinojo kad pirmininkas, su sve
čio sutikimu, leido “už svečio 
nugaros” susirinkusiems pasi
kalbėti visuomeniškais reika
lais, ypatingai kalbas taikant 
taikos reikalu. Kiti kalbėję 
nors žodį apie visuomeniškus 
reikalus, nepamiršo ir svečio 
Kalbėjo į taiką, jieškojo tam 
kelių. Siūlė pašalinti kliūtis. 
Vieno Strumskio kalba skyrė
si, ir buvo pilna pagiežos, ir jo 
kalbos ištraukas koresponden
tas rado įdomiu paskelbti.

Beje, po vakarienės, Strums- 
kis dar pakoliojo Pavilanską 
kai tas pagyrė p. Jurgėlą, pa
peikė Tysliavą. Strumskis gy
rė Tysliavą. Dar Strumskis 
Pusnikui mėgino bjaurioti Va
laitį ir kitus, bet nieko nelau- 
mėjo.

Ilgoką ir gražią kalbą pasa
kė Adv. Jurgėla, išreikšdamas 
pageidavimo kad Kapt. P. Jur
gėla apsigyventų New Yorke. 
Pabrėžė įdomų faktą kad ši va
karienė davė progą susitikti 
dviem Lietuviam kariam, ku
rie nesimatė per 16 metų nuo 
karo laikų Prancūzijoj, besigy- 
dydami. Tai Jovaiša ir šaučiu- 
nas. Jau manė vienas kito ir 
gyvo nesant.

Kapt. P. Jurgėla gražią kal
ba nupiešė darbus Chicagoje. 
Ypatingai jis daug kalbėjo apie 
rengiamą tautininkų konferen* 
ciją Clevelande ir į ją kvietė 
visus išanksto ruoštis. Per
skaitė įstatų dalis. Visi gana 
susidomėję.

Kaslink Strumskio užmetimo 
“žmogui kuris ‘Dirvoje’ sėdi”, 
štai kaip ištiesų yra: Dabarti

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

' Atdara iki 9 vai. vakare kas j 
dieną. . . .

R EIK A LAUJ A M P A RD A VĖ J Ų 
platinimui knygos “An Ex

cursion to Lithuania”, naujos 
knygos apie kelionę, ją užgyrė 
B. K. Balutis, Lietuvos Minis- 
teris. Nekurie musų pardavė
jai užsidirba net iki $50 į sa
vaitę. Kreipkitės į:
Hudson Bay Press, Dept. C-10 
280 Madison Ave., New York 
City.

Dykai cirkuliorius visiems.

BRIGHTON, MASS.
SVEČIAI. Pas Juozą Kuliu- 

ną lankėsi iš Cleveland, Ohio, 
Kuliuno švogeris, Pranas Ja
nuškevičius su savo šeima ir 
Jurgio Matulio sūnūs Petras. 
Jie praviešėjo čia savaitę laiko, 
apsilankė Bostone, kurs jiems
gerai patiko, sako norėtų gy
venti Bostone.

šiaip visas Lietuvių gyveni
mas ir bendrai visi dalykai čia 
stumiasi beveik taip kaip ir ki
tose Amerikos dalyse. Rep.

DAYTON
VAKARINIS PIKNIKAS. Šį 

Į šeštadienį, Rugpjūčio 25 d., S. 
, L. A. 105-ta kuopa rengia sma
gų vakarinį pikniką žinomoje 
vietoje, Hickory Grove Parke. 
Pradžia bus nuo 3 vai. po pie
tų, ir tesis iki vėlumos, šo
kiai prasidės 7 vai. vakare. 
Tai yra pirmas ir paskutinis 
105-tos kuopos piknikas. Visi 
SLA. nariai ir vietos ir apielin.- 
kių Lietuvia prašomi dalyvaut.

VEDASI. P-lė Anastazija 
Zakarevičiutė išteka už gero 
vaikino, ne Lietuvio. šliubas 
bus Rugs. 3 d. Lietuvių bažny
čioje. Anastazija yra gera Lie
tuvaitė, dalyvauja Lietuviška
me veikime, ir gerų tėvų duk
tė. Linkėtina j aunavedžiams 
linksmo ir laimingo gyvenimo.

ŠEIMYNIŠKA TRAGEDIJA. 
Rugp. 18 d. vyras, 43 m. am
žiaus, nušovė savo žmoną, 50 Į 
m. amžiaus. Taip pat norėjo 
nušauti ir posūnį, bet nepatai
kė. Pats paskiau mirtinai per
sišovė. šovikas buvęs girtuo- j 
klis. “D.” Rep.

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

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščiui,

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

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

Pagerbimas Kapt. Petro 
Jurgėlos Brooklyne

Iš Chicagos į New Yorką ke
letui dienų atvyko Amerikos 
Lietuvių Sąjungos centro sek
retorius Kapt. Petras Jurgėla. 
Jam sutikti ir pasikalbėti apie 
tautinius reikalus Brooklyno 
Tautininkų Klubas ir Lietuvių 
Legionas surengė Povilansko 
salėje, Brooklyne, vakarienę, 
kurioje dalyvavo gražus būrelis 
vietos veikėjų. Vakarą pradė
jo Liet. Legiono pirmininkas V. 
J. Vyšnius ir perdavė vesti J. 
Sagiui, Taut. Klubo pirminin
kui, kuris išeilės pakvietė pasa
kyti kalbas šiuos veikėjus: biz
nierių iš Great Neck, buv. Lie
tuvos šarvuočių traukinių pus
karininkį Miką Sabienką, biz
nierių Pr. Narvydą, Lietuvių 
Sąjungos iždininką J. J. Šliką, 
buv. Amerikos ir Lietuvos ka- 
riumenių karį šaučiun^ iš 
Scranton; vietos biznierių Pet
rą Pusniką; salės savininką A. 
Povilanską; buvusį tautiškos 
“Vienybės” redaktorių, Lietu
vių radio vedėją Joną Valaitį; 
dabartinės “demokrati š k o s ”, 
draugiškai-priešingos socialisti- 
škos “Vienybės” diktatorių X. 
Strumskį, Amerikos kariumenės 
vyr. leitenantą Kaminską; da
bartinės “Vienybės” pirminin
ką B. Schegaus, Lietuvos Kon
sulato sekretorių Adv. K. Jur- 
gėlą; šeimininkę p. Povilanskie- 
nę; Lietuvių-Ukrainiečių jungė
ją p. Šimonį ir pagaliau patį 
svetį Kapt. P. Jurgėlą.

Ilgesnes kalbas pasakė Sa- 
gys, šlikas, Valaitis, Strumskis, 
Adv. ir Kapt. Jurgėlai.

Sagys daugiau vakarienę tai
kė tautininkus su sandariečių 
draugais taikyti. Ta linkme 
daugiausia kalbėjo.

šlikas gnibtelėjo, progai e- 
sant, dabartiniams vienybie- 

| čiams, pasakydamas tiesos žo
dį, jog “Vienybė” padėjo socia
listams įsigalėti.

Valaitis apibudino Kapt. P. 
Jurgėlos nuopelnus Lietuvoje, 
Amerikoje, laikraštijoje, spau
doje, organizacijose, pažymėda
mas kad Lietuvoj spaudoje da
lyvavo, parašė skautams vado
vėlį, daug dirbo Chicago,)’ Da
riaus-Girėno skridimui. Taikos 
reikalu, Valaitis nurodė kad ji 
galima ir reikalinga jei kas jos 
tikrai, o ne savo asmeniškai 
naudai ir karjerai jieško. Bet 
tūliems taikos reikią tol kol jie 
gauna progos taikai kviečia
muosius išnaudoti, ką parodė 
praktika.

Strumskis suminėjo dauge
lį dalykų: pakartojo tautinin
kams, ką buvo sakęs ir sanda- 
riečiams, “neturim principų!” 
Pasigyrė jog sandariečiams iš
rėžęs griežtą “pamokslą” ir pa
sakęs taip: “Jus norit Lietuvoj 
Seimo, o ar SLA. organizaciją 
nebūtų užvaldę socialistai jeigu 
Lietuvoje butų buvęs Seimas?” 
Tautininkų Klubui užvažiavo: 
“Jus nesat įstaiga tautiškumo 
diplomas išduoti”. Nusiskundė 
kad tautininkai už jį nebalsavo 
SLA. prezidentu. Teisinosi del 
“Vienybės” socialistiškumo ir 
netakto. Esą, “redaktorius ne 
arklys, jo megalima vedžioti. 
Sakiau, lukterkim, gausim gerą 
furmoną, bet mane drabsto 
purvais”. Kalbėjo apie taiką: 
“Bardamies mes visi nelaimim, 
pralaimim. Ir seimą pralaimė
jom.” Nusiskundė kad iš Chi
cagos apie parodos pramogas, 
naująjį skridimą permaža in
formacijų. Jei butų žinojęs 
kad Chicagos Parodos Lietuvių 
Diena ir antras skridimas yra 
“Naujienų” bizniui, nebūtų S. 
L. A. seime Detroite balsavęs 
duoti jiems pinigų. Girdi, tik 
Strimaitis ir Trečiokas jį įtik- 
rinę. Dabar matąs kad skridi
mas tai jau esąs aiškus “Nau
jienų” biznis. Bet kaip su “Vie
nybe” prieš skridimą išeiti? 
Ten minios, reik <eiti su jomis. 
Esą, kalbate apie “Vienybės” 
pavedimą sandariečiams. San- 
dariečiai negalį išlaikyti “San
daros”, o sakot pirks “Vieny
bę”! Netiesa. “Vienybė” savo ( 
platformą irgi pareiškusi. “Vie- • 
nybės” direktoriai per naktį ■ 
kalbėję kaip su tautininkais su
sitaikyti. Numatąs kad Len
kai ir Vokiečiai pasamdą musų 
vadus tarp savęs ermyderiui 
kelti. Pas sandariečius esą va
dų kurie neturėtų būti Sandaro
je.

Kapt. Jurgėla buvo kvietęs 
visus Į tautininkų seimą įvyk
siantį Clevelande . Spalių 7 d. 
ir tautininkai jame dalyvaus 
bet Strumskiui, matomai, tas 
nepatinka. Jis išsireiškė: Jei 
Clevelande bus tautininkų sei
mas tai aš nevažiuosiu! Tas 
žmogus kuris “Dirvoj” sėdi yra 
piemuo ir mane vadina išga
ma! Kai aš nuo 1911 metų

nis “Dirvos” redaktorius, 1914 
m. pradžioje atvykęs į Brook- 
lyną, dirbo prie,/‘Vienybės Lie
tuvninkų”, darbavosi TMD. ir 
SLA. kuopc j, ką gerai žino 
tų laikų veikėjai Ambraziejus, 
Narvydas ir kiti. Buvo artimi 
draugai su “V. L.” redaktoriais 
Sirvydu, Gedminu,’ P. Norkum. 
Jokioj socialistų organizacijoje 
nelįmokėjo nei cento ir nebuvo 
jų nariu. 1916 metais perejo 
dirbti prie “Tėvynės”, ir 1917 
m. rudenį išvažiavo į Clevelan- 
dą prie “Dirvos”. Laike karo, 
1916 ir 1917 metais buvo New 
Yorko Lietuvių veikėjų suorga
nizuotos Lietuvių Tarybos sek
retorium, kuri dirbo Lietuvos, 
nepriklausomybės reikalais šio
je šalyje.

Tokie p. Strumskio primeti
mai “Dirvos” redaktoriui buvo 
tik jo “pagražinimas” savo kal
bos ir padidinimas savo “nuo
pelnų” kito žmogaus išburnoji- 
mu. K.

Radio Liaudies Vakaras
Sekmadienį, Spalių 7 dieną, 

Klasčiaus salėje ir parke, Mas- 
pethe, rengiama puikus radio 
liaudies vakaras su turtingu ir 
įdomiu muzikaliu programų ir 
šokiais. Muzikali programą su
darys Lietuviškų vestuvių vaiz
das, kurį perstatys gabus vie
tos menininkai. Dainuos cho
ras, visa eilė įžymių solistų, 
dainininkų, jų tarpe ir Broad
way-Roxy Lietuvaitė artistė 
Helena Sadauskaitė. Bus har- 
monistų kvartetas ir eilė kitų 
įdomybių, šokiams grieš die
nas geriausių radio orkestrų.

Surengimu rūpinasi Brookly- 
niečiams žinomas gabiausias 
pramogų rengėjas J. Ginkus, 
del to galima pasitikėti tikrai 
smagios pramogos. Kor.

LINDEN, N. J. — Lindeno 
Pašalpos ir Politikos Klubas 
rengia pikniką Rugp. 26 d. Bud- 
revičiaus parke, kampas 12 St. 
ir Wood Ave., Lindene.

ELECTRIC ROOSTER Sako: 
“Virkit Vešių, Lengvu Budu”

Jus galit attikti visą kepimą ir apkepinigą maisto 
šeimos nuo keturių iki šešių asmenų Elektriškame 
Roaster ... ir atliksit lengviau, su geresnėmis pa
sekmėmis, ir virtuvė bus vėsesnė, malonesnė, taipgi. 
Elektric Roaster prilaiko šilumą savyje, leidžia ją 
kur reikia, ir virtuvė neturi progos įkaisti.
Tame Electric Roaster galit kepti duoną, biskvitus, 
pajus, keiksus . . . galit apkepini visokią mėsą . . . 
turi talpos del 6 svarų vištos arba 10 svarų kumpio 
. . . arba jame galit išvirti pilnus pietus del šešių as- «• 
menų, kaip tai mėsą, daržoves, ir net pudingą, tuo 
pačiu laiku, tik už keletą centų.

ELECTRIC ROASTER DEMONSTRACIJA
Elektriškas Roaster buna demonstruojamas šiokiomis 
dienomis, nuo 9 iki 5. The Electric League Exhibitc. 
Bia jus pamatysit kaip jis kepa, apkepina, pagamina 
visai pilnus pietus—geresnį valgį su mažiau darbo.

Inčjimas nemokamai. Nieko nesiūloma pirkti.

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE B U I L D i N G • 18TH FLOOR 
PROSPECT NEAR ONTARIO • A BLOCK FROM PUBLIC SQUARE
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Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios
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Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave.

Kan. Kemešio Pareiškimas
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REIKALU

(Tęsinys iš pereito nr.)

3. Musų Tikrovė. Labai dau
gelis Amerikos Lietuvių ir pri
silaiko virš išdėstytos teorijos. 
Daugelis tėvų savo mažutėlius 
kalbina Lietuviškai ir išmokina 
Lietuviško poterėlio. Lietuviai 
susikūrė čia 118 Lietuviškų po- 
rapijų, pasistatė gražių bažny
čių, kuriose Dievas garbinamas 
Lietuvių kalba. Jeigu Amerikos 
Lietuviai dar tebevartoja Lie
tuvių kalbą, jeigu dauguma jau
nosios kartos dar tebemoka Lie
tuviškai — tai ir yra musų 
bažnyčių ir parapijų vyriausias 
nuopelnas.

Keliosdešimtyje vietų prie tu 
bažnyčių yra įsteigtos Lietuviš
kos parapijinės mokyklos, ku
riose vaikai pramoksta neblogai 
Lietuviškai. Yra dar nemaža 
ir tokių vietų, kur nors ir nėra 
parapijinių mokyklų, vaikai ta
čiau surenkami prie bažnyčių 
šeštadieniais ar sekmadieniais, 
arba vasaros metu ■— tikybos 
ir Lietuvių kalbos mokslui. Lie
tuviškumui išlaikyti daug dar 
čia padeda įvairios Lietuvių or
ganizacijos, kaip vietinės, taip 
ir centralinės. Jeigu musų gy
venimo tikrovė visose Lietuvių 
apgyventose vietose sistematin- 
gai ir planingai butų tvarkoma 
prisilaikant anos teorijos,—'tai 
j Amerikos Lietuvių ateiti gali
ma butų ramiai žiūrėti.

Deja! Musų gyvenimo tik
rovė turi ir pavojingų, mirtį 
žadančių ženklų.

Labai daugelis musų tėvelių, 
neturėdami tautinio susipratimo 
patys vos pramokę Anglų kal
bos, ir savo mažutėlius kalbina 
Angliškai, vėliau nepasirūpina 
duoti jiems Lietuviško mokslo. 
Yra daug ir tokių, kurie ir pa
šonėje turėdami Lietuvišką mo
kyklą, jon savo vaikų neleidžia, 
jau nekalbant apie tuos, kuriems 
savos mokyklos tolokai esti.

Didesnė pusė čia priaugančių 
vaikų dar ir dabar negauna Lie
tuviško mokslo, nes jų gyvena
mose vietose nėra dar Lietu
viškos mokyklos. Tokių žymi 
dalis išmoksta meistis ir pri
eina prie Sakramentų Anglų 
kalba. Tuo jau ir esti padeda
mas pagrindas ištautėjimui.

Juk ir vienoje kitoje musų 
bažnyčioje Lietuviškas princi
pas nebeišlaikomas. Tai šian tai 
ten įvedami jaunimui Angliški 
pamokslai ir konferencijos — 
net ir ten, kur yra nuo seno Lie
tuviška mokykla, kur jaunieji 
visi gražiai moka Lietuviškai 
ir anaiptol nenori ir neprašo 
Anglų kalbos savo bažnyčioje.

Lengviau išsilaiko Lietuviš
kumas tokiose vietose, kur Lie
tuvių yra tiršta ir kur jie su-, 
daro žymią vietos gyventojų! 
dalį. Blogiau yra didmiesčiuose, 
kur nors Lietuvių yra didelis j 
skaičius, ir yra nemaža Lietu-’ 
viškų parapijų (net ir Liet, mo-j 
kyklų), bet .kur nėra vadų su-! 
tarimo ir geros Lietuvių organi
zacijos. — Nykseta Lietuvybe! 
ir tose vietose, kur Lietuviai 
susispietę nedideliais būreliais, i

kurių niekas iš didesnių centrų 
negloboja.

žodžiu, didelė Amerikos Lie
tuvių dalis yra pasinešusi eiti 
tautinės mirties keliu.

Blogiausia yra tai, kad šiai 
nelemtai būklei pateisinti ima 
skverbtis į Lietuvių visuomenę 
iš esmes klaidingos nuomonės. 
Taip antai vieni įrodinėja, kad, 
girdi, visvien nebusią galimy
bės išlaikyti čia Lietuvybę. Lai 
tad išliksianti bent katalikybė. 
O katalikybė čia pas Airius 
esanti dargi stipresnė kaip pas 
Lietuvius. Kiti mėgina raminti 
save, kad kalbos netekimas dar 
nebusianti didelė nelaimė jeigu 
tik busianti išlaikyta tautinė 
sąmonė — dvasia. Ir kaip pa
vyzdys nurodomi Amerikos Ai
riai ir Vokiecfai.

Tas negeras nuomones griau
na patsai gyvenimas. Lenkai, 
Prancūzai ir kiti ir čia gyven
dami nelaukia sau tautinės,mir
ties, o išlaiko sau Lenkišką, 
Prancūzišką katalikybę. Jei Die
vas paskirstė visą žmoniją tau
tomis, jei kiekviena tauta savo 
religijai turi savo tautinę for
mą, kodėl Lietuviai turėtų mes
ti savo Lietuvišką katalikybę 
ir prisiimti Airišišką kataliky
bę? Taip dalydami mes ir 
patys išsigimtume ir nei Ameri
kai nei Katalikų Bažnyčiai jo
kios naudos tuo nepadarytume. 
Mes tik tuo padidintume išsigi
mėlių skaičių ; taip kaip išsigi
mė amžių begyje Anglų pris
pausta garbinga Airių tauta. 
Tiesa, Airių tauta pasiryžo su
sigrąžinti savo senąją kalbą, bet 
kaip begaliniai sunkiai tai at- 
siekima.

Tauta, pamiršusi'savo kalbą, 
nebetenka ir savo tautines dva
sios, nes tautos dvasia reiškiasi 
per kalbą. Nutautėliai, sveti
mą kalbą pasisavinę, priversti 
yra reikšti nebe savo tautos 
dvasią, bet svetimą, arba miš
rią, kurioje jeigu ir yra savųjų 
elementų, tai ir tie iškraipyti 
ir sužaloti. Mes galime- tik Die
vui dėkoti, kurs amžių priespau
dos laikais padėjo mums išlai
kyti savo gražią ir turtingą 
kalbą ir dabar, atgintus naujam 
nepriklausomam gyveni m u i, 
galime kurti naujos kultūros 
brangenybes.

Pagaliau, svarbu čia ir tai 
pažymėti kad tą atgimimą pa
jutusi jaunoji Amerikos Lietu
vių karta, aiškiai rodo norą ir 
oasiryžimą išlaikyti savo kalbą 
ir tautybę. Jie anaiptol nesi
gėdi, o didžiuojasi savo Lietu
viška kilme. Jie tik nori gauti 
progą išmokti gerai Lietuviš
kos kalbos. Čia ir bus didžiau
sias vyresniosios ateivių kartos 
uždavinys parūpinti jauniesiems 
progą pramokti gerai savo tėvų 
kalbos.

4. Ateities Planai. Musų išei
vių gyvenimą apžvelgę, galime 
nustatyti, jog musų tautinė są
monė dar nedaug užnuodyta iš- 
tautėjimu, jog tik kur nekur 
pasireiškė tos ligos antkritis. 
Viską apsvarsčius, galime tvir
tinti, jog jaunos musų tautos 
atbudimas įstengs savo gaivia 

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų 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!”
(GOD, HAVE MERCY ON US!)

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

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

dvasia supurtyti miegančius bei 
atšalusius tautiečius ir įdėti į 
juos naujos gyvybės. Reikia 
tik nusistatyti ateities gyveni
mo ir veikimo planus. Ir taip:

a) Musų Bažnyčios ir parapi
jos ir toliau bus laikomos musų 
stipriausiomis tvirtovėmis. Kad 
jos geriau išsilaikytų materija- 
liai, kad nereikėtų dairytis ma- 
•terijalinės pagalbos iš kitų tau
tų (tai ir esti dažnai priežastis 
įvedimo Anglų kalbos į bažny
čią), Lietuviai turėtų visi prie 
savo parapijų priklausyti, jas 
pinigiškai remti, pamiršdami 
kartais įvykstančius smulkius 
nesusipratimus.

Savo Lietuviškas bažnyčias 
Lietuviai, net ir toliau nuo jų 
apsigyvenę, turėtų lankyti ir 
jas remti.

Milžiniška musų tautos dau
guma išpažįsta Katalikų tikybą, 
todėl pastangas daryti šiokias 
ar tokias atskalas (k. a. nepri
klausomųjų katalikų, biblistų ir 
k.) ir tautiniu atžvilgiu yra 
aiškiai blėdingos, nes skaldo ir 
šiaip neperdideles ir ne per stip
rias musų jėgas.

b) Norint, kad priaugančios 
musų kartos butų Lietuviškos 
ir liktų prie Lietuviškų bažny
čių, reikia, kad prie musų para
pijų butų visur sudaroma jau
nimui proga pramokti gerai Lie
tuvių kalbos, kurti ir palaikyti 
savas Lietuviškas organizacijas, 
organizuoti žaislus, sportą ir t. 
p. Lietuvių sportininkų kuope
lių organizavimas ypatingai di
delės turės svarbos ir Lietuviš
kai sąmonei stiprinti.

Didžiausios taip pat svarbos 
Lietuviškumui išlaikyti kaip lig- 
šiol turėjo taip ir ateityje turės 
Lietuviško daina ir Lietuviška 
muzika.

Geriausios progos išmokti Lie
tuvių kalbą, istoriją — duoda 
Lietuviškos mokyklos. Kad jos 
butų prie visų Lietuviškų para
pijų tai didžiausias visos musų 
tautos troškimas. Tik kad Litu
anistika nevirstų ateityje kaip 
kam nebemėgiamu ir apsunki
nančiu priedu; čia tad ir bus 
dididžiausias seserų mokytojų 
uždavinys — įdėti į Lietuvišką 
mokslą tiek širdies, kad tasai 
mokslas musų jaunuolius žavėtų 
ir traukte trauktų, (žinoma tam 
tikslui daug padės jeigu seseles 
mokytojos ne tik teoretiškai 
mokys Lietuvių kalbos, bet ir 
pačios visada kalbinu vaikučius 
Lietuviškai.)

(Bus daugiau)

PAJIEŠKOMA
šie asmenys gyveną Ameri

koje yra j ieškomi:
Predrichs Jonas, gyvenęs Ga- 

i ry, Ind., 1929 metais.
Girčius Juozas, kilęs iš Ston- 

kiškių k., Švėkšnos vals.
Gubinas Bronius, gyvanąs 

Chicagoje.
Jasevičia Bronius, buvęs S. 

V. kareivis. Gyvenąs Chica
goje.

Lockner Jurgis, 1916 m. gy
venęs Arlington Heigsts, III.

Pravalinskis Pranas, Idles iš 
Lukšių vai., šakių ap. Gyvenąs 

: Los Angeles., Cal., senų karei- 
j vių name.

Willseun Petronėlė, 1929 m. 
gyvenus Gary, Ind.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikti 
žinių.

Lietuvos Konsulatas 
100 East Bellevue Place

Chicago, Ill.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO t Mes turim puikų Me

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

prasty, pigų Metodą, kuris pagelbė
jo šimtams.

Mee noriai pasiųsim jums PILNA 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, mus>( 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Hl.

VOKIEČIAI GAVO 
PER NOSĮ

Kaunas. — Kai Klaipėdos 
krašto gubernatorius atstatė 
Šreiberio vadovaujamą direk
toriją už priešvalstybinį veiki
mą, ir kai naujoji Martyno Rei- 
zgio direktorija pradėjo vykdy
ti to krašto statuto patvarky
mus, Vokiečiai čia įžiūrėjo ta
riamą Klaipėdos krašto statu
to laužymą ir pasiskundė sig
natarams — Anglijai, Prancū
zijai, Italijai ir Japonijai. Mat, 
šios valstybės pasirašė Klaipė
dos krašto statutą, kada Lietu
viai užėmė Klaipėdą, ir pasiža
dėjo jo vykdymą prižiūrėti.

Savo skunde Vokiečiai nuro
dė kad Lietuva taip elgdamasi 
Klaipėdos krašte, ne tik sulau
žė tą statutą, bet ir 1932 me
tų Haagos teismo sprendimą 
žinoma, šiįos Vokiečių žinios 
buvo melagingos, ir signata
rams, taip pat nemažai žinan
tiems apie Klaipėdos kraštą, iš
karto pasirodė neteisingos.

Į tą Vokiečių skundą signa
tarai atsakė kad jie Lietuvoje 
turi savo atstovus, iš kurių 
gauna betarpiškas ir teisingas 
žinias apie padėtį Klaipėdos 
krašte. Jeigu Lietuva sulaužy
tų Klaipėdos krašto statutą ar 
Haagos teismo sprendimą, tai 
signatarai šiai klaidai atitaisy
ti darytų žygių ir Vokiečių ne
prašomi. Tačiau dabar Lietu
va elgiasi teisingai ir teisėtai, 
ir negali leisti kad jos valdo
moje teritorijoje butų varoma 
priešvalstybinis darbas. Ypač 
griežtai Į Vokiečių skundą at
sakė Prancūzija ir Anglija.

Taigi Vokiečiai, norėdami pa
sirodyti “geri” ir ‘nekalti”, 
gavo skaudžiai per nosį. Tai 
gera jiems pamoka ateityje, 
kad nereikia perdaug kištis į 
kitos valstybės vidaus reika
lus. —Tsb.

KAIP LENKAI NORI 
“TAIKYTIS”

Kaunas. — “Lietuvos Ūki
ninkas” Liepos 26 d. numeryje 
pamini apie tokias keistas Len
kų sąlygas taikymuisi su Lie
tuva (nors negalima tikėti kad 
tai yra visų Lenkų noras, bet 
tik keno nors pasiūlymas pa
tiems Lenkams):

“Esą Lenkija sutiktų Lietu
vai atiduoti Seinus, Švenčionis, 
Breslau ją, pagaliau ir patį Vil
nių, jei klausimas butų spren
džiamas visa plotme ir iš es
mės. O tai reiškia kad Lietu
va turėtų sudaryti su Lenkija 
karišką sutartį, pagal kurią 
karo metų sudaroma speciali 
karo vadovybė, kuriai pirmi
ninkautų Lenkijos karo vadas. 
Jis butų tikrai bendras karo 
vadas, o kariumenę vadovautų 
savo viršininkai.

“Iš Lietu vos reikalaujama 
kad ji dalyvautų karuose, ku
rių laukas bus istorinėse Lietu
vos-Lenkijos teritorijose. Už 
tai Lenkija ginkluotų Lietuvos 
kariumenę duodama jai viso
kias priemones bei pabūklus. 
Be to, Lietuvos šauliai turi bū
ti suvienodinti su Lenkijos 
stšelcais, kurie taipgi butų pa
ruošti karo reikalui”.

Tokiomis sąlygomis susitai
kius su Lenkais, Lietuviai tu
rėtų visur ir visada eiti kariau
čiau ti už Lenkus, kaip senuose 
laikuose, ir vėl sykiu su Len
kais pražudyti savo nepriklau
somybę už Lenkų akiplėšišku
mus, kaip atsitiko anose die
nose. To mes nenorime!

SUSEKTA kad Chicagos ko
munistai pastaru laiku ėmėsi 
labai smarkiai platinti revoliu
cinę kurstančią literatūrą, ra
ginančią minias imtis pervers
mo.

PUIKUS SIMFONINIS PRO
GRAMAS PAVYKO

Chicagoje, sekmadienį, Rug
pjūčio 19 d., Lietuvių Simfoni
nis Koncertas Pasaulinėje Pa
rodoje praėjo didžiausiu pasise
kimu. Garsi Chicago Sympho
ny Orchestra išpildė Naujalio, 
Jokubėno, Karnavičiaus, Vana
gaičio kurinius.

Tūkstančiai žmonių netilpo 
simfonijos aikštėje. Vietinė 
Amerikonų spauda aprašė pla
čiausia ir prielankiausia, kaip 
niekad pirmiau apie Lietuvių 
muzikalius veikalus nebuvo ra
šius.

Ištisas programas buvo per
duotas per radio.

Koncertą suruošė “Margu
tis”, vadovaujant kompozito
riui Antanui Vanagaičiui.

Reporteris.

Apie Koncertą 
Amerikonas Muzikos 
Kritikas

Dienraštyje “Chicago Daily 
News” muzikos kritikas Euge
ne Stinson pirmadienį po Lietu
vių Simfoniškos muzikos kon
certo sekančiai rašo apie tą 
komp. A. Vanagaičio suruoštą 
koncertą sekmadienį, Rugpjūčio 
19 d.:

Lietuviškas koncertas kurį 
atliko pereitą vakarą Chicagos 
Simfonija ant Swift Bridge of 
Service buvo pirmas programas 
Amerikoje, kaip tikima, kuris 
buvo pašvęstas išimtinai tai 
įdomiai Pabaltijo sričiai.

Lietuviška muzika kaipo to
kia vargu težinoma plačiau pa
saulyje, ir Aric DeLamarter’s 
programas negalėjo padaryti 
ko daugiau kaip suteikti pir
mą pažintį toje srityje su ges- 
tura kuri ir protinga ir priim- 
ni. Jis įkergė ir liaudies mu
ziką ir vėlesnius išsivystymus 
simfonijos formoje parinkda
mas medegą vakarykščiam pro
gramų!.

Rimtesnė pusė šio koncerto 
buvo pradžioje, kuomet trys 
skirtingi veikalai davė supra
timą apie devyniolikto ir dvi
dešimto šimtmečių muzikos kū
rybos vaizdus. Naujalio sim- 
foniška poema, “Ruduo”, buvo 
pasekta simfonišku kuriniu Jo
kubėno. Po to, atlikta Karna
vičiaus sąstatas, paimtas iš 
operatiškos medegos, ir suside
dąs iš trijų šokių dalių.

Numeriai Kontrastuoja
Pirmas ir trečias numeriai 

priklauso ankstyvesnei kompo
zicijos mokyklai. Karnavičius 
gal ir turi daugiau apdirbtą su
pratimą formų negu “Rudens” 
kompozitorius, tačiau iš kitos 
pusės matosi pažymus talentas 
išradimui ir išvystymui temi
nės medegos, kuo reikia gėrė
tis Naujalio tonų poemoje, ši 
pastaroji yra priimnus priedas 
tam katalogui studijų muzikos 
etnologijos kuomi rytinė. Eu
ropa buvo ypatingai gausi.

Jeigu Naujalio tomas tonų- 
poemos yra malonus, Jokubėno 
simfonija yra galinga. Parašy
ta modernisto atletiko budu, 
su trumpomis, akrobatiškomis 
temomis, ta simfonija eina su 
požemine srove jausmo kad 
moderniški kompozitoriai nėra 
visiškai vienodi savo pažiūro
mis ir perdavimo budais. Dar
bas ištisai visą veikalą yra pui
kiausios rūšies ir gerai suba
lansuotas ir stiprus. Jis nedaro 
rių Chicagos Simfonija nuola
tos jieško ii- krauna savo regu
liariame žieminiame sezone.

Orkestras Laimėjo Pagyrimo
De'Lamarter vedė šią daugiau 

rimtą programo pusę su pilna 
spėka ir trapumu, ir jo sunkiai 
dirbą vyrai sekė jį atlikimui 
puikiai gaidų kurios jokiu bu
du nebuvo lengvos atlikti.

Lengvesnė muzika kuri sekė 
po pertraukos nebuvo visais at
žvilgiais taip gerai atlikta. Bet 
ja dalyvavusieji labai tenkino
si ir didelėje dalyje susidėjo iš 
liaudies muzikos, kuri buvo taip 
maloni kaip ir naivi. Orkestra- 
cijos buvo paruoštos George 
Victor’o, kuris sutaisė tris pa
skirus pritaikymus Lietuviškų 
liaudies dainų, valcų ir liaudies 
šokių, šokius atliko, kas labai 
patiko didelei miniai žmonių, 
jauni Chicagos Lietuviai.

Barbora Darlys puikiu savo 
soprano balsu padainavo dvi 
Vanagaičio dainas. Juozas Ol
šauskas ir Antanas Vanagaitis 
dinavo prie kanklių muzikos. 
Antanas Labanauskas ir Alex 
Shemet prisidėjo su akordionų 
muzika. Ir taip puikiausias va
karas užsibaigė net pęrgreitai.

Viskas Buvo
Puikiai ir Lietuviams _ 
Priklauso Garbė

“Draugo” korespondentas ga
na vaizdžiai palygina šį kon
certą su socialistų “diena”:

Atsižvelgiant į šio Lietuviš
kos muzikos vakaro pasisekimą, 
į faktą kad tai pirmą kaitą 
Amerikoje simfonijos orkestras 
išpildė Lietuvių kompozitorių 
kurinius, kad J. Olšauskas va
žiavo "į Lietuvą parvežti gaidų, 
rengėjai nusipelnė garbės. Lie
tuvių tauta pasaulio akyse pa
sirodė stovinti šalia kultūringų 
tautų.

Bendrai imant šis Lietuviš
kos muzikos vakaras Pasaulinė
je Parodoje visais atžvilgiais 
šimtą sykių buvo reikšminges
nis negu Jurgelionio kermošius 
Rugp. 5 d. Lietuva gavo tiek 
nei kiek daugiau tiesiogino ne
gu daugumo dvidešimto šimt
mečio kurinių pasikėsinimo į 
oratorišką siekimą. Tačiau jis 
krypsta į savo liniją su pavydė
tinu patvarumu ir įdomumu, ir 
šis kurinis gali teisingai būti 
patalpintas greta pavyzdžių ki
tų šio laikotarpio rasinių ku- 
kulturingoje tautoje publika
cijos kiek nebūtų galima už 
tūkstančius dolarių paskleisti. 
Koncertui prasidėjus, ne tik 
didžiulės aikštės visos sėdynės 
buvo užpildytos, bet ii’ tiltu 
vargiai buvo galima pro minią 
prasimušti.

Daugiau kaip 5,000 klausyto
jų, virš 3,000 Lietuvių, Swift 
aikštėje, Pasaulinėje Parodoje, 
ir pusė milijono žmonių per 
didžią WGN radio stotį gavo 
progos pasiklausyti to progra
mo.

STREIKAS. Chicagoj pradė
jo streikuoti autobusų darbi
ninkai, kurių daug yra nariais 
tos pačios unijos ką ir gatve- 
karių darbininkai priklauso.

Gatvekariams veikiant nieko 
negali laimėti streikuojanti au
tobusų darbininkai, taigi pra
dėta svarstyti apie simpatijos 
streiką parėmimui autobusų 
darbininkų.

Jeigu streikas butų užgirtas, 
pamestų darbus apie 20,000 su
sisiekimo patarnavimo darbi
ninkų. ■>.

NUŠOVĖ VAIKĄ. Rugpj. 
20 d. ant South Side, tėvas Ro
bert Pitts vežėsi vežimukyje 
tris savo vaikus ir privažiavus 
prie skerskelio, del raudono ži
burio sustojo. Tuo tarpu au
tomobiliu gatve važiavo buris 
girtų vyrų ir vienas jų turėda
mas revolverį šaudė. Vieną iš 
tų vaikučių, pustrečių metų am
žiaus, peršovė per galvą, ir vai
kutis nuvežtas ligoninėn mirė. 
Niekšai nuvažiavo sau niekeno 
nesulaikyti ir tik gal rytą pa
skaitę laikraščiuose apie tą at
sitikimą patyrė kad tai vieno 
iš jų darbas, nes tuo tarpu ne
žinojo kad žudystę papildė.

UŽSIDARĖ BANKAS. Ban
kas ant Halsted ir 63-čios gat
vės pranešė savo depozitoriams 
kad atmokės jų padėtus pini
gus ir užsidarys, nes, sako ban
ko valdyba, šiose aplinkybėse 
nėra jokio biznio iš banko.

AL CAPONE, Chicagos žy
miausias kriminalistas, šiose 
dienose, po didele sargyba, iš
gabentas iš Atlantos kalėjimo 
ir nuvežtas į kalėjimą ant sa
los Alcatraz, San Francisco 
uoste. Su juo kartu ten išvež
ta 42 kiti žymus kriminalistai. 
Ten jiems bus “saugesnė” vie
ta, niekaip neprieinama kaip 
tik laiveliais, todėl apsauga la
biau užtikrinta.

RIAUŠĖS KALĖJIME. Pon
tiac, Ill., kalėjime pereitą savai
tę įvyko kalinių sukilimas, ka
liniai padegė kalėjimo spaustu
vę ir norėjo pasinaudoti proga 
pabėgti. Trys sargybiniai su
žeisti, vienas kalinys nušautas 
ir 21 kitų sužeista. Riaušėse 
dalyvavo apie 1,000 vyrų. Ug
nis padarė nuostolių už $25,000.

BRIDGEPORTO KOLONIJA
Čionai nieko tokio naujo; biz

nieriai laukia iki atvės , oras. 
Lietuvių skaičius šioje koloni
joje nesidaugina, nes Lietuviai 
iš čia išsikelia į naujas kolo
nijas.

Komp. A. Pocius gavo dova
ną iš Lietuvos valdžios — Ge
dimino Ordeną. Mat, jis nuo 
senų laikų darbuojasi muzikoje 
ir nėra abejonės kad tos gar
bės jis pilnai užsipelnė.

GRYžO Iš ATOSTOGŲ, ži
nomas dailininkas Mikas Šilei
kis su šeima buvo išvykę ato
stogoms į Wisconsin valstiją, 
kur praleido dvi savaites laiko.

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland.

Iš Gothenburgo į Stockholm^ 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”, 
kelionės laikas 24 valandos.

Išplaukia iš New Yorko

Gripsholm 
Kungsholm . . 
Drottningholm 
Gripsholm ...

Rugsėjo 6 
.. . Sept. 12 
.. Rugsėjo 25 
.... Spalių 3

Kreipkitės j vietinį agentą arba

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



Dienos Klausimais
APSIDAIRIUS

Rašo Vyt. Sirvydas.

LOZORAIČIO PRIĖMIMAS MASKVOJE

kitos šalys 
didesnių už 

atstovams ir 
atsitikimuo- 

pavydą visi]

Rugpjūčio pradžioje vi
sos Rusijos spauda per ke
lias dienas su pakeltu upu 
rašė apie Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerio Lozorai
čio atsilankymą Maskvoje.

Lozoraičio važiavimas į 
sovietų sostinę buvo suriš
tas su kiek pirmiau Kaune 
įvykusia Baltijos šalių — 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos — konferencija.

Lozoraitį po tos konfe
rencijos pasikvietė pats so
vietų užrubežinių reikalų 
komisaras Litvinovas. Ir 
jis priėmė Lietuvos svečius 
taip iškilmingai kaip tik 
galėjo (apie tai aprašoma 
straipsnyje ant 1-mo pusi.)

Tokios milžiniškos šalies 
— kuri valdo 140,000,000 
gyventojų, — toks draugin
gas, broliškas priėmimas to
kios mažutės tautelės kaip 
Lietuvių, atstovo—su tokia 
iškilme kokią 
suteikia tiktai 
save valstybių 
tik svarbiuose 
se, — sukelia
musų Amerikoje gyvenan
čių Lietuvių raudonukų so
vietų garbintojų. Pats Lit
vinovas, su savo žmona, su 
kitais dideliais valdininkais, 
su garbės sargyba-, pasitin
ka gelžkelio stotyje Lietu
vos minister] Lozoraitį, so
vietų kariškas orkestras I 
groja net Lietuvos himną!

Laike pietų, Litvinovas 
kelia į viršų taurę ir išdi
džiai, džiaugsmingai, svei
kina Lietuvą, Lietuvos pre
zidentą ir savo svečius!

O Smtona ir visa jo vy
riausybė musų raudonukų 
spaudoje ir kalbose nepa
liaujamai vadinama “krau
gerių” valdžia!....

Pasipiktinimas!
Skaito tą žinią musų ko

munistėliai ir dega neapi- 
kanta. Kad tai jie butų ša
lę Litvinovo, jie pasakytų 
jam kas tie Lietuvos ponai 
yra niekas daugiau kaip 
“kraugeriai”....

Tai ne pirmas toks sovie
tų Rusijos draugingas susi
tikimas su Lietuvos atsto
vais. Bet šis gal iškilmin
giausias.

Kodėl Maskvos carai taip 
myli Lietuvą ir Lietuvius?

Priežasčių yra kelios, ku
rios parodo kad kaip Lietu
va Rusijai, taip Rusija Lie
tuvai labai reikalingos.

Jeigu Lietuva laikas nuo 
laiko ir sugauna savo ribo
se komunistus, kurie uoliai 
veikia su Maskvos parama, 
Litvinovas fr visa oficiališ- 
ka Rusija to “nemato”. Jei 
komunistai žiopli jie nei 
Litvinovui ne draugai. Jie 
neturi išsiduoti ir niekas 
neprivalo žinoti kad jie vei
kia su Maskvos komunistų 
partijos parama įvedimui 
Lietuvoje komunizmo.

Iki komunizmas bus įves
tas, sovietams reikia kaimy
nų pagalbos tęsti savo ne
priklausomą gyvenimą ii’ 
žiūrėti kad kiti kaimynai, 
kaip pav. Vokietija, nepa
sidarytų tokia galinga kad j 
kurią nors dieną kėsintis 
pakelti ginklą prieš Rusiją. 
Yra ir kitų karingų kaimy
nų, pav. Japonija. Karui su 
Japonija kilus, maža Lietu
va galėtų išmaitinti visą so
vietų kariumenę. Jeigu Lie
tuva patektų Vokiečių įta
kon, Rusija tos pagalbos iš 
Lietuvos galėtų negauti. į

Sekančią savaitę jau tilps 
tautinėje spaudoje praneši
mas apie vidurinės srovės— 
tautininkų ir sandariečių — 
seimą, diena ir vieta ir kiti 
paaiškinimai.

Atkreipiame visų suinte
resuotų Lietuvių domę į tą 
pranešimą iškalno ir pra- 

Rusijos visuomenę kaip ta j šome visų nepadėjus to at- 
visuomenė džiaugiasi Lietu- sišaukimo į šalį, rengtis prie 
vos atstovo atvykimu į so- seimo, 
vietų sostinę! -------------

Ar pajiegsit įsivaizduoti Bukžnaitis h. Tautininkų 
milzimskos Rusijos prisleg- “Definicija” 
tos, įbaugintos visuomenės j 
džiaugsmą Lietuvos drau- “Vienybėje” P. Bukšnai- 
gingumu? Per 17 metų so- tis nurašė ilgą ėditorialą 
vietų spauda rėkia kad vi- išaiškinimui kas yra tauti- 
so pasaulio kapitalistai ty- ninkai.
koja ir rengiasi Rusiją už- I Musų nuomone, Amerikos 
pulti ir žmones išskersti. Lietuviai tą gerai žino ir p. 
Rusijos vargšai ta baime Bukšnaičiui nereikėjo su
gyvena naktį ir dieną. Tai- aikvoti tiek daug vietos to 
gi, kad ir mažutės Lietuvos žodžio išaiškinimui, 
draugiškumas atneša jiems Brooklyno vidurinės sro- 
nemažo susiraminimo, nes vės Lietuviai sunkiai dirba 
tuo laiku spaudoje nutyla' pataisymui tų blogumų ko- 
gąsdinimai ir žmonės gau-, kius pridarė “Vienybė” iš- 
na keletą dienų atsikvėpti. Geisdama savo redaktorių 

p. Tysliavą su socialistais 
grybauti. P. Bukšnaičiui 

Vidurinės Srovės Seimas reikėtų dabar kalbėti kaip 
, . , , ... prieiti prie geresnės tvar-Platyn ir platyn plin a kos, q ne jiešįęOtį5 Raįp tie 

kalbos ir pageidavimai su- Vokiečiai, kaltės kituose už 
saukti Amerikos Lietuvių sav0 ~ kaltes. 
vidurines sroves veikėjų sei- j "______
mą. Kaip paskiausia daly-. • 
kai išsivystė, tas seimas Su v. Valstijose vienas as-
tikrai įvyks, ir visi pritaria niuo iš 47 yra dvynų gimi- 
seimą šaukti Clevelande. mo, tyrinėjimai parodo.

Ir dideliam meškinui Ru
sijai maža bitelė Lietuva 
pasidaro labai reikalinga.

Lietuvos draugingu atsi- 
nešimu i Rusiją labai džiau
gėsi sovietų spauda ir ta 
spauda pareiškė už visą

LIAUDIES DAINA
Kad aš jojau per girelę medžių šakos linko, 
Nuo tų medžių rasa krito ant bėro žirgelio. 
Ir prijojau margą dvarą, rūtelių darželį, 
Tam rūtų darželėlyj sėd jauna mergelė; 
Sėdi jauna mergužėlė ir rūteles skina.
Ji skindamas žalias rūtas dėjo į kvietkelę, 
Iš kvietkelės paimdama vaininkėlį pynė. 
Nusipynus vainikėlį dėjos ant galvelės, 
Užsidėjus ant galvelės, sėdo už stalelio. 
Ir atjojo trys berneliai iš svečių šalelės 
Ir atnešė dovanėlę po aukso žiedelį.
O kodėl, už ką jai vienai visus dovanojo?
Kad ji graži kaip rūtelė, vainiks ant 

galvelės.
Ir išjojo viens bernelis į girią medžioti, 
O antrasis bernužėlis ir jurą žvejoti, 
O tas trečias bernužėlis lankoj žirgus ganė. 
Kursai girelėj medžiojo, kovelę nušovė; 
Kursai jūrelės žvejojo, dvi žuveli gavo; 
Kursai lankoj žirgus ganė, sau mergelę 

gavo,
Sau mergelę gavo, gavo ir visus apgavo.

KO NERIMSTA?
Ko širdis mano nerimsta,
Ko krūtinėj blaškos, trankos, 
Gal kad ryt šventoj bažnyčioj 
Bus surištos baltos .rankos ?. . . .

Bus surištos baltos rankos
Ir žiedeliai sumainyti,
Ir į linksmąjį jaunimą
Džiaugsmo vartai uždaryti....

Nesutiks mane sesutės,
Nei linksmi jauni berneliai,
Tik sutiks seni tėveliai,
Tetos, brolienės, broleliai.

Nedainuosiu su sesutėms, 
Nebešoksiu su berneliais, 
Ir nebeisiu į darželį 
Rūtų skint anksti ryteliais.

Gaila, gaila man sesučių, 
Gaila linksmųjų bernelių, 
Bet užvis labiausia gaila 
Jaunų dienų ir rūtelių!

Jonas Morkūnas. -

Vokiškas Melų Malūnas
Rugp. 1 d. New Yorko 

“Times” korespon d e n t a s 
pranešdamas kad Hinden
burg bus palaidotas Tan- 
nenbergo (Žalgirio) pamin
kle, rašė: “Tannenbergas 
tai ne vien feldmaršalo von 
Hindenburgo stebėtinos (di
džiajam kare) Rusų kariu- 
menės pergalės vieta, bet 
taip pat vieta kur 500 metų 
atgal išdidus Prūsijos kry
žeiviai buvo suvienytų Lie
tuvos ir Lenkijos spėkų su
mušti.”

Šita tiesa, matyti, nepa
tiko Vokiečių propagandos 
vadams, nes per Associated 
Press Rugp. 7 d. prašmuge- 
liavo Amerikos spaudon ap
rašymą Hindenburgo laido
tuvių iš Tannenbergo, ku
riame sako: “Tannenbergas 
tai krauju prigirdytas mū
šio laukus. Kovoje tarp Vo
kiečių ir Lenkų Liepos 15, 
1410, kur laimėjo Vokiečiai, 
iš 20,000 vyrų žuvo 10,000.”

Bet tokiu begėdišku me
lu nazių propaganditai ku
nigaikščio Vytauto ir Jo
gailos istoriško nuotikio ne
sunaikins. Tannenbergas— 
musų vadinamas Žalgiris— 
yra tai vieta kur prieš pen
kis šimtus metų Lietuviai 
su savo sąjunginingais su
triuškino Vokiečių ir vaka
rų Europos parinkčiausias 
spėkas. Vokiečiai tos gė
dos savo melais nenuplaus.

Tautos švente Latvijoje
Po Gegužės 15 d. perver

smo Latvijoje, ten matyti 
įsiviešpatavo visai kitokia, 
labai tautiška ir pakili dva
sia. Liepos 21-23 dd. Ry
goje tapo surengta taip va
dinama “Atgimimo Gies
mės” šventė, kuri pačius 
Latvius savo pasisekimu 
nustebino. Jos tikslas bu
vo atvaizduoti Latvių tau
tos sielą, idealus ir valsty
binį atgimimą. Vaizdų pa
matyti per tris dienas atsi- 
lankų 106,000 žmonių, ypa
tingai daug jaunimo. Da
bartinės vyriausybės vadų, 
Ulmano ir Gen. Balodžio, 
pasirodymas sukėlė didelį 
entuziazmą. Rodos, socia
lizmo dujų Rygoje niekad 
ir nebūta. .. .

Potviniai Lenkijoje
Londono “Times” sako 

kad Liepos mėnesio pabai
goje Lenkijoje įvykę potvi
niai paliko apie 200,000 gy
ventojų be maisto. Valdžia 
turės juos iki kitų metų 
derliaus penėti. Tas palies 
ir Vilniaus kraštą, kur žmo
nės šį pavasarį arti bado 
stovėjo. Lenkai ir taip ne
turtingi, ir visi] savo gy
ventojų negali šelpti. Tik 
turi pašėlusią savo puiky
bę. Kada Lietuviai surin
ko keletą vagonų grudų Vil
niaus krašto pavargėliams, 
Lenkų valdžia neįsileido. 
Turbut pabijojo kad beval
gydami Lietuvos duoną, gy
ventojai nepri valgy tų “Lit- 
vinizmo”.

Be Socialistų Lengviau
Socialistų įtaką iš val

džios išmetę, Latviai tuojau 
•sėkmingai sutvarkė ir Ry
gos miesto skolos Londono 
bankui klausimą, kuris iki 
šiol gadino santikius tarp 
Anglijos ir Latvijios ir 
kliudė prekybos sutartį pa
sirašyti. Dabar Anglija jau 
pasirašė prekybos sutartis 
su visomis Pabaltijo valsty
bėmis: su Lietuva Liepos 6 
d.; su Estija, Liepos 11; su 
Latvija, Liepos 17 d.

ISKARIJOTAS Cecil Roth
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis Vairas

(Tęsinys iš pereito num.)

“Mudu nebaigėva savo pasikalbėji
mo”, jis pratarė. “Ar norėtum kad aš dar 
ką nors papasakočiau apie šventą Jeruza- 
limo miestą?”

“Žinoma, norėčiau”, ji atsakė.
Jis ir vėl ėmė jai pasakoti visa ką tik

tai žinojo, ir dar daugiau. Jis pasakojo 
apie skaitlingas susirinkdavusias gatvėse 
minias, apie dailius trobesius, apie gražius 
maldnamių iškilmes, apie daugybę sinago
gų ir mokyklų ir apie senų mokytojų iš
mintį. Jis taipgi papasakojo, pasididžiuo
damas, apie savo tėvo žygius, kada senis 
tironas Erodas dar buvo gyvas, apie tai 
kaip tėvas nukabino nuo maldnamio vartų 
auksinį Romėnų erelį. Jis pastebėjo kad 
Marija klausėsi jo, užėmus kvapą, visa su
sidomėjus; ji norėjo jį smarkiau greičiau 
visą jaudinusį ją vaizdą nupiešti. Jam 
baigus, ji švelniai užklausė:

“Ar tai Jeruzaleme Išganytojas turės 
pasireikšti?”
• “Žinoma”,' atsakė Judas. Ir ėmė jai 

aiškinti kiek tiktai atsimindamas iš to ko 
išmoko pas Išmaelį, visus nuotikius, prie 
kurių turės įvykdi išvadavimas. Ji gerte 
gėrė jo žodžius. Jam dar nebaigus, kiti 
pradėjo krutėti ir ruoštis į sinagogą vaka
ro pamaldoms atlikti.

Nuo to laiko tarp tų dviejų asmenų 
užsimezgė tam tikras artimumas. Tai bu
vo visai aišku ir natūralu. Visi kiti buvo 
žymiai vyresnio amžiaus. Tiktai šiedu bu
vo jauni ir turėjo savyje visą jaunuolių 
entuziazmą. Neišvengtina buvo kad tarp 
jų ir vyresniųjų turėjo susidaryti ir spra
ga. Be to vyresnieji buvo linkę primesti 
jaunesniems daugiau darbo, nors, einant 
lendru papratimu, darbas turėjo būti visų 
lygiai atliekamas. Tokiu budu jiedu vis 
dažniau ir dažniau būdavo vienas kito 
draugijoje.

Svarbiausis jt* artimo draugiškumo 
ryšis buvo jų bendras entuziazmas. Jų 
kalbos visados būdavo apie Mokytoją, ir 
ji nuolatos klausinėdavo Judą apie jį. Jau
nikaitis, išsiilgęs žmonių draugijos, visa
dos mielai patenkindavo jos norą. Jis pa
sakojo jai kaip jis pirmu kartu išgirdo 
svarbią. žinią Pasovero šventės metu, ir 
kaip paskiau iškeliavo į šiaurę, ir kaip jį 
Mokytojas priėmė. Ir po to jis kalbėdavo 
apie išvadavimą ir apie stebuklus, kurių 
reikia laukti išvadavimo metu. Jiedu bū
davo susėda šalę viens kito ir kalbasi apie 
Mokytojo mokymą ir įvairius jo prilygini
mus; besikalbėdami, įdomaujasi kada gi 
turės baigtis tasai prisiruošimo laikotar
pis ir kada gi jis pasiskebs kas esąs. Ju
das tikėjosi kad tai turėsią įvykti kito Pa
sovero metu Jeruzaleme. Šituose pasikal
bėjimuose, kurie skyrėsi nuo šiaip papras
tų su kitais kalbų, būdavo maloniausios 
valandėlės.

Kitais klausimais Marija mažai ką te
pasakydavo. Gavęs progą būti su ja, Ju
das stengdavosi, savo asmeniniu pavyz
džiu, įtraukti ją į kalbas apie savo namus 
ir gimines. Bet nedaug jis tesužinojo. 
Savo tėvo vardo ji niekados nepratarda
vo. Judas spėjo kad tėvas išvijo ją iš na
mų ir paskui mirė. Motina dar buvus gy
va, kiek jis suprato, nors tarp motinos ir 
dukters ryšiai buvo nutraukti. Ir ji taip
gi nenorėjo kalbėti apie savo namus, kaip 
kad Judas mėgdavo kalbėti apie saviškius. 
Matyt, tos kalbos primindavo jai. jos pra
eitį ir didelę spragą skyrusią ją dabar nuo 
to kas buvę. Kartą vienas iš draugų šiur
kščiai paminėjo jos praeitį ir bandė klau
sinėti apie tai kaip ji nukrypo nuo tiesaus 
gyvenimo. Ji išbėgo, verkdama, iš kam
bario, ir, jai išėjus, Mokytojas smarkiai 
subarė klausinė jusį jį; Judas nebuvo dar 
matęs Mokytojo rūstybės kokią jis šiuo 
atveju parodė.

XI.
Kitą dieną Marija buvo rami kaip vi

sados, lyg ir nieko nebūtų atsitikę. Tik ji 
dar labiau norėjo pradėti pasikalbėjimą 
tuo pačiu klausimu.

“Pasakyk man”, ji pradėjo, prisėdus 
prie Judo po vakarienės, “ar pažadėtasai 
Išganytojas turi būti Dovydo sėklos?”

Judas nusišypsojo, atsakydamas:
“Argi aš nesu apie tai sakęs ne vieną 

kartą, bet daug kartų?”
“Pasakyk man dar šį kartą”, ji prašė, 

lupą patempdama.
Jaunikaitis ir vėl jai aiškino kiek at

siminė iš Isajos Pranašo knygų, pridėjęs 
dar ir iš savo tėvo girdėtų legendų. Ji 
klausėti dideliu susidomėjimu.

“Bet gi ar galima Nazarete rasti Do
vydo sėklos?” ji vėl klausė.

Tuo pačiu klausimu ne kartą domėda
vosi ir Judas. Vis tik jis teigiamai atsa
kė jai. Pagaliau, medį pažinti galima iš 
jo vaisių. Ji vis pakartotinai ir kitais 
kartais šitaip pradėdavo pasikalbėjimą.

Judas vis labiau laukdavo pasikalbėji
mų su ja, nors išanksto žinodavo tuos pa
sikalbėjimus žodis žodin. Daugelį kartų 
jam tekdavo kartoti tuos pačius dalykus, 
bet Marijai jie nenubosdavo. Kas tai lie
tė jį, kalbos tebuvo antraeilis dalykas, la
biausia jam rūpėjo jos draugija. Kartais 
jis norėdavo kad Mokytojas greičiau bai
gtų savo pamokslą, kad ir vėl jis galėtų 
būti prie jos ir kalbėtis su ja. Vieną-an- 
trą kartą ir pats Judas pasirūpino nutrau-. 
kti Mokytojo kalbą, nors vėliau ir gėdijosi 
tai padaręs.

Ir kitais atžvilgiais jis pasijuto pasi- 
keičiąs. Pats jo gyvenimas daug kuo pa
sikeitė. Jis niekados iki to taip gyvai ne
sirūpino sulaikyti savo liežuvį nuo šiurkš
taus, ar nepadoraus žodžio ir saugoti savo 
kūną kad nesuteršti jo. Mokiniai ne visa
dos tebuvo stropus kas liečia mazgojimą 
rankų prieš imant laužti duoną. O Judas 
dabar žiurėjo išviršinės praktikos stro
piau ir už pačius Farizejus. Kas rytas jis 
maudydavosi šaltame ežero vandenyje, lyg 
butų buvęs uolus Esemiečių mokinys ir se
kėjas. Rankas jis mazgojo ne tik prieš 
maldą ir prieš valgį, bet ir po valgio ir po 
maldos. Sugryžęs iš gatvės, jis nusipraus
davo, tą patį padarydavo ir baigęs kokį 
nors namų darbą. Ir vis jam neatrodė kad 
jis buvo pakankamai švarus pasikalbėji
mams su Marija. Šitam, rodos, ir viso 
Jordano vandens nepakaktų. Tai buvo 
svarbiausi kiekvienos dienos valanda.

Jo santikiai su kitais žmonėmis vis 
buvo sunkesni. Jis nejieškojo ir negeidė 
jų draugijos, ir kiti taipgi jau nelabai te
norėdavo draugauti su juo. Jis pradėjo 
suprasti kad tarp jo ir kitų mokinių buvo 
vis didėjanti spraga. Išskyrus mokesnių 
rinkėją Levi, visi jie buvo paprasti darbo 
žmonės žvejai ir jie sekė, Mokytojo pašau
kti, ne vien tiktai savo įsitikinimų vedami. 
Beveik nebuvo nei vieno tarp jų kurs butų 
lygiai entuziastingas kaip jis. Prie to vi
so dar reikia pridėti ir prigimtą skirtumą, 
jis buvo iš Judėjos, o jie buvo Galiliečiai, 
visai nežinoję nei jo kilmės, nei jo giminių. 
Taigi jis visai ir nesidomėjo jų draugija. 
Tomis valandomis kada jis nesiklausė Mo
kytojo, ar nesikalbėjo su Marija, jis sėdė
davo, susimąstęs, smakrą į delną atrėmęs 
ir užsisvajojęs.

(Bus daugiau)

‘‘NEŽINOMO KAREIVIO
KAPAS” |

Tai yra Įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina §1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Tai matydami Vokie-

Lietuvos Himnas Pirmą 
Kartą Sugiedotas Klai

pėdos Seimelyje
Kaunas. -—■ Liepos 27 dieną 

Klaipėdos krašto gubernato
rius sušaukė to krašto seime
lio posėdį. Į posėdį susirinko 
daug aukštų krašto valdininkų, 
svetimų valstybių konsulai ir 
tik 14 seimelio narių. Tuo tar
pu, seimelyje yra 29 nariai 
Kai kuriems jų, sulyg naujai 
išleisto tautai ir valstybei sau
goti įstatymo papildymo, yra 
atimtos teisės būti seimelio 
nariais, nes jie priklausė prieš
valstybinėms partijoms, dabar 
jau uždarytoms. Neatsilankė į 
posėdį ir Klaipėdos krašto sei
melio Lietuvių frakcija. Ji ne
dalyvavo todėl kad seimelyje 
galėjo atsirasti tokių žmonių 
kurie dar nenutraukė santikių 
su asmenimis turinčiais žmog
žudystėmis apsunkintą sąžinę 
ir palaikiusiais terorą Klaipė
dos krašte. Lietuvių frakcija 
visados norėjo ir dabar neatsi
sako dirbti seimelyje krašto ir

NUŠAUTAS BUVĘS 
ADV. K. MARČIU

LIONIS
VIETINES ŽINIOS

prieš Vokietijos 
Neteisėtumus

Kaunas. — Teisėta, teisinga 
ir atkakli Lietuvos kova su 
įvairiausio plauko Germaniza
cija Klaipėdos krašte visuose

Į Lietuvos 
se kelia 
pačiuose

■ tuviuose 
stybe.

į čiai, kaip jau žinome, griebėsi 
įvairiausių priemonių — eko
nominių suvaržymų prieš Lie
tuvą. Tos Vokietijos priemo
nės nuėjo taip toli kad šian
dien Lietuva ne tik nieko ne
gali išvežti Vokietijon, bet ir 
nieko per jos žemę negali per
vežti į kitas valstybes. Vadi
nasi, Vokietija net uždarė sa
vo sieną Lietuvos prekių tran
zitui. Tačiau Vokietija čia pa
darė išimtį ir netaiko jokie 
draudimo vienai Lietuvos da

liai, būtent Klaipėdos kraštui. 
Savaime suprantama kad Vo
kietija šiuos žygius prieš Lie
tuvą vartoja grynai politiniais 1 visos valstybės gerovei. Tačiau 
išskaičiavimais. Del veterina-, ji turi įsitikinti kad viso sei- 
rinės Lietuvos žemės ūkio ga- mėlio nariai butų nusiplovę dė
mimų kokybės Vokietija nega-j mes atsiradusias del jų prieš- 
li kelti jokio klausimo, nes da- valstybinio Hitleriško veikimo, 
bartiniu laiku Lietuvos gami-; šiame seimelyje posėdyje ta
niai yra daug sveikesni negu ' rėjo būti tik išklausytas naujo- 
buvo anksčiau. sios krašto direktorijos pirmi-

Lietuvos importo ir tranzito i ninko Reizgio pranešimas apie 
varžymas iš Vokiečių pusės 
yra priešingas Lietuvos-Vokie- 
tijos prekybos sutarčiai, 
Lietuvos vyriausybė laiko 
leistinu ir nesuderinamu 
tarptautine teise.

Viso šio akivaizdoje, Lietu- 
' vos vyriausybė Liepos 27 die
ną įteikė Vokietijai protesto 
notą del Lietuvos importo ir, himną. 
__ „..j varžymo i 
ma kad tos priemonės yra prie
šingos Lietuvos-Vokietijos su-
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Pas Didžriekius i svečius bu
vo atvažiavęs šeimininko bro
lis Aloizas iš Philadelphijos.

LIETUVIŲ FARMERIŲ 
PIKNIKAS

Sekmadienį, Rugp. 19 dieną, 
Didžriekių ukeje, Hunstburg. 
O., įvyko tos srities Lietuvių 
ūkininkų Draugiško Klubo pik
nikas. Svečių dalyvavo ir iš 
Clevelando. . Visi smagiai pra
leido laiką. Tam piknikui far- 
meriai jau įsitaisė gražią šo
kiams patformą, kurią pavers 
į salę uždėdami stogą ir sie
nas.

Buvo ir programas, kurį va
dovavo klubo pirmininkas čy- 
pas. Kalbas pasakė “Dirvos” 

Į redaktorius Karpius ir Jonas 
Jarus. Dainavo Jonas Alekna 
su dukrele Florence.

Buvo visokių žaislų: vinies 
kalimas vyrams ir moterims 
lenktynės, virvės traukimas, ir 
gaidžių gaudymas. Iš vyrų 
V. Meškunas. Iš moterų gaidį 
pagavo Elena Augustinienė.

NELAIMINGA MIRTIS. Pet
ras Kazlauskas, 26 metų am
žiaus, sūnūs Povilo, sutiko ne
laimingą mirtį. Petras ilgai 
buvo be darbo, taigi su draugu 
išėjo jieškoti darbo. Manė jie 
važiuoti prekiniu traukiniu į 
Clevelandą. Laukdamas trau
kinio, išalkęs atsigulė prie gelž- 
kelio bėgių pagulėti, kur ir už
migo. Tuo tarpu atėjo trauki
nis ir jį užmušė vietoje.

Lavonas buvo pargabentas į 
Akroną ir palaidotas tėvų ru
pesniu. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. Tai ką padaro 
ilgametė krizė bedarbiams.

Povilas Kazlauskas yra pla
čiai visiems Akrone žinomas, 
užlaiko rubsiuvyklą.

SERGA. Kostas Butelis gy
dosi ligoninėje. Neužteko to, 
nelaimė patiko ir jo žmoną, 
kurią gatvėje automobilis su- 
žedė, sulaužė koją, 
namie.

V. VALATKA 
čiuose Clevelande." 
jęs gryžo.

PIKNIKE Clevelande, kurį 
rengė Šv. Jurgio parapija per
eitą sekmadienį, lankėsi daug 
Akroniečių. Sako turėjo gerus 
laikus.

Poni PULKI ENĖ su duktere 
lankėsi Clevelande, atlankė sa
vo seseris, švogerius pp. Kaz
lauskus ir Malonius.

GUMINĖS išdirbystės pradė
jo paleisti iš darbo darbininkus. 
Kurie dar dirba tie susirūpinę 
bijodami likti be darbo.

GOODYEAR kompanijos pik
nikas įvyko pirmadienį. Cleve
lande, Euclid Beach. Dalyva
vo į 55,000 Akroniečių, tarp jų 
keli šimtai Lietuvių tos dirbtu
vės darbininkų su savo šeimo
mis. Kalnas.

PADĖKA. Akrono Lietuvių 
Draugiškas Klubas šiuomi iš
reiškia padėką visiems Lietu
viams iš Akrono, Clevelando ir 
Youngstowno kurie dalyvavo 
Klubo surengtame dideliame 
piknike, kuris buvo pavadintas 
“Akrono Lietuvių Diena”. Ji 
buvo visapusiai pasekminga už 
tai kad visi bendrai dirbo.

Klubas taipgi nori padėkoti 
sekančioms įstaigoms, biznie
riams ir asmenims už jų prisi
dėjimą prie pikniko: 
už skelbimą ir paramą, St. Clair 
Kepyklai Clevelande už pyra
gaičius, Keith-Albee Palace te
atrui Akrone už tikietus į teat
rą, Y. W. C. A. už leidimą nau
doti dekoracijas ir imtynių ma- 
trasą; Mr. ir Mrs. Waller iš 
Akrono už davimą lentų suka- 
limui platformos.

Pagaliau padėkojame Petrui 
Skukui ir K. S. Karpiui iš Cle
velando, M. Saboniui iš Youngs
towno, W Sketriui 
burg ir W. Carusei iš Akrono 
už jų laiką padėtą išrinkimui 
“Miss Lithuania of

Klubo Valdyba.

PADĖKA. Šiuomi reiškiame 
savo nuoširdžią padėką savo 
dukrelei Daratai, kuri, gyven
dama Chicagoje, susitarus su 
savo broliu, Bolesalavu, ir ki
tais vietiniais musų draugais, 
ir parvažiavus į Clevelandą, 
mums visai apie tai nežinant, 
surengė mums puikų “surprize 
pokilį” šeštadienį, R.ugp. 18 d., 
paminėjimui musų 25 metų ve
dybų sukaktuvių. Ačiū už do
vanas kurias jie ir kaimynai- 
draugai mums įteikė.

Kar. ir Medastas Masilioniai 
13414 Durkee avė.

DIDELIS BENDRAS PIKNI
KAS

Rugsėjo 16 d. naujos parapi
jos sode įvyks bendras piknikas 
Clevelando Lietuvių naujos pa
rapijos su Youngstowno Lietu
vių Šv. Pranciškaus parapija, 
kurioje klebonauja Clevelan- 
diečiams gerai žinomas Kun. E. 
šteigmanas. šiame bendrame 
piknike bus labai daug nauje
nybių. Programą išpildys abie
jų parapijų parinkti artistai. 
Pasakys kalbas abiejų parapi
jų klebonai; bus dainų, užpra
šyta yra garsi Youngstowno 
dainininkė Rožė Lukoševičiute. 
Prie to, Youngstowno veikėjas 
K. Stupinktevičius atvažiuos su 
savo komanda virvę traukti.

Taigi, Clevelandiečiai, įsitė- 
mykite gerai ir dalyvaukite vi-! 
si be jokių skirtumų.

Rengimo Komisija, j

Kaunas. — Amerikos Lietu
viams pažystamas iš jo važinė
jimų po Lietuvių kolonijas Ka
zys Marčiulionis, anksčiau bu
vo žymiu studentų veikėju ir 
jau advokatu. Tačiau beadvo- 
kataudamas pradėjo daryti per- 
drąsius darbus, suklastojo sa
vo klientų dokumentus, pasisa
vino jų pinigus ir su padirbtais 
dokumentais apgaulingai veikė. 
Už tai teismas jį buvo nubau
dęs pusantrų metų kalėjimo.

Išęjęs iš kalėjimo Marčiulio
nis išvažiavo į užsienį ir kurį 
laiką gyveno Paryžiuje ir Dan- 
zige.

šymet Gegužės mėnesio pra
džioje jis gryžo į Lietuvą. Gy
vendavo kartais Kaune, kartais 
Marijampolėje. Liepos 31 die
ną, ryto metu, jis atėjo į Ma
rijampolės Vokiečių bankelį ir 
pradėjo kalbėti mokytojo Vyš
niausko indėlio, siekiančio 30 
tūkstančių litų, reikalu. Ban
kelio vedėjui jis įteikė kaž ko
kį laišką. Pradėjus jį skaity
ti, Marčiulionis atstatė revol
verį ir sušuko: “Aš plėšikas, ati
duok pinigus 1” Bankelio ve
dėjas nenusigando ir griebė 
revolverį iš Marčiulionio rankų, 
šis bankelio vedėją pradėję 
mušti. Kilo didelis sujudimas. 
Matydamas kad nieko nepeš, 
Marčiulionis leidėsi bėgti link 
Vilkaviškio į Šunskų giraitę. 
Policija, šauliai ir gyventojai 
pradėjo banditą vytis. Marčiu
lionis bėgdamas žmonėms sa
kė kad jau neturėjo ką veikti 
tai bėgo miškelin pasikarti. Ta
čiau bebėgantį vienas šaulys 
raitas Marčiulionį pavijo ir jį 
mirtinai nušovė.—Tsb.

Ji gydosi

lankėsi sve- 
Pasivažinė-

WARNER BROTHERS 
THEATRES

Warner Brothers Hippodrome 
rodoma filmą “Man with Two 
Faces” taip puikiai pagaminta 
kad visiems patiko. Uptown 
teatre rodoma kitos įdomios fil-I 
mos. Variety teatras and Lo-1 
rain Avenue ir West 118th St.,! 
kuris buvo uždarytas laike va-' 
saros, vėl atsidaro šio mėnesio' 
26 d.

Allen Theatre ant Euclid ir 
E. 13th St. taipgi tapo perim
tas į globą Warner Brothers.' 
Publiką laukia puikus progra
mas atidarymo vakarą. Allen { 
teatras tapo permodeliuotas Į j 
vėliausios mados. The Warner 
Brothers pradėjo naudoti daug 
senų dalykų publikos pralinks- 
minimui. jie taipgi ėmė var- j 
toti daug naujų studijos

DOLA RI
8 w v ant Lietuviu Banko depozitu

Dalinam apmokėjimui už naujus Rakandus

Lietuvių Banko Knygelės (Pass Books) priimamos 
mainais musų krautuvėje ant geriausios vertės namams 
Rakandų, Patiesalų, Apex skalbiamų, prosijamų, valomų 
mašinų bei šildytuvų. Užlaikome pilniausį rinkini geriau
sių PIIILCO RADIO SETŲ. Už savo banko knygeles čia 
gausite daugiausia negu kitur kur — atneškite jas pas 
mus, mes jas priimsime kaipo mokesti čia perkant sau 
namams rakandus.

Krichman-Perusek Furniture Co
15436 WATERLOO RD. Netoli E. 15Gth St.
Praneškit telefonu: KEnmore 0164, mes pribusim i namus.

šposų.

Sma-1 
Ungu-

direktorijos užsibrėžtus dar
bus. Tačiau kadangi susirinko 
tiek mažai atstovų ir nebuvo 
kvorumo, posėdis ir neįvyko. 
Be to, buvo perskaityta sąra
šas tų atstovų kurie negalės 
toliau seimelyje dalyvauti. Vi
si susirinkusieji išsiskirstyda
mi sugiedojo Lietuvių tautos 

Tai pirmas atsitikimas 
nurodyda- , Klaipėdos krašto seimelio isto

rijoje kad baigiant posėdį butų 
giedamas Lietuvos himnas.

Tsb.

ką
ne
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APSIVEDĖ. Albertas 
gelis, sūnūs Magdalenos 
raitytės, apsivedė su Mare Ko- 
dakiute. šliiubą davė Kun. A. 
Karužiškis naujos parapijos 
bažnyčioje. Vestuvių puota at- j 
sibuvo Lietuvių salėje. Svečių į 
dalyvavo apie 300 ypatų. Po j 
puotos, jaunavedžiai išvažiavo 
į Niagara Falls ant “honey I 
moon’. Rep.

PASKUTINIS KVIETIMAS
Visos Šiaudines Skrybėles 

Vyrams ir Vaikinams nupiginta iki 
89c ir $1.19

Vaikams vienodos spalvos ir dryžuotos SLACKS 
skalbiamos —* $1.00.

yra pasižadėjusios nekliudyti 
tarpusavio įvežimo, išvežime 
bei pervežimo laisvės jokiais 
draudimais. Tsb.

NAUJAKURIAMS-SAVANO-
RIAMS ŠELPTI 2,150,000 Lt.
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Prieš kelioliką 
metų daugelyje Lietuvos vie- 

I tų, ypač miškuose ir žemesniuo- 
įse laukuose buvo daug balų, ku- 
I rios trukdydavo tinkamą že- 
f mes apdirbimą ir pražudydavo 
I derliaus našumą. Keldama že
li mės ūkio kultūrą ir stengdama- 
) si kiekvieną žemės pėdą tinka- 
Imai išnaudoti, Lietuva jau prieš 
Į, kelis metus pradėjo plačiu ma- 
[ stu vykdyti žemės nusausini- 
nimo ir melioraijos darbus, šy- 
met tam tikslui yra paskirta 
apie 2,500,000 litų.

Lietuvos naujakuriams-sava- 
! riams ukiui kurti pašalpos šy
met iš nepaprastųjų žemės ūkio 
ministerijos išlaidų yra paskir
ta 2,150,000 litų. Pernai šiam 
reikalui buvo skirta 2,000,000 
litų. Kaip žinoma, nesenai že
mės reformos valdyba jau pa
skelbė 1,800,000 litų sumai pa
šalpą, kuri bus teikiama staty
bine miško medega, Lietuvos 
kariumenės kūrėjams - savano
riams ir mirusių savanorių bei 
žuvusių kovose karių šeimoms. 
Pašalpa numatyti išduoti šį ru
denį. “L.U.”

Anglijos-Lietuvos Sutar
ties Dėsniai

Kaunas. — Be įvairių palan
kumų viena kitai savo sudary
toje ir Liepos 6 d. pasirašyto
je sutartyje, Lietuva ir Angli
ja antroje sutarties dalyje su
sitarė šiaip: Lietuva kasmet 
turės pirkti Anglijoje 8(f nuoš. 
visos įvežamos anglies, bet ne
mažiau 178,000 tonų. Jeigu 
šis kiekis nebūtų nupirktas tai 
Anglai galės atšaukti susitari
mą.

Anglai nekels muitų šioms 
Lietuvos prekėms: bekonui 
sviestui, kiaušiniams ir medžio 
dirbiniams, o Lietuva nekels 
muitų iš Anglijos įvežamiems: 
anglims, koksui, silkėms, gele
žiai, medvilnei, vilnai ir jų dir
biniams.

Lietuvai 
ir kumpių 
siekia 2.95 
šių prekių
kiekvienas metais nuo Kovo 30 
iki Liepos 31 dienos yra nusi
stačius įvežti bekonų ir kum
pių 223,930 tonų. Nuo Rugp. 
1 iki Gruodžio 31 d. Anglai ma
no įvežti bekonų 251,340 tonų. 
Taigi, Lietuva per tą laiką ga
lės įvežti į Angliją suvirs 7000 
tonų.

ši sutartis veiks iki Gruodžio 
31, 1936 metų. —Tsb.

nustatytas bekonų 
kiekis šiais metais 
nuoš. viso Anglijos

importo. Anglija

Dirvai

iš Greens-

Ohio”.

Valgių Gaminimas be 
Vandens Labiau

ras:
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J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438— --

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
8813 Superior avė., pieninė ir de

likatesų krautuvė, $300 Į savaitę in- 
( eigų garantuota. Prie vietos 
| venami kambariui. Maža 
' Smulkmenų gausit pas

Zimerman, 4233 E. 131

yra jry-
nuoma.

(32) 
St.

THE ZONE LAUNDRY CO
Mes atvažiuojame į namus ir paimame iš visų miesto da
lių ir sugrąžiname skalbinius greitu laiku, 
grąžinami 
Atliekama 
Susiuvame 
be ekstra

šlapi skalbiniai 
į 24 valandas. Kainos yra labai prieinamos, 
visokios rūšies skalbimas, ir gatavai užbaigtas, 
knypkius, užlopome skyles, užsiuvame kojines, 
užmokesnio. Marškinius užbaigiame rankom.

Kreipkitės į mus geram ir greitam darbui.

THE ZONE LAUNDRY CO.
3160 W. 33rd St. SHadyside 3270
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WILKELIS FUNERAL HOME | 
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

: Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok - 
: musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems Š 
; lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
j Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo> E 
: derniškas. —

HEnderson 9292

LANKĖSI Clevelande ir ap
lankė “Dirvos” redakciją Ant. 
Poškevičius, iš Illinois, pas sa
vo giminaitį V. Malavecką.

_ THE KRAMER & RGCH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

Daugiau ir daugiau prirodo- 
ma kad gaminimas valgių be 
vandens yra geresnis, nes mais
tas yra gausesnis jeigu jį gami
nant nevartojama vandens.

Maisto chemikai tikrina kad 
vanduo laike virimo ištraukia 
iš valgomų produktų gamtiškas 
sultis ir tokiu budu sunaikina 
svarbius maistingus vitaminus.

Bevandeninis valgių gamini
mas turi galę apgaubti valgomo 
daikto viršų tam tikra pluta, 
kas sulaiko visus maistingus 
elementus maisto viduje.

Antras dalykas tokio bevan- 
deninio valgių gaminimo yra 
tas kad šitaip maistas mažiau 
susitraukia, ypatingai mėsa.

Geriausias būdas pasigamin
ti maistą be vandens yra nau-

ištaigoje ant 

6th St. ir daugc- 

vietos krautuvių 

išstatyta puikius

Musų 

East 

lyje 

rasit

moderniškus gazo pe

čius. Apsilankymas iš

eis jums į naudą.

!S YOUR KITCHEN RANGE YOUR HELPER
■ or do you help it 1

PARSIDUODA KRAUTUVĖ

Pienine ir keptų dalykų krautuve, dojant naują bevandeninį elek- 
daro $300 į savaitę biznio, garan- ' tl'išką roasterį.
tuota. Pribukit tarp 3 iki 6 po pie
tų. Geriausia vieta Clevelande. Už
daroma sekmadieniais. Žema nuo
ma už vieta. (32) - - - .
Matykit Zimerman, 4233 E. 131 St. Pranešimai turi būti parašyti 

trumpi ir tik apie patį dalyką.
£<iiiiiimiiiiiiiiiu>iit;iiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiK!iiiiiiiiiiiiniijiiiip

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, nemokamai.

E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E 
i Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 

kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

' = teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin

gos. Žer.liausią kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkime. Reikale telefonuokit.
Š 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
ši iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiį?

AUGELIS Clevelando moterų atlieka stebuklus virtuvėje. 
Jos veda kasdieninę kovą su išėjusiais iš mados, nusidėvėjusiais 
virtuvės pečiais, ir, nežiūrint to, pagamina skaniausius valgius. 
Tris kartus per dieną ji stoja i tą kovą ir išeina laimėtoja . . . 
bet nusivarginus ir nusidirbus taip kaip neturėtų būti.
Jeigu šis vaizdas atsako jums, mes pasiūlytume apsilankyti ir 
pamatyti musų naujus gazinius pečius. Jus pamatysit vieną 
tokį kuris jums patiks ir atsakys jūsų kišenini—toki kuri 
šeimos ineigos pavelys Įsigyti, tokį kuris palengvins jūsų 
bą ir padarys gyvenimą smagesniu.
Naujuose modeliuose randasi

ŠI L L’MOS KONTROLĖ — automatiš
ka. tikra. Nėra jokio spėjimo apie 
pečiaus temperatūrą.

AUTOMATIS -------------------
tiniai degu
gazą

BEUGNINIS
tu karščiu.
turi ir tas

ŠILDOMOS DALYS—apšildymui in
dų, užlaikymui v
ragaičių trapiais

UŽDEGIMAS—viršu- 
liai užsidega tik atsukus

GAMINIMAS, sulaiky- 
Yra gazo pečiai kurie 

ypatybes, jei norima.

raigių šiltai ir py-

JUSU 
dar-

sekančios ypatybės:
LAIKO KONTROLĖ —laikrodis 

suka ir nusuka gazą sulyg noro 
INSULACIJA—prilaiko virtuvę nuo 

peršilimo
NAUJI PAVIDALAI ir SPALVOS 

—vėliausios moderninės išvaizdos 
ir artistiško darbo

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

UŽ-

Ir atminkit šį—didelis argumentas jūsų puseje gavimui naujo 
pečiaus yra tas kad su juo galėsit pagamint daug įvairių valgių.

THE EAST OHIO GAS CO.
East Sixth ir RockwellPhone MAin 6640
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Akrono Gražuolė, “Miss 
Ohio” ir Jos Draugės

Dalyvaus Piknike
Vienas bet didelis ir įvairus 

— tai symet “Dirvos” pikniko 
obalsis. Ir ištikro piknikas bus 
įvairus.

Jau žinote kas buvo pirmiau 
skelbta apie tą pikniką: Jame 
bus dykai įžanga Lietuvaitėms 
kurios dėvės tautiškus rubus, il
gaus dovaną ta panelė kurios 
kostiumas bus gražesnis už ki
tų (amžius neapribotas).

Dykai įžanga visiems tiems 
senuoliams kurie buvo garbės 
svečiais “Dirvos” Naujų Metų 
sutikimo vakare, (šie visi pra
šomi ateiti į “Dirvos” adminis
traciją gauti savo tikietus, nes 
prie vartų įžangos sužiūrėto  jai 
jų negalės pažinti.)

Bus įvairus žaislai ir korta- 
vimas ir šokiai iki vėlumai.

Kalbės aukšti kandidatai į 
valdiškas vietas.

Prie to viso, užkviestos
dalyvaus trys Akrono gražuo
lės Lietuvaitės, kurios buvo iš
rinktos piknike Akrone praei
tą sekmadienį, tarp jų ir 
Lithuania” Ohio

šokiams gros 
čio orkestras!

Vieta: Naujos 
das. Diena — 
Rugsėjo 9 d.

Užprašome visus.

ir

'Miss 
valstijoje.
Jono Apanai-

parapijos so- 
sekmadienis,

DAUGIAU VIETINIU ŽINIŲ 
TELPA ANT 5-TO PUSL.

DIDELI PARENGIMAI LIE-
č

Šio rudens sezonu Lietuvių 
salėje bus dideli parengimai se
kančiomis dienomis, todėl pra
šoma kitų nieko tą dieną ne
rengti :
' Spalių (Oct.) 7 d. — Vidu
rinės srovės seimas ir prakal
bos bei koncertas.

Spalių (Oct.) 14 d. — Lietu
vių salės pagražinimui visuoti
nas vakaras, koncertas, šokiai,

Lapkričio (Nov.) 25 — dide
lis “Dirvos” vakaras.

Spalių (Oct.) ,28 d. — Lietu
vių Kultūrinio Darželio banke
tas (Šv. Jurgio parapijos 
Įėję).

TUVIŲ SALĖJE

sa-

PIKNIKAS. Šv. Jurgio 
rapija turėjo didelį pikniką 
inadienį, Haag’s grove.

pa- 
sek-

SUGRYŽO. Poni A. Grigie
nė sugryžo iš Philadelphijos, 
kur dalyvavo vestuvėse savo 
dukters Elenos su Dr. Klimu. 
Prabuvo ten savaitę 
sugryžo namon.

laiko ir

IŠVAŽIAVO. šios 
pradžioje išvažiavo į 
aplankyti Pasaulinę Parodą ir 
šiaip pasivažinėti Paviloniai iš 
Shaker Heights, su jais kartu 
išvyko žinoma vietos daininin
kė Adelaide Miliauskaitė ir po
ni Muliolienė. Gryždami apsi
lankys Detroite ir Kanadoje. 
Kelionėje truks savaitę ar dau
giau.

savaitės 
Chicago

APSIVEDA. šį šeštadienį 
sueina į šeimyninį gyvenimą 
Viktoras Augustinas, nuo 13205 
Ferris avė., Corlett, su p-le 
Pearl Simaley.

LYROS CHORAS rengia di
delį dieninį ir naktinį pikniką 
Mačiutos darže, Rugsėjo (Sep
tember) 2 d. Bus keletas lai
mėjimų, bus dovanos už pašo
kimą valco ir polkos. Piknikas 
prasidės 12 vai. dieną ir baigsis 
12 vai. naktį. Clevelandiečius 
kviečiame atsilankyti. Įžanga 
tik 15c. Pikniko Komisija.

Padėka Clevelando 
Lietuviams

šiuomi iš gilumos širdies de-! 
kojų Clevelando Lietuviams vy
rams ir moterims, už pasekmes 
Rugpjūčio 14 d. vietos nomina- 

I cijos kandidatų į Ohio Valstijos 
j seimą (State Legislature), ka
me likau vienas iš .aštuoniolikos 
kandidatų gavęs 21,303 balsus. 
Turiu pasakyti jog pats vienas 
nebūčiau pajiegęs to atsiekti. 
Tik su pagalba Lietuvių Demo
kratų Klubo, gerų draugų, gi
minių, vietos spaudos ir ben-1 
drai visų Cuyahoga apskrities 
Lietuvių, tikslas sėkmingai pa
siektas. Todėl šiuomi visiems 
bendrai tariu iš gilumos šir
dies didelį ačiū.

Taipgi pasitikiu jog nuo da
bar iki generalių rinkimų, kurie 
bus Lapkričio 6 d., irgi visi tu
rėsite mintyje populiarizuoti 
mano kandidatūrą, kad galėčiau 
būti taip sėkmingas ir tapčiau 
išrinktas Valstijos Seimo na-' 
riu. Tapęs, bandysiu kiek iš
galint Lietuviams ‘atsitarnauti. 
Ir šiuomi tariu dar kartą ačiū 
už praeitį, ir iškalno už ateitį.

John T. DeRighter.

I KAT. FEDERACIJOS 
SEIMAS

Šią savaitę per tris dienas 
Clevelande atsibuvo Amerikos 
Lietuvių R.-K. Federacijos sei
mas. Delegatų suvažiavo apie 
100. Kartu įvyko ir Lietuvių 
vargoninkų sąjungos konferen- 

Sesijos laikyta šv. Jur- 
Tarp de-

DR. AL. M. RAČKAUS 
PINIGŲ PARODA

Antradienio vakare atsilan
kėme Carter kotelyje pažiūrėti 
Amerikos Numizmatikų drau
gijos parodos. Tai yra senų ir 
keistų įvairių šalių pinigų iš
statymas tų žmonių kurie tuo 
įdomaujasi.

Chicagietis Dr. Al. M. Rač
kus turėjo išstatęs didelį rin
kinį. Ir tiesiog nuostabu buvo 
matyti tokią daugybę, tokią 
įvairybę pinigų pačių Lietuvių, 
kuriuose jau labai anksti var
tojama žirgvaikis ir kiti žino
mi ženklai, taipgi ir Gedimino 
stulpų emblema. Dr. Račkus 
turi išstatęs ir daug Romėnų 
ir Egiptiečių pinigų, kuriais tų 
tautų pirkliai ankstyvais am
žiais pirko Lietuvoje gintarą.

Be Lietuvių valstybes pini
gų, Dr. Račkus turi daug įvai
rių kitų tautų, ir net laukinių 
juodų žmonių senoviškų primi- 
tivių pinigų, turi Azijatų pini
gų ir šiaip kitokių daiktų ir pa
darų bei medegų kurios tik bu
vo naudojama kaipo pinigas.

Senų pinigų parodą gausiai 
lanko įvairių tautų žmones, ir 
atsilankė daug Lietuvių kurie 
iš pereito “Dirvos” numerio 
apie tai sužinojo. Dr. Račkaus 
skyrius yra vienas iš didžiau
sių. Paroda baigėsi Rugp. 
d. ir kurie nemate negreit 
rėš progą ją vėl matyti.

Dr. Račkus savo paroda 
ro kartu ir Lietuvišką propa
gandą, nes daugelis pirmą kar
tą patiria Lietuvių tautos senu
mą ir įžymumą.

Daug garbės Lietuviams duo
da tas faktas kad Amerikos 1 
centas, turintis Prezidento Lin- 
colno atvaizdą, išleistas pirmą 
kartą 1909 metais (25 metai at
gal), yra Lietuvio skulptoriaus 
V. Ė. Baranausko darbo. Ba
ranauską suėjo ir kalbėjosi su 
juo pats Dr. Račkus prieš kelis 
metus, ir visuose raštuose kur 
tik Baranauskas-Brenner apra
šomas, minima kad jis kilęs iš 
Šiaulių.
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KOMP. J. ŽILEVIČIUS, atsi
lankęs į Clevelandą pasisvečiuo
ti laike katalikų federacijos sei
mo, apsilankė “Dirvos” redakci
joje. Aplankęs Clevelando Lie
tuvių Darželį ir pasimatęs su 
Darželio Sąjungos valdybos na
riais, gerb. kompozitorius pa
tiekė keletą naudingų sumany
mų Darželio ištaisymui.

AMONGST OUR
LITHUANIANS
TO TRAVEL

Miss Mary Kalow, of Cleveland, 
leaves soon for Chicago to see the 
Century of Progress Fair and gen
erally to spend her vacation there.

o o o
RETURNED

Mr. Billy Mickus and parents went 
to Detroit recently, accompanied by 
Mr. Joe Zekanis, all of Cleveland. 
Mr. Zekanis visited his uncle in 
Detroit and accidentally ran into 
Miss Mary Russel, of Detroit, who 
visited 
months 
Russel.

cija.
gio parapijos saleje.
legatu buvo daug kunigų, var
goninkų, įvairių profesionalų ir 
šiaip kolonijų veikėjų.

Pirmą seimo dieną, antradie
nį, po pietų buvo iškilmingas 
aplankymas Lietuvių Kultūrinio 
Darželio, kur prie Dr. Basana
vičiaus paminklo padėta vaini
kai ir pasakyta keletas patrio
tinių kalbų. Tą patį vakarti 
šv. Jurgio parapijos salėje bu
vo koncertas, su artistais vie
tiniais, su choru, ir su svečiais 
iš kitų miestų. Publikos buvo 
pilna salė.

Trečiadienio vakare sureng- 
! ta vakarienė Statler viešbutyje.

Vietiniai katalikų veikėjai 
dėjo pastangas padaryti seimą 
ir jo vakarus kuopasekmingiau- 
sia ir viskas išėjo gražiai. Čia 
tik tam tikslui sutverta ir Fe
deracijos skyrius kad galėtų 
Clevelande seimą priimti. , „„„

Kada praeita žiema rengta'of the Numismatic Society having 
Vasario 16-tos ‘ paminėjimas ir itheir rare medals and coins on d,s’ 
prie rengimo darbavosi bendrai Play at Hotel Cartcr in the Rainbow 
katalikai ir tautininkai, nekurie , Room- 
katalikų veikėjai, kurie vis no- t 
ri būti vadais, labai pyko kam | 
program© vedėju tapo išrink
tas tautininkas. Tada nekurie 
pakampėmis kuždėjo kad “lais
vamaniai” katalikus už nosių 
vedžioja. Išrodė kad tie kurie 
taip kalbėjo, pyko už visus ka
talikus ant “laisvamanių” už 
“pasigriebimą” vadovybės. ...

Bet dabar, Federacijos sei
mo rengimo komisijoje nėra nei 
vieno “laisvamanio”, o tarp tų 
pačių katalikų veikėjų girdėti 
zurzėjimai kam tas ir tas va
dovauja, o kiti turi stovėti už
pakalyje. šitos pačių kataliku 
varžytinės už vadovybę ir yra 
kaltė tų suiručių kurios Cleve- į 
landė apsireiškia. Nekurie as-
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ago at the
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■ home of Bernice
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STAY HOMEFOR

Returning from Chicago, Mr. Joo 
Ditchman, of Cleveland, afer a short 
stay in Cleveland will travel on to

East to teach the gospel of light 
the General Electric people, 

o o o
NUMISMATICS

Numismatician, Dr. Al. M.

the
for

The
Rackus, and his wife are- here in 
Cleveland from Chicago for a two
fold purpose. Dr. Rackus is a dele
gate at the Catholic Federation 
Congress in session at St. George’s 

j Church, here and also as a member

0 0 0

YOUNG DOCTOR HOME
Finishing his year of .interneship, 

Dr. Pater Paul Palsis, of Cleveland, 
has returned home for a brief vaca
tion before assuming his new duties 
as a doctor.- Dr. Palsis is a gradu
ate of the School of Medicine, Wes
tern Reserve University, of Cleve
land.

Life
His name 

is a graduate

CANADA 
of Cleveland,

o o o 
LITHUANIAN GUARD

Cleveland has a Lithuanian 
guard at Gordon Park.
is Joe Kolan and he 
of Dayton U.

o o o
RETURNS FROM 

Miss Stevie Jusis
i just returned from Canada and re- 

menys myli tik patys save, vi- sumes her duties at Stonis’ restaur- 
sus kitus, kad ir savo brolius,, ant 
neapkenčia.

Taigi, nuo dabar tie kurie. 
įieško Clevelando Lietuvių vie- į 
nybės ardytojų privalo pir-1 
miausia išvalyti katalikų vei- j 
kėjų tarpe tuos pavyduolius ku-į 
rie dega kerštu ne tik prieš į 
“laisvamanius” bet ir prieš pa- Į 
čius katalikus veikėjus ir net 
prieš kunigus, jeigu jiems va- 
clovybės nepaduoda. .. . Rep.,

ŠV. KAZIMIERO Dr-stė tu
rės pikniką naujos parapijos 
sode šį sekmadienį, Rugpjūčio 
26 d. Pradžia 1 vai. po pietų.

PADĖKA, šiuomi noriu pa
dėkoti savo draugėms, Blanchei 
šerkšniutei ir Elenai Baltruko- 
niutei už surengimą man “sho
wer”, ir visoms kurios atsilan
kė ir atnešė tokias puikias do
vanas. Elena Grigiutė-Klimas.

P. J. ŽURIS, iš Olmstead. O., 
su žmona ir šeima išvažiavo ke
liolikai dienų pasilsiui ir pasi- 
žuvauti į Midway, Georgian 
Bay, Kanadoje.

OHIO FARMERIAI GAVO 
$227,754

Už mažinimą kiaulių ir 
kukuruzos auginimo Ohio 
valstijos farmeriai iš fede- 
ralės valdžios gavo bendro
je sumoje $277,754 atlygini
mo. Žinoma, gavo didieji 
ūkininkai.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS.

Know Your Ohio —
Why . Buckeye?

, Ohio State is known 
F, the world over as the
! -K , Buckeye State and the 
! T .’Y* usual and commonly 
I Į accepted answer is that

Ą the name applied de- 
rives itself from the 

fSSŽj fact that .the Buckeye 
tree is indigenous to 

the State of Ohio. This is only 
partially true. This tree can be 
found in other adjoining states in 
fairly large areas. Actually there 
are a multiplicity of solutions for 
this question and all of them tended 
to imprint, invisibly upon Ohio’s 
loamy soil, the Buckeye State, so
briquet, of this State.

The Indians called the fruit of 
this tree “Hetuck” which in their 
language means the eye of the Buck, 
because of the unusual similarity 
that the nut and the eye of the 
buck have to each other. The large 
brown nut with a peculiar spot close
ly resembles the brown eyes of the 
buck with its peculiar spot in the 
iris. This word “Hetuck” is'a com
bination, Welsh-Saxon word, oldest 
portions of the vernacular tongues 
connecting the Ohioans with the 
primative stocks of whites.

Respected and admired by our 
early Ohio pioneers, the buckeye tree 
proved a true friend to these 
tiersmen. Wherever its leafy 
ches spread, with beauty in its 
ėrs, that was nearly absolute 
that richness of soil was at
so marked is the tree’s appetite to 
delight in rich, fruitful soil. It 
was nature’s counsel to man. Often 
it grew to 60 foot heights and to 
about four foot diametrically, achiev
ing rapid vegetation in - agreeable 
loams.

Pertinent softness of the tree was 
an aid to newcomers of the soil for 
the building of log cabins. It was 
easy to cut and to clean. Richly 
colored dyes were made of the fruit. 
And its luxuriance in foliage brought 
rest and peace to these home-makers 
of the mid-west after a long hard 
day of furrowing the soil. Properly 
prepared it served as a medicine 
against fever, ague and as a violent 
ęmetic. Protection was afforded the 
whiles against the rifle bullets of 
the Indians because of its softness.

Our early forefathers, but a gen
eration or two removed, were rocked 
in a cradle carved much like a 
trough and when they grew up, 
canes made of this tree were used 
to support them in their older years.

Most every effort made to trans
plant this tree has resulted in a 
complete failure showing that it 
would rather die in captivity than 
live an enslaved life. This, in it
self, is a guarantee that those who 
bear its name never shall live to 
die in captivity. Probably this ex
plains Ohio’s aiding and abbeting in 
exploiting the underground railway 
system described in Uncle Tom’s 
Cabin. And lastly, the balance main
tained in the growth of its 
portrays the even-handed 
prevelant in Ohio.

From the 
oberve that 
of the tree 
attached to
the tree’s natural utility to man that 
it was so honored.

Social 
a 2,000 
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that this sobriquet was
Ohio, but because of

Roaming
Three Akron Lithuanian 

Club members will leave for 
mile jaunt Friday August 
returning September 8th.

Mr. Al Jocis, Secretary
Akron Lithuanian Social Club, 
Frank Rokus Treasurer of the same 
Club, and Mr. Peter Yenicky a mem
ber of the Club, expect to visit the 
Century of Progress in Chicago. From 
there they will go to Toronto Can. to 
another exposition and they also 
expect to fish in some of the Cana
dian waters. From there they ex
pect to take in the beautiful sights 
of Niagara Falls, then over to Buf
falo and New York. From New York 
they will drift back to Akron and 
again take up their respective duties 
as members of the Akron Lithuanian 
Social Club.

Good luck fellows and enjoy your 
LITTLE trip. J. T.

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

-. lengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.
geras ir nebrangus.
Owners
Roofing
GRAFF

Darbas
Home

J.
7313

w.
Myron av.

Furnace & 
Co.
(Lietuvis)

GArf. 9269-R

STONIS
ESTAURANT 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

R

fron- 
bran- 
flow- 
proof 
hand,

Parsiduoda Pavienis 
Namas

Gerame Stovyje Moderniškaj 
Priimsiu kaipo dalį įmokč- 
jimo Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Banko knygelę.

Kreipkitės tuojau
J. PERUSEK 

15428 Waterloo Rd.
Telef. KEnmore 0164

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
ENdicott 1378 

Narmj 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1-—3 ir 7—8 p. 5

BŪTINAI DALYVAUKIT I
Šiame Linksmame Vaiku Pokilyje

YOUNG CLEVELAND DAYS

ŠEŠT. RUGP. 25 9 vak. iki vėlumai
Paradas

PARSIDUODA BEER PARLOR
Randasi geroje vietoj, 8017 Wade 

Park Ave. Alaus laisnos ir škoių 
perimtas prie visko. Kreipkitės tuo
jau. (36)

KAMPINIS NAMAS PARDAVIMUI
Geras bizniškas investmentas, ne

toli Base Bali Parko. Kampas Lin
wood ir E. 70 Street. Kreipkitės 
tuoj. ENdicott 1082. (36)

MOKYKITĖS AMATO
Galimybė daryti sau paskirai 
pragyvenimą yra geriausias ap
sigynimas i 
DABAR ir 
Reikalaukit

MES
Designing, _
pattern-making, cutting, fitting, 
dressmaking, power machine 
operating, etc. DIENINĖS ir 
vakarinės klesos IxxiaaotesrS 
VAKARINĖS klesos. Prisira- 
šykit dabar. (37)

PROGRESSIVE
DRESSMAKING SCHOOL 

Ohio’s žymiausia Madų Moky. . 
Ohio’s Foremost Fashion School 

406 Euclid Ave. Cor. E. 4th 
MAin 6572

nuo vargo. IŠMOK 
apsisaugok ateičiai, 
dykai knygelės.

> MOKINAM 
fashion sketching,

Orlaivių Cirkas
Naktinis Spektaklis

Kite Skraidymas

Ir daug kitų smagių vaizdų
Įžanga Nemokamai — Taksų Nebus

Citizens Committee ir Mayor Harry L. Davis

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.

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 Peculaiiis

NEPAPRASTAS “DIRVOS” Atsibus sekmadienį

Rugs.-Sept. 9 d.
NAUJOS PAR. DARŽE

18022 Neff Road — prie Lake Shore Blvd.

Įžanga 25c. Apanaičio Orkestras. Pradžia 1 vai-

DOVANOS
Visos Lietuvaitės kurios į šį pikniką 

atsilankys pasirėdžiusios Lietuviškais tau
tiškais rubais, 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,


