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WAGNER’IO BIL1US

DARBININKAMS PRIPAŽYSTA TEISĘ OR
GANIZUOTIS IR TATRIS SU DARBDAVIAIS

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Brangus tarpininkavimas. 
Suv. Valstijų Darbo De
partamentas savo apyskai
tose paduoda kad tarpinin
kavimas sutaikymui 1,140 
nesusipratimų tarp darbi
ninkų ir darbdavių metų 
bėgyje kaštavo valdžiai net 
$300,000. Streikų sutaiky
me veikė 32 komisijonieriai 
ir tuose streikuose buvo 
apimta 916,720 darbininkų.

Pasibaigė streikas. Mt. 
Lebanon, O. — Buvo su
streikavę 300 darbininkų 
Meis avalų dirbtuvėje. Po 
įvairių tarybų streikas nu
tarta baigti.

Krautuvės didinsis ir ge
rinsią. Šią vasarą pasiry
žę padaryti įvairius pageri
nimus ir padidinimus apie 
25,000 Įvairių Suv. Valstijų 
miestų didžiosios parduo
tuvės, kurios bendrai tam 
tikslui skiria $144,000,000.

Trinidad, Colo. — Ang- 
liakasykloj ištikus sprogi
mui užmušta 4 darbininkai.

Ohio valstijos bedarbių 
šelpimo viršininkai tikrina 
kad iki Rugpjūčio 1 dienos 
šią vasarą busią pastatyta 
Į viešus darbus 150,000 šios 
valstijos bedarbių, arba vie
nas iš kožnų šešių nedir
bančiųjų.

Plieno gamyba per Bir
želio mėnesį, sumažėjo, su- 
lyg žinių iš Amerikos Ge
ležies ir plieno instituto.

Bendrai plieno ir geležies 
darbai einą apie 35 nuoš. 
normalio. 1934 metais šiuo 
laiku plieno darbai ėjo 47 
nuoš. normalio.

Wheeling, W. Va. — Vie
tinė plieno išdirbystė pa
ėmė i darbą 300 darbinin
kų daugiau, tokiu budu pa
leisdama darbus visu 100 
nuoš.

Nuteisė šešis. Uratuose, 
Sovietų Rusijos dalyje, už 
nužudymą sovietų rašytojo 
Bykovo šeši rasti kaltais 
nubausti mirtimi.

Youngstown. — Youngs
town Sheet and Tube Co. 
plieno išdirbystė pradėjo 
duoti savo darbininkams 
atostogas su apmokėjimu. 
Kuris tik darbininkas iš
dirbo toje kompanijoje 10 
metų ar daugiau, gauna to
kias atostogas. . Tas palie
čia arti. 7,000 darbininkų.

Kompanijos Tikrina tai 
Busią tik Nesusiprati- .

marus Priemonė

Washington. — Liepos 3 
d. Prezidentas Roosevelt 
pasirašė Wagner’o darbo 
santikių tvarkymo bilių, ir 
jis tapo įstatymu.

Tas įstatymas, kaip jau 
žinoma, taikomas regulia
vimui darbininkų santikių 
su darbdaviais. Amerikos 
Darbo Federacija tą bilių 
rėmė, bet darbdaviai sako 
jog tai bus tik nesusiprati
mams kelti priemonė.

Tuo įstatymu darbinin
kams suteikiama teisė or
ganizuotis kaip jie nori ir 
derėtis su savo darbdaviais 
už algas ir kitus reikalus.

Kaip tik NRA tapo at
mestas, Kongresas šį bilių 

Į skobomis perleido.
Tas bilius duoda galę fe- 

deralei valdžiai reguliuoti 
darbo ir darbdavių santi- 
kius tokiuose atsitikimuose 
kurie liečia tarpvalstijinę 
komerciją.

30 MIRĖ NUO KARČŠIO
Suv. Valstijose praeitos 

savaitės pabaigoje siautus 
dideliems karščiams, iš tos 
priežasties sutiko mirtį 30 
žmonių. Daugiausia žuvo 
prigerdami besimaudant.

BASTILIJOS IŠGRIOVI-
MO SUKAKTUVĖS

Liepos 14 dieną skaito
ma Prancūzijos laisvės die
na. Tą dieną, 146 metai 
atgal (1789 metais) Pran
cūzijos komunistai išgrio
vė kalėjimą Bastiliją ir iš
leido visus politiškus ir kri- 
minališkus kalinius.

Kalinių paliuosavimas y- 
ra vienas iš komunistų pa
sidarbavimų ir šiais lai
kais, kaip tik sukeliama re
voliucija. Na o iš kalėji
mų išėję kriminalistai už
veda savo terorą ir suter
šia pačių 'komunistų pui
kias svajones apie “žemiš
ką rojų”.

Prancūzų pirmutinėj re
voliucijoj, Bastiliją išgrio
vus, Paryžių užvaldė patys 
žiauriausi niekšai, kurie iš
žudė, nukapojo galvas dau
gybės gerų, nekaltų žmo
nių, ir ėmė keli metai laiko 
iki prieita prie tvarkos.

Už kelių metų komunis
tų valdžia tapo išversta, ir 
vėl įvesta monarkija, gar
siam Napoleonui apsiskel
bus imperatorium.

Suv. Valstijų Kongrese 
visoje šios šalies istorijoje 
atstovais buvo 24 negrai: 
du senatoriai ir 22 atstovų 
buto nariai.

DIDELI POTVINIAI 
NEW YORKO IR PA. 

VALSTIJOSE
Liepos 7 dieną prasidėję 

potviniai New Yorko vals
tijoje pagaliau pasiekė ir 
Pennsylvania ir kelių die
nų bėgyje šios savaitės pra
džioje tose dviejose valsti
jose potviniuose žuvo virš 
50 žmonių.

Potviniai prasidėjo delei 
didelio lietaus. Patvindino 
upes, išvertė tvenkinius, ir 
apsemdami didelius plotus 
žemių, ūkių ir miestelių, 
padarė nuostolių už suvirs 
10 milijonų dolarių. Vieto
mis kilo ir gaisrų.

ŽUVO 300 KINŲ
Nančang, Kinija. — Gel

tonosios upės potvinyj žu
vo apie 300 Kinų, ir pada
ryta milžiniški nuostoliai. 
Išgriauta kelios mylios ge
ležinkelių, ir tt.

NUŽUDĖ PENKIS
Vladivostokas. — Sovie

tų komisarai nubaudė mir
timi penkis iš dešimties žu- 
deikų gaujos, kiti penki ga
vo ilglaikinį kalėjimą.

RUSAI PYKSTA ANT JA
PONŲ

Maskva. — Sovietų afiiiE 
jos vadai labai šnairai žiu
ri į Japonijos lindimą gi
lyn Mongolijon ir bandymą 
užimti visą tolimą vakarų 
Mongolijos kraštą vardan 
Mančukuo imperijos. Dalis 
tos Mandžurijos yra komu
nistų susovietinta, nors pa
čių Kinų valdoma.

NEGRAI STATYDINS 90 
LIGONINIŲ

Suv. Valstijų negrai pa
siryžo sukelti $400,000 fon
dą įrengimui visoje šalyje 
90 ligoninių kuriose butų 
prižiūrimi jų rasės ligoniai.

Negrai turi 42,600 savo 
bažnyčių, kurios, žinoma, 
kitos yra tik pašiūrės, men
kutės. Tikrų, didelių baž
nyčių bus tik keli šimtai.

Savo vajų negrai varys 
per tas bažnyčias ir per 
bankus su kuriais negrai 
turi reikalų.

Turtuoliai jau subruzdo. 
Paskelbus Prez. Roosevel- 
tui pasiryžimą sunkiai ap- 
taksuoti turtuolius, New 
Yorke jau pradėta organi
zuoti draugija kovai prieš 
tuos kurie nori išgauti iš 
turčių daugiau taksų.

Bizniai gerėja. Surink
tos žinios iš visos šalies ro
do kad bendrai bizniai ky
la aukštyn, tokiu budu iš
dirbinių reikalavimas nesi- 
mažina.

Didelis kukuruzų derlius. 
Apskaitliuojama kad šymet 
Suv. Valstijose kukuruzų 
derlius sieks 2,044,601,000 
bušelių. Pernai buvo 1,380,- 
718,000 bušelių.

Švedijoje, pasibaidę ark
liai su vežimu ir žmonėmis 
užlėkė ant gelžkelio ir su
simušė su traukiniu — už
mušta arkliai ir 7 žmonės.

ITALIJA VISAI REN
GIASI KARUI

Roma. — Nepavykus su
sitaikyti su Etiopija, Itali
ja pradėjo šaukti kariume- 
nės tarnybon atsitarnavu
sius karininkus ir speciali
stus iš 1909 ir 1910 klesų.

Tautų Sąjunga turi nu
tarus šaukti savo tarybos 
posėdį jeigu iki Liepos 25 
d. nebus Italijos su Etiopi
ja susitaikyta, oi jeigu ne
bus visai prie nieko gero 
prieita, nustatyta šaukt ki
tas Tautų Sąjungos tarybos 
posėdis Rugpjūčio 25 d.

Italija jau žada išstoti iš 
Tautų Sąjungos jeigu kitos 
šalys kišis į jos ginčą su 
Etiopija, Afrikos juodųjų 
imperija.

21 PRIGĖRĖ
Roma. — Liepos 10 Af

rikos pakraštyje nuskendo 
nedidelis Italijos laivas ir 
prigėrė 21 žmogus.

80 ŽUVO AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSE

Praeitą sekmadienį dvi
dešimtyje valstijų šioje ša
lyje automobilių nelaimėse 
žuvo 80 žmoniii ir daugybė 
sužeista. Po keturis ir pen
kis asmenis užmušta viena
me auto nipjj i ly je-^s usi m ų š u s 
su traukiniais.

Lenkai Susitarė su Vo
kiečiais del Danzigo 
Berlinas. — Lenkijos už- 

rubežinių reikalų ministe- 
ris Beck turėjo tarybas su 
Vokiečių vyriausybe Berli- 
ne. To pasekmėje Vokie
čiai užtikrino Lenkams iš
ėjimą į Gdynia, pačių Len
kų išstatytą miestą greta 
Danzigo prie Baltijos jurų. 
Taipgi sutarė pačiam Dan- 
zige susilaikyti nuo sėjimo 
neapikantos vieni prieš ki
tus. Lenkija pažadėjo Vo
kiečiams gelbėt Danzigui 
išaugti didėliu uostu Bal
tijos juroje.

15,200 UŽMUŠTA ŠI 
PIRMĄ PUSMETI
Per pirmus šešis šių me

tų mėnesius visoje šalyje 
automobilių nelaimėse už
mušta 15,200 žmonių ir su
žeista 300,000.

Užmuštų skaičius tačiau 
2 nuoš. mažesnis negu 1934 
metų pirmutinį pusmetį.

Ta skaitline remiantis, 
spėjama kad per visą šį me
tą bus užmušta apie 35,600.

Nelaimių skaičius padi
dėjo iš pusės girtų važinė- 
tojų, sako žinių rinkėjai.

8,000 suvažinėta pėkščių 
jų, vaikų ir suaugusių. Au
tomobiliams susimušus vie
nas su kitu užmušta 3,100 
Automobilių susimušime su 
traukiniais užmušta 500.

Virš 1500 užsimušė auto
mobiliais užlėkdami j ką 
nors pastovaus, ir 1500 žu
vo šiaip prietikiuose su au
tomobiliais.

Žuvo 15 žmonių. Kinijo
je, Uanling srityje, užėjus 
žemės drebėjimui žuvo 15 
žmonių.

LIEPOS 4 AMERIKO
JE ŽUVO 136 

ŽMONĖS

Švenčiant Suv. Valstijų 
nepriklausomybės dieną, 4 
Liepos, visoje šalyje viso
kiose nelaimėse žuvo 136 
žmonės. Automobilių ne
laimės paėmė 54, prigėrė 
52; penki užmušti šaudant 
sprogstamas medegas; še
ši automobilių lenktynėse, 
trys užsimušė lėktuvais.

OTTO GRYŠ ANT 
SOSTO

Vienna. — Austrijoj vis
kas paruošta sugrąžinimui 
ant sosto didkunigaikščio 
Otto Hapsburgo, senos val
dovų eilės ainio. Tikima 
kad jis užimdamas sostą 
bus apšauktas imperato
rium, ne taip sau karalium.

Otto gatavas tuoj užim
ti sostą, tik laukia pagei
davimo iš šalies gyventojų.

UŽSAKĖ 60 LĖKTUVŲ
Washington. — Suv. Val

stijų karo laivynas užsakė 
60 didelių patroliniu lėktu
vų už $8,507,037.

ATRADO IVANO ŽIAU
RIOJO URVUS

Maskva. — Kasant Mas
kvos požeminius kelius, už
tikta kambaris kuriame ke
turi šimtai metų atgal Ru- 
sų caras Ivanas Žiaurusis 
kankino savo imtinius. Ta
me kambaryje, kaip istori
kai prirodo, Ivanas atiduo
davo meškoms sudraskyti 
sau nepatinkamus asmenis. 
Prie to, užtikta kitokių po
žeminių kambarių ir gink
lų sandėlių iš senų laikų.

ŠTAI DAR KO TRŪKSTA
Wooster, O. — T. E. Stei

ner, šio miesto fabrikantas, 
sumanė jog Amerikoje ge
rovės grąžinimui reikalin
ga pastatyti per visą šalį 
4,000 mylių ilgumo milži
nišką vieškelį. Tam vieš
keliui, sako, valdžia turėtų 
skirti 12 bilijonų dolarių. 
Jo statymui reikėtų daug 
medegos ir darbininkų, na 
ir butų darbų.

Vieškelis turėtų būti net 
450 pėdų pločio, turėti aš- 
tuonias eiles kelių, su dviem 
pakraštiniais sustojimams 
ruožtais.

Paraližius. North Caro
lina valstijoje siaučia vai
kų paraližiaus epidemija, 
apie 20 vaikų nuo to mirė, 
daug susirgę.

10 užmušta. Meksikoje, 
San Marcos mieste, komu
nistai surengė trumputę re
voliuciją, kame užmušta 10 
žmonių ir 12 sužeista. Ke
turi šimtai komunistų su
kurstytų žmonių užėmė tris 
didelius ukius ir rėkauda
mi skelbė jog “komunizmo 
valanda išmušė”. Kareiviai 
juos išvaikė.

Malarijos epidemija Cey- 
lone (Azijos vandeni} sala) 
paėmė 74,000 gyvasčių nuo 
Lapkričio iki Balandžio pa
baigai šių metų.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONU 
TURĖTOJU ŽINIAI

Washington, Liepos 9.
Iš gautų Lietuvos Laisvės 

Paskolos bonų turėtojų laiškų 
atrodo kad šiuo reikalu vis tik 
turima kai kurių neaiškumų.

Pirma, kai kuriems bonų sa
vininkams nėra aišku ar už bo
nus yra apmokama pilna jų 
vertė, šiuo žygiu tenka pabrė
žti kad atperkami bonai yra 
apmokami pilna, arba taip sa
kant jų nominaline verte, su 
palūkanomis už 1935 metus.

Antra, kalbant apie 1935 m. 
palūkanas, nesant kuponų už 
tuos metus, kila abejonių del 
palūkanų apmokėjimo. Kaip 
bonuose yra paminėta, palūka
nos už 1935 metus yra apmo
kamos drauge su bono suma.

Trečia, kai kas mano jog su
teikta galimybė pratęsti bonus 
nuo 1 iki 10 metų būtinai reiš
kia kad bonai negali būti pra
tęsti trumpesniam laikui kaip 
tik dešimčiai metų. Tokia 
nuomonė yra klaidinga. Kas 
pageidauja gali boną ar bonus 
pratęsti vieniems, dviem, tre
jiems ir taip toliau metams, 
bet neilgiau kaip iki 1945 me
tų iLiepos 1 d. Taigi nėra bū
tino reikalo pratęsti boną ar

PERTVARKO LIETU
VOS ŠAULIŲ 

SĄJUNGĄ
Kaunas. — Didžiausia ir rei

kšmingiausia Lietuvoje organi
zacija yra šaulių Sąjunga. Ne
rasi Lietuvoje kampelio kuria
me nebūtų šaulių būrio. Dide
lė dalis gyventojų yra aktingi 
šauliai. Galima sakyti kad 
Lietuvos šauliai yra jautriau
si krašto gyventojai, kurie gy
vai seka ir visuomet atsiliepia 
įvairiais bendraisiais tautos bei 
valstybės gyvenimo reikalais.

Ikšiol šaulių sąjungos veiki
mas buvo skiriamas j dvi da
lis : karišką tautos paruošimą 
ir visuomeninį kultūros darbą. 
Budėdama valstybės saugumo 
sargyboje, šaulių sąjunga tai
kos metu daugiau dirbdavo kul
tūros darbą. Tačiau esant ne
ramiai Europos padėčiai, ir 
Lietuvai tenka saugumu labiau 
susirūpinti.

Nuo šio laiko Lietuvos šau
liai tiesiog priklausys kariume- 
nės vadui. Gi visiems šauliams 
vadovaus Respublikos Prezi
dento paskirtas šaulių sąjun
gos vadas, kuris turės būti ka
rininkas. šauliais galės būti 
vyrai ii' moterys Lietuvos pi
liečiai, ne jaunesni kaip 16 
metų amžiaus.

Taigi nuo šio laiko Lietuvos 
šaulių sąjunga bus daugiau ka
riška organizacija, kuri visą 
Lietuvą rengs valstybės gyni
mui ir apsaugai. Tsb.

LANKYSIS ŠVEDIJOS SOSTO 
ĮPĖDINIS

Kaunas. — Rugpjūčio mene; 
šio gale į Lietuvą žada atvykti 
Švedijos kronprincas Gustavaš- 
Adolfas.

Švedijos sosto įpėdinis į Lie
tuvą atvyksta privačiai. Jis 
atplauks specialiu laivu į Klai
pėdą su visa eile žymių Švedi
jos atstovų. Iš Klaipėdos Gus- 
tavas-Adolfas atvyks į Kauną.

Tai bus pirmas atsitikimas 
kai į nepriklausomą Lietuvą 
atvyks toks aukštas monarki- 
jos asmuo. “S.”

NAUJA ORO LINIJA PER 
KAUNĄ

Kaunas. — šiomis dienomis 
atsidaro nauja tarptautinė oro 
linija Londonas - Maskva per 
Kauną. Kelionė iš vieno į kitą 
galą truks 15 valandų. "S.” 

bonus dešimčiai metų.
Ketvirta, kas turi daugiau 

negu vieną boną gali kai ku
riuos pratęsti ir del kai kurių 
oareikšti pageidavimo apmokė
ti. r

Penkta, kas nori pasilaikyti 
bonus nepratęsus, jų reikalai 
nebus nuskriausti. Apmokant 
jų bonus bent kuriuo laiku, bus 
taip pat apmokėta ir už 1935 
m. palūkanos. Tik del toli
mesnių palūkanų 1936 metais 
bus reikalinga pasirūpinti gau
ti papildomus kuponų lapus.

šia proga Pasiuntinybė dar 
kartą prašo bonų savininkų 
nesiskubinti savo turimų bonų 
reikalą atlikti tuč-tuojau. Šis 
pageidavimas yra reiškiamas 
ne del to kad bonų turėtojų 
pageidavimas vienokia ar ki
tokia prasme nebus patenkin
tas, bet tik todėl kad šiuo lai
ku Pasiuntinybė bonų pratęsi
mo ir apmokėjimo atžvilgiu tu
ri “pilnas rankas” darbo. Vie- 
na-antra savaitė jūsų reikala
vimui patenkinti, tikimasi, ne
sudarys elidelio skirtumo. O 
tuo tarpu Pasiuntinybei tinka
mai atlikti savo pareigą bus la
bai daug pagelbėta.

Lietuvos Pasiuntinybė.

Kaip Gyvena Buvęs Gu
bernatorius Veriovkin

Kaunas. — Buvusio Kauno 
ir Vilniaus gubernatoriaus Ve- 
riovkino Utenos apskrityje yra 
Vyžuonėlių dvaras. Tą dvarą 
jam dovanojo Rusų caras. Ta
me dvare uvo 850 hektarų že
mės ir puikus rūmai. Lietuvo
je pravedus žemės reformą Vy
žuonėlių dvaras buvo išdalintas 
Lietuvos kariumenės savano
riams, dvaro kumečiams ir ap
linkinių kaimų kai kuriems 
mažažemiams ūkininkams.

Veriovkinui buvo palikta 80 
hektarų. Dabar Veriovkinas 
gyvena savo dvaro centre. Pats 
aria, akėja ir kitus ūkiškus 
darbus dirba. Nors jau senas, 
apie 75 metų amžiaus, bet at
rodo dar tvirtas. Nešioja na
mų darbo drabužius, ilgais au
lais batus. Turgaus dienomis, 
pasikinkęs kokį kuiną, atva
žiuoja į Uteną. Apsivilkęs pil
ka sermėga, maišosi tarp ūki
ninkų ir nieku budu nepažinsi, 
kad tai buvęs dviejų didelių 
gubernijų valdytojas, aukštas 
caro valdininkas. Su visais su
gyvena draugiškai.

Atminęs savo senus laikus, 
savo galybę ir garbę, dažnai 
apsiverkia, ir pareiškia kad 
Rusijoj bolševizmas esąs laiki
nas reiškinys, kuris greit pra
eisiąs.

Veriovkinas išsirašo iš Pran
cūzijos Rusų monarkistų laik
raščius ir žurnalus, ir skaito 
Lietuviškus laikraščius, nors 
Lietuviškai moka gana silpnai.

Įsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, Veriovkinas kurį laiką 
buvo vidauš reikalų ministeri
jos patarėju.

Jo dvaro centras pavyzdin
gai vedamas. Jis laiko pavyz
dingą pieninę, daugybę užsie
nio vištų ir karvių. Lietuvai 
yra palankus ir reiškia vilties 
kad Lietuva busianti viena ge
riausia sutvarkytų Pabaltijo 
valstybių.

Lietuviai Veriovkiną gerbia 
svarbiausia už tai kad jis, bū
damas caro Nikalojaus II drau
gu, dag gelbėjo Lietuviams vei
kėjams net net spauda a’l<var- 
ti. Tsb.

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



DIRVA

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA.

P. PIVARONAS ŽADA VA
ŽIUOTI SU “DIRVOS” 

EKSKURSIJA
Pittsburgho Lietuvių draugi

jų delegatas į Pasaulio Lietu
vių Kongresą, Petras Pivaro- 
nas rengiasi išvažiuoti j Lietu
vą Liepos 26 d., laivu “Grips- 
holm”, švedų Amerikos Lini
ja, tuo pačiu laivu kuriuo va
žiuos “Dirvos” redaktorius K. 
S. Karpius ir rodos “Tėvynės” 
redaktorius S. E. Vitaitis. Su 
jais ta ekskursija keliaus ir 
daugiau Amerikos Lietuvių.

P. Pivaronas apleis Pitts- 
burghą diena-kita anksčiau.

Koresp.

APDRAUDĖ PLIENO DARBI 
NINKUS

United States Plieno korpo
racija apdraudė savo darbinin
kus Pittsburgho distrikte ben
droje sumoje ant $150,000,000. 
Apdraudą gavo visi darbinin
kai, išskyrus 10-tą nuošimtį, 
ir kiekviena šeima gaus nuo 
$1,000 iki $5,000 atsitikime ne
laimingos mirties savo duonda
vio.

Darbininkai mokės po 75c už 
$1,000 sumą i mėnesi iš savo 
algų, o kitą dali reikalingo mo
kesčio pridės kompanija.

Desetkai tūkstančių plieno 
darbininkų inėjo Į tą apsidrau
dimo planą.

PHILADELPHIA, PA.
DIDELIS PIKNIKAS. Phi- 

ladelphijos L. T. K. šv. Marijos 
parapija rengia didelį ir gražų 
metinį pikniką Liepos 14 d., 
Almonesson Lake, N. J. Tai 
labai puiki vieta, yra gražus 
ežeras maudytis nemokamai.

Prie to bus geras orkestras, 
kurs grieš Lietuviškus ir Ame
rikoniškus šokius. Pikniko ko
mi ietas deda pastangas pada
ryt šį pikniką vienu iš puikiau
sių ir gražiausių, ir kad kiek
vienas atsilankęs piknike butų 
pilnai patenkintas.

Važiuojant į pikniką iš Phi- 
ladelphijos reikia imti busą nr. 
21 ant Arch St. arba 6th ir Ri
ce St. Iš Camden tas pats bu- 
sas stoja prie City Hali. Va
žiuoti iki galui, ten išlipus eiti 
po kairei trumpus du blokus ir 
po kairei daržas.

Kviečia Rengimo Komisija.

DAYTON

KODĖL AŠ VAŽIUOJU 
LIETUVON ,

GLASGOW, Škotija

Rašo K. S. Karpius,
“Dirvos” Redaktorius.

ANGLIAKASIAMS ATIMA 
VISAS ALGAS

Uniontown, Pa. — Anglies 
kasyklose prie Oliver, netoli 
čia, darbininkai pradėjo dirbti 
po kokio laiko nedirbimo, bet 
kadangi kasyklų kompanija tu
ri savo rankose visas miestelio 
maisto ir reikmenų krautuves, 
iš kurių darbininkai ėmė sau 
reikmenis, tai kaip tik kasyk
los pradėjo dirbti, kompanija 
pasilieka sau visą darbininkų 
algą ir žmonės lieka vėl be pi
nigų. Darbininkai kreipėsi i 
valdžios bedarbių šelpimo ve
dėją prašydami pagalbos, nes 
ir taip ir taip jiems bloga.

Nekurie darbininkai uždirba 
iki $60 į savaitę, bet viską pa
silaiko sau krautuvė.

NUŠOVĖ POLICI.IANTĄ
Erie, Pa. — Fred Lang, 62 

metų amžiaus, laike karšto oro 
Liepos 3 d. turbut pamišęs, 
įbėgęs į vidų, pasiėmęs savo 
švogerio policijanto revolverį, 
nušovė jį ir paskui pats nusi
šovė. Lang buvo bedarbis ir 
prie savo švogerio prisilaikė.

Joseph K. Mergler 
ADVOCATE 

(Advokatas) 
Room 705 

Tramways Building 
159 Craig St., West 

Telefonas: La. 0262 
MONTREAL

KOMUNISTAI SUSIDEDA Iš 
KVAIŠISTŲ. čia randasi ke
letas Lietuvių komunistų, ir jie 
visi yra fanatiški Maskvos gar
bintojai, tokie fanatikai kad 
negalima su jais susikalbėti.

Mokslo yra patirta ir pripa- 
pažinta kad fanatikas nežiūrint 
kokios rūšies nebūtų, yra toks 
žmogus kuris nėra geros svei
katos, ypač ant proto. Tą aiš
kiai paliudija musų komunis
tų silpnaprotystė.

Viena musų karšta komunis
tė yra buvus paimta proto li
goninėn galvos pataisyti. Da
bar pats musų raudonukų kapi
tonas V. J. liko patalpintas gy
dytis. Jis čia per keletą metų 
skleidė komunizmo idėją, bet 
past.ru laiku buvo išvykęs į 
Clev: landą, iš kur tapo parga
bentas į Ohio valstijos bepro
čių ligoninę Daytcne.

RENGIASI AFSIVEST. P-lė 
Elena Masuliutė neužilgo sueis 
Į moterystės ryšį su jaunikai
čiu Petru Stanislovaičiu.

Nors p-lė Msauliutė dar ne
senai yra atvykus iš Pittsbur
gho, bet Lietuvystės labui čia 
jau daug pasidarbavo. Ji ypač 
pramokino jaunuomenę Lietu
viškai skaityti bei rašyti Lie
tuvių parapijos vakarinėj mo- 
kyk'oj.

UŽDRAUDĖ. Daytono poli
cijos viršininko įsakymu liko 
uždrausta pardavinėti savaiti
nis laikraštis “Ohio Examiner”, 
kuris užsiėmė aprašymu viso
kių skandalingų dalykų. Par
davėjai to laikraščio, kurie ne
klauso ir jį platina, policijos 
patvarkymu yra areštuojami ir 
laikraštis konfiskuojamas.

“D.” Rep

CINCINNATI, OHIO
Liepos 13 d. čia apsiveda p- 

lė Marcelė Skinderytė su sve
timtaučiu vaikinu. ’Jaunavedės 
ievai yra “Dirvos” skaitytojai.

P. J. KERSIS
1414 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
PERKU BANKŲ KNYGUTES, moku aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus’ ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybes, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS

SLACKS" Kete Tinkamos Vasarai
Skalbiamos—Vėsios

Specialiai po $1.50 ir —Gražios ir Patogios
Maudymuisi Kelnaitės . . $1.09 

Juodos ir Melsvos su diržais 

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
$1.45 

Kietos ir minkštos

SVETERIAI ................. $1.00
Gražus be rankovių sveteriai

BROADCLOTH Marškiniai 
arba Atletiški Apatiniai

Specialiai 3 už $1.00

.7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

Viso Pasaulio Lietuvių Kon
gresas — Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti sumanymas 
— Adv. R. Skipičio atsilanky
mas — visos Lietuvos rengi
masis — didelis, pirmas musų 
tautoje toks nuotikis. Jeigu 
mes Amerikos Lietuviai savo 
tautos tokias pastangas ir su
manymus praleistume pro pirš
tus ir neatkreiptume atidos — 
kas per Lietuviai butume? Mes 
esam tautos dalis ir turime im
ti ant savo pečių nors dalelę 
tų pareigų kurias kitos musų 
tautos dalys-sumano ir vykdo. 
Visi stoję į talką daug padary
sime.

Taigi, važiuoju į Kauną pa
dėti įvykdyti Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, kuris bus tikru Kon
gresu jeigu visi kas išgali ii’ 
kas stovi visuomenės darbe, 
važiuos ir bus lašu tame vied- 
re-Kongrese, ir aš busiu vie
nas iš tų lašų.

Važiuoju todėl kad “Dirvos” 
skaitytojai ir ta visuomenės 
dalis kuri eina su mumis gautų 
pilnas, smulkias informacijas 
apie Kongresą. '

Važiuoju todėl kad kitų sro
vių atstovai važiuoja ir žinoda
mas kad jie tą Kongresą ir sa
vo pasirodymą Lietuvoje ban
dys išnaudoti daugumoje savo 
bizniui: musų visuomenės klai
dinimui, išnaudojimui. Jeigu 
socic.’istai ir bolševikai Kon
grese dalyvaus ir Lietuvoje pa- 
sišvaistys, jie paskui per kelis 
metus važinės po Amerikos Lie
tuvių kolonijas darbininkų akis 
muilindami ir dolarius rinkda
mi už tai. Komunistai skelbs 
apie “fašistų valdžios” baiseny
bes, “darbininkų kankinimą”, 
“šaudymą”, ir tt. Socialistai 
meluos apie 'žmonių “laisvės 
suvaržymą” ir kitokius niekus. 
Reikalinga kad kas nors apsa
kytų ir aprašytų kaip ten yra 
tikrumoje.

Paskui gi, manau kiek gali
ma daugiau apvažinėti Lietuvą 
ir apsipažinęs su ja aprašyti, 
kad tie “Dirvos” skaitytojai 
kurie iš aprašomų vietų paei
na, galėtų nors iš mano apra
šymų atnaujint prisiminimus 
savo jaunų Lietuvoje praleistų 
dienų.

Daugybė jūsų iš Lietuvos iš
važiavę po 20, 25, 35 ir net 40 
melų. Kas yra smagesnio kaip 
prisiminimas savo gimtinio 
kampelio, žinomų vietų, nors 
rašte skaitant?

Toliau, mano tikslas yra pa
žinti Lietuvą ir mano istori
nėms apysakoms, kurių esu pa
siryžęs ir toliau “Dirvos” skai
tytojams patiekti.

Išvažiuoju Liepos 26
Rugpjūčio mėnesį šiuo laiku 

jau busiu Lietuvoje ir Kongre
sas bus prasidėjęs.

Clcvelandą ' apleidžiu Liepos 
19 dieną.

Kiek žinoma, kartu su ma
nim važiuos gerokas buris ki
tų Lietuvių. Tik iš Clevelando 
važiuosim šeši ar gal daugiau. 
Redos tuo pačiu laivu važiuos, 
jei važiuos, ir SLA. delegatas. 
“Tėvynės” redaktorius S. E. 
Vitaitis. Laivas bus tai šve
dų Amerikos Linijos motorlai
vis “Gripsholm”.

Kaip pranešama, ši ekskursi
ja važiuos per Gothenburgą ir 
traukiniu į Kalmarą, o iš ten 
kitu laivu į Klaipėdą. Gryžti 
•teks per Stockholmą, Švedijos 
sostinę, taigi man teks matyti 
didelė dalis Baltijos jurų ir jos 
pakraščių, kas man reikalinga 
pažinti, kadangi esu pasiryžęs 
parašyti daugiau istoriškų apy
sakų! iš Lietuvių prietikių su 
Vikingais.

Antra kelionė
ši yra mano antra kelionė į 

Lietuvą po atvažiavimo iš Lie
tuvos Amerikon apsigyventi.

Nuo praeitos kelionės jau

praėjo šeši metai: Važiavom'su 
žmona Birželio mėnesį 1928 m. 
Dabar važiuoju vienas, ir jau 
vėliau vasarom Tada važiavom 
padėti Lietuvai apvaikščioti 
pirmą dešimtmetį jos nepri- 
samo gyvavimo.

Pirmučiausia iš Lietuvos at
važiavau Gruodžio 25 d. 1909 
metais. Tada palikom Lietu
vą po Rusais. Per visą tą lai
ką. čia Amerikoje kiek galėjom 
visi dirbom už Lietuvos nepri
klausomybę. 1928 metais bu
vo labai malonu parvažiuoti pir
mą sykį po 19 metų ir pama
tyti musų šalelę nepriklauso
mą. Dabar bus malonu pama
tyti kiek ji pažingėjo, kiek pa
sigražino, kiek laikina sostinė 
Kaunas pakilo, ir tt.

Kad Lietuva kyla tą aiškiai 
matom. Pirmiau nebuvo Drau
gijos Užsienio Lietuviams Rem
ti. Ji susiorganizavo, sustip
rėjo, ir jau gali ir remia užsie
nyje gyvenančius Lietuvius pi
nigais ir knygomis bei laikraš
čiais palaikymui Lietuviškų įs
taigų. Iš Amerikos ta drau
gija savo kaštais parsivežė net 
kelis musų muzikoje pažingė- 
jusius jaunuolius jiems paro
dyti Lietuvą, o juos Lietuvai.

Ir taip visais kitais atžvil
giais.

Nors ir Lietuvą depresija 
slogina, tačiau ji eina pirmyn, 
niekas jos nesulaiko.

Taigi į tokią pažingėjusią ir 
progresuojančią Lietuvą vyks
tu ir jums visus savo įspūdžius 
kaip visoje kelionėje taip ir 
Lietuvoje aprašysiu.

AKRON
BAIGĖ MOKSLĄ. “Dirvos” 

skaitytojų p. A. Bernatavičių 
sūnūs Antanas Birželio 9 d. pa
baigė Ohio Northwestern Uni
versitete, Ada, Ohio, mokslą. 
Jis gavo diplomą su pažymiu 
“Bachelor of Science in Phar
macy”. Birželio 19 d. laikė 
valstijos kvotimus Columbus, 
O., ir perėjo lengvai.

Antanas Bernatavičius mo
kykloj buvo pirmaeilis ir ga
bus mokinis bei gerai užsilai
kantis, taigi už savo tuos atsi- 
žymėjimus gavo dovanų pini
gais ir raštais.

Pagarba jo tėvams už leidi
mą jo mokytis, ir jam pačiam 
linkėtina siekti geron ateitin. 
Tikime kad jis bus ir geru Lie
tuviu, nes dabar gražiai Lietu
viškai kalba.

NORI PAAUKOTI. Girdėti 
kad SLA. 354 kuopa žada ko
kiu nors budu padaryti rink
liavą parėmimui Chicagoj sta
tomam Dariaus-Girėno pamin
klui. Tam reikalui labai nuo
širdžiai prijaučiu kuopos dar
buotojai, pirmininkas L. Glin
skis ir sekretorius J. Ramoška.

Birželio 24 d. Jonas Salase- 
vičius pas p. Baublius apvaik
ščiojo savo varduvių dieną; su 
savo draugais pasivaišinę, pa
sidainavę Lietuviškų dainelių, 
pasilinkėję geriausių laimių 
užbaigė varduves.

Pas A. Oleknavičių iš Michi
gan valstijos atsilankė jų bro
lio sūnūs Paulius Sarafinas. 
Jisai baigė mokslą ir gavo dip
lomą B. S. kemikališkos inži
nerijos, iš Michigan College of 
Mining and technology, Hough
ton, Mich.

Paulius yra gabus vaikinas, 
mokyklą baigė su atsižymėji- 
mu. Jo tėvas Stasys Sarafi
nas yra neturtingas ūkininkas.

Paulius bando gauti kokį už
siėmimą, aplankė kelis mies
tus, bet tuo tarpu nieko tinka
mo neranda.

P-lė Biruta Baltrunai'tė ato
stogų laiku svečiuosna išvažia
vo Chicagon pas savo dėdę Sto
nį.

Pas A. Siderį viešėjo p-lė 
Stella Rumbutis iš Chicagos, I 
jo draugo duktė. Kalnas.!

šį metą Škotijos Lietuviai 
gavo progos pamatyt kaip gra
žiai ir sutartinai kitataučiai 
moka pagerbti savo tautos va
dą arba tikriau pasakius kara
lių, Jurgį V. Mat, Gegužės 6 
d. suėjo Anglijos karaliui 25 
metų karaliavimo sukaktuvės.

Glasgow miestas, kuris vi
suomet nepasižymi savo gra
žumu, šių iškilmių metu pasi
puošė ir atrodė kaip naujai pa
statytas. Visos įstaigos ir 
krautuvės papuošė savo langus 
tam tikrom vėliavom ir nepa
prastais vainikais su karaliaus 
paveikslu ir sveikinimu: “Lai 
gyvuoja musų Karalius Jurgis 
V ilgiausius metus!” Iš to ga
lima daryti išvada kad jo pa
valdiniai jį myli, pritaria ir už
jaučia. Reikia pastebėti kad 
Britanija tai milžinas prieš mu
sų Lietuvą; po Britų vėliava 
gyvena daug įvairių maišytų 
tautų, bet reikale visos sutaria 
ir dirba išvien, atiduodamos 
pagarbą savo vadui. Miesto 
gražiausioje dalyje sudaryta 
tam tikra graži paroda iš ka- 
riumenės įvairių dalių, kur nu
eita prie žuvusių kareivių pa
minklo ir sudėta gražus vaini
kai, pasakyta karštos kalbos. 
Spauda irgi neatsiliko: ji išlei
do tam tikrus padidintus savo 
laikraščių numerius. Vakare 
matėsi kai kur gatvėse sukur
ta tam tikros ugnys. Nors jos 
prisiėjo policijai gesinti, ta
čiau tai vis reiškė parodymą 
pagarbos savo karaliui.

Bedarbių šeimoms tų sukak
tuvių proga pridėta po 5 šilin
gus, ir pavieniams po du šilin
gus ir šešis penus dovanų. Ne- 
kuriose dirbtuvėse apmokėta 
darbininkams už visą dieną ir 
duota švęsti. Mokyklų vaikai 
išvežta valdžios kaštais į par
kus visai dienai ir pavaišinta 
saldainiais ir pienu. Mat, Bri
tai kad ką daro tai ir nesigaili, 
visiems lygiai laikosi demokra
tiškumo.

Mums Lietuviams kaip tik 
gera proga iš jų šio-to pasimo
kyti kaip reikia gerbti savas 
kraštas ir dirbti sutartinai vi
sur kur tik Lietuviai gyvena, 
užsienyje ar pačioje tėvynėje 
Lietuvoje. G-lis.

UTICA, N. Y.

APSIVEDĖ J. JANUŠKEVI
ČIUS. Birželio 16 d., Juozas 
Januškevičius Jr., iš W. Hart
ford, Conn., buvęs SLA. iždo 
globėjas ir žymus Lietuvių jau
nimo veikėjas, apsivedė su vie
tine panele, Viktorija Kalvai
tyte. šliubą davė jaunavedžio 
giminaitis dėdė Kun. A. Vaš
kelis iš New Britain, Conn., ku
ris tuo tikslu specialiai ir at
vyko čionai.

Vestuvių pokilis įvyko šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Laike vestuvių iškilmingos 
vakarienės buvo pasakyta kal
bos, sekančių: Kun. A. Vaške
lis, vietinis klebonas Kun. J. 
Sitavičius, A. Rakevičius, M. 
Dilis, pp. Adomaičiai ir K. Kil
ias iš Albany, N. Y.; jaunave
džio tėvas J. Januškevičius iš 
W. Hartford. Visi kalbėtojai 
linkėjo jaunavedžiams ilgiau
sių metų ir laimės jų gyveni- 
nime. Jaunikis ir jo žmonelė 
atsakydami kalbėtojams dėko
jo už jų širdingus linkėjimus 
ir gausias dovanas.

Jaunavedžiai atsisveikinę su 
svečiais, “medaus mėnulį” pra
leisti išvažiavo į Lietuvą drau
ge pasiimdami ir savo naują 
automobilį. Lietuvoje jie ža
da praleisti tris-keturis mėne
sius. Dalyvaus Pasaulio Lie
tuvių Kongrese Kaune.

Išvažiavo laivu “Frederik 
VIII”, Skandinavų Amerikos 
Linijos, tiesiog į Klaipėdą.

Vestuvėse svečių buvo iš to
limų miestų: iš New Britain, 
Waterbury, Hartford, Manches
ter, Conn., Albany, N. Y., ir iš 
Utica apiei’inkes.

Laike Vestuvių jaunieji gavo 
pasveikinimų nuo draugų te- 
legramais ir laiškais. Vietinis.

BROOKLYNO - N. Y. IR
NEW JERSEY ŽINIOS

DULR Pirmininko Ski
pičio Išleistuves

Brooklyn, N. Y. — DULR 
Centro Pirmininkas Adv. Ra
polas Skipitis jau apleido mus. 
Jį paskutiniai gražiai atsisvei
kino New Yorko - Brooklyno 
Lietuviai. New Yorko DULR 
skyrius svečiui surengė puikias 
išleistuves Birželio 26 d., ku
riose 85 rinktiniai Brooklyno 
ir New Yorko Lietuviai pavyz
dingai garbingą svečią atsisvei
kino.

Vakarienę pradėjo atitinka
ma kalba DULR New Yorko 
skyriaus pirmininkas Dr. B. K. 
Vencius. Vakarą vedė skyriaus 
vice pirmininkas, Lietuvių Ra
dio programų vedėjas Jonas 
Valaitis. Jis kalbėti kvietė ir 
kalbas pasakė sekanti: Lietu
vos Gen. Konsulas Pulk. Povi
las žadeikis, A. B. Strimaitis, 
Dr. M. J. Vinikas, Bostonietė 
Adv. Z. šalnienė, “Tėvynės” re
daktorius S. E. Vitaitis, Uk
rainiečių tautinio Susivieniji
mo dienraščio ‘Svoboda’ redak
torius Dr. Myšuha, “Vienybės” 
red. Juozas Tysliava, Latvių at
stovas, Pabaltijo Lygos pirmi
ninkas Harry Liennors, Lietu
vos kariumenės pulkininkas, 
besilankąs Amerikoje Dr. Le- 
sauskis, A. Vaivada, Amerikos 
Liet. Tautininkų sąjungos at
stovas Juozas Sagys, Amerikos 
Lietuvių Legionierių atstovas 
Kapt. P. Jurgėla, Lietuvos Dai
nos vedėja Violeta Tamkiutė 
ir galiausia pats garbės sve
čias Adv. R. Skipitis.

Per tris kartus po tris ^dai
nas padainavo Lietuvos Daina, 
kuri labai sujaudino ne tik sve
čią bet ir vakarienės dalyvius. 
Kalbos visų buvo itin puikios 
ir kultūringos. Vakarienės da- 
lygiai gražiai linksminosi iki 
vėlai nakčiai.

Vakarienė nufotografuota.

SKIPIČIO PALYDĖJIMAS 
LAIVAN

New York. — Birželio 29 d. 
laivu “Majestic” 10 valandą 
vakaro Ameriką apleido Lietu
vos svečias Adv. Skipitis, gra
žiai būrelio vietos inteligenti
jos palydėtas. Tarp išleidėjų 
buvo Gen. Konsulas žadeikis su 
žmona, Dr. B. K. Vencius su 
žmona, muzikas Jonas Jankus 
su žmona, A. S. Trečiokas su 
šeima, Jonas Valaitis, Juozas 
Tysliava, A. Vaivada, V. Tam
kiutė, J. Antanavičius, V. P. 
Mučinskas, P. Jurgeliute, p lė 
Vaivadaitė ir eilė kitų

Paskutiniai Skipičio žodžiai 
apleidžiant Ameriką buvo: ‘Lin
kiu kad Amerikos Lietuviai su
silauktų didžiausio pasaulinio 
išradėjo!. ...”

Drauge su p. Skipičiu tuo lai
vu išplaukė p. Byanskienė iš 
Chicagos ir Smuikininkas Vin
cas Greičius iš Clevelando.

Išleistuvės nufotografuotos.

SPALIŲ 6 DIENA
Brooklyn, N. Y. — Ruduo 

dar toli, bet jis ateis nei nepa
jutus. Taigi jau rengiamasi 
prie rudeninio rezono. Spalių 
6 d. Klasčiaus salėje J. Gin- 
kaus vadovaujamas radio pro
gramas Brooklyne rengia dide
lį ir gražų Lietuvių liaudies va
karą. Tai dienai draugijos pra
šomos nedaryti jokių parengi
mų.

BROOKLYNO TAUTININKŲ 
LAIKRAŠTIS

Brooklyn. — Vietos ir apie- 
linkės tautininkai smarkiai su- 
bruzdę stipriai sujungtom jie- 
gom steigti savo laikraštį.

“Vienybės” leidėjai iš vienos 
pusės, “Amerikos” leidėjai iš 
kitos stengiasi tautininkų or
ganizuojamą laikraštį sujungti 
su savais ir leisti drauge.

Teko girdėti kad tam tikslui 
net išrinkta speciali komisija.

Naujam laikraščiui kapitalo 
tautininkai jau turi į $2,000. 
žinoma, jį pridėjus prie jau ei
namo laikraščio bute daug dau

giau naudos. Bet klausimas ar 
bus galima subendrinti idėjų 
skirtumas. Lauksime pasek
mių.

IŠVAŽIAVO NAUJON 
ANGLIJON

Brooklyn. — Liepos 2 d. į 
Naująją Angliją išvyko Kapt. 
P. Jurgėla ir iš Lietuvos atvy
kęs Otto Vėjelis, rinkėjas Ame
rikos Lietuvių fotografijų savo 
ruošiamam Albumui. Jiedu ma
no prabūti kelionėj porą savai
čių.

KAS BUS KONSULU?
New York. — Vietos Lietu

viai patyrę kad ilgus metus 
konsulavęs Pulk. P. žadeikis 
iškeliamas į Washingtoną mi- 
nisteriu, laukia žinių kas bus 
paskirtas Generaliniu Konsulu 
New Yorke.

Minėkime Lietuviu At- 
eivybes Sukaktuves

Newark, N. J. — Bevartant 
seną literatūrą, dokumentus ir 
laiškus iš 1910 metų (kurios 
daug turiu), suradau jog tais 
metais Shenandoah, Pa., Lietu
viai turėjo iškilmingą apvaik- 
ščiojimą 40 metų sukaktuvių 
Lietuvių ateivybės Amerikon. 
Man tais laikais teko būti S. 
L. A. skirtos ateivybės komisi
joje New Yorko uoste.

Shenandoahryje tada akti- 
viškai veikė tenaitinės komisi
jos narys, dirbęs prie “Darbi
ninkų Vilties” S. E. Vitaitis, 
dabartinis “Tėvynės” redakto
rius. Tada rengtas paminėji
mas 40 metų Lietuvių ateivy
bės Amerikon sukaktuvių pri
klausė vienai tai kolonijai, kur 
seniausia ir daugiausia buvo 
apsigyvenusių Lietuvių.

A. B. Strimaitis “Tėvynės”, 
nr. 16-me, Balandžio 19, 1910 
m'etais, aprašė tą" iškilmę, pa
minėdamas kaip ji nustebino 
svetimtaučius savo didumu ir 
puošnumu. Demonstracijoj da
lyvavo apie 7,000 tik vienų Lie
tuvių. Tai gražus buris. Po 
parado buvo prakalbos, dekla
macijos. Vakare buvo suvai
dinta tragedija “Kęstutis” — 
viskas nusisekė puikiai. Tik 
korespondentas išbara kunigus 
už nedalyvavimą iškilmėje.

Pagal šiuos dokumentus tai 
šymet sueina 65 metai pra
džios Lietuvių imigracijos į 
Ameriką. Kodėl nesurengt da
bar visose Amerikos Lietuvių 
kolonijose tokius iškilmingus 
musų ateivybės paminėjimus?

Niekas apie tai nepasirūpi
na. Senieji veikėjai matomai 
nustojo energijos, o jaunesnie
ji tesirūpina savo karjera.

Vyrai, pagalvokim, gal ką ir 
padarysim. V. Ambrozeviče.

Pažink Savo Krašto 
Groži-—Atsilankyk 
RO

V V

SVENį AMERIKOJ LINIJA 
Pasaulio Lietuvių Kongresas 

KAUNE RUGPJŪČIO 11-17 <1. š.m. 
Atstovams i kongresą ir bendrai ke
leiviams į Lietuvą rekomenduojama 
sekantis išplaukimas iš1 New Yorko: 

*)Gripsholm ....Liepos 26 
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivakorčių kainos Trečia klase 

Ten ....... ................ $97.50
Ten ir atgal ........... 167.00

Suv. Valstijų mokesčiai atskirai 
*) Vykstą delegatai ir sportininkai 

j vir" minėtą kongresą iš Kalmaro 
atplauks į Klaipėdą laivu KASTEL- 
HOLM.
Platesnes informacijas teikia ir lai
vakortes parduoda visi musų autori
zuoti agentai. Taipgi švedų Ameri
kos Linijos visi skyriai

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

past.ru
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LAKŪNO JANUSO PASKUTINIS ŽODIS 
“ANTRO SKRIDIMO” REIKALE SUDIEV AMERIKA!

CHICAGOJ MIRĘ 
LIETUVIAI

Reimondas Kašikauskas, pu
sės amžiaus, iš Kazlėnų para
pijos; mirė Birželio 22 d., pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinė
se.

Juozas Baltrimas, 44 m. am
žiaus, iš Telšių ap., mirė Birže
lio 23 d., palaidotas tautiško
se kapinėse.

Tamošius Rudis, pusės am
žiaus, iš Panevėžio ap., Miežiš
kių par., mirė Birželio 24, pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se.

Agota Geniunienė, pusės am
žiaus, iš Marijampolės ap., Pa
kuonio par.; mirė Birželio 26; 
palaidota šv. Kazimiero kap.

Steponas Barzda, 52 m. amž., 
iš Panevėžio ap., mirė Birželio 
27; palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Izabelė Raubienė, 48 m. amž., 
iš Šiaulių ap., Lygumų parap.; 
mirė ^Birželio 21 d.; palaidota 
Karmeliaus Kalno kapinėse.

Antanas Margis, 40 m. am., 
iš Mažeikių ap., Viekšnos par.; 
mirė 23 Birželio; palaidotas 
tautiškose kapinėse.

Stasys Velička, 63 m. amž., 
iš Mažeikių ap., Akmenės par.; 
mirė Birželio 22; palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Vincas Vardingauskas, pusės 
amžiaus, iš Ežerėnų ap., Dūkš
tų par., žuvo automobilių nelai
mėj Birželio 22; palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Kazys Paplauskas, pusės am
žiaus, iš Luokės par., žuvo au
tomobilių nelaimėj Birželio 23; 
palaidotas šv. Kazimiero kap.

Rožė Juciutė, 17 metų, gi
mus Chicagoj, mirė Birželio 25 
d.; palaidota tautiškose kap.

Kazys Šveikauskas, pusam
žis, iš Panevėžio aps., Nauja
miesčio par., mirė Birželio 28; 
palaidotas šv- Kazimiero kap.

Pranas Balsis, pusės amžiaus 
iš Zarasų miesto, mirė Birželio 
29; palaidotas tautiškose kap.

Anastazija. Judeikienė, seno 
amžiaus, iš Mažeikių ap. ir par. 
mirė Liepos 1; palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse.

LSB.

PAMINKLO KAMPINIO 
AKMENS PAŠVENTINIMAS

Chicago. — Dariaus-Girėno 
paminklo vidujinę dalį cemen
to muru užbaigus, prasidėjo iš
laukinis darbas, mūrą apvel- 
kant marmuru, todėl Liepos 7 
dieną Įvyko paminklo kampi
nio akmens pašventimas. Į iš
kilmes žmonių prisirinko apie 
4000. Muzikantams atgrojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
pasakė prakalbas Adv. C. P. 
Kai, Adv. A. A. Olis, Adv. Gri
sius, Kun. Albavičius, redakto
rius L. šimutis, Inž. B. F. Si- 
mokaitis, Kun. Vaičiūnas, Lie
tuvos Konsulas A. Kalvaitis ir 
S. B. Komaika (Angliška?}.

Prakalbų laiku publika liuos- 
noriai dėjo stambesnes aukas 
paminklo užbaigimui. Aukoto
jų vardai surašyta ant tam ti
kro lakšto, kuris paskui įmū
ryta j paminklo kampinį akme
nį.

Paminklo akmens pašventini
mo apeigas atliko Cicero Lie
tuvių kolonijos klebonas Kun 
H. Vaičiūnas, kuriam šventini
mo ceremonijas užbaigus, pir
mutinę gelnę cemento drėbė 
Lietuvos Konsulas Kalvaitis, 
savo valdžios vardu. Po šitų 
iškilmių diena baigėsi linksma 
gegužine ten pat arti statomo 
paminklo. Buvo trys poros 
kumštininkų ir trys poros im- 
tikų, su garsiu ‘Drapiežnu Dzū
ku’ Bancevičium. LSB.

VANAGAIČIAI LANKOSI 
KALIFORNIJOJE

KomiJozitorius A. Vanagaitis 
su savo žmona laimingai pasie
kė Kaliforniją, prie Pacifiko, 
ir ten plačiai apvažinės, aplan
kys Lietuvius. Bus tenai iki 
Liepos 15. Paskui pradės ke
lionę atgal.

JAU PRISIPAŽINO
Chicagos menševikai (Nau- 

jieniečiai) labai pyksta kai kas 
kalbėdamas apie jų laikraštį jį 
neįvardina. Mat, tuomi jiems 
netenka garsinimo. O patys 
išsigarsinti užtektinai jie ne
moka. Mėgino visaip, bet vis 
negana ir negana. Garsinosi 
kaip tik jie išmanė, kad laimė
jo bylą prieš kompozitorių A. 
Vanagaiti, ir susiriesdami plū
do “Draugą”, “Sandarą” ir vi
sus tuos kurie sakė kad ta by
la dar neužbaigta. Plūdo ir 
bjauriojo ir visus tuos kurie 
sakė kad pirmoje byloje nebu
vo išklausyti Vanagaičio liudi
ninkai, ir todėl apeliacijos tei
smas bylą grąžino, kad butų 
išklausytas pats Vanagaitis ir 
jo liudininkai. Menševikai iš 
kailio nėrėsi ir purvais drabs
tė į visas puses tiems kurie sa
kė ne taip kaip jie savo gazie- 
tėlėj aiškino. Na, tiek to, mes 
menševikus ja pažystam ir ži
nom kad jie rimtai kalbėti ne
moka, o serga ii- labai serga jei 
negauna ką išplūsti, išbjaurio- 
ti. Juk už tai jie nepaliauja 
teismuose bylinėtis. Bet apie 
i ai gana.

Kad daugiau pasigarsinti ir 
liekų prizaunyti, sumislijo pa- 
urengti “pikniką”. Garsino tą 
savo pikniką visomis pusėmis, 
T net išgalvojo obalsį jog tai 
nisią “triumfas” pažymėjimui 
laimėjimo bylos prieš kompozi
torių Vanagaitį. Girdi, “mes 
iškovojom spaudos laisvę” tai 
kaipgi galima be pikniko apsi
ūti ! Piknikui įvykus, skelbė- 
i tik kad “daug tūkstančių 

svieto buvo” (jų jomarkuose 
nat visada “susirenka” “daug 
Pūkštančių”, net ir penktose 
"Litvanikos” “išleistuvėse” 12 
Gegužės buvo “daug tukstan- 
ių”) ir daugiau nieko. Pasi
pili daugiau, matoma, neturė
jo kuo, tik tuo kad turėjo su
drengę pikniką, tai ir viskas. 
Apie jų kovas “del spaudos lai
svės” nei neprisiminė.

Bet štai dabar jau jie savo 
gazietoj ima ir pasisako kad 
u kompozitorium Vanagaičiu 

byla dar nebaigta. Pripažysta 
aet ir tai kad Vanagaičio pusė 
pirmoje byloje nebuvo išklau
syta. Mikčioja šiaip ir taip, 
giriasi kad jie sutrauks daugy
bes naujų liudininkų, ir... . 
bus gerai. Girdi, Vanagaitis 
r vėl negalės “atremti” tai ką 
'ie pirmiau liudijo, taip kaip 
negalėjo “atremti” pirmu kart.

Tai kaip jis turėjo galėti jei 
,is nei jo liudininkai nebuvo iš- 
dausinėjami ? O išklausinėti 
iebuvo laiko nes menševikai ir 
zrafofoną teisme grojo, ir jų 
iudininkai kaip paleido darban 
avo burnas, kaip ėmė pliovoti, 

zpač menševikės, tai teisėjas 
įsižeidęs ir skubinosi viską bai
gti, kad greičiau užmiršti to
lius “už spaudos laisvę kovo
tojus”. Jei ir nauji menševi
kų liudytojai tokias burnas pa
žaidos tai gali dalykai apsiver
sti kitaip, ir už palaidas bur
iąs gali “užmokestį” atsiimti 
en pat.

Kaip ten nebūtų, visgi men- 
sevikams dabar tenka atryti 
ziską tą ką jie nesenai ištaškė 
int tų kurie sakė kad byla dar 
tebaigta, nes Vanagaitis su sa
vo liudininkais nebuvo išklau
sinėti.

Bylinėtis teismuose, dargi už 
pasibjaurėtinus šmeižimus, už 
burnojimus, yra labai nepado
rus daiktas ir save gerbianti 
asmenys to vengia. Nevengia 
tik nepraustburniai, o to įsi- 
kirtę tvirtai laikosi ir Lietuviš
ki menševikai, taip kaip ir visi 
begėdžiai. Jiems teismas taip 
priprastas kaip karčiama. Tei
smą jie neįvertina kaip teisy
bės įstaigą, užtai jie teismuose 
ir nesiliauja suolus trynę. 
________________________P. M. 
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugu.

PRIE KO IŠTIESŲ 
RENGIAMASI?

STEIGIAMA LIETUVOS TY
RIMO INSTITUTAS

Kaunas. — Lietuvos tyrimo 
instituto sumanymą iškėlė Vy
tauto Didžiojo universiteto hu
manitarinių mokslų fakultetas. 
Tas institutas turės tikslą or
ganizuotai tirti visą Lietuvos 
kraštą, jo gyventojų medegi- 
nę ir dvasinę kultūrą. Taip 
pat jis organizuos mokslinės 
medegos tyrimą ir rinkimą jos 
radimo vietose.

CLietuvos tyrimo institutą pa
vesta suorganizuoti šiems Vy
tauto Did. universiteto profe
soriams: Vincui Krėvei-Micke
vičiui, Ignui Jonynui, Mykolui 
Biržiškai ir Pranui Skardžiui.

Tsb.

LIETUVOS BONŲ 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos bo- 
nų kuponus visų metų pilna 
jų verte už prenumeratą ir 
knygas arba spaudos darbus.

“Antro skridimo” pramico- 
riaus laikraštis “Naujienos” 5 
d. Liepos Įdeda labai reikšmin
gą, nors labai keistą, A. Vai
vados telegramą iš New Yor- 
ko. štai paskaitykit ir pagal
vokit:

“Pasirašiau ‘waiver’ — pa- 
liuosuojant Floyd Bennett aero
dromą ir New Yorko miestą 
nuo atsakomybės jei Įvyktų ne
laimė Feliksui Vaitkui pakylant 
į orą su ‘Lituanica II”.”

Ką tas reiškia? Niekas iki 
šiol dar nesigarsino ir nekalbė
jo, ir niekam nerūpėjo, “davi
mas” ar “gavimas” “paliuosa- 
vimų” New Yorko miestui ir 
kokiems nors aerodromams už 
lakūno užsimušimą ar lėktuvo 
sudaužymą kylant iš aerodro
mo.

šį Vaivados (“Naujienų” gi
zelio) “telegramą” matant ant 
pirmo puslapio “Naujienose” 
juodomis raidėmis patalpinta 
reikia ir manyti ir laukti kad 
“oro karžygis” Vaitkus tik tą 
ir padarys — lyg tas ir buvo 
su Grigaičiu suplanuota prieš 
išlėkimą iš Chicagos (“Dirva” 
rašė jau pereitą žiemą ir pri
minė visuomenei kad lauktų 
“oro karžygio” išdrimbant iš 
lėktuvo su pagalba paračiuto, 
ar kaip kitaip lėktuvą sudau
žant) kad nereiktų lėkti, nes 
Vaitkus negali tokion kelionėn 
lėkti tokiu lėktuvu, kuris nega
li paskristi 35 mailes neįkaitęs. 
Tiktai lėktuvo sudaužymu ar 
tam panašiu incidentu Grigaitis 
ir jo ALTASS komitetas pasi- 
liuosuos nuo atsakomybės už 
ištraukimą iš visuomenės apie 
$38,000 už savo šposą....

Grigaičio važinėjimas Į New 
Yorką, pagaliau Vaivados ten 
nusiuntimas “atliuosuoti” New 
Yorko miestą ir Floyd Bennett 
aerodromą nuo “atsakomybės” 
jei Vaitkus užsimuštų.... tas 
viskas ką nors reiškia. Kodėl 
pats Vaitkus negalėjo “atliuo
suoti”, bet pribuvo Vaivada? 
Nagi turbut Vaivados reikėjo 
pasiimti visus surinktus “skri
dimui” pinigus. Grigaičio ir 
Vaivados kelionės kaštuoja po 
kelis šimtus dolarių.

Tokie “telegramai” ir kiti vi
sokį tikrinimai apie Vaitkaus 
prisižiuręjimus kaip sudužo du 
Italai lakūnai tik ir verčia lau
kti iš Vaitkaus to paties špo
so.

Lyg didesniam juokui, Lietu
vos ministerių kabinetas Bir
želio 15 d. paskyrė dar tūks
tantį dolarių Grigaičio fondan. 
Ten Lietuvoje jie mano kad pi
nigais pertemps Vaitkų per At- 
lantiką. O Grigaitis tik delnus 
trina kaip čia tą tūkstantį do
larių pačiupus savo kromelio 
palaikymui....

Neviernas Tamošius.

KIEK KAINUOJA GARBĖ
Gegužės 13 d., 1934 m. (tai 

nelaiminga diena pradėti bent 
kokį žygį), kada Vaitkus truk- 
šmingai puolė į antro skridimo 
projektą, prižadėdamas mano 
rėmėjams ir visai Lietuvių vi
suomenei įvykdyti rekordinį 
skridimą pereitą vasarą, aš la
bai nusistebėjau jo šlykštumu 
ir drąsumu. Tai buvo didelis 
ir melagingas žmonių apvyli
mas, nes Grigaitis gerai žinojo 
kad skridimas negalės įvykti 
tą vasarą, ypač ne su Vaitkum.

Darius ir Girėnas paliko gra
žų teisybės ir karžygiškos drą
sos testamentą visiems Lietu
viams, o ne vienai kokiai gru
pei. Mano pasiryžimas taipgi 
tuo pačiu keliu buvo vedamas, 
bet kadangi gyvenimas pasky
rė man gyventi tarp svetim
taučių iš pat jaunystės dienų, 
man buvo sunku žinoti kas yra 
tikrieji vadai musų Lietuvių, 
todėl nenoromis man teko pa
pulti į nagus mažos grupės go- 
dišių, kurie buvo pasirengę 
parduoti garbę ne tik savo bet 
ir visos Lietuvių tautos.

Grigaitis vėl skleidžia melus 
apie mano neva atsisakymą 
skristi ir sykiu teisina savo 
melagingus pareiškimus ir pri
žadėjimus. Sutrumpinimui il
gos pasakos noriu pareikšti jog 
svarbiausias nesusipr a t i m a s 
tarpe manęs ir Grigaičio buvo 
del to kad jis griežtai atsisakė 
bendradarbiaut su katalikais ir 
tautininkais. Antra priežastis, 
nepavelijimas įrengti “Lituani
ca II” su mekanišku pagelbi- 
ninku (robot), be kurio skridi
mas yra lyg šūvis tamsoje. Nė
ra lakūno kuris vienas skrisda
mas galėtų valdyti lėktuvą per 
30 valandų ir sykiu galėtų at
likti gerą navigacijos darbą.

Grigaitis pernai pilnai pasi
tikėjo Vaitkum (vien del su- 
vylimo aukotojų), kuris sakė 
buk robotas visiškai nereikalin
gas, ir kad jis skridimą atliks 
pereitą vasarą. Minėtas robo
tas kaštuoja gana daug, $5,00(\. 
Gi kam Grigaitis leis tokią su
mą pinigų jeigu lengvai galima 
gauti tokį paikšį kuris sako 
kad jis gali skridimą atlikti ir 
be roboto.

Šiomis dienomis skaitant 
“Naujienas” žmogus manytum 
jog Vaitkus jau tikrai įvykdė 
skridimą pasekmingai, gi tie
są pasakius iki šiol jis padarė 
šimtus neteisingų prižadėjimų, 
nesykį apvildamas rėmėjus ir 
publiką.

Aš nemėginsiu čia save tei
sinti, nes nematau kaltės. Ka
da ateis bandomoji diena tada 
visiems bus aišku kad mano 
bdvo teisybė. Jeigu Vaitkus su 
Grigaičiu mano kad jie ką nors 
užsipelnys skleisdami melus te
gul pelnosi, šiandien “Litua
nica II” kaštuoja nedaugiau 
$17,000. Kas atsitiko su ki
tais $21,000 iš tų surinktų 38 
tūkstančių dolarių, kurią teis
me buvo priversti prisipažinti 
surinkę? Atsakykit man tą, 
jus ALTASS ponai!

‘Grigaitis, kuris prisipažysta 
nieko nežinąs apie aviaciją, sa
ko jums buk “Lituanica II” 
esanti “moksliškas stebuklas”. 
-Gi aš jums sakau, miela visuo
mene, kad tas lėktuvas ir šian
dien yra įrengtas su kai ku
riais senais ir iš mados išėju
siais instrumentais. Vaitkus 
sudarkė visą lėktuvo prirengi- 
mą, už ką jis brangiai užmokės. 
Jis pažadėjo būtinai skristi 
pernai. Per visą žiemą ilsėjo
si ; ilsėsis vėl visą vasarą nie
ko nedirbęs ir neatlikęs, ir vis 
tik bus jam apmokama jo alga 
ir išlaidos. Grigaitis dabar no- 
romis-nenoromis turi girti Vai
tkų, kad ir žinodamas jog Vai
tkus yra silpnutis. Jeigu ka
da Vaitkus ir prisibaus išskris
ti jisai nieko naujo neatsieks. 
Įvykdymas bent kokio solo re
kordo su Vaitkum yra kvailio 
sapnas, žinoma, tas sapnas 
skamba gana garsiai ir Grigai
čiui apsimokėjo toks skelbimas, 
bet dar sykį sakau, ateis teisi

mos! diena.
Ką tas “Naujienų” vaikutis 

Vaitkus padarys ar ne išsitei- 
sinimui savęs prieš tūkstančius 
Lietuvių kurie taip gausingai 
rėmė mane iš pradžios, vienok 
aš norėčiau Vaitkų perspėt ne
skleisti melus ir nedaryti tuš
čių prižadėjimų toliau. Jeigu 
jis kada ir išskristų, man bus 
labai skaudu žinoti kad mano 
spalvomis — balta ir giliai gel
tona — skrenda melagis. Tos 
spalvos reiškia teisingumą ir 
drąsą. Aš jam patarčiau išsi
rinkti kokias kitas spalvas ku
rios geriau atitiktų jo ir jo vir
šininko tipui. Jeigu Vaitkaus 
arba Grigaičio gyslose tekėtų 
bent vienas lašas džentelmono 
kraujo jie prisipažintų prie sa
vo klaidų, ir garbei tos tautos 
kurią jie žemina perduotų lėk
tuvo vairus žmogui kuris gali 
ir yra pilnai pasirengęs tą skri
dimą įvykdyti. Tačiau pažys- 
tant juos abudu nesitikiu su
laukti iš jų jokio teisingumo 
nei sportiškumo.

Kaslink savęs, šis bus pas
kutinis mano raštas Lietuvių 
spaudai skridimo reikalu, iki 
tol kolei musų tarpe kiltų rei
kalas ir nuoširdus noras maty
ti tikrą, GYVAI SPARNUOTĄ 
Lietuvį sėkmingai suartinant 
šią šalį su musų brangia tėvy
ne Lietuva vienu tiesioginiu 
skridimu. Kitoki skridimai yra 
paprasti ir neturi jokios reikš
mės. Toks buvo Dariaus ir Gi
rėno pasiryžimas ir paskutinis 
testamentas.

J. R. James (Jonušas).

BEKONUS EKSPORTUOS 
ISPANIJON

Kaunas. — Italijoj lankęsis 
“Maisto” direktorius Lapenas 
baigęs derybas su Italais, dar 
užsuko Ispanijon, kur tariasi 
su didesnėmis importo firmo
mis del užpirkimo bekonų ir ki
tų mėšos produktų. “S.”

TAUPYKIT PO
SEPTINTOS

“Kai aš galiu su- 
niušt kainas, aš ne
bijau aikvoti ener
gijos”, sako Mae- 

Night Rate.

C
ENIAU bučiavo reikia sėdėti iki vidur-

nakčio norint telefonuoti j kitą miestą už 
žemas naktines kainas... .paskui padaryta 
nuo pusės po aštuonių... .DABAR JAU 
NUO SEPTINTOS. Jus galit sutaupyt pi
nigus telefonuojant ir dar nueiti gulti kar-
tu su vištomis.
Nuo setpintos valandos, vakaras dar vos te 
prasidėjęs. Vaikai dar nesumigę pasakyti 
“Heilo” savo diedukui, arba tėvui esančiam 
kelionėje. Draugai dar neišėjęs vakarinei! 
išeigon. Tikrai užtiksit juos namie. Ir 
jeigu pats turi kur vakare eiti, gali prieš iš
eisiant patelefonuot už mažus kaštus.

Gavimui žemos naktinės kai
nos, būtinai šauk numerį. Ne
prašyk kurio nors asmens. Jei 
nežinai numerio prašyk ope
ratorės jį gauti. Ji tą padarys 
noriai.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

AFTER

DULR. PIRMININKO ADV.
R. SKIPIČIO ATSISVEI

KINIMAS

Po 87 dienų mano kelionės 
po Ameriką, sėsdamas į laivą, 
kuris mane grąžins į Senąjį 
Pasaulį, laikau malonia parei
ga padėkoti visiems man padė
jusioms, vaišinusiems ir klau
siusiems mano kalbų.

Nepaprastai gilų įspūdį iš- 
sivežu iš tų meniškų parengi
mų kurie buvo ruošiami mano 
atsilankymo proga. Lietuviš
kos dainos, deklamacijos ir net 
Lietuviški šokiai, Kazimieriečių 
akademininkių meniškai atlik
ti, pasliks neišdildomai mano 
atmintyje.

'Labai esu dėkingas Lietuviš
kai spaudai, Lietuviškoms kul
tūrinėms, politinėms organiza
cijoms ii’ jų vadams, taip pat 
daugeliui pavienių asmenų, nes 
be šių visų paramos nei mažos 
dalelės man pavesto darbo ne
būčiau galėjęs atlikti.

Reikėtų nemažo pundo po- 
pierio kad surašius vardus ir 
pavardes tų žmonių kurie ma
ne vaišino, nakvino, vežiojo, 
geru žodžiu gelbėjo, gerų linkė
jimų nesigailėjo, maloniais, nu
švitusiais veidais sutiko ir pa
lydėjo. Negalėdamas kuo kitu 
už visą tai atsilyginti, prašau 
priimti iš manęs nuoširdžiau
sią padėką.

Labai prašau man atleisti jei 
kur esu suklydęs ar užmiršęs 
kokią pareigą atlikti. Atsaky
ti į visus laiškus, aplankyti vi
sų garbingų Lietuvių ir visų 
žymiųjų Lietuviškų įstaigų ki
tą sykį ir labai norėdamas ne
suspėjau. Labai gailiuosi kad 
iš didelio būrio talentingų ir 
Lietuvių tautai užsitarnavusių

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdekite 3c paš
to ženklelį atsakymui. 

menininkų del menkų piniginių 
išteklių vos- keletą jaunesnių ir 
ateičiai daug žadančių tegalė
jau užprašyti į Lietuvą. Trum
pas laikas ir lėšų stoka nelei
do kitaip pasielgti. Tą patį tu
riu pasakyti ir del sportininkų.

Prie šios progos linkiu vi
siems broliams ir sesutėms A- 
merikiečiams kuolaimingiausio 
gyvenimo Amerikoj, o kam ap
linkybės leidžia, greičiau gryž- 
ti į senąją Tėvynę Lietuvą.

Rapolas Skipitis.
Birželio 29, 1935 
New York.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo viduiių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypaiaškai mane galit matyt nuo 

9-—12 ryto ir 5—11 vakare)

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų 

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5G99
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SVEIKINTINAS SUMANYMAS!

Brooklyne, po keleto me
tų tautininkų nesusitarimo 
su senais “Vienybės” leidė
jais, kas padarė daug nuo
stolio tautinei idėjai ir kul
tūriškam darbui Brookly- 
no-New Yorko ir išdalies 
visos Amerikos Lietuviams, 
dabar pakilo graži ir svei
kintina. viltis.

Brooklyno tautininkai tu
rėjo sumanymą leisti savo 
laikraštį, ir tam tikslui kė
lė fondą, kuris išaugo iki 
poros tūkstančių dolarių.

Tačiau šiose dienose kon
ferencijoje šauktoje aptar
ti tautininkų laikraščio lei
dimą buvo pasiūlyta prisi
dėti prie “Vienybės” ir tuo 
budu sustiprinti tautininkų 
poziciją, vietoje dar labiau 
susiskaldyti, iš ko priešai 
galėtų dar daugiau pasi
naudoti.

Tautininkų konferencija 
išrinko komisiją pasitari
mui su “Vienybės” leidė
jais kas butų galima pada
ryti susijungimo žvilgsniu.

“Dirva” nuoširdžiai linki 
prieiti prie susitrimo ir 
dirbti bendrai. Asmenišku
mai tarp veikėjų privalo 
būti išlyginti ir užmiršti. 
Musų tautinė visuomenė iš 
musų nori vieningo darbo, 
o ne skaldymosi, polemikų 
ir ergelių. Dabar jau nėra 
gana laiko aikvojimui nie
kams — reikia’dirbti tuoki- 
mu.i ir palaikymui Lietuvių 
Lietuviais, nes kitos musų 
srovės tuoj baigs užsmaug
ti musų žmonėse Lietuvybę 
iki musų geri Lietuviai jau 
nenorės mirti Lietuviais!

Vyrai Brooklyniečiai! — 
“Dirva” prašo iš jūsų: tai
kykitės ir dirbkit visuome
nei, kuri iš musų laukia va
dovybes ir darbo!

Lietuva Suklaidinga iki 
Aukščiausio Laipsnio

“Antru skridimu” musų 
biznieriai socialistai suklai
dino Lietuvą net iki fana
tiškumo. Ne tik valdžia 
skiria tūkstančiais dolarius 
“antram skridimui”, nors 
jau ir taip toli perdaug pi
nigų tam reikalui surinkta, 
bęt Lietuvos laikraščiai už
puola Amerikos Lietuvių 
laikraščius, kurie nešoko į 
musų socialistų biznierių 
purvyną.

“Lietuvos Žinios” užpuo
la “Dirvą” ir jos redakto
rių ir “Margutį” ir jo re
daktorių, ir “Darbininką’.’, 
ir “Garsą” ir “Draugą”, 
buk šie laikraščiai kenkia 
“antram skridimui”.

“Liet. Žinios”, mus išba
rusios, pareiškia “antram 
sklidimui” tokio džiaugsmo 
lyg tai jau butų įvykę. ...

Ar mes “pakenkėm” “an
tram skridimui” ir kaip?

Pakenkimu skaitytus! ta
da jei “skridimui” butų rei
kėję surinkti $20,000, o bu
tų surinkta tik $10,000.

Dabar gi, skridimo pa
būklas kaštuoja tik $17,000. 
o surinkta net $38,000 ir 
dar vis “skridimas” neat
liekama, nors Lietuvoj kas
dien laikraščiai skelbia nu
statydami atskridimo laiką.

Mes “skridimo” įvykini- 
mui nekenkėm, tik perser- 
gčjom Amerikos Lietuvius 
ir nurodinėjom kad pinigai 
renkama ne skridimui tik 
Ghicagos socialistų bizne- 
liui gelbėti.

šitai]) esant, jeigu Vait
kus šiaip-taip ir išskristų, 
mes vistiek žinosim kad 
Lietuvių visuomenė buvo 
išnaudota iki aukščiausio

laipsnio, o skridimas dary
ta tik verstinai, sumanyto
jų išbėgimui nuo krimina- 
liškos atsakomybės prieš 
Suv. Valstijų pašto įstaty
mus.

Jeigu neturit ką geresnio 
mums užmesti, ponai re
daktoriai, tai kaltinkit mus 
už ‘blogą orą’, kuris ‘truk
do’ Vaitkui išskristi....

MYSLE. — Be kojų, be 
rankų, duris atidaro.

Vėjas.

Dirvos Redaktoriaus Pavaduotoja:

Adv. Nadas Rastenis, plačiai Amerikos Lietuvių tarpe ži
nomas tautininkas-sandarietis darbuotojas ir rašytojas, 
šiose dienose pradėjęs Clėvelande teisių praktiką, “Dir
vos” redaktoriui K. S. Karpiui išvažiuojant j Lietuvą, p. 
Rastenis paliekamas laikinu “Dirvos” redaktorium.

Skaistuolių skaistuolė ant slenksčio 
sustojus

Ir milžino veidą žavingai paglosčius 
Išbėgo už durų, kur mirga rytojus;
Plaukai jos auksiniai ir degantis ploščius 
Mėlynėj bematant kaip vaškas sutirpo. 
Giria atsiduso, lanka sukuždėjo;
Per plotus nuskrido gili malda varpo 
Sparnais Į nakvynę keliaujančio vėjo.

Ak, milžinas, dieną skaistuolės mylėtas, 
Jai staiga išbėgus, juokeliais nemirga; 
Apviltas, užgautas, veltui suvedžiotas, 
Sutiko likimą jis paneigto vergo. 
Kai kapos gražuolių čia pat glamonėja, 
Kapas mylimųjų bučiuoja ir glaudžia; 
Kai 
Kai 
Kai 
Kai
Kai viltis vaizduoja džiaugsmus nežadėtus, 
Kai prižadus pina sapnai žemės rojaus; 
Kai senas mėnulis globoja žvaigždynus, 
Sparnuočiai poruojasi, gėlės gašlauja, 
Lapuočiai ragauja rasos gardumynus, — 
Galingasai milžinas vienas vergauja. 
Ir plieno noragai krutinę jo rėžo, 
Ir medžio vylyčios jo kūną akėja, 
Ir kalvos ir pievos jo norus suvaržo — 
Ir dar žydriaveidė kitiems šviest išėjo!

Nadas Rastenis.

meilės ekstazija. sielas sparnuoja, 
širdys liepsnojančias pasakas audžia; 
akys žaibuoja aistra jaunų metų, 
mintys skrajoja Į laimę rytojaus,

MOTINA
Motina mano, brangi kaip siela, 
Kaip saulutė skaisti ir miela;
O, motinėle, esi man viena
Mano širdyje kiekvieną dieną.

Tavo man vardas kaip maldos žodis 
Būties klajonėj man kelią rodys, 
Gaivins per dienas kaip vanduo žuvį 
Mano kelionės klastingą būvį.

■ Jei kas dar liko manyje doro,
Gyventi, melstis ir dirbti noro, 
Išties sakau jums, tik per tą mielą 
Manyje gyvą motinos sielą!

Br. Rimša.

Permainos Lietuvos 
Diplomatijoje

Lietuvos laikraščiai pra
neša kad dabartinis Lietu
vos Generalinis Konsulas, 
Pulk. Povilas Žadeikis, ta
po paskirtas Lietuvos įga
liotu Ministeriu Washing
tone, Į vietą Balučio, kuris 
perkeltas i Londoną dau
giau metas laiko atgal. Iki 
šiol Ministerio pareigas ėjo 
Dr. Mikas Bagdonas, Lie
tuvos Pasiuntinybės sekre
torius.

Amerikos Lietuvius, ypač 
New Yorkiečius, surūpino 
kas bus paskirtas Generali
niu Konsulu Į vietą P. Ža- 
deikio.

Paskiausios žinios iš Lie
tuvos sako kad j tą vietą 
numatomas paskirti (gal 
jau ir paskirtas) užsienių 
reikalų ministerijos refe
rentas, Lietuvos žurnalistų 
sąjungos narys, Pr. Daily- 
dė.

Pranas Dailydė Generali
niu Konsulu labai tinka
mas, malonus, plačių pažiū
rų žmogus, ir be abejonės 
bus taip pat veiklus ir su
manus kaip P J Žadeikis. 
kuris atliko ir atlieka dide
lius darbus pašaliai savo 
tiesioginių pareigų, ko kiti 
musų diplomatai tankiai ne
sugeba, arba pridaro išei
viu. Lietuvių tarpe daugiau 
nesusipratimų, vietoj gero.

Kaip atmename, p. Žadei
kis 15 metų atgal, kartu su 
Vileišiu ir Kun. Žilium kė
lė Lietuvai Laisvės Pasko
lą. Dabar patenka Į Wa- 
shingtoną pats Lietuviams 
tą paskolą atmokėti....

Ragina Valdžia Paimti 
Gelžkelius savo Kontrolėn

Amerikos gelžkelių tar
nautojų visų šakų unijų 
viršininkai išnešė valdžiai 
reikalavimą kad ji paimtų į 
savo kontrolę visus Ameri
kos geležinkelius. Kongre
so reikalauja kad pasku
bintų pravesti tam tinka
mą įstatymą.

Amerikos gelžkeliai da
bartiniu laiku yra sunkioje 
finansinėje padėtyje. Biz
nis nepaprastai nupuolė iš 
priežasties nrivisimo auto
mobilių, autobusų ir lėktu
vų. Gelžkelių tarnautojai 
numato sau prastą ateitį 
jei gelžkelių biznis smuks 
ir toliau. Jie tiki kad val
džiai paėmus į savo rankas 
gelžkelius, jų padėtis butų 
tikresnė.

Kitose šalyse gelžkeliai 
beveik visada buvo valdžių 
nuosavybė. Nežinia kokia 
nauda butų Amerikai da
bar gelžkelius paėmus, ka
da. jų biznis taip sunyko.

Nesitcrliokit!
Komunistai savo suvažia

vime Clevelande nutarė ne
va siųsti keturis delegatus 
į Pasaulio Lietuvių Kon
gresą. Kodėl keturis? Na
gi todėl kad parodžius sa
vo akliems sekėjams jog 
reikės daug sudėti aukų jų 
neva kelionei! Aukų rinki
mui galo nebus!

Jie taipgi renka kokius 
ten parašus “reikalavimui” 
ko tai iš Lietuvos Preziden
to A. Smetonos.

Vykit tuos parašų rinkė
jus laukan, nesusitepkit sa
vo vardo pasirašydami ko
munistų “reikalavimuose”.

Butų .geriausia jei Lietu
va tokius puslaukinius gai
valus kokiais yra musų ko
munistai visai Į savo ribas 
neįsileistų.

Paėmė pinigų kontrolę. 
Federate valdžia pagaliau 
paėmė į savo rankas pini
gų leidimo kontrolę. Iki 
šiol popierinius pinigus iš
leisdavo ir federaliai ban
kai.

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

.. (Tęsinys iš pereito num.) 
' |b- ■------------ ---

Kunigaikštis susiraukė. Jo akyse žyb
telėjo pykčio ugnelė. Lupos reiškė pa- 

1 šaipą.
— Nebūk toks drąsus, — tarė jis.
— Žinau, viešpatie, kad esu tavo tar

nas. Bet man skauda širdį kai matau ta
ve ruošiantis padaryti klaidą....

— Kokią klaidą?!
— Ruošiesi kariauti su Maskva, val

dove?
— Tai klaida?.... Ar aš turiu akis 

užmerkęs žiūrėti kaip mano žentas daro 
sąmokslus su išdavikais Sviatoslavičiais? 
Gal dar privalau jam už tai padėkoti?!

— Ne, viešpatie. Smolenskiečiai tau 
ištikimi buvo ir pasiliks. Jie kovojo gre
ta tavęs ties Vorksla. Du Svietoslavičiai 
žuvo tavo vėliavą gindami. Su Maskva tu 
negali kariauti. Kunigaikštienė mokės su
taikyti tėvą su vyru. Viešpatie, — grau
dindamas kalbėjo Bielskus, — tavęs kito
kį žygiai laukia, 
kraštas vaitoja nuo kryžeivių. ! 
kraujuje maudomi. Jų sielvarto 
šiurpu patį dangų purto. Vaikų 
moterų gėda keršto šaukia.... 
viai visam pasauliui skelbia kad 
žmoniškos žudynės tavo paties 
mos! Ar begali šitai pakęsti?
di savo žmonių skundų? Ar negirdi savo 
sūnų šauksmo, jei neini keršyti?

Bielskus palietė opiausią Vytauto žai
zdą. Priminė jam dviejų jo sūnelių įkaitų 
mirtį pas kryžeivius. Jis nebeištvėrė — 
trenkė kumštini į stalą ir sušuko:

— Nutilk! Niekada nebuvau užmir
šęs ir neužmiršiu kruvinų savo ir mano 
tautos skriaudų. Kai išmuš keršto valan
da, kryžeiviai už jas visas skaudžiai atmo
kės. Maskvos aš neliesim Ruoštis dar 
nėra kariauti.... Iš kur tu patyrei kad 
Vokiečiai ketiną javus sulaikyti ir pasi
imti?

— Ištikimi žmonės man pranešė kad 
jie susitarę ties Nemuno žiotimis užpulti 
laivus. Karių ir jų ginklanešių busią ne
daug — užtektų jiems dešimties Totorių 
su kilpavirvėmis.

Bielskus smulkiai papasakojo tai ką 
buvo matęs per Totorių žaidimus. Jis nu
piešė nepaprastą senio Dželedino sunaus 
narsumą, stiprumą ir vikrumą. Pridūrė 
dar kad būrys tokių Totorių su kilpavir
vėmis daug galįs nuveikti kovoje su sun
kiais šarvuotais kryžeiviais.

Vytautas ilgai buvo 
kažką įtemptai galvojo, 
galvą ir tarė:

— Dažnokai užsuku 
bet niekada nesu matęs 

Reikės jis pažinti.

Žiūrėk, visas Lietuvos 
Žemaičiai 

aimanos 
kraujas, 
Kryžei- 
tos ne- 

laimina- 
Ar negir-

susimąstęs. Jis 
Gabaus pakėlė

į senį Dželediną, 
narsuolio jo sū

naus. KeiKes jis pažinti. O tau, bičiuli, 
dėkui už įspėjimą ir gerus patarimus. Kry
žeivių aš visa širdimi nekenčiu. Mano 
krūtinė keršto geismu liepsnoja. Tačiau 
aš tuo tarpu visa privalau slėpti ir tyliai 
ruoštis. . . . Kai išmuš valanda, kai aš bu
siu įsitikinęs jog sutriuškinsiu amžinojo 
priešo galybę ir galutinai atpalaiduosiu sa
vo tautą iš nepakenčiamo jungo, tada aš 
visus sukelsiu. Tada visus pašauksiu į 
paskutinę, į lemiamą kovą. Tepadeda man 
Dievas!

— Amen! — atsakė Bielskus.
Vytautas apkabino Bielskų ir, triskart 

jį pabučiavęs, tarė:
— Eik pasilsėti.... Rytoj priimsiu 

magistro pasiuntinius. Atvyk ir tu.
Vytautas pasiliko vienas. Ilgai sėdė

jo giliai susimąstęs. Ilgai rymojo. Pilyje 
senai buvo užgesę visi žiburiai. Visi mie
gojo apgaubti nakties tamsybių. Tiktai 
ežero bangos tyliai ūžė. Pasakojo niau
riai piliai kažkokias paslaptis.

Staiga kažkas švelniai palietė Vytau
to petį. Vytautas krūptelėjo ir atsigręžė.-

— A, tai tu, Onele? — tarė jis. — Dė
kui kad atėjai. Mane kankina baisios min
tys. Man vaidinasi visokios nelaimės. 
Akyse rodosi nekalti musų vaikeliai, mirš
tą nuo Vokiečių nuodų. Negaliu nurimti. 
Onele....

— Tu vėl juos atsimeni. ... Gal taip 
Dievas norėjo.... Aš maldoje skandinu 
savo gėlą. Pasimelsk ir tu, — Vytauto 
žmona, kunigaikštienė Ona, skausmingai 
atsiduso ir parodė kampe baltuojantį Išga
nytoją ant kryžiaus.

— Aš nebegaliu nei melstis. Rytoj 
vėl turiu žiūrėti į tuos žalčius. Vėl turiu

su jais kalbėtis, klausytis klastingų jų kal
bų....

— “Ir atleisk jiems jų kaltes....” - 
sukuždėjo kunigaikštienė.

— Jiems atleisti?! O ne, negaliu! Jei 
aš atleisčiau, mano tauta mane prakeiktų,

— Ar vėl kokios blogos žinios? — ne
ramiai klausė Ona.

— Neramu visame krašte.... Žemai
čiai kyla. Patys stoja į mirštamą kovą, 
nebepakeldami jungo. Ir aš eičiau jiems 
į pagalbą. Tik dar vienas neįveikčiau, o 
gėdos nenoriu,. Aš turiu laimėti! Talki
ninkų man reikia. Jogaila padėtų, tik 
Lenkai bijo karo. O čia žentas kažką ma
no. Skirgaila Kijeve nerimsta.... Bet 
aš jau apie visa tai galvoju. Parašyk mu
sų dukrelei Sofijai į Maskvą kad aš siun
čiu pulkus į Smolenską ir pats tenai vyk
stu .... Maskvoj supras ką tai reiškia. 
Aš parašysiu Jogailai. Išsiųsiu pasiunti
nius į brolį Vingėlą, kad jis išvytų ordino 
pasiuntinius. Pas save gi iškilmingai pri
imsiu magistro atstovus.... Užtrukdysiu 
juos, o paskui.... žiūrėsime.

Tai taręs, jis pašaukė tarną ir liepė 
užžiebti žvakes. Atsisveikino žmoną, ku
riai liepė eiti ilsėtis. Tada pats įnyko ra
šyt laiškus ant didelių pergamento lakštų. 
Vytautas dėjosi ruošias į karą su Smo
lensku. Tai teikė progos sukviesti talki
ninkų, sudaryti sau didelę kariumenę. Or
dino šnipai Lietuvoje turėjo būti suklaidin
ti gudraus gando apie Vytauto vaidus su 
Rusais.

Norėdamas suorganizuoti galutinį ka
rą su kryžeiviais, Vytautas dabar sumanė 
sukelti visą Lietuvą. Jis nutarė pasikvies
ti į talką ir Jogailą, ir Totorius, ir visus 
priklausomus Rusų kunigaikščius. Bet or
dinas neturėjo suprasti kad karas ruošia
mas prieš jį. ...

Rytui auštant trys pasiuntiniai gavo 
Vytauto laiškus, suvyniotus ritiniukais ir 
užspaustus Lietuvos antspaudais. Pasiun
tiniai tuojau išvyko į tris priešingas šalis. 
Jiems buvo liepta skubėti ir būtinai įteikti 
aiškus tiems kam jie buvo rašyti.

Trumpai temiegojo tą naktį Vytau
tas. Vos pirmieji saulės spinduliai nušvie
tė baltą pilies bokštą, jau sugaudė armo- 
tos balsas. Taip buvo pranešama apie or
dino pasiuntinių atvykimą.

Iškilmingai anuotoms gaudžiant, bu
vo įvesti į pilį kryžiaus ritieriai. Jie no
rėjo kuogreičiausia atlikti savo uždavinį 
ir gryžti. Tačiau Vytautas delsė. Po dvie- 
ų gi savaičių išvyko į Vilnių, patyręs kad 

ten susirgus jo dukrelė. Vokiečiai buvo 
nepatenkinti. Jie buvo griežtai prižiūri
mi, tvirtų pilies sienų ir gilaus ežero at
skirti ir visai nesuprasdami Vytauto pa
siryžimų ir galvojimų.

(Bus daugiau)

savo seserį, kuri norėjo išduoti 
tėvų nenugalimu pilį.

skaityti, ir svarbi istoriniu at-

Rusnės Kunigas nužudo 
priešams savo

Ši ypatinga, smagi 
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada žuvčdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že- 

"mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
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Lietuvos Karo Invalidu 
Gyvenimas

Kaunas. — Tuoj po didžiojo 
karo ir po Lietuvos laisvės ko
vų atsirado apie 2500 karo in
validų. Tačiau iki šio laiko 
daug j ii jau mirė. Dabar ne
priklausomoje Lietuvoje yra 
apie 1500 karo invalidų. Jau 
pirmaisiais nepriklausomo gy
venimo metais reikėjo rūpintis 
karo invalidi] globa, nes šie vy-
rai, sveikatos ir kai kurių kū
no dalių nustoję mūšio laukuo
se, neturėjo kur galvos pri
glausti. Tuojau buvo sudary
tas karo invalidams šelpti ko
mitetas.

1922 metais buvo įsteigta 
pirmutinės karo invalidų dirb
tuves: rūbų siuvykla, kepurių 
gamykla ir batų siuvykla, o 
1923 metais dar ir graverių 
dirbtuvė. 1922 m. buvo įstei
gta karo invalidų išdirbinių 
krautuvė. Visos šios įmonės 
kūrėsi ir greitai plėtėsi. Vis
kas pose buvo ir tebėra dirba
ma biznio pamatais. Jos duo
da gražaus pelno. Pav. 1933 
m. invalidų dirbtuvės davė apie 
litų gryno pelno, o 1934 m — 
90,000 litų pelnų.

1932 n . Kaune pastatyta tri
jų aukštų mūrinis namas, ku
riam sutilpo visos invalidų dir
btuvės, bendrabutis, raštinė ir 
skaitykla.

Turėdamas jau nemažą pini
gų sumą sutaupęs, invalidams 
šelpti komitetas sumanė pasta
tyti Kaune dar vienus gerus 
gyvenamus namus, kurie duo
tų pelno, šis namas baigtas 
statyti Birželio 1 d. Iš šio na
mo karo invalidai turės pelno 
apie 10,000 per metus. Be to, 
kasmet invalidams šelpti komi
tetas gauna iš valstybės iždo 
paramos. Jau daugelis karo 
invalidi] aprūpinta pensijomis.

Ee to, nemažam skaičiui jų ko
mitetas davė gerai apmokamo 
darbo, žodžiu, visi Lietuvos ka
ro invalidai jau gana gerai ap; 
rūpinti medeginiai. Dabar dai 
norima geriau aprūpinti ir jų 
šalmas. Tsb.

Kaip Kaunas Kovoja su 
Nedarbu

Kaunas. — Lietuvoje didelio 
nedarbo klausimo nėra, žmo
nės norintieji dirbti ir bent pa
prastam pragyvenimui uždirbti 
darbo beveik visada susiranda. 
Tiesa, žiemos metu bedarbių 
skaičius miestuose žymiai di
desnis negu vasarą. Anksčiau 
kol nebuvo ekonominių sunku
mų ir kol buvo gyva miesto 
statyba, vasaromis bedarbių vi
sai nebūdavo. Vasaros metu 
keli šimtai žmonių gauna dar
bo prie miestų tvarkymo, gat
vių grindimo ir tt. Reikia pa
žymėti kad Kaune bedarbių 
skaičiui padidino žmonių verži
masis iš kaimų i miestus. Mat, 
žmonės mano kad mieste gali
ma gauti lengvesnių ir pelnin
gesnių darbų.

Su tokiu kaimo darbininkui 
veržimusi į miestą, Kauno mie
sto savivaldybė pradėjo griež
tesnę kovą. Ji paskelbė Įsaky
mą kad Kaune darbo gauti ga-I 
lės tik tokie žmonės kurie Kati- 
ne yra išgyvenę nemažiau kaip 
tris metus. Toks veržimasis iš 
kaimo Į miestą yra nesveikas, 
nes Lietuvoje ūkininkams va
sarą darbininkų net trūksta,

Esamiems bedarbiams savi
valdybė darbo gana gferokai 
parūpina. Tvarkomi Kauno 
kalnų šlaitai, stiprinama Ne
muno ir Neries santaka, me
džiu ir asfaltu grindžiama gat
vės, ir tt. Kauno miesto savi
valdybės darbininkai per dieną 
uždirba apie 3—4 litus. Tsb.
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SULYG MUSU PLANO

S A V A I T i N I S 
LAIŠKAS

Senator James Metzenbaum

JAMES METZENBAUM

VIETINES ŽINIOS
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M. E. HORN
WHITEHAVEN MEMORIAL PARK 

1004 Hanna Bldg, 
PRospect 7270

arba kreipkitės Į musų atstovus 
Juozas Šilingas Jonas Shears
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į‘ REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į. "a< Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į 
S tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- $ 
? sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
”2 miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į 
£ Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate £
C ir Apdraudos Agentūra

i P. P. MULIOEIS |
1° 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

j WILKELIS FUNERAL HOME j
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
I norintiems kambarius duodame veltui.
j Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok Į 
i musij patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems I lygtis, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ' 
deraiškas.

HEnderson 9292 |

BUVO LIUOSYEŪ
Kuomet šios šalies įsteigėjai pa

siryžo iškovoti sau liuosybę, jie ėjo 
link tavo tikslo su viltimi gauti lai
svę ir nepriklausomybe kiekvienam 
žmogui gyvenančiam Naujosios An- 
gliios Kolonijose.

Pasekmėje didelio Revoliucijinio 
Karo, jie savo tikslą atsiekė.

Tokiu budu, kuomet nauja šalis— 
Suvienytos Valstijos Amerikoje — 
tapo įsteigta, ji buvo ištikro laisva 
ir nepriklausoma tauta. /

Už tą didelį pirintakunų pasišven
timą ir pastangas, Amerikos žmonės 
ir dabar yra dėkingi ir su pagarba 
atsineša į juos.

Žmonės Savu Noru Išsižada 
Savo Teisią

Maži kaimeliai išaugo i didelius 
miestui’, prekybos centrus ir garsias 
vietas, apimdami milijonus gyven
toju.

šiame persitvarkyme, nelaimei, 
pradėjo labiau ir labiau apsireikšti 
suvaržymas žmonių leisiu.

Vienas Patvarkymas ir vienas Įs
tatymas po kito buvo įvedama ap- 
varžymui teisių tų pačių žmonių ku
rie sudarė miestus ir kaimus.

Tie įstatymai ir tie suvaržymai, 
tačiau, yra gerovei ir naudai dau
gybės, taigi tikrenybėje mes netu
rim reikalo nusiskųsti del to ir no
riai tam pasiduodant, kadangi mes 
pripažystam jog suvaržydami savo 
nekurtas teises mes t”omi pageri
nant bendra dalykų padėtį.

Ne Taip Laisvi Dabar
Iš kitos pusės, ne tuo atžvilgiu 

kaip mes paskirai išsižadėjome sa
vo tūlų teisių visuotinai gerovei, 
ištiko taip kad mes ir toliau išsiža
dėjom savo teisių, svarbiausia ka
dangi tam tikri interesai, grupės ir 
paskiri asmenys visoje šalyje pasi
griebė tvarkyti valdymą šalies taip 
i,.-.ij’. reilti'au i> ju tikslai, nustaty- 
t: vi.’tiomcr.ū; reikalus kad gelbėtu 
jų naudai ir suvaržyti bei apsun
kinti žmonių teises ir laisves.

Taip yra gal but todėl kad be
veik kiekvienas yra užsiėmęs savo 
paprastai: rūpesčiais ir darais ir 
turi labai mažai laiko arba visai 
neturi atkreipti domės į visuomeniš- 
kk gerovę.

Gal but, iš kitos pusės, daug ne- 
sidomėjimo visuomeniškais reika
lais paeina del to kad daugelis žmo
nių mano jogei jokia partija nėra 
užtektinai plati ir rūpestinga žmo
nių reikalams.

Tautų gyvenimo, kaip ir gyveni
me parkirtt asmenų, yra dideli ra
tai ir dideli judėjimai.

Kas gali pasakyti kad visai trum
pu laiku žmonėms bus vėl grąžinta 
ta uati nepriklausomybė ir liuosy- 
bė kuri gyvavo pirmuose meluose 
kuomet ši šalis buvo įsteigta ?

SERGA “Dirvos” geras prie- 
telius ir rėmėjas, Kazimieras 
Grigalius. Linkėtina greitai pa
sitaisyti.

APSIVEDĖ. Liepos G d. su
ėjo Į šeimynini gyvenimą pla
čiai žinomas Clevelando Akro- 
nietis, Ignas Hollišius, Akrono 
Lietuvių Draugiško Klubo cho
ro vadas, su Clevelandiete p-le 
Frances Urbšaite. šliubas at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje, o 
vestuvių pokilis jaunosios na
muose.

Pokilyj dalyvavo abiejų jau- 
navedžiii giminės ir draugai iš 
Akrono, vietiniai ir iš kitų 
miestų.

Abu jaunavedžiai buvo veik-' 
lųs jaunimo kultūriniame gy
venime ir pasižada darbuotis 
ir ateityje. Ignas jau ruošia 
naują dainą savo sekančiam 
pasirodymui koncertiniam pro- 
grame. Iki šiol jis su savo bro
liu Petru dainuodavo “Mudu du 
broliukai, abu neženoti. ... ”

Jaunavedžiai išvažiavo ant 
“honeymoon” ir sugryžę apsi- , 
gyvens Akrone, Hollišių nuosa- 
vuose namuose. Linkime jau
nai porelei, geriems “Dirvos” 
draugams, gražiausio sugyve
nimo.

BAIGĖ MOKYKLĄ. Jonas 
šmigelskis, Prano Vištarto po
sūnis, baigė Clinton agrikultū
ros ir paukščių auginimo kole
giją. Iš 400 mokinių jis buvo 
pirmutinis, gavo diplomą su pa
gyrimu. Po to laikė valdiškus 
kvo tikus, laimingai praėjo ir 
tuoj federalė valdžia jį pasky
rė deputatu į Long Island, N. 
Y., su alga pradžioje §160 mė
nesiui. Prieš stojant darban, 
Pranas atvažiavo atlankyti sa
vo namiškius.

Jo motina ir patėvis Vištartas 
yra ilgalaikiniai “Dirvos” skai
tytojai, gyvena 1328 E. 55 St. 
Smagu kad taip išauklėtas sū
nūs, biednų tėvų, pasiekęs auk
štesnį mokslą, gauna svarbią 
valdišką vietą. Rep.

DIDELIS SPEKTAKLIS STA- 
DIUME

The Prosperity Pageant — 
Gerovės Grąžinimo Iškilmė- — 
Clevelando Stadiume trečiadie
nio vakare, Liepos 17 d., nuo 
7:30 vai., bus vienas iš įspū
dingiausių nuotikių Woman’s 
Benefit Association istorijoje. 
Toje organizacijoje yra virš 
215,000 narių!, kuri yra pašal- 
pinė moterė organizacija, vei
kianti Suvienytose Valstijose 
ir Kanadoje ir joje priklauso 
narių iš 40 tautų.

Vyriausias prezidentas, Eina

JAUNOSIOS BIRUTĖS vaikai ir mergaitės laikę eiseno: Liepos 3 d. WJAY radio stoties surengtame 
parade Clevelando gatvėmis. Fotografija gauta iš The Cleveland News.

, suteikė jai keletą introduk'ci-' Kalbinkit savo draugus skaity
ėst Mi.ler, kun tą organiza- -u su ■vyashingtonicčiais ir Bal- i “Dirva” — jie turės sau di 

ciją įsteigė ir yra jos preziaen- tfmoriečiais. i deiio pasitenkinimo iš jos.
tu nuo pradžios iki dabar bė
gyje jos 43 metų gyvavimo, 
užkviečia visų tautų žmones 
atsilankyti ir dalyvauti Stadiu
me pamatyti tą milžinišką da
lyką.

įžanga Į Stadiumą visai ne
mokamai. Tikietus dykai ga
lite gauti “Dirvos” Adminis
tracijoje.

APSIVEDĖ. Birželio 15 d. 
Antanas Čiutele su Katre Te- 
nikyte. šliubą davė Kun. Ka- 
ružiškis. Vestuvių pokilis at
sibuvo p. Kundrotų namuose, 
kur jaunoji gyveno. Po vestu
vių poni čiutelienė išvažiavo į 
Lietuvą, į Gudelių k., Pilviškių 
par., aplankyti savo tėvelius ir 
savo gimtini kraštą. Gryš ne
ilgo. Išleistuves Lietuvon jai 
surengė kita teta, M. šmigcls- 
kienė-Vištartienė. Rep.

CLEVELANDIETĖ Į WASH- 
INGTONĄ. P-lė Olga Raga- 
žinskaitė, 6711 Linnwood avė., 
Liepos 9 d. išvyko Į Washing
ton, D. C., kur g'avo darbą Su
vienyti] Valstijų Iždo Depart- 
mente. Adv. Nadas Rastenis

Į DEI/BA C. JAKUBS i 
x (JAKUEAUSKIENe — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Ę 
= Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų § 

kambarius leidžiame dykai. -
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit E 

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

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. S
i 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
**iiitiii!>!iii!giiiiiii!iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiini:iii!iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiuiiiiniiiiiiitiiiftiiiiii;r

ne

Namo.

Address

The G. A. Boockling Co., Cedar Point, Sandusky, Ohio.

Please send me, without obligation, your new folder on Cedar Point.

Enjoy a happy vacation at "The Playground of theGraatlakes"—Junel5toSep5.2 

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

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, at mod
erate rates. Finest Bathing Beach in the world, so gradual in slope, a 
child can enjoy it in safety. There’s Fishing, Golf, Tennis, Dancing... 
endless attractions for young and old. Our Midway is filled with the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informa I as you desire, even io Picnic Grounds. 

AUTO TOURISTS.. plan your įourney with a delightful stay al Cedar Point. Ideal fora day, 
a week-end oryourentire vacation. Free parking space for6000cars. Ample garage spdee. 

Reached by rail, interurban or busses to Sandusky; or by auto, Ohio. Route 2, 
U. S. Route 6, or by steamer. “Goodtimo”

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

iškraustys j virtuvę

Baime karštos virtuvės negali rūpinti šeiminin
kės kuri turi Elektrišką Roaster, šis moderniš
kas, kilnojamas Elektriškas keptuvais aptaisytas 
t:iip kad šiluma neišeina Į kambarį bet eina ant 
kepamo maisto.
Neprakaituokit prie karšto pečiaus stengdamosi 
pagaminti šeimai skanius valgius. Įsigykit Elek
trišką RosterĮ dabar, kuriuo galima pagaminti vi
są valgį, ir jauskitės linksma ir nenuvargus—tuo 
tarpu skanus valgis dabins jusli stalą.

ELEKTRIŠKU ROASTERJU KEPTA
VIŠTA

Supjaustyt i mažas dalis jauną vištą, sveriančią nuo t ’/z 
iki 2*Ą svarą. Susudyt, supipiruot ir apibarstyt miltais* 
Jšildyt Roasterj aukštame per 20 min-ttu. Ištepi sviestu. 
Sudėt vištą j Roasteri panidinimui. Reildia nuo 45 min. 
iki 1 valandos, aukštam karštyj. Kai ruduoja, perkeisti 
šmotus nuo kraštu i vidurį.
Kai gana, paruduoja, dadėt 1 puoduką verdančio vandens 
ir kepint žemam karštyj per </j valandos. Išimt vištie
ną, ir patiršjint sesą miltais ir vandeniu. Tai ir viskas.

DYKAI KNYGELE
“Cool Kitchen Recipes” su daug nauju,
Įdomiu, lengvu nurodymu ir patarimų 
lengvesniam valgių gaminimui. Prašy
kit sau kopijos dykai ir Electrical Lea
gue. štai vienas nurodymas kaip leng
vai pasigaminti su Electric Roaster:

51ektriškas Casserole yra kitas Elektriškas Mais
te gaminimui padaras kuris teikia jums visą pa
togumą. Casserole galima naudoti ant pat stalo 
pasigaminimui šiaip sau paprasto valgio.

THE ELECTRICAL LEAGUE
EXHIBIT OPEN WEEKDAYS 9 TO 5 o ADMISSION FREE o NOTHING FOR SALE 

BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 13TH FLOOR o PROSPECT NEAR ONTARIO

-7--—r - ;,v! —7
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Redaktoriaus Išleistuvė
Ketv. Liepos 18

“Dirvos” 
Karpiaus į 
ir atsisveikinimo banketas bus 
jau ateinantį ketvirtadienį, 18 
d. Liepos, Lietuvių salėj, 6835 
Superior avė. Pokilio pradžia 
bus 7:30 vai., kada prasidės 
smagus šokiai; gros Jono Apa
naičio orkestras. Kiek vėliau, 
prasidės vakarienė su trumpo-j 
mis kalbomis ir gražiu progra
mų. Po programo vėl bus šo
kiai. Bilietai į banketą tiktai 
$1.00. Visi prašomi pasiteng- 
ti bilietus ąsigyti iškalno. Jie 
gaunami “Dirvos” administra
cijoj ir pas rengimo komisijos 
narius.

Kartu su išleistuvėmis dar 
bus paminėjimas 25 metų su
kaktuvių jo darbavimosi lite
ratūros dirvoje.

Kadangi p. Karpius yra daug 
pasidarbavęs Clevelande 
same 
jime, 
kinių 
vau t i 

šia 
niams 
viams 
leistuvių dienos.

redaktoriaus K. S. 
Lietuvą išleistuvių

ir vi
jų dė- 
aplin- 
daly-

Amerikos Lietuvių 
daugybė vietos ir 
Lietuviu rengiasi 

šiame bankete, 
proga primename 
ir aplinkiniams 
nepamiršti minėtos iš- 

Jonas Jarus.

vieti-
Lietu-

LIETUVIŲ SALĖS ŠĖRI- 
NINKAMS. Lietuvių apatines 
salės išgražinimo darbas jau 
tuoj bus pradėtas ir baigtas. 
Galutinam visų raportų išklau
symui 
kiama 
kimas 
pos 16 
8 vai. 
kiek tam tikslui pinigų surin
kta ir kiek dar truks darbo už
baigimui. Ypač prašomi atei
ti medžio apdirbėjai (karpen- 
teriai), nes reikalinga jų 
sutaupymui salei pinigų.

Kviečia Direktoriai ir

ir talkos gavimui šau- 
visų šėrininkų susirin- 
antradienio vakare, Lie- 
d., Lietuvių salėje, nuo 
vakare lygiai. Išgirsite

talka

Kom.

sutei- 
redak-

Dalyvaukit ‘Dirvos’ Reduktoriaus K. S. Karpiaus 
IŠLEISTUVIŲ BANKETE 

Ketvirtadienj, Liepos-July 18 d. 
LIETUVIŲ SALĖJE

6835 Superior Ave. Pradžia 7:30 vakare

Trumpas programas — Vakarienė — šokiai iki vėlumai
Tikietas $1.00 ypatai

SLA. 14-TA KUOPA 
kė įgaliojimą “Dirvos” 
toriui K. S. Karpiui atstovauti 
ją Pasaulio Lietuvių Kongrese 
ir paskyrė iš iždo $15 prie jo 
keliones lėšų.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja suteikia įgaliojimą Juozui P. 
Garmui būti atstovu 
se.

Iš Clevelando trečias 
tas įgaliotas Lietuvių 
Buto iždininkas K. 
kuris rengėsi kiek anksčiau iš
važiuoti, bet del duonos išve
žioto jų streiko dar išvažiavi
mą atidėjo.

Prie tų, su “Dirvos” redak
torium kartu rengiasi važiuoti 
biznierius Benediktas Velička, 
p. Kubilienė ir dar kaip kas.

Kurie 
čiais ir 
“Dirvos’ 
d., dar gali spėti išsirenkti.

Kreipkitės į “Dirvos” agen
tūrą.

GRAŽUS ADV. N. RASTE- 
NIO PRIĖMIMAS. Sekmadie
nį, Liepos 7 d., pp. Baltrukonių 
namuose, Bacchus Cafe, atsi
buvo gražus banketas priėmi
mui į Clevelandą naujo žymaus 
Amerikos Lietuvių veikėjo, Ad
vokato Nado Rastenio iš Balti- 
morės. Kartu dalyvavo ir p. 
Julė Rastenienė-Baltrukoniutė, 
ir ta pačia proga palinkėta ge
rų pasekmių naujam advokatui, 
Jurgiui Baltrukoniui, kuris su 
p. Rasteniu atsidarė teisių ofi
są 1102 Public Square Bldg.

Po vakarienės, buvo kalbos, 
kurias pradėjo rengimo komi
sijos pirmininkas A. M. Praš
kevičius, pasakydamas gražią 
įžanginę kalbą, paskui perstatė 
toastmasteriu “Dirvos” redak
torių p. Karpių. Išeilės kalbė
li buvo perstatyti: P. P. Mulio- 
lis, Adv. George Jakubs, Dr. F. 
M. Lait, Adv. P. V. Česnulis, 
Jonas DeRighter, Adv. Jurgis 
Baltrukonis, Dr. A. J. Kazlauc- 
kas, Inž. P. Skukas, Dr. J. T. 
Vitkus, poni Rastenienė, Adv. 
Rastenis, ir taipgi p. Greičienė 
ir Vincas Greičius.

Buvo perstatytos dvi vieš
nios, panelės Lilija Geležiutė iš 
Baltimorės, muzikos 
ja, ir Rožė Lukoševičiutė 
Youngs lowrio. 
Rastenienė ir 
čiutė, p-lei Geležiutei akompa
nuojant, padainavo, 
ležiutė paskambino 
ir prie to ji dar 
“Leiskit į Tėvynę”, 
sudainavo.

šioje vakarienėje 
pranešė dalyviams jog

Lietuvą palieka 
“Dirvos” redak-

Liet. Republikonų Klu
bo Piknikas Liepos 14
Lietuvių Republikonų Klu

bas rengia puikų išvažiavimą 
šį sekmadienį, Liepos-July 14, 
Uarpies farmoj, prie Solon rd., 
Bedford, Ohio. Įžanga visiems 
nemokamai; alus parsiduos pi
giai, už 50 centų gausit net 75 
centų vertės tikietu. Kas ne
turi savo automobilio gali at
eiti prie Lietuvių salės, iš kur 
busas paims ir nuveš ir parveš 
tik už 25c. Busas 
prieš pietus.

Visi atvažiuokit 
žinkit su businčiu 
mayoru, Mr. Burton. 
(Apg.) Komisija.

išeis 11:30

ir susipa- 
Clevelando

LIETUVOS BONŲ REIKALE 
Kurie norite prailginti sa
vo turimus Lietuvos Lais
vės Paskolos bonus gavi
mui už juos nuošimčio, ar
ba apmokėjimo už bonus 
visų pinigų, kreipkitės į 
“Dirvos” Administraciją, 
atsinešdami bonus.

Kongre-

delega- 
Vaizbos 

Obelienis,

yra Amerikos pilie- 
n orėtų išvažiuoti su 
ekskursija Liepos 26

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 5-to pusi.

mokyto- 
iš 

Paskiau, poni 
Rožė Lukoševi-

P-lė Ge- 
pianu solo, 
paskambino 

publikaką

P- Karpius 
pats iš-

MIRĖ. Liepos 4 d. mirė Ta
mošius Stepšys, apie 45 m. am
žiaus, nuo ■ 8207 Korman avė. 
Liko žmona, sūnūs ir duktė.

Velionis iš Lietuvos paėjo: 
Bajoriškių k., Veprių p., Kau
no ap. Amerikoje ir Clevelan
de išgyveno apie 26 metus.

Palaidotas Liepos 8 d., iš šv. 
Jurgio bažnyčios. Laidotuvė
mis rūpinosi graborė Adelė Ja
kubauskienė.

važiuodamas į 
Adv. Rastenį 
torium.

Sveikinimo
Svečiams po vakarienės ir 

kalbų ir dainų besilinksminant, 
gauta telegramas iš Baltimo- 
rės nuo J. S. Galinaičio, sekan
čio turinio:

“Sveikinu ir linkiu jums vi
sokių laimių kokias tik 
gali išreikšti, kad jums 
je šviestų saulutė tame 
me mieste, kur Lietuvių 
jungiasi su darbais, 
siunčiu geriausius 
K. S. Karpiui ir 
konių šeimai”.

Šis sveikinimas buvo 
džiaugsmingai sutiktas.

Telegramas 
vakarienės

žodžiai 
ateity- 
nauja- 
dvasia 
Taipgi 

linkėjimus 
visai Baltru-

visų

KITAS “DIRVOS” numeris 
išeis diena anksčiau: kurie pa
vieniais numeriais perka galės 
gauti trečiadienio pavakare, o 
paštu siunčiamą laikraštį gaus 
ketvirtadienio rytą.

B S

MIRĖ. Liepos 4 d. mirė se
na Clevelando gyventoja, Kas
tancija Gurklienė, nuo 9121 
Fuller avė. Palaidota Liepos 8 
d. Highland Park kapinėse.

Paliko dideliame nusiminime 
vyras, Juozas, trys dukterys, 
Kastancija, Juzė, Bronė Eitu
tienė, ir sūnūs Petras, gyve
nantis Midland, Mich. Vaikai 
visi suaugę, gražiai Lietuviškai 
išauklėti.

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Joniunų k., Subačiaus par., Pa
nevėžio ap. Ten Lietuvoje gy
vena jos su broliai, 
Bronius Petruliai, 
turėjo dvi seseris, 
Tėvelienę ir Adelę Timinskie- 
nę.

Amerikon atvažiavo 32 metai 
atgal, Clevelande išgyveno ar
ti 30 metų.

Velionė ir visa jų šeima bu
vo “Dirvos” skaitytojai.

Laidotuvėmis rūpinosi Nik. 
Wilkelis.

Lai buna jai lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėje.

Kazys ir 
Clevelande
Antaniną

UNCENSORED 
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?
There’ll come a day!....and this 

happens to be it. After being stall
ed off and off and off, in fact so 
long that you were beginning to 
think the “Youths Forum” wasn’t so 
bad after all, here I come back to 
despoil the peaceful serenity it has 
been enjoying, without my scoops.

Even though I am making a brave 
attempt to bring you some good 
and perhaps humorous newsy bits, 
I’m afraid it will fall short, due to 
the constant pounding, hounding, 
haunting, tantalizing trailing of the 
(better-than the Canadian mounties) 
“The Shadow.” Oh! what a life, 
every move, every step—there it 
was. Even my dreams were dis
rupted by the ruthless sleuthing of 
this “Whatzit”.

For want of something better to 
do let’s read what occured at—

GENEVIEVE PETRAITIS’ 
BIRTHDAY PARTY

Call For—
Even though Eddie Noreck, wasn’t 

exactly the life of the party, he 
appeared to go over quite well with 
the girls. Eddie’s a likable chap, 
methinks, and I guess the girls had 
the same idea.
Curses I—

As all parties go, “spinning the 
bottle” also had a place of promi
nence at this affair. But out of 
the 999 times it was spun and 39 
times that seats were changed.... 
Eleanore Vilchinskas, just couldn’t 
make it stop her way. And maybe 
you think this wasn’t a jolt to all 
the laddies at the party.
Rare—

A rapidly fading characteristic is 
blushing, but for a pretty sample 
of this trait, Stella Enchius walked 
away with all honors. O’ how those 
cheeks would flush when she was 
called upon to perform. Just like 
a thermometer taken from an ice 
box into the heat.
Lig Hand—

That’s exactly what our Miss 
Genevieve Petraitis deserves for the 
manner in which she can play hos
tess, at such an early age, and a 
pretty hostess at that, if I may say 
so. She’s one lass who knows when, 
where, how, why, and what for.... 
when it comes to entertaining.

o o o o

Now for a brief resume of fleet- 
'ng events .and passing comments 
at the ‘Event of Events’—

THE HOLLISH WEDDING.
Still Another—

Yes Hank, now you and the rest 
of your crew will enjoy the help 
of another snooper, since you took 
unto yourself a wife. She’ll be a 
great help, you know when she 
comes to Cleveland to visit her rel
atives, she can pick up scoops. But 
hold on, mebbe I’m thinking ahead 
of you, and giving you warped brain 
ideas.
Hyah’ Stranger—

It was a pleasure indeed, at least 
for me, to again see our long miss
ing (usually good for a scoop) Al
dona Wilkelis and hubby. On this 
particular occasion she dindn’t seem

lo do much, unless it was I who 
was doing the doings, that I missed 
ap. Anynow it was a pleasure to 
see her back in circulation—even 
,vith a husband.
O’ My Head—

Lod you notice how very quiet, 
weather-beaten, and rather tired, Bill 
Darulis looked? I guess Bill took 
it rather hard, seeing his old pal 
Hank sailing on the ‘Good Ship 
Matrimony’. But come to think ot 
it, Slim Mickunas had the same 
washed-out appearance. It hit you 
rather hard, didn’t it boys? 

to those watery 
flowing so freely.

AMONGST OUR
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

R E N G I A

PADĖKA
šiuomi išreiškiame savo šir

dingą padėką giminėms, drau
gams ir kaimynams už jų nuo
širdų sąjausmą ir prielanku
mą mums iš priežasties mir
ties musų žmonos ir motinos, 
Kastancijos Gurklienės. Ačiū 
už prisiųstas puikias gėles, ir 
už dalylavimą laidotuvėse.

Juozas Gurklis ir šeima.

SEKMADIENĮ

(prie Green road, buvusioj Andersono farmoj)
Pusė šio pikniko pelno skiriama Lietuvių sales 

puošimo naudai!
is-

LITHUANIANS

1 have 
bitters 
After 

only get hooked once 
(we hope), eh’ boys?

in

reference 
that were 
all Hank 
a lifetime
Play Fiddle Play—

August Ceaser, I mean Chickadee 
Praspal, certainly played while the 
rest of the crowd were burning 
up, not with his melodious syncro- 
pation but the heat. Maybe you 
think Chick didn’t make them hop 
to the tune of his polkas. Ask Mary 
Sharkus.
Relief—

Hear ye’ hear ye’ gentlemen of 
the Alliances...........K. J. M.’s very
latest discovery. The super-snooper 
fabricated romance between Mary 
Kast and the romeo from Winter 
Green Willows, is as false as a set 
of teeth manufacteured in 1870. Just 
a very old friend ‘tis all. Well that’s 
a load and a half off our minds, I 
heard that some of the boys 
just a wee bit
I Say-

Fan my brow, 
look like Katie’s 
of mother, 
played more pep than her not-so-bad 
daughter. ~ 
ine was in 
probably on
Ah-ha—

Was it a 
cationing Rose Lucas pulls 
out of the bag trick), and prances 
around with a hitherto unknown 
gentleman now known as Sabe dear. 
That’s life....see how quickly she 
forgets all those boys we’ve been 
hearing so much of in Youngstown?
Hill-billy

wonder 
about 
a nice 
him

worried.
were

if Mrs. Pukes
older sister instead

At times she even dis-

don’t

But then again Kather- 
the bridal party 

. her best behavior.

surprise Our
a

and

va- 
(cat

I’ve been reading so
Connie Kubilis. He’s 
guy, and did you ever 

sing “Hang my Heart

much 
really 
hear 
cn the Weeping Willow Tree”? His 
voice isn’t the best, but at least 
he does know all
See Here—

Pss-sst. . . .that 
who gave most 
dances to Peter (lucky stiff) Skukas 
is the Skuns girl, cousin to Rev. 
Angelaitis. How do you do it, Pete? 
Must be a gift, I takes it.

o o o o

the verses.

cute little blond 
of her time and

AROUND AND ABOUT
Klem Urbsaitis, war veteran, 

his wife Helen, were whooping it 
up with his two bachelor brothers, 
Joe and Andy, singing songs etc. 
in Stonis Restaurant. Klem was 
visiting here from Kentucky, so that 
is reason enough for merriment.

Ach Himmel! Betty Genunas of 
82nd and Wade Park way, is sport
ing around with a handsome ‘Dutctie’ 
named Eddy....Gee’ but there’s one 
Dutchman who can thank his lucky 
stars that he still isn’t saluting Herr 
Hitler.

and

PIKNIKAS PRASIDĖS 10 V AL. RYTO.
Šukiams gros cdkestras nuo 2 vai

LIET. KULTŪRINIO DARŽE
LIO PADĖKA

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos susirinkime laikyta
me Liepos 10 d., Lietuvių salė
je, nutarta pareikšti padėka 
Akrono Lietuvių Draugiškam 
Klubui, kuris išpildė programą 
Darželio naudai Lietuvių salė
je Gegužės 19 d., taipgi ir vi
siems kitiems kurie tik kuo 
prisidėjo prie padarymo pasek
mingu tu koncerto ir Adv. R. 
Skipičio prakalbų.

Susirinkime galutinai paaiš
kėjo kad Gegužės 19 d. Darže
liui pelno padaryta $245.

L. K. Darželio Valdyba.

Iškepk mėsą bet ne virk—tai yra 
1935 metų obalsis.

Valgio gaminimo laikas gali būti 
tik žaislas vėsioj, malonioj virtuvėj 
net karščiausią vasaros dieną jeigu 
naudojama elektriškas roaster ar
ba elektriškas casserole valgio ga
minimui. Skanus, malonus valgis 
galima pagaminti be rūpesčio ir di
delio saugojimo, už mažus kaštus ir 
kasdienine ekonomija, ir . be peršil- 
dymo virtuvės, su pagalba naujų 
elektriškų prietaisų.

Elektriškas roaster pagamins 
są reikalingą valgį del keturių 
šešių asmenų, mėsą, daržoves ir

iki 
net

pudingą užsigardavimui, už kaštus 
tik vieno cento nuo asmens.

Elektriškas roaster arba casse
role atlieka darbą be priežiūros ir 
palieka maiste visą gerą skonį ir 
sveikatą palaikančias dalis. Mais
tas buna karštas kuomet virtuve 
esti vesi ir maloni.

Gausit dykai knygelę “Cool Wit- 
chen Recipes” atsilankę į parodos 
kambarius Electrical Lygue viršuje 
Builders Exchange Building. Ten 
yra išstatyta parodai visoki kiti 
elektriški - daiktai.

Apsilankykit Electrical Lygoje 
šiandien—ten nieko neparduoda ir 
įžanga nemokamai.

ĮŽANGA YPATAI TIK 25 
Vaikams dykai.

CENTAI I GET EXTRA MILES 
n FROM EVERY r 
W GALLON OF

dovanos.Bus programas ir visoki
.«llllllllllllllllllllllllIllIH!ini!IIIEllllll!ll!li:ill!ll!IIIIII!lllll!lllllllll!lllli:illlllIIIiillllb

THE COLUMBIA REFINING COMPANY

DON’T FORGET SEPT. 1 ? ? ? ?
Boy oh boy. .Whata wedding..hie 

Shay Joe filler-up. .boy you’re my 
best pal. .hie. .yessir I like you.... 
Cmere Shappo. .hie. .how we doin. . 
hey, hey. .twee twee, .hie filler up 
Joe....Ah what a wedding.

Sa cheef ken i have nuder botul 
ov orang ?

Shur Shappo have two bottles on 
me. .hie. .yessir a good think Hank 
get. .hie. .. .hookedup. . . .Yessir Con
nie it only happens once in a life 
time. . hie . . . .whoopee. .. .Say does 
Mariush still love you Connie boy. 
oh boy what a weeding. .. .hie. .. . 
filler up, Joe.

Sa cheef kan i havanuder botul 
ov orang ?

Shur, whatsa matter Shappo, you 
ain’t a cream puff from Akron...........
hie. .heh, her, heh..boy ats a good 
one. .fillerup Joe..Hi there Slim., 
where’s your fren. .hie. .Well, well 
there you are. .hie. .you don’t look 
so big today pay. .C’mere you guys. . 
hie. .havea drink on me. .. .hie. .. . 
fillum up Joe. .You don’t wana be 
on the water wagon, .hie. .today. . 
Congratulations, Hanky boy....I’m 
glad you got married. ..-Hie.

Sa cheef kan i hav a nudder botul 
ov orang ? . . . .

Shur Shappo 
all. .hie. .. .Well, 
here. .Hi “Kenny an Skuky’ 
who let you in? 
guys swips that 
heh, heh, Hanky Wanky. . 
he’s from Akron 
chja K. J. M...

hie.
. . .hie. .. .drink um 

well look who’s 
.hie. .

Shay were’d yew 
toaster? . .. .Heh, 

hie... .
. . . Pleased to meet- 
hic. .fillum up Joe 

Hey Frank you still goin to camp? 
. . . .hie it won’t be long now. . . .Hey 
Where’s the bride, .hie. .Hey Francy 
howz about the next polka?.. Boy 
you’re O.K. Francy maybe I’ll come 
up an see you some time. .. .Hie. .

Saye cheef kan i hava nudder 
botut of orang?.... Hie....hie.

Shur Shappo bring Bill one too. . 
hie....Gee you look swell Reggie., 
hie....I like that gown too....hie.. 
Oh don’t get mad Kutie....I like 
you too. .. .hie. .. .where’s Pinchy 
Winchy ?... .hie givum a bottle of 
orange Joe. ... .Whatza matter Helen, 
won’t Pinchy Winchy dance with you 
he. .. .C’mon. .you an mee..huh?.. 
Hey Joe what time is it? Hie 11 
o’clock? . . . .Already? . . . .hie. .. .it 
won’t be long now. .. .fillum Joe.

Hay cheef Juk....a beg yalowe 
tackseeeab.... Howz about a nudder 
botul. .. .hie. .. .ov orange.

Duck, Shapno, it’s Rose. hie. .the 
singer from Youngstown.. Why hel
Io, hello, Mr. 
the Missus hie 
cute little tooddle-oo. Say 
cumin up when the old 
shail. . . .hie. .no ? . . . . Ahh 
how long did you know 
nice guy, works fast....

Sa cheef, thair kuttin th . wedun 
kaik. .hie.

Careful Beatrice you’ll cut your 
finger with that little knife, .hie. . 
Shay Beaty, howz about a piece of 
cake. .. .Joe filler up. ■ ■ hie. .. .what 
no more beer?. .hie. .Shay Shappo 
let’s go home.

Owe kay cheef. .. .hie. .weight til 
i finush the las. .. .hie. .. .boti ov 
orung. .hie. .. .Letsh sing a song 
cheef. . . .hie.

“Show me the way to go home, 
I’m tired an. . . .hie. .hie. .hie. .. .”

Shay cheef wur drunk.
Naw, who toljya Shappo ole boy?
How come wer’e. .hie. .hie. .hiccup

ping?
Those ain’t hie. . . .hicups Shappo. 

There rnesages from the valley of 
content. . . .bov oh boy what a wed
ding. . . .hie. .hie.

.oh there you are you 
hows about 
man shets 
Hey Rose 

Sab. .hie. .

GRAŽUS KAMBARIS 
ramioj Lietuvių šeimoj, vy
rui ar moteriai, ant Supe
rior. Yra ir garadžius.

Kreipkitės: 6028 Superior Av.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Miss Stella Malonis of 7615 Star 
Avenue, is enjoying a two weeks 
vacation, touring Niagara Falls and 
heading for Rumford, Maine. She 
is traveling by bus, where she will 
visit at the home of her aunt Mrs. 
A. Alenskis for a week. She is also 
intent upon stopping off in New 
York, on her return tri.p.

The management of the ‘Youth’s 
Forum’, extends sincere sympathy, 
to the members of the Gurklis fam
ily. who suffered the loss of their 
beloved mother, Mrs. Constance Gur- 
lis, who passed away July fourth, 
and was burried on July eighth.

Miss Rose Lucas of Youngstown, 
has returned home, after a two 
weeks vacation in Cleveland, at the 
home of Mr. and Mrs. Karpius. 
It was a vacation from her work, 
but she took advantage of it by 
practicing singing, at the Cleveland 
Institute of Music.

YOUNGSTOWN
To the Innocent
Dear Boss:-

I told you I’d 
I did. “Get your

Bystander—

get that man and 
man” is the motto 

of the ‘Shadow’ and sooner or later 
I get ‘cm. Like Mae West, I find 
'em, fool ‘em and forget 'em. I’ve 
been on K. J. M.’s trail for months 
and sometimes I thought I had him 
but it would always turn out tb be 
just another of those Silly Super 
Scoopers or 
themselves.
that all of the A. L. S. C. gang are 
SSS’s and they tell on each other. 
What a system! You can’t even 
trust your best friend to keep a 
secret. But to get on with my man
hunt.

At the Akron-Cleveland picnic, I 
decided that somewhere in this mob 
of merrymakers, must lurk that 
King of Wise Guys, K. J. M.—he who 
knows all, hears all, sees all and 
tells everything. My suspicions were 
aroused when I saw this inimitable 
imitation of Walter Winchell skulk
ing behind a bush. There he was 
listening to Frank Rokus giving 
Slim Mickunas some pointers on 
how to make the feminine hearts 
go pitty pat. “What a scoop!” he 
kept saying to hmself. “What a 
scoop.” ‘Aha!’ says I to myself, 
cither you’re another Super Snooper 
or you’re the one u[id only K.J.M.

That’s how I found him but here’s 
how I fooled him. “Hello, there,” 
says I, in my most soothing voice 
and a come hither look in my eyes. 
And hither he came and here is 
the evidence. Would you believe it, 
Boss, he sows his Wild Oats of an 
evening anytime from a quarter to 
nine until the wee small hours and 
than he has Mothers Oats for break
fast. What a man! He has a great 
aversion for sauerkraut but does he 
go for chicken! I lost count after 
the eighth time he went for it. His 
favorite indoor sport is wrestling 
and his victims are always very 
good looking. He looks so innocent 
you’d never suspect him of being a 
columnist but then so do you, Boss.

All I’ve got to do now is try 
to forget him but that ought to be 
simplified, because I’m out to get 
Sappo. Somebody in the Youngs
town Lithuanian Social Club is tell
ing and we’ve got to stop the leak. 
We might have a spelling contest. 
Such 
has. 
Wish 
hunt,

Here I come, Sappo!

what-ever they call 
I’ve finally figured out

originality in spelling as Sappo 
could hardly be 
me luck in my 
Boss.

overlooked.
newest man

Beware of
The Shadow.

The Youngstown Lithuanian Social 
Club wishes to extend it’s heartiest 
congratulations to Mr. and Mrs. 
Ignatius Hollish. May they have 
smooth sailing in their life together.

PARSIDUODA 1117 Lake
view road, cash mėsos parduo
tuvė, greta didelės krautuvės. 
Nuoma $15 į mėnesį, nėra jo
kios kompeticijos per 3 mai- 
les aplinkui. Parsiduos pigiai. 
Smulkmenų klauskit pas Zi- 
merman, 4164 E. 131 St.

Didelis Lietuvių Demokratų Klubo 

PI K NI K A S 
Šeštadieni, LIEPOS-JULY 13 d.

J. MACHUTOS DARŽE
Prie Green Road—tarpe Euclid Ave. ir Mayfield Road 

(Buvusioj V. Andersono farmoj)
Piknikas bus labai smagus — prasidės nuo 3 vai. po pietų 
ir tęsis per visą naktį. Bus skanių gėrimų ir užkandžių. 
Šokiams gros Jono Apanaičio orkestras. Įžanga 15 centų.

Kviečia visus PIKNIKO KOMISIJA.

[MOTOR-MATCHED ‘

REGULAR OR ETHYL<

CLEVELAND, OHlcT^


