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Italija Visai Pasirengus 
Karui Afrikoje

SAKOMA, KARAS GALI PRASIDĖT PASI-
BAIGUS AFRIKOJ LIETINGAM SEZONUI

ANGLAI DIDINA KARO 
ORLAIVYNĄ

Londonas. — Anglija pa
skyrė dar $25,000,000 stip
rinimui savo kariško oro 
laivyno, kuomet diplomatai 
deda pastangas taikiu keliu 
išrišti Italijos-Etiooijos ne
susipratimą ir nuvaikyti 
Karo debesis.

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

50 STREIKŲ SULAIKĖ 
$5,000,000 ALGŲ

Šiose dienose šiaurinėje 
dalyje Ohio valstijos eina 
apie 50 streikų, mažų ir di
delių, kurie paliečia 59,479 
darbininkų. Per streiką su
laikyta gavimas algų ben
drai apie $5,000,000.

Taigi nors streikuodami 
darbininkai kaip kada kiek 
ir iškovoja, bet nepaskaito
ma kiek paneša nuostolių. 
Daug streikų yra reikalin
gi, nes kiti darbdaviai per
daug darbininkus išnaudo
ja, bet daugybė streikų iš
šaukiama be rimtos prie
žasties, su dideliais nuosto
liais darbininkams.

Persergsti unijų darbi
ninkus. — William Green, 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, išleido vi
soms unijoms, Federacijos 
narėms, pareiškimą kad vi
siškai Įsitikintų jog turi 
pagrindo kokiame nors at
sitikime su kompanijomis 
kelti ginčą darbininkų rei
kalais, pasiremiant Wag- 
ner’o Įstatymu.

Kaip žinoma, Wagner’o 
darbininkų santikių taiky
mo su darbdaviais Įstaty
mas pradėjo veikti visai 
nesenai ir juo pasiremiant 
nuo dabar prasidės būti ri
šama nesusipratimai darb
davių su darbininkais.

Organizuoja automobilių 
darbininkus. Detroit. — 
Amerikos Darbo Federaci
ja dirba organizuoja auto
mobilių industrijos darbi
ninkus.

Iki šiol sunkiausia buvo 
kas nors padaryti automo
bilių darbininkų suorgani
zavimui.

Penki užmušta. — Belgi
joje, nngliakasykloje prie 
joje, angliakasykloje prie 
mui užmušta 5 darbininkai.

Dešimts užmušta. Dort
mund, Vokietija. — Kasyk
loje kilo gaisras ir sprogi
mas, kame žuvo 10 darbi
ninkų ir 32 sužeista.

Automobilių Amerikoj ŠĮ 
pirmą pusmetĮ išdirbta su
lyginamai gana daug, viso 
2,348,606, daugiau negu ki
tais metais nuo 1929 metų.

1934 metais per pirmą 
pusmetĮ pagaminta 1,796,- 
347 automobiliai.

Vienų Fordų per šių me
tu f)irma pusmeti padaryta 
810,700.

Mussolini Sako Karas 
dar Išvengtinas

Roma. — Italijos premje
ras Mussolini ruošiasi ka
rui su Etiopija ir siunčia 
visą karo mašineriją į Af
riką. Jis skrenda į Afriką 
pats apžiūrėti savo legio
nus pirm negu jie pradės 
veikimą.

Mussolini pašaukė į ka- 
riumenę dar virš 200,000 
kareivių, ir įsakė karišką 
oro laivyną sudaryti iki 
1,000 lėktuvų; prie to, už
sakė pabudavoti desėtką 
naujų submarinų.

Šitas Mussolinio pasielgi
mas yra atsakymas Etiopi
jos imperatoriui, kuris ne
senai pasigyrė jog asme- 
meniškai vadovaus savo ka- 
riumenę prieš Italus.

Visi tik ir kalba kad kaip 
tik pasibaigs Afrikoje -lie— 
tingas sezonas tuoj prasi
dės karas, jeigu nebus ko
kiu nors budu sutaikyta.

Lietingas sezonas pasi
baigia apie Rugsėjo 1. die
ną, taigi galima tikėtis ka
ro Italijos su Etiopija už 
šešių savaičių.

Mussolini tačiau tikrina 
jog karas dar galima išven
gti ir nepasiryžęs Etiopiją 
pulti, o tik nori užsitikrin
ti Italijos teritorijų nelie
čiamybę.

TEISIA AMERIKIETĘ 
UŽ NUOGUMĄ

Paryžius. — Paryžiaus 
žmonės rodos gana ištvirkę 
ir nuogumas ten rodos nė
ra naujiena, ypač teartų 
šokikių. Tačiau šiose die
nose Prancūzai patraukė 
teisman vieną jauną Ame
rikietę šokikę, kuri turbut 
šoko nuogesnė už nuogas 
Prancūzaites.

RUSIJA UŽSILEIDO JA
PONIJAI

Rusija pardavė savo ge
ležinkelį tolimuose rytuose 
Japonijai, už juokingai pi
gią kainą, kad tik išlaikius 
rytuose taiką, nesusikibus 
su Japonija Į karą. Dabar 
dar eina peštynės prie Si- 
biro-Mančukuo sienos, kur 
Japonai vis lenda. Rusija 
ir čia sutinka palaikyt tai
ką ir siūlo Japonijai suda
ryti tam tikrą parubežio 
kontrolės komisiją.

Japonija smarkiai plečia 
savo užgrobimą Azijoje, o 
Rusija negatava kariauti, 
taigi užsileidžia Japonams 
ten kur griežtai neliečia 
Rusijos reikalų.

Kinijoje, apvirtus pasa- 
žieriniam laivui su 500 ke
leivių, prigėrė virš 100 žm.

Berlinas. — Liepos 15 d. 
Vokiečiai surengė riaušes 
prieš Žydus. Naziai sukilo 
prieš Žydus kada pranešta 
jog Berlino Žydai pasipik
tinę viena prieš-Žydiška fil
mą rodyta viename teatre, 
iš kur Žydai pakilę išėjo. 
Už tai naziai Įširdo ant Žy
dų ir pradėjo gatvės? juos 
užpuldinėti ir mušti.

Valdžia Įsakė savo štur- 
mininkams nesikišti i riau
šes. Policija buvo pašauk
ta apsaugoti Žydų įstaigas 
nuo riaušininkų.

KOVOJA PRIEŠ TURTŲ 
APTAKSAVIMĄ

Washington. — Organi
zuoti biznieriai ir indus- 
trialistai užvedė smarkią 
kovą prieš prezidento su
manymą sunkiai aptaksuo- 
ti didelius turtuolius. Sa
ko tas esą socialistiška, ir 
tuo baugindami sukels di
deles spėkas prieš prezi
dentą ir jo planus.

IŠRASTA TIRŠTAS GA- 
SOLINAS, KURIS NE

SPROGSTA
New York. — Dr. Adolph 

Prussin, po 16 metų ban
dymų, išrado gasoliną kuris 
yra tirštas panašiai Į kisie
lių, bet taip pat tarnaus 
varymui motorų kaip da
bartinis. Tas tirštas gaso- 
linas pramintas “soline”, ir 
jo gera ypatybė yra ta kad 
neeksploduoja, tokiu budu 
prisidės prie saugumo ir 
žmonių gyvasčių apsaugo
jimo, nes lėktuvui nupuolus 
ar automobiliui susimušus 
nebus sprogimų.

KAIMŲ GELBĖJIMUI 
PASKIRTA 91 MIL.

Washington. — Federalė 
valdžia jau paskyrė $91,- 
000,000 gelbėjimui kaimų 
gyventojams, kurių reikalų 
sužiurėjimui atidaryta 11 
Įstaigų tam tikrose šalies 
dalyse.

Iš tos sumos bus duoda
ma paskolos ir skyrimai 
pinigų Įsigijimui gyvulių, 
ūkio padargų, reikmenų, 
pasitaisymui namų, apsi
mokėjimui taksų, maistui, 
rūbams, ir tt., kad nuken
tėję arba depresijos nuslo
pinti ūkininkai galėtų atsi
stoti ant kojų.

ŽUVO 53 JAPONAI ŽE
MĖS DREBĖJIME

Formosa saloj Liepos 17 
d. ištiko smarkus žemės 
drebėjimas, kame užmušta 
53 žmonės. Tai yra trečias 
žemės drebėjimas trijų mė
nesių laiku toje saloje.

Balandžio 21 d. toje sa
loje nuo žemės drebėjimo 
žuvo 3,000 žmonių.

RUSIJA IR SUV. VAL
STIJOS PLEČIA 

PIRKLYBĄ
Washington. I.— Suvieny

tos Valstijos ir Rusija pa
sirašė prekybos sutartį, su- 
lyg kurios, kaip abiejų ša
lių atstovai tiki, prekyba 
tarp Amerikos ir Rusijos 
padidės trigubai.

Prekybos sutartis pada
ryta Maskvoje, tarp Ame
rikos ambasadoriaus ir so
vietų komisaro Litvinovo. 
Rusija pasižada pirkti šio
je šalyje reikmenų už 30 
milijonų dolarių sekančių 
12 mėnesių bėgyje.

Sutartyje nieko nekalba
ma apie seną Rusijos sko
lą Amerikai.

ŽUVO 80 ŽMONIŲ
S. Valstijose pereitą sa

vaitę nuo karščio ir potvi- 
nių neteko gyvasčių apie 80 
žmonių. Prigėrė besimau- 
dydami 20 žmonių, kiti žu
vo potviniuose.

PASKIRTA DARBAMS 
MILIJONAI

Washington.— Šiose die
nose tapo užtvirtinta viešų 
darbų už sumą $48,000,000 
keletai valstijų. Taigi pa
lengva vieši darbai prasi
deda. i

KVIEČIŲ DERLIUS
Amerikos kviečių augin

tojai šymet padarys gerai 
pelno. Dabar jau numato
ma derlius bus 731,000,000 
bušelių, už kuriuos gaus 
$562,870,000. Tai daugiau 
negu kada gavo nuo 1930 
metų. Prie to gaus $100,- 
000,000 iš valdžios už dykai 
paliktus nesėtus kviečių 
plotus.

JAPONIJA SUSILYGINS 
LAIVAIS SU S. V.

Washington. — Dabarti
niu Japonijos statydinimu 
kariškų laivų, Japonija už 
kelių metų, apie 1942, susi
lygins karo laivų skaičium 
su Suv. Valstijomis.

Taip tai visos valstybės 
lenktyniuoja didin damos 
karo laivynus, nors vis kal
ba apie taiką.

PRIĖMĖ IŠTREMTĄ 
MONARKĄ

Vienna. — Austrijos sei
mas nubalsavo priimti at
gal į savo šalį ištremtus 
buvusius Austrijos monar- 
kus ir sugrąžinti jiems pi
liečių teises bei teisę prie 
jų privatinės nuosavybės.

Princas Otto, sosto Įpėdi
nis, dabar laukia kada bus 
pakviestas užimti sostą.

Taip Austrija palengva 
sugryš prie monarkijos. Iš
syk jai gręsė komunizmas, 
paskui įsiviešpatavo socia
listai, paskiau republikonai 
ir dabar monarkistai.

Kitos Balkanų valstybės 
sako priešinsis sugrąžini
mui Austrijon monarkijos, 
nes tikima kad Austrai no
rės atsiimti ir tam tikras 
teritorijas kurios atiduotos 
kaimyninėms valsybėms po 
to kai Austrai - Vokiečiai 
pralaimėjo karą.

LAIKOSI PRIE LIETU
VOS

Maskva. — Sovietų užru- 
bežinių reikalų komisaras 
pranešė viešai kad Sovietų 
Rusija nesutraukys drau
giškų ryšių su Lietuva už 
jokias kitų šalių siūlomas 
bendras taikos sutartis.

Litvinovas pareiškė kad 
dabartiniu laiku artimi su 
Lietuva santikiai Rusijai 
ir Lietuvai su Rusija yra 
reikalingesni negu kada 
yra buvę.

PRIGĖRĖ 100,000 KINŲ
Didžios Kinų Geltonosios 

upės potviniuose šiose die
nose prigėrė arti šimtas tū
kstančių žmonių ir padary
ta milijoniniai nuostoliai.

TRUKŠMINGAS PAMI
NĖJIMAS

Paryžius. — Prancūzai 
per tris dienas iškilmingai 
šventė Bastilijos išgriovi- 
mo ir Prancūzų revoliuci
jos sukaktuves. Visos par
tijos įvairiai savo iškilmes 
rengė ir net išrodė kad kils 
kita revoliucija, kada Lie
pos 13, 14 ir 15 d. politiš
kos partijos pradėjo susi
rėmimus gatvėse.

Politikierius atmetus ša
lin, kita Prancūzų dalis tą 
šventę minėjo Įvairiais šo
kiais ir žaislais gatvėse.

MUŠTYNĖS AIRIJOJE
Belfast, Airija. — Liepos 

16 d. iškilo smarkios muš
tynės tarp Airių naciona
listų ir Orange gyventojų. 
Riaušės užsitęsė kelias die
nas ir prasiplėtė keliose 
gatvėse. Šeši žmonės už
mušta ir 70 sužeista. Bu
vo padegta trys namai, už
pulta ir plėšta krautuvės.

Riaušėse dalyvauja vie
noje pusėj Airiai katalikai, 
kitoj Airiai protestonai.

64 UŽMUŠTA
Sekmadienį, Liepos 14 d., 

automobilių nelaimėse vi
soje šalyje užsimušė arba 
užmušta 64 žmonės.

RUSIJOJ JAU PRASIDE
DA SKIRSTYMASI 

Į KLASES
Rusijoje važinėjantis žy

mus Amerikos rašytojas, 
Cleveland Plain Dealer at
stovas, McDermott, prane
ša kad šymet dalykai Ru
sijoje stovi bendrai daug 
geriau negu keliais pirmes- 
niais metais (jis ten lanko
si jau kelinta vasara).

Ypač pažymi apie prade
dantį apsireikšti skirtumą 
klesų arba luomų. Geres
ni darbininkai, amatninkai 
ir komisarai, ir šiaip kokie 
žmonės turinti ineigas iš 
valdžios, pradeda save kel
tis aukščiau paprastų juo
dų darbininkų. Paveizdan, 
gabus inžinierius gauna už
mokėti 20 ar 30 sykių dau
giau negu paprastas darbi
ninkas; komisarai taipgi 
gauna geras algas', na ir 
kur tau jie norės būti ly
giais paprastam proletarui.

šeši žuvo. Liepos 14 d. 
Holandijoje, orlaivio nelai
mėje užmušta 6 žmonės.

LIETUVOS SAUGUMAS IR LAISVĖS
PASKOLA

Ar Gali Kilti Karas su 
Vokiečiais?

Kaunas. — Įsigalėjus Vokie
tijoje karingam Hitlerizmui ir 
jam nukreipus savo dėmesį 
pirmiausia j rytus, daug kal
bama ir rašoma apie Lietuvai 
gręsiantį karo pavojų, nes mu
sų tėvynė yra pirmas punktas 
į kurį Vokiečiai tuo tarpu yra 
nukreipę savo puolimą, nors 
tuo tarpu ne ginkluotą. Del 
šitos priežasties kai kam atro
do kad štai Vokietija ims ir 
prarys Lietuvą. . . Tačiau taip 
galvoti gali tik tie kurie gerai 
neįsigilina į dabartinius Euro
pos tarptautinius santikius, ar
ba kuriems del baugštaus bu
do nuolat vaidinasi karo šmėk
los. Mes Lietuviai neturime 
pasiduoti baimės jausmui, nes 
jis labai silpnina ir taip nedi- 
džiausias musų šalies pajiegas. 
Iš kitos pusės, neturime būti 
žlibi, turim numatyti gręsia- 
mus pavojus ir būti pasiryžę 
ir pasiruošę juos atremti. At
rodo kad šiuo tikru keliu mu
sų tauta ir eina.

Atviras karas su Vokietija 
Lietuvai dabar negręsia. Vo
kiečiai tuojau galėtų kėsintis į 
Lietuvių žemes tiktai tuo atve
ju jeigu Lietuva viduje butų 
pakrikus ir turėtų visai men
kas kariškas pajiegas. Tada 
Vokiečiai galėtų pabandyti ko
kį neva vidaus sukilimą ruošti, 
slapta pernešdami per Nemu
ną tam sukilimui paramą. Ką 
tokio panašaus Klaipėdos kraš
te jie ir ruošė, kaip tai parodė 
garsioji Klaipėdos Hitlerininkų 
byla. Dėka Lietuvos vyriau
sybės budrumui, išėjo tik Vo
kiečiams grynas skandalas, o 
Lietuvai visuotina simpatija ir 
apčiuopiama tarptautinė para
ma.

Atrodo kad šituo keliu Vo
kiečiai bent tuo tarpu neis. O 
negalima tikėti kad Vokiečiai 
eitų prieš Lietuvą atviru karu. 
Ir štai del ko: Pirmiausia, Vo
kiečiams tektų kariaut už men
ką dalyką: už 2400 ketvirtai
nių kilometrų smėlynų, už 50- 
60 tūkstančių abejotinos veis
lės Vokiečių (o juk jie mėgsta 
tik grynakraujus) ir už Vo
kietijai bereikšmį Klaipėdos 
uostą. (Vokietija turi 18 uo
stų, kurių daugelis tuštauja, 
Vokiečių tarptautinei prekybai 
labai sumažėjus).

Toliau, Vokiečiams ir su vie
na Lietuva tektų gerokai pa
kariauti. O jeigu Lenkai, kitų 
valstybių spiriami, nepraleistų 
Vokiečių ginkluotos jiegos per 
Danzigo karidorių tai Rytų 
Prusus ir viena Lietuva dar 
galėtų sudaroti. O Lenkai ne- 
oficiališkai jau yra pareiškę 
kad jie yra suinteresuoti Klai
pėdos reikalais. ,

Pagaliau, Vokietija ginklu 
verždamasi į Klaipėdos kraštą 
laužytų Versalės taikos sutar
tį ir kartu savo su Lietuva su
tartį, kuria ji yra gera valia 
pripažinus Klaipėdos kraštą 
Lietuvai.

Kitos valstybės nesnaustų
Svarbiausias gi dalykas, Vo

kietijos karas su Lietuva tik
rai įtrauktų į jį ir kitas vals
tybes. Pirmoj eilėj čia nega
lėtų būti abejingos Pabaltijo 
tautos — Latviai, Estai, ir So
vietų Rusija. Nesenai vienas 
žymus Sovietų Rusijos politi
kas pareiškė kad Vokiečių per
žengimas Nemuno reikštų iš
šaukimą Sovietų Rusijai.

Lietuva gali kariauti
Taigi tiesioginis Vokiečių 

ginkluotas puolimas Lietuvai 
negręsia. Bet dabar Europa 
gyvena ginkluotą taiką. Todėl 
tiktai tas gali jaustis saugiai 
kas yra stiprus, kas yra gerai 
ginkluotas. Lietuva karo me
tu gali greitai pastatyt po gin
klu apie 300;000 geros, pasiry- 
žusios iki paskutinųjų savo 
laisvę ginti kariumenės. Su 
šitokia pajiega tenka rimtai 
skaitytis kad ir didesnei vals
tybei. Taigi netenka jau mums 
aimanuoti kad musų tauta ma
ža, jos jiegos menkos.

Ištikus karui, o į jį butli 
įveltos ir kitos valstybės, Lie
tuvos ir kartu Pabaltijo kraš
tų į vieną ar kitą pusę prisidė
jimas gali nulemti ir laimėji
mą. Čia labai svarbu, žinoma, 
tos prūsų kariumenės tinka
mas, moderniškas, gausus ap- 
sišarvavimas bei apsiginklavi
mas.

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

PRATĘSTI AR NE- 
PRATĘSTI PASKO

LOS BONUS?
Washington, Liepos 13. — 

Šiuo atveju nekalbama apie 
tuos bonų turėtojus kurie sun
kių aplinkybių verčiami neiš
gali bonus pratęsti. Taip pat 
nekalbama ir apie tuos kita
taučius kurie įvairiomis pro
gomis pasinaudodami už pus
dykį supirko bonų tikslu leng
vai pasipelnyti. Šiuo atveju 
kalbama tik apie tuos bonų sa
vininkus kurie abejoja ar ge
riau bonus pratęsti ar šiaip be 
pratęsimo juos pasilaikyti il
gesniam laikui.

Mat, esama daug bonų turė
tojų kurie pageidautų bonus 
pratęsti. Bet jie taip pat turi 
baimės kad bent kuriuo laiku 
jiems prireiks pinigų. Todėl 
jie norėtų pratęsti bonus, ne
nurodant išpirkimo termino, 
arba kad bonai butų apmokėtų 
taip sakant, “ant kiekvieno pa
reikalavimo”.

Tokios rūšies bonų turėto
jams išeitis yra labai lengva. 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nų apmokėjimo taisyklės nu
mato kad bonus galima pasi
laikyti ir jų nepratęsus, arba, 
kaip vienas bono savininkas iš
sireiškė, ‘neužregistravus’. Del 
to jų reikalai nei kiek nenu
kentės. Tokiems pasilaikiu
siems pratęsimo bonų turėto
jams bus apmokėti bonai (kar
tu su palūkanomis už praėjusį 
laiką) bent kuriuo laiku iki 
1945 metų Liepos ■ 1 d. Taigi, 
bono turėtojas, patiekęs apmo
kėti boną, sakysime 1937 me
tais Liepos 1 d. ar vėliau, gaus 
pinigus už pilną bono ■ vertę 
drauge su palūkanomis už 1935, 
1936 ir 1937 metus. Be to, 
taip pat bus apmokėti dar ir 
ankstyvesni bono kuponai.

Bonų pratęsimas ir perštam- 
pavimas reikalaujamas tik iš 
tų bonų turėtojų kurie dabar
tiniu laiku nori atsiimti palū
kanas už 1935 metus. Šiaip gi 
bonų savininkams kurie kol 
nereikalauja palūkanų už šiuos 
metus nėra reikalo siųsti bo
nų Pasiuntinybei perštamprot

Iš to kas yra pasakyta p.trc 
do turėtų būti aišku kad ar 
bonai bus pratęsi ar nepratęs- 
ti, — vienų ar kitu atveju bo
nų turėtojams nuostolių nebus.

Lietuvos Pasiuntinybė,
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PITTSBURGH, PA.
PITTSBURGHO IR APIELIN- 

KĖS LIETUVIŲ ŽINIAI
Kaip jau pirmiau buvo pra

nešta, Pittsburghiečiai susido
mėjo šaukiamu Pasaulio Lietu
vių Kongresu Kaune. SLA. 
3-čiam Apskričiui tuo reikalu 
atsišaukus, Į susirinkimą pri
buvo 23 draugijų atstovai, su
virs 50 ypatų, ir kas svarbiau
sia kad kol kas visos savo žo
džio laikosi. Kadangi atstovai 
buvo nuo visokių pažiūrų drau
gijų tai nekuriems išrodė jog 
išrinkus delegatu Į Kauną Pet
rą Pivaroną, kuris yra įžymus 
sandarietis, kitų pakraipų at
stovai pasitrauks nuo veikimo. 
Tačiau yra visai kitaip.

Nors ant greitųjų buvo su
rengta piknikas Liepos 7 d., 
Lietuvių Ūkės darže, pasirodė 
kad visų pakraipų atstovai pil
nam sutarime darbuojas sukė- 
likui prižadėtos sumos delega
to kelionei.

Neužtenka to, nors draugijų 
dabartiniais depresijos laikais 
padėtis ne kokia, bet kadangi 
komisija susideda iš Įžymių 
veikėjų, visokių partijų, ji nu
tarė sukelti kapitalo ne tik 300 
dolarių P. Pivarono kelionės 
lėšoms į Lietuvą apmokėti bet 
dar mano kad tuo pradėjimu 
bus galima pabaigti ir rinkimas 
reikalingos sumos Įrengimui 
Lietuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete, nes ten irgi jau 
nedaug trūksta.

Rengia Moonlight Ekskursi
ją. Štai komisijos planuojama 
padaryt vieną nepaprastą išva
žiavimą laivu arba Amerikoniš
kai sakant, “Moonlight” (mė
nesienos) ekskursiją, nauju di
deliu garlaiviu “Washington”, 
antradienio vakare, Rugpjūčio 
27 d.

ši draugijų komisija pasam
dė tą laiką vien Lietuviams ir 
jų draugams. Tai bus pirmas 
Pittsburgho Lietuvių istorijo
je išvažiavimas gražiausiu lai
vu. “Washington”, kuris plauks 
Ohio upe. Tikietus visi turės 
įsigyti iškalno, nes tokia tvar
ka.

Nekurie komisijos nariai jau 
sudėjo laivo savininkams rank
pinigius.

Pittsburgho ir apielinkės Lie
tuviai privalo pasistengti daly
vauti pasivažinėjime laivu, kas 
tęsis septynias valandas. Ant 
laivo bus šokiai ir žaislai.

Laivui tikietus galima gaut! 
jau dabar pas komisijos na
rius: Adv. E. Šulcas, J. Vir
bickas, K. Stravinskas, S. Ba- 
kanas, B. Pivaronienė, E. Bal
trušaitis, J. Skimas, J. Pusku
nigis, S. Orda, K. Šinkūnas ir 
J. Birgiela. Taipgi pas visus 
įžymesnius Lietuvius biznierius 
Pittsburghe ir apielinkėse.

Na o kurie norėtų gauti ti- 
kietų visai dykai gali nueiti ar 
nuvažiuoti pas K. Stravinską, 
1908 Carson St., S. S., ir kas 
pirks pas jį porą avalų gaus 
vieną tikietą dykai.

Suaugusiųjų Lietuvių prašo- 
. me atkreipti atidą jaunimo į šį 
pasivažinėjimą laivu, nes jie 
vykdami šia ekskursija tikrai 
turės puikų laiką.

Juozas Virbickas.

ĮVESTA NAUJI TAKSAI
Harrisburg, Pa. — P'cnnsyl- 

vanijos gubernatorius pasirašė 
įstatymą kuriuo kiekvienas val
stijos gyventojas turės mokėti 
taksus nuo ineigų, kuris tik 
uždirba Į metus $1,000 arba 
daugiau. Tų naujų taksų įve
dimas padaryta tikslu suma
žinti taksus mokyklų palaiky
mui. Iki šiol mokyklų palaiky
mui mokėjo taksus tik nejuda
mo turto savininkai, o kiti ir 
gerai uždirbanti, neturinti ju
damo turto, nemokėjo nieko.

Dabar gi taksų našta užde
dama ant visų valstijos gyven
tojų kurie tik uždirba $1,000 į 
metus, pavieniai, ir $1500 ar 
daugiau vedusieji. Taksų di
dumas bus nuo 2 iki 8 nuoš.

Taksai pradedami rinkti nuo 
Gegužės men. 1936 m.

RENGIA PIKNIKĄ. šven
to Jurgio tautinė parapija ren
gia puikų ir smagų pikniką 
parapijos naudai sekmadienį, 
Liepos 21 d., County Airport 
Picnic Grove, labai gražioj vie
toj. Bus lenktynės su dova
nomis moterims, merginoms ir 
mažoms mergaitėms, vyrams, 
vaikas ir vaikučiams.

Visi kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

DAYTON
MIRĖ LIETUVIS PROFE- 

SIJONALAS. Liepos 11 d. pa
simirė, trumpą laiką ligoninėj 
pasirgęs, Jonas Valiušis, 29 m. 
amžiaus jaunikaitis. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis 
Kalvarijos kapinėse.

Velionis buvo pasiekęs ke- 
mijos inžinieiystės ir tą dar
bą praktikavo laboratorijoje su 
geru užmokesčiu. Paliko dide
liame nuliūdime tėvus, Motie
jų ir Petronę, brolį ir seserį.

“D.” Rep.

AKRON
SMULKIOS ZINUTĖS

Senas “Dirvos” skaitytojas 
Petras Gaška Birželio 29 d. ap
vaikščiojo savo vardodienį. Jo 
draugai pasinaudodami tuo su
rengė jam puikų pokilį, visi 
gražiai pasilinksmino, ir linkė
jo Petrui ilgiausių metų.

Kitas “Dirvos” skaitytojas, 
A. Palionis, atostogų laiku bu
vo išvažiavęs atlankyt savo pa
žystamus ir draugus Bostone. 
A. Palionis atvažiavo Akronan 
iš Bostono, kur jo buvo pirmas 
apsistojimas iš Lietuvos atvy
kus. Ten tūlą laiką gyveno, 
taigi ten turi daug draugų ir 
pažystamų.

“Dirvos” piknike per Jonines 
dikčiai Akroniškių dalyvavo, ir 
butų dar daugiau atsilankę jei 
ne lietus kuris per ištisą savai
tę prieš pikniką lijo ir trukdė 
kitiems išsirengt, ir tą patį ry
tą dar buvo apsiniaukę ir atvė
sę.

Apart kitų piknike dalyva
vusių buvo J. Ramoška, senas 
Akroilo veikėjas, SLA. 354 kp. 
sekretorius. Jis atsivežė ir vi
są šeimą, nes sako vienas pats 
piknike nieko nereiškia. O į 
pikniką kitaip neatvažiuosi kaip 
automobiliu, taigi p. Ramoška 
prieš pikniką nusipirko ir auto
mobilį ir sulaukęs sekmadienio 
su šeima sėdo ir išvažiavo į 
“Dirvos” pikniką. Sako turė
jo labai gerą laiką visi.

Jonas Ramoška yra didelis 
Lietuvis patriotas, musų tauti
nių reikalų gynėjas ir rėmėjas. 
Gražiai augina šeimą, jų visi 
vaikai gražiai kalba Lietuviš
kai.

Pas K. Bartkus svečiuosna iš 
GTiicagos atvažiavo jo sesers 
duktė, Bronė Balsiutė.

Akrono Lietuviai “Dirvos” 
skaitytojai linki savo redakto
riui p. K. S. Karpiui laimingos 
kelionės į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą. Sako, jo dalyvavi
mas bus atrama apginti Lietu
vą ir patį Kongresą nuo musų 
l.o’ševikų agentų, kurie ten va
žiuoja ir paskui sugryžę lanky
sis po Amerikos Lietuvių kolo- 
niįas ir skleis savo melagystes

Kalnas

SLA. 351 KP. PIKNIKAS, 
štai SLA. kuopa rengia sma
gų pikniką šį sekmadienį, Lie
pos 21 d., Emiliano farmpj 
kviečiame senus ir jaunus at
silankyti, pakvėpuoti tyru oru, 
pasilinksminti prie geros muzi
kos. Nesigailėsit atsilankę į šį 
pikniką. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Rengėjai.

APIE NESUSIPRATIMUS 
PARAPIJOJE

“Dirvos” nr. 24-me buvo pa
minėta apie antrą Lietuvių pa
rapijom] demonstraciją pas 
vyskupą reikalauti atsaukt da
bartinį kleboną, bet nepasaky
ta pilna teisybė.

Taip, Montreal© Lietuviai šv. 
Kazimiero parapijos parapijo- 
nys antrą kartą šiais metais 
turėjo demonstrativiai eiti pas 
Montrealo vyskupą prašyti kad 
pamainytų Kun. Joną Bobiną, 
kuris pridarė daug nemalonu
mų parapijonims ne tik dvasi
niu atžvilgiu be't ir tautiniu. 
Korespondencijoje skamba kad 
raudonukai vadovavo tą demon
straciją, bet tai netiesa. Tame 
dirba patys parapijonys, ir jie 
tolei darbuosis kolei Kun. Bo- 
binas bus iškeltas iš Lietuvių 
parapijos.

Antra demonstracija nebuvo 
taip skaitlinga kaip pirmoji, 
nes daugelis parapijom] turėjo 
tą dieną dirbti, bet buvo gana 
daug žmonių. Kad vyskupijon 
neįsileido tai irgi netiesa. Pa
ties vyskupo nematė, bet matė 
jo kanclerį. Ir niekas delegatų 
nuo vyskupijos nevaikė, bet jie 
patys išsiskirstė po pasikalbė
jimo su kancleriu.

Montrealo Lietuvių parapijo
nų skaičius siekia iki 400, iš jų 
360 ar daugiau šeimynų tęsia 
kovą prieš dabartinį savo kle
boną, o klebonas su keliais sa
vo sekėjais eina prieš visą pa
rapiją. Iš tų kai kurie nuduo
da esą tautininkai. Lengva iš
tarti žodį tautininkas, bet rei
kalinga ir rūpintis tautos rei
kalais, o neleisti skriaudžiamų 
Lietuvių pajuokti, nes tuo iš
juokiama save. Melavimas ii’ 
vadinimas? komunistais tų.-.Lu- 
rie' pareikalavo parapijoš ' at
skaitų yra prastas darbas. An

glams ir Prancūzams sakoma 
kad Lietuviai staiga nuo praei
tų metų Kovo mėn. 18 dienos 
ėmė ir pavirto komunistais, kai 
pradėjo parapijonys reikalauti 
atskaitų, ir kad atliktų Lietu
viams dvasiškas pareigas pi
giau šiais sunkiais laikais.

Brangus broliai tautininkai. 
Obalsis yra lengvas ir gražus, 
bet užduotis yra sunki tauti
ninku būti ir darbuotis tautai 
ir tėvynei. Kiekvienas Lietu
vis turi palaikyti, o ne ardyti 
tautiniai "prisilaikančius ir prie 
tvarkos vedančius Lietuvius, 
kad musų gyvenimas svetimo
je šalyje butų stipresnis. Rei
kalinga stoti vienam už kitą ir 
gelbėti, o ne vienam prieš kitą 
eiti ir kelti trukšmą su trukš- 
madariais. Reikia žinoti kad 
dešimts prieš šimtą nieko ne
padarys, geriau būti visiems 
vieningais.

Taigi, broliai, dar kartą pra
šau visų Montrealo Lietuvių, 
visų kurie buvo atšalę nuo Lie
tuviškumo ir tautos meilės, 
stokime išvien, nebijokim sve
timtaučiams pasirodyt kad mes 
esam Lietuviai.

Tėvynės Mylėtojas.

LONDONAS, Anglija
MINTYS APIE BRITANI

JOS LIETUVIŲ KONGRESĄ. 
Nors Lietuviai Did. Britanijoj 
yra jau apsigyvenę net nuo 
pereito šimtmečio, bet iki šiam 
laikui rodos nei kartą nebuvo 
iškeltas klausimas kokiais bu
dais butų galima susiartinti ir 
bendromis jiegomis dirbti.

Did. Britanijos Lietuviai ski
riasi maždaug į tris sritis, ga
lima sakyti parapijas: Londo
nas, Škotija ir Manchesteris. 
Šį ■ metą Londono Lietuviai ruo
šia ekskursiją į Manchester]. 
Prie tos progos ar nebūtų ga

lima sušaukti Manchesteryje 
visos Britanijos Lietuvių suva
žiavimą? Iš Škotijos kiek sun
kiau Manchester] pasiekti, bet 
vis del to kliūtys yra nugali
mos. Butų įdomu sužinoti kaip 
Škotijos Lietuviai atsiliepia į 
šį sumanymą. Ar jis vertas 
musų susidomėjimo? Gal Ško
tijos Lietuviai išsireikštų per 
“Išeivių Draugą” savo nuomo
nes apie šį klausimą.

Sporto Klubo Apžvalga.

NEW HAVEN, Conn.
DIDELIS PIKNIKAS. Sek

madienį, Liepos 21 d., Indian 
Grove Parke, West Haven, bus 
nepaprastas ir labai įdomus 
New Yorko ir New Haveno 
sandariečių piknikas. šį pik
niką įdomiu padarys šie daly
kai :

1. Jame dalyvaus didelis bu
ris New Yorko ir Brooklyno 
veikėjų, su kuriais bus proga 
ir Conn. Lietuviams susieiti ir 
pasikalbėti.

2. Bus gražuolių kontestas. 
Gražiausia Lietuvaitė bus ap
dovanota. Visiems bus įdomu 
pamatyti musų gražuoles Lie
tuvaites dalyvaujančias pikni
ke, ir sykiu pamatyti tą gra
žuolę kuri kontestą laimės ir 
bus apdovanota.

3. Bus šokių kontestas. Ku
rie geriausia pašoks nuskirtus 
šokius tie gaus dovanas.

šį pikniką rengia New Yor
ko ir New Haveno sandariečiai. 
Tas aiškiai įrodo kad pramoga 
bus tokia kokią vargiai kada 
turėsim. Joje bus pakankamai 
linksmumo ir įdomumo ir jau
nimui ir suaugusiems. Įžanga 
tik 25c. i

'žada atvažiuoti į šį pikniką 

buris žymių sandariečių veikė
jų iš Bostono ir kitų Mass, val
stijos miestų.

Jeigu tą dieną pasitaikytų 
lietus tai piknikas bus Lietu
vių salėje, 243 N. Front St., 
New Haven, Conn.

Kelrodis: Nuo New Yorko 
važiuoti Boston Post Road iki 
Woodmont miestelio, o iš čia 
Route 162 iki pikniko vietai, 
kur matysis iškaba.

Iš Hartford, New Britain ir 
kitų miestų važiuokit per New 
Haven iki West Haven, čia pa
sukit į Elm St. ir važiuokit 
iki Route 162, kuris veda į In
dian Grove parką.

Vietos gyventojai važiuokit 
Bridgeporto karu nuo Church 
st. iki Sea Bluff stoties. Iš 
čia daeisit j pikniko vietą.

K. J. Paulauskas.

ARGENTINA
RŪPINASI MOKYKLOMIS. 

Argentinoje Lietuvių kolonija 
yra didelė, skaitoma tarp 30— 
40 tūkstančių Lietuvių, kurie 
daugumoje susibūrę atskiruo
se miestuose, kaip Buenos Ai
res, Avellanedoj, Pineyroj, Va
lentin Alsinoj, Dock-Sude, Be- 
risse, Rosario, Saladillo, Villa 
Diego, Kordoboj, Tukumane ii’ 
kitur, šiose vietose pravartėtų 
turėti bent po vieną Lietuviš
ką mokyklą, o jei ne tai nors 
kokius kursus, kur jaunieji bei 
suaugusieji galėtų Lietuviškai 
lavintis.

Argentinos Lietuvių koloni
joje yra didelė stoka inteligen- 
nių pajiegų, o labiausia trukdo 
tas kad musų kolonija yra ne
turtinga, neįsigyvenus, o vie
tomis sukomunistėjus. šiai pa
skutinei Lietuvybės klausimas 
yra svetimas ir jie net sten

giasi visais atvejais pakenkti. 
Su apgailėjimu reikia pastebė
ti kad atsiranda tokių kurie 
save skaitosi arba dideliais so
cialistinių idėjų gynėjais, arba 
kraštutiniais katalikais, kurie 
kartais irgi pabando pakišti 
koją šiam tautiniam darbui ar 
pavydo ar nesupratimo sumeti
mais, bet tikimės kad ir šie su
sipras, liausis trukdę ir ateis į 
talką. “A. A.”

NUTRAUKĖ LIETUVIUI 
KOJAS

La Platoj, Argentinoj, atsi
tiko skaudi nelaimė Lietuviui. 
Vieną rytą gelžkelio darbinin
kas betikrindamas gelžkelio bė
gius, užgirdo duslų .dejavimą, 
prisiartinęs pamatė begulintį 
prie bėgių žmogų kraujuose 
paplukusį ir be abiejjų kojų.

Greitai pašaukęs sanitarinę 
pagalbą, sužeistąjį nusiuntė li
goninėn. Patikrinus dokumen
tus šis nelaimingasis pasirodė 
esąs Lietuvis, Juozas Grigas, 
25 metų amžiaus, bedarbis ir 
be gyvenamos vietos. PAL.

YOUNGSTOWN, 0.
PIKNIKAS. S. L. A. 157-ta 

kuopa rengia linksmą pikniką 
sekmadienį, Liepos 28 d., gerai 
žinomoj vietoj, Robiąson girai
tėj. Vieta graži ir patogi. Už- 
kviečiame visus Lietuvius ir 
Lietuvaites atsilankyti pasilin
ksminti, Lietuviškai pasišokti. 
Rengėjai jus gražiai pavaišins.

Kviečia Komisija.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.
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KNYGŲ NAUJIENA GERB. SPRAGILAS

CHICAGO.I MIRĘ 
LIETUVIAI

Pranas Bardauskas, 40 metų 
amžiaus, iš Raseinių aps., Gir- 
kaimio parapijos, mirė Birželio 
30; palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Vincas Balsis, pusės amžiaus, 
iš Šiaulių ap., Žagarės parap., 
mirė 28 Birželio; palaidotas 
tautiškose kapinėse.

Domicėlė Juozaitiene, iš tė
vų černiutė, puses amžiaus, iš 
Panevėžio apsk., Naujamiesčio 
par.; mirė 5 Liepos; palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse.

Jurgis Jakubauskas, pusės am
žiaus, iš Tauragės ap., Skaud
vilės par., mirė 1 Liepos; pa-

RENGIASI PRIE 
IŠKILMIŲ

Chicago. — Dariaus-Girėno 
Paminklo Statymo Fondo val
dyba ir visokios komisijos ren
giasi prie iškilmių Dariaus-Gi
rėno paminklo atidengimo Lie
pos 28 d. Iškilmėse dalyvauti 
užkviesta visų Lietuviškų or
ganizacijų atstovai ir vietiniai 
valdininkai. Lietuvos Genera
lini Konsulą ir Vysk. Matulio
nį Į iškilmes pakviesti išvyko 
pasiuntinis Inž. B. F. Simokai- 
tis, o Chicagos Kardinolą Mun
delein pakvies valdybos narių 
delegacija.

Paminklą atidengs Chicagos 
miesto mayoras Kelly, asistuo-

I PAMINKLĄ ĮMŪRYTI 
AUKOTOJŲ VARDAI

Chicago. — Liepos 7 dieną, 
Dariaus-Girėno paminklo kam
pinio akmens pašventinimo iš
kilmėse į paminklą Įmūryta su
rašąs tą dieną davusių aukas 
šių aukotojų: S. Kubartas, Ju
lius K. Urbonas, B. Grigaliū
nienė, F. Lašin, Bernardas En- 
derson, J. Janušonis, P. Pakal
nis, A. šuminskas, Kun. L Al- 
bavičius, Kun. H, J. Vaičiūnas, 
Kons. A. Kalvaitis, Charles P. 
Kai, Kun. P. Gasiunas, Adv. A. 
A Olis, L. šimutis, A. šedaba- 
ras, T. šedabaras, Jonas Sanci- 
kas, S. B. Komaika, Br. Šukys, 
Bern. Šukienė, Elzė Rubienė, J.

šiomis dienomis Kaune išėjo 
iš spaudos H, G. Wells’o “Pa
saulio Istorijos” III tomas, V. 
K. Račkausko (Karolio Vairo) 
vertimas. Iliustruota, 380 pp. 
Išleido Kultūros švietimo Dr- 
ja. Spausdino “Raidės” koop. 
spaustuvė. Kaina 10 litų.

Tai yra trečias ir paskutinis 
tomas, kuriuo baigtas kapitali
nis istorijos veikalas, viso per 
1200 puslapių, gausiai ilius
truota. Istorija privesta iki 
paskutiniųjų laikų; ji apima 
didįjį karą, Versalio sutartį ir 
liečia po-karinius laikus.

Kalbėti apie H. G. Wells’a, 
reklamuoti jį nėra reikalo. Jis 
yra žinomas Anglų mokslinė
je ir grožinėje literatūroje, ir 
yra pasaulinė literatūrinė jie- 
ga. Jo, kaipo istoriko, autori-

GERB. SPRAGILAS PA- 
JIEŠKO “ANTRO 

SKRIDIMO”

laidotas tautiškose kapinėse.
Kazys Urbonas, 40 m. amž., 

iš Šiaulių ap., Kuntaupiškių p., 
mirė Liepos 3; palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Jonas Ancikas, 35 m. amž., 
iš Raseinių ap., Titavėnų par., 
mirė 3 Liepos; palaidotas tau
tiškose kapinėse.

Paulius Meškauskas, 52 m. 
amžiaus, iš Telšių ap., Plungės 
par., mirė Liepos 5; palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Antanas Razvadauskas, pu
sės amžiaus, iš Tauragės apsk., 
mirė Liepos 5. palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Zofija Junevičienė, iš tėvų 
šliakytė, 40 metų amž., gimus 
Chicagoj, mirė 10 Liepos; pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse.

Aleksandras Katauskas, pu
sės amžiaus, iš Tauragės apsk., 
Šilalės par. ir to paties mieste
lio, mirė 11 Liepos; palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Mikas Stankelis (Stankie- 
wich), pusės amžiaus, iš Trau- 
pės vai., Viečiunų kaimo, mirė 
Liepos 11 d.; palaidotas š. Ka
zimiero kapinėse.

Jonas Garbašauskas, 60 m. 
amž., iš Šiaulių ap., Žagarės p., 
mirė Liepos 11; palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

LSB.

3 CENTAI ^8
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdėkite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

j ant Lietuvos Konsulams.
Programo muzikalę dalį iš

pildys 12 parapijų jungtinis 
choras ir šv. Jurgio parapijos 
jaunuolių orkestras, vadovau
jant kompozitoriui A. S. Po
ciui. LBS.

GRAIKŲ ŽYMUS SVEČIAS
Chicago. — Pusė milijono 

Chicagoj gyvenančių Graikų 
Liepos 17 d. didelėmis iškilmė
mis priėmė didelį svečią, Alek
sandrą Papanastasionas, kuris 
1922 metais buvo Graikijos 
premjeru; Graikai jį vadina 
“demokratijos tėvu”, nes jis 
•ošė žymią rolę Graikijos val
džios formos pakeitimui iš mo- 
larkijos į respubliką. Visoms 
iškilmėms Chicagoj vadovauja 
Petras Lambras, redaktorius 
‘Graikų žvaigždės”. Svečias 
paviešėjęs Chicagoje išvyko į 
kitas savo tautiečių kolonijas 
kitose valstijose. LSB.

Mockus, J. Kisielius, Vera Olie- 
nė, J. J. Aleksiunas, Martyna- 
vičius, L. Lingis, Jieva Lingie- 
nė, Bern. Vabinskas, Anthony 
Sheyd, Adv. J. Grišius, Bern. 
Nanartonis, A. Bakaitis, Mal. 
Pablainis, J. Tolisinas, J. Sun- 
daravičius, I. Pribil, F. Nava- 
kauskas, J. Navakauskienė, J. 
žėba, M. Bukantienė, Darvin 
Gal, J. Simonas, Ant. Vanagai
tis, J. Olšauskas, Al. Rokius, 
K. Zaromba, V. Brazauskas, J. 
Vaišvila, R. Vaišvila, K. Sau
kas, V. Raubunas, J. Venckus, 
Z. Juškienė, A. Ribickas, Ant. 
Pušinskas, B. F. Simons-Simo- 
kaitis, J. Lukienė, J. Auksko- 
linis, A. Rubienė, Gregor Mik, 
Louis Sterdon, Z. Bubliauskie- 
nė. LSB.

NEBŪK 
ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilimą. Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Specialis introdukcijos pasiūly
mas: didelis $2 pakelis tik už $1. 
Užsisakykit šiandien ir sutaupyki! 
$1. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. C

Box 54 Universal, Ind.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk 2

PAŽYMĖTINI LIETUVIAI 
VAIKAI

Chicago.— Dienraštis “Drau
gas” suruošė savo radio pro
gramų! Lietuviškų parapijų 
mokyklų mokinių kontestą ir 
Parinktiems tų vaikučių leido 
oer radio dainuoti, paskui tų 
dainų klausiusieji balsavo kam 
tenka pagyrimas. Balsų didu
ma pirmą pagyrimą pelnė Ce
cilija Lenkarčiutė iš Gimimo 
šv. Mergelės Marijos parapi
jos. Ji dainavo “Vasara”.

Antrą pagyrimą pelnė Vy- 
' autas Pivarunas iš Visų šven- 
ų parapijos, už dainą ‘Mudu 

Du Broliukai”. Trečią pagy
rimą pelnė Eugenija Marcin- 
kiutė iš šv. Antano parapijos, 
jž dainą “Aš Atsikėliau Anks
ti Rytelį”.

Ketvirtą pagyrimą pelnė L. 
Valutis iš ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
parapijos, už dainą “Pasėjau 
Tanapę”, ir penktą pagyrimą 
aimėjo Fiorentina Poškiutė iš 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
:ž dainą “Pavasariui Auštant”. 

Visi šitie kontestantai amžiaus 
uri 7—10 metų.

Dabar jie dainuos “Draugo” 
Gegužinėje Birutės darže, Lie
pos 21 d. LSB.

ORLAIVIAI SAUGOS 
KELIUS

Chicago. — Kadangi vasa
ros metu automobiliais užsigru- 
da visi keliai ir daugybė auto
mobilistų atvykę iš tolimų val
stijų nėra susipažinę su Illinois 
valstijos taisyklėmis, ir todėl 
įvyksta daug nelaimių, todėl 
kiekvieną savaitę, pradedant 
ketvirtadieniu ir baigiant pir
madieniu, vieškelių ir plentų 
policijos patrolės skraidys or
laiviais, nes del automobilių 
daugybės motorcikliais važinė
jimas policistams negalimas.

LSB.

SPORTININKŲ EKSKURSIJA
Chicago. —- Liepos 24 dieną, 

Southmoor viešbutyje įvyksta 
banketas išleistuvėms Lietuvių 
sportininkų ekskursijos į Lie
tuvą, kurią sudaro: Eduardas 
Kriaučiūnas (Krause), B. Bu- 
drikas, Petras Barštis, Anta
nas - Lauraitis, Viktoras Jasu- 
naitis, Petras Petrulaitis, Jo
nas Knašas, Kostantas Savic
kas, Kazys šedvylas, Mikas 
Lukas ir E. šemiutė. Visi jie 
gimę ir augę išeivijoj. LSB.

SAUSIEJI KALTINA

tetų, gan dažnai ramstosi net 
tokia rimta “Encyclopaedia 
Britannica”. Mums tik reikia 
konstatuoti kad musų literatū
roje tai yra pirmas tos rūšies 
veikalas, kuriuo galės naudotis 
ne tiktai musų mokytojai bet 
ir šiaip šviesus žmonės. “Be 
gyvenimo“, pasakė vienas žy
mus Anglas rašytojas, publicis
tas ir politikas, “nėra istorijos, 
be istorijos nėra politikos”. 
Taigi kiekvienas rimtas visuo
menininkas, kurs domisi gyve
nimu negali nesidomėti istori
ja ir politika, negali apsieiti be 
tokio rimto ir taip gražiai iš
leisto veikalo kokiu yra “Pa
saulio Istorija”.

Man, kaipo vertėjui, turėju
siam garbę asmeniškai susipa
žinti su H. G. Wells’u, nedaug 
tepriderėtų kalbėti apie verti
mą, apie jo tobulumą. Vis tik 
norėtųsi šia proga pasakyti 
kad “Pasaulio Istorijai” aš ati
daviau ištisų keturių metų vi
sus savo vakarus ir šventadie
nius. Ir taip pat malonu čia 
suminėti kad šį trečią tomą 
man perrašinėjo iš rankraščio 
ant mašinėlės mano žmona, 
tuomet ‘ dar visai nemokėjus 
Lietuviškai: Wells’o “Pasaulio 
Istorija” buvo pirmutinė mano 
žmonos-Anglės Lietuvių kalbos 
mokykla.

Prie I ir II tomų išleidimo 
buvo prisidėjus Tėvynės Mylė
tojų Draugija Amerikoje. Tre
čias tomas išėjo vienos tiktai 
Kultūros Dr-jos lėšomis. Rei
kia tikėtis kad Amerikiečiai, T. 
M. D. nariai, turėdami pirmus 
du tomus, panorės turėti savo 
bibliotekose visą to vertingo ir 
gražaus veikalo komplektą. Už
sisakyti jį galima Kultūros 
Švietimo Draugijoje, Šiauliai.

Kultūros leidinyje supainioti 
autoriaus inicialai: ant virše
lio — G. H. Wells, viduje gi — 
H. G. Wells; I-me tome buvo 
atvirkščiai. Visur turi būti: 
H. G. (Herbert eGorge) Wells.

Teisybė, šiaip skaitytojas

Musų oro karžygis laukia 
rugiapjūtės, ba Lietuvoje 
turi užsidirbt sau duoną, 

po atlikimo garbingo 
tautai žygio.

Laukia kada stosis “gyvas 
paminklas”.

Alo Amerika! Alo Klyv- 
landaš! Alo Čikaga! Alo 
Nay orkas!

Atsišaukit visi ir praneš- 
kit man kas atsitiko su 
“antru skridimu” ir jo “oro 
karžygiais” Vaitkum - Gri
gaičiu ! Štai jau suėjo du 
metai nuo žuvimo Dariaus 
ir Girėno ir jau laikas pa
statyti “gyvą paminklą”, o 
mes čia Lietuvoj nesulau
kiam nei gyvo nei negyvo 
paminklo, kuri Grigaitis 
pažadėjo už 38 tūkstančius 
dolarių nupirkti!

Jau tuoj bus metinės su
kaktuvės nuo pernykščių 
“išleistuvių” (Rugpjūčio 26 
d)., ir tuoj Lietuvoj prasi
dės rugiapjūtė, nebus kam 
‘oro karžygius’ nei patikti. 
Jau visai netoli šventa Ona 
ir rugiapjūtės pradžia, o 
‘antras skridimas’, nuo pat 
švento Jurgio garsinamas 
ir laukiamas, vis neatsiran
da.

Šymet Lietuvoj labai pa
vėlavom su vasarojum ir

WE5OHB1MJA
Pasaulio Lietuvių Kongresas

KAUNE RUGPJŪČIO 11-17 d. š.m. 
Atstovams į kongresą ir bendrai ke
leiviams į Lietuvą rekomenduojama 
sekantis išplaukimas iš New Yorko:

*)GripshoIm ....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 
į viršminėtą kongresą iš Kalmaro 
atplauks į Klaipėda 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.

SULOPĖ AKIES LĖLĘ v
Chicago. — Į Passavant li- 

gonbutį atgabeno 15 metų am- 
iaus Stasį May iš Independen

te, Mo. Jis prieš penkis metus 
ko tai išsigando, ir dėlto ska
ts pradėjo jam apvilkt akies 
ėlę, kurios pusė tik likosi svei
ka. Dabar jam padaryta ope
racija, išpjaunant skazo apvil
ktą lėlės dalį, ir jos vieton įde
dant reikalingą dalį svetimos 
ikies. Keturioms dienoms po 
operacijai praslinkus, nuimta 
oandažai ir persitikrinta kad 
taip sulopyta akies lėlė jau 
sveiksta. LSB.

MELVIN PURVIS 
ATSISTATYDINO

Chicago. — Melvin Purvis, 
kuris surengė sugavimą gar
saus bandito John Dillinger’o, 
šiose dienose atsistatydino iš 
federalės valdžios tarnybos iš 
Chicagos federalio departmen- 
to vedėjo.

Jis yra iš profesijos advoka
tas. Kuo užsiims jis tuo tar
pu aiškiai nepasakė. -- .

SLAPIUOSIUS Už MIRTIS
Chicago. — Tarp prohibici- 

jos šulų ir “slapiųjų”, kurie 
kovojo už prohibicijos panaiki
nimą, iškilo ginčai del nelaimių 
ir mirčių automobilių susimu
šimuose. “Sausieji” sako kad 
vien tik del girtų automobilis
tų turėjo sutikti mirtį 4,000 
žmonių vienų metų bėgyje nuo 
prohibicijos atmetimo.

Štai kaip remiama argumen
tai: 1934 metais automobilių 
nelaimėse šioje šalyje užmušta 
ar užsimušė 36,000 žmonės — 
daugiau negu kitais kuriais pa
skirais devyniais metais.

Nuo 1923 iki 1932 metų au
tomobilių nelaimių mirčių ben
drai išpuolė po 26,514 į metus.

Tuoj kaip tiktai legalizuota 
alus, pirmą pusmetį automobi
lių nelaimių mirtys padaugėjo 
2,912 žmonėmis, sako “sausie
ji”. Rep.

“MARGUTI S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, III

kurio kišenius neleidžia išmes
ti 30 litų už tris tomus “Pa
saulio Istorijos”, šis žinių* lo
bynas nebus prieinamas. To
kio istorijos žinovo ir populia- 
rizatoriaus kokiu yra H. G. 
Wells pasaulio istorija pratur
tina žmogaus protą, atskleidžia 
jam plačius žmonijos augimo, 
kulturėjimo ir plėtojimosi ho
rizontus, padeda išsiaiškinti 
įvairius painius tautų santikia- 
vimo klausimus; galiausia auk
lėja žmoguje platesnę ir hu
manistinę pasaulėžiūrą. Kad 
padėjus ir tiems kas negali iš
leisti 30 litų trims “Pasaulio 
Istorijos” tomams, pasiryžau 
išleisti to paties H. G. Wells’o 
tą pačią istoriją tik sutrumpin
tą: “A Short History of the 
World”. Vertimui autoriaus 
leidimas yra man duotas.

Knyga turės apie 350 pusla
pių, bus iliustruota. Jos kaina 
bus 5 litai, audeklo viršeliais— 
6 litai.

Kadangi savo lėšų tai kny
gai išleisti neturiu (o jų reik
tų apie 4,000 litų), tat pasiry
žau atsiklausti užsienio Lietu
vių ar jie nesurastų budo to
kiam mano sumanymui parem
ti, užsisakant “Trumpą Pasau
lio Istoriją” prenumeratos ke
liu. Todėl prašyčiau pranešti

man kad ir kiek egzempliorių 
mano užsisakyti. Jei suirinks 
1,000 prenumeratorių, knyga 
bus tuojau išleista. Jei tokio 
skaičiaus užsakymų negausiu, 
vertimą paliksiu rankraštyje 
tiems laikams kada galėsiu be 
prenumeratorių pagalbos pats 
imtis tokio darbo. Pranešant 
apie pasižadėtą prenumeratą, 
pinigų nereikia siųsti, — jų bus 
pareikalauta tik tokiame ątsi- 
tikime jei susirinks 1,000 užsa
kymų ir kai knyga jau bus ati
duota spaustuvei.

'Užsakymus prašau pranešti 
laiškais šiuo adresu:

V. K. Račkauskas-Vairas, 
Pašto Dėžutė 375

Kaunas, Lithuania.
K. Vairas.

šienapjūte, o pusė daržų vi
sai neužžiurėta, ba visi lau
kiam Čikagos “oro karžy
gių” ir jų “aviacijos tekniš- 
ko stebuklo” arba “baltos 
gulbės”, atskrendant su 
“gyvu paminklu”.

Kaip iš “Dirvos” matau, 
Čikagoj greičiau bus pasta
tytas negyvas paminklas, 
o “gyvas paminklas” kažin 
kur Nayorke užsidaręs tu
pi, kaip praneša Valaičio 
radio iš Nayorko.

Ale mes Lietuvoj tai ir 
prisistrošinom belaukdami 
tos “baltos gulbės” su jos 
“oro karžygiais” atskren
dant.

Lietuvos visi laikraščiai 
ir laikraštukai kasdien iš
eina kas pusvalandi su “ek-, 
stra” žiniomis ir tiligra- 
mais iš Nayorko. Rytiniai 
tiligramai sako:

“Balta gulbė gali išskris-, 
ti bile valandą.”

Pietiniai tiligramai sako:
“Balta gulbė gali išskris

ti rytoj ar poryt”.
Popietiniai tiligramai sa

ko:
“Balta gulbė laukiama 

Birželio 15—18”.
Vakariniai tiligramai sa

ko:
“Balta gulbė atskris Bir

želio pabaigoje”.
. Ir tt. ir be galo.

Sakau, nuo švento Jur
gio iš visos Lietuvos kraš
tų, galų ir kampų j Kauną 
važiuoja ir važiuoja žmo
nės ekskursijomis pasitikti 
“baltos gulbės”, vieną rytą 
atvažiuoja, iki vakaro lau
kia atskridimo, saulei lei
džiantis gryžta atgal j sa
vo kaimą, o kitą dieną vėl 
tą pat kartoja, paklausy
dami Kauno radio ir Kau
no laikraščių. Daržus ra
vėt, bulves kaupt, šieną 
pjaut nėra kada.

Pasigailėjęs tų Lietuvos 
žmonelių, pasikinkęs pus
brolio arkliuką Į ratus, nu
važiavau Į Kauną, pas po
nus ministerius paprašyt 
pagelbėt ir žmonėms ir tai 
“baltai gulbei” ir jos “oro 
karžygiams” užbaigt var
gus: paprašiau ir ponai 
ministerial sutiko ir tuoj 
pasiuntė tūkstantį dolarių 
su prašymu “oro karžygių” 
paskubėt atvežt Į Lietuvą 
“gyvą paminklą”.

Tai dabar laukiam “oro 
karžygių” atskrendant ka
da nors apie metines sukak
tuves nuo “garsių” pernyk
ščių “išleistuvių”, — kada 
nors po pasibaigimo Pasau
lio Lietuvių Kongreso.

Norėjau patart “Dirvos” 
redaktoriui kad atskristų 
Į Lietuvą ta “balta gulbe”, 
ale kaip dabar išrodo “bal

ta gulbė” nespės pirm Kon
greso išlėkti, ba Čikagoje 
labai “blogas oras” — ten 
daroma visi prisirengimai 
kaip pagauti į cicilikėlių 
kiaurą kišenių tą Lietuvos 
ponų ministerių padovano
tą tūkstantį dolarių.

Pasiūlyčiau paskelbt kad 
dar neužmokėta už “moks
lišką propelerį”, todėl ir 
“balta gulbė” negali išlėk
ti, ir tuoj tūkstantis dola
rių iš Nayorko bus persiųs
tas į Čikagą.

Kauno orodrome ‘Lietu
vos ministerial ir aukti val
dininkai įsitaisė savo pala
pines ir lovas, ir miega au
sis ištempę, klausydami ka
da pasigirs sirenų kauks
mai pranešanti apie “bal
tos gulbės” atskridimą.

Jeigu “balta gulbė” neat
lėks iki Rugpjūčio 1 dienos 
tai po tos dienos žada Kau
no orodrome įtaisyt pala
pinę ir lovą ponui Lietuvos 
prezidentui, kuris tada bus 
sugryžęs iš atostogų Pa
langoje.

Aš jau apsipratau su tais 
laikraščių tiligr-amais apie 
‘galima laukti atskrendant’ 
ir daugiau į Kauną neva- 
žinėju.

Dabar greituoju tariuosi 
su gerb. Robotu sutvarkyt 
savo “Meteorą” ir žadam 
skrist pasitikt gerb. “Dir
vos” redaktorių.

Tada tai man bus kermo
šius: važinėsim abudu po 
visą Lietuvą — pas aukš
tas asabas, ir visur busim 
poniškai priimti. Pasibaigs 
mano baudžiava.

LIETUVOS BONU 
KUPONAI

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

' “DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue j 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 vidurių, 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 
A.ptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypataškai mane galit matyt nuo

9--12 ryto ir &—11 vakare)

į Dviejų Metų Sukaktuves 
Įsigykit Sau Atminčiai šią Knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
f Parašė P. JURGĖLA
❖ TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei-
❖ kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi-
j no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje.
❖ Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau- 

tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai
❖ t ir rėmėjų komitetai.
••• 384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

1 ' .“DIRVA”
❖ !

? 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio •
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

[‘DIRVOS’ REDAKTO

RIŲ IŠLEIDŽIANT

KEISTAS SOCIALISTŲ ŽMOGELIO DARBAS Milžiniškos Skolos

SLA. Pild. Taryba krivu
lę nubalsavo siųsti Į Pasau
lio Lietuvių Kongresų “Tė
vynes” redaktorių S. E. Vi
tai ti. Tas viskas tvarkoje.

Bet štai, kaip žinios iš 
Chicagos skelbia, ten gyve
nantis SLA. Apšvietos Ko
misijos pirmininkas Dr. A. 
Montvidas, lyg pilypas iš 
kanapių iššokęs, parodymui 
kad turi dideli “razumą”, 
pasiūlo kitą krivulę — iš
rinkti “Tėvynei” kitą re
daktorių ! Keistesnio žmo
gaus su keistesnių galvoji
mu nerasim visoj SLA. or
ganizacijoj.

Kaipo Apšvietos komisi
jos pirmininkas, draugas 
daktaras visai nežino savo 
pareigų jeigu tokį sumany
mą išgalvojo. Apšvietos ko
misijos pirmininkas turi ži
noti kad pačioje ‘Tėvynėje’ 
yra gana žmonių, ir apsipa- 
žinusių su organo vedimu, 
o jis siūlo visai pašalinį, 
niekad “Tėvynėje” nedirbu
sį, žmogų už redaktorių — 
kurio visas gabumas tam 
darbui yra tik tas kad jis 
yra socialistas.

“Tėvynės” redaktoriaus 
p. Vitaičio važiavimas SLA. 
delegatu į Kauno Kongre
są yra ne jo rezignacija iš 
redaktoriaus vietos bet įga
liotas atstovavimas organi
zacijos ir organo, ir skaito
si kaip prailgintos redak
toriaus atostogos.

Per eiles metų “Tėvynės” 
redaktoriai vykdami , ato
stogų savo vietoj palikdavo 
sekantį geriausi asmenį iš 
pačios organo spaustuvės. 
Niekad jokiam Apšvietos- 
komisijos nariui neužėjo į 
mintį leisti krivulę rinkti 
kitą redaktorių, iš kito to
limo miesto, redaktorių pa
vaduoti.

Jeigu SLA. Pild. Tarybos 
nariai nepasielgs gudriau 
už “razumną” apšvietos ko
misijos pirmininką, tuomi 
pridarys organizacijai ke- 
liariopus kaštus: juk naują 
redaktorių reiks , iš kito 
miesto atgabenti, užmokė
ti jo keliones, algą ir kitus 
kaštus.

Tokiam “razumnam” ap
švietos komisijos pirminin
kui neapeina SLA. pinigų 
mėtymas: jam rupi kad į 
“Tėvynės” redakciją butų 
nors laikinai pasodintas so
cialistas.

Du Metai
Liepos 15 d., 1933 metais, 

musų drąsus lakūnai, Da
rius ir Girėnas, išskrido iš 
New Yorko į Kauną.

Liepos 13 d. jie pasiekė 
Europą ir skrido jau visai 
netoli Lietuvos, kaip staiga 
juos patiko tragiška mirtis 
ir nutraukė jų kelionę ir jų 
gyvastis.

Liepos 17 d. jų lėktuvas 
“Lituanica” ir jų sužaloti 
kūnai rasti pagiryje netoli 
Soldino, Vokietijoj.

Pravirko visi Lietuviai 
tą žinią išgirdę. Civilizuo
tas pasaulis nulenkė galvas.

Žuvo tikri musų oro kar
žygiai, narsuoliai, atnešę 
garbę sau ir savo tautai.

, Chicagoje ir Kaune, sta
toma jiem paminklai,' o tą 
vietą kur jiedu žuvo, Lie
tuvos valdžia išnuomavo iš 
[Vokietijos ir ją aptvėrus

pastatė atitinkamą ženklą- 
paminklą.

Kodėl gi Neskrenda?!
Lietuvos laikraščiai turi 

štai kokių informacijų apie 
“antrą skridimą”:

“Gražioji ‘Lituanica IF, 
Amerikiečių specialistų žo
džiais, aviacijos technikos 
stebuklas. Ji turi pačius 
moder niškiausius įrengi
mus ir pritaikinta taip pat 
tam kad galėtų skristi ir 
naktį ar per rūką, smar
kiam šalčiui ar karščiui 
esant. Net nusileidus į van
denyną ‘Lituanica II’ galės 
ilgai laikytis, bangų neap- 
verčiama, vandens pavir
šiuje.”.

Tai kodėl tas pabūklas 
(atsiprašome, “stebuklas”) 
vis laukia “gero oro”

Birželio 15 dieną Lietu
vos ministerių kabinetas 
paskyrė ir atsiuntė Į Ame
riką dar tūkstantį dolarių 
“antram skridimui”.

Vaitkui tas vistiek nieko 
prie skridimo nepridės, tik 
Grigaičiui seilę ištrauks...

Kaip pasirodo, Lietuva 
pinigų turi užtektinai, o iš 
musų Amerikiečių prašo 
palaukti su atsiėmimu pi
nigų už bonus....

Bedarbei nesitaisant ir 
valdžiai teikant pašalpas 
bedarbių šeimoms, S. Val
stijų iždas iki galo 1935 
fiskalio meto (Birželio 30) 
pasidarė $3,575,357,964 sko
los daugiau. Taip, per pa
starus penkis metus val
džios skolos pasiekė $14,- 
500,000,000.

Visos viešos skolos šioje 
šalyje iki Birželio 30 d. sie
kė‘$27,700,892,625. Tai vi
sų laikų rekordas.

Atstovai j Kongresą
Iš įžymesnių Amerikos 

Lietuvių, Kauno Kongrese 
dalyvaus šie: “Draugo” re
daktorius ir LRKSA. pre
zidentas L. Šimutis, “Dir
vos” redaktorius K. S. Kar
pius, “Tėvynės” redakto
rius S. E. Vitaitis, “Vieny
bės” atstovas A. S. Trečio
kas iš Newarko, Petras Pi- 
varonas iš Pittsburgh©.

Prie to, išvažiavo ir dar 
rengiasi važiuoti keletas 
kitų įžymesnių tautininkų 
ir katalikų veikėjų, kuni
gu-

Gimimų skaičius Suvie
nytose Valstijose mažėja. 
Paveizdan, 1920 metais gi
mė 24 nuo 1000 gyventojų, 
dabar gera tik 17 nuo 1000.

PAVASARIS
Tu, pavasari saulėtas,
Vėl šypsais už lango, 
Ir išaudi atminimą 
Praeities man brangų.

Rodos vakar piemenėliu
Mažu bėginėjau....
Rodos vakar buvau linksmas, 
Džiaugiaus ir mylėjau....

O jau kiek, o kiek tų metų,
Kiek pavasarėlių
Kažkur dingo nejučiomis,
Kažkur pasidėjo....

Nei grąžinti, nei pavyti
Nei visų atminti,
Nes visur takai užžėlę, 
Nors buvo išminti....

Tik žinau kad tave vieną
Visados mylėjau,
Ir visad žibuoklių rinkti 
Į pakrūmę ėjau. . . .

Jonas Morkūnas.

PER TAMSIĄ NAKTELĘ 
(Liaudies daina)

Per tamsią naktelę, 
O iki gaidelių, 
Du broliukai-sakaliukai 
Aukso krėsle sėdi.

Aukso krėsle sėdi, 
Gromatėlę rašo, 
O šis trečias brolužėlis 
Gromatėlę skaito.

Gromatėlę skaito, 
Ir seselę mini: 
Vai ko, delko, mus sesele, 
Tankiai neaplankai?

Ar žirgelių neturi,
Ar kelelio nežinai,
Ar už savo didžių vargų 
Mumis neaplankai? • 

Ir žirgelių turiu, 
Ir kelelį žinau, 
Tik už savo didžių vargų 
Jūsų' neaplankau....

“Dirvos” redaktorius, p. 
K. S. Karpius, jau pasiren
gęs į ilgą kelionę ir, už ke
lių dienų, banguos per ju
rą į Tėvynę, į Pasaulio Lie
tuvių Kongresą, Kaune. 
Man tenka p. Karpių pava
duoti : būti atsakomuoju 
“Dirvos” redaktorium ir, 
prišokant, tvarkyti “Dir
vos” redagavimo darbą.

Atostogos bei kelionių 
žygiai paprastai visiems ne
ša naudą; bet žurnalistams 
tai teikia patį dvasinį peną. 
Keliaujant daugiau aids pa
mato, ausis užgirsta, jaus
mai pasiakstina, mintys pa- 
sigalanda.

Yra sakoma kad kai kam 
laimė leidžia gimti su sida
briniu šaukštu burnoje. Jei 
p. Karpius negimė su plun
ksna rankoje tai ji jam tur
būt pateko į ranką neužil
go po jo krikštynų. Ir nuo 
to laiko jis ją, jei paleidžia 
iš rankos tai tik rankai pa
silsėti. Jaunutėlėse savo 
dienose jis pradėjo rašyti, 
ir kuo tolyn tai vis daugiau 
rašo. Rašo—redaguoja lai
kraštį “Dirvą”, dramos ir 
apysakų literatūrą kuria. 
O Lietuviško plunksnininko 
darbas, ypač Amerikoje, y- 
ra ne tik nelengvas bet ir 
nedėkingas.

Teks man per apie porą 
mėnulių, prišokant, jo kė
dėje sėdėti, prie jo žiburio 
akis džiovinti, ir jo raštinės 
pyragų ragauti.

Vyksta p. Karpius į Pa
saulio Lietuvių Kongresą, 
kurio idėją pats pirmutinis 
iš Amerikos Lietuvių laik
raštininkų parėmė kaip tik 
atėjo iš Kauno žinia apie 
Kongreso šaukimą. Jis pa
siūlė — ir buvo priimta — 
Kongresui laiką: šią vasa
lų, atostogų laike, kad ga
lėtų nuvažiuoti ir spėtų 
sugryžti į mokyklas moks
lus einantieji, kurie norės 
Kongrese dalyvauti. To
liau, p. Karpiaus buvo pa
siūlyta ši vasara, ne 1936 
metų vasara, nes kitais me
tais įvyksta Amerikos Lie
tuvių didžiųjų organizacijų 
seimai ir kongresas nebūtų 
pasekmingas. Laukti 1937 
metų butų pervėlu, rašė p. 
Karpius į Kauną Užsienio 
Lietuviams Remti Draugi
jai, kuri Kongresą sumanė, 
ii1 šie visi jo pasiūlymai ta
po priimti.

Ar važiuos į Kongresą 
jis dar pats nežinojo, nors 
turėjo noro, ir tik po atsi- 
hftikymo Clevelande p. Ski
pičio, pasiryžo važiuoti.

Apart žinių iš paties to 
Kongreso, p. Karpius pa
tieks aprašymų apie Lietu
vą, nes pasiryžęs plačiai ją 
apvažinėti ir pasiskyrė dar 
mėnesį laiko po Kongreso 
užsibaigimo Lietuvoje pa
sivažinėti.

“Dirvos” skaitytojai, re- 
bendradarbiai!

jumis aš linkiu 
redaktoriui, -p. 
kuolaimingiansia 
gimimo kraštą;

rnėjai ir 
Kartu su 
“Dirvos” 
Karpiui, 
keliauti į
kuopasekmingiausia atlikti 
visus užsibrėžtus tikslus 
Lietuvoje, ir kuosmagiau- 
sia gryžti atgalios. Ir, kar
tu su jumis, pasižadu tin
kamai tvarkyti ‘Dirvą’ lai
ke jo šios ekspedicijos.

Nadas' Rastenis.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ

(Parašė Juozas Sužiedėlis)
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III. Auksakasė Ariogalos gražuolė
Ant aukšto ir stataus Dubysos kran- 
tarp tamsių ir tankių girių, stovėjo

tvirta Ariogalos pilis. Aukštais savo bok
štais ji dairėsi po plačias Žemaičių apie- 
linkes, ar neišvys kur atsėlinant pasalin- 
go kryžeivio....

Šitoje pilyje gyveno Žemaičių myli
mas Kęstučio ir Birutės sūnūs Vingėla, 
Vytauto brolis. Daugel turėjo jis turtų, 
bet už visus turtus brangesnė buvo jam 
vienintelė jo dukrelė, skaisti auksakasė 
Skirmuntė. Ji buvo gyvas paveikslas jo 
anksti mirusios ir karštai mylėtos žmonos.

Gyveno ji puikiose kampinio pilies bo
kšto seklyčiose. Pro siaurus’jų langus bu
vo matyti tamsios girios, mėlyni Dubysos 
vandens ir žalios pievos. Jomis vingiavo 
ir tolumoje nyko platus vieškelis.

Šiandien nerimsta Skirmuntės širde
lė.... Ji kažko laukia.... Daug raitelių 
traukia iš girios į aukštą pilį. Dailus sve
timos šalies bernužėliai, užgirdę apie Skir
muntės gražybę, traukia į jos tėvą savo 
laimės mėginti: gražuolės rankos prašyti.

Daugel jau buvo atvykusių ir šiandien 
Skirmuntės 
pasižadėjus, 
dailus Smo- 
Ta.i jam ji 

Tai jo 
Skirmuntė žino

dar tebetraukia. Tik niekas 
širdelės nebepavilioja: ji jau 
Dar pernai Ariogaloje viešėjo 
lensko kunigaikštis Dovydas, 
pažadėjo savo ranką ir širdužėlę, 
laukia ir sulaukti negali.
kad Vytautas ruošia karą su Rusais. Ji 
žino kad jos svajų bernužėlis sėdi dabar 
Vilniuje įkaitu ir negali atjoti šauniu sa
vo žirgu, negali paguosti jos širdelės. Tat 
ji nerimsta, žiūrėdama į tuos svečius ku
rie, brangiais rubais žvilgėdami, joja pla
čiu vieškeliu į aukštą jos tėvo pilį....

Į kambarį inėjo Skirmuntės auklė 
Vandenė. Ji pranešė kad atjojęs piršliu 
Mozūrų kunigaikštis Boleslavas, trijų de
šimtų garbingų bajorų lydimas, kad kuni
gaikštis Vingėla mielai jį priėmęs. Auklė 
paragino pasipuošti ir pasiruošti eiti sve
čių sutikti.

Skirmuntei net širdelę sugėlė, lyg 
mirštamai pašautai paukštelei. Ji nuliū
do ir gailiai pravirko. Veltui auklė įkal
binėjo kad kunigaikštis Boleslavas esąs ir 
dailus, ir garsus, ir turtingas, kad tokio 
jaunikio kaip tik geidžias pats jos tėvas 
Vingėla, kad jo valiai negalima busią pa
sipriešinti.

— Kaip nepasipriešinsiu? — kalbėjo 
Skirmuntė. — Ne, aš neisiu į Mozūrų že
mę! Tebūnie kunigaikštis Boleslavas nors 
viso pasaulio gražiausias vyras, nors pa
ties aitvaro sūnelis, vistiek aš nebusiu jo 
draugė.-... Nekenčiu Lenkų, jie klastin
gi ir pikti žmonės.

— Nieko nepadarysi, mano širdužėle. 
Tėvo valiai reikia nusilenkti. Jis vaišin
gai priėmė svečius, nuo vakar dienos lau
kė jų atvykstant. Savo žodžio nepakeis 
kunigaikštis Vingėla. Ne veltui jis 
didžio Kęstučio ir ir gražios Birutės 
nūs.

— Bet ir aš esu panaši į Birutę.
— Kaip lašas į lašą, širdužėle, 

anoji buvo bent kiek aukštesnė....
— Taigi, brangioji aukle. O ką gi ju

du su tėvu peršate man vyru? Kodėl tik 
vienus Lenkus manote man tinkant? Kuo 
prasti Gudai? Ar mano pusseserė Sofi
ja blogą vyrą gavo?

— Žinau, dukrele, kas tau širdelę pa
vergė.... Bet nieko iš to nebus: su Gu
dais didysis kunigaikštis karą ruošia.... 
Tėvas neleis tavęs už priešo. .. .

— Liūdna man nuo tavo žodžių. Bet 
man širdis sako kad mes susimatysime. Su 
Gudais ne amžinas karas — jie ne kryžei
viai prakeiktieji. Tik tu padėk man, bran
gi Vandele. Sutrukdyk sutartuves, kad 
jos neįvyktų, iki jis sugryš, mano svajų 
laimužė. . . .

Karštai prašė Skirmuntė auklę kad ši 
padėtų jai išsipainioti iš gilsiančios ne
laimės. Tačiau auklė vis kalbėjo kad ku
nigaikštis Vingėla nenusileisiąs ir savo 
pasiryžimus įvykdysiąs.

Staiga ties pilies vartais kaž kas ėmė 
pusti ragą. Skirmuntė prišoko prie lan
go ir pamatė pro plačiai atidarytus pilies 
vartus įjojant į kiemą du kariu su juodais 
kryžiais ant baltų apsiaustų. Paskui juos 
jojo keliolika palydovų.

— Ko jie čia atjojo? Nejau ir juos

tėvas įsileidžia į savo pilį? Kuriais tiks
lais? Nejau ir jie mano rankos tykotų? 
Senelis Kęstutis ištolo nebūtų jų prisilei- 
dęs, o dabar....

— Nekalbėk taip, uogele.... šie gele
žiniai kariai yra vienuoliai. Jie negali 
vesti, kaip ir musų kriviai.

Tuo akimirksniu prasivėrė durys. Į 
kambarį inėjo viena Skirmuntės draugių.

— Štai, Skirmuntė, atvedu senuką 
Maigį, kuris tik iš Trakų atvyko. Žinau 
kad visada jo pasiilgsti, jo dainų ištroš
kus.

— Dėkui, sesute. Mielai paklausysiu 
jo dainelių. Ypač šiandien, kada taip ne
ramu mano sielai ir širdelei, kada į pilį 
prisibrovė tiek nelaukiamų svečių....

Maigys, neregys kanklininkas, kelia
vo po visą Lietuvą. Jis visiems dainavo 
dainas apie garsią Lietuvos senovę, apie 
didvyriškus žygius, apie karčias ir sun
kias Lietuvių pergyventas valandas. Jo 
dainos sklido po visą kraštą ir mokė tė
vynės meilės ir pasiaukojimo visus Lietu
vius — ir didžiuosius kunigaikščius, ir pa
prastus žmones. Jis visur buvo mielai 
priimamas ir gausiai vaišinamas. Tačiau 
visų labiausia jis mėgo narsų Ariogalos 
kunigaikštį Vingėlą ir jo dukrelę, auksa
kasę S'kirmuntę.

Skirmuntė nudžiugo išvydus mylimą 
senelį. Pasodino jį ant suolelio. Padavė 
taurę brangaus vyno.

— Laukiau tavęs, seneli. Tavo dainų 
pasiilgau. .. . Senai jos jau begaivino ma
no širdelę.

— Ir aš iš tolimų Trakų skubėjau į 
tave, brangi kunigaikštyte. Tačiau ką aš 
tau bepadainuosiu? Visos mano dainos 
senos, kaip ir aš pats. .... Ir liūdnos.

— Dainuok kad ir liūdnas, senutėli... 
Jos kartais daug geriau guodžia.

Senis pasidėjo ant kelių kankles ir 
ėmė jas virkdyti, braukydamas dviem pa
galiukais. Mergaitės sutupė aplink jį ra
tu ant grindų, užtiestų brangiu kilimu.

Graudžiai dainavo senis Maigys. Jis
dainavo apie visokias kryžeivių nedorybes, 
apie kruvinus jų žygius į Lietuvos žeme
lę. Jis dainavo kaip nedori kryžeiviai ka
lavijais žudė Lietuvos žmones, gaisrais 
naikino Lietuvos sodybas. Jis dainavo 
kaip didis Vytautas atidavė savo sūnūs 
kryžeiviams įkaitais, kad tik jie nepultų 
Lietuvos, ir kaip jie vis dėlto nesiliovė plė
šę ir deginę Lietuvos sodybų. Dainavo 
dar kaip Vytautas neištvėrė ir išjojo į ka
rą, kaip kryžeiviai už tai žiauriai atkerši
jo Vytautui, nunuodydami abu jo šuneliu. 
Galiausia ėmė dainuoti pranašingai, kad 
už visas kryžeivių nedorybes Vytautas 
žiauriai atkeršysiąs.

, (Bus daugiau)’ -* * J g

yra
su
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ŽEMLAPIAI

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šj žemlapj galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algrirdo-Keis- 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 
tėvynės. 223 pusi......................................................... 1.00SAPNININKAS
' Didėlis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo ’jį turėti savo , 
namuose. •» į

KAINA Su prįsiup-timų 75 c. 1
6820 Superior Ave. ? Cleveland, Ohio
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Milžiniškame

puikiais

del jų

Powell,

97c

. . 29c

IR DAUGYBĖ KITŲ DALYKŲ

A. VIRBICKAS

šilko Kaklaraiščiai .
4 už $1.00,

Pokilis 
d. ir tęsis kas 
27 d. Gi kaip 
d. bus Tautinių

daržai Cuyahoga 
atidaryti žmonių 

susipažinimui. Tai 
Garden Center of

Kurie mėgsta

vadovyste J. C. Calhoun, 
vice-konsulo, ir John H.
Tautų Dienos programas 

su Bendru Inčjimu Geros

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS ___ I 
, Vyrams ir vaikinams 

Maudymosi Kelnaitės .... 48c Polo Marškiniai . 
Gražios Baltos ar kitokios 

Kelnčs-Slacks ........ $1.39

CLEVELAND
SUMMER FESTIVAL 
uiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

VYTAUTO

melioracijos ir

SULYG MUSU PLANO
MES DUODAME NET IKI
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NORI 31 MILIJONO DOLA- 

RIŲ NAUJŲ TAKSŲ. Ohio 
valstijos gubernatorius Davey 
rūpinasi apie suradimą naujų 
taksų 31 milijonų dolarių su-

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. 5699

Ir javų derlius rė- 
daug mažesnis, 

išmėtytus mažus 
sunku išdirb-

kai. 
enl 

gįl

JUNE 75th TO SEPTEMBER 2nd
Finest Bathing Beach in the World .
Largest Hotels on the Great Lakes , 

1OOO outside rooms at reasonable rates
.. . Fishing . . . Golf. .. Tennis .. . Danc- 

ng . . . and all recreational attractions 
... Appetizing Meals . . . Ample Garages

. . . Free Parking Space . . . Ideal for a 
day, a week-end or your entire vacation.
‘ SEKD FOR FOLDER

Reached by rail interurban or busses to Sandnsby; 
ęii—V\ or by auto, Ohio Rit/.'e 2, V. S. 6, or by steamer.

THB G- A- BOECKUNG COMPANY, Owners 
. \\ Cedar Point, Sandus’:/, Ohi’.»

P. J. KERSIS
1411 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Parku-parduodu bankų knygutes moku aukščiausią kainą už jas 

Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

>.... šiegį ' 
Jie negc

, ..6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lyp:us, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

PIRMUTINĖ ŽEMĖTVARKOS IR MERIORA- 
CIJOS PARODA KAUNE

5
U

tarų.
Gera dalis šių plotų nuo 

vandens jau atkariauta. Prieš 
karą atvirais grioviais nusau
sinta tik 17,650 hektarų žemės. 
Gi nuo 1919 metų ikšiol atvi
rais grioviais nusausinta jau 
297,650 hektarų žemės. Išlei
sta tam darbui 31,527,000 litų. 
Drenažu ikšiol nusausinta 5,605 
hektarai žemės. šiam darbui 
išleista 2,242,600 litų.

žinoma, dar daug žemės teks 
nuo vandens atkariauti. Ir tai 
užtruks apie 15-—20 metų. Ta
čiau, kai bus baigti visi žemės 
pertvarkymo ir nusausinimo 

Lietuvoje žemės ūkio 
daug smarkiau kils.
dabar išskirstytuose

VIETINES ŽINIOS
iiniiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Paskutynes 
Pompeii Dienos

jo gera priežiūra pasitaisiau.
Ačiū klebonui Kun. V. G. 

' Vilkutaičiui ir vikarui Kun. J. 
F. Andžiulaičiui už aprūpinimą 
religiniais reikalais, ir už lan
kymą ligoninėje Kun. E. Steig- 
manui iš Youngstovvno; p. Di- 
raitienei už visą trusą, prie
žiūrą ir lankymą; p-lei Derai- 
tytei, Muliolių šeimai, p. Glu- 
godienei už dovanas ir vaišes; 
Moterų Sąjungos 36 kp. už at
mintį ir lankymą, tuo labiausia 
kuopos pirmininkai A. Luizie- 
nei, kuri mane tankiai prisimi
nė; Labdarybės Draugijai už 
atsiminimą ir lankymą; p. Ju
lei Salasevičienei, kuri vėliau 
atsisakė iš Labd. Dr-jos, bet 
būdama pirmininke man pada
rė daug džiaugsmo atsilankius. 
Ačiū visiems draugams ir drau
gėms už prisiųstas dovanas, 
gėles ir prilankymą manęs. Vi
sų negaliu atsiminti, vienok iš
reiškiu savo ačiū visiems. Ne
tikėjau kad aš tiek daug turiu 
ištikimų draugių ir draugių.

Agota Navickienė.

Visų Tautų Diena 
Stadiume

Cleveland Stadium praskambės 
garsais ir dainomis daugybės tau
tų ir žemių, ketivrtadienj, Liepos 25 
d., kuomet visos tautos susibūrę į 
masinę demonstraciją liaudies šo
kių, gimnastikų, maršavikų ir šiaip 
įvairumo, sudarys dalį Clevelando 
Vasarinio Pokilio spektaklyje “Pas
kutines Pompejos Dienos". Tautų 
Diena tapo suorganizuota pastan
gomis specialio komiteto sudaryto 
iš įvairių tautų konsulų, pasiunti
nių ir redaktorių kitataučių laikraš
čių, po 
Norvegų 
Gourley, 
prasidės
Valios Ambasadorių ir Motorizuotos 
Parodos. Paskui eis tautų atstovai 
su savo vėliavomis, tautiniuose rū
buose, ir paskui kožna paeiliui at
liks savo programą. Bus sudaryta 
maršavimas aplink pusę mylios vi
duje stadiono kelio.

Šis milžiniškas Vasarinis 
prasidės Liepos 22 
vakaras iki Liepos 
minėta, Liepos 25 
grupių programas.

Žymiausias dalykas šio Vasarinio 
Pokilio bus atvaizdinimas “Paskuti
nių Pompejos Dienų”, su visokiais 

Dalyvaus virš 500 ak- 
.___„ __ „„ ___ .; bus atlikta stebi
nanti akrobatų aktai. Viduryje sta
diono bus įrengta 500 pėdų ilgio es
trada, ir ant jos 54 pėdų aukščio re
plika vulkano Vesuvius, kurio išsi
veržimu bus atvaizduota sunaikini
mas

PERŽVALGA DAR
BUOTĖS

CLEVELANDO LIET. KATA
LIKIŠKŲ DRAUGIJŲ 

SĄRYŠIO
ši peržvalga apima savyje 

Clevelando Lietuviškų Katali
kiškų Draugijų Sąryšio pasi
darbavimą pinigiškai del labo 
katalikystės ir tautos imant 
nuo 1914 metų iki 1935 metų.

Bendra sutrauka aukų. Nuo 
karo nukentėjusiems Lietu
viams šelpti $4,157.00. Šv. 
Jurgio Lietuvių parapijai Cle- 
velainde $870.10. Vilniaus naš
laičiams šelpti $792.39. Cleve
lando Lietuvių benams (dūdų 
orkestrams) auka $1,100.49.

Iškaščiai Clevelando Lietuvos 
Laisvės Paskolos stoties $12.40. 
Platinimui katalikiškos spaudos 
Amerikoje $16. Krikščionių- 
Demokratų partijai Lietuvoje 
$111.00. Dovana auksinė ra
šoma plunksna Poetui Kun. 
Maironiui Lietuvoje $15. Lie
tuvybės propagandai Ameriko
je $229.00. šelpimui Lietuvių 
moksleivių Amerikoje $100.00. 
Liet. Kat. Federacijos centrui 
Amerikoje $33.65.

Bendri piknikai katalikiškų 
draugijų savitarpinės vienybės 
Clevelande $221.63. Lietuvos 
šaulių Sąjungai $314.11. Pa
gerbimas Lietuvių sportininkų 
Amerikoje $28. Naujai Liet. 
R.-K. parapijai Clevelande $72.

Apmokėta kaštai delegatų į 
pasaulinį katalikų Eucharisti
nį kongresą Chicagoje $26.50. 
Lietuvių Kultūriniam Darželiui 
Clevelande $422.83. Vilniaus 
Geležiniam Fondui $35.

Virš paminėtiems tikslams 
Liet. Katalikiškų Draugijų Są
ryšis paaukavo $8,595.60.

Sąryšis šiandien 
šiandien nekuriems 

viams Clevelande yra 
mintis buk šis L. K. D. 
šis yra bedieviškas ir nieko ge
ro neveikiąs. Prie to, net ir 
Clevelando Vyskupui buvo pa
duota skundas ant Sąryšio, ta
čiau tas skundikams nieko ne
gelbėjo, nes prieš faktus nie
kas negali spirtis.

Argi gali kas prirodyti ir 
viešai pasakyti kad L. K. Dr-jų 
Sąryšis butų ar yra bedieviš
kas? Dar ir šiandien K. D. 
Sąryšis stovi ant tų pačių pa
grindų kaip ir stovėjęs.

Tiesa, K. D. S. kaip kuriems 
net ir neva katalikams yra aš
trus krislas akyje, ir tikslu 
pakenkti šiai organizacijai ban
doma tverti atskiros grupės. 
Bet kas iš jų: vieną dieną sta- 
to-tveria, o antrą dieną jau 
griauna, arba pačios griūva. O 
kur 
bai ?
kaip

čiams ir darbininkams. Jų 27,- 
307 jau aprūpinti žeme, 
jie bendrai 
tarų žemės, 
žemiai. Iš 
gavo 86,000 
padidinti.
nės kurėjams-savanoriams ku
rie savo kraują liejo kovos lau
kuose su Lietuvos nepriklauso
mybės priešais, buvo atiduota 
104,210 hektarų žemės. Išvi
so ikšiol žeme aprūpinta 10,420 
savanorių.

šiuo metu Lietuvoje iš dva
rų atimta žemė jau 
išdalinti savanoriams, 
miams ir bežemiams, 
du, Lietuvoje žemės 
jau eina prie galo.

Nemažesnis darbas 
likta ir kaimų išskirstyme į 
viensėdžius. 1919-1934 metų 
laikotarpį buvo viensėdžiais iš- 
sikrstyta 4,486 kaimai su 103,- 
100 ūkių. Visi šie ūkiai ben
drai turi 1,159,000 hektarų že
mės. Kaimų išskirstymai į 
vienkiemius arba ūkininko val
dytų žemės rėžių suvedimas į 
vieną vietą, ir ateityje dar rei
kalauja gana daug darbo. Dar 
reikia į vienkiemius ‘išskirsty
ti 5,121 kaimas su 807,200 ha 
žemės. Tas, žinoma, užtruks 
dar keletą metų.

Greta to, Lietuvoje eina ir 
žemės atkariavimas nuo van
dens, tai šlapių žemių sausini
mas. Nusausinimo Lietuvoje 
reikalauja veik 75 nuoš. aria
mos žemės, kas sudaro 1,977,- 
C22 hektarus, 50 nuoš. miškų 
arba 443,000 hektarų, 75 nuoš. 
ganyklų arba 484,000 hekta
rų ; 75 nuoš. pievų arba 572,000 
hektarų ir 50 nuoš. kitos že
mės, kas sudaro 318,000 hek-

Visi 
gavo 249,170 hek- 
Toliau eina maža- 

jų 24,830 asmenų 
ha žemės ūkiams 

Lietuvos kariume-
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PIKNIKAS. Clevelando Lietuvių 
Bendro Fronto komitetas del Bedar
bes ir Senatvės ir Sociales apdrau- 
dos rengia smagų pikniką šeštadie
nį. Liepos 20 d., Machutos Darže. 
Prasidės 12 vai. dieną, tęsis iki 12 
nakties. Įžanga tik 10c. Komit.

Kaina turto išdalini- 
tik $3500. Kreipkitės

H. E. FROST
E. 107 St. MUlb. 1410

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Ant Franklin Blvd, cash grosernė 

ir mėsos parduotuvė, garantuojama 
$600 į savaitę ineigų, gražus kam
bariai gyvenimui greta; nėra jokios 
kompcticijos. Našlė parduos pigiai. 
Kreipkitės smulkmenų pas Zimer- 
man, 4164 E. 131 St. Tarp 9 iki 11 
rytais.
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Kaunas. — Prieš didįjį karą 
Lietuvoje žmonės daugiausia 
gyveno atskirais kaimais, o že
mę valdė siaurais rėžais. Toks 
nuosavybės valdymas buvo di
džiausia kliūtimi Lietuvos že
mės ūkio kultūrai. Be to. že
mės valdymas rėžais ūkinin
kams sudarydavo labai daug 
sunkumų,
žuose būdavo 
nes visur 
sklypus būdavo 
ti, įtręšti.

Tiesa, ir prieš 
je jau buvo kai
žemės pertvarkymo darbai. Ta
čiau į juos nebuvo kreipiama 
rimtas dėmesys, nes tais lai
kais sunkiu ūkininkų gyveni
mu niekas nesirūpino. Dides
ni žemės tvarkymo darbai Lie
tuvoje prasidėjo tik po 1919 
metų. Pamažu jie išaugo į di
delius žemėtvarkos darbus, ku
rie ikšiol iš pagrindų pakeitė 
Lietuvos išorinę išvaizdą.

Šiuos darbus visuomenei pa
rodyti, Kaune suruošta pirmu
tinė Lietuvoje geodezijos, 
mėtvarkos ir 
rodą.

Pirmiausia 
krinta žemes 
mo darbai, 
mes reforma 
buvo pradėta
metais. žemės 
buvo nusavinta-atimta 
075 hektarai.

Nusavinta žemė buvo išda
linta Lietuvos kariumenšs kū
rėjams - savanoriams, kariams, 
mažažemiams ir bežemiams. Iš 
tų 1,229,075 hektarų buvo su
daryta 37,728 nauji ūkiai.

Daugiausia nusavintos žemės 
teko buvusiems dvarų kume-

darbai, 
kultūra 
Jau ii 
kaimuose ir nusausintuose plo
tuose visai kitokia išorinė iš
vaizda: stotomi nauji, gražus, 
sveiki trobesiai, užveisiami so
dai, kultūrinami daržai. O nu
sausintuose plotuose visų javų 
derlius ir jų rūšis labai didėja. 
Javų derlius padidėjo nuo 40 
nuoš. iki 120 nuoš.

Visus žemės tvarkymo dar
bus Lietuvoje dirba 225 mati
ninkai, o nusausinimą vykdo 
154 kulturteknikai. Tai jau vi
si pačios Lietuvos paruošti 
cialistai.

parodoje į 
reformos vykdy- 

Kaip žinome, že- 
valstybčs naudai 
vykdyti jau 1919 

iš dvarininkų 
1,229,-

Lietuves Saugumas
Laisvės Paskola

ir reikės vėl užkrauti “pirkimo 
taksus”, kurie šymet duoda 
daug ineigų.

Sakoma kad valstija turi pa
rūpint $10,000,000 mokėjimui 
senatvės pensijų, jeigu federa- 
lis pensijų Įstatymas bus pra
vestas. Jeigu gi nebus tai val
stijai reiks sukelti $20,000,000 
senatvės pensijoms mokėti šios 
valstijos piliečiams.

Didžiausis Pasaulyje 
Fireworks Spektaklis 

STADIUM 
LIEPOS 22-27 
54 AKTORIŲ 

54 AKTAI
’’Brengk’s Golden 
Models

’’Keturi Lorenzos 
•■Hoagland’s Arklių 
Cirkas

’’Nellie Dutton trupa 
-Waite’s Clowns 
-Emily Fabian 
-Daugybė arklių, 
dramblių

TAUTŲ DIENA 
Ketv. Liepos 25

TAUPYMŲ IR PASKOLOS
PADĖLIU KNYGELES

Rašykit arba telefonuokit pilnų paaiš
kinimų. Tuomi nepasiimsit ant savęs 

jokios atsakomybes.

WHITEHAVEN MEMORIAL PARK 
1004 Hanna Bldg. 

PRospect 7270

arba kreipkitės Į musų 
Juozas Šilingas Jenas Shear

| REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS 
j! Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
j sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
> miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
£ Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
C ir Apdraudos Agentūra

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.)

Šiuo tarpu šis reikalas 
tuvos vyriausybei ir visuome
nei labai rupi. Atsimintina 
kad karo metu nepakankamą 
kovotojų apginklavimą tenka 
papildyti bei apmokėti jų bran
giu krauju bei gyvybėmis. Ši
ta brangia kaina jau teko Lie
tuvai apsimokėti kovas už Ne
priklausomybę.

1919-1920 metais Lietuvos 
savanoriai daug kraujo ir gy
vybių paklojo tik todėl kad jie 
buvo persilpnai aprūpinti bei 
apginkluoti. Tada broliai Ame
rikiečiai savo aukomis ir Lais
vės Paskola labai sustiprino 
Lietuvos gynėjų apsiginklavi
mą; be tos paskolos gal būti 
šiandien neturėtume ir Nepri
klausomos Lietuvos. Kas pir
ko Laisvės Paskolos bonus tas 
gali džiaugtis ir didžiuotis, nes 
jis tais bonais sutaupė daug 
Lietuvos sūnų kraujo ir gyvy
bių. Lietuva šitą Amerikiečių 
paramą labai vertina, yra savo, 
užjūrio broliams labai dėkinga 
ir pasiryžus gražiai atsiteisti. 
Palaukit su paskolos atsiėmimu

Deja, musų Tėvynė šiuo me
tu, kaip žinome, gyvena ypa
tingai sunkų laikotarpį; ji yra 
skaudžiai paliesta ir bendrai 
ekonominio krizio, ji veda ūkiš
ką karą su Vokiečiais, ji turi 
ir labai pastiprinti savo gink
luotas pajiegas. Pagaliau šy
met kaip tyčia sueina ir termi
nas Laisves Paskolos bonų iš
pirkimui, kuris tęsiasi iki 1945 
metų Liepos 1 dienos. Taigi 
labai yra svarbu k?d šymet 
kucmažiausia butų patiekiama 
Laisvės Paskolos bonų apmokė
jimui. Geriausi Lietuvos išei
vijos sūnus jų Tėvynei sun
kiausiu laiku pirko tuos bonus 
Lietuvos Laisvės atkovojimui; 
dabar jie, atidedami tų bonų 
apmokėjimą vieniems - kitiems 
metams, parems Lietuvos sau
gumą bei 
iną.

Taigi, broliai Amerikiečiai, 
kuriems didelė bėda nespau- 
džia, atidėkit nors vieneriems 

į metams bonų apmokėjimą, tuo 
jus paremsit savo Tėvynę jai 
sunkiu laiku, o už atidėtą lai
ką ir toliau gausit po 5 pro
centus ir vėliau pilną bonų su

mą atsiimsit. Tsb.

MANO AČIŪ. Iš širdies no
riu ištarti ačiū visiems priete- 
liams kurie man kuomi nors 
padėjo laike mano ligos ir ope
racijos, kurią sėkmingai pada
rė Dr. A. J. Kazlauckas ir po

“John Carroll Diena”
Šį sekmadienį, Liepos 21 d., Cle- 

velande bus “John Carroll Day”. 
Jos svarbiausias tikslas yra sutrau
kti tūkstančius žmonių į Universi
ty Heights apžiūrėti John Carroll 
Universiteto budinkus, trys kurių 
rodos jau bus gatavi naudojimui 
Rugsėjo mėnesį.

Užkvietimai tapo pasiųsta del 
virš desėtko tūkstančių žmonių 
rie penki metai atgal pasirašė 
kų viri $2,000,000 tam naujam 
zuitų universitetui. Katalikų
siškija ragina savo parapijonus ap
lankyti tuos budinkus, ir i 
d. radio stoties WGAR, 
vakare kalbės pats Vysk.

Žmonės ten atsilankyti 
išimtinai tik apžiūrėjimo 
Nebuc programb nei kalbų, 
renkama jokios aukos.

Statymas to universiteto 
buvo pradėta 1931 metais, 
metą Gruodžio mėnesį darbai buvo 
nutraukti, nes pinigai buvo išleis
ti ir užėjus depresijai nebuvo gali
ma prašyti daugiau aukų, šeši me
nesiai atgal komitetas pradėjo vėl 
rūpintis pinigais ir atnaujinti pra
šymus iš tų kurie pirmiau pasiža
dėjo ir paskui negalėjo mokėti, prie 
to pradėti rinkti daugiau naujų pi
nigų ir rėmėjų.

Gegužės mėnesį, turėdamas kiek 
virš, $45,000 pinigų ant rankų, ko
mitetas prašė kontraktorių pradėti 
darbą toliau. Tas pagelbėjo išju
dinti žmones duoti daugiau para
mos, ir iki šiol surinkta $111,000. 
Budavojimo komitetas turi sukelti 
iki $200,000 užbaigimui svarbiausių 
dalių.

Gražiausių Daržų 
Aplankymas 

šeši puikiausi 
apskrityje tapo 
apsilankymui ir 
yra sumanymas
Greater Cleveland, 
matyti puikius daržus įrengtus ap
link namus Lakewoode ir Heights, 
gali apsilankyti nurodytu laiku, va- 
vakarais pirmadienį ir penktadienį, 
nuo 8:30 iki 10 vai., Liepos mėnesio 
bėgyje. Clevelando Electrical Lea
gue tuos daržus aprūpino 
žiburiais nušvietimui.

Paringta yra šie daržai 
ypatingo gražumo:

Mr. and Mrs. Thomas P. 
12304

Mr. and Mrs. Eugene Wolf, 1451 
East Boulevard.

Mrs. Mary Macan, 3180 Chad- 
bourne.

Mr. and Mrs. John Schunk, 1189 
Elbur ave.

Mr. and Mrs. F. D. Johnson, 5868 
Pearl road.

Variety ir Uptown
“OIL FOR THE LAMPS OF 

CHINA”
Šis naujausia ir' ypatinga Cosmo

politan filmą tuoj bus rodoma viršu 
m metuose Clevelando teatruose, Up
town ir Variety.

Daugelis to paveikslo vaizdų yra 
iš Mandžurijos, Šanghajaus, Yoko- 
hamos ir New Yorko.

Tuo vardu apysaką parašė Alice 
Tisdale Hobart, ir ta knyga prapli- 
to labai gausiai po visą šalį. Pas
kiau paimta padaryti filmą, kuri ir 
rodoma su geromis pasekmėmis vi
soj Amerikoj. Dalykas einasi apie
Amerikos pionierius Kinijoje, kurie 
ten nuvyko gyventi ir sutiko įvai
rias sunkenybes, tvanus, gaisri 
badą, ligas ir banditų gaujas.

Vadovaujamas roles turi ž 
filmų artistai Pat O’Brien ir Jose
phine Hutchinson ir daug kitų, 
zi'

B c CEDAR POINT
OM ERIE

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

6621 Edna Avenue

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių moderniškas 2 

šeimų namas šiaurėn nuo St. 
Clair, j rytus nuo E. 105 st. 
Lotas 40x200 p. Puikus dar
žas, 
mui

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
Siunčiant į kitus miestus 30c. 

(Siųskit pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O,

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

Jau Prasidėjo
MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS VISKO!

Visokios vyrams ir vaikams reikmenys žymiai 
nupigintomis kainomis

_ THEK«&™ CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
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Karpius pasakys savo drau
gams ir darbuotojams SUDIEV 
IKI PASIMATYMO šio ketvir
tadienio vakare, Liepos 18 d. 
— jo Išleistuvių Bankete, Lie
tuvių salėje.

Po banketo, antrytojaus ap
leis Clevelandą ilgai savo ke
lionei į Tėvynę Lietuvą, Į Pa
saulio Lietuvių Kongresą, tik
slu parvežti “Dirvos” skaity
tojams ir Clevelando Lietu
viams naujų žinių, ko nors ki
tokio,. naujo.

Rengkitės atsilankyti i išlei
stuves ir 'tie kurie del kokių 
nors priežasčių pavėlavot už
sisakyti tikietus anksčiau. Ke
letas vietų bus padaryta ir 
tiems kurie anksčiau neužsisa
kė.

Įžanga į banketą tik $1, ir 
bus visas vakaras pasišokimo, 
pasikalbėjimo, ir trumpas pro
gramas laike vakarienės. šo
kiams gros Jono Apanaičio or
kestras, ir bus daugiausia vie
ni Lietuviški šokiai. Vakarie
nė, programas ir šokiai bus vir
šutinėje salėje. t

Susirinkit nuo 7:30 vai., nes 
šokiai prasidės nuo tos valan
dos, paskui bus vakarienė, o po 
vakarienės — vėl smagus šo
kiai.

Atsilankykit atsisveikint su 
“Dirvos” redaktorium ir palin
kėti jam geros kelionės.

Išleistuvių Komisija.

NEAPLEISPIT SVARBAUS 
PIKNIKO, šį sekmadienį, Lie
pos 21 d., Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija turės didelį metinį 
savo pikniką Machutos Darže, 
prie Green rd. Piknikas pra
sidės 10 vai. ryto, šokiai nuo 
2 vai. po pietų, o pavakare — 
programas su įvairiomis dova
nomis. Bus dovanos vyrams, 
moterims ir jaunimui.

Pusė šio pikniko pelno ski
riama Lietuvių salės išgražini- 
mui. Visi Kudirkinės nariai ir 
salės bendrovės šėrininkai, ly
giai ir visi Lietuviai privalo šį 
pikniką paremti atsilankant.

KITIEMS DIDINA, LIGO
NINEI MAŽINA. Clevelando 
mayoras Davis sumažino mies
to ligoninės vedimui pinigus, o 
tuo tarpu kitiems miesto de- 
partmentams padidina. Davis 
bendrai reikalauja $4,000.000 
daugiau įvairiems departmen- 
tams 1936 metais, bet miesto 
ligoninei atima $194,000.

Davis stengiasi aprūpint di
desne užmokestimi tarnautojus 
visų miesto department^ kur 
tik tikisi gauti paramos atei
nančiuose balsavimuose.

PENKI ŽUVO. Praeitą sek
madienį Clevelando srityje žu
vo penki asmenys, prigėrimais 
ir užsirausimais automobiliais.

Daugiau a ietiniij žinių 
telpa ant 5-to pusi.

DR. VINCO KUDIRKOS D-JA
SEKMADIENĮ

(prie Green road, buvusioj Andersono farmoj) 
Puse šie pikniko pelno skiriama Lietuvių sales iš

puošimo naudai?
PIKNIKAS PRASIDĖS 10 VAL. RYTO.

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

> Ketvirtadieni, Liepos-July 18 d.
LIETUVIŲ SALĖJE

■6835 Superior Ave. Pradžia 7:30 vakaro

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

ATSIŲS PIKNIKUI DOVA
NAS Iš PALANGOS. Rugpjū
čio 25 d. rengiama didelė Cle- 
/elando, Akrono ir Youngstow- 
io diena žinomoj vietoj, Ma

lintos Darže (buvusioj Ander
sono farmoj). Ši diena arba 
piknikas sutrauks svečių iš pa
minėtų miestų į vieną bendrą 
pasilinksminimą.

Tame piknike dalyvius lau
kia’ gražios dovanos prie įžan
gos tikietų: “Dirvos” redakto
rius parvažiavęs į Lietuvą, 
tuoj Palangoj nupirks ir at
siųs į Clevelandą puikius • gin
taro karolius ir kitokių dova
nų, kurios bus duodamos prie 
įžangos tikietų. Taigi, atsilan
kę gausit tokių dovanų kokių 
dar niekas prie įžangos tikietų 
Clevelande nedavė.

šiame piknike taipgi kalbės 
naujas Clevelando Lietuvių ad
vokatas Nadas Rastenis, žymus 
kalbėtojas kemikas P. J. žu- 
ris ir dar vienas svarbus kal
bėtojas.

Taigi, piknikas bus ir naudin
gas, ir linksmas ir pamokinan
tis.

Atminkit dieną ir vietą — 
Rugpjūčio 25, Mačiutos Darže, 
prie Green road, tarp Euclid 
Ave. ir Mayfield Road.

HOLLIŠIA! LANKĖSI SHE
NANDOAH, PA. Jaunavedžiai 
Ignas ii France Hollišiai po sa
vo vestuvių išvažiavo ant “ho
neymoon” į rytinę Pennsylva
nia, apie Shenandoah, kur Ig
nas kitados gyveno ir turėjo 
daug draugu. Ten vėl su jais 
pasimatė. Jie taipgi apvažinė
jo ir kitus to krašto miestus.

Jiedu sugryžo ir apsigyveno 
Akrone.

RENGIASI PRIE PIKNIKO. 
Šv. Jurgio parapija rengiasi 
prie antro šios vasaros didelio 
savo pikniko, kuris įvyks sek- 
ipadienį, Rugpjūčio 18 d., Bas
tas Grove, ten pat kur buvo 
praeitas piknikas. šis pikni
kas bus su karnavalu.

ADV. NADAS RASTENIS 
paimdamas redaguoti “Dirvą” 
drug laiko praleis “Dirvos” re
dakcijoje, taigi visokiais reika
lais galėsit jį čia sueiti ir pa
sitarti.

Advokatu Rastenio ir Bal- 
trukonio ofisas mieste randasi 
1102 Public Square Bldg., pa
čiame vidurmiestyje, kur gali
ma kreiptis su legaliais reika
lais. Telefonai: MAin 4227; 
namu: PRos. 5119; “Dirvos” 
redakcijos: ENdicott 4486.

SUNKIAI NUBAUDĖ, Ke
nyon V. Painter, didžiausias 
šėrininkas uždaryto milžiniško 
Clevelando banko, Union Trust 
Co., tapo nuteistas 39 metų j 
Ohio valstijos kalėjimą ir pri
teistas $30,000 pabaudos už iš- 
aikvojimą banko pinigų, kas 
buvo priežastimi banko užsi
darymo.

Kitas, Wilbur M. Baldwin, 
to paties banko buvęs prezi
dentas, taip pat gavo 30 metų 
kalėjimo, tik jam nepriteista 
piniginė pabauda.

GIMTADIENIO 50 METŲ 
SUKAKTUVĖS. Bronė Vili- 
maitienė surengė savo vyrui 
puotą proga jo 50 metu am
žiaus sukaktuvių, Liepos 12 d. 
Pokilis rengta Juozo šalčiaus 
Beer-Garden, 12820 Taft avė., 
nuo 8 vai. vakare, kur buvo su
kviesta gražus buris svečių ir 
gražiai priimta ir vaišinta. Po
kilis buvo privatiniame kamba
ryje. Svečiai pasakė kalbas 
su geriausiais linkėjimais A.n- 
tanui Vilimaičiui gyventi dar 
penkiasdešimts metų. Dalyva
vo šie: pp. Mučinskai, Marti
šauskienė, Skužinskai, Jankau
skai, Stapulioniai, Šukys, Na
vickai, Kučinskienė, Kazlaus
kienė, Marozienė, Glugodienė. 
Visi pareiškė linkėjimus Anta
nui ir jo žmonai, nes abu yra 
veikėjai Lietuvių tarpe ir pri
klauso įvairiose organizacijose.

Antanas Vilimaitis išgyveno 
šioje šalyje 28 metus ir visuo
met darbuojasi draugijose, yra 
buvęs Lietuvių beno narys mu
zikantas, ir dabar dar įvairiuo
se pareikalavimuose patarnau
ja. Yra LRKSA. 142 kuopos 
ilgametis pirmininkas ir daug 
darbuojasi šioje kuopoje, taip
gi yra “Dirvos” skaitytojas.

Linkiu ilgiausių metų Anta
nui Vilimaičiui ir visai jų šei
mai. Viešna.

ATVYKSTA DIDELIS
PASAULINIS CIRKAS
Ringling Bros ir Barnum & Bailey 

Bendrom Spėkom Perstatys Šim
tus Naujų Užrubežinių Dalykų, 
Septynių Ringiu ir Scenos Pro
gramų, Kuris Sakoma Esąs Pui
kiausias Istorijoje.
Clevelande Liepos 17 ir 18 dieno

mis atvyks Ringling Bros ir Bar
num & Bailey Combined Circus, ku
ris suteikia milijonams savo lanky
tojų didžiausius ir geriausius pro- 

■ ramus kokie kada buvo, nes cirkas 
>us užpildytas didžiausiais ir sen
sacingiausiais naujais dalykais su
rinktais iš viso pasaulio, ir iš visų 
nažymiausių arenos aktų Europoje, 
šskyrus Danijos.

Didžiausias Perstatymas Pasau- 
yje pribus keturiais ilgais trauki- 
liais, dvigubo ilgumo plieniniais va
lonais, atgabendamas 1600 žmonių, 
septynias' bandas dramblių, 1009 
risokių gyvulių ir 700 arklių, be to 
lar 31 dideles palapines ir nesu
skaitomą daugybę Įvairių reikmenų 
r papuošalų.

Naujos Europiškos trupės yra se
kančios: Walkmirs, Antaleks, Ro
meos, Maschinos, Polis, Buemrangs, 
Demenatis, Willos, Lauries, ir Tpr- 
•ence-DoIores — sensacingi oriniai 
r akrobątiški rodytojai. Didžiau
sias orinis baletas kada nors persta
tytas, po vadovyste Lydia, Rooney, 
Annetta ir Nelieta trupių, ir dide- 
liausis arklių aktas kokis kada ma
tyta su naujais nuostabumais iš už- 
rubėžių.

Mile. Gillette, kuri šoka nuo vir
šūnes didelės palapinės: Otaris, ku
rie skraido ore; dvi Wallenda tru
pės vielų vaikščiotojų; Dorothy Her
bert. be vadelių jodanti arkliais per 
ugnį; didis Con Colleano; didžiausis 
akrobatiškas perstatymas kokis ka
da buvo, su Yacopis, Danwills, Uye- 
nos, Yom Karns, Demenatis, Had
jis ir Hassans; garsus Loyal-Repen- 
skis, Rięffenachs ir Walters, stati 
jodinėtojai; dvi Guice Trupes ko- 
medijantų;. Skraidanti Concelloš, su 
Antoinette, vienatine mergina kuri 
apsisuka ore pustrečio sykio iš ran
ku į rankas šokdama; prie to bus 
800 kitokių artistų kurie dalyvauja 
šiame milžiniškame cirke.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

ANDERSON-VITAS WEDDING
Mies Evelyn Vitas was married 

to Mr. Edward Anderson, July 4th 
at St. George’s Church. Both are 
well-know Clevelanders, members of 
the K. of L .dnd other social organi
zations. Mr. Anderson is the son 
of Vic Anderson, proprietor of the 
‘Kaunas’ beer garden, a graduate of 
East High school and the bride, 
Miss Vitas, is a graduate of John 
Hay high and an active worker in 
club activities.

The reception was held in the 
groom’s parents dine and dance spot 
on Superior Ave. The newlyweds 
will live with the bride’s parents in 
this city.

HOLLISH-ORPSE MARRIAGE
Mi-. Ignatius Hoilish, active Akro- 

nite, partiuclarly with the Akron- 
Lithuanian Social Club was married 
to Misa Frances Orpse, Cleveland. 
St. Georges Church was the scene 
of the ceremonial knot-tying.

Later in the evening the. guests 
were received at the bride’s former 
home at 1525 Lakefront Ave., Cleve
land. Very novel in the way of 
celebrating the wedding feast, was 
the dinner hgld under the open blue 
sky flanked around with beautiful 
flowers, in the back yard of the 
bride’s home, the flowers raising a 
specialty with Miss Orpse.

Many friends from a number of 
distant cities and friends in the 
locale witnessed one of the most 
pleasant home weddings.

The couple will live in Akron, the 
place where the groom is employed, 
after an extended honeymoon thru 
Pennsylvania .

VACATIONING
Mr. and Mrs. Petraitis of Cleve

land are taking an extensive trip 
thru Pittsburgh and other cities, 
with their daughter, Genevieve.

DIRVA PICNIC
August 25, Matchuta’s Farm

Dirva, will hold a very unusual 
picnic, August 25th, at Matchuta’s 
Farm on Green Rd. (Formerly An
derson’s Farm).

It will be unusual because it will 
be' sponsored without the aid of the 
editor, Mr. K. S. Karpius. Another 
novel and outstanding feature will 
be the prizes, consisting of Amber 
beads to be shipped here by Mr. 
Karpius, direct from Lithuania, 
where he will be attending the 
Congress.

“A NITE IN LITHUANIA”
The Young Ladies Sodality of Our 

Lady of Perpetual Help, Cleveland, 
held an exceptionally excellent picnic, 
Sunday, July 14, at the parish 
grounds. Ribbons for the Misses 
Oshotskas and Lapinas, for the uni
que characterization in a group of 
presentations of a “Lithuanian Bal
let.”

REUNION IN CLEVELAND
In a delightful manner, Mr. Ras

tenis and his wife Julia, the former 
Miss Baltrukonis, were officialy wel
comed into Cleveland circles at a 
banquet held at the elder Mr. Bal
trukonis’ cafe, Bacchus. Mr, Ras
tenis, a former Baltimore attorney, 
now has established a law firm in 
the Public Square building with his 
brother-in-law, George Baltrukonis, 
who recently passed the bar exams.

A most cordial of nearly a hun
dred friends signaled the return of 
Mrs. Rastenis and the newly form
ed law firm members.

From Baltimore, Miss Lillian Ge- 
ležute, music instructor, accompani
ed Mrs. Rastenis at the piano while 
the later sang at the request of Dr. 
Vitkus.

Present also was Rose Lucas of 
Youngstown who offered a splendid 
selection.

Others active and interested in 
this work, were Miss Helen Peckai- 
tis, the Juodisius sisters, the Andrews 
and .many of the professionals of 
the city, and others.

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- 
mc-rman, 4164 E. 131 St.

PARSIDUODA 
VALGYKLA IR ALINE 

naujausios mados Įrengimai, su 
alaus ir vyno laisnais. Parduo
da savininkas. Kreipkitės šiuo 
adresui (31)

7401 SUPERIOR AVE.

■ STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

SNAPSHOTS OF LIFE

Pius J. Zuris
salesman and teacher, took care of 
the Seminary grounds, buildings and 
other odd jobs.

His activities in Lithuanian circles 
began in 1908. At this time he was 
an organizer of combined liberal 
choruses and was himself a member 
of “Aušros Choras” in Plymouth, 
Pa., took active parts in dramatics, 
singing and even playing the mando
lin. which he was studying in his 
spare time. He together with a 
few liberals, organized the 84th 
branch of “Tėvynės Mylėtojų”, the 
activities of which were well known 
and felt among all the Lithuanians 
of Wyoming- Valley. He also con
tributed correspondence to “Vienybe 
Lietuvninkų” under a name of 
“Teisybes Mylėtojas.”

At Wyoming Seminary, which was 
a Methodist institution, Pius encoun
tered some difficulties due to his 
liberal views and refusal to attend 
church services. But due to the 
courteric:: of Professor Gillott and 

■■ . ■1 h ve of 
Į erv' ■ arid w.is even given od.l jobs

Here he studied very diligently 
and in 1915 he graduated. During 
his seminary days he often wrote 
for the school paper on Lithuania; 
his graduation oration was Lithuania 
'Today and Tomorrow’. His other ac
tivities are noted in the ‘Wyoming’, 

I an annual publication which stated: 
I “P. J. Zuris, Kalvarija, Lithuania, 
entered 1912, College Prep course; 
member Independent Society; Class 
Treasurer; Opinator Board (Week
ly School Paper), Glee Club; De
bating team; Pius comes from Lith
uania. works hard, and never tries 
to shirk doing it. He will do any
thing for his friends and therefore 
he has many. “Success Paul.”

In the fall of 1915 he left his 
beloved school where he made many 
life Ion;;: friends and matriculated 
at Syracuse University intent upon 
studying medicine. However, litera
ture and chemistry were of special 
interest to him, so he chose chem
istry. He avoided becoming just a 
‘Technical Student”. For that rea
son he took more subjects than were 
required so that he would obtain 
a better knowledge of history, lan
guages, literature and philosophy.

D'ue to all the studies, outside ac
tivities, earning his way thru, his 
schedule called for 5 hours sleep.

Born in the village of Yanauka, 
near the city of Kalvarija in the 
province of Suvaii.ai, L.thuama, on 
October 16, 1893. His parents, John 
and Barbara (Karaliūte) Zuris start
ed his education at the early age 
of four. At five he was sent to 
Kalvarija to attend a Grammar 
school, but his attendance was of 
short duration, for in 1900, his 
parents sold their old homestead 
and brought him to the United 
States, where he landed on June 
15, 1900, in New York City.

His father who bad proceeded 
him a year earlier, was settled in 
Edwardsville, Pa., where the family 
made their new home.

It was not unusual for young chil
dren to work in those days, there
fore Pius together with his brother 

. obtained jobs ai; coal breakers in 
order to learn the language and pro-' 
ceed with school work. Bn 
iheir falb/T b’came injur, I, i:i on 
accident, these I ■: o b. i. • 
forced to earn the family bread. 
At this time the first night school 
was opened in Kingston, Pa., here 
the both boys attended evening ses
sions after 1C to 12 hours of hard 
work in the mines. Pius entered the 
coal mines in 1902 where he worked 
until 1905. At this date there was 
i strike called, so he secured a job 
in a bakery, and began to learn this 
new trade.

As early as 1909 he was alread a 
tradesman, earning more money than 
his fahter. This also gave him 

i more time to proceed with his stud
ies.

In 1912 his parents moved to 
Westville, Ill., and being able to 
tike care of themselves, permitted 
Pius to shift himself. He enter
ed the Wyoming Seminary, passed 
entrance examinations with high 
marks (such subjects as first year 
German and Algebra he studied 
by himself). Altho this school is 
an exclusive preparatory school and 
rather costly, ho sought the best, 
disregarding all obstacles. His very 
meager finances lasted only one 
emester. But he soon secured work 

and during his snare time, earned 
sufficient to nay his room and board 
nt the boarding school. During the 
summer months he worked as a

IKNIKAS Su Rietynėmis!
Ned., Liepos-July 21 d. T. Nauros Darže

Pradžia 10 vai. ryto Brunswick, O.
Ši pikniką -rengia nau
jai s u s i o r gan i žavės 
Dailės Choras. Kaip 
paskutiniu savo paren
gimu choras užganėdi
no atsilankiurią publi
ką'taip užganėdins ir 
ši syki. Bus gera mu
zika pasišokti, skanių 
užkandžių, šaltų gėri
mų.

Taipgi bus smagios 
imtynės, kurių pažiū
rėti privalo atsilanky
ti kiekvienas. 
Viena imtiku pora bus 
VICTOR TANSKIS— 
219 sv-; mokslą bai. 
gęs Ohio State Univ. 
Jisai yra pripažintas 
Ohio valstijos ristikas 
čampionas.
Tanskis risis su FRED BOWZEK, 205 tvarų. Jis yra žinomas kaipo pirmos klesos ristikas ir geras at
letas. Ritosi New York Gardens su JIM LONDOS, Bostone su KAROLIU POŽĖLA, ir kitais ristikais.

Šios ristynės bus labai svarbios, kadangi visi ristikai yra žinomi kaipo geri pasauliniai ristikai ir atle
tai. Je nebūtų vasaros rif/tyniu pei trauka, butų labai sunku juos gauti del piknikų.

ftefery bus Jonas Jarus arba Krolis Požėla, jei suspės sugryžti iš Rytinių valstijų. ĮŽANGA 25c.

He worked at some manual labor 
the first year, then became a “cub 
reporter” earned a scholarship and 
thus made his way. In spite of all 
difficulties, 1918 finds him with 
sufficient credits to graduate. In
stead he enters the World War, re
turns in 1919 and graduates with a 
degree of B. S. in Chemistry.

While in college he kept his Lith
uanian spirit, contributed to- Lith
uanian papers such as “Vienybe Lie
tuvninkų”, “Jaunoji Lietuva” and' 
others. In 1917 he organized a 
Lithuanian Day at Syracuse Uni
versity and secured the service of 
several locally known American 
Students, (fox' he was the only Lith
uanian student there), and collect
ed a goodly sum for War Sufferers. 
He also arranged a Lithuanian Nite 
which was very successful. The 
speaker of the evening made such 
an impression on the Cosmopolitan 
faculty members (numbering 30) 
that the Syracuse University gave 
Dr. Szlupas one hour of University 
time and had the entire student body 
I’stening to his presentation of 
“Romova the Ancient Lithuanian 
Sanctuary.” This left a very pro
found impression, which later gain
ed friends for the Lithuanian Ad
vancing Movement.

During Pius’ cosmopolitan activ
ities, he wrote in “The Cosmopolitan 
Student” magazine on “Lithuania”, 
“War versus Cosmopolitans”, tran
slated Pranas Vaičaitis poem “War”, 
“When men are Convinced.” Evi
dences of “Cosmopolitan Thought” 
and many other articles.

In the Syracuse University annual 
publication “Onondanga” the follow
ing resume is made of P. J. Zuris: 
‘Member Cosmopolitan Club, Univer
sity Chorus, Programme Committee, 
Chairman Polity Club, Chairman of 
Cosmopolitan Club, Syracuse delegate 
to Oberlin University Cosmopolitan 
Convention, 1917, Sec’y Cos. Club, 
Programme Committee Chemical 
Club. Staff Member Cosmp. Club 
Student Magazine, chairman Lithua
nian War Relief Committee, member 
Syracuse Literary Society and Gra
phite Club, etc.”

During the World War from May 
15, 1918 to Dec. 12, 1918 he served 
as a Chemist in Gas Warfare. Al
tho 90 percent in this particular 
field were college graduates, Pius 
was discharged as a Sergeant First 
class, equivalent to Sergeant Major 
in Infantry.

After the war he came back to 
Syracuse and graduated in June. 
He then entered active life in Lith
uanian circles. He was elected a 
member of the Lithuanian Taryba 
in New York. This body represent
ed Lithuania in America and work
ed for the recognition of Lithuania 
by the U. S. A. P. J. Zuris took 
n very active part in affairs of the 
Lithuanian Development Corp., an 
.ga;iizatiu:i to promote Lithuanian_

industrial 1 ife. also was national 
prezident of Sandara, 1920-21; lat
er he organized a Co-operative Shoe 
factory in Brockton, Mass., which 
started out very successfully, but 
due to our Lithuanian habit of in
troducing politics (Socialism, Na
tionalism, Clericalism etc. into bus
iness it was bound to go on the 
rocks). Pius was its first manager, 
but seeing that everyone wished to 
be a “boss,” he left and came back 
to N. Y. and started as a Chemist 
for Kenyon Rubber Co., ending up 
as a Chief Chemist there.

During his stay at Astoria, L. I. 
as a soldier he met a Lithuanian 
student of Music, who just finished 
Hefley’s Institute and was study
ing under Damrosch, where she won 
a Scholarship for Leipzig. Two 
years later. P. J. Zuris married Miss 
Biruta Lukošius, the above men
tioned student.

They have two boys, Victor, 13 
and Stanley, 9 and a girl, Dorothea 
age 5.

At present he is a Consulting 
Chemist, serving many industxjjes, 
doing service, manufacturing and 
maintaining his own laboratory, “Ace 
Laboratories” located at N. Ridge
ville, Ohio, where they also have 
their home.

Šokiams gros geras orkestras nuo 2 vai.

ĮŽANGA YPATAI TIK 25 CENTAI 
Vaikams dykai.

Bus programas ir visokios dovanos.
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