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Ragina Amerika Pertraukti
Ryšius su Vokietija

SAKO HITLERIS ELGIASI PER ŽIAURIAI 
New Yorko Naziai Protestuoja Pries La Guardia.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

OHIO VALSTIJOJE pradėta 
dirbdinti didžiausias tvenkinio 
darbas kokis kada buvo pasta
tytas. Tas projektas kaštuos 
34 milijonus dolarių.

Tai yra Muskingum slėnies 
vandens sukontroliavimo dar
bas. Bus įrengta 14 paskirų 
tvenkinių ir perkasų kurie tu
rės suimti vandenis kad nekil
tų potviniai. Bus nukasama 
kalnai, išnaikinama, užtvindo
ma kaimų žemės, nukeliama 
šalin miesteliai, jų vietose at
siras ežerai.

Darbai apims slėnius kelių 
upių, kurios subėga į Muskin
gum. Ta upė išteka į Ohio upę 
pietrytinėje Ohio dalyje.

OHIO VALSTIJOS K MEČIŲ 
DERLIUS

Ohio valstijos agrikultūros 
direktorius padarė apskaičiavi
mus kad šią vasarą kviečių 
derlius šioje valstijoje sieks 
45,000,000 bušelių.

1934 metais buvo 34,732,000 
bušelių; 1933 m. — 33,350,000 
bušelių, taigi šymet butų dik- 
eiai daugiau.

Kviečių kirtimas nekuriose 
valstijos dalyse jau prasidėjo. 
Išskaičiuojama kad už kviečius 
ūkininkai gaus $30,000,000.

Taip pat ir kitų Ohio valsti
jos grudų derlius šymet rodosi 
busiąs labai geras. Kitais jo
kiais metais nebuvo tokio ben
drai gero užderėjimo.

šią vasarą kviečių derlius 
nuo akro bus tarp 25 ir 30 bu
šelių, kuomet 1933 m. buvo po 
19 bušelių, o 1934 m. kiek dau
giau.

Washington, Liepos 24. — 
Utah Valstijos senatorius 
W, H. King pareikalavo kad 
Suv. Valstijų Senatas pa
darytų investigaciją, ar jau 
ne laikas pertraukti diplo
matiškus ryšius su Vokieti
ja. Nors sumanimas negavo 
Suv. aisti jų Senatas padary- 
pilnos paramos, vienok pa
rode kad Kongresas yra 
šnairus i Hitlerio draugiji
nį, ir religijinį besiblašky- 
mąsi.

Senatorius King pasakė: 
“Hitlerio valdžia varžo Žy
dus, varžo Katalikus, ir ne
prisilaiko Suv. Valstijoms 
priklausančių obligacjių.”

Kelios dienos atgal New 
Yorko kongresmonas, Cel- 
ler, kalbėdamas Kongrese 
ragino kad Amerikos visų 
religijų žmonės ekonomiš
kai boikotuotų Vokietiją.

Senatorius King ragina, 
kad Senato Užrubežinių 
Reiki1-; Komitetas darytų 
invėstigacijos žygius kas 
link Nazių tautinio ir religi
nio terorizmo ir net Ameri
konų varžymo Voketijoje. 
Jis sakė: “Hitlerio elgesys 
yra žiaurus, nuožmus ir 
brutališkas. Aš nenoriu kad 
butų sakoma kad niekas 
šioje šalyje prieš tai nepro
testuoja.”

New York, Liepos 24, — 
Kai Vokiečiui masažistui 
New Yorko miestas nedavė 
leidimo masažavimo usiėmi- 
mą varyti, ir Mayoras La 
Guardia tam pritarė, tai 
Nazių simpatizatoriai savo 
susirenkime, Brooklyne, vi- 
sokiaropiai smerkė Mayorų 
La Guardią uš “priešvoke- 
tijinį elgesį.”

DIDELĖS RIAUŠĖS 
FRANCI.IOJE

Paryžius. — Apie place 
de l’Opera minia susikirto 
su policija. Riaušės iškilo 
kai Francijos premieras, 
Lavai, patvarkė kad butų 
darbininkų algos sumažin
tos, Darbinikai visoj a šaly
je rengėsi prie demonstraci
jos prieš sumažinimą algų, 
o valdžia priešinosi tokiai 
demonstracijai. Virš dvide
šimts tūkstančių vyrų ir 
moterų susrinko kelti pro
testą ir šaukė kad Lavai 
rezignuotų. Policija puolė 
susirinkusius. Tūkstantis 
žmonių tapo areštuota ir i 
daug sužaista.

NAZIAI REIK ALUJ A 
KAD JŲ PROTESTONAI 
NESIKIŠTŲ Į POLITIKĄ

Berlinas. — Vokietijos 
protestonus Nazių valdžia 
įspėjo, kad jei jie nesusi
laikys nuo politikavimo ba
žnyčiose, tai juos sutiks to- 
kis pats likimas kaip Žydus 
ir Katalikus. Tas perspė
jimas buvo pateiktas per 
National Zeitung, išeinantį 
Essene, kuris laikraštis yra 
Goering, ministerio aviaci
jos, vado Reich, ir Prūsijos 
premiero, organas. Naziai 
grasina, kad jei ir protesto-Į 
nai prieštaraus arkivysku-' 
pui Muelleriui, Nazių kuria- į 
mos Vokiečių Krikščionių 
religijos galvai, bei tai Na
zių tikybai, tai Naziai pa
sielgsią taip pat ir su pro- 
testonais kaip elgėsi su Žy-1 
dais ir Katalikais.

GEDIMINO ORDENO 
VYTIS!

HITLERIS IŠBLAŠKĖ 
VETERANUS

Berlinas. — Naziai iki 
šiol triuškino Žydus ir kata
likus. Bet dabar jau užėmė 
ir pačius karo veteranus. 
Naziai, matyt nusistatę ant 
“but ar žūt,” išblaškė veter
anus, jų nuosavybę atėmė 
ir vadus i koncentracijos 
kempes sugrudo. Tikimasi 
dar didesniu religiinių, po
litinių, rasinių ir veterani- 
nių areštų. Policijai išduo
ta trilypis įsakymas: neleis
ti niekam dėvėti plienines 
kepures, uniformas arba 
veteranų ženklus; nepavėly- 
ti rinktis į susirinkimus bei 
koncertus; ir neleisti iškelti 
jokių Naziams neištikimy
bės ženklų.

ARTINASI KLAIPĖDOS
KRAŠTO RINKIMAI

NEŠVARUS VOKIEČIŲ MELAI j
X

KITOS ŽINIOS Iš KLAIPĖDOS IR LIETUVOS '<

SUSIGLNČYJO UŽ 
“NAUJĄ DALYBĄ”

DIDŽIAUSLILGIAUSI PA
SAULYJE TILTAI

San Francisco, Kalifornijoje, 
per Oakland Užlają budavoja- 
ma tiltas, kuris savo ilgumu 
viršys visus kitus iki šiol esa
mus tiltus daugiau negu dusyk.

Tas naujas San Francisco- 
Oakland Bay tiltas bus 23,000 
pėdų ilgio.

Kitas ilgas tiltas esantis ten 
pat San Francisco yra 8940 pė
dų ilgio.

įBrooklyno tiltas jungiantis 
Brooklyną ir New Yorką turi 
3470 pėdų ilgio.

Škotijoj, Firth of Forth til
tas, turi 8300 pėdų ilgio.

Kalifornijoj, Carquinez til
tas, turi 4482 pėdas ilgio.

New Yorke, George Washin
gton tiltas, yra 5600 pėdų ilgio.

Detroite, Ambassador tiltas, 
yra 3460 pėdų ilgio.

Philadelphijoj, Delaware til
tas yra 3536 pėdų ilgio.

Baltimore, Md. — Buvęs 
per penkioliką metų Mary- 
lando gubernatoriumi, de
mokratas, Albert C. Ritchie, 
čia kalbėdamas Ancient Or
der of Hibernians susirinki
me, pasakė, kad Roosevel- 
to “Nauja Dalyba” nepavy
ko. Į 15 mintų kongresmo
nas Martin L. Sweeney, iš 
Cleveland, Ohio, buvęs Hi- 
berniečių prezidentas, iš
siuntė pareiškimą, kad tai 
esąs pigus palitikavimas, ne
teisybė, ir aštrus įžeidimas 
netik Roosevelto adminis
tracijos, bet ir pačių Hiber- 
niečių.

AMERIKOS STUDENTAI 
MSKVOJE NEGAVO

MOKINTIS
Maskva. — Būrys Ameri

kos studentų atvyko Mask
vos Universitetan eiti vasa
rinius mokslus. Kai jie at
vyko tai jiems buvo praneš
ta kad vasariniai kursai šia
is metais neįvyks. Studen
tams buvo pranešta, kad 
profesoriai buvę kitur rei
kalingi. Iš Amerikos buvo 
atvikusių į šimtą studentų ( 
eiti vasarinius kursus Ma-1 
skvos Universitete. S t u-' 
dentai jautėsi apviltais to- i 
kiu netikėtu kursų nutrau
kimu. I

Washington, Liepos 22.— 
Lietuvos Atstovybė šaindie 
įteikė p. Kaziui S. Karpiui, 
“Dirvos” Redaktoriui ir au
toriui 31 literatinių kurinių, 
Lietuvos Prazidento, p. An
tano Smetonos, p. Karpiui 
skirtą D. L. K. Gedimino 
IV. Laipsnio Ordeną,p . Kar- 
piaus keturisdesimts metų 
amžiaus sukatuvių proga. 
Keturiasdešimto metų jo 
amžiaus sukako Liepos 20 
š. m. Šią didelę ir garbin
gą dovaną p. Karpini sutei
kė Lietuva už jo nenuoalsų 
darbą Lietuvių literatūros 
kūrime ir visuomenišką 
veiklą Amerikos Lietuvių 
tarpe. Ponas Karpius ne 
tik vienutinis Clevelande as
muo Lietuvos Orderiu ap
dovanotas, bet ir vienutin
is iš Amerikos Lietuvių lai
kraščių redaktorių ir jau
niausias Amerikietis Lie
tuvis tokią Lietuvos dovaną 
gavęs.

Ta dovana ir pats p. Kar
pius buvo nustebintas. Jam 
išvažiuojant šiomis dieno
mis i Pasaulinį Lietuvių 
Kongresą, būnant New Yor
ke, gavo netikėtą “svar
biais reikalais” pakvietimą Į 
Lietuvos Pasiuntinybę, Wa
shington;! n, ir pasirodė kad 
tų “svarbių reikalų” butą 
įteikimo p. Karpiui svar
bios dovanos, Gedimino or
derio.

DEŠIMTS BILIJONŲ 
PAŠALPAI

Washington. — Industri
jos gaivinimas ir bedarbių 
pašalpa šiai šaliai iki šiol 
jau kainavo daugiaus kaip 
dešimts bilijonų dolerių, 
sulyg Suv. Valstijų Iždo ap- 
skaitliavimo. Bet net ir 
tokia didelė suma pinigų dar 
visų bėdų neprašalino.

OHIO KELIAMS 16 
MILIJONŲ

Ohio valstija gaus dau
giau kaip 16 milijonų dolerių 
iš keturių šimtų milijonų 
Viešųjų Darbų Administra- 
cijs fondo, paskirto taisymui 
šalės kelių, ir panaikinimui 
pavojingų kelių per gela- 
žinkelius. Ohio valstijai 
skirti pinigai eis per State 
Highway Departmentą ir 
bus priežiūroje Suv. Valsti
jų Agrikultūros Departmen- 
to.

GRAIKIJOS KABINETAS 
IŠSISKIRSTĖ

Atėnai.—Graikijos minis- 
terių kabinetas susiginčijo 
už monarkystę. Premieras 
Tsaldaris užtai pridavė sa
vo rezignaciją prezidentui 
Zaimiui, ir pranešė kad jis 
sudarys tuojaus naują kabi
netą. Šalyje eina visoki 
gandai apie pastangas grįs
ti prie monarkistinės val
džios. Vienok nenumatoma 
kad iš tos priežastės kiltų 
perversmas šalyje.

ADV. RAPOLAS SKIPITIS TARP CHICAGIEČIŲ

ŽUDYNĖ UŽ SKRIBELES
Meshed, Persia. — Val

džiai išsakius kad žmonės 
dėvėtų vakarų mados skri- 
beles sukėlė minių risušes. 
Kruvinuose susirėmimubse 
daug tapo sužaista ir už
mušta.

Draugijos užsienio lietuviams remti pirmininkas advokatas Rapolas Skipitis pasitari
me dėl pasaulinio lietuvių kongreso. Sėdi iš kairės į dešinę: dr. C. Bložis. adv. Jonas 
Borden-Bagdžiunas. Amerikos Lietuvių Olimpiados Komiteto pirmininkas, p. Skipitis, 
dr. St. Biežis. Amerikos Lietuvių Olimpiados Komiteto sveikatos komisijos pirm., adv. 
bankininkas Jonas Brenza, Amerikos Lietuvių Olimpiados Komiteto iždininkas, stovi 
Antanas Tulys, Arėjas Vitkauskas, People’s Furniture Co. direktorius Jurgis Nekrošius.

Kaunas. — Nuo Klaipėdos 
krašto seimelio labai daug pa
reina visos svarbesnės autono
minio gyvenimo šakos. Jis leid
žia autonominiam kraštui įs
tatymus, kuriais tvarko visas 
sritis, išskiriant užsienių politi
ką, geležinkelius, pasta ir uostą. 
Be to, seimelis turi ir didelę po
litinę reikšmę. Nuo jo prik
lauso ir visa krašto valdymo 
sudėtis. Tik krašto guberna
torių skiria visos valstybės 
Prezidentas.

Vokietininkai jau iš pradžių 
suprato šią didelę seimelio reikš
mę ir visokiais budais stengėsi, 
kad į jį patektų jų pasekėjų 
dauguma. Toji dauguma ir leid
žia Vokietininkams šeiminin
kauti Klaipėdos krašte. Be to, 
ji duoda progos Vokiečiams dai
nuoti seną dainelę apie tarimą 
Klaipėdos krašto Vokiškumą. 
Tuo pasiremdami, Vokiečiai da
bar klastoja Klaipėdos krašto 
istoriją, kalbančią už to krašto 
Lietuviškumą. Vadinasi pasi
remdami ligšioline seimelio dau
guma, Vokiečiai Klaipėdos kra
što reikalus drįsta kelti tarp
tautinėse įstaigusu.

štai dėl ko ateinantiems sei
melio rinkimams, kurie bus rug
sėjo 29 d., Vokietininkai jau 
ruošiasi visu smarkumu. Ta
čiau jų padėtis po valstybės iš
davimo bylos yra žymiai pasun
kėjusi. Už tai jie nori atgauti 
tą pasitikėjimą kurį jau visame 
krašte prarado Neumanno ir 
Zaso partijos. Tam pasiekti, 
Vokietininkai išgalvoja visokius 
nebūtus kaltinimus Lietuvai ir i 
jos vyriausybei, dėl tariamų 
Klaipėdos krašto autonaminių 
įstatymų laužymo, žinoma, šio 
“kaltinimai” yra nauji šmeižtai 
prieš Lietuvą ir Lietuvių tautą. 
Tokius biaurius šmeižtus gali 
pagaminti tik “kultūringieji” 
Vokiečiai.

Paskutiniuoju metu mėgiam
iausias ir didžiausias Vokiečių 
kaltinimas Lietuvos centralinei 
vyriausybei yra tas, kad girdi, 
ji pasiruošusi suklastoti seime
lio rinkimus. O tokiam suklas
tojimui, esą vartojamos įvairi
ausios priemonės. Iš jų pami
nėtinos: seimelio rinkimų įsta
tymo pakeitimas ir tariamas 
“didlietuvių” įpilietinimas. Kiek
vienam sveikai galvojančiam 
žmogui suprantama, kad visi 
Lietuvos vyriausybės išleisti įs
tatymai, liečiantieji Klaipėdos 
kraštą, turi būti suderinti su 
Lietuvos tarptautiniais pasiža
dėjimais ir su to paties Klaipė
dos krašto statutu. Todėl apie 
jokį busimų rinkimų klastojimą 
nogali būti ir kalbos.

Tačiau, neturėdami kaip savę 
nuraminti ir matydami, kad per 
busimus seimelio rinkimus jie 
gali pralaimėti, Vokietininkai 
tokiu budu jau dabar išgalvoja 
biaurius šmeižtus. Geresnės at
minties žmonės gali įsitikinti, 
kad ir per ankstybesnius seime
lio rinkimus Vokiečiai išgalvojo 
įvairiausių šmeižtų, Tačiau tie 
šmeižtai niekades ne pasitvirti
no. Vokiečiams visados reikia 
atsiminti, kad Lietuviai nėra 
politiniai aferistai, ir nėra toki 
naivus, kad jiems reiktų grieb
tis klastos.

Priminsime tik vieną nuola
tinę Vokiečių nešvarią agitaci
jos priemonę. Tai balsų nupir
kimą už pinigus. Prieš kiek
vienus seimelio rimkimus iš Vo
kietijos Klaipėdos Vokietininkai 
gauna stambias pinigų sumas. 
Tais pinigais jie brangiau su
pirkinėja iš ūkininkų visus gy
vulius ir žemės ūkio produktus. 
Tada atrodo, kad iš tiesų Vo
kietininkai moka krašte šeimi
ninkauti ir kovoti su ūkiškais 
sunkumais. Tačiau toki geri 
laikai buna tik prieš seimelio 
rinkimus. Kai per juos Vokie
tininkai gauna daugumą tai pa
skui trejus metus savo balsuo
tojams rodo nugarą.

Tačiau jau ir Vokiškesni 
Klaipdos krašto gyventojai spė
ję įsitikinti, kad seimelio Vo
kietininkams rupi ne bendri 
krašto gyventojų reikalai. Iš 
viso matyti, kad šiemet Klai
pėdos krašto Vokietininaki į 
seimelio rinkimus eina vėl me
lais bei šmeižtais. Tsb.

Turi Mokėti Lietuvi 
ir Vokiškai

Kaunas. — Vyriausias Tri
bunolas keletoj Klaipėdos kraš
to teisių bylose padarė nutari
mą kad Klaipėdos krašte abi 
kalbos — Lietuviška ir Vokiš
ka, įstatymiškai yra lygiatei
sės ir privalomos mokėti vi
siems krašto valdininkams. Ne
mokant gi Lietuvių kalbos, pa
reigų ėjimas laikoma nusižen
gimu įstatymams.

Vienas teisėjas per 14 me
tų, kitas per 10 metų neišmoko 
Lietuvių kalbos, tai jie yra nu
sižengę įstatymams. Bet ka
dangi iki to laiko kalbų mokė
jimo privalumas nebuvo išaiš
kintas ir aukštesnės autonomi
nės įstaigos abiejų kalbų mo
kėjimo iš valdininkų griežtai 
nereikalavo tai Tribunolas ši
tiems teisėjams, nors bausti
niems, pritaikė švelninančias 
aplinkybes ir nutarė nubausti 
Vyriausio Tribunolo papeiki
mu.

Jei po šio Vyriausio Tribu
nolo išaiškinimo pasitaikys val
dininkų kurie nemokės abiejų 
krašto kalbų, jie bus laikomi 
nusikaltusiais įstatymams ir 
galės būti baudžiami iki paša
linimo iš tarnybos. Tsb.

KIEK KAŠTUOJA PRAGYVE
NIMAS LIETUVOJE

Kaunas. — Lyginant su ki
tais kraštais, Lietuvoje pragy
venimas yra gana nebrangus, 
žinoma, kaimuose jis yra pi
gesnis, o didesniuose miestuo
se brangesnis.

Apskaičiuota kad šių metų 
Balandžio mėn. vienam suau- 
siam žmogui Lietuvoje pragy
venimas vidutiniškai kaštavo 
55 litus. Per mėnesį dviejų 
žmonių šeima pragyvena už 90 
litų, o penkių žmonių šeima 
pragyvena už 140 litų.

Palyginant su prieškari .ii v., 
1913 metų gyvenimu Lietuvo
je, šymet pragyvenimas yr 
tik 65 procentai prieškarinio 
pragyvenimo. Tam tikri ap
skaičiavimai rodo kad Lietuvo
je pragyvenimas kasmet pin
ga. _ ___ Tsb*
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KORESPONDENCIJOS
DETROIT

^ŠIS TAS Iš LIETUVIŠKO 

GYVENIMO
Rugpiučio 19-to Detroite 

įvyks didelė Lietuvių Sporto 
Diena. Toje dienoje dalyvaus 
ir garsus musu sportininkai, p. 
V. Tamulis ir p. John Broaca.

Surengimu Lietuvių sporto 
pramogos rūpinasi specialė Ko
misija, j kurią įeina: Kun. V. 
Masevičius, D. B. Brazis, S. 
Stanulis, F. Kaminskas, V. Ver
seckas, M. Baronas ir A. Kalis.

Minimoje sporto dienoje lošė
jams bus duodamos dovanos nuo 
Detroito Lietuvių. Pramogą 
rengia musų Lietuviai biznieriai 
ir juos remia visa Detroito Lie
tuvių visuomenė. Ne tik Lie
tuviai, bet ir kitataučiai laukia 
tos didelės Lietuvių sporto die
nos.

Detroito ir apylinkės Lietu
viai, nepamirškite tos dienos ir 
dalyvaukite, kur kam galimybė 
leis: lošime, bankete, šokiuose, 
arba ir visose trijose parengimo 
dalyse. Pasirodykime kad mes 
Detroitiečiai sportą ir sportinin
kus mėgstame. Patys dalyvau
kime ir kitus paraginkime daly
vauti.

KONCERTINIS PROGRAMAS
Rugpiučio 15-to, West Side, 

Sv. Antano parapijoje, Lietu
vių Salėje, Chicagos vargoni
ninkai važiuodami Į savo Seimą, 
čia sustos ir išpildys didelę ir 
gražią koncertiną programą. Ta 
proga visi Detroitiečiai turėtų 
pasinaudoti ir išgirsti gražių 
dainų, muzikos ir kitokių prie
dų.

RENGIASI RUDENO 
SEZONUI

Teko girdėti kad Detroito 
Lietuvių veikėjai rengiasi prie 

^didelio veikimo ateinantį sezo- 
'hą. Skambės dainos ir muzika 
ir bus visokių kitokių id.dbmių 
parengimų.

TURĖJO DAUG SVEČIŲ
šiomis dienomis lankėsi pas 

pp. Kidulius ponios Onos Kidu- 
lienės motyna, Agota Paukštie
ne, iš Waterbury, Conn., su 
dukteria, Konstancija, ir iš New 
Yorko gyminės, Ona Zujus su 
sununri, Pranu. Iš Chicagos pas 
juos buvo: Ona šnyderienė ir 
jos duktė, Edita. Visi buvo 
šioje viešnagėje per dvi savai
tes ir jautėsi labai užganėdinti 
atsilankymu. Svečiams Detroi
tas labai patiko, 
i .

LONDONAS, Anglija
Anglijęs Lietuviai šaukia 

Susivažiavimą.
“Apžvalga” sumanė, o “Išei

vių Draugas” pritarė kad Ang
lijos Lietuviai šį metą turėtų 
savo susivažiavimą, Manches- 
terio Lietuvių Klubas ėmėsi 
šuakti toki susivažiavimą, šio 
Klubo pirmininkas, p. V. Valin- 
skis, išsiuntinėjo pakvietimus 
Škotijos, Liverpoolio, Vidnes, St. 
Helenos, ir Londono Lietuviams 
kad dalyvautu susivažiavime. 
Susivažiavimas yra rengiamas 
Rugpiučio 4to, š.m., Manches- 
teryje.

Liepos 7to buvo šaukiamas 
susirinkimas Lietuvių Klubo 
salėje, Londone, išrinkimui dele
gato į Pasaulinį Lietuvių Kon
gresą, Kaune. Lašąs.

ĮGALIOJIMAI j 
reikalingi Lietuvoje pirki- ; 
mui, pardavimui, valdymui Į 

žemių ir kitokio turto. 1

K.. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos i 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- !; 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

AKRON
Nesenai apsivedęs, Akrpno 

Jaunų Lietuvių Draugiško Kliu- 
bo Choro vedėjas, p. Ig. Holishi- 
us su p-le. Urbšaitė, po vestuvių 
praleido “medaus menasi” va
žinėjant po Shenandoh, Gir- 
ardsville, ir kitas vietas Penn- 
sylvanijos valstijoje. Dabar 
naujavedžiai grižo namo ir ap
sigyveno nuosavame name. Tiki
mės kad dabar p. Holishius ne 
tik nemažiau veiks kultūriname 
darbe, bet dar daugiaus; nes 
jo žmona irgi gera ir patriotin- 
ga moteris, jam ne tik ne
trukdys, bet dar ir padės jam 
kultūriname darbe.

Gabi biznio vedėja ir ‘Dirvos’ 
skaitytoja, poni Juknienė, džiau
giasi kad turi gerą biznį, nors 
gyvena ir tarpe svetimtaučių. 
Jos vieta randasi prie Newton 
gatvės.

Atostogų laiku p. S. Tamaš
auskas su savo šeima ir p. Al 
žinte’is su savo šeima lankėsi 
Detroit, Mich. Dabar laimingai 
jie grįžo namo. Kalnas

S. L. A. 354 Kuopa turėjo 
smagų pikniką, Liepos 21mo. 
Susrinko gražus būrys žmonių, 
kurių tarpe buvo ir P. Rama
nauskai, iš Mediną, Ohio, keli 
iš Chicagos ir iš kitų artimes
nių vietų atsilankiusių. Visi 
gražiai pasilnksmino.

Ta pati Kuopa rengia kitą 
pikniką Rugpiučio 18to, ir žada 
naujų paįvairinimų: senbernių 
su vedusiais virvės trūkimą ir 
gal dar ir ristynes. Nepamirš
kite dalyvauti. Buvęs.

ARGENTINA
BERISSO LIETUVIŲ KOLO

NIJA
Nėra Lietuvio Pietų Ameri

koje kuris nežinotų kas yra Be- 
rissas, jo garsių ir didelių gy
vulių skerdyklų Swift ir Ar
mour, kur dirba iki 2000 Lietu
vių. Daugelis čionaitinių Lietu
vių turi įsistatę gražius namu
kus, kiti net po dvejus arba po 
daigiau. Visi dirba-trusia, net 
jų šeimos, vaikai neatsilieka 
nuo suaugusių. Visų vienas ir 
tas pats troškimas — surasti 
darbą vienoj ar kitoj skerdyk
loj. Visi jie pilni energijos, 
tat jiems ir ateitis daug žada.

čia atrasi ir didelį skaičių 
senes, prieškarinės emigraci
jos, kuri daugumoj susikūrus 
šeimos židinius gražiai gyvena. 
Smagu, kartu ir 'graudu, kada 
pamatai širdingą Lietuvį sene
lį, kuris prieš 20—30 metų ap
leidęs savo kraštą, sukurė Lie
tuvišką šeimos židinį, jo vaikai 
jau išaugę ir gražiai Lietuviš
kai kalba; bet yra ir tokių ku
rie savo tėvų kalbos nemoka. 
Jie jau ne Lietuviai.

Jaunoji, pokarinė ateivybė 
yra kita, ypatingai paskutiniu 
laiku, kada iš komunistinės pu
sė.-; buvo pasukta į tautinę pu
sę. Tautiškos organizacijos už
ėmė pirmą vietą, o komunisti
nė atsiliko užpakalyje ir ko
munisto vardas liko paniekos 
Žodžiu. Ir jei tokiu tempu Be- 
•i:;so Lietuvių kolonija tautiš
kai stiprės tat reikia tikėtis 
kad Berisso Argentinos Lietu
vių Tautininkų Sąjungos sky
rius taps didžiausia organiza
cija ne tik Argentinoj bet ir 
visoj Pietų Amerikoj. Garbė 
tiems kurie čia tautinį darbą 
pradėjo, jam vadovauja ir prie 
jo prisideda. “A. A.”

DETROITIEČIAI MYLI 
PARENGIMUS

Abelnai, šio miesto Lietuviai 
vyli geresnius parengimus ir 
juos skaitlingai lanko Kaip Į 
parapijos taip ir j Irti, visų 
draugijų visokius, parengimus 
žmonių skaitlingai atsilanko. 
Piknikuose ir išvažiavimuose 
visuomet skamba I. 'Tuvių dai
nos ir muzika. Ne tik s taugę, 
bet ir jaunimas myli lietuviš
kumą. Rep.

ALLIANCE
L.R.K.S.A. 180 Kuopa rengia 

pikniką gražame Lake Parke, 
Rugpiučio 4. Vietos, Clevelan- 
do, Youngstowno, Akrono, Steu- 
benvillio, Cantono, ir kitų vie
tų Lietuviai, seni, jauni ir maži, 
kviečiami dalyvauti. Grieš gera 
muzika Lietuviškus ir Ameri
koniškus šokius.

Alliance Lietuvių Jaunimo 
Kliubas buvo surengęs tėvams 
pasilinksminimą, tai dabar tė
vai rengia šį pasilinksminimą 
dėl jaunimo. Tai bus liksmiau- 
sias šios vasaros pasilinksmini
mas Alliance. Kas nedalyvaus, 
tas gailėsis . J. Z. Degutis.

I LIETUVĄ!

P1TTSBURGHAS LABAI 
DAUG IMPORTUOJA

Nors Pittsburghas nesusisie
kia su juromis ir jokis jurų 
laivas čia neatplaukia, tačiau 
Pittsburghe gaunama įvairiau
sių prekių iš visų pasaulio da
lių, už kurias vien muito su
mokama milijonais dolarių.

Per 1934 fiskalį metą mui
tinė Pittsburghe surinko $2,- 
738,811 už įvežamas prekes.

Per 1935 fiskalį metą surin
kta jau $3,554,914 — arba 
$816,103 daugiau negu pirmes
ni metą.

1933 metas buvo menkesnis, 
nes viso muitai atnešė val
džiai $1,123,372.

Šios skaitlinės parodo kaip 
nuo 1933 metų importai didėjo 
ir muitinės ineigos žymiai pa
daugėjo.

PER 2 DIENAS NUSKENDO 8 
ŽMONĖS

Kaune pilnas Nemunas ir 
Neris besimaudančių. Iš didelio 
skaičiaus besimaudančių yar ir 
aukų. Tik per birželio 22 ir 
23 d. prie Kauno nuskendo 8 
žmonės. O juk ne vieną dar 
pavyko išgelbėti.

Barbora Darlys
Poni Barbora Darlys (Dran- 

gelienė), Chicagos Operos dai
nininkė šiomis dienomis iš
plaukė į Lietuvą. Paveikslas 
imtas ant S. S. AQUITANIA 
jai išplaukiant. Ji yra pirmoji 
Lietuvė dainavusi operoje A- 
merikoje. Ji dabar padainuos 
ir Kaune.

KANADIEČIAI IEŠKOS 
AUKSO

Iš Kanados miesto Ottawa 
pranešama, kad į 1500 profesio
nalių ir mėgėjų aukso ieškoto
jų leidžiasi per visą plačiąją 
Kanadą aukso ieškotų. Apart, 
keliolika šimtų geologijos stu
dentų ir darbininkų, kuriuos ves 
geologijos žinovai, jau pasilei
do į visus Kanados, tankiai ir 
nepramintus, užkampius, sura
sti žibančio metalo naujas kasy
klas. Tam tikslui Kanados vald
žia paskyrė milijoną dolerių. 
Ieškotojai vienok negalės sa

VIENATVEI AS SUTEIKIU DRAUGYSTE

AŠ SUTEIKIUVIENATVĖJ

AŠ ESU JŪSŲ

DRAUGAS

ESU JŪSŲ LUCKY STRIKE

KAS SVARBIAUSIA TAI KOKS TABAKAS

DRAUGYSTĘ

GERIAUSIAS

i ■ ?

lllfl

pirmiau, 
gera knyga 

turėtų prašalinti nuobodumą.”

'Toks žavėtinas vakaras pasivažinėt, 
3 Vincas turi dirbti. Atrodo, vargšelė 
būsiu vienui-viena per valandas.“

Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Luckies
Copyright 1935, The American Tobacco Cempany

vintis aukso kasyklų jei ir su
ras. Ta aukso medžioklė bus 
po priežiūra Kanados Kasyklų 
Departamento, kuris surastas 
aukso vietovės patikrins ir pas
kui paves aukso kasyklė kum- 
panijoms. Ieškotojai tik gaus 
atlyginimą už savo darbą iš 
paskirto milijono dolerių, kurį 
valdžia paskyrė vienų metų auk
so ieškojimui.

LIETUVA RENKS ŽEMĖS 
VARDUS

Kai Kanadiečiai leidžiasi ieš
koti naujų aukso kasyklų, tai 
Lietuva sumanė surašyti visos 
savo žemės kampų ir kampelių 
užvardinimus. .. Nori surašyti 
visus užvadinimus, ne tik kai
mų, upių, ravų, miškų, laukų, 
ežerų, pievų, kalnų, kalnelių, bet 
ir visų atskirų žemės plotų, 
šmotų, šniūrų, nuotakų, gany
klų, ir kitų visokių vietų pra- 
vadinimus. Norima tai padary
ti kol dar seniai yra gyvi ir 
atsimena tokius užvadinimus. 
Atsišaukiama į visuomenę ir į 
mokyklų vaikus tame reikalie 
talkininkauti. Tokie surašymai 
busią atspauzdinta knygos for
moje.

DAR VIENA MĖNULIO 
KALTĖ

Jau nuo labai senų laikų mu
sų žemes sąkeleivis, mėmulis, 
yra meilužių, poetų, ir kitokių 
“lunatikių” garbinamas. Bet 
taip pat jis yra nuo gilios se
novės laikų daug už ką kaltina
mas.

Atsimename, kad musų Lietu
voje mėnulis buvo kaltas jei 
javai nederėoj, jei viščiukai 
neišsiperėjo, arba usiėmimas bei 
užmanymas nepavyko. Norint 
derliaus ir pasisekimo reikia 
sėti bei darbą pradėti kai mė
nulis pilnėja. Norint kad kas 
išnyktų arba kad liga praeitų, 

reikia daryti naikinimo bei gy
dymosi žygius daryti mėnuliui 
dylant.

Mėnulis buvo kaltas už blo
gus sapnus.

Mėnulis buvo kaltas už van
dens kylimą ir puolimą.

Bet dabar, mokslininkai yra 
linkę manyti, kad mėnulis kal
tas ir už žemės drebėjimą. Iš 
vėlesniųjų žemės drebėjimų, o 
ypač iš pastarojo katestrofingo 
žemės drebėjimo Indijoje, jie 
numatė kad mėnulio traukimas 
sukelia žemės drebėjimą.

SENIO NEGRO MALDA
Paryžiaus laikraščiai nesenai 

atspauzdino seno negro maldą, 
kurią užrašė Centralinėj Afrikoj 
būdamas misionerius Krušemas. 
ši malda skamba šitaip:

..Viešpatie Dieve! Dėkoju 
Tau už tai kad aš pažinau Tave. 
Padaryk taip, kad tai man butų 
naudinga, bet ne žalinga.

Sunaikink visus baltuosius 
žmones.

Sunaikink laukinius žvėris, 
kurių kailiai ir kaulai neturi 
vertės.

Sunaikink gyvates, kurių mė
sa nevalgoma.

Palik viską, kas juodiems 
atneša gerą ir malonų.

Padaryk taip kad saulė ir 
lietus sutartinai veiktų.

Apsaugok mano žmoną ir vai
kus. Atsiųsk man mirti be kan
čių.

Daugiau Tavęs nieko nepra
šau, Dieve, nes gaunna tik tas 
kas prašo mažai. O kas daug 
prašo, negauna nieko.

Bet neatsisakyk man to, ko 
aš ypatingai prašau Tavęs: su
naikink baltuosius žmones.

Tai šitaip kasdien meldžiasi 
senas negras ir įsitikinęs, kad 
jo malda yra gera, žinoma, kas
dien laukia prašomų dalykų.

VI. “T”

PAJIEŠKOJIMAI
Burtimavičiai, Jonas, Juozas ir 

Daminas, Juozo sūnus, kilę iš No- 
vosiolkų k., Semeliškių v., Trakų ap.

Rinkevičius Aleksandras, gyvenęs 
Lowell, Mass., kilęs nuo Daugų, 
Alytaus apsk.

Andriulis Pranas, gyvenęs Mor
gantown, W. Va., kilęs iš Kretingos 
apskričio.

Kidolis Jonas, kilęs iš Armališkių 
k., Antanavo v., Marijampolės ap., 
išvykęs Amerikon iš Bebruliškčs k., 
Kazlų Rudos v.; gyvenęs Wilkes- 
Barre, Pa. «

Mekelis Juozas, Silvestro sūnūs, 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.į

Jakas Teofilis, pasivadinęs Theo
dore Jackson, gyvenęs 17th Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Stumbrys Leonas, kilęs iš Vaitku- 
nų k., Rozalimo v., Panevėžio apsk., 
gyvenęs Baltimore, Md., ir Phila
delphia, Pa.

Butegenis Juozas, kilęs iš Šiaulių 
ap., gyvenęs Philadelphia, Pa., ir 
rodos Rochester, N. Y.

Šumkauskas Juozas, kilęs iš Kai
linių k., Veisiejų v., Seinų ap., gy
venęs Luzerne, Pa.

Dirsė Simonas, gyvenęs Philadel
phia, Pa., kilęs iš Vadoklių v., Pa
nevėžio apsk.

Kaupas-Kaupelis- Jonas, gyvenęs 
Rockford, Ill., ir Aberdeen, Wash., 
tarnavęs Amerikos kariumeneje, ir 
prieš kelis metus dingęą (10-2272); 
kilęs iš Biržų apsk.

Paškauskas, Karolinos brolis, gy
venęs Forbes St., Pittsburgh, Pa.

Andriunai, Aleksandras ir Ratilas, 
bei Braziai, Juozas ir Aleksandras, 
Martyno sūnus, visi kilę iš Kieta
viškių v., Trakų apsk.

Petrauskai, Petras ir Antanas, iš 
Blindžiakupsčių k., Veiverių vai.

Žiekaitė Petronėlė, kilus iš Vadž
girio, Raseinių ap., neva buvus slau
ge Amerikos kariumeneje.

J. Vateikis, gyvenęs Maidensville, 
W. Va.

UIdukis, Kazys, kilęs /iš Kupiškio 
v., Panevėžio ap., gyvenęs Bridge
port, Conn., ir prieš kelis metus 
dingęs be žinios.

Šarkis Petras, Lauryno sūnūs, ki
lęs iš Vyžonų m., Utenos ap.

Jieškomieji arba apie juos ką ži
nantieji malonėkit atsili'epti adresu:

CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA’

11 Waverly Place, East
New York. N. Y.



DIRVA 3JOJIMAI
Jonas, Juoaj , 
ninųs, kilę ij į 
iškiy v, Trakiu 
■ksandras, gyvą 
Jlęs nuo Datj.
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DARIAUS - GIRĖNO j 
PAMINKL OATIDARYMO

P R O G R A M A 
Marquette Parke 
Liepos 28, 1935

1. Militaris parodavimas 
gatvėmis. Parodoje daly
vaus Drum and Bugle Corp, 
Benas, Band and Drill 
Teams trečio ii- ketvirto clis- 
trikto Amerikos Legijono. 
Fort Sheridan M i 1 i t a r y 
Band. Boy Scout Troop 840 
Drum and Bugle Corp; Geo. 
Victor’s Military Band, ir
tt. Parodą tvarkis ir ves 
B. R. Pietkevičius.

2. Star Spangled Banner: 
Fort Sheridan Military Band 
ir jungtinis parapijų chorų 
Choras, vedant Prof. A. S. 
Pociui.

3. Lietuvos Imnas: Geo. 
Victor’s Military Band ir 
jugtinis Choras, vedant 
p. Pociui.

4. Perstatymas programo 
vedėjo, Adv. A. Olio.

5. Adv. R. A. Vasalle- 
Vasiliausko, Dariaus-Girėno

Paminklo Statymo Komite
to Pirmininko, kalba.

6. Pašventinimo ceremo
nijos: J. M. Vyskupas Ma
tulionis, imant dalyvumą 
Boy Scout Troop 840.

7. Mayo r o J. Kelly kalba.
8. Adv: C. P. Kai kalba.
9. Valstijos prokuroro, 

T. J. Courtney, kalba.
10. George T. Donoghue, 

Parkų Komisijonėriaus, kal
ba.

11. Otto Kerner, Genera- 
lio Valstijos Prokuroro, kal-
ba.

12. Lietuviškos melodijos: 
Fort Sheridan Band ir Geo. 
Victor’s Military Band.

13. Lietuvos Konsulo, A. 
Kalvaičio, kalba.

14. - Aldermano John Ea
gan kalba.

15. Kun. H. J. Vaičiūno 
kalba.

16. Michael J. F 1 y n n, 
County Clerk, kalba .

17. Dainos: Sujungtas 
Choras, vedant p. Pociui.

18. Leonardo Simučio,

“Draugo” redaktoriaus, kal
ba.

19. Komp. Antano Vana
gaičio, “Margučio” redak
toriaus, kalba.

20. S. B. Kamaikos kalba.
21. Lietuviškos dainos: 

Sujungtas Choras, vedant p. 
Pociui.

22. Dr. A. Rakausko, A.- 
L.R.K. Federacijos Pirmi
ninko, kalba.

23. B. F. Simons-Simokai- 
čio, Dariaus - Girėno Pa
minklo Statymo Komiteto 
Vice Prezidento, kalba.

24. J. A. Mickeliuno, to 
paties Komiteto Vice Pirm., 
kalba.

25. Kun. I. Albavičiaus, 
kalba.

25. V. Rėkaus kalba.
27. J. Caikausko kalba.

28. Kapitono P. Jurgelos 
kalba.

Vakare bus Fireworks, 
kuriuos leis Thearle Duf- 
fold Fireworks ,Inc.

V. Rėkus, 
Komiteto Sekretorius.

Chicagos socialistų ruoš
tas “antras skridimas”, su- 
lyg paskiausių žinių iš Chi- 
cagos, atidėtas neribotam 
laikui!

“Naujienos” Liepos 17 d. 
praneša pirmame puslapy
je sekamai:

Kaip žinome, “Dirvos” re
daktorius vyksta Į Lietuvą lai
vu “Gripsholm”, švedų Ame
rikos Linija, kuris išplauks Lie
pos 26 d.

Tuo pačiu laivu vyks keli ki
ti Clevelandiečiai, taipgi “Tė
vynes” redaktorius S. E. Vitai- 
tis, Newarkietis A. S. Trečio-

kelionę be jokių priedinių kaš
tų.

Aprašinėti kokias nors vie
tas gali daug vaizdžiau ir tik
riau kada jas matai, negu tik 
iš geografijos žiūrint.

K. S. Karpius yra vienatinis 
musų rašytojas istoriškų apy
sakų iš Lietuvių prietikių su

sų (CCC) vadovybė užsa-
kė pasiūdyti 11,000,000 pa
prastų kasdieninių marški
nių tai didžiausiai Ameri
kos istorijoj sukoncentruo
tai vyrų spėkai.

Dabartiniu laiku CCC 
eilėse yra 400,000 vyrų, ku
rie išskirstyti darbams po 
valdiškas girias, ir tuoj bus

lūs iš W 
buvus sh» 

je.
MaidensviDe,

iš Kupiškio 
ięs Bridgf- 
elis mete

sūnūs, ki- 
ap.
os kę ii- 
i adresu: 
L 0F

DARYS PUSES IR 
DEŠIMTADALIUS CENTO 
Washington. — Suv. Valsti
jų Iždo Sekretorius, Mor- 
genthau, sutinkant Prezi
dentui Rooseveltui, reika
laus Kongresą padaryti įs
tatymą leidžianti padaryti 
pusės cento ir dešimtadalio 
cento žvangučius, palengvi
nimui Pardavimo Taksų ko- 
lektavimo. Mat, kai kurios 
valstijos taksuoja dalimis 
cento.

Naujai padaryta pusė cen
to busianti varinė, tik biski 
mažesnė už centą: o dešim
tadalis cento busiantis to
kio pat didžio kaip pusė 
cento, tik padaryta iš aliu- 
mino mišinio. Sakoma nor 
tie žvangučiai nebusią tikri
pinigai, tik ženklai, bet bu- leidime/

MILICIJA VALDO TERRE 
HAUTE

Terre Haute, Ind. — Su- 
straikavus Columbian En
ameling and Stamping dirp- 
tuvių darbininkams, darb
daviai pradėjo samdyti 
straiklaužius. Prieš tai už
protestuoti, vadai 48 unijų 
skyrių iššauakė generalį 
straiką. Tuomet Guberna
torius McNutt pašaukė mili
ciją. Į 2000 kareivių pa- 
truoliuoja miestą ir visa po
licija stovi ant sergybos. 
Milicijos karininkai iškabi
no proklamacijas .jog už
ginama bile susirinkimai, 
turėjimas bile ginklų, ir išė
jimas bei įėjimas į Vigo pa
vietą, kuriame Teree Haute 
randasi, be milicijos valdžios

KINŲ PREZIDENTO SŪ
NŪS VEDĖ AMERIKETĖ

James Lin, Kinijos Prezi
dento, Lin Sen, brolio sūnūs, 
ir Kinijos Prezidento priim
tas už sūnų, einantis moks
lus Columbus, Ohio, andai 
apsivedė su mAerikėte, p-le 
Viola Brown, kuri dirbo 
krautuvėje, Columbus, O. 
Po to pasklydo gandai kad 
James Lin turiąs dar 
pačias Kinijoje, ir kad 
nu Prezidentas versiąs 
vo priimtą sūnų grįsti
mo. Vienok Kinų spauda 
užginčijo kad jis turi dvi 
pačias, o Kinijos. Preziden
tas pareiškė, kad James Lin 
esąs jau pilnametis ir turiąs 
teisę sekti savo nuomonę 
savo ypatiškuose reikaluo
se.

dvi 
Ki- 
sa- 
na-

šią visur einami kaip ir tik
ri pinigai.

“Beveik kiekvienas žmo
gus kuris yra girdėjęs apie 
ruošiamą Felikso Vaitkaus 
trans-atlantinį žygi, norėtų 
žinoti ‘tikrą datą’, kada 
skridimas Įvyks.

“Šitokios datos, deja, nie
kas išanksto. nustatyti ne
gali.

“Ji gali būti visai arti, 
arba gali tekti jos dar pa
laukti. Orai šiemet nenor
malus. Leit. Vaitkus ma
nė, pavyzdžiui, tikrai galė
siąs pakilti pereitą savaitę, 
bet — atėjo audros, lietus 
ir miglos....”

Vienu žodžiu — “blogas 
oras”....

Dabar “Naujienos” skel
bia kad “niekas negali” pa
sakyti išskridimo dienos, o 
visą vasarą Į Lietuvą pra
nešimai ėjo, ir pačios ‘Nau
jienos’ rašė, kad skridimas 
bus tai “Birželio pradžioj”, 
tai “apie vidurį”, “tai pa
baigoj”, ir tt.

Tikrinta ir garsinta iš
skridimo laikas, bet staiga 
užeina “blogi orai”!

Kodėl? Nagi todėl kad 
iš Kauno, Lietuvos valdžia, 
atsiuntė ‘antram skridimui’ 
visą tūkstantį dolarių!

Klausimas ALTASS po
nams: ar ne del to sulai- 
kot “skridimą” kad atsiun
tė daugiau pinigų? 
tam užtęsiat laiką 
pinigus pačiupus į 
gus?

Pinigai randasi
Konsulate New Yorke. Ar 
sutiksit pradėt “skridimą” 
iki tuos pinigus, neišgausit, 
arba iki neišrasit kokio ka
bliuko kad tie pinigai bu
tų pervesti jums?

Jeigu mokėta surinkti 38 
tūkstančius, nejaugi nebus 
gana smegenų sugalvoti 
paimti į savo fondą ir tą 
vieną tūkstantėlį?....

Ar ne 
kad tuos 
savo na-

Lietuvos

GYVATĖS Iš ORO
Budapest, Ungaria. — La

jos Pap, Ungarijos daily dė, 
tvirtina, kad jis gali pagau
ti gyvates, gėles, paukščius, 
ir skysčius iš oro. Jis save 
nepaprastomis įpatybėmis 
stebina daktarus ir moky
tus žmones visoje Europo
je. Nesenai net Psychinio 
Tirinėjimo Institutes, South 

j Kensingtone, Aglijoje, jis 
buvo tirinėtas. Jis sakosi kad

FORKLOZUOJA IR 
‘HOME OWNERS’ LOAN’

MORTGEDŽIUS
W a s h i n g t o n, D. C. — 

Home Owner’s Loan Corp, 
valdininkai pareiškė, kad jie 
forklozuoja po 40 mortge- 
džių į savaitę už nemokė
jimą duoklių ant mortged- 
žių. Daug kas skolinosi iš
gelbėjimui savo namų nuo' 
kitų skolų. Viso forkloza-' 
vinių piadėta esą 232, bet jjs jėjgs į “dvasios pagavi- 
parduota dar tik; 104 namai.

Ir Dėdė Sąmas ne visiems 
“dėdė!”

mą” gali padaryti “gyvus 
ir negyvus dalykus.” Jis 
^ako kad daug gyvūnų ore

Pažink Savo Krašto '° p**“**“* šyvi Buda-

Grožį—Atsilankyk

WWMKSTlfflM
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją
Laivakorčių kainos Trečia klase

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

J. A. V. mokesčiai atskirai —

Laivų Išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM. Rmroiučio
GRIPSHOLM. — Ruesėio
KUNGSHOLM. — Ruesėio
DROTTNINGHOLM Rusrs.

17

lt 
21

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM”. Platesnes informaci
jas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.

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

pešto muziejuoe.
Dr. Nandor Fodor, 

instituto pripažįsta, 
Pap ore padaręs 32 
džius viename Budapešto 
susirinkimų, nors ir labai 
buvę saugota kad nebūtų 
apgavystė. Kai jis sukųręs 
tuos vabzdžius tai buvęs it 
usihipnaitzavęs.

narys 
kad 

vabz-

NEBŪK
ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, 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 sutaupykit 
$1. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept C 

Box 54 Universal, Ind.

Paikas Samprotavimas
Prieš kelias savaites pla

čiai paskelbta Kongresma- 
no Martin Dies, iš Texas, 
sumanymas deportuoti iš 
šios šalies apie 6 milijonus 
svetimšalių, kurie nėra S. 
V. piliečiais, tikslu suma
žinti bedarbę ir depresiją.

Tai buvo puikiausias su
galvosimas ką kas gali pa
daryti.

Kiti rimtesni tuoj atsa
kė kad tie šeši milijonai 
svetimšalių sudėvi 6,000,000 
skrybėlių, šeši milijonai pil
vų turi pavalgyt, 12 milijo
nų porų avalinės ir po tiek 
kojinių sunešioja; ir

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

tt.

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.

1934
17.1

1933

Gimimų Skaičius
Daugėja

Suv. Valstijose apsireiš
kė daugėjimas gimimų pir
mą kartą pastaro desėtko 
metų bėgyje.

Skaitlinės rodo jog 
metais gimimų buvo 
nuo 1000 gyventojų; 
metais buvo 16.6.

1934 metais gimė 2,158,- 
919 gyvų kūdikių.

Paskirais miestais imant, 
didžiausias gimimų skaičius 
buvo Iowa City, la., kur 
ant 1000 gyventojų gimė 
po 79.4 kūdikius.

Mažiausias gimusių skai
čius išpuola North Provi
dence, R. L, kur nuo 1000 
gyventojų gimė po 5 kūdi
kius.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenejusio 
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.

C. PAKELTIS 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypatiškai mane galit matyt nuo 

9- -12 ryto ir 5—11 vakare)

ir visokiu ki-
(18)

APTIEKA
Cleveland, O.

ENd. 8534

kas, Pittsburghietis P. Pivaro- 
nas ir daugiau kitų Lietuvių.

“Dirvos” redaktorius pasi
rinko keliauti j Lietuvą ilges
niu keliu, ir laivu kuris truks 
ilgiau kelionėje, tik todėl kad 
nori apsipažinti su Švedija ir 
kitomis Skandinavų šalis, pa
rinkimui medegos savo istori
nėms apysakoms iš Lietuvių 
prietikių su Vikingais.

■ Laivas “Gripsholm”, Liepos 
26 d. išplaukiantis, kaip tik ir 
duos p. Karpiui pažinti kuo- 
daugiausia Skandinavų žemių, 
nes šiose dienose švedų Ame
rikos Linija savo aplinkraščiu 
laivakorčių agentams praneša 
jog tuo pačiu laivu plaukia taip 
vadinamas “Baltic Cruise”, ir 
pirm pasiekimo Gothenburgo, 
švedų uosto, “Gripsholm” va
žiuos Norvegijos pakraščiais ir 
sustos Eidfjorde, giliai Įvažia
vus į Norvegiją, kur senovėj 
Vikingai slapstėsi, kariavo ir 
viešpatavo.

Ekskursijos keleiviai tokiu 
budu aplankys Norvegijos fjor- 
dus, kur niekad reguliariai ke
leiviai nevežami, ir apsukę pie
tinį Norvegijos galą plauks Į 
Gothenburgą, Švedijoje.

Iš Gothenburgo, per pietini 
Švedijos galą, traukiniu kelei
viai pervažiuos Į Baltijos pa
kraštį, Į Kalmarą, iš kur sės 
kitan laivan 
dą.

Kalmaras 
nis Švedijos
vietos iš kurių švedai-žuvėdai 
plaukdavo skersai Baltijos ju
rą Į Lietuvą K. S. Karpiaus 
istorinių apysakų 
Aro, Juros 
— laikais, 
apie kurias 
pažins savo
da per Švedijos sostinę Stock- 
holmą, taigi pažins kitas Šve
dijos dalis ir tas vietas iš ku
rių atplaukė garsus Vikingų 
karalius Olavas sunaikinti že
maičių pilį Apuolę (skaitykit 
“Meruną”).

Vienu žodžiu, šia savo kelio
ne “Dirvos” redaktorius pama
tys sau reikalingų kraštų dau
giau negu tikėjosi kada suma
nė į Kongresą vykti. Visai ne
tikėtai pasirinko išvažiavimui 
Liepos 26 dieną, nors reikėjo 
išvažiuoti anksčiau, ir ši kelio
nė pavirto į svarbią jo tikslui

Vikingais, ir šia ekskursija pa
taiko progą pažinti tuos kraš
tus kurie jo raštams labai rei
kalingi. O jums, ‘Dirvos’ skai
tytojai, tas viskas bus Įdomu 
apskaityti “Dirvoje”.

Ne-Ekskursantas.

STALINAS STATYS 
NAUJĄ MASKVĄ

ir plauks į Klaipė-

ir tas visas ryti- 
pakraštis yra tai

Baltijos
Mergos ir Meruno
Taigi, tas vietas 
rašė, p. Karpius

akim. Gryžti ža-

Sovetų Rusijos caras Sta
linas paskelbė 10 metų pla
ną išbudavojimui Maskvos 
puošniu ir visiškai 
nišku miestu. Tas 
suims desėtkus ar 
milijonų rublių.

Tai yra didelis ir labai 
buržujiškas užsimojimas — 
tokis kaip prieš šimtmečius 
darydavo monarkai, kurie 
apkraudavo gyventojus di
deliais mokesniais įrengi
mui puikių miestų, puikių 
rumų-palocių, ir žmonės ne- 
panešdami mokesčių turė
davo sukilti ir savo valdo
vams galvas nukapoti.

Valdovai kaip tik ilgiau 
įsigyvena tuoj ima svajoti 
apie puikumus, neasižiurė- 
dami iš kur jiems pinigus 
ims, o imti tenka tik iš pa
čių prastuolių vargšų.

Tarp planų kuriuos Sta
linas turi galvoje yra vie
nas nugriauti visą seną so
vietų sostinę Maskvą ir jos 
vietoj statyti naują.

siūlo palikti senąjį 
kaip stovi, o išsta- 
kitą, visai naują, 
eina statyba, milži- 
sumos pinigų, ten 

didelis grobišavimas 
prisilupimas pinigų iš

moder- 
darbas 
šimtus

Kitas

paimta dar 250,000 vyrų iš 
miestų bedarbių eilių.

Jų aprengimui paskirta 
$120,000,000 ir už tuos pi
nigus užsakyta jiems reik
menų. Šie vyrai gauna po 
$30 i menesį ir užlaikymą. 
Juos prižiūri ir tvarko 25,- 
000 kariumenės viršininkų 
ir miškų žinovų.

Dabartiniu laiku jie 
ima 1,640 stovyklas ir 
rengiama 1,276 naujos 
vykios paskirose šalies 
lyse.

už
dai: 
sto- 
da-

susivedimas.
Įstatymas neski- 
gimusių iš šiaip 
iš vedusiij porų:

lakštą, ir

priviso la- 
kurių ko-

planas 
miestą 
tydinti

" Kur 
niškos 
eina 
ir 
pusės tų kurie savo ranko
se turi valdžią ir prižiūri 
darbus. Taigi, statyba at
sieina dvigubai brangiau, o 
to pasekmė vienų pralobi- 
mas, kitų apkrovimas mo
kesčiais.

Kovos prieš Komunizmą
Amerikos arbo Federaci

jos viršininkai suvažiavę 
New Yorke išdirbo planus 
visuotinai kovai prieš ko
munizmą šioje šalyje. Vi
soms Federacijoje priklau
sančioms unijoms pagrasi
no išmetimu iš Federacijos 
jeigu jos priims Į narius 
komunistus.

RUSIJA NORI SUVAR- 
ŽYT DIVORSUS

Sovietų Rusijoje apsive
dimas padaryta visai leng
vas, bet paneigta koks nors 
religiškas

Toliau, 
ria vaikų 
mergų ir
visi yra lygus ir geri.

Tas pats ir su persisky
rimu: jei kam nors iš po
ros nepatiko gyventi su sa
vo antra puse, vienas kitam 
nieko nesakę gali nueiti į 
registracijos biurą, pasira
šyti tam tikrą 
jau atsiskyręs.

Bet tuo budu 
bai daug vaikų,
munistų vyriausybė nepa- 
jiegia aprėpti: likę be tėvų 
vaikai virto vagiliais, niek
šais ir kitokiais.

Dabar jau rūpinamasi į- 
vešti persiskyrimams tokį 
įstatymą kuris aprūpintų 
vaikams užlaikymą iš tėvų 
pusės. Tik tada tėvai ga
lės persiskirti.

Oficialės žinios parodo 
kad persiskyrimų reikalau
ja daugiausia moterys.

KAIP SUVARTOJAMA 
ANGLIS

Normaliais metais Suvie
nytose Valstijose iškasama 
500,000,000 tonų minkštos 
anglies. Štai kaip maždaug 
tą anglį sunaudoja: 
gelžkeliai 
namai ir šiaip 
dirbtuvės 
koksų ir gaso 

išdirbime
elektros gamybai 43,000,000 
plienui, geležiai 
eksportuoja 
kasyklos sun. 
laivai

t. 125,000,000 
109,000,000 
87,000,000

81,000,000

22,000,000 
16,500,000 
9.000,000 
7,500,000

Dviejų Metų Sukaktuves
Įsigykit Sau Atminčiai šią Knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.
KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

SMftNUOTI 
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Dienos Klausimais
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

labai
r—y A T T T ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUtO 
/Al S I r/ S DIDŽIOJO LAIKŲ
/J1 \ l S i \ (Parašė Juozas Sužiedėlis)

KARO VULKANAS KUN KULIUOJA
Ir vėl karo vulkanas kun-+ 

kuliuoja. Kunkuliuoja, ir 
dar gal garsiau kaip bile 
kada nuo laiko didžiojo ka
ro. Vulkaną kursto ne ma
žesnis personažas kaip pats 
Mussolini.

Mussolini, kaip ir daug 
tokių kitų, pradėjo savo ka- 
rijėrą “svieto lyginime” 
tarpe vargšų ir galiūnų, ir 
dabar jau nukako iki val
stybių lyginimo.. su žeme. 
Su lako bėgiu, Marksistines 
tendencijas pakeitė į im
perialistines. Nusigrįžo nuo 
Markso ir garbina Julių 
Cezarą. Mussolini, laikyda
mas Cezarą ir Napaleoną 
savo patronais, dabar jau 
turi geresnę armiją kaip tie 
du karvedžiai kada turėjo, 
nematydamas progos Euro
poje praplatinti Italijos sie
nas, žiuri į Afriką. Afrika 
veik visa jau padalinta į 
didžiųjų valstybių kolonijas. 
Ten ir Italija turi porą ko
lonijų. Ten matai kraštas 
skaitomas necivilizuotu, tai 
patogiau jį pulti. Etiopija 
yra skiriama prie nekultū
ringų valstybių, nors tai ir 
labai sena šalis, ir vienas iš 
seniausių krikščioniškų kra- 

. štų. Ant Etiopios Mussoli- ■ 
ni akį ir laiko. Žinoma, jis 
kaltina Etiopiją kad jos sie
nų sargai įsiveržia į Italijos 
koloniją, Somalilandą bet at
rodo kad Mussolini ne tiek 
nori ten savo kolonijų sie
nas sutvarkyti, kiek jis nori 
jas prapliesti... .padaryti 
Etiopiją savo kalonija.

Bet Etiopija per Jrysde- 
šimts septynius šimtmečius 
buvo nepriklausoma valsty
bė, ir ji nenori u s i 1 e i s t i 
svetimą jungą. Tai kai Mus
solini krausto savo legijo- 
nus į Afriką, tai Etiopijos 
karalius, drąsiną savo šalies 
žmones ginti savo kraštą. 
Andai, palei šalies Prala- 
mento rumus Etiopijos ka
ralius kalbėjo į maišytą 
moslemonų, krikščionių ir 
pagonų minią, šalės sosti
nėje, Addis Ababa mieste. 
Jis pats pasižadėjo joti prie
šokyje pirmųjų savo legijo- 
nų vesti karui prieš užpuo
lančius Italus. Jis ragino 
minias neverkti jei kas kare 
kris, bet dar narsiau ka
riauti už savo šalį.

Taigi nors Italija turi di
deles ir gerai ginkluotas 
militares spėkas, Etiopia 
yra prisirengusi prieš ją at
kakliai kariauti. • Apart, dar 
kitų Afrikos šalių maurai 
gali ateiti Etiopams į pagel- 
bą. Gali dari net ir Japo
nija, o gal ir Kinija ateiti į 
talką. Gali net, karui pra
sidėjus, įvykti susirėmimas 
juodųjų su gelton a i s i a i s 
prieš baltuosius karas.

Bet Italija, nepaisant to 
viso, rengiasi prie karo žy
gio. Mussolini to jau senai 
norėjo. Bet Europos did
žiosios valstybės jo prie to 
žygio neleido. Užtai Mus
solini pagrasino Italijos išė
jimu iš Tautų Lygos. Tai 
tuomet Europos valstybės 
sugalvojo leisti Italijai pa
siimti Etiopiją į savo pro- 
tektoriatą. Buvo sumanyta 
tokią gudrybė: Etiopija tu
ri užleisti šniūrą žemės tar
pe Eritrijos ir Italų Somali- 
lando, kuris šniūras turi bū
ti tarptautišku, ir turi būti 
po Tautų Lygos valdžia per j

du metu. Po to laiko Itali
ja lai užima po Tautų Ly
gos mandatu. Tuo pačiu 
laiku visoje Etiopijoje su
teikti Italijai specialės pri- 
velegijas, su teise ten Ita
lams kolonizuotis.

Bet, Haile Sellasie, Etio
pijos Karalius, Pergalintis 
Judos Liūtas, su tuomi ne
sutiks. Jo tokis pasiprie
šinimas Lygai, duos patei
sinimą Italijai už tai Etio
piją bausti. Taip tai pro
tingi Tautų Lygos vyrai 
tekniškai sutaupytų sau gė
dą ir palaikytų Italiją su 
savimi.

Kas atsitiktu su Etiopija 
Tautų Lygos vyrams nela
bai svarbu, jei dalykai ir 
taip išeitų, kai jie susirinks 
pabaigoje šio mėnasio. Bet, 
daug kam atrodo, kad var
giai tas karas ne poilgo ne
prasidės.

Vasaros Karščiai Apkvaitini 
Nazius

Vokietijos Naziai “but ai 
žūt” kovą vesdami vasaros 
kaitroje visai apkvaito. Žy
dus vėl apkūlė, katalikus 
apstumdė, ir dabar veter
anus išblaškė. Nors už tai 
Hitleris ir “barėsi,” bet tuo- 
jaus der Fuehrer paskyrė 
Wolf von Helldorf, pasižy
mėjusi žydų priešą, polici
jos viršininku. Negana to, 
dar paskyrė Hans Kerrl 
ministeriu be portfelio, su- 
vienyimui protestonų ir kat
alikų bažnyčių. Iš pastarų
jų katalikų galvų kalbų Na
ziai mat usigavo. Naziai 
net nenori prisilaikyti kon-

kordato praeitias metais pa
sirašyto su Vatikanu. Ir 
Goeringas įsakė slaptai po
licijai lankytis Į bažnyčias 
kad kunigai neprasitartų, 
kaip kitą kartą Caras buvo 
įsakęs žandarams eiti į ka
talikų bažnyčią ir klausyti, 
ar kunigas melsis ir už Ca-

Tokis puolimas visų sluo
ksnių žmonių atrodo kad 
politinė stretegija su vasa
ros karščiais kankina 
zius.

Na-

Ordenas Karpiui
“Dirvos” redaktorius, p. 

K. S. Karpius, šiomis dieno
ms, Lietuvos Pasiuntinybė
je, Washintgone, buvo de
koruotas D. L. K. Gedimino 
Drdenu IV laipsnio. (Pir
mieji to Ordeno laipsnia yra 
suteikimi už militariškus ir 
liplomatiškus pasižymėji
mus.)

Kai pusantrų metų laiko 
atgal dramaturgui V. Na- 
’ornoskiui buvo Lietuvos 
suteiktas Gedimino Orde- 
aas, tai dabartiniam laiki- 
aam “Dirvos” redaktoriui 
teko, po to, susitikti su p. 
Karpium, ir kalboje prasi
tarti kad ir p. Karpius pa
našios dovanos nuo Lietu
vos usitarnauja. Bet p. 
Karpius pasakė kad jis ne 
tik esąs per jaunas, bet nė 
neusitarnavęs specialės gar
bės. Dabar, vienok, pati 
Lietuvo jo literatūros kūri
mą ir visuomeniškus darbus 
sava valia įvertino. Musų 
nuomone p. Karpius to pil
nai usitarnavo.

Netikėta pagarba dukart 
garbingesnė.

SUNKUS KLAUSI
MAS

Lietuvos kaimiečiai 
mėgsta nusiskųsti kad ant jų
yra perdaug ponų, kurie reikia 
ūkininkui užlaikyti, šis klau
simas labai sunkiai duodasi iš
rišti, nes sunku pasakyti ar 
jau pas mus darbo padaugėjo, 
ar pas mus patys žmonės paki
tėjo. Rusų laikais beveik vi
sos valsčiaus valdybos susidė
jo iš viršaičio, kasininko ir se
kretoriaus. Dabar tie patys 
valsčiai išlaiko sekretorių, raš
tininką ir tris ar daugiau že
mesnių raštininkėlių. žemes
nieji raštininkėliai kermošiaus 
dienoje turi darbo, o šiaip jau 
dienose tik nuobodžiauja.

Man rodos mažiau raštinin
kėlių o daugiau darbingumo 
butų visiems sveikiau.

Prieš karą buvo vienas koks 
uriadnikas ant dviejų ar trijų 
valsčių, o dabar tose vietose 
jau net nuovadijos Įsteigta. 
Mano nuomone, piliečiai 
klausyti ne policijos bet jo 
kymo, kuris išnešiojamas 
niunų. Faktai rodo ar esti 
nas policininkas ar keturi 
tiek lieka ta pati tvarka,
silpnavalis ar išsigėręs pilietis 
sumano tą padaro. Jam pro
tokolą sustatyti pajiegs ir vie
nas policininkas. Su piktada
riais kovot reikia policijai ben
dradarbiauti daugiau su visuo
mene. O kad visuomenė gerb
tų policiją ir jai visur padėtų 
reikia prašalinti poniškumas ir 
“unaras”. P. Kriukelis.

tę.

AUDRA IR PERKŪNAS
Visą naktį audra šėlo, 
Vėjas kaukė ir vaitojo, 
Pylė kaip iš viedro čielo, 
O perkūnas smarkiai tvojo.

Dega tvartai ir seklyčia, 
Kamuoliais raudoni dūmai, 
Bėga žmonelės iš gryčių 
Kaip pabludę girti kūmai.

Aplink siaučia ugnies vorai 
Ir liepsnoja patalinės, 
Veltui zuja gaspadoriai 
Ir vaitoja gaspadinės.

Čia dar vienas prakeikimas:
Ar nebus už musų griekus,
Dega naujas vėl klojimas, 
Verčiama viskas į niekus.

Visą nakt’ audra neliovė, 
Vėjas ūžė ir vaitojo, 
Šunės staugė, veršiai bliovė, 
O perkūnas smarkiai tvojo.

Šimonys. Br. Rimša.

KUR NEMUNAS IR DAUGUVA
(“Margučio” Dainos) 

Kur Nemunas ir Dauguva, 
Ten musų brangi Lietuva.

Kur Šešupė, Neris, Venta.
Ten tėvynė mus prigimta.

Mergelės gražios kaip rūtos, 
Tikros dukterys Birutos,

Daro darželyj lyseles.
Sėja kvietkas ir rūteles.

Lelijas, rožes sodina,
Savo darželius dabina —

Kad per vasarą žydėtų, 
Razetos, mėtos kvepėtų. '■

Kai susirenka į krūvą, 
Lietuvaitėms linksma būva,

Kaip dainuoja savo kalba, 
Tai net padangė suskamba.

turi 
įsa- 
se- 

vie- 
vis- 
Ką

20,686 kūdikiai.
14,170x askenų.
būdu šymet Lietuvoje 
6,516 žmonių.

LIETUVOJE PRIAUGO 6,516 
ŽMONIŲ

Kaunas. — šymet per pir
mus keturis mėnesius Lietuvo
je buvo 8,189 jungtuvės.

Gimę
Mirė
Tokiu

priaugo
Lyginant su kitais metais, 

šymet Lietuvoj gyventojų prie
auglis žymiai sumažėjo:

1933 m. per tą pat laiką pri
augo 9,965 žmonės, o 1934 m. 
— 9,104 žmones. Tsb.

Su-

1920

“Trimito” 15 Metų 
kaktuves

Kaunas. — “Trimitą” 
metais Gegužes mėnesį pradė
jo leisti šaulių Sąjunga. “Tri
mito” įtaka visame krašte vis 
augo. Dabar “Trimitas” ypač 
Lietuvos jaunuomenės yra mė
giamas laikraštis. Jo skaity
tojų ir bendradarbių šeima ga
na didelė.

Išpradžių “Trimitas” ėjo ne
didele knygute, o nuo 1928 m. 
eina kaip žurnalas.

Būdamas didžiausios Lietu
vos organizacijos, šaulių Są
jungos, laikraštis “Trimitas” 
pasiekia tolimiausius Lietuvos 
kampelius. Jo žodis Lietuvo
je yra gana svarbus. “Trimi
to” turinis yra įvairus ir gy
vas. Tautos vieningumo bei 
valstybės saugumo linija visa
da buvo ir yra jame aiški ir ne
pakeičiama.

Dabar “Trimitą” redaguoja 
žurnalistas J. Kalnėnas (jis 
yra ir DULR sekretorius) ir 
rašytojas VI. Andriukaitis.

“Trimito” adresas: 
Alėja 20, Kaunas.

Laisves
Tsb.

Is-

jau

Lietuvoje yra 4,000 
torinių Paminklų 

Kaunas. — šiuo metu 
baigiamasurašyti kiek Lietu
voje yra piliakalnių, alka-kal- 
nių, švedų kalnų, senkapių, pil
kapių ir kitų senų, Lietuvos is
torijai įdomių paminklų. Jau 
paaiškėjo kad visoje Lietuvoje 
yra apie 4,000 istorinių, nekil
nojamų paminklų, šių pamin
klų savininkams pavesta jie- 
negadinti ir saugoti tolei kolei 
bus mokslininkų ištirti. Mano
ma kad juose bus galima ras
ti gana daug Lietuvos istorijos 
mokslui vertingos medegos.

Tsb.

Jž 83 metuose pralinksminsit 
yisą kaimą — išrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

/Tęsinys iš pereito num.)

Tos dainos smarkiai paveikė Skirmun-
Kaip gyvi stovėjo jos akyse jos gra

žučiai pusbroliai, Vytauto vaikai. Ji ken
tėjo dėdės Vytauto skausmą, ji girdėjo ku
nigaikštienės Onos raudą. Ašaros žvil
gėjo ant tankių Skirmuntės blakstienų, lyg 
sidabro rasa ant žolės anksti rytą.

— Bet kada, seneli, išmuš ta keršto 
valanda? Juk dabar nebe tie laikai. Da
bar Lietuvos kunigaikščių pilyse kryžei
viai vieši, mielai priimami, užuot šunimis 
išpjudomi. ...

Nebesuskubo Maigys atsakyti į jos 
klausimą. Seklyčios durys atsidarė ir in- 
ėjo kunigaikštis Vingėla, aukšto ūgio, pla
čių pečių, vidutinio amžiaus vyras. Dide
le barzda, susiraitę ir ant žemos kaktos j 
nudribę plaukai darė jį nepaprastai rustų 
ir atkaklų. Visame veide žymėjo kažkoks | prato, 
slaptingumas.

Pasveikinęs dukterį, kunigaikštis Vin
gėla liepė visiems išeiti. Kai jis paliko vie
nas su Skirmante, tarė jai:

— Atėjau pakalbėti su tavim svarbiu 
reikalu. Mozūrų kunigaikštis Boleslavas 
atvyko tavo rankos prašyti. Jis yra tur
tingas, garsios giminės, jaunas. Tikiuosi 
kad tu suprasi kaip mums svarbu su juo 
susigiminiuoti.

Skirmuntė tylėjo. Vingėla kalbėjo to
liau :

— Pati matai kad dabar labai reika
lingi tėvynei bičiuliai.... Iš visų kraštų 
krankso priešai Vokiečiai, o dabar ir Gu-1 
dai....

— Tėve! -
čiu balsu. — Nežinau, gal tau ir labai bu-1 
tų patogu kad aš tekėčiau už Lenkų ku
nigaikščio, bet aš jo nenoriu.... Nemie-| 
las man Lenkas. ... aš neisiu už jo..

Vingėla labai mylėjo savo dukterį 
buvo vienintelis atminimas jo taip aistrin
gai mylėtos žmonos, kurios prašomas jis 
nevedė antrąkart, nepervedė Skirmantei 
pamotės. Tačiau maža kada jis matyda
vo savo dukterį, nes didesnę savo gyveni
mo dalį praleisdavo žygiuose ir kovose. 
Todėl didžiai dabar nustebo išgirdęs duk
terį priešinantis jo valiai.

— Kaip tai, nenori? — sušuko jis. — 
Bet aš noriu, ir taip bus! Eime!

— Ne, tėve, neisiu!
— Aš priversiu eiti, — suriko kuni

gaikštis, stverdamas ją už rankos ir liep
snodamas pykčiu.

Tada dingo Skirmuntės išdidumas ir 
drąsa. Ji išblyško kaip drobė, puolė prieš 
tėvą ant kelių ir nusivylėlės balsu skau
džiai sušuko:

— Tėve, brangiausis tėve, maldauju 
tave, nežudyk manęs. Pasigailėk mano 
jaunystėlės. Leisk dar pagyventi laisvai 
tavo pilyje....

— Nėra laiko tuščioms kalbos! Sve
čiai laukia musų su brangiomis dovano
mis ir su taure vyno.

Skirmuntė graudžiai pravirko ir su
čiupus pabučiavo kunigaikščio ranką, mel
sdama :

— Tėve, kunigaikšti, daryk ką nori, 
bet aš maldauju tave motinos, mirusios 
motinėlės lupom: pasigailėk nelaimingos 
našlaitės!. . . .

Paskutiniai dukters žodžiai suminkš
tino atkaklaus tėvo širdį. Jo lupos suvir
po. Jis kurčiu balsu tarė:

— Tebūnie ir taip. Palauksiu keletą 
dienų.

— Ačiū, geras tėveli!...-.
— Žinok betgi, savo pasiryžimų neiš

sižadu. Pagalvok ir buk pasiruošus su
tartuvėms su kunigaikščiu Boleslavu.

Tai pasakęs Vingėla. išėjo iš seklyčios.
Skirmuntė paliko viena ir sielvartin

gai raudojo. Netrukus atsivėrė durys. į 
kambarį inėjo moteris, apsigaubus ilgu 
pilku apsiaustu ir našlės muturu ant gal
vos. Skirmuntė pašoko ir nudžiugus pa
sveikino atvykėlę.

— Giedre, brangioji, tai tu atvykai.) 
mane!.... Ar senai besugryžai iš Vil
niaus, palaidojus paskutinį savo sūnelį?

— Tik dabar sugryžau. Nors ir liūd
na man, netekus savo vaikelių, bet atsi
skubinau į tave pasiguosti. Kunigaikštis 
buvo pas tave. Nedrysau ineiti, bet visa 
girdėjau kas čia buvo kalbama, vargšele

Į mano, paskutine mano viltie ir raminto- 
jėle....

— Nors tu, Giedre, manęs neapleisk. 
Auklė dirba išvieno su tėvu. Jie nori iš
tekinti mane už Mozūro. O aš taip neno
riu. Tu užtark mane, patark man.

— Jei nenori tai neik. Del visa ko 
reikia pasitarti su senu Sigantu, kurs gy
vena už Dubysos, girios tankumyne. Jis 
žino dievų valią, jis pasakys kas reikia 
daryti.

— Eik, brangioji, eik. Kiekviena va
landėlė brangi!....

Giedrė išėjo. Ilgai slinko valandos 
kol Giedrė sugryžo. Ji atnešė Siganto ap
reikštą dievų valią, kurios ji pati nesu
prato :

“Dievai nori kad Skirmuntė pasielgtų 
taip kaip buvo pasielgus Birutė, gelbėda- 
mosi nuo pirmojo jaunikio”.

Tačiau Skirmuntė šitą dievų valią su-
. Išėjus Giedrei iš jos kambarėlio, 

ji greitai perbėgo į kitą seklyčią, kur sto
vėjo Žemaičių didžiai gerbiamos deivės 
Praurimės statula, ir tarė:

— Skaisčioji deive, jei vers mane te
kėti už kunigaikščio Boleslavo, aš prisie
kiu padaryti taip kaip buvo padarius Bi
rutė !

IV. Nelauktas atsakas kryžeiviams 
Kunigaikštis Vingėla buvo piktas ir ne

patenkintas savo dukters pasielgimu. Nok 
dukters prašymas ir suminkštino kietą jo 
širdį, tačiau savo pasiryžimo jis neišsiža
dėjo. Pasitaręs su Boleslavo piršliais, jis 

■ • .............................“ - 11 vis dėlto paskyrė sužadėtinių dieną. Vi
sos iškilmės turėjo įvykti po trijų dienu.

- sušuko Skirmuntė vh-pan- RT?-8 — 5 I“** “S- T IT’ H‘£ j 
„„l i,. K„. I į\’k,te Jaučiasi esą nesveiki, todėl negali til

iškilmių anksčiau atlikti.
Tuo pat metu pilyje viešėjo kryžeivių 

ordino pasiuntiniai. Jie laukė iškilmingo 
ji Į priėmimo. Del tų pačių priežasčių Vingė 

la atsisakė ir juos tą dieną priimti. Tai
buvo gerai, nes kaip tik tą vakarą atvyko n 
pasiuntinis iš Trakų. Jis atnešė Vytauto' *
laišką. Didysis kunigaikštis rašė kad jis/ 
susitaikęs su Maskva ir kad jau neberei-v 
kią lankstytis ir žemintis prieš kryžeivius. I

Godžiai gaudė visas tas žinias Skir
muntė. Ji tuojau patyrė tėvo sutikimą' į 
atiduoti ją Boleslavui. Skirmuntė pasi ' | 
ryžo visa pranešti kunigaikščiui Dovydui. | 
Šisai tuo metu buvo Vilniuje. Pranešk 
pasiryžo Skirmuntės žindytoja Giedrė, ku- | 
ri buvo nuvykus į Sigontą, Žemaičių girir p 
burtininką, dievų valios žinovą. . L

Skirmuntė parašė tik trumpą žodelį, ® 
kad Dovydas tikėtų visu tuo ką papasakos® 
Giedrė. Pasiuntinė tą pačią naktį išvykę . • 
iš pilies. Raita, tiesiausiais keliais ir šor.- I - 
keliais, skubėjo ji į Vilnių.

Skirmuntė vylėsi kad Dovydą, kuria-F p 
ji be tėvo žinios pernai pasižadėjo, parem-,^ 
siąs Vytautas. Ji žinojo kad Vytautas ją1' p 
labai mylėjo del jos panašumo į jo motirr h 
Birutę. ‘/ji

Kitą dieną iš pat ryto Vingėla paskel
bė dukteriai savo sprendimą. Skirmuntė l 
šiuo kartu nesipriešino. Ji nenorėjo že
mintis, nes kunigaikščio seklyčioje, kur ji 
buvo pakviesta, buvo krivė, Vaidutis, pi
lies šeimininkas, ir dar keletas bajorų. Ji 
išklausė tėvo žodžių, ramiai nusilenkė ir 
išėjo.

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis- 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 
tėvynės. 223 pusi. .........."i.•••••••1-WSAPNININKAS

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapniriykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Vokiečiai ir 
uodo žvėriško 
tautos yra 
jos abi grobuoniškos 
amžių pritvinkusios kerštu ir 
krauju. Mes Lietuviai esame 
nelaimingi, nes šios abi netei
singos vilkiškos kilmės tautos 
yra musų artimi kaimynai. Tas 
ir verčia mus budėti ir būti 
prisirengusiais apgint savo lai- 

, svę ir kraštą.
• Sunku įsivaizduoti kaip sun

ku gyventi musų pavergtiems 
broliams, nes šie vilkai drasko 
juos kur sugrobdami.

Sunku viską surinkti kur jie 
padarė bloga musų pavergtiems 
Vilniečiams, o sykiu ir visai 
Lietuvai, štai tik maža dale
lė Įvairių Lenkų žiaurumų su 
Lietuviais.

Marcinkonyse Lenkai išnieki
no ir išvertė kryžių, kurį buvo 
pastatę Lietuviai. Kryžių iš
niekinti įsakė Gardino apskri
ties starosta. Kryžių išvertė 
ir nešė skandinti kareiviai. Tik 
pagonijos laikais tokių dalykų 
pasitaikydavo, o čia daro Len
kai katalikai, kurie giriasi “ap
švietę” Lietuvius krikščionybe.

Per 1933 metų Kalėdų pirmą 
naktį Rudnios bažnyčioje, mi
šių laike girtas karininkas Kul- 
činskis su policininkais ir šlėk
tomis užpuolė Lietuvius kam 
jie giedojo Lietuviškai ir pa
kėlė bažnyčioje skandalą, su- 
žeisdami keliolika Lietuvių.

štai 1934 metų Lenkų “bro
liškumo” darbai: Kapt, ščel- 
skis paviliojo žarkausko žmo
ną. Vieną sykį žarkauskui pa
vyko savo žmoną su kapitonu 
sučiupti besiglamonėjant. žar- 
kauskas Lenką apmušė ir iš
metė pro duris. Paskiau tas 
kapitonas žarkausko pastogėn 
pakišo Vokišką šautuvą ir sa- 
chorinos. Ir tuo budu tą ne
kaltą žmogelį kankino. žar-

kauską įkišo į brezentinį mai
šą ir prileidę jį vandens užrišo 
ir tada guminėm lazdom mušė. 
Buvo už kojų pakartas ir gal
va įkišta į vandenį.

šlynakiemyje mokytoja Ve
lička sumušė Lietuvių vaikus 
taip kad nekurie vaikai nuo 
mušimo apkurto.

Vasario 18 d. Lenkai suėmė 
30 Lietuvių inteligentų kad jie 
paminėjo Vasario 16-tą.

Vasario 18 d. Lenkų val
džios įsakymu iš pasalų nušovė 
Lietuvį Simą Jakučionį, kuris 
gyveno Kalvių k., Valkininkų 
vai. Nušovė už tai kad jis bu
vo geras susipratęs Lietuvis.

Kalvių kaimo Lietuviams be
silinksminant įsiveržė 10 Len
kų kareivių ir pradėjo begėdiš
kai elgtis su merginomis. Jau
nimui užprotestavus, kareiviai 
sumušė jaunimą, išdaužė na
mo langus ir prašaudė lubas.

Vasario 20 d., 20-to batalio
no kapralas Urbonas nušovė 
Gubertą Rukšėną. Mirštantį 
dar spardė kojom ir mušė šau
tuvu. Rukšėnas buvo Lietuvių 
šv. Kazimiero Draugijos Vais- 
niunų skyriaus pirmininku.

Gegužės 17 d. Trakų baro II 
rajono pasienio policijos vir- 
šyla ėjo savo pareigas, 
syk iš krūmų iššoko 5 
kareiviai ir jį suėmė, 
mušė, kankino, nedavė
ti ir tyčiomis laikė dvokiančioj 
daboklėj. Prikankinę 
Lietuvai.

Kai pernai prasidėjo 
tame Vilniaus krašte 
badavo 100,000 žmonių, 
voji Lietuva skubiai

lankyti ir paguosti Bakanaus- 
kienę, kurios sūnų Lenkai nu
žudė.
mon, Lenkų kareiviai patykojo 
ir
bausmės gavo dar medalį.

Štai kokie musų “broliai”, 
kurie mums peršasi, su kuriais 
ir pragaro 
broliauti.

Vilnių ir 
gtą kraštą
išgelbėti tuos savo 
Lenkų žvėriškų nagų I

Petras Kriukelis,

visą Lenkų paver- 
turim atvaduoti ir 

brolius iš

LIETUVOJE

GAISRAI LIETUOJE 
MAŽĖJA

Kaunas. — Lietuvoje nuo 
gaisrų apsauga jau gana 
neblogai yra suorganizuota. 
Dažnai net ir kaimuose jau 
yra ugnegiasių komandos, 
kurios smarkiai kovoja su 
šia žmonių nelaime. Dėl to 
ir gaisrų dabar Lietuvoje 
jau daug mažiau, 
čiuojama, kad šiemet Lietu
voje buvo jau arti 600 gais
rų, kurie sunaikino turto 
už 200.000 litų.—Tsb.

Apskai-

Tuom
Lenkai
Suėmė

grąžino

paverg- 
badas, 
Lais-

Lietuva skubiai surinko 
pirmas aukas 20 vagonų javų, 
bet Lenkų valdžia aukų neįsi
leido. Mat, Lenkų širdys pri- 
sigėrusios žmonių ašaromis ir 
kančiomis, ir iš kitų bado jie 
gerėjasi.

Viena Lietuvaitė nuėjo ap-
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UZ jūsų 
TAUPYMU IR PASKOLOS 

PADĖLIŲ KNYGELES

Rašykit arba telefonuokit pilnų paaiš
kinimų. 1 uomi nepasiimsit ant 

. j'okios atsakomybės.

WHITEHAVEN MEMORIAL PARK 
1004 Hanna Bldg. 

PRospect 7270

arba kreipkitės Į musų atstovu
Juozas Šilingas Jonas Shears

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
? tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
£ sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir-
> miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
> Vienatine Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate
» ’ ir Apdraudos Agentūra

S ..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 išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
demiškas.

»

872
HEnderson 9292

ORO LINKTYNĖS
Nuo Rugpiučio 30 iki Rugsė

jo 2, Clevelande įvyks 1935 me
tų terptautiškos Oro Linktynės 
Šį metą tikimasi daug publikos, 
todėl visos sėdynes orlaivijos 
stotyje 
tiniuos 
lakūnų

VANAGAIČIAI CALIFORNI
JOJE

Gauta atvirlaiškis nuo Chica
gos naujavedžių, Komp. Antano 

: ir Lelijos Vanagičių, iš Los An
geles. Sako, jie: “Mudu per- 

dabar vėsi-

yra žinomas kaipo

ITALŲ EKSKURSIJA 
LIETUVOJE

Kaunas. — Birželio 23- 
|25 d. Lietuvoje lankėsi gau
bsi Italų ekskursija. Joje 
i dalyvavo Italų parlamento 
I nariai, aukšti karininkai, 
žurnalistai ir kitų sričių 
veikėjai. Ekskursanti ap
lankė ir susipažino su Lie
tuvos mokslo bei meno įs
taigomis, su gražesnėmis 
Lietuvos vietomis ir su Klai
pėdos krašto gyvenimu. Vy
tauto Didžiojo Muziejaus so
delyje Italai pagerbė žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir 
ant Nežinomojo Kareivio 
Kapo sudėjo vainikus. Be 

i to, ekskursantus priėmė ir 
įsų jais įspūdžiais pasidalino 
Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona, ir užsienių 
reikalų ministeris St. Lozo
raitis.

Pažymėtina, kad šiuo lai
ku Lietuvoje lankosi gana 
daug ir net tolimų kraštų 
ekskursijų. Mat, Lietuvos 
atkakli kova dėl savo teisių 
su Vokietija Lietuvius pla
čiai išgarsino visame pa
saulyje. Be to, Lietuvos ūk
iškojo ir kultūrinio gyveni
mo nuolatinis kilimas domi
na ir kitų kraštų šių sričių 
veikėjus. Beveik visi Lie
tuvoje apsilankiusieji savo 
krašto spaudoje palankiai 
rašo apie musų Tėvynę ir 
stebisi vispusiška Lietuvos 
pažanga.—Tsb.

AUKšl OJI PANEMUNĖ
Jei Amerikos Ripley į Lie- 
vą atvyktų, tai rastų sau 

pas mus nemažai nepaprastų 
žinių, štai pavizdis:

Šlienavos kaimo ūkininko K. 
G., kuris turi 70 metų amžiaus, 
motina ir žmonos motina, buvo 
vardu Marijonos. žmona taip 
pat Marijona. Duktė taip pat 
Marijona. Keturi sūnūs vedė 
žmonas, kurių kiekvienos var
das Marijona. Du sūnūs savo 
dukteris irgi pakrikštijo Mari- 
jonomis.

Tokiu budu vienoj šeimoj 10 
moterų tari vienodus vardus.

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 5-to pusi.

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

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
toi’nados, taipgi' namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

SAKO KAD UNION TRUST
BANKĄ GERIAUSIA PA
VESTI DEPOZITORIAMS
Union Trust Banko, Clevelan

de, likviduotojas, Oscar L. Cox, 
šiomis dienomis pateikė rapor
tą, kuris parodo kad to buvusio 
didelio banko likučiai pelnįjo 
$2,610,196 per metą, kuris bai
gėsi Birželio 15to. Cox pataria, 
kad geriausia butų pavesti to 
banko likviravimas patiems de- 
pozitoriams. Jis sako kad da
bartiniai bankų įstatai turėtų siritę per kalnus, 
būti pakeisti taip kad depozi- names Pacifico vandenyne. Bu
tonai turėtų galę patys likviduo
ti apsilpniejusius bankus, jei 
jie taip norėtų, apart dabartinio 
likvidavimo tik per likvidatorių. 
Cox tvirtina, kad jei bankiniai 
įstatai taip butų pakeisti, tai 
depozitoriai galėtų išsirinkti 
banko direktorius iš savo tarpo 
ir dėti visas pastangas tą banką 
likviduoti visų depozitorių nau
dai.

Cox nieko nesakė apie to 
banko atidarimą reguliariam 
bankiniui bizniui, bet atrodo 
kad atidaryti nebus galima dėl 
sekaničų dviejų priežaščių: pir
ma, tai kad darytoje tranzak- 
cijoje paversti Union Trust į 
First National banką, sukeltas 
kapitalas teko National City 
Bankui, o natra, tai išmokant 
pirmą dvidendą, šiam bankui 
apirus, padarė tarpe banko įdė
lių ir kalčių spragą, arba ne- 
dateklių, ant $25, 928, 547, kai 
trysdešimts nuošimčių buvo iš
mokėta.

Vienok, Cox sako, 
likučių dalykai esą 
tvarkyti, pinigų kiek 
ir susitaupę nemažai 
mokant kai kurias
bes mažesniais nuošimčiais.

šis bankas turėjo iki 150 
milijonų resursus prieš bakru- 
tinimo laikus. Jame buvo ne
mažai ir vietos Lietuvių pinigų 
įdėtų, kai banko durys

Sulyg likvidatoriaus 
porto, yra sakoma kad 
mokėta depozitoriams
tuoniosdešimts nuošimčių.

darni čia nepamirštame gerų 
draugų.”

MEDIKALĖS PAMOKOS
Dr. J. D. Levine, iš Chicagos, 

vėl duos sevikatos pamokas, vel
tui, Carter Viešbutyje, didžia
jame Ball Room, ant Prospect 
Ave., Liepos 29 ir 30, kaip 8 
vai. vakare. Jo paklausyti su
sirenka daug daktarų, profesio
nalų ir visokių žmonių. Kas iš 
Lietuvių nori ir turi laiko, gali 
nuvykti jo lekcijų pasiklausyti. 
Jis duoda kai kuriuos ir patari
mus veltui.

to banko 
dabai’ ap- 
sutaupyta 
pinigų at- 
atsakomy-

užsidarė.
Cox pa
busią iš- 

iki aš-

“DAILĖS CHORO” PIKNIKAS
Sekmadienyje, Liepos 21, 

“Dailės Choras” laikė pikniką 
Niauros Darže. Nors parengi
mas buvo plačiai garsintas ir 
oras buvo neblogas, bet publi
kos buvo nedaugiausia. Tarpe 
dienos paįvairinimų buvo ir im- 
tinės tarpe Victor Tanski ir 
Fred Bozek, kurias parūpino p. 
Jonas Jarus. Visas parengi
mas išėjo nuotaikiai. Rep.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
PIKNIKAS

Sekmadienyje, Liepos 28to, 
L.R.K. Moterų Sąjungos 26ta 
kuopa laikys nepaprastai gražų 
pikniką, naujos parapijos sode, 
ant Neff Road. Rengėjos kvie
čia visus atsilankyti ir sako 
kad jos visus preilankiai priim
siu.

šiomis dienomis Clevelande 
lankosi p. Upton Sinclair su 
žmnoa. Sinclair čia turėjo de
batus aną dieną su kongres- 
manu iš New Yorko valstijos, 
Hamilton Ffeh. Clevelande jo 
žmona dar kreipėsi sveikatos 
reikalais į Cleveland Clinic, o 
jis kalbėjo per radio.

Sinclair
rasėjas poetas, prapagandistas, 
ir Epikos sumanytojas. Jis 
seniaus buvo karštas socialistas; 
bet nesenai buvo Californijoje 
demokratų nominuotas kandi
datu į gubernatorius ir tik buvo 
neišrinktas. Bet Lietuviams jis 
geriausiai žinomas kaipo “Rais
to” autorius. “Rasito” jis taip 
užimančiai išdėstė Chicagos Lie
tuviškos šeimos vargus, kad ne 
tik ta knyga buvo išversta į 
daugelį kalbų, bet ir Suv. Vals
tijų Kongresas ėmėsi daryti 
Chicagos skerdyklose reformas.

Sinclair sakosei kad dabar jam 
užėjęs noras rašyti knygą apie 
Mariją, Kristaus motyną. Jis 
sako kad jis jaučiąsi kad jis 
“plyšius,” jei jis savę sulaiky
siąs nuo tokios knygos prašy
mo.

Jis dabar prapaguoja Epišką 
šalies valdymo sistemą. Jo 
Epiką, tai kad valdžia leistų 
darbininkams imti tuščias dirb
tuves ir pasigaminti sau reik
menis. Jis sako kad tas pra- 
moniai nekenksią, nes darbinin
kai tokiose dirbtuvėse nedirbsią 
pardavimui, o tik sau.

Sinclair sakosi daugiau ne
kandidatuosiąs į valdiškas vie
tas, nes bijąsi kad jo neišrmk- 
tų.

“VULKANAS” IMASI SU (| 
“TVANU” CLEVELANDE j 

Clevelandiečiai jau nuo pa4 
vasario laukė šios savaitės law 
kų .‘Paskutinių Pompejaus Diei 
nu” ir Vesuvijaus Vulkano” iš-j 
siveržimo. Bet deja, vietoj tm 
sulaukė “Tvano.”

Pastaraisiais laikais Cleves 
lando miestas kas vasara reni 
gia “Summer Festival,” kaip" 
Lietuvoje “Dainų šventę,” ixj 
pateikia kokį nors grandioziška 
programą. Šį metą buvo sureng
ta šiai savaitei, Municipaliamei 
Stadiume “Paskutinės Dienos 
Pompejaus”. šios savaitės pir
madienyje buvo pirmas vakaras 
tų “Paskutinių Dienų.” žmo
nės susirinko. Išsijudino Pom
pejaus puota. Bet staiga užėjo 
lietus, ir ne tik Vesuvijaus iš
siveržimą sustabdė, bet ir Ro
mos aistrias gražuoles, patrici
jus, didikus ir latrautojus par- 
vijo namo gult, žiūrovai vienok 
gavo tikėtus kitam vakarui. 
Atėjo antras ‘Paskutinių Dienų’ 
vakaras; žmones susirinko. 
“Pompctajus” puota pradėjo 
šėlti. Visokių spalvų šilkai pla- 
vėsavo formose Romiečių aprė- 
dalų. Kaip tik, ir Jupiteris 
Pluvius vėl pribuvo, ir ėmė pilti 
kaip iš viedro. Bet Pompejiečiai 
buvo kiek daugiau “įsigerkšno- 
ję,” ir iš vietos neši judino. Lie
tuje jie šielo-latravo; lietuje 
“Vesuvijaus” “vulkaniškos” re
ketes kuoįvairiaspalvėmis ugni
mis spiaudė į padangę.

Antrą gi vakarą žiūrovai 
matė ir “Vulkano” išsiveržimą 
ir “Tvaną.”

MAŽŲ NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Mažų Namų Savininkai su- 
srinkė Liepos 26 to, kaip 7:30 
vakare, Lietuvių Svetainėje. 
Tos organizacijos nariai bei su
interesuoti kviečiami atsilanky
ti.

OHIO GAUNA $7,000,000
PAŠALPAI Iš WASHINGTON©

VAŽIUOJA LIETUVON
Pasaulio Lietuvių Kongresas 

Kaune paskatino nemažai ir ki
tų, ne delegatų, važiuoti Lie
tuvon. Tarpe kitų, šiomis die
nomis ir poni Rozalija Kubilie
nė, 6528' Superior Avenue, pir
ko “Dirvos” Agentūroje laiva
kortę ir iškeliavo Liepos 25to 
Lietuvon.

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

Baigianties pinigams skirti
ems šelpimui šios Valstijos be
darbių Valstijos fonduose, jau 
graėsė pavojus visiems pavar- 
gėliama likti ateinantį mėnasį 
be pašalpos. Bet dabar Valdžia, 
vietoj skirtų šiai valstijai Rug
pjūčio mėnasiui $4,000,00 nu
skyrė $7,000,00 ir tuo tarpu 
bedarbiams pašalpa nebus su
stabdyta.

Jei Federalė Valdžia ne butų 
suteikus padidintos sumos, tai 
butų reikę šaukti specialę Val
stijos Legislatures sesiją Rug- 
piutyje parupinimui bedarbių 
šalpimui pinigų. Bet dabar nu
matoma šaukti Legislatures po
sėdi tam tikslui Rugsėjo mė- 
nasyje, parupinimui pinigų toli
mesniam laikui.

LAIKE DARBO UŽMUŠTA 
139. Pereitą metą Clevelande 
prie visokių užsiėmimų užmuš
ta arba nuo susižeidimų mirė 
139 darbininkai. Prie to 327 
buvo dalinai suraišinti.

Iš priežasties užeidimų Cle- 
velando darbininkai pernai nu
stojo 1,255,722 darbo valandas.

CLEVELANDE šį rudenį — 
Rugsėjo 23-26, Įvyks Amerikos 
katalikų Eucharihstinis Kon
gresas. Popiežius savo atsto
vu į tą kongresą paskyrė New 
Yorko Kardinolą Hayes.

LAUKŲ DERLIUS šią vasa
rą Ohio valstijoje išrodo labai 
gerai. Jeigu toliau į vasarą 
neištiks kokių negeistinų gam
tos prietikių, viskas šį rudenį 
bus nebrangu.

P. J. KERSIS
1114 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Tolei. M Ain 1773 ^Jamy KEnmorc 4740-W.
Parku-narcluodu bankų knygutes moku aukščiausią kainą už jas 

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

JUNE 15th 70 SEPTEMBER 2nd
Finest Bathing Beach in the World
Largest Hotels on the Great Lakes

1OOO outside rooms at reasonable rates 
. . Fishing . . . Gulf. ..Tennis .. . Danc
ing . . . and all recreational attractions

.. Appetizing Meals . . . z\mp4e Garages

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

\ SEND FOR FOLDER
Reached by rail interurban ar brtfscs !o Sandnsky; 
or by auto, Ohio Route 2. U. S. 6, or by steamer.

THE G. A. BOECKIING COMPANY, Owner: 
Cedar Point, Sandusky, Ohio

5 (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
i Lithuanian Funeral Home r-
H Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= kambarius leidžiame dykai. =

T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsiįt
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E 

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

E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirįnkimo. Reikale telefonuokit. Ę
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

J ujiiuuiiiiiiniiiiiimniiiiUinuiiiiuiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiniiiHiiiiums

PARSIDUODA NAMAS 
6 kambarių moderniškas 2 

šeimų namas šiaurėn nuo St. 
Clair, į rytus nuo E. 105 st. 
Lotas 40x200 p. Puikus dar
žas, 
m ui

529

Kaina turto išdalini- 
tik $3500. Kreipkitės

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

VĖL IMS CCC VYRUS.
Clevelando iki šio rudens 
surinkta į 10,000 bedarbių 
rų į CCC darbus. Ruošiama 
naujos stovyklos paskirose val
stijos dalyse, kur bus pradėta 
miškų ir kitų viešų vietų su
tvarkymo darbai. šie . vyrai 
gauna mokėti po $1 į dieną.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Ant Franklin Blvd, cash groserne 

ir mėsos parduotuve, garantuojama 
$600 į savaitę ineigų, gražus kam
bariai gyvenimui greta; nėra jokios 
kompeticijos. Našle parduos pigiai. 
Kreipkitės smulkmenų pas Zimer- 
man, 4164 E. 131 St. Tarp 9 iki 11 
rytais.

Iš 
bus 
vy-

Jau Prasidėjo
MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS VISKO!

Visokios vyrams ir vaikams reikmenys žymiai 
nupigintomis kainomis

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS ___ 97c 
Vyrams ir vaikinams

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

Kelnės-Slacks ............. $1.39

79c
šilko Kaklaraiščiai ............. 29c

4 už $1.00.

IR DAUGYBĖ KITŲ DALYKŲ

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

1
I

-

visiems susirinku- 
už atsilankymą su 
atsisveikinti ir pa
kari gal jis Lietuoje

ir linkėjo 
laimingos 
J. Žuris,

GRAŽIOS “DIRVOS” 
REDAKTORIAUS 

IŠLEISTUVĖS
Ketverge vakare, Liepos 

18to, Lietuvių Salėje, įvyko 
“Dirvos” Redaktoriaus iš
leistuvės Į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, Kaune. Susirin
ko gražus buris “Dirvos” 
skaitytojų, rėmėjų ir pp. 
Karpių draugų atsisveikinti 
su p. Karpiam ir palinkėti 
jam laimingos kelionės.

Išleistuvės Įvyko Lietu
vių Svetainės didžiajoje sa
lėje. Prie gražiai užklotų 
ir gėlėmis ir skanumynais 
apkrautų stalų sėdo iške
liaujantis svečias ir visi su- 
sirenkę. Uolios šeirilininkės 
ir lietuviškai pasirėdžiusios 
kaspinuotos Birutėlės teikė 
mandagų patarnavimą. Su
sirenk? draugingai šneku
čiuodamiesi vaišinosi ir so
tinosi.

Po viešnagės buvo kalbos. 
Poni Ona Karpiuvienė pa
reiškė susirinkimo tikslą, ir 
pavedė tolimesnio programo 
vedimą p. Jonui Jarui, ku
ris perstatinėjo kalbėtojus, 
dainininkes, ir atliko visas 
vakaro ceremonijas.

Pirmiausiai buvo persta
tytas pats iškeliaujantis 
svečias, p. K. S. Karpius. 
Jis pareiškė kokiais tikslais 
Pasaulio Lietuviii Kongres
as Kaune yra šaukiamas, 
dėkojo 
siems 
juomi 
reiškė
prabus nuo dviejų iki trijų 
mėnasių, is grįžęs pateiks 
ne tik raportą iš minimo 
Kongreso, bet ir plačių žinių 
apie dabartini Lietuvos gy
venimą ir padėtį.

Po to kalbėjo 
iškeliaujančiam 
kelionės p. Pius
o p. Alekas Banys, persta
tytas kalbėti, palinkėjo p. 
Karpiui pasekmingo žygio, 
ir jam įteikė auksinę pluks- 
ną nuvesti į Kauną ir įteikti 
Lietuvos Prezidentui, p. An
tanui Smetonai.

Iš eilės, Adv. Nadas Ras
tenis pareiškė, kad su šio
mis p. Karpiaus išleistuvė
mis susibėga dar ir p. Kar
piaus gimimo diena, dvylik
tos pp. Karpių vedybinio 
gyvenimo sukaktuves ir 
dvidešimts penkių metų su
kaktuvės p. Karpiaus litera- 
tinio darbo, ir palinkėjo lai
mingai lankytis tėvų šalyje.

Adv. P. V. Česnulis, p. 
Jonas Brazauskas, p. Anta
nas Praškevičius, D r. J. J. 
Kemėšis, ir Petras Luiza 
linkėjo p. Karpiui kuogeri- 
ausių atstogų.

Marijona Dovidaitiene įt
eikė p. Karpiui dovaną, gra
žų portfelį.

John T. DeRighter, Lie
tuvis Ohio Legis 1 a t u r o s 
narys, būdamas usiėmęs val
stijos reikalais Columbus, O. 
prisiuntė telegramą su lin
kėjimais geros kelionės.

Dainavo poni Alvina Lui- 
zienė; jai akompanavo jos 
vyras, Petras Luiza; ir p-lė. 
Adalaida Miliauskaitė, o po 
jai, Anelė Kavaliauskienė, 
kurioms akompanavo, p-lė. 
Regina Greičiūtė.

Po programo lietuviška 
orkestrą užtraukė šokius, ir 
susirinkę, nepaisant kad 
vakaras buvo karštas ir 
reikė prakaituoti prie stalų, 
linksmai šoko iki vėlumos.

Programo eigoje vakaro 
vedėjas, p. Jarus, pranešė 
kad sekanti asmenys suteikė 
sekamą paramą p. Karpiaus 
kelionei: SLA. 14-ta Kuopa, 
Cleveland, Ohio, kuri Įteikė 
p. Karpiui ir Įgaliojimą ją 
atstovauti Pasauliniame 
Lietuvių Kongrese, $15.00. 
Po $10.00; P. J. Žuris, N. 
Olmstead, Ohio; Jonas S. 
Galinaitis, Baltimore, Md.;
A. Žiugžda, Newark, N. J.; 
Juozas Karpavičius, Provi
dence, R. I.; Jack Gansonas, 
San Francisco, Cal.; ir A.
B. Bartusevičius, Mentor, 
Ohio. Po $5.00: V. Matulevi
čius, Brunswick, O.; Petras 
Pivaronas, Pittsburgh, Pa.; 
ir M. Mockevičius, Dayton, 
Ohio. Po $2.00: Mikas So- 
bienka, Great Neck, N. Y.; 
ir J. Smailis, Detroit, Mich. 
Po $1.00: P. P. Jaras, Bal
timore, Md.; B. Gramba. 
Ambridge, Pa.; K. Braciška. 
Cleveland, Ohio; M. Luka- 
ševičiai, Youngstown, Ohio; 
V. K. Kiveris, Meriden, 
Conn.; Jeronimas Urbonas 
ir Alena Urbonaitė (abu po 
$1.00), Dayton, Ohio; ir 
smukiais, $5.00. Viso: $106. 
Tie pinigai buvo susiųsti p. 
Karpiui krasa, dar prieš 
šias išleistuves.

Tų gražių išleistuvių su
rengimu rūpinosi ponios 
Darata Jarienė, Pola Gluga- 
dienė, Julė Salasevičienė, 
Patarnavo Birutieiįės ir Pet
ronėlė Stankevičiūtė ir Ma
rijona Dovidaitienė.

Iš Clevelando p. Karpius 
išvyko kaip 4:10, Liepos 
19to. Jį palydėjo jo žmona, 
Ona Karpienė, Salasevičiai, 
Vasiliauskas, ir kiti jo drau
gai. Iš New Yorko p. Kar
pius išplauks Į Lietuvą laivu 
Gripsholm, Liepos 26-to. Su 
juomi keliaus “Tėvynės Re
daktorius, p. Vitaitis, p. Pe
tras Pivaronas, iš Pitts- 
burgho, ir kiti atstovai Į 
Pasauinį Lietuvių Kongre
są, Kaunan.—Rep.

“Dirvos” Redakcija, Ad
ministracija, ir visas štabas, 
linki p. Karpiui kuolaimin- 
giausios kelionės.

DR. V. KUDIRKOS D-TĖS. 
PIKNIKAS BUVO 

PASEKMINGAS
Sekmadienyje, Liepos 21, Dr. 

V. Kudirkos Draugija surengė 
Pikiiką Mačiutos Darže. Nors 
tą dieną oro biuras numatė lie
tingą orą, bet Clevelande ir šio 
Pikiniko vietoje ne tik nelijo, 
bet ir oras buvo gražus ir pa
togus.
nurys is visi smagiai laiką pra
leido.
Jaunos 
oa liūnų 
jčgime 
gūsiais

žmonių susirinko gražus

Buvo ir paįvairinimų, 
mergaitės kontestavo 

pūtime; jauni vaikinai, 
jauni vyrasi su suau- 

traukė virvę; moterys,
i tris kirtimus plaktukų varė 
vynis į rąstą. Už tai buvo 
teikiamos dovanos.

Smagiai muzikai griežiant su
sirinkę linksminosi iki vėlumos.

Rep.

Cleve- 
Pitts- 
p. Pe- 
i Lie-

SVEČIAI
Lankėsi “Dirvos” redakcijoje 

p. Mikas Dapkus su žmons ir 
sunumi. Jie Gyvena Dearborn, 
Mich., ir laiko valgyklą, 
landė sustojo grįždami iš 
įurgho, kur jie dalyvavo 
;ro Pivarono išleistuvės
.uvą, Liepos 18-to. pp. Dapkai 
/■ra giminingi su p. Pivaronu, 
r todėl jie padarė žygį išleisti 

p. Pivaroną į Pasaulinį Lietuvių 
Kongresą, Kaune. N

Prie progos pp. Dapkai atnau
jino “Dirvos” prenumeratą, nu
sipirko literatūros, ir aplankė 
Clevelando Lietuviii Kultūros 
Darželį.

RADO EŽERE LAVONĄ
Berniukai maudydamiesi ež- 

:re prie E. 53čios gatvės rado 
?yro lavoną. Sakoma kad vyro 
butą 5. pėdų ir septynių inčių 
lukščio, sverta 150 svarų, žilais 
Jaukais; dėvėta tamsus rubai 
r rudi marškiirai.

gelti. Mat at- 
Spartako tarpe 
šol buvę visuo- 
sukursyta veik

DIRVA „  

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas Phone: ENdicolt 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, 0

AMONGST OUR
LITHUANIANS

RECEIVES DUKE OF GEDIMINAS 
AWARD

Mr. K. S. Karpius, editor and pub
lisher of the Dirva, has just been 
decorated with an Order of the 
Grand Duke of Lithuania, by the 
Lithuanian government.

Mr. Karpius, therefore is the only 
Lithuanian in Cleveland receiving 
any recognition by the Lithuanian 
government, and this award came 
to him as a pleasant surprise.

This award came as a gift on his 
40th birthday, and as a recognition 
of his work for Lithuania and his 
literary achievements, as Mr. Kar
pius js an author of 34 Lithuanian 
books.

This award also gives him the dis
tinction of being the youngest Lith
uanian in the United States to re
ceive such a high order, and the 
only of Lithuanian editors in this 
country.

by boarding the yacht at 7 A.M. al 
Sandusky and lasted until about 8:3( 
P.M., when the “Perch” was anchor 
cd at Sandusky pier. The day’s pro
gram consisted of fishing, swimming 
and having three good meals. How
ever, on this occasion the fish did 
not bite. Mr. Zuris, Dr. Vitkus and 
the rest of us tried very hard to 
entice the fish to bite, even using 
the chociest bait, but not a single 
fish was caught until 7 ;n the even
ing. At times the party engaged 
in swimming to let Mr. Fish change 
his mind, but he would not. So 
seventeen in the party caught nc 
more nor less than three three inch 
long fish. However, the eats, drinks 
swimming and cruising was enjoyed 
immensely by all present. It was a 
“Delightful day on the Bay.”

Alfa

— HAPPINESS —

VISITORS FROM PENNYSLVANIA
Mrs. John Runskiene-Runskis and 

her family from Duryea, Penn., a 
suburb of Scranton, is visiting her 
aunt Mrs. K. Miliauskiene of 603 
E. 97th Street.

She also attended the banquet held 
for Mr. K. S. Karpius, which she 
greatly enjoyed.

AKRON
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

SPECIAL BULLETIN: Only 36 
nore waiting days until Sept 1st. 
ind then? ? ? ?

KARNEVILO VARPAI 
SCENOJE

šv. Jurgio Bažnitinis Choras 
dar praeitą žiemą svarstė sta
tyti operą, Karnevilo Varpai, 
scenoje. Dabar galutinai nus
prendė minėtą operą pastatyti 
šį rudenį. Jau muzika priruoš
ta ir darbas

šv. Jurgio 
savaitę laikė 
labai pavyko
šimtai dolerių, 
karus lankėsi daug Lietuvių ir 
Amerikonų.

pradėtas.
parapija praeitą
Karnavalą, kuris 
ir liko pelno keli 

Per visus va-

UŽSIMUŠĖ AKYVEZDOJE
1000 ŽMONIŲ 

vienų metų mer-Dvidešimts
gina, Jean Palmer Buhl, užriš
tomis akimis, nė jos tėvams ne
žinant, šoko su parašutu iš or
laivio lekiančio 3500 pėdii auk
štumoje, bet parašytas neatsi
darė, ir ji usimuše, tūkstantiniai 
miniai bežiūrint. Tas atsitiko 
praeitą Sekmadienį, Lost Na
tion Airport, į šinrę nuo Wil
loughby, arti Clevelando. Ji, 
apsimaskavusi, norėjo nustebin
ti tėvus ir žiūrovus; bet vietoj 
nustebinimo tai visus supraly- 
žavo ižgąsčiu. Prieš šokimą ji 
raštu paliosavo orlaivijos stotį 
nuo atsakomybės. Ji norėjo pa
sižymėti, bet nepavyko.

PRAIKŠAIČIO BEGALINE 
KOVA SU BITĖMIS

Vietos laikraštis, The Cleve- 
'and Press rašo, kad šiomis die
nomis apie 200,000bičių užpuolę 
R. Praikšaitį, gyvenanti 2208 
View avė. .Clevelande. Ir, po 
ilgos ir įvairios kovos tarpe 
Praikšaičio ir bičių, dar į 20 
tūkstančių bičių nepasitraukia 
iš mūšio lauko. Gi mūšio vieta, 
tai Praikšaičio namai.

Kova prasidjusi kai spiečius 
bičių, kuris viešėjęs Praikaičio 
namuose apie trejus metus, pra
dėjęs Praikšaitį 
sirasta kokio tai 
bičių, kurios iki 
met jaukios, ir
visas spiečius prie revoliucijos.

Tuomet Praikšaitis pasišau
kęs Draugiją Apsaugai Gyvulių 
nuo Kankinimo sau į talką. 
Bitės buvę apsigyvenė užpaka
linėje namo sienoje, tarpe skle- 
oo ir antro sukšto. DAGK. 
pribuvusi, užkurusi reikimo puo
dus, ir praardžiusi sieną, didelį 
korį ir vaško eilę pradėjusi ieš
koti Patino. Buvę išimta apie 
keturi svarai bičių, kuriii einą 
į 40 tūkstančių į svarą. Tuomet 
buvę padarytos paliaubos, ir, 
sulyg Praikšaičio, buvę dar pa
likti rukimo indai deganti. Įkai
tusi siena ir usidegusi. Tuomet 
ugniagisiai buvę pašaukti. Ug- 
nigesiai, nors bijodami bičių, 
pradėję gesyti ugnį, ir išplėšę 
daugiau sienos, ugnį užgesę.

Praikšaitis manydamas kad 
kovai pasibaigus, 
Bet kai ryte jis 
bitės vėl apie jį 
Praiškaičio kova 
esanti nebaigta.
užpakalinius kambarius 
namo. .. .priešokiniuose kamba
riuose galvojąs apie naują 
strategiją.

FAREWELL BANQUET
Last Thursday, July 18 some 200 

Lithuanian from Cleveland and else
where tribute was paid to Mr. K. 
S. Karpius, before he journyed to 
the fatherland.

Mrs. Anna Karpius, wife of the 
editor, acted in the capacity of 
Madame Chairman, and Mr. John 
Jarus took the honor of toastmas
ter.

Mr. K. S. Karpius was the first 
speaker of the evening. He explain
ed the aims and purpose of his trip, 
and al: o of the Lithuanian Congress 
that he is going to attend. He then 
expressed deep thanks and apprecia
tion to all those who have aided him 
in any way to successfully make this 
trin.

Second speaker Mr. Pius J. Zuris 
of North Olmsted, Ohio. Mr. Zuris 
save a short but appropriate speech, 
wishing him “bon voyage.” Follow
ing Mr Zuris was Alex Banys who 
gave Mr. Karpius a golden fountain 
pen to present to President A. Sme
tona, upon his arrival in Lithuania.

At this time Mr. Nadas Rastenis, 
formerly of Baltimore, not only bade 
Mr. Karpius farewell, but announced 
that it was indeed an occasion for 
celebration because it was the editor’s 
birthday party; 12 years of married 
life anniversary; 25 years of literary 
work anniversary, which is enough 
for one night’s celebration.
Other speakers were: Messrs. P. V. 
Chesnul, John Brazauskas, Anthony 
Prashkevich, Dr. J. J. Kemsis and 
Peter Luiza.

Mary Davis who is staying at 
the Karpius homestead 'gave Mr. 
Karpius a beautiful portfolio as a 
farewell gift. John T. D'eRighter 
sent a telegram from Columbus, O. 
expressing his regrets for his in
ability to be present on this occasion.

The speeches and addresses being 
concluded a delightful program of 
songs were supplied bv Mrs. Alvina 
Luiza. Miss Adelaide Miliauskas and 
Mrs. Nellie Kavaliauskas.

The banauet came to a close with 
dancing and merry-making by the 
guests and friends whom were pres
ent.

By NADAS RASTENIS
In the storms of daily battles, strife 

and worry,
In the hardships of the toil and 

fruitful labor,
Do not fail to show true kind

ness to your neighbor,
For it crowns the human hearts 

with joy and glory.

Never think that works is curse or 
degradation.

Don’t upbraid that you are out
cast and forsaken;

Lest you’ll find yourself weak- 
minded or mistaken,....

Wholesome work is nature’s cure 
for ills and passion.

Greet the day with open soul, with 
good intentions,

Do your best in all the things 
you are performing;

And you’ll see that golden rays 
of blushing morning,

Soon will meet the evening peace
ful relaxations.

Then, at night, embraced by soft 
enfolding darkness,

Under silvery stars above you 
peeping,

You will find a restful happiness 
in sleeping.

In a soothing dreamland of repose 
and stillness.

YOUNGSTOWN. O
The Youngstown Lithuanian Social 

Club’s baseball team defeated the 
Highland Club by the score of 7-2

Vince Sahel’s one hit pitching, 
combined with some hard hitting 
and good support was to much for 
‘he visitors..
HELLO AKRON!

How about getting together on 
a date for the game between Ak
ron and Youngstown.

Please write to Mgr. Joe Derin.
King of Swat

The way things have been mov- 
ng lately it seems as though I had 
setter start writing a column en- 
itled “Weakened by Weekends.” 
Vfter spending a hectic weekend 
it the Hollish Hookup, and still 
'eeling a bit groggy, I chanced to 
lop into Slim Mickunas’ “Mile-a- 
Vlinute Flier”, for a weekend jaunt 
o Columbus. It seems that Akron’s 
wo million dollar playboys “Willie 
nd Whitey” have become somewhat 

■>ored by the local atmosphere and 
lave decided to go out and conquer 
tew territory. Being curious in 
earning how these two lads spend 
heir time I naturally went along, 
o here’s the lowdown. Spent Satur- 
lay night in Hotel Osborne. Sun- 
lay.... went for a dip in the Ohio 
liver; made a tour of the State 
3enetintiary; spent an hour over 
Jhio State’s University’s Campus; 
nade a visit through the State 
Capitol; enjoyed a few hours at 
Jlentangy Park, Columbus’ Million 
dollar Playground, and to complete 
he day went through the Olentangy 

Caverns a few miles north of Colum- 
ius. So if you think yours truly 
sn’t a bit weakened... .well think 
igain. However, what worries me 
mostly is Sappo. If you don’t think 
I’ve got a right to worry, just read 
lis latest report.
leer cheef........... hie

i no dis lettur whil sownd skrooey 
iutt doant dismeigh an mumbel fooey 

an tink dis iz a lawt ov Huey 
tiz knot sew.......................... hie.

sum tiem eggo eye red ur riting 
naitchers charmz u mussbea chyding 

wearever u herd sutch resieting
eye doant no............................. hie.

eye em noe powet inntha maiking 
buttcher pomes mye hart iz braking 

sew revendge inn rime iym taiking 
hear i goe......................... hie.

i hav know nak fer puntchew8shun 
oar no knot vurbz inn kawnjew8shun 

butt i daw halve innspir8shun
inn mye i...................................... hie.

now width mye awptiks eye sea
naitcher

nn grate fourms ov hur cree8cher 
4 mowntens halve a staitlee 

staitcher
(sew dew eye).........................hie

eye luv 2 wawteh a skeetur stingin 
1 porkyoopien hooz piens r flingin 

at mi wile dis sawng iym singing 
hi an drie......................... hie.

i liak 2 wawk awn ice defreezing 
von somer windz r ferst rebreezing 

if inn eye fawl mi panse knead
kreesing
fooey.................................hie. . . .etc.

PLEEZE fergive mee cheef.. .that 
orang jest seams 2 bring owt that 

shaikspir inn mea!...........hie
atts awl cheef............................ hie

yer fateful spi
S(urnassin) S(haikspir) SAPPO 

Know Pee Ess.

WHAT-A-MAN — K. J. M. — Some 
few months ago it seems that K.J.M. 
was hot on the trail of a certain 
young man, Mr. Peter Yenicky. So 
wha? So the young man packed up 
and left town, joining the CCC. Re
cently, at least during the past 
month, there has appeared regularly 
in his column a new character, Miss 
Catherin Pukes. So what? So last 
Tuesday the young lady packed up 
and left town, going to York, Pa. 
where she intends to stay about a 
year taking up a course in Beauty 
Culture. Yes, tis a strange coinci
dence, I wonder who’s next. In
cidentally, the name is spelled with 
a “C” not a “K”. Your welcome.
HEMAN STUFF—During the past 
week Bill Darulis received an ap
pointment as assistant supervisor at 
Happy Day Camp, a camp for young 
boys and girls. I chanced to drop 
over last Thursday to see what it 
was all about. Can you imagine. 
There I saw Bill, 175 pounds of 
muscle and brawn, surrounded by 
some 60 youngsters, ranging from 
6 to 9 years of age, and telling 
them the story of "Little Red Rid
ing Hood.” Yes, ‘twas a picture 
to behold.
WEEPING WILLOW CORRECTION 
Is Frank Mickunas burned up about 
K. J. M.’s statement last week that 
Connie Kubilus knows all the veises 
to the “Weeping Willow” song? he 
claims he’s the only one that kn<m 
them all and that Connie only joins 
in on the chorus. O. K. Slim, you 
know all the verses, Connie doesn't 
Feel better?
IS MY FACE RED?—Of all the 
gifts that Hank Hollish received 
the one that attracted most atten
tion was a baby bottle, filled with 
milk, having a nipple, and all ready 
to be put to use. Upon opening 
the package he immediately remark
ed, “Well I hope I can put it to 
use, soon.” To which came the 
sharp retort, “Yeh, but you’d better 
put it in the refrigerator before it 
gets sour.”

Incidentally I’m wondering what 
Peter Hollish is doing on Frances' 
and Hanks’ honeymoon jaunt thru 
Pennsylvania.

ALLIANCE, OHIO
The Lithuanian R. Catholic Al

liance of America 180 branch will 
hold a picnic, Sunday, August 4, 
in the beautiful Lake Park, Alliance.

A cordial invitation is extended 
to Cleveland. Akron, Youngstown, 
Steubenville, Canton, and other Lith
uanians to attend this picnic.

Good music, entertainment, and 
lots of fun are in store for those 
who will attend. Come one! Cogie 
all! This wil! be a memorable event 
of this summer in Alliance.

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in, not later 
than Tuesday evening.

ACTING EDITOR

It is with extreme pleasure that 
we welcome our new “chief” Mr. 
Nadas Rastenis, former lawyer of 
Baltimore, to Cleveland.

Mr. Rastenis has taken over the 
duties of Mr. K. S. Karpius, who has 
left for Lithuania, to return in Oc
tober.

Mr. Rastenis had some experience 
of editorship before coming to Cleve
land, but being only for a short 
time, it will take him a while to 
get rebroken in. So, between editor 
Skukas and Rastenis, the honors 
will be divided, and the Dirva and 
Youth Forum will continue as usual.

YACHTING

nuėjęs gutlų. 
ižbudęs, tai 

duzgę. Dar 
su bitėmis 

Jis neinąs į 
savo

The Lithuanian Yachting Club, 
headed by Mr. Pius J. Zuris as 
Captain of the cruise, had its “Yacht
ing D'ay on Sandusky Bay,” Sunday, 
July 21st, on yacht “Perch”. The 
yachting party consisted of Mr. and 
Mrs. Pius J. Zuris, Dr. and Mrs. 
John Vitkus, Mr. and Mrs. Nick 
Wilkelis, Mr. and Mrs. Joseph Ben- 
dler, Mrs Anna Karpius, Mary Davis, 
Nellie Rudzinskas, of Cleveland; Mr. 
Frank (Slim) Mickunas and Mr. Jim 
(Whitey) Termanas, of Akron; and 
Mr. and Mrs. J. P. Uvick, their 
daughter, Miss Genevieve Uvick, and 
Dr. Joseph J. Jonikaitis, of Detroit, 
Mich, The party started the day

IGET EXTRA MILES 
_ FROM EVERY r 
W GALLON OF

GATHERED WHILE I GAPED
Dear K. J. M., Pinch-hitter, Super 

Snooper and sundry, you just can’t 
keep a good man down, meaning 
myself of course. After reading 
the back issues of the ‘Dirva’ I 
can see that I have been missed. 
“The Shadow” has been doing some 
good work tho’, even K. J. M.’s on 
the run. Got your goat has she 
Kayjee-Wayjee, old kid ? Can’t I 
even go on my vacation without 
having my fellow columnists casting 
slurs around? Don’t worry, friends, 
they sail all be returned in time

As for Sanpo. , it won’t be long 
now. "The Shadow” is hot on his 
trail. Shame on you for sinking 
so low as to have a stooge domg 
your snooning for you, Sappo. Sappo 
can’t spell and we’re wondering if 
the stooge can or does she have to 
draw pictures. Never fear, all shall 
be revealed in the near future. My 
protege “The Shadow” never fails

The Innocent By-stander.

Y. L. S. C. PICNIC
The first annual Y. L S. C. Pic

nic is in the making. What plans; 
what entertainment! what a pro
gram! what prizes! what a picnic! 
The date is AUGUST 11, 1935. Keep 
that date open! Come for a day 
of fun and frolic! Place and direc
tions in next week’s “Dirva”. Kind
ly watch for it! We’ll be seeing 
you. .. .Akron, Cleveland, and Alli
ance.

Here’s a suggestion; Akron. How 
about a golf game Sunday morning. 
August 11th? Let us know if 
vou’re interested and our all-star 
foursome will make arrangements 
We have no scratch handicaps so 
you needn’t worry.

We’re going to lick you at base
ball but we want to do you up prop
er at golf. The baseball scare, ac
cording to Manager Joe Derin. w!ll 
be 4 - 1 favor of Youngstown. He 
savs our nitoher Vinco Sabel has 
not vet attained no-hit perfection. 
Wo haven’t forgotten that basket
ball defeat and we’re out for ven
geance.

Don’t forget that basket picnic, 
were having Sunday, July 21, gang. 
See Benny York and .Toe Malitis 
for transportation. Swimming and 
boating are on the program.

THE COLUMBIA REFINING COMPANY

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščiu?, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN

Temykyte!
M. GOLDMAN'O
'Cut Rate’ Krautuve
7031 Superior Ave.

Skersai nuo 
Dešimtštorio

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

Kreipkitės: 6028 Superior Av.

Jos. Konecnig 
(Buvusioj Lazicko vietoj) 

JEWELER
Parduoda Deimantus, žiedus, 

Laikrodžius, Laikrodėlius 
RADIO ’SETUS IR TUBES 

Taipgi atlieka visokį taisymą 
6407 SUPERIOR AVE.
Arti E. 65 th Street

MEDUS
Pristatau metų po 13c svarą jei 
imsit 10 svarų antsyk, Į visas 
Clevelando dalis ir apielinkčj. Esu 
didelis bitininkas ir mano medus 
yra šviežias. Telefonuokit: 

CLearwater 1625 
J. K. TA LABA

3553 Bosworth Road (West Side) 
Cleveland, O.

PARDUODA VISKĄ UŽ 
VISUS PIGIAUS

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

5c Tabakas, už 4c.
10c Tabakas, už 8c.
5c Cigarai, 6 už 25c

16 uncijų “Half & Half” 
Specialiai parsiduoda už 69c 
Visokių Rusių Salyklai, Gu
ltas Saldainiai, Cigarai, Pip- 
kės, ir Kitoki Dalykai, Par
siduoda Numažinta Kaina.
UŽEIKITE IR PERSITI

KRINSITE
Krautuvė Atvira šventa

dieniais ir Vakarais.

PARSIDUODA 
VALGYKLA IR ALINĖ 

naujausios mados įrengimai, su 
alaus ir vyno laisnais. Parduo
da savininkas. Kreipkitės šiuo 
adresu: (31)

7401 SUPERIOR AVE.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

MOTOR-OTCHED
GASOLINE

REGULAR OR ETUYLt

CLEVELAND, OHIO

J


