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Naziai Kaltina “šalies Priešus.”

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
AUDINYČIOS PAKELIA 

ALGAS
Rochester. N. H. — Naujo

sios Anglijos audinyčiose, rei
kalaujant United Textile Wor
kers Unijai pakelti algas ir pa
gerinti darbo sąlygas, sutiko 
pakelti algas nuo 5 iki 15 nuo
šimčių. Algos busią pakeltos 
keliolikoje dileių audinyčių.

NUBAUDĖ UNIJOS 
VADUS

Clevelando Court of Common 
Pleas teisėjas McMahon nubau
dė William H. Kasson, United 
Textile Workers of America 
Unijos vadą, po “Contempt of 
Court,” už išsireiškimą, “Mes 
laikysime dirbtuves uždaras, kad 
mes, prakeikti, ir visi eisime i ' 

’kalėjimą,” kai andai tas pats 
teisėja iždavė draudžintį iš
sakymą sustoti piketavus prie 
Industrial Rayon Co. dirbtuvės, 
kur tęsiasi straikas. Kasson, sa
ko yra išsitaręs taip teismo 
rūme tuojaus po išdavimo drau
džiančio (injunction) išsakymo 
teisėjui negirdint. Kasson bu
vo nubaustas dešimčia dienų 
kalėjimo, $300.00 baudos, ir 
teismo kaštais. Teisėjas atsi
sakė paleisti Kasson ant užsta
to ir pasakė: “Lai Apeliacijos 
Teismas imasi sulaikymu vyki- 
nimo bausmės ir nustatymu už
stato.” Teisėjas kitą unijos va
dą, Lathrope, nubaudė $50.00 
už piketavimą. Dar vienam 
vadų teisėjas priteisė dešimts 
dienų kalėti, o kitus du išteisi
no.

Kasson tuojaus kriepėsi i 
Apeliacijs Tesimą, ir teisėjas 
Lienghley ji paliusavo po $2- 
000.00 užstatu, apeliacijos lai
kui.

Beri y n a s, Liepos 31.— 
Nazių valdžia sutraukė po
liciją apsisaugojimui nuo 
galinčių Įvykti didelių maiš
tų. Pašaliniai bešališki ste
bėtojai išsireiškė, jog Naziai 
prisibiją kad Vokietijos eko
nominė suirutė gludinti už
pakalyje visapusio puolimo 
taip vadinamų “Valstybės 
priešų.”

Von Helldorf, najas Ber
lyno policijs prezidentas Į- 
sakė savo pavaldiniams kac 
jie butų prisirengę bile rei
kalui šios savaitės bėgyje.

Ankščiaus iš patikėtinų 
asmenų buvo sužinota, kac 
ir “audros sargams” ir na
riams “politiškos organiza- 
cijs” buvo išsakyta būti pri
sirengusiems.
'Ekonominė suirutė iš 

priežastės susmukimo Vo
kietijos pramonės su pasau
liu — dalinai iš priežastės 
kitų šalių boikoto, ir ky
lančių reikmenų kainų—bi
jomasi kad žydų, katalikų 
ir kitų skriaudžiamų sluok
snių kerštas nesukeltų au
dringo keršto ir atviro pa
sipriešinimo.

ŽUVO 55 RUSAI
Maskva, Rugpiučio 1. — 

Rusų pavandeninis laivas. 
B-13 muskendo Finų Užla
joje, savaitė laiko atgal; su 
jomi prigėrė 55 jūreiviai, 
jų tarpe septyni kadetai.

DIDELI KARŠČIAI
Madridas, Ispanija, Lie

pos 31.—Šiais laikais buvo 
čia taip karšta, kad tokiu 
karščių niekas iš gyvųjų 
neatmena. Kaitra siekė iki 
125 F. laipsnių pavėsyje.

ŽALIOS IR MĖLYNOS 
ROŽĖS

BAUS UŽ 
CHULIGANIZMĄ

Kaunas. — Nesenai Lie
tuvos teisingumo ministeris, 
St. Šilingas, Įsakė visiems 
teismams, kad Įvairios mu
štynių, triukšmavimo, skri
audos tyčiomis darymo ir 
kitos chuliganizmo bylos 
butų greičiaus sprendžia
mos ir už jas teismai para
ginami skirti aštrias baus
mes. Ministeris nurodo, kad 
chuliganizmas yra didelė 
blogybė, su kuria reikia 
griežtai kovoti. Tsb.

ROOSEVELTAS SAKO 
KAD TURČIAI NEMOKA 

TAKSŲ
Washington. — Kalbėda

mas apie naują taksų bylių 
su laikrašininkais Preziden
tas , Rooseveltas pastebėjo, 
kad 58 iš turtingiausiųjų 
turčių nemokėję federalių 
taksų 1932 metais ant 37 
nuošimčių Įplaukų.

Tokie “58 taupus žmo
nės,” Prezidentas pareiškė, 
išvnegė mokėjimą taksų Įdė
dami pinigus į netaksuoja- 
mus investmentus. Jis sako 
kad Konstitucija turėtų bū
ti pakeista kad ir pelnas ant 
pinigų Įvestuotų į valdžios 
bonus turėtų būti taksu o ja
ma s.

1 ■ yln 
NUMARINO SENĄ 

MOTERĮ
Los Angeles, Rugpiučio 1. 

Nusilpinta dešimties dienų 
uždarymu šiepoje, ponia 
Dena Wise ,95 amžiaus, 
mirė, nepalikdama jokių 
ženklų kas ją šiepoje už
darė. Ji vakar buvo po
licijos rasta šiepoje nuoga 
■ir be sąmonės, kai kaimy
nai jos pasigedo nematę per 
savaitę.

LIETUVOS MENO 
PARODA

Kaunas. — Pirmojo Pa- 
i šaulio Lietuvių Kongrese 
proga, Kaune rengiama di
delė Lietuvos Meno paroda. 
Ją norima padaryti didžiau
sia meno paroda, kokios 
Lietuvoje dar nebuvo.

Dėl to jau dabar busima 
paroda yra gana didelis su- 
siduomėjimas. Joje daly
vaus beveik visi Lietuvos 
dailininkai su geriausiais 
kuriniais.

Atvykusieji į pirmąjį 
Kongresą visų kraštų Lie
tuviai turės gražios progos 
arčiau suipažinti su Lietu
vos menu. Parodai ir laikas 
parinktas kuopatogiausias: 
nuo Rugpiučio 10 iki Rug
sėjo 10.

Po to Lietuvos dailininkai 
surengs meno parodas Mas
kvoje, Estijoje ir Latvijoje.

Tsb.

w*
SPIAUDĖSI TAIKĄ 

DARANT
Paryžius, Francija. — 

Sulyg čia paskelbtų memu
arų vieno Anglijos slapto
sios policijos narių, sergė
jusių Taikos Derybas Ver- 
salėje, po karui, tai Franci- 
jos Premieras, Clemenceau, 
grėbęs Prezidentą Wilsona 
už gerklės, ėmęs smaugti ir 
spiovęs į veidą, kai Wilso- 
nas nesutikęs su Franci jos 
reikalavimais Saaro klausy
me. Tai buvęs dramatingi- 
ausias momentas Taikos 
Derybose.

“Neturtinga” Lietuva Turtingesnė
Reikmenimis už Rusiją

Rašo William F. McDermott
CLEVELANDO “PLAIN DEALER” DRAMATIŠKAS KRITIKAS 

“Plain Dealeer” Pavėlyjus — — Vertė Nadas Rastenis.

ŽVIRBLIS UŽDEGĖ 
LIGONINĘ

Netwon, Kan. — Žvirblis, 
susisukęs ant ligoninės už
dangos (awning) lizdą, Įsi
nešė deganti cigarete galą, 
ir uždegė lizdą, o nuo lizdo 
usidegė siena. Bet ugniagi- 
siai tuoj buvo pašaukti ir 
ugnį užgesino.

RUSIJOJE MAISTO 
KAINOS MAŽĖJA

Maskva, Rusija. — Kaip 
praneša Rusijos Maisto Ga
mybos Komisari jutas, ir 
svetmų želių koresponden
tai, tia atsiradus daugiau 
maisto, valgorhujų daigtų 
kainos pradėję mažėti nuo 
pradžios šių metų. Sulygi
nant kainas su žiu metų va
sario mėnasio su dabarti
nėmis : kiauliena, buvusi nuo 
12 iki 20 rublių už kilo, da
bar esanti nuo 9 iki 18 rub
lių; jautiena buvusi nuo 11 
iki 14 rublių, dabar esanti 
nuo 9 iki 14 rublių; sviestas 
buvęs nuo 26 iki 29 rublių, 
dabar esąs nuo 24 iki 27 
rublių už kilo.

Nuo to paties laiko ir 
aprėdelai nupigę: moteriški 
žiuponai, kainavę nuo 271 
iki 470 rublių, dabar kai
nuoją nuo 230 iki 400 ruib- 
lių; vilnonės suknelės, kai
navę nuo 244 iki 484 rublių, 
dabar kainuoją nuo 200 iki 
350 rublių. Vyriškos dra
panos ir gi panašiai atpigę.

Darbininkų algos Rusijo
je esą, juodadarbių—iki 165 
rublių į menasi; o išsilavi
nusiųjų, iki 300 Į menasi.

TEIS UŽ UŽMUŠIMĄ 
ŠUNIO

Washington. — P-lė. 
Ahava Rucker, iš Charles
ton, W. Va., čia tarnaujan
ti kaipo vaikų prižiūrėtoja, 
andai užmušė šunį kuris 
Įkando jos saugojamą ke
turių metų kūdikį, ir už tai 
ji turės teisme atsakyti. Ją 
skundžia už žiaurų pasiel
gimą su gyvuliu. Ji Mano 
kad prisaikintėji ją paliuo- 
suos. Ji sako kad bile kas 
tą patį but padaręs, ir kad 
West Virginijoje vaikai esą 
skaitomi svarbesniais už 
šunis.

SUV. VALST. STATYS 95 
KARO LAIVUS

Washington. — Federalė 
valdžia skiria $904,000,000, 
apsiginklavi. Ta suma bus 
išleista pastatymui 95 karo 
laivų ir Alaskos ir Pacifiko 
jurų salų fortifikacijoms. 
Kai Anglija ir Japonija di
dina laivinus, tai ir Amerika 
parodo kad ir ji gali gink
luotis.

KIPRAS PETRAUSKAS 
ARGENTINON

Visi vietos laikraščiai pla
čiai rašo, kad ateinančiais 
metais atvyksiąs Į Argen
tinos operą, Colon “Lietu
vos daininnikas Kipras Pet
rauskas. Tik gaila, kad kiti 
laikraščiai šią musų Tautos 
teatro žvaigždę vadina rusu.

“Piet. Am. Žinios”

RŪPINASI TOM MOONEY 
PALIUOSAVIMU

San Francisco, Cal. — Arti- 
nanties devynioliktoms sukak
tuvėms nuo jo įkalinimo, kai jis 
buvo kaltintas už bombos meti
mą karui prisirengimo parodo
je, čia vėl sukrusta paliuosuti 
Mooney iš kalėjimo. Tuo tikslu 
buvo sušaukta didelis susirinki
mas Civiškoje Auditorijoje, ir 
tikimasi kad gal viena iš dvie
jų įmonių pasiseks. Tos dvi 
įmonės tai: 1) užvedimas “ha
beas corpus” procedūros ir 2) 
įteikimas gubernatoriui prašy
mo kad Mooney butų dovanota.

WASHINGTONAS UŽ
TVIRTINO PROJEKTĄ 
Bayonne, N.J. — Federalė 

valdžia šiomis dienomis užtvir
tino projektą patobulinimui uos
to palei East 45th gatvės, šis 
darbas susidės iš pagilinimo 
uosto ir pratęsimo 10,400 pėdų 
sienos. Paskui bus statoma ge
ležinkelio sądieliai. Tam tiks
lui paskirtos, didelės sumos pini
gų. Bus nęmkžai darbo.

Jalta, Rusija. — Arti Jal- 
to, prie Juodosios j u r o s, 
randasi dideli gėlynai, ku
riuose yra daromi augmeni
jos tobulinimo bandymai. 
Šis visokiaropios augmeni
jos botaniškas daržas yra 
vienas iš žinomesniųjų pa
saulyje.

Maišant sėklas, čia buvo 
ištobulinta iki 400 rūšių vy
nuogių, i 300 rūšių obolių, 
naujos rūšys gružių, slyvų, 
vvšnių, ir figų. Dideliuose 
šio daržo rožynuose randa
si i 1500 rūšių Įvairiaspal
vių rožių, kurių tarpe yra 
net ir tokiu retenybių kaip 
žalių ir mėlynų rožių.

Šiuose daržuose yra ir 
korkinių medžių gojus, ku
riame yra praktikuojamas 
čiepijimas korkinių medžių, 
nes norima tuos medžius iš- 
pliesti Kryme.

Tie gėlynai, palmos, liau
nos. 1300 senumo terpentin- 
medis, ir kiti nepaprastu
mai, sutraukia daug žiūro
vu.

Viršutiniame paveiksle matyti lenktynes mažų motorinių valčių, kurios atvyko į New Yorkų. Kairėje: 
Harold I. June, vyriausias aviatorius Byrd Eksepdicijos, su buvusiu kumštynių čampionu Jack Demp
sey, kuriam buvo padovanota tas šuniukas po viršminėtų lenktynių. Dešinėj: valtys prieš lenktynes.

Kaunas, Lietuva. — Orlaiviu 
į Lietuvos sostinę reikia lėkti 
tik dvi valandas nuo Rusijos 
rubežiaus ir apie keturias va
landas iš Maskvos. Prieš karą 
šį Baltiko valsybė buvo dalimi 
Rusijos. Galima pilnai tikėtis 
kad tarpe tų dviejų greta esan
čių ir kartu ant žemlapio pasi
rodžiusių kraštų turėtų būti 
daug panašumo.

Bet skirtumas yra tokis kaip 
tarpe dviejų pasaulių. Jau tik 
įėjus į orlaivi jos stoties lau
kiamąjį kambarį pasireiškia aš
trus skirtumas. Stoties namas 
mažas ir paprastas iki primati- 
viškumo laipsnio, ir jautiesi lyg 
kad nužengus į nuošalų ir ma
žai apgyventą kraštą, fiziškai 
panašų į Rusijos parubežį.

Bet kaip tik įeini j laukiamąjį 
karmarį tai tuoj visas pana
šumas išnyksta. Iš laukiamojo 
kambario gali akį mesti į val
gyklą ir akys pagauna tuojaus 
prielankų reginį, pakankamu
mą ant stalų ir lentynų viso
kių valgių, pavizdyje didelių 
kumpių, palčių lašinių, sūrių, 
dešrų, silkių vištienos, Jr di
delės įvairybės užkandžių, pira- 
gaičių ir vaisių.

Yra pakankamai maisto ir 
Rusijos oro stoties valgykloje, 
bet nėra tokio turtingo ir vylio- 
jančio pašaro išdėjimo jokiose 
Rusijos valgyklose kurias aš 
užuodžiau.

Maža pakeleivių valgykla siū
lė skanumynus kurių karaliaus 
užstatas, kai karaliai buvo ka
raliais, negalėtų pirkti pačiame 
išdidžiausiame Maskvos viešbu
tyje. čia, ant tų paprastų lenty
nų, buvo šviežios patraukiačios 
tumaitės, raudonos avietės ir 
didelės krauju pasruvę žemuo
gės, katrų prieskonių negalima 
gauti jokiame Maskvos viešbu
tyje.
Nėra Lemonų Maskvoj

Ypatingai atkreipia akį, tar
pe daugelio vaisų, kupini bliu- 
dai lemonų ir oranžių. Maskvo
je lemonų negalima gauti už 
jokius pinigus, net ir de luxe 
Torgsin krautuvėje.

šiuo laikotarpiu, šiaurinėje 
Rusijoje lemonų tiesiog nėra ir 
mėgėjai lemonado arba arbatos 
su lemonų turėjo pertvarkyti 
savo gyvenimą ir laukti laiko 
kuomet lemonai bus sugrąžinti 
į gerą stovį žmogaus reikmenų 
hierarkijoje.

Oranžių galima nusipirkti ir 
Maskvoje, bet jų labai mažai 
yra ir jie ne sulyg kišeniaus tų 
kurie neturi užrubežinių pinigų. 
Vynvaisiai (grapefriut) kaipo 
valgomi daiktai Rusijoje visai 
nepažįstami, nors yra kalbama 
apie planą ji] sodinimui Kryme.

Tas pakankamas iškrovimas 
citrinių vaisių tik už Rusijos 
vartų teikia agresyvišką ir im
ponuojančią išžiūrą. Jie garsiau 
kalbėjo kaip bile prapagandos 
lapai.

Vėliaus aš sužinojau kad Lie
tuva turi specialę su Italija 
sutartį, kurią einant sviestas 
ir mėsa yra maimainoma 
ant pietinių vaisių, ir todėl 
visos Lietuvos krautuvės yra 
pilnos oranžių, lemonų ir bana
nų.

Kito Pasaulio Ženklai
Tokie tai maisto išdėjimai 

prie rubežiaus stoties atrodė 
lyg prieškomunistiniai argu- 

■ mentai. Neatsargus sukupeta- 
vimas tik už rubižiaus teikia 
įvalę ir įvairumą pasisotinimų, 
bet nepasiekiamas Socijališkame 
Rojuje. Geltoni turtai buvo 
ženklai kito pasaulio, ir ženk
las nepriklausomybės metamas 
prieš Raudoną vieliavą.

Negalima gyvenimą mastuoti 
vien tik oranžiais ir lemonais, ir 
geras, naujas pasaulis gali būti 
sukurtas ir be jų, bet jie yra 
Lietuvoje ženklu sutraukos 
daugelio daiktų- kurie visgi tei
kia suprantimą apie žmonių: gy
venimą ir apie žmonių sukurtą 
tvarką. Lietuva nauja valsty
bė. Ji buvo sukurta 1918 me
tais, nepoilgo po Rusijos revo
liucijos.

Kaunas, Lietuvos sostyne, 
kaip ir Maskva, yra nauja sosty- 
nė. Jis buvo naujai perstatytas 
iš provincijalio miestelio po to 
kai Lenkai spėka atėmė Vilnių, 
seną Lietuvos sostynę.

Kadangi pirmiaus Lietuva bu
vo dalimi Rusijos Imperijos, su 
daug kame tais pačiais fiziškais 
pobūdžiais kaip ir šiaurinė Ru
sija, ir kadangi ji pradėjo savo 
nepriklausomą gyvenimą apie tą 
pati laiką kaip ir Sovietų Rusi
ja, atrodytų kad palyginimas 
tų dvie kraštų dabartinių sąligų 
duotų šiokį-tokį supratimą apie 
pasekmingumą ir vertingumą 
kapitalizmo ir Bolševizmo.

Žmonės Geriau Apsirengę
Palyginimas nėra pilnas ir 

gal nebus pilnai teisingas, bet 
gal bus vertas darymo. Tikrai, 
negalima išvengti nepadaryti 
palyginimo, nes skirtumai len
da į akis kur tik nepasisuksi 
ir negalima būti jais neimpo
nuotam. Išlaukiniai, visi pato
gumai sveria į Lietuvos pusę.

Gyvenimas šioje neturtingo
je, mažoje šalyje, kurią jos ne
draugingos kaimynės vadina 
“užpakalinio kiemo kraštu,” yra 
daug turtingesnis materialiais 
patogumais ne kaip didelėje So- 
cialistiškoje respublikoje.

Eik Kauno gatvėmis. žmo
nes visuomet yra gerai apsiren
gę, ne tik kai kai kurie gerai 
apsirengę kaip Maskvoje. Krau
tuvės lenksta nuo maisto, abie- 
jokio, sunkaus ir lengvo.

įBrangumynai kuopilniausiąi 
paskleisti dvidešimtinėse puikių 
krautuvių. Galima pirkti šiame 
nedideliame mieste tuzinus -rū
šių visokių reikmenų kurių Ru
sijoje visai nėra.
Už 35c. Galima Gerai Pavalgyti

Valgiai be galo pigus. Ge
riausiame Kauno viešbutyje ga
lima gauti puikiausi valgį už 
35 centus, šalis yra neturtinga 
pinigais, bet man yra sakoma 
kad alkis čia nežinomas, ir yra 
patikėtina, nes yra visokių įro
dymų didelės įvalės valgių.

Aš maniau apie šias Baltike 
valstybes kad jų žemė yra prr.s 
ta ir plotais tuščia. Lietuva, 
važiuojant per ją automobilium, 
išrodo taip derlinga ir žalia kaip 
ir Airija. Akmenų yra taip 

(Užbaiga ant antro lapo)
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BROOKLYNO - N. Y. IR 
APYLINKES ŽINIOS

“LIETUVOS DAINA” PIRMO- JE VIETOJE NEW YORKO 
DAINIŲ ŠVENTĖJE

šešttadieny, Liepos 20, New ; 
Yorko laikraštis, Evening Jour- I 
nal, buvo surengęs, Polo Grounds 
šių metų New Yorko Muzikos ] 
Šventę. Dalyvavo programe 85 . 
muzikalės grupes iš didžiojo ■ 
New Yorko ir New Jersey, šven- i 
tėję dalyvavo ir Lietuviai: Lie- ' 
tuvos Daina, iš dvidešimties bal
sų, kurią vadovauvo p-lė. Vio
leta Tamkiutė, ir Apreiškimo 
Parapijos Choras iš šimto ir 
dvylikos balsų, kurį vedė Jonas 
Jankus. Solo dainavo gerai ži
nomas dainininkas, baritonas, p. 
Antanas Banys, iš New Yorko.

Iš visų įsiregistrvusių šaime 
programe dalyvauti buvo su
daryta atskiros grupes, kurios 
Liepos 16 ir 17 dalyvavo grupių 
konteste, Washington Irving 
High School rumose, New Yor
ke. Chorai buvo suskirstyti 
šiaip: vyrų chorų skyrius, mo
terų chorų skyrius, mišrujų 
chorų skyrius, ir solystų sky
rius.

Kontesto teisėjais buvo įžy
mus Amerikos ir Europos mu- 
žinovai ir daininikai: p-lė. P. 
Joralemon, p-lė. Vera B. Mc
Intyre, poni Emily Hoefeta, p-lė. 
Ruth Mauntain, poni Courty, 
Rossi-Diehl, Frank Black, Claude 
McArthur, F. Baer, J u d s on 
House (Philadelphijos Grand 
Opera Direktorius), Romley 
Fells, Michael Revello, Edward 
Gordon, William Sheffer, ir 
šventės pirmininkas, Frederic 
Watson.

Thečiadienye, Liepos 17, 11:30 
vakare, dainavo Lietuvos Daina. 
Teisėjai jau buvo nualsinti kitų 
chorų> karščio nukankinti, ir 
bendrai apnuobodinti. Rodos iš 
teisėjų ūpo ir minos jau galima 
buvo spręsti jog jie nė klausyti 
nenorės Lietuvių Dainos dainų, 
o apie pagiras nuo teisėjų nė 
tikėtis nebuvo galima. Bet vos 
tik. pradėjus dainuoti Arcadelto 
“Avė Maria,” teisėjų veidų iš- 
reiška tuojaus pakitėjo. Jų tar
pe pasireiškė gyvumas, atydus 
klausymas—lyg ir ižbudimas. 
Tuoj po šio numerio šventės 
muzikos direktorius pasisiūlė 
akompanuoti Lietuvos Dainai,— 
jauniausiam ir mažiausiam šia
me konteste dalyvaujančiam 
chorui. Su kiekviena daina 
teisėjai ir klausovai vis gersiau 
plojo; o po sudainavimo Wag- 
nerio “Pilgrimų Choralo” iš 
Tannhauser, visi teisėjai p-lę. 
Tomkiutę ir visus Lietuvos Dai
nos dainininkus maloniai pas
veikino, ir pareiškė, kad galuti
nas teisėjų sprendimas bus pa
reikštas Polo Grounds, Liepos 
20.

Liepos 20, pasibaigus dainų 
programui, teisėjai pasikvietė 
trijų geriausių chorų vedėjus, 
jų tarpe ir p-lę. Violetą Tom
kiutę, ir ją perstatė publikai 
kaipo laimėtoją prizo vadova
vime mišrujų chorų. Publika 
ją sutiko didžiausiu plojimu. 
Čia ir buvo Lietuvos Daina pri
pažinta geriausiu 12 milijonų 
gyventojų metropolio choru.

Philadelphijos Grand Operos 
Direktorius, p. House, šia pro
ga pasakė p-lei. Tamkiutei: 
“P-lė: jei kas nors jums pa
sakys, kad nemokate vest choro, 
spjaukite į akis!”

Buvo numatyta leisti laimė
jusias grupes dainuoti publikai, 
bet dėl blogo oro jos buvo tik 
perstatytos. Vėliaus dainuos 
per NBC radio tinklą, kurios 
stoties atstovai čia pat ir gi 
dalyvavo.

Lietuvos Dainos vedėja, p-lė. 
Tomkiutė, bus apdovanota pir
mu prizu, puikia sidabrine tau
re, o dainininkai—medaliais.

Lietuvos Dainą sudaro sekan; 
ti dainininkai: Aldona Lutkiu- 
tė. Ella Ramaškaitė-Binger, 
Lelija Butkaitė, Elena Sabaliau
skaitė, Marijona Žemaitytė-Bit- 
ter, Adelė Pankevičiutė, Julė 
Jackaitė, Ona Radavičiutė, Mari

jona Tamienė, ir Jonas Mažei
ka, Antanas Eimutis, Stasys 
Račkauskas. Stasys Kažemė- 
kas, Kazys Hoffmanas, Mykolas 
Antanavičius, Juozas Antana
vičius, Kazys Kontrimas, Vin
cas Paulauskas, ir Albertas 
Tamkus.

oooo

Apreiškymo Parapijos Cho
ras, vedamas p. Jono Jankaus, 
dainavo Liepos 20, Polo Grounds 
dvi dainas: Sasnausko “Kar
velėlį” ir Žilevičiaus “Kai aš 
buvau mažutėlis.”

‘Dirvos’ Rep.

IŠLEISTUVĖS ‘DIRVOS’ 
REDAKTORIUI, KARPIUI
Brroklyn, N. Y. — čia Tau

tininkų Klubas Liepos 25 d. su
rengė Povilansko salėje ‘Dirvos’ 
redaktoriui Karpiui išleistuves 
į Lietuvą. Jose dalyvavo gra
žus būrys tautininkų, kurie nuo
širdžiai atsisveikino su ‘Dirvos’ 
redaktoriumi.

Vakaro programą pradėjo 
pirm. J. Sagys, atatinkama kal
ba. Programą vadovauti pak
vietė Lietuvių Radio Vedėja, 
Joną Valaitį, kuris kvietė pa
sakyti kalbas ir pasakė sekan
tieji veikėjai: Vincas Vyšnius, 
Pranas Narvydas, Juozas An
tanavičius, Andruškevičius, Vin
cas Kuras, Juozas Ginkus, Inž. 
Pusnikas, V. Mučinskas, ponia 
Tamkienė, Ona Valaitienė, po
nia Povilanski, ponia Pusnikie- 
nė, Dr. Vencius, p. Kudirko, 
“Vien.” red., Juozas Tysliava.

Ilgai pasikalbėję ir aptarę 
daug lietuvybei naudingų dar
bų, svečiai skirstėsi vėlai nak
tį namo. ‘Dirvos’ Rep.

IŠLEISTUVĖS I LIETUVĄ 
ALBINUI TREČIOKUI

Elizabeth, N. J. — Liepos, 24 
d. Elizabethe Narušio salėje, 
įvyko gražios p. Albinui S. Tre
čiokui išleistuvės į Lietuvą. Jas 
surengti daugiausiai pasidarba
vo p. Ignas Budreckis, o reng
tos New Jesrey Lietuvių Vaiz
bos Buto vardu, žmonių daly
vavo virš pusšimčio.

Programą pradėjo p. Gudas. 
Ją vesti perdavė p. Ignui Bud- 
reckui, kuris kalbas pasakyti 
kvietė sekančius: “Vienybes” 
pirm. Schegaus, Laisvą meninin
ką Juozą Žilevičių, Irvingtono 
veikėją Januli, South Brookly- 
no darbuotoją Daukantą, Kear
ney Veikėją Katilių, Bayonnes 
ir Elizabetho fotografą Ribins- 
ką, Elizabetho kepėją Putiną, 
p. Makutėną, Adv. Paulauską 
iš Newarko, p. Verbą, W. 
Orange darbuotoją Boreiką, 
Kcarnietį Paknį, Petrulį iš No. 
Arlington, banko tarnautoją 
Baublį iš Orange, vietinį Naru- 
šį, iš Rahway Brazaitienę, Gu- 
mauska, Stanulienę, Savicką. 
Brooklynietę Sinušienę, Morkį 
iš Waterbury, Conn., Balčiūną, 
Lietuvių Radio vedėja, Joną 
Valaiti. Dalyvavo ir keletą žo
džių pratarė iš Kauno atvykusi 
ir čia atostogaujanti Lietuvos 
Operos dainininkė, poni Vizba- 
rienė. Taip pat kalbėjo ponios 
Trečiokienė ir Naušiene. Pa
galiau, įdomią kalbą pasakė po
nas trečiokas, o gražiai pada
inavo ponia Budreckiene, akom
panuojant p. Žilevičiui.

Balius tęsėsi iki vėliai nak
čiai. ‘Dirvos’ Rep.

Lietuvos Konsulatas Chięagoje 
paieško:
ŠATKAUSKO, Jųogo. Kilęs iš 
Kurklių 1 miestelio, ’’ Ukmergės 
apskr. Išvyko į Ameriką 1912 
m.

Lietuves Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.

KORESPONDENCIJOS
AKRON

METINĖ LIETUVIŲ DIENA
Sekmadienyje, Rugsėjo 1 d., 

Falkon Lake pakraštyje, bus an
tra Metinė Lietuvių Diena, čia 
bus galima žuvauti, maudytis, 
šokti; bus imtynės, kumštynės 
ir akrobatiška paroda, ir kitokių 
rungtynių, su dovanomis laimė
tojams. Taipogi čia bus išrink
ta gražiausia Ohio valstijos Lie
tuvaitė. Laimėjusiai bus įteik
ta Meilės Taurę. Bet stojančios 
kontestan turės dėvėti pilnus 
drabužius ,ne maudymosi rū
bus.

Visos Ohio merginos stokite 
į šį kontestą, ir laimėkite tą 
gražią Meilės Taurę.

Visi Lietuviai, kurie tik ga
lite, dalyvaukite šiame parengi
me, o užtikriname kad nesigai
lėsite. Savas'

YOUNGSTOWN. O
RENGIA PIKNIKĄ

Youngstowno Lietuvių Socia- 
lis Klubas rengia gražų pikniką, 
Sekmadienyje, Rugsėjo 11 d, 
Petulio Ukėjo, Ellsworth Cen
ter. Kas neturi automobilių, 
gali važiuoti trokais, kurie 
lauks pas Lietuvių Salę, nuo 
1:00 iki 1:30 po pietų. Bus šio 
Kliubo pirmas piknikas, tai 
khibiečiai deda visas pastangas 
padaryti jį kuopuikiausiu.

Visus applinkės Lietuvius 
meldžiame dalyvauti. (Pilnesnį 
kelrodžiai telpa šio numerio 
“Youth’s Forum.”) Vietinis.

Kalbinkit, savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Pasiimkit mane sm savimi

PASIIMKIT MANE SU SAVIMI. As 
ESU JŪSŲ GERIAUSIAS DRAU
GAS. AŠ ESU JŪSŲ LUCKY STRIKE.

SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKASKAS
Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Euckies

BUDAS TAUPYMUI 
MOTERIŠKO GROŽIO

• štai dvi grožio slaptybės na
mų šeimininkei kuri nuolatos 
taiso šeimai valgius nepaisant 
kaip nebūtų diena karšta.

Paprastai, valgių virimas pri
deda karščio ir drėgnumo virtu
vėje, ir kiekviena moteris ži
no kad darbas tokios sąlygose 
naikina veido grožį.

Užlaikant virtuvę vesią ir ty
rą, šeimininkė ištikro taupo sa
vo grožį.

Pirmoj i slaptybė—turėjimas 
elektriško fano virtuvėje,

Antroji slaptybė — kepimas 
šiltų valgių viename iš naujau
sių nešiojamų elektriškų kep
tuvų.

Elektros fanai jau visiems ži
nomi, bet naujas elektriškas 
keptuvas, kuris yra padarytas 
palaikymui šilmos savo vidury
je nepakėliant temperatūros vi
sos virtuvės, tai šios vasaros 
nauja įmonė.

šiame keptuvė galima išvirti 
arba iškepti visą valgį su visais 
dadėčkais. Mėsos ir daržovės 
gali būti iškepta vienu kartu. 
Taipo galima keptuvą vartoti 
kepimui pajų, pyragų, pyragai
čių, kliackų, ir visų kitokių val
gių.

Apart, kai šis keptuvas yra 
nešiojamas, galima jį nusivešti 
į vasarines kempes laike san- 
vaitės galų arba vakacijų. Vis
kas ką reikia daryti, tai tik 
turėti elektrą virtuvėje, valga- 
majarn kambary, arba bile kur, 
tai ir galima bus prirengti val
gius kaip matai.

Važiuojant į piknikus, tik 
reikia prirengti valgius šiame 
nešiojamame keptuve, ir kaip 
iškepa, galima vestis į išvažia
vimą. storos sienos keptuvo 
palsikys valgius šiltais iki val
gymo laiko.

Galima matyti elektriškus fa
nus ir elektriškus keptuvus, ir 
kitus virtuvėje reikalingus prie
dus, kurie padaro virimą-kepi- 
mą lengvu darbu, net ir karš
čiausiose dienose, Electric Lea
gue krautuvėse, viršutiname 
aukšte, Builders Exchange Bldg.

LIETUVOJ GERIAU KAIP 
RUSIJOJ

; ’ Į ■
(Tąsa nuo pirmo lapo) 

mažai kad, jie čia radę didelį, 
duoda jam vardą ir skleidžiasi 
legendos kaip jis čia atsirado.

Gyvenimas čia neturi tų sle
giančių neparankumų kokie yra 
Rusijos mieste. Čia nėra eilių 
laukiančių prie krautuvių, ne
reikia valandas laukti pieno, 
kiaušinių arba sviesto, ir nėra 
usikemšimo pervažiavimo įmo
nėse.

šis nedidelis miestas sparčiai 
augo nuo laiko kai liko sostyne 
ir dabar namai visur dygsta. 
Nors namų, matomai, yra dau
giau kaip reikia.

šeimos gyvena dideliuose na
muose, ne viename kambaryje. 
Nėra jokio vargo susirasti vie
tos viešbučiuose, nors miestas 
šiuo laiku yra pilnas Italijos 
turistų.

Kambarys Kaip Sclė

Aš gyvenu antro-geriausio 
viešbučio kambaryje, kuris yra 
kombinacija Van S w e r i g e n 
(Clevelando naujos.—N. R.) ge
ležinkelio stoties ir Versalio pa- 
locų. Jame yra pianas, penkio
lika kėdžių, milžiniškas stalas, 
aštuoni langai, veidrodis tinka
mo didžio turtingai užeigai (bar
room), ant kurio kraštų yra 
pakankamai aukso nutėpliojimui 
Rcichstag’o. Visaks Marie An- 
tonette (Francijos karalienės) 
styliuje.

Tokiame kambaryje sutilptų 
trys šeimos Rusijoje, ir maudy
nėje. .. .kuri yra moderniška ir 
labai Amerikoniška, tik ne di
dume. ...pakaktų vietos dar 
kitai šeimai.

Aš moku už šį kambarį kai
ną, kurią patarnautojas aiškiai 
skaito pasakiška, nes jis susto
jo ir susvyravo kai jisai rengė

si man pasakyti, ir jis tur but 
buvo prisirengęs pasakyti, “Aš 
tik juokauju. Gali tą kambarį 
gauti už pusę,” kainuoja $3.50 
į dieną, labai aukšta kaina šiuo
se kraštuose.

Ūkininkų Namai Kaip Palocai

žinoma, gyvenimas turisto su 
keliais doleriais kišenių j e ne to- 
kis kaip vietinio, bet kaip eini 
tomis švariomis miesto gatvė
mis, arba padarai ekskursijos 
žygį per kaimus, tai matai kad 
abelnas gyvenimo mastas nėra 
skurdus. Kraštutinių vargšų 
nesimato.

Ūkininkų namai yra dideli, 
švarus, gerai užlaikomi, atskiri, 
kuriuose šeima gali gyventi tin
kamai ir patogiai. Kai- kurie 
namai yra dideli ir gražus, ir 
įduomu kad jie pastatyti 18to 
šimtmečio kolonijiniame styliu
je. Jie labai tiktų Virginijos 
valstijos plotuose.

Kokia gyvenimo tvarka guli 
už šių gražių sodybų, aš neži
nau, arba kokie turtai bei ne
turtai. Bet aš spėčiau kad kraš
tutinumų nėra. Man buvo sa
kyta kad čia nėra nei didelių 
turtuolių ne nuskurusių varg
šų.

žmonės kalba apie šios šalies 
neturtą, bet jie kalba ne apie 
skurdą. Jie turi mintyje stoką 
pinigų iš priežasties javų per- 
viršiaųs ir žemų kainų už juos. 
Čia yra daugiau kaip reikia 
maisto, namų, ir drapanų dėl 
visų, ir šiame mažame žemdir
bystės krašte, radosi visiems ir 
užtenka.

Lietuvoje Geriau

Gyvenimo problemos čia bu
vo paprastesnes, bet neatrodo 
kad visai butų buvę lengvos, 
kai šis nedidelis kraštas, iš visų 
kraštų apsėstas priešų, kuriuos 
spaudžia sunkios ekonomiškos 

bėdos, sugabėjo tiek atsiekti, 
tokiame pačiame laiko ilgyje 
kas parodo bendrą aukštesnį 
gyvenimo laipsnį už jo didelio 
Bolševikiško kaimyno.

Paliekant nuošaliai klausymą 
teorijos, idėjų, ir tukstanttis ki
tų dalykų, kurie sudaro žmo
gaus gyvenimą ir padaro jį lai
mingu arba nelaimingu, rodosi 
šiame atsitikime aiškiai matosi 
kad demokratiška systema, pra
dedant ir iš nieko, duoda dau
giau materialių patogumų tame 
pačiame laiko ilgyje už socialis- 
tišką systema.

Aš nematau kaip tą galima 
užginčyti, nors gali ■ būti kai 
kurie nuomonės skirtumai da
rant galutines išvadas, nes gy
venimo mastas Rusijoje biskį 
gerėja, o Lietuvoje bįiskį pras
tėja. Bet dabartinis faktas tai 
kad didžiuma žmonių ■ Lietuvoje 
geriau maitinasi, dabg genes
niuose namuose gyvena, kaip 
didžiuma žmonių Rusijoje.

Yra kiek ir panašumų tarpe 
tų dviejų tautų. Vakar man 
pasimatė drūtas panašumas kai 
aš pamačiau, kaip man atrodė 
kad, pusė Lietuvos'; Armijos 
nuogi maudėsi Nemune, už Kau
no. Kaip Rusijoje, jie nevejo- 
ja formališkumo dėvėti drapa
nas eiant maudytis Lietuvoje, 
nors vyrai ir moters pasirenka 
atskirus uėps usisukiimus mau- 
dy ni ų ^tbzcčhams.

_________ ;

J
EKSPLOZIJOJE ŽUVO 50 

ŽMONIŲ !

Varese, Italija. —1Į 50 žmo
nių žuvo, kai Bickiord-Smith 
amunicijos dibįuvė gkšplodavo. 
Eksplozija buvo taip įjmarki kad 
trenksmas ■kųk^atė' „yi|ą apylen- 
kę, sutraškino langūš' ir vielinį 
susisiekimą nutraukė.
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LEGENDA APIE 
PILSUDSKI

NUDENGĖ DARIAUS IR 
GIRĖNO PAMINKLĄ

Chicago. — Liepos 28 dienos 
popiety j, su didelėmis iškilmė
mis Marquette parke lietuviai 
nudengė naujai pastatytą Da- 
riui-Girėnui marmurinį pamink
lą. Iš kilmėse dalyvavo Ameri
kos Legionai, militariški benai, 
skautų bubnų korpusai ir kelin
tas lietuviškų draugijų, kurių 
eiseną atldyėję trys orlaiviai, į 
susirinkusias minias barstė iš 
oro gėles. Paminklas buvo pri
dengtas didele Amerikos žvai
gždėta valstybės vėliava. Mili- 
tariškam benui atgrojus Star 
Spangled Banner ir milžiniškam 
Lietuvių parapijų jungtiniam 
chorui, vadovaujant A. S. Po
ciui, atgiedojus Lietuvos Him
ną, paminklas buvo nudengta. 
Paminklą nudengus iššauta trys 
“bombos”, kurioms plyšus ore 
išsidraikė vėliavos, o lakūno Ja
nušausko vedami orlaiviai skrai
dė, tai nusileisdami žemyn, tai 
iškildami augštyn, barstė gėles. 
Ypatingas Įspūdis susidarė kuo
met vienas orlaivis kriokdamas, 
visu smarkumu dukart nusilei
do prie paties paminklo, tar
tum bučiuodamas jo viršūnę.

Tolesnė dienos programo da
lis prasidėjo paminklo pašven
timu. Pašventimo ceremoni
jas atliko Vyskupas Teofilius 
Matulionis, asistuojant burini 
kunigų, tarpe kurių buvo net 
atkeliavusių iš rytinių valstijų. 
Paskui pasakyta visa eilė lietu
viškų ir angliškų kalbų, ir cho- 
rų-choro sudainuota keliatas 
lietuviškų dainų, vadovaujant 
muzikos profesoriui Pociui. Prie 
paminklo atnešta -gyvų gėlių 
vainikas nuo Lietuvių Moterių 
Piliečių Lygos; vainiką atnešė 
dvi merginos, kurių viena pasi
puošus Amerikos vėliavos apal- 
vomis, o antra Lietuvos spalvų 
kaspinais, apsirengus lietuviš
kais drabužiais. Taip apsirengu
sių mergaičių buris dalyvavo ir 
eisenoje, nuo Jaunosios Birutos 
draugijos.

Sveikinimo telegramus atsiun
tė Lietuvos gen. Konsulis P. 
žadeikis iš New York, Lietuvos 
atstovybės sekretorius p. Bag
donas iš Washington, Dariaus- 
Girėno Postas (su auka- iš 
Brooklyn, nuo ‘Dirvos’ ir Chica- 
gos miesto majoras, atsiprašy
damas, kad prisižadėjęs daly
vauti programe, negalėjo laiku 
sugryžti Chicagon.

žmonių į iškilmes susrinko 
didelė daugybė; tikrą skaitlių 
nuspėti sunku, nes visą laiką 
nesiliovė judijėmas, laikas nuo 
laiko būriams iš aikštės bėgant 
miškeliu slėptis nuo didelio sau
lės karščio; miškelyj atsivėdinę 
gryžo, tai kiti traukėsi. Bet 
galima spręsti, kad žmonių bu
vo 25,000 iki 30,000.

L. S. B.

IŠKELIAVO Į LIETUVĄ
Chicago. — “Draugo” dien

raščio vyriausia redaktoriusLeo- 
nardas šimutis, 29 dieną Liepos 
iškeliavo į Lietuvą, dalyvauti 
Pasaulio Lietuvių Kongrese, ka
riame atstovaus Susivienijimą 
Lietuvių Romos Katalikų A- 
meikoje, Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federaciją, ir dienraštį 
“Draugas,” Chicagon sugryžti 
jis mano apie pradžią Spalio 
mėnesio. Per tą laiką jo vietoj 
“Draugą” redaguos F. Gudas. 
Su šimučiu Lietuvon iškeliavo 
būrelis ir šiaip lietuvių. LSB.

PARKŲ VIRŠININKAI 
PRALAIMĖJO

Chicago. — Pabaigoj šių me
tų Gegužės, garsusis radio po
lemikas kun. Coughlin iš De
troit, pasiryžo Chicagoj pasi
samdyti Soldier’s Field stadio
ną, kad ten susirinkus milijoni
nei miniai jis galėtų pasakyti 
prakalbą. Chicagos parkų vir
šininkai pasipriešino ir stadio
ną tam tikslui išnuomuoti at
sisakė. Kunigas Coughlin ne- 
nusielido, bet kreipėsi tame rei
kale į teismą. Byla teisme 
užtruko porą mėnesių, ir dabar 
teismas pripažino, kad kun. 
Coughlin stadionu naudotis tu
ri teisę. LSB.

NESISKUBINA GAUTI
LAIDUS.

Chicago. — Miesto valdžia 
įsakė policijai uždaryti 2,650 
gertuvių, kurios su Liepos 1 
diena ne atnaujino savo laidus. 
Ikišiol laidus atnaujino tik 5,716 
iš abelno gertuvių skaitliaus 
12,366. ’ LSB.

SUSIRGO INŽINIERIUS 
SIMOKAITIS

Chicago. — Inžinierius B. F. 
Simons-Simokaitis, kuris buvo 
iškeliavęs Į rynes valstijas, su- 
gryžęs susirgo vidurių uždegi
mu, ir dėl tos priežasties nega
lėjo . dalyvauti Dariaus-Girėno 
paminklo atdenzimo iškilmėse, 
kurių surengimui jis labai 
daug dirbo. Liga tačiaus mažėja 
ir galbūt už savaitės jis sugržš 
Į sveikatą. LSB.

KOKIE BUS LIETU
VOS DARBO 

RŪMAI
Kaunas. — Jau keli metai 

kaip Lietuvoje buvo daug kal
bama apie darbo rūmų reika
lingumą. Mat, savo rumus jau 
turi ūkininkai, prekybininkai 
ir pramonininkai. Juose spren
džiama žemės ūkio, prekybos 
ir pramonės reikalai. Tačiau 
darbininkų reikalai ikšiol buvo 
lyg ir užmiršti.. Dabar jau ir 
darbininkai turės savo centra- 
linę įstaigą, kuri rūpinsis dar
bo žmonių ekonominiais, kul
tūriniais bei socialiniais reika
lais ir stengsis didinti savo na
šumą. Darbo rūmai bus pusiau 
valstybinė įstaiga, sudaryta 
tais pačiais pagrindais kaip že
mės ūkio ir pramonės rūmai.

Birželio 21 d. Lietuvos mi- 
nisterių kabinetas jau priėmė 
darbo rūmų įstatymą. Pagal 
tą įstatymą, darbo rumus su
darys įvairių darbo sričių at
stovai, kurių skaičių ir rinki
mo tvarką nustatys vidaus rei
kalų ministeris (to rūmų narių 
bus nemažiau 18 ir nedaugiau 
36). Rūmų nariais negalės 
būti ne Lietuvos piliečiai, ne
moką Lietuviškai skaityti ir 
rašyti, jaunesni kaip 24 metų 
amžiaus, patraukti teismo atsa- 
mokybėn del nusibaltimų už 
kuriuos gręsia teisių susiauri
nimas, esantieji policijos prie
žiūroje, ir tt. Rūmų nariai bus 
renkami penkiems metams.

Darbo rūmai seks gyvenimą 
ir teiks žinių įvairiais darbo 
reikalais. Jie palaikys tam ti
krus santikius su vyriausybe, 
pareikšdami savo nuomonę del 
ruošiamų įstatymų bei taisyk
lių liečiančių darbo ir dirban
čiųjų reikalus. Savo tikslams 
siekti, rūmai galės steigti įvai
rias ekonominio bei kultūrinio 
pobūdžio organizacijas ir pata
rimų biurus. Taip maždaug 
atrodo dabartinis darbo rūmų 
įstatymo projektas. Lietuvos 
darbininkai susilaukę rimtos 
savo įstaigos, kuri galės apgin
ti jų reikalus nuo darbdavių 
įvairių išnaudojimų. Greta to 
reikia tikėtis kad pakils darbi
ninkų apsišvietimas ir kultūri
nis laipsnis. Tsb.

Pažink Savo Krašto
Grožį—Atsilankyk

NEW YORK—KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją

Laivakorčių kainos Trečia klase 
Ten ........................ $97.50
Ten ir atgal ........... 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai — X
Laivų Išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM. Rugniučio 17 
GRIPSHOLM. — Rusrsėio 5 
KUNGSHOLM. — Rūgščio 11 
DROTTNINGHOLM Rugs. 24 
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.

IŠVAŽIUOJA PASILSĖTI
Chicago. — Illinois valstijos 

prokuroro padėjėjas advokatas 
C. Kai, išvažiuoja į Wisconsin 
valstiją porai savaičių pasilsėti. 
Kai yra vienas iš tų veikėjų, 
kurie daugiausia dirbo Dariaus- 
Girėno paminklo pastatymui. 
Dabar užbaiugs taip didelį dar
bą, kaip kitiems taip ir jam 
posilsis yra būtinas. LSB.

P. JURGĖLA CHICAGOJ
Chicago. — Į Dariaus-Girėno 

paminklo atidengimo iškilmes 
atvyko P. Jurgėla, seniau Lie
tuvos kariumenėj tarnavęs ka
pitonu ir paskui arti poros metų 
Chicagoj būdamas buvo Dari
aus-Girėno Paminklo Fondo sek
retorium, tik šių metų pava- 
saryj išsikėlė gyventi New Jer
sey valstijon. Chicagoj jis pra
bus savaitę laiko. LSB.

NEBŪK 
ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

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

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. C

Box 54 Universal, Ind.

ŽEMDIRBIAI LIETU
VOJE IR KITUR

Lietuva, Lenkija, Rusija ir 
Suomija, tai kaimyniškos žem
dirbių šalys. žemdirbių nau
da pareina iš jų pačių augina
mų javų, gyvulių ir šiaip mai
sto produktų, iš kurių per me
tus patys žemdirbiai sunaudo
ja savo maistui šitaip:

Lietuvoje žemdirbis sunau
doja per metus: 4,200 svari] 
grudų (600 svarų kviečių, 3,200 
svarų rugių, 400 svarų mie
žių), 1,825 kvortų pieno, dvi 
kiaules ir 480 litų pinigais per
kamoms reikmenims kurių pa
tys pasigamint negali.

Lenkijoj žemdirbiai per me
tus sunaudoja: 2,800 svarų 
grudų (400 svarų kviečių, 1,736 
svarus rugių, 664 svarus mie
žių), dviejų karvių pieną, 6 
kiaules ir 480 zlotų pinigais.

Rusijoj žemdirbis per metus 
maistui sunaudoja: 1,728 sva
rus grudų (624 svarus kviečių, 
432 svarus rugių, 672 svarus 
avižų), 720 svarų bulvių, vie
nos karvės pieną, vieną kiaulę, 
ir 480 rublių pinigų.

Suomijoj žemdirbis per me
tus sunaudoja: 2,598 svarus 
grudų (144 svarus kviečių, 
1,440 svarų rugių, 360 svarų 
miežių, 624 svarus avižų). 480 
svarų bulvių, 1,460 kvortų pie
no, dvi kiaules, ir 3,600 markių 
pinigais.

Likusi dalis grudų parduo
dama taip kaip ir nuo maisto 
likę gyvuliai, paukščiai, linai, 
kanapės, vilnos ir kitos gery
bės, gaunamos iš žemdirbystės.

. LSB.

Kaip nelauktai atėjo J. Pil
sudskio mirtis, tiek didžiai ir 
sielvartingai buvo švenčiamos jo 
laidtuvės. Visa lenkų spauda ir 
didžioji dalis lenkų visuomenės 
tikrai gedėjo maršalo. Mirtis 
ne tik paskatino kaikurias len
kų visuomenės sroves Pilsudskio 
atminimą pagerbti, bet leido jo 
šalininkams imtis kelių ypa
tingų sumanymų. Pirmas jų— 
tai mirusio maršalo kūno pagul
dymas šalia senosios Lenkijos 
valdovų Krokuvos pilyje — Va
velyje. Palaidojimas nevaini
kuoto Lenkijos valdovo šalia 
vainikuotų, matyt, pačioje len
kų visuomenėje sukėlė įvairių 
kalbų, jei tuoj, palaidojus J. 
Pilsudskį, Varšuvos ir Kroku
vos laikraščiuose ėmė rodytis 
straipsnių, kurių autoriai jau 
drąsiai lygino Pilsudskį su di
džiaisiais karaliais, vadindami jį 
“didžiausiu visų lenkų”. Kiti 
lenkų laikraščiai netgi primygti
nai ėmė ieškoti Pilsudskio šei
moje, jei ne grynai karališko, 
tai bent kunigaikštiško kraujo.

Krokuvos laikraščio “Hustro- 
wany Kurjer Coddzienny” ben
dradarbis Jan Malešewski prieš 
porą savaičių įdėjo platoką 
straipsnį, kuriame stengiasi 
įrodyti Pilsudskių šeimą buvus 
ir esant labai žymią, turint ry
šių ne tik su tariamais žemai
čių ir Lietuvos kunigaikščiais— 
Giniotą ir Daugsprungiu, bet ir 
Lenkų karalių Jonu Sobieskiu. 
Iškasęs kažin kokį 1791 metų 
“Vilniaus Kalendoių”, “Kalen- 
darz Wilenski”), mirusio mar
šalo adoratorius daro skubotus, 
su istorija mažai tesutinkančius, 
išvadžiojimus.

Pirmučiausiai, jis tikina, kad 
Pilsudskiai visad buvę žymus ir 
net pasiturį Lietuvos bajorai. 
Nesaikuojant Pilsudskių šeimos 
turtų, dėl jų giminės žymumo 
pakaks tiek pažymėti, kad jo
kioj lenkų enciklopedijoj, jokia
me stambesniame žymesnių len
kų veikėjų ir šeimų rinkiny, 
išskyrsu grynai heraldiškus, 
neužtinkame Pilsudskių. Ir ne- 
vien Pilsudskių, bet ir Giniotų- 
Rimšų—tariamų Pilsudskio Sei
šeliuos pirmatakų taip pat ne
mini nei Olgebrantas, nei lenkų 
Didžioji Enciklopedija. Iš to 
aiški išvada: Pilsudskių šeima, 
žiūrint pačių lenkų akimis, iki 
šiol nebuvo žymi ir neku nepa
garsėjo.

Stengdamasis mirusio marša
lo kraujuje rasti karališko ar 
bent kunigaikštiško kraujo, tas 
pats J. Maleševskis toliau sten
giasi įrodyti, buk Pilsudskis ir 
iš tėvo, ir iš motinos pusės bu
vęs Lietuvos ir žemaičių kuni
gaikščių kilmės. Girdi, mirusio 
maršalo pirmatakų iš tėvo pu
sės buvęs žemaičių kunigaikš- 
tos Giniotą, o iš motinos — Lie- 
tuvso kunigaikštis, Deltuvos ir 
Ukmergės tariamas įkūrėjas 
Daugsprungis-Dieveltis.

Panagrinėkime šiuos teigi-
mus. Tikinimas apie Ginotų- 
Rimšų-Pilsudskių kunigaikštš- 
ką kilmę daugiausiai remiamas 
šiomis aplinkybėmis: Pilsudskių 
šeimos tradicija ir 1819 mt. 
Trakų apskrities teismo aktu, 
pripažinusiu Pilsudskiams teisę 
savo herbe viršum šalmo žy
mėti kunigaikščių kepurę. Dėl 
tradicijos, tai reta Lietuvos ba
jorų šeima nesistengia tikinti 
esanti kilusi iš kunigaikščių. 
Bet įrodyti tai bemaž nė viena 
negali, nes žilos senovės lai
kais giminystės dokumentai ne
buvo surašomi, o surašytoji žu
vo. štai kodėl menkos teturi 
vertės ir 1819 mt. Trakų teis
mo sprendimas, greičiausiai,pa
remtas romantiškomis pasako
mis, pradedamomis Palemonu,

LIETUVOS BONŲ 
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.

ilgą laiką buvusiomis pagrindu 
daugelio aukštesni už lenkų 
“šlėktas”, nes kilę iš Romos pa
tricijų.

Lietuvos istorijos raštuose, 
tiesa, užtinkamas Giniotos var
das. Vienas Giniotą 1400 mt. 
buvo pakrikštytas Varniuose. 
Bet jis nevadinamas kunigaikš
čiu (dux, rex, baronus), o tik 
bajoru (nobilis). 1413 mt. Gar
delio suvažiavime dalvavo že
maičių bajoras Giniotą, bet ne
buvo ten joks to vardo kuni
gaikštis. Patys Pilsudskiai sa
vo šeimos tos rūšies pirmtaką 
dokumentaliai įrodomą randa 
žemaičių bajoro Baltramiejaus 
Giniotavičiams asmeny, gimusio 
1536 mt. ir taip pat, kaip Bi- 
levičiai, neva kilusio nuo Daug- 
sprungio.

Dar netikresnis J. Maleševs
kio tikinimas, liečiąs J. Pilsuds
kio motiną. Jos pirmtakai, pa
sak “II. Kur. Codz.” bendrabar- 
bį, vadinęsi Bill-žadejko. Ne
reikia būti rimtu filologu, kad 
be didelio vargo išaiškinti tos 
dvilypės pavardės lietuvišką 
šaknį: Bilevičiai yra kilę iš 
Bylų dvaro. Bilevičiais jie tapo 
tokiu pat keliu, kaip iš Rimšių 
pasidarė Rimševičiai, iš Giniotų 
— Giniatovičiai ir pan. Kokiu 
budu Bylos-žadeikiai galėjo kilti 
iš Daugsprungio arba Dauman
to, lieka neaišku, nor Maleševs
kis nurodo tos šeimos turimą 
giminystę su kunigaikščiais Dau- 
mantais-Siesickiais.

Kita vertus, pats Daugsprun- 
gis — pusiau legendarinis kuni
gaikštis, apie kurį istorikai nėra 
tarę savo galutinio žodžio. Jei 
ilgainiui pasirodys, kad tokio 
kunigaikščio visai nėra buvę, tai 
kokią beturės tada vertę atkak
lus tikinimas, kad jis davęs pra
džią Pilsudskių šeimai?

Rimti abejojimai, kylą dėl ta
riamai kunigaikštiškos J. Pil
sudskio kilmės, berods, pačio J. 
Maleševskio nujaučiami, nors 
tuo gali būti dalinai atremti, 
jog patys Pilsudskiai didžiavosi 
savo aukšta lietuviška kilme, 
vadinasi, jei ne genealoginiai, 
tai bent moraliniai sėmėsi val
stybingumo ir dinastiškumo 
tradicijų iš Lietuvos kunigaikš
čių. Bet daug blogiau yra su 
J. Pilsudskio adoratorių noru 
sieti jo giminę per Butlerius 
su Lenkijos karaliaus Jono III 
Sobieskio šeima, čia J. Male
ševskis, o paskui jį, be abejo, 
ir kiti daro klaidą, painiodami 
Prienų Butlerius su Leliūnų apy
linkių Butleriais. Prienų But- 
leriai buvo grafai, kilę iš Škoti
jos, o leliuniškiai — tik norėtų 
dėtis tokiais. Leliūnų Butleriai, 
gali sakyti, buvo kaimynai su 
Pilsudskiais, gimusiais toj pat 
apskrity, tad susigiminiavo su 
jais. Tuo tarpu su Prienų But
leriais Pilsudskiai net nepasi- 
žino. Prienų Butleriai tikrai 
buvo karaliaus Jono Sobieskio

giminės, bet su Leliūnų Butle
riais joks lenkų karalius niekad 
nesigiminiavo. Pilsudskio be
būti buvo Teodora Tarpugirių 
(Międzylesia) Butleraitė. Iš tos 
pat šeimos yra kilęs rusų ka
riuomenės buvęs pulkininkas 
Butleris, parašęs apie savo į 
Sibirą ištremtą tėvą Tadą But- 
lerį kelių tomų romaną. Tadas 
Butleris iš Desiukiškio, be abe
jo buvo artimas Butleraitės-Pil- 
sudskienės giminė. Jisai pana
šiai, kaip Pilsudskio tėvas, 1863 
mt. prijautė “baltukams”, ta
čiau sukilime nedalyvavo Mu
ravjovas ištrėmė jį stačiai no
rėdamas “pagąsdinti” apylinkės 
dvarponius, kurių tarpe butą 
tikrai veiklių sukilimo dalyvių.

Jei jau užėjo kalba apie But
lerius, norėdami įsakmiai pa
rodyti tos pavadės pasaulyje di
delį paplitimą, nurodysime kelias 
Butlerių šeimas, kilusias ne tik 
iš įvairių vietų, bet ir iš įvairių 
kraštų. Pirmučiausiai, Prienų 
Butleriai — savo kilme vokie
čiai, bet ne škotai, kaip tikina 
J. Malešvskis, buvo įsikūrę Lyv- 
žemy. Vėliau — dalyvavo Jono 
Kazimiero karuose su švedais 
ir Maskva.. Po tų karų iš Pa
lenkės Butleriai persikėlė j ka
raliaus jiems dovanotus Prie
nus. Butleriai de Clenomore- 
Clonebuch — Airių grafai, vė
liau valdė didelius dvarus Čeki
joj (Bohemijo). Dovydas But
leris, kilme olandas, XVII am
žiuje statė prie Volgos pirmąjį 
rusų karo laivą “Orei” ir, vado
vaudamas tam laivui, kariavo 
su Stenka Razinų. Berods, vie
nas jo palikuonių, pasivadinęs 
Butlerovu, buvo Kazaniaus uni
versiteto docentas, žinomi dar 
Amerikos Butleriai, bet jų čia 
mes neaprašinėsime.

Po visų aukščiau išdėstytų 
abejojimų dėl dinastiškos J. Pil
sudskio kilmės, savaime į pa
baigą kyla klausimas: kuriam 
galui prireikė lenkams sieti ve
lionį maršalą su karaliais ir 
Lietuvos kunigaikščiais ? Lyg 
po ilgmečio tvaiko, po Pilsuds
kio mirties atsipeikėję, lenkai 
klausia patys save: kas gi buvo 
tasai musų viešpats, kurio norai 
Lenkuose aklai buvo vykdomi? 
Kokios kilmės tasai “pirmasis 
lenkas”, kurio valiai lenkėsi — 
pradedant lenkų prezidentu ir 
ministeriais, baigiant eiliniu 
legionierium, Kokia teise ko- 
liojo jisai lenkų parlamentą, 
keitė ministerius, vedė kariuo
menę į Varšuvos gatves, žudy
damas tūkstančius nekaltųjų? 
Kokia teise, pagaliau, veržėsi į 
Vilnių, į Kijevą, Lvovą, Smo
lenską, vadovaudamas čia karo 
žygiams, čia politinėms avan
tiūroms?

Ir atsakymo beieškodami, jie 
pradeda kurti legendą, remiasi 
abejotino autentiškumo žinio
mis apie Lietuvos praeitį, cituo
ja Stryjkovskį. Nerasdami tuo 
tarpu rimtesnių ir patikimesnių 
šaltinių, griebiasi senojo “Vil
niaus Kalendoriaus”, mokslo at
žvilgiu tiek pat verto, kiek len
kų autorių studijos apie “Zni-

čių” ir kitus panašius dalykus.® 
Nepatikrinę giminystes ryšių ir a 
istorijos faktų, jie jau bando ® 
aiškinti, esą Pilsudskių gimine S 
esanti senesne už Gedimino di-a 
nastiją. Ar tik ne todėl lenkų 1 
maršalas galėjo sakyti: ‘Vii- £ 
nius mano! Kam panorėsiu, g 
tam jį atiduosiu!” O lenkų! 
ambicijai patenkinti — bando | 
istorinės legendos apie Pilsud- | 
skį kūrėjai sieti jį karaliumi | 
Jonu Sobieskiu, kurio kaulai ten I 
pat Vavelio pilyje trūnija. |

Neturėtume reikalo mes, lie- į 
tuvai, labai domėtis tąpa legen- I 
da, jei Juozas Pilsudskis nebu- i 
tų tikrai iš Lietuvos kilęs jei ‘ 
jo gyslose nebūtų tekėjęs jei ne g 
grynas lietuviškas, tai bent tik- | 
rai nelenkiškas kraujas. Ko- j 
kia likimo, ironija: “pirmasis ' 
lenkas”, Lenkijos atstatytojas I 
ir faktinasis valdovas, išskyrus 
bajoriškai lenkiško herbo ir ta- 1 
riamos lenkų kultūros, nieko ' 
lenkiško savyje neturi! Rene- ’ 
gatas — Lenkijos vadas! Va- j 
das ir šeimininkas milijoninės 
tautos, nesugebančios be jo ap- *j 
seiti! Tai ne lenkų garbė, bet j 
nelaimė, tikriausia tragedija. Ir j 
štai, mirus tam lenkų didvyriu, j 
jis laidojamas Vavelyje greta I 
Jogailaičių, Batorų, Sobieskiu, ! 
greta tauriausių ne vien Lenki- ( 
jos, bet ir Lietuvos viešpačių, ; 
abiem kraštams lygiai didžiai 
nuseipelniusių. Vilniaus gro- į 
bikas, savo tėvynės teriotojas ' 
laidojamas greta tų, kurie ir 
puoselėjo! i

Dėl šitokio Pilsudskio kulto ' 
mes, lietuviai, turėtume protests 
tuoti. Lenkams esame dayę 
daug kilnesnių, daug tauresnių 
didvyrių, negu Pilsudskis. Ir 
mums koktu darosi skaitafet'2“ 
Įvairių Maleševskio bei i jį pa
našių mirusio maršalo adorato
rių nieku neparemtus tikinimus, 
neva J. Pilsudskio šeima buvo 
susieta giminystės ryšiais su 
tikrais ir Įsivaizduojamais Lie
tuvos ir Lenkijos dinastais.

Vyt. Bičiūnas
“Musų Vilnius.”

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

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

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

9--12 ryto ir 5—11 vakare)
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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
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
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Dienos Klausimais
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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PO ANGLŲ-VOKIEČIŲ
SUTARTIES

Po Anglų-Vokiečių laivi
ne sutarties ir Skandinavi
ja: Švedja, Norvegija, ir Da
nija, ir Baltike valstybes: 
Lietuva, Latvija, Estija ir 
Finija — pradeda ausimis 
karpyti. Ta sutartis baugi
na tas visas valstybės. Jos 
atsidūrė tarpe kūjo ir prie
kalo: tarpe Rusijos laivine 
ir Vokietijos šarvuočių. Ru
sija turi dideli neblogai su
tvarkytą laiviną, o Vokieti
ja, po šios sutarties, elgsis 
kaipo Baltiko valdovė.

Todėl ir Skandinavija, ta
riamos Švedija, Norvegija ir 
Danija, iki šiol sumažinu
sios savo militares jėgas iki 
vien naminės tvarkos pa
laikymo laipsnio, rengiasi 
prie didesnio apsiginklavi
mo Švedija ir Danija savo 
pakraščiais stato tvirtoves 
ir ima žingsnius linkui su
kūrimo didesnių laivinų. 
Virstant Baltikui “Vokišku 
Ežeru,” ramiai nesijaučia.

Pati Anglija pasisakė kad 
ji nesilaikysianti Washing
tone įvykusios laivinų ap- 
rubežiavimo sutarties, ku
rią praeitais metais Japoni
ja paneigė.

Po Pasaulinių! Karui pra
dėjęs Įsigyventi armijų 
mažinimas ir laivinų apry- 
bojimas jau išėjo iš mados. 
Dabar jau eina linktynes už 
didžiausius laivinus.

Ginkluojasi didelės val
stybės, ginkluojasi ir ma
žesnės. Vokiečiams paimant 
Baltiką savo kontrolėn, Len
kai, su savo Dancigo kori
dom, jaučiasi turią peilį po 
kaklu, nors ir neva ben
drauja su Vokiečiais. Len
kai jau nuo senai bijojo 
kad Baltikas nepaliktų “Vo- 
kieičų Ežeru.” Kaip Franci- 
jos laikraščiai kiek ankš- 
čiaus rašė, tai ir “pirmas 
Lenkas,” Pilsudskis, savo 
testamente sakęs: “Jei jus, 
Lenkai, negalite užimti vi
sos Lietuvos, tai g e r i a u s 
grąžinkite jai ir Vilnių. Lie
tuva geriaus sugebės ginti 
Baltiko krantus negu jus. 
Daugiau stengkitės gauti 
Klaipėdą negu pasilaikyti 
Dancigą. Jei Baltikas taps 
“Vokičių ežeru,” tai Lenki
jos dienos bus suskaitytos.” 
(Francizų laikraščiuose bu
vo tvirtinama, kad esant 
Pilsiudskio testamente daug 
išsitarimų nepalankių Len
kams, Lenkai perdarę Pil
siudskio testamentą ant sa
vo kurpalio, ir skelbią tik 
suklastuotą testamentą, o 
tikrąjį slepią.) Bet dabar 
Baltikas ir virsta “Vokišku 
ežeru.” ,

Laikraščiai praneša kad 
ir Lietuva, Estija ir Finija 
pastaraisiais laikais tariu- 
siąsi kaip ir kokiais kaštais 
butų galima sukurti laivi
nus.

Nėra abejonės kad Balti
ko valstybėms tokioje padė
tyje nėra jauku. Kai dideli 
apsikaišo peiliais ir durklais 
tai maži pasigriebia nors 
ylą. Jei ietuva, Estija ir Fi
nija kurs laivinus, tai is 
prievartos, o ne iš noro.

ANTRAS LAZDOS GALAS
Per porą pastarųjų desėt- 

kų metų šioje šalyje įsigy- 
vavo šauksmas, “Amerikos 
darbai Amerikonams.” Kuo 
tolyn tas šauksmas vis tan
kiau ir garsiau kartojosi, 
ir, laikui began, iššaukė dar
bininkų ir profesionalų ir 
įeigos į šią šalį kraštutinio 
suvaržymo įstatus, ir dabar, 
galop, skatina nepiliečių net 
deportavimo įstatus.

Vienok daug Amerikonų 
nori į iktus kraštus nuvykę 
gyvenimą pelnyti. Bet pa
staraisiais laikais ir kitos 
valstybės pradėjo tą patį 
daryti. Francija patvarkė, 
kad Amerikos gydytojai ne- 
gal ten gydyti, ir tik kai 
kuriems Amerikoniškiems 
ligonbučiams leidžia usilai- 
kyti. Meksikoje trūksta gy
dytojų; bet Meksika Ameri
kos gydytojų neįsileidžia. 
Kitos šalys irgi taip atsilie
pia. Bet dabar ir Anglija 
atsuko antrą lazdos galą. 
Šiomis dienomis Anglijos 
Darbo Departmentas pat
varkė, kad muzikališkose 
komedijose ir kitokiuose 
perstatymuose Amerikietės 
merginos turi užleisti darbą 
Anglėms. Daug ir Holly- 
woodo mergų dalyvaujan
čių filmų isdirbystėje Ang
lijoje, po užbaigimo kon
traktų, turės savo darbus 
užleisti Anglėms. Bus lei
džiama tik užrubežio įžy
miems artistams viešai da
lyvauti,'tik kaipo svečiams, 
ir tai tik su tam tikru lei

dimu. Anglai ir gi sušuko: 
Anglijos darbai priklauso 
Anglijos žmonėms.

KITI APIE MUS
Clevelando “Plain Deal

er” dramos kritikas, p. Wil
liam McDermott, šią vasa
rą lankosi Europoje, buvo 
ir Rusijoje, ir sustojo Lie
tuvoje. Jis prisiuntė tris 
ilgus straipsnius savo lai
kraščiui apie Lietuvą. Mes 
kreipėmės pas “Plain Deal
er” teisės juos išvertus 
spauzdinti, ir ta teisė mums 
buvo miela isuteikta. Šiame 
Dirvos’ numeryje paduoda
me p. McDermott staripsnį, 
cilpusį “Plain Dealer” Sek- 
nadienio, Liepos 28 d. laido- 
e. Mes skaitome tą straips
nį gana įduomuomi ir tin
kamu Lietuvos gyvenimo ir 
ladėtės aprašymu. Kiti du 
straipsniai to paties auto
riaus: vienas, Lietuvių-Vo- 
dečių kivirčio už Klaipėdą 
klausymu, o antras, p. Mc
Dermott pasikalbėjimu su 
Lietuvos Usienio Ministeriu 
p. Lozaraičiu,—irgi įduo- 
mus. Mes juos, prie progos, 
vėliaus atspauzdinsime.

O JĖJ PAPAI “LĖLĘ?”
Naujienos” lygina .sutei

kimą p. Karpiui D. L. Ge
dimino ordeno prie davimo 
vaikui “cacos.” Tai berei
kalinga šnaira.

Juk, “Baltajai Gulbei” pa
siekus Kauną, gali dar ir 
Papa gauti kokią “lėlę.”

Aš UŽ JURŲ....
(“Margučio” Dainos) 

Aš už jurų žiemavojau, 
Nei šaltos žiemos nebojau, 
Kaip pavasario sulaukiau, 
Linksmas į Lietuvą traukiau.

Per upes, marias ir kalnus 
Kelias buvo visur valnas, 
O taip tolimas begalo, 
Mano ir širdis apsalo....

Aplankysiu miestą Kauną, 
Nemunėlį upę sraunią, 
Ir tą kaimą, ir tą vietą 
Kurioj užgimiau ant svieto....

Nėra niekur man ant svieto 
Linksma taip kaip šita vieta: 
Linksmin čionai širdį mano, 
Miestaš, tėviškė ir namas!

ATSIMINKIT
Visi atmenant ir žinom
Kaip po Širvintais, Giedraičiais
Mes kovojome su Rusais
Ir su Varšavos “ponaičiais”.

Lenkai, Rusai kaip šarančiai 
Mus iš visų pusių supo, 
Bet ties mus durtuvių siena 
Jie visi greitai suklupo.

Dabar vėl Germanai šėlsta, 
Ginklais žvangina, grūmoja, 
Ir pavergti mus tėvynę 
Rimtai tyko ir planuoja.

Bet atminkit jus, Germanai, 
Mus Radviliškį, jo frontą, 
Ir sutrupintą galybę 
Vado Germanų Bermonto.

Na, dar galit prisiminti
Ir istorišką Žalgirį
Kur sutriuškino Lietuviai 
Jusli sentėvius toj girioj.

Jonas Morkūnas.

GYVŪNIJOS MUZIEJUS 
LIETUVOJE

Prieš didįjį karą Vilniaus 
krašte, Lebiodkos dvare, gyveno 
Laurynas Ivąnanuskas. Tai bu
vo didelis gamtos mėgėjas ir 
žinovas. Jis buvo usnmanęs 
surinkti visų pasitaikančių sa
vam krašte augalų, vabzdžių, 
paukščių bei gyvulių pavizdžius 
ir tą darbą dirbo ilgus metus, 
negailėdamas nei pastangų nei 
išlaidų.

Jo sūnūs, Tadas Ivanauskas, 
kuris dabar profesoriauja Vy
tauto Didžioje Universitete ir 
kurio vardas, kaipo gamtininko, 
yra plačiai žinomas ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsieniuose, nu- 
sigimė Į savo tėvą. Dar vaikas 
būdamas, jis jau padėjo tėvui 
kuo įmanydamas, o paūgėjęs 
pradėjo vabzdžių, augalų ir gy
vulių rinkinius sudarinėti pats. 
Ligi didžiojo karo Ivanauskai 
jau buvo sudarę tokius gamtos 
rinkinius, kad juos butų su mie
lu noru paėmę net pasaulinio 
masto muziejai. Bet štai užė
jo didsyis karas. Tadas Ivan
auskas, tiek laiko kruopščiai su- 
darinėjęs augmenijos ir gyvū
nijos rinkinius, kuriuos buvo 
skyręs Lietuvai, pajuto, kad 
jiems gręsia pavojus. Pamiršęs 
visus kitus reikalus, jis pradėjo 
rūpintis tik jais ir išsaugojo. 
Didysis karas praūžė, o Ivan
auskų rinkiniai pateko į Ne
priklausomą Lietuvą. Jie su
darė dabartinio musų Gamtos 
Muziejaus pagrindą.

Dabar tie rinkiniai, dar gero
kai Prof. T. Ivanausko pastan
gomis papildyti, yra Gamtos 
Muziejuje,, Vytauto Didžiojo 
Universiteto didžiuose rūmuose, 
kur užima dvi dideles sales. Da
bar čia yra Veik viskas, ką Lie
tuvos gamta turi. Galima čia 
susipažinti su visais buvojan- 
čiais musų krašte paukščiais, 
gyvuliais, vabzdžiais ir šliužais. 
Yra čia pats mažiausias musų 
paukštis-nykštukas ir pats di
džiausias erelis. Yra atstovai 
visų veislių ančių, žąsų, tilvikų, 
perkūno oželų, slankų, vištinių 
paukščių, vanagų, sakalų, pelė
dų, genių ir daugybė kitų 
paukščių rūšių, kurių čia nėra 
galimybės išskaičiuoti. Gyvu
lių skyriuje galima pamatyti 
briedį, elnią, vilką, lapę, ūdrą, 
šerną, plpšriausį Lietuvoje gy
vulį. .lūšį, kiaunę, kiškį, ir t. t. 
Garsiųjų stambrų, kurių seno
vėje buvo pilnos musų girios, 
deja, tėra tiktai kaulai.

Roplid skyriuje galima pa
matyti ne daug ką: žaltį kuris 
senovėje buvo laikomas šven
tu; gyvatę, dar šį tą ir. .vėžlį. 
Pasirodo kad vėžlių esama pie
tų Lietuvoje, tik žinoma ne 
tokių, kokių galima rasti šiltuo- 
sese kraštuose. Be šitų, čia 
yra visų žuvų ir visų vadzdžių 
atstovai, kurių pavizdžių yra į 
1500.

Apart savo krašto gyvūnų, 
musų Gamtos Muziejuje yra 
daug dar ir kitų kraštų givuni- 
jos. Ypatingo duomesio yra 
vertas Pietų Amerikos gyvūnų 
skyrius. Daugybę vabzdžių, 
šliužų ir gyvulių iš Pietų Ameri
kos parvežė Prof. T. Ivanauskas 
1931 metais. Jis parvežė tūk
stančius ęksponatų, kurie dabar 
yra padaeti šalia musų krašto 
gyvūnijos atstovų.

šiame šiltųjų kraštų augme
nijos skyriuje galima pamatyti 
smauglių, barškuolių gyvačių, 
krakodilių, ir daugybę kitų bai
sybių. čia pat galima pasigra- 
žėti ir įvairiaspalvio stebėtino 
didumo drugiais.

Gamtis Muziejuje įvairių gy
vių pavizdžių yra keliolika tūks
tančių. Įėjęs į muziejaus patal- 
nas, lankytojas pasijunta lyg 
patekęs į paukščių ir žvėrų šei
mą. Daugelį gyvulių ir paukš
čių galima čia pamatyti natura- 
lėse aplinkybėse: paukščiai sėdi 
savo lizduose, švėrys tuno pa
krūmėse, ir t. t.

Musų Gamtos Muziejus nėra 
tiktai sandėlis. Tai yra įstaiga 
kurioje žmogus gali susipažinti 
ir tiksliau suprasti; o pažinti 
savo krašto gyvūniją kiekvienam 
pravartu.

Muziejų tvarko ir prižiūri 
pats Prof, T. Ivinskas. Tsb.

ŽALGIRIS
;4į, JTęsinys iš pereito num.)
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Apie pietus Vingėla pakvietė pasiun

tinius į sosto salę. Čia buvo susirinkus vi
sa Ariogalos diduomenė, bajorai. Paliai 
sostą stovėjo ginkluoti sargybiniai. Prie 
pat sosto sėdėjo senas krivių krivis. Jis 
buvo apsivilkęs ilgu baltu drabužiu, ąžuo
lo lapų vainiku ant galvos. Rankoje turė
jo ilgą lazdą su apsivyniojusiu aplink ją 
žalčiu. Del didesnės iškilmės ir dar di
desnio įspūdžio buvo pakviesti į sosto sa
lę ir kunigaikštis Boleslavas su palydo
vais.

• Išdidžiai suėjo ordino ritieriai, grafo 
Braunšveigo vedami, į sosto salę. Vingė
la paėmė iš komandoriaus rankos perga- 
mentą-raštą. Čia buvo magistro von Jun- 
gingeno raštas, kuriuo jis įgalioja grafą 
Braunšveigą ir kitus du ritierius tartis 
su Žemaičių kunigaikščiu Vingėla.

Vingėla dėjosi nesuprantąs Vokiškai. 
Jis liepė vienam bajorų išversti Lietuviš
kai pasiuntinių pasveikinimą. Išklausęs 
vertėjo aiškinimo, Vingėla pasisakė klau
sysiąs ko ordinas iš jo nori.

Ritieriai didžiai stebėjos tokiu neman
dagiu ir keistu kunigaikščio Vingėlos el
gesiu. Visi žinojo kad jis puikiai moka 
Vokiečių kalbą. Jie iždidžiai išdėstė savo 
ordino norus. Kryžeiviai reikalavo kad 
Vingėla leistų jiems pasistatyti Lietuvos 
žemėje keletą tvirtovių, reikalingų apsi
ginti nuo stabmeldžių. Be to siūlė pačiam 
kunigaikščiui bausti sukilėlius ir padėti 
vykdyti ordino sumanymus.

— Ar jau viskas? — paklausė kuni
gaikštis Vingėla, nebelaukdamas vertojo 
paaiškinant.

— Taip, kunigaikšti. Tiktai savo var
du dar prašysime su mumis elgtis kaip su 
pasiuntiniais, o ne kaip su priešais.

Mat, Vingėlos žmonės užtikę naktį 
Vokiečius bematuojant pilies sienas ir ge
rokai juos pripumpinę.

To Vingėlai pakako. Jis supyko, bet 
atsakė gana ramiai:

— Nei vieno ordino reikalavimo mes 
nepatenkinsim. Pilių mano žemėse nesta- 
tysit ir mes sukilėlių nemalšinsime. Jie 
gina savo tėvynę nuo nekenčiamų priešų. 
Jums gi patiems tol nenukris nuo galvos 
nei plaukas kol busit tik pasiuntiniai. Jei 
kas jūsų pakartos vakarykštį šnipo darbą, 
liepsiu visus ant mieto susmaigyti. Štai 
mano atsakymas! — tarė kunigaikštis ir 
atsisėdo.

Kryžeiviai išblyško kaip drobė kuo
met vertėjas išaiškino jiems kunigaikš
čio atsakymą. Jie suprato kad įvyko ko
kių nors nenumatytų dalykų, del kurių 
Vingėlai atsirado drąsos. Paskutiniai ku
nigaikščio žodžiai tiek buvo įžeidę Braun
šveigą jog šis buvo besiruošiąs, sviesti ku
nigaikščiui po kojų pirštinę.

— Susilaikyk, riteri! — sušuko Vin
gėla. — Tavo laimė kad atvykai vakar. 
Gryžk ir pasakyk Marienburgo magistrui 
kad sėdėtų savo gūžtoje ir nesijudintų iš 
jos. Jei išdrysit paliesti Lietuvos žemes, 
bus jums blogai.

Kunigaikštis pakilo ir išėjo iš salės. 
Paskui jį išėjo ir kiti. Kryžeivių pasiun
tiniai jautėsi nejaukiai. Jie susispietė į 
siaurą būrelį. Po valandos išsikraustė ir 
iš Ariogalos padangės. Jie iškeliavo į Ak
menę, Vokiškai vadinamą Šteinhauzen, 
kur Braunšveigas buvo viršininku.

Akmenės kryžeivių viršininkas tuoj 
nusiuntė pasiuntinį į Mariemburgą, pra
nešdamas ordino magistrui apie savo ne
vykusį žygį pas Ariogalos kunigaikštį. 
Magistras nedelsdamas ir gana neaiškiai 
atsakė kad ordinas karo nebijąs, kad rei
kią daryti kaip atrodo geriausia, kas su
tinka su ordino tikslais.

Grafas Braunšveigas nusprendė veik
ti. Išsiuntinėjo į artimiausias kryžeivių 
pilis pasiuntinius, kurie turėjo pranešti 
apie visus įvykius. Be to, jie turėjo įspė
ti kad visi butų pasiruošę puolimams iš 
pasalų.

Giedrė per pusantros dienos atjojo į 
Vilnių. Nedelsdama nei vienos valandė
lės, nuvyko į kunigaikštį Dovydą. ■ Šis bu
vo jau besiruošiąs joti į Smolenską ir iš 
ten siųsti piršlius į Ariogalą' Išgirdęs 
Ariogalos naujienas, Dovydas jau nebejo
jo namon. Jis puolė prie didžio kunigaik
ščio Vytauto, kad šis tartų jo reikalu žo

ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

delį savo broliui Vingėlai. Vytautas my
lėjo lygiai gražuolę Skirmuntę ir narsų 
kunigaikštį Dovydą. Tat tuojau parašė 
trumpą peršamą laišką Vingėlai. Dovy
dui gi davė palydovais penkiolika šauniau
sių šaulių. Už Valandos Dovydas jau 
dengė plačiu vieškeliu Ariogalos link. Ki
tą dieną apie vidudienį sublišgėjo tolumo
je Dubysos vandenys.

Neramiai plakė jauno kunigaikščio 
širdis, pajutus kad iki saulei leidžiantis 
jis išvys per dienų dienas svajotą gražuo
lę. Jis svajojo kaip ją paguos, kaip iš di
džio pavojaus išgelbės. Arkliai, smarkiai 
varomi, prunkštė ir labai prakaitavo. No
romis nenoromis reikėjo jie retkarčiais 
paganyti.

Vienoje vietoje urnai iškilo didi liep
sna. Iš netolimo kaimo nuskardėjo per 
laukus riksmai, vaitojimai, keiksmai ir pa
galbos šauksmai. Raiteliai tuojau supra
to kad tai kryžeivių darbas. Kiek įkabin
dami šoko tat į kaimą. Čia pamatė baisų 
vaizdą. Gatvėje raitėsi sužaloti vyrų kū
nai. Trobos liepsnojo. Kryžeiviai ir Jų 
ginklanešiai plėšė gyventojų turtą, gaudė 
moteris ir vaikus. Vienus vietoje žudė, 
kitus šlykščiausią koliodamiesi, tampė, ri
šo prie balnų arba svaidė į gaisro liepsnas.

Kunigaikštis Dovydas karštai stojo Į 
kovą. Jam pačiam teko susikirsti su mil
žinu geležiniu kryžeiviu. Jo palydovai nu
vijo kitus. Sunku buvo Dovydui kovoti. 
Bematant sutrupėjo lengvas jo kardas, 
nulužo jietis. Jį patį sužeidė į koją. Jo 
arkliui kryžeivis persmogė kalaviju nuga
rą. Vienintelė laimė kad sunkusis raite
lis išgriuvo iš balno ir negalėjo taip vik
riai lankstytis kaip nešarvuotas Dovydas. 
Dovydas, nusigriebęs vėzdą, smogė kryžei
viui į šalmą ir jį tuoj apsvaigino.

Kova baigėsi laimingai. Sugryžę šau
liai atsivedė keliolika sugautų belaisvių. 
Jie surišo ir apsvaigintą kryžeivį milžiną. 
Tiktai kunigaikštis Dovydas pajuto šiek 
tiek skaudant koją. Žaizda buvo tačiau 
nepavojinga.

Netrukus Svisas buris linksmai traukė 
toliau, varydamasis belaisvius, kurie plū
do ir kerštu grasė.

Saulė buvo jau beužsiritanti už tam
sių padubysio girių kai Dovydas pamatė 
kertinį Ariogalos pilies bokštą. Pro siau
ručius jo langus spindėjo paskutiniai sau- 
klaidžių spinduliai. Dovydo širdis džiau
gsmingai suplastėjo besiartinančiai lai
mėk________________________________

MER UNAS;
Rusnės Kunigas nužudo savo seserį, kuri norėjo išduoti 

priešams savo tėvų nenugalimą pilį.
Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at

žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmones eina į Baltijos pakraštį, vedami nar- 
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
mina. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba i 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 541 
puslapiu, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didelė, 
610 pusi., su daugeliu iliustracijų. Vertė Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.00

LIETUVOS.-
ŽEMĖLAPIAI 

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šj žemlapi galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kita reikalingo jame rasite.
(Bus daugiau)



DIRVA
KĄ SAKO GUBERNATORIUS APIE KLAIPĖDOS

KRAŠTO REIKALUS

KLAIPĖDA. — Krašto guber
natorius p. Kurkauskas davė 
spaudos atstovams pasikalbė
jimą. čia tą pasikalbėjimą pa- 
duodamę žurnalistų klausimais 
ir p. Gubernatoriaus atsaky
mais:

Ar sumažėjo Nacių veikimas 
ir įtaka Klaipėdos krašte, iš
sprendus “Sovog” ir CSA bylą 
Kariuomenės teisme ?

—Nacių akcija varoma ir da
bar, tik tas veikimas yra slap
tas ir nebeduodama prokuratū
rai medžiagos.

Tačiau Nazių veikimas krašte, 
nežiūrint viso atsargumo, vis 
dėlto retkarčiais iškyla Į viršų. 
Pavyzdžiu gali būti kad ir Lui- 
zės gimnazijos mokinių neseniai 
paskleisti spausdinti lapeliai 
prieš Lietuvą.

Tas prieš valstybinis veiki
mas labai yra pasunkėjęs jau 
vien dėl to, kad krašte randama 
mažiau šalininkų.

—Ar mokyklose tebėra ryški 
nacionalistų Įtaka?

—Pradžios mokylkų reikalai 
yra žymiai pagerėję. Jų pro
grama nuolat yra tikrinama. 
Visi lietuviškumo dvasiai ir val
stybiškumui priešingi vadovėliai 
iš mokyklų yra išimti ir tinka
mais pakeisti. Gubernaturos 
mokyklų referentura kaip ir 
krašto direktorijos atstovai mo
kyklas nuolat -revizuoja ir jų 
darbą prižiūri. Tenka kansta- 
tuoti, kad mokytojų tarpe jau 
nebėra nė vieno svetimšalio.

Šiuo metu Klaipėdoj krašte 
dar yra užsilikę 5 svetimšaliai 
kunigai; ir juos jau butų gali
ma pakeisti Lietuvos piliečiais.

—/Kalbant apie bendrą eko
nominę ūkininkų būklę reikia 
turėti galvoje ir krašto Įsiskoli
nimą. Nuo seniau beveik visi

ūkiai yra Įsiskolinę. Labiausiai 
pasiskolinę yra dvarai, kiek 
mažiau smulkesni ūkiai. Ben
dras įsiskolinimo lygis vis dėl 
to yra aukštas. Ekonominė 
krašto būklė nėra lengva, bet 
planiningai ją tvarkant, pamažu 
turės gerėti. Lietuvos vyriau
sybė visokiais budais rūpinasi, 
kad Klaipėdos kraštui, kaip ir 
visai Lietuvai, ekonominiai sun
kumai butų kuo greičiau švelni
nami.

Kaip penas Gubernatorius 
žiuri Į Klaipėdos miesto seime
lio nutarimą, kad buvusiam vyr. 
burmistrui Britlingeriui butų 
leista grįžti į senąsias pareigas 
po to, kai vyr. Tribunolas jo 
atleidimą pripažino teisėtu.

šis miesto seimelio nutari
mas yra politinė demostraeija, 
už kurios slepiasi nelojaliai nu
sistačiusių jo narių ranka. Mie
sto seimelis nėra tiesioginiai 
gubernaturos žinioje, bet tie
sioginiai priklauso krašto di
rektorijai. Tad įsakyta nuta
rimo, kuris be kito ko, labai 
atsargiai buvo suformuluotas, 
krašto direktorija ir reagavo, 
jį užprotestuodama. Supran
tama, kad po to nutarimas ne
galės būti vykdomas.

Vokiečių spauda tvirtina, kad 
veikiant tautai ii- valstybei 
saugoti įstatymai, Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimai negalės 
būti pravesti objektyviai. Ką, 
pone Gubernatoriau, galėtumėt 
į tai pasakyti?

—Tautai ir valstybei saugoti 
įstatymas nieko bendro su bu
simais seimelio rinkimais turė
ti negali. Jo paskirtis yra visiš
kai kita. Visiškai suprantama, 
jeigu kas rinkimų metu panorės 
savo nelojalumą Lietuvai ir iš
tikimybę nacionalizmui demo-

structi, tą sakytas įstatymas, 
kaip ir kiekvienu kitu atveju 
turės sudrausti.

Kiekvienas Lietuvis, Vokietis 
ar žydas laisvai galės paduoti 
savo balsą, suprantama, jeigu 
tik agitacijos įkarštis neišeis 
iš valstibiškumo bei padorumo 
ribų.

—Kaip, Pone Gubernatoriau, 
žiūrit į kai kurių suspenduotų 
autonominių įstaigų valdininkų 
grąžinimą į senąsias vietas?

—Daugumas šių valdininkų 
buvo suspenduoti, kad priklausė 
priešvalstybinėms partijoms ir 
buvo patraukti teismo atsako
mybėn. Dalį šių kariuomenės 
teismas išteisino. Kadangi jie 
kitų bylų neturi, tai neliko ju
ridinio pagrindo laikyti juos 
suspenduotus. Tuo labiau, kad 
suspendavimo metu jiems buvo 
puse algos mokama, ir moka
mos algos žmonėms, kurie jų 
darbą įstaigose dirbo. Taigi 
ir ekonominiai sumetimai rei- 
kalvo juos į senąsias vietas 
grąžinti. Tokie valdininkai, 
kurie abi kalbas Moka ir davė 
pasižadėjimus į politines parti
jas nesidėti, buvo grąžinti at
gal. Ateity bus reikalaujama, 
kad valdininkai mokėtų lietuvių 
ir vokiečių kalbas. Senieji gi 
autonominių ištaigų valdinin
kai privalės per tam tikrą laiką 
jas išmokti. Tsb.

karns pelningą progą ir toliau 
naudotis bonų aukštais nuošim
čiais, aišku, kad toks Lietuvos 
Vyriausybės žingsnis yra abi
pusiai naudingas ir Lietuvai ir 
Amerikos lietuviams, — todėl 
nepraleiskite progos nepasinau
doję: reikalaukite prinokusius 
nuošimčius apmokėti, bet pačius 
bonus sau pasilaikykite, kad ga
lėtumėt už juos gauti nuošim
čius ir-toliau — net iki dešimts 
metų. P. ŽADEIKIS 
Buvęs Lietuvos Misijos Vice

pirmininkas.

PILIS
Vilkaviškio apskrityje, Lan

keliškių kaime, ant Širvintos 
upelio kranto, stovi apgriuvus 
pilis. Pilis riogso ant kairio 
Širvintos kranto. Iš “ vakarų 
pusės bėga mažas upeliukas. 
Pilies vartai yra iš pietų pu
sės, o šiaip aukšti likučiai ga
na apsmukę. Aplink pilį stovi 
dideli akmenys, o iš dviejų pu
sių bėga upeliai. Pilis stovi pa
čioje šakoje.
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SULYG MUSU PLANO
MES DUODAME NET IKI

uz jūsų
TAUPYMŲ IR PASKOLOS 

PADĖLIŲ KNYGELES

Rašykit arba telefonuokit pilnu pa 
kinimu. Tuomi nepasiimsit ant

WHITEHAVEN MEMORIAL PARK 
1004 Hanna Bldg. 

PRospect 7270

arba kreipkitės į musų atstovus 
Juozas Šilingas Jonas Shear

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- $
«’ tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į-S sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
£ miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). g
I Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į 

ir Apdraudos Agentūra į
P. P. MULIOEIS ž

..6606 Superior Ave. Cleveland IIEn. 6729

NESKUBĖKITE SU 
BONAIS

Kaipo buvęs 1920 metais Lie
tuvos Finansinės Misijos narys, 
skaitau savo pareiga paraginti 
ir patarti visiems gerbiamiems 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nuspirkusiems nesiskubinti bo
nus keisti į dolerius būtinai šiais 
metais:

1. Kai Lietuvos Laisvės Pas
kolos lakštų (bonų) pirkimas 
buvo skaitomas patrijotingas 
darbas, kada Lietuvos neprik
lausomybei dar grąžino aiškus 
pavojus 1920 metais, tai dabar 
1935 metais, nors Lietuvos po
litinė padėtis yra aiškiai užtik
rinta, bet, kad Lietuvos Respub
likos Iždui šiuo tarpu tenka at
likti didelės svarbos saugumo 
ir ekonominės konstrukcijos dar
bus, susilaikymas ■ nuo reikala
vimo bonus tučtuojau apmokė
ti irgi yra sąmoningo lietuvio 
patrijoto darbas.

2. Jei 1920 metais, kada iLe- 
tuvos ekonominė būklė buvo dar 
silpnutė, Lietuvos bonų pirki
mas buvo skaitomas geras ir 
patikėtinas invsetmentas, tai 
šiais metais, kada Lietuva yra 
padariusi milžinišką ekonominį 
progresą, tas inveslmentas į 
Lietuvos bonus yra nesulygina
mai patikimesnis, o 5 G šiais 
depresijos laikais yra. net rie
bus pelnas;

3. Jei kas 1920 metais, pirk
damas Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonus, sakydavo: “perku 
ir dovanoju, nes nesitikiu pini
gų atgauti,“ tai tam šiais me
tais netenka jau beabejoti, nes 
Lietuva per savo Pasiuntinybę 
Washington, D. C. reguliariai 
moka nuošimčius, taipgi ir pa
čius bonus apmoka; šios kate- 
gorjos bonų savininkams dabar 
nereikia nei pirkti, nei dovano
ti, o tik pasilaikyti sau tą bran
gų boną dar bent keliems me
tams ir už tai kasinėtą paimti 
penkius nuošimčius ir galop pa
imti pilną bono sumą.

4. Lietuvos Vyriausybė, iš
leisdama naują įstatymą apie 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nų išpirkimo termino pratęsimą, 
geisdama palengvinti Lietuvos 
Iždo naštą, tuo pačiu, lyg atsi
dėkodama, teikia bonų savinin-

Pilies butą gana didelės ir 
stiprios. Šią pilį supylė musų 
pratėviai Lietuviai, atsispyri
mui nuo nuožmių priešų kry
žeivių. Spėjama kad pilį pa
statė Vytautui valdant. Kiek 
padėta darbo ir rūpesčio kolei 
tą pilį padirbdino. Tai buvo 
senovės Lietuvių drutvietė. Ne 
vienas musų priešas/ pamatęs 
milžinišką pilį, nemėgino jos 
imti ir išsigandęs sprukdavo 
atgal į savo žemę, nes pilyje 
radosi smarkių kariauninkų.

Priešui užeinant, Lankeliš
kių apielinkės gyventojai su
bėgdavo pilin ją ginti ir joje 
turėdavo apsaugą. Kryžeiviai 
ir nemėgindavo pilį imti, gerai 
žinojo kad nelaimės.

Praėjo keli šimtai metų, pi
lies reikšmė sumažėjo ir nu
stojo savo stiprumo, šiandien 
liko tik žemių krūva. Dabar 
pilis stovi ant Kelerto lauko. 
Piliakalnis nesaugojamas ir jo 
viršus ariamas. Kas metai ar
dami pilį draskom ir naikinam 
jos praeities atmintį. Kiek 
musų bočiai padėjo darbo ir 
vargo iki pastatė šią pilį, bet 
mes jos nepagerbiam. Jos ne
liko nei trečia dalis kas buvo 
seniau.

Daug Lietuvoje yra tokių pi
liakalnių, bet jie yra apleisti 
ir nesaugojami, nors turėtų bū
ti prižiūrimi ir gerbiami, nes 
juose buvo ginama musų tau
tos laisvė ir mes išlikome nuo 
Vokiečių kryžeivių išnaikini
mo.

Padavimai tarp aplinkinių 
žmonių eina kad pilyje yra pa
slėpta ir užkeikta pinigų.

Pilies valdovas kunigaikštis 
daug nuo priešų atėmė turto ir 
paslėpė po piliakalniu, ir už
keikė v kad niekas neiškastų.' 
Pilies valdovo vardas jau palai
dota ant visados. Niekas ne
žino kas jis toks buvo.

Po kunigaikščio mirties, į 
kelintus metus, naktį dvyliktą 
valandą ant piliakalnio pasiro- 
dydavus didelė ugnis, melsva 
liepsna, kuri neilgai degdavus. 
Taip kartojęsi daug metų, kol 
žmonės ėmę suprasti jog kuni
gaikščio paslėpti turtai degą. 
Tokia būdavus šviesi ir didelė 
ugnis kad nušviesdavus visą 
Lankeliškių kaimą. Žmonės 
bandydavę susirasti paslėptus 
turtus, bet nespėdavę pribėg
ti prie piliakalnio, ir ugnis iš- 
nykdavus. Visokių burtų tu
rėjo žmonės apie to piliakalnio 
užkeiktus turtus. Sako, net ir 

įkasant, jeigu dakasei iki kati
lo su pinigais, tuoj katilas pa
smukdavęs dar gilyn. Arba, 
sako, pasirodydavęs ant katilo 
sėdįs juodas šuniukas, pinigus 
saugojąs. Taip niekas ir ne
galėdavę užkėiktų turtų išim
ti. Taip toje pilyje ir tebesą
paslėpti pinigai ir niekam ne
pasisekė jų iškasti.

Pačioje pilyje sako žmonės 
matydavę visokias baidykles ir 
vaiduoklius, pro šalį einančius 
jie paklaidydavę. Kas eidavo 
pro šalį girdėdavę žmogaus 
balsu dejavimus, ginklų žvan
gėjimą ir tt.

Dabar pilis ir jos vaiduokliai 
nustojo savo galybės, tik niū
riai mini savo praeitį. Niekas 
nemato degant paslėptų pini
gų, nei vieną praeivį neklaidi
na.

Gaila kad musų žmonės ne- 
saugoja senovės liekanų. Il
gainiui šis piliakalnis bus su
lygintas su žeme.

J. Almonaitis.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki- įį 
mui, pardavimui, valdymui t 

žemių ir kitokio turto. !|

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- < 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.7 I

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Ant Franklin Blvd, cash groserne 

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

P. J. KERSIS
1-111 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat.

Otiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4710-W.
Parku-parduodu bankų knygutes moku aukščiausią kainą už jas 

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

CEDAR POINT
JUNE 15th TO SEPTEMBER 2nd

Finest Bathing Beach in the World . 
Largest Hotels on the Great Lakes .

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

g . . . and ail recreational attractions 
.. Appetizing Meals . . . Ample Garages 
. . . Free Parking Space . . . Ideal for a 
day, a week-end or your entire vacation.

x SEND FOR FOLDER
Reached by rail, interurban or basses to Sandusky, 

Or by auto, Ohio Route 2, U. S. 6, or by steamer.
% THE G. A. BOECKLING COMPANY, Owner: 
. Cedar Point, Sandusky. Ohio

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Keieidžia Radio
Neleidžia radio-priimtuvų, kol 

storastija ihsitikins, kad butas 
tinka tam tikslui. Taip atsitiko 
su Zabarnykų Apso vai. lietu
viška skaitykla, kuri ligi šiol 
negali radio priimtuvo insitaisy- 
ti.
Mirė

Mirė žymus lietuvis, Stasys 
Vadeika, 50 m. Tai buvo kul
tūringas ir patriotiškai nusitei
kęs ūkininkas, daugelio lietu
viškų laikraščių rėmėjas. Mirė 
po nevykusios operacijos Lydos 
ligoninėje.
Du Kunigai

Iššventinti du lietuviai kuni
gai Edmundas Basys ir St. Va
liukevičius. Abu jie yra baigę 
augštuosius mokslus ir gavę te
ologijos magistrų titulus. Pir
mas yra parašęs mokslo darbą 
apie eugeniką, antras — apie šv. 
Alfonsą. Drauge iššventinti 2 
gudai ir 16 lenkų. Iš viso Vil
niaus dvasiškoje seminarijoje 
yra 150 klerikų, jų tarpe 15 lie
tuvių.
Prasimanymas

Liguistas prasimanymas ar
chitekto Sokolo pakeisti Vilniaus 
vardą in Pilsudus nustebino pa
čius lenkus. Jie piktinasi to
kiu perdėjimu. Drauge su pa
sitenkinimu cituoja rektoriaus 
Romerio straipsnius apie Pilsud
skį.
Keičia Tikybą

Visas kaimas keičia tikybą. 
Iš Pinsko apylinkės Varšuvon 
pėsti atėjo vieno gudiško kaimo 
gyventojai ir pareiškė, kad jie 
visi nutarė pereiti in judėjų 
tikybą. Ryšium su tuo tenka 
pažymėti, kad dėl netikusio len
kų kunigų pareigų ėjimo, visa
me Vilniaus krašte insigali in- 
vairios tikybinės sektos ir at
skalos.
Naujas Agranomas

Naujas’ agronomas — lietuvis 
Kašėta, yra baigęs augštąjį 
mokslą lenkuose ir gavęs inži- 
nieriaus-agronomo titulą. Nau
jas inteligentas žada pasilikti 
dirbti gimtajame okupuotame 
krašte.
Slaptybė Išsiaiškino

Vilniaus Hadeso — pragaro 
paslaptis išaiškinta. šv. Dva
sios, buv. Domininkonų vienuo
lių bažnyčios požemiuose buvo 
rasta keli tūkstančiai krūvon 
suverstų žmonių mumifikuotų 
lavonų. Buvo daug spėliojimų, 
iš kur jie ten buvo atsiradę. 
Dabar aptikta senoje gr. Eu- 
sacho Tiškevičiaus knygutėje 
aprašymas, iš kurio matyti, jog

tai 1312 m. prancūzų karių kau
lai. Vilnianus Mylėtojų Drau
gija nutarė “Hadeso“ netvarky
ti, kad ir kitos kartos matytų, 
kokių sunkių • laiko tarpų Vil
niaus išgyventa praeityje. j 
Po Pilsiudskio Mirties

Pilsudskio mirties aidai. Su
imtas N. Trakų klebonas Meč, 
Malynič-Malickis už tai, kad jią 
pamoksluose neva piktai apibu
dinęs mirusį lenkų maršalą. Esą 
tuo budu inžeista lenkų tautos 
garbė.... Kiti du klebonai iš 
Gudijos buvo priversti aiškintis, 
kolei jie nenorėjo laikyti pamal
dų už mirusio vėlę-. Jie nebuvo 
tikri, kurios tikybos yra buvęs 
Pilsudskis. Kai kurie duomenys 
ingaliojo juos manyti Pilsud
ski esant ne kataliku. “T.“

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių moderniškas 2 

šeimų namas šiaurėn nuo St. 
Clair, j rytus nuo E. 105 st. 
Lotas 40x200 p. Puikus dar
žas. Kaina turto išdalini
mui tik $3500. Kreipkitės

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

Kruvini Nesusipratimai.
Seinų ap. Storasta pareikalavo, 

kad ūkininkai taisytų kelius per 
pačią darbymetę ir kad už kiek
viena margą atidirbtų visą die
ną prie kelių. Valstiečiai atsi
sakė vykdyti tiek perdėtus rei
kalavimus. Atvyko Storasta ir 
insakė suimti kelis valstiečius. 
Tada pasipiktinę ūkininkai su
ėmė patį Storastą ir tol laikė, 
kol jis insakė paleisti suimtuo
sius. Vienam policininkui su
laužyta ranka, išdaužyti langai 
valsčiaus valdyboje ir pagadin
tas Storastos automobilis. Tas 
pats atsikartojo Vyžainių val
sčiuje. Jau kelias savaites Sei
nuose užginti turgai. Storas
tos šaukiama kariuomenė ne
vykdė jo reikalavimų ir intu- 
žusios minios nemalšino. Kaip 
girdėti, karštakošis ir ^netaktin- 
gas Storasta jau iš pareigų at
leistas. Ūkininkams draudžia
ma šalintis iš savo ūkių. Jie 
neturi teisės išeiti toliau, negu 
siekia jų laukų ribos. Drauge 
pranešama ,jog Gardine, Suval
kuose ir Baltstogėje invyko žy
dų pogromai.

11 
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Vilniaus Gatvėse.
“Kurjer Wilenski” įdėjo 74 

Nr. Vandos Boyč straipsniiį apie 
Vilniaus išviršinę gatvių išvaiz
dą, kuriame randame tokių gat
vių aprašymų: “Naugarduko 
gatvės vienoje pusėje iki šiol 
dar nėra šaligatvio, Rudenį ir 
pavasarį čia purvo marios, o 
vasarą dulkių debesys. Tik 
geraširdė žiema padengia šį gė
dingą nuogumą. Graži ir judri 
Vivulskio gatvė, bet pereiti 
skersai ’ją visai negalima, o 
ypač lietingomis dienomis. Ta
da reikia eiti tik kitomis gat
vėmis, jei nenorima išsimaudyti 
iki kelių. Erdvioji katedros 
aikštė yra tuščia, neforminga 
ir ncp'.anniga, o lietingomis die
nomis joje atsiranda ištisi eže
rai, kurie jungiasi tarpusavy 
siaurais sąsiauriais. Tik šali
gatvio juostelė juos perkerta, 
sulaikydama vandens nuotaku
mą ir leisdama vežimams taš
kyti purviną vandenį ant praei
vių“. “M. V.’’

Jau Prasidėjo
MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS VISKO’

Visokios vyrams ir vaikams reikmenys žymiai 
nupigintam is kainomis

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidcjimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- 
i derniškas.

UEndcrson 9292
b iĘjgBHMfl Hi I Illi Illi I I i I

I
V I S O K I O S

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

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 

I nuo sužeidimu ir parūpinu kitokių 
apdraudų. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ja atnaujinti.

C. F. Petraitis
i 6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5099

. 'iiiiiininiiiiii'.iiid liiiiKiniiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio iiiiiiiiiiiiiiiiiiinti- 
Į DELLA C. JAKUBS Į 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 

Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. =
T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit = 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 

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

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS ___ 97c r 
Vyrams ir vaikinams

Maudymosi Kelnaitės .... 48c Polo Marškiniai .............. 79c
Gražios Baltos ar kitokios šilko Kaklaraiščiai ............ 29c

Kelnčs-Slacks ............ $1.39 4 už $1.00.
IR DAUGYBĖ KITŲ DALYKŲ

THE KRAMES & REH CO. ■
7002 Superior Ave. kampas Giddings RoadA. WIRBICKAS

užlaiko gražią užeigą

’ Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St,

...
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AMONGST OUR
PIKNIKAS LIETUVIŲ 

SALĖS NAUDAI
Clevelando Lietuvių Sa

lės Bendrovė rengia dideli 
pikniką Salės naudai, Sek
madienyje, Rugpiučio 18, 
kaip 1 valanda dieną, Nau
jos Parapijos darže, ant 
Neff kelio. Visas pelnas 
šio pikniko eis ištaisymui 
Lietuvių Svetainės.

Daug salės rėmėjų uoliai 
veikia pataisymui Salės val- 
gomąjo kambario, ir visi 
mes turime jiems padėti. 
Atminkime, kad Lietuvių 
Salė, tai musų visų namas. 
Jis tą reiškia Clevelando 
Lietuviams, ką City Hali 
reiškia pačiam miestui. Ką 
gi mes galėtume veikti ar
ba kam pasirodyti, jei ne
turėtume savo Salės, Arba; 
kaip galime su ja pasirodyti, 
jei ji bus apleista?

Ateinanti metą bus čia 
SLA. 50 metų Jubilejaus 
Seimas. Suvažiuos Lietu
viai iš visos Amerkos. Jej 
mes nepadalinsime ir nepa
didinsime apatinės salės, 
kaip mes priimsime svečius? 
Kam akys svils, ar ne nums?

Salės taisymo darbas jau 
pradėtas ir progresuoja. 
Reikia tik dar daugiau pi
nigų. Jų sukėlimui ir yra 
rengiamas šis piknikas.

Clevelando Lietuviai, visi 
dalyvaukime šiame piknike 
ir suteikime savo atsilanky
mu gerą paramą Salės Per
taisymo Komitetui ir savo 
Lietuvių Salei.

Salės Rėmėjas.

kelias dienas ir gris atgal į 
Baltimorę.

Iš Youngstown, Ohio, lan
kėsi p. J. P- Sabel-Sabaliauskas, 
nejudinamo turto ir apdraudoš 
agentūros vedėjas Youngstowne, 
savo reikalais, ir prie progos 
buvo sustojęs ir ‘Dirvoje.’

NAUJOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Nepaliaujančios Pagelbos šv. 
Marijos parapija rengia didelį 
pikniką, savo darže, ant Neff 
kelio, Rugpiučio 11 d. Apart 
geros muzikos ir visokio pasi
linksminimo dar bus ir Įvairu
mų bei naujienybių pridėtų prie 
tos dienos programo.

SUDEGĖ MOTYNA IR DU 
BROLIUKAI

Du berniukai, broliai, Tarnas 
10 metų ir Karolis 8 metų, ir 
jų motyna, poni Marė Monico, 
gyvenanti 2536 E. 55th st., mir
tinai sudegė kai namai usidegė 
ir ugnis pasiekė antrą aukštą, 
kur našle Monico su vaikais gy
veno.

MELDŽIAME GRĄŽINTI 
TIKĖTUS

Visi kurie turėjo pardavimui 
tikėtus p. K. S. Karpiaus išlei
stuvių vakarui, kurie dar nesu
grąžinote, njeldžiame atsilyginti 
su to vakaro rengimo Komitetu. 
Galima atsiskaityti ir su ponia 
Ona Karpiene, ‘Dirvoje.’

PRITEISĖ SUMOKĖTI 2 
MILIJONU

Clevelando Court of Common 
. Pieas teisėjas Baer priteisė kad 
j 460 Guardian Trust banko šė- 
! rininkai sumokėtų $2,226,726.68 
j banko kreditoriams, sulyg nus
tatymo kad banko šerininkai yra 

I dvigubai atsakomingi už savo 
Šerus.

PASIBAIGĖ STRAIKAS
Industrial Rayon Co. dirbtu- 

j vėse, Clevelande, straikas, ku
ris prasidėjo Gegužes 20 d. š. 

! m., pasibaigė. Sako kad strei
ką laimėję “abi pusės.” Dar- 

I bininkai ir darbdaviai rengiasi 
prie pasirašymo ant sutarties.

“PASKUTINĖS DIENOS 
FOMPEJAUS” BUS 

PASKUTINĖS
Kadangi praeitą saviatę ke

lias dienas lietus sutrkdė per- 
statimą spektaklio “Paskutinės 
Dienos Pompejaus,” tai šis per
statymas buvo prailgintas šios 
savaites laikui, nupigintomis 
kainomis. šios savaitės penk
tadienio ir šeštadienio vakarais 
bus ■paskutiniai perstatymai to 
milžiniško spektaklio, Clevelan- 
do Stadiume.

LITHUANIANS

Quietly Married
Miss S. Jusis, former smiling 

waitress at Stones restaurant here, 
gets married to Mr. Arty Blowman 
in a quiet Parish house, wedding not 
far from this city. They will make 
their home here at 7808 Decker 
Avenue.

New Face
zk new face at Stonis Restaurant 

is that of the personable Miss Nellie 
Keever. The Keever family are 
well known here being expressly 
alert in organizations. Her sister, 
Agnes, has been secretary of the 
K of L for nearly a decade.

Remodel Lithuanian Hall
Increased activity at the Lithuan

ian Hal! on Superior Avenue is ac
counted for by our many properly 
spirited Lithuanians who are con
tributing their talents and efforts 
toward remodeling the lower hall 
with new walls and ceilings and 
what’s more a glistening new floor 
for dancing feet.

A rejuvenation of the Lithuanian 
spirit here marks a new high in cul
tural attainment. The Hall, outside 
of meeting for querulous spats, was 
held in a low regard. This dona
tion of service should be deeply ap
preciated by normal-minded Lith
uanians.

Celebrates 1st. Anniversary
Years may come and years may 

go but the first wedding anniversary 
for Mr. and Mrs. Peter Luiza, 887 
East 130th Street, has gone for
ever.

In an informal party held at the 
home the newly weds of one, year, 
Saturday last, the bridal party 
and other close friends comprising 
a neat dozen, celebrated the so much 
known “hardest of all years.”

From the table array, a delicious 
buffet lunch, the former birde is 
now a near professional in culinary 
arts together with the widely known 
groom whose baking ability never 
to ba remanded to the mistress of 
the house.

Alvina and Peter Luiza are close
ly associated with active doings.- Ap
pearing on stage in churches and 
hall and before a microphone they 
have become a couple of leading 
entertainers in this city. Mrs. Luiza 
is at present organist at the church 
of Our Lady of Perpetual Help and 
former president of the local K of L 
Peter Luiza is officer in several 
adult organizations here aside from 
being a natural comedian a la life, 
and much more so on the stage.

LANKĖSI REDAKCIJOJE
Kapitonas Petras Jurgėla ir 

Otto Vejalis, keliaudami Į Chi- 
cagą, ant Dariaus-Girėno pa
minklo atidengimo ceremonijų, 
išvrytų važiavo per Cleveland^, 
ir buvo sustoję ‘Dirvoje.’ Ka
pitonas Jurgėla jau yra žino
mas savo pluksnos ir Lietuvy
bės darbais plačiajai Lietuvių 
visuomenei Amerikoje. Gi p. 
Vejalis yra jaunas ir prielankus 
jaunuolis. Jis renka dideliam 
albomui Amerikos Lietuvių ir 
įžymių Amerikonų paveikslus; 
tas albumas bus Lietuvos Muzi- 
juje. šie svečiai žadėjosi vė
liaus sustoti Clevelande ilges
niam laikui.

P-lė. Lelija Geležiutė, Balti- 
morės viešųjų mokyklų muzi
kos mokytoja, ir Baltimorės 
Lietuvių Dainos Draugijos ve
dėja, grįždama iš Chicagos, kur 
ji sakosi gerai pasiviešėjusi, 
ir mačiusi Dariaus - Girėno 
paminklo atidengimą. Sako kad 
visos ceremonijos buvę labai 
įspūdingos, ir kai orlaiviai pra
dėję rožes mesti iš oro ant Pa
minklo, tai žmonių akyse ašaros 
prasruvę.

P-lė. Geležiute dar čia pabus

BOTYRIŲ PADĖKA
Šiuomi mes reiškiame savo gi

lią padėką visiems musų prie- 
teliams ir draugams: pp. Kili
kevičienei, Dvylienei, Valentams 
Lųnams, ir visiems kitiems, ku
rie mums surengė gražią, ma
lonią ir vaišingą “Surprise Par
ty,” Valentų-Lumų ukėje, Lie
pos 28 d. Tokis netikėtas ma
lonumas mus labai nustebino, 
šio musų draugų prielankumo 
mes niekuomet neužmiršime.

Visiems ir visoms širdingai 
ačiū!

Petras ir Ona Botyriai.

ANDRICA KAUNE
“Dirva” gavo atvirlaiški nuo 

p. Andrica, iš Kauno, p. An
drica yra atstovas The Cleve
land Press laikraščio. Jis va
žinėjo šią vasarą po Skandina
viją, ir plačiai rašė savo kelio
nės Įspūdžius tusoe kraštuose, 
gausiai iliustruodamas paveik
slais. Beabejo kad. p. Andrica 
parašys taip pat ir apie Lie
tuvą.

KULTŪROS DARŽELIO 
PIKNIKAS

Lietuvių Kultūros Darželio or
ganizacija rengia pikniką Dar
želio naudai, Machutos Darže, 
Green Road. Meldžiame visų 
vietos ir apylinkės Lietuvių or
ganizacijų tą dieną nerengti 
kitų parengimų, ir kartu už- 
kviečiame visus dalyvauti šiame 
gražame piknike.

Darželio Valdyba.

į STEBUKLŲ VAKARAS |
= Penktadienyje, Rugpiučio-August 16 d., 1935, 8 V. Vakare
| LIETUVIU SVETAINĖJE |
= 6835 Superior Avenue Cleveland, Ohio =
f PROGRAMĄ IŠPILDYS =
= GARSUSIAI STEBUKLADARYS-MAGIKAS §
1 MASON GLISSON g
= JIS PARODYS f

Visokiu Mistiškų ir Magišku Kuoįduomiausių Veiki- ™
= mų ir Dlaykų, Kurios Jis Išmoko Egypte, Indijoje, Euro- = 
= poje ir Amerikoje. Savo Dideliais Gabumais Jis Stebino = 
E ir Stebina Pasaulį, šiame Vakare, Tarpe Kitų Įduomių E 
| Dalykų, Jis Parodys ir Savo “Lėlių Namą.” i
i L o u i s P r a z n i k |

Plačiai žinomas Ventrilokvistas, Taipogi Dalyvaus E 
| šiame Programe, Kaipo Programo Priedas.. Jis Yra Labai = 
E Juokingas. — Visi Dalyvaukite. =
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll................. .

IŠSPROGDINO JUODŽIŲ 
SAKYKLĄ

Namų darbo bomba buvo 
kaž-ko padėta po skykla juo- 
dveidžių babtistų “Rytų žvaigž
dės” bažnyčioje 2616 Detroit 
Ave.; bomba sprogo, apardė 
bažnyčią ir išbarškino langus. 
Tos bažnyčios pryčeris sakęs 
policijai kad jis girdėjęs jog 
juododžių bažnyčia toje kaimy
nystėje esanti nepageidaujama.

“COMMUNITY FUND” VAJUS
Kad geriau išaiškinus kaip 

“Community Fund” atlieka i 
100 visokių pašalpos darbų, šį 
rudenį bus vėl parengta šio 
Fondo šių metų Paroda, pana
ši į praėjusių metų labai pa
sekmingą Parodą, kaip praneša 
Ellwood H, Fisher, vajaus vedė
jas.

Howard Whipple Green, sek
retorius Clevelando Sveikatos 
Tarybos, kuri yra Fondo šaka, 
bus šių metų Parodos vedėju.

Paroda įvyks Lapričio 18 iki 
26, Public Auditorium.

PARSIDUODA ŪKIS
Parduodu savo ūki, 440 akrų že

mes, Pievos ir daržai geri ir laukai 
derlingi. Per laką teka upė. Pats 
ją valdžiau per 33 metus. Pardudu 
pigiai, už $3500.00, geromis išly
gomis. Vokiečiams nenoriu aš tos 
žemes taip pigiai parduoti. Lietu
viai norinti pirkti ūkį rašykit man 
lietuviškai tokiu antrašu:

A EASINAVIČIUS — Box 92
Karlsruhe, North Dakota.

A Fair Lassie from the 
South

Miss Lillian Gelazela, on her way 
back to Baltimore, is stopping in 
Cleveland for a few days. She is 
the guest of the Baltrukonis family. 
In Baltimore she is a teacher of 
music in Public Schools, and a di
rector of the Baltimore Lithuanian 
Choral Society. She also has com
posed beautiful music for several 
Lithuanian songs written by Mr. 
Nadas Rastenis^ a former Balti
morean, who is now residing in 
Cleveland. Atlhough we understand 
that there is plenty of sunshine in 
Maryland, she states that she never 
in her young life was as much sun- 
kissed at home as she was in Chica
go.

Anyway, she is easy to look at 
and pleasant to talk to. No wonder 
they sing: “ There’s a girl in the 
heart of Maryland!”

From Youngstown
Mrs. Anna Sabel of Youngstown 

dropped into the ‘Dirva’ to say hel
lo to a few friends. She is here 
visiting at the home of Mr. and Mr. 
Jarus. She remarked that she likes 
Cleveland, it’s people etc., so what 
more can we say?

Variety and Uptown 
Theatres

The Variety and Uptown Theatres, 
the former located on Lorain Ave. 
and West 118, the later on East 
107 and St. Clair Ave. have a good 
program for the coming week. A 
feature play, “Private Worlds”, a 
play which was critized very favor
ably by the Cleveland Plain Dealer, 
will be showing next. It is taken 
from a novel and is so different 
from anything you have seen so far.

“Stranded” will be another film 
which will be shown shortly in the 
two theatres. A big baseball play 
is also to. be seen. To the perfor
mances are always added' the usual 
newsreels and comics, sometimes a 
travalogue. The seats in the thea
tres are large and the air condition
ed atmosphere gives the impression 
to be in a first class theatre. The 
admission fee is only 25cts, a price 
considered reasonable if the length 
of the performance is to be consider
ed.

ATSIMINKITE SAVO 
BRANGENYBES

ATĖJIMĄATSTOGŲLAIKO
Vertingus Popierius ir kitas 

geriausiai padėtį j
brangybes

SAFE DEPOSIT BOX
musų pačių bankuose arti jūsų esan

čiuose, kur jus gyvenante, dirbate 
arba praeinate.

Cleveland "Crust
Member Federal Reserve System 

Convenient Branch Banks Throughout Greater Cleveland

From Conneticuit
Waterbury, Conn, temporarily lost 

a few of her citizens when Miss 
Sophia Daukas, her brother Joseph 
and their friend Mr. Stanley Kairai
tis, motored to Cleveland to visit 
their old time acquaintances, Mr. 
and Mrs. John Alekna, 1880 East 
36th street here.

Mr. Joseph Daukas, former state 
finalist in the AAU wrestling elimi
nations with a physique of a brawny 
blacksmith spends his 'days spilling 
acids and inhaling strange odors in 
the chemistry department of the 
American Brass Company, where he 
pursues: his chemical career. At 
night he spills humans at his mild 
hobby of wrestling. Sophia, a very 
pretty Notre Dame Academy student 
laims Cleveland schools are tame 

compared to the vargaries of their 
town.

In spite of the great reputation 
Niagara Falls has, the party will 
make a tour of inspection on their 
way home this week just to be sure 
it’s all it’s said to be. .. .probably 
for futuristic use.

Go’in Back Home
A pleasant informal party signal

ed the beginning of a vacation for 
Miss Eva Puzin, 1337 East 85th 
street, July 20, who went to New 
York to re-visit her former home 
“town.” Miss Puzin is proprieteress 
and operator of the Miladv Beauty 
Shoppe at Superior and East 81st 
street, next' to her dad’s beer par
lor. Accompanying her on this trip 
will be her close girl friend Sue 
Priscilla. They will be there for 
about ten days.

Birthday Party
One of the season’s gayest social 

affairs was held in honor of the 
atttractive brunet, Miss Ruth Stasei, 
on her 17th birthday on July 15, 
1935. It was given by Miss Jose
phine Chesney at the residence of 
her bolnde cousin, Miss Florence 
Alekna 1880 East 86 Street.

Thirty guests arrived, formally at
tired, with gayly tied packages all 
tucked under their arms for “Miss 
Ruth.”

Guests were mostly former seniors 
and graduates from John Hay, E. 
Tech. Notre Dame, and John Car
roll U .

Four A. M. saw the last few 
guests straggling home after lag
ging behind to congratulate the 
hostess.

The party was well chaperoned 
by Mrs. Stasei and Mrs. Alekna, 
but you may rest assured the party 
was not the coloquial hands-on-the 
knee party.

Lithuania Honors Editor 
of Dirva

Reprinted
Courtesy of “Cleve. Plain Dealer.”

Word that K. S. Karpius, editor 
of Dirva, Lithuanian weekly here, 
was decorated with the order of 
Grand Duke of Lithuania. by the 
Lithuanian government, was receiv
ed here by Mrs. Karpius.

Karpius, who sailed Friday to at
tend the Lithuanian World Congress, 
was summoned to the Lithuanian 
ministery while cn route to New 
York. There the formal decoration 
took place on his 40th birthday in 
recognition of his work for Lith
uania and his literary achievements.

Author of 34 volumes of drama, 
fiction, history and poetry in the 
Lithuanian language, aKrpius is the 
only Lithuanian editor in the coun
try to receive this medal, the only 
person in Cleveland who possesses 
one.

Grand Duke Gediminas was the 
founder of the Lithuanian consoli
dated state in the early part of the 
13th century. The medal of the 
order bears the insignia, the Pillars 
of Gediminas.

Karpius will return in October. 
In his absence the paper will be 
edited by Nadas Rastenis, Cleveland 
lawyer, who formerly was editor of 
Sandara, Lithuanian weekly in Bos
ton.

TO CANADA
Miss Ronnie Witkas of 19811 Paw

nee Ave., spent last leek visiting 
Buffalo, Niagra Falls and Toronto 
Canada with two close friends.

AKRON
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

This week there will be no Know
sey Knoos. Not because the SSS 
has been off the job but because 
those people who create the news 
have all been idle. Therefore I will 
take up this space in writing a few 
letters to various people. So if 
they don’t apply to you, you need 
not read them. Here goes letter 
No. 1.

Dear Forum Readers,
This message applies to you so 

lead it very carefully.. It concerns 
itself with that now popular date, 
SEPTEMBER 1st. Here, briefly, 
is what it is all about. On that 
date there will take place in Akron, 
at Falcon Lake, the Second Annual 
Akron Lithuanian Day. And I am 
sure to say without any fear of con
tradiction, that this will be the 
greatest event that has ever been 
witnessed by any Lithuanian people 
here, there or anywhere. There will 
be something to do for everyone.... 
young or old, thin or fat, tall or 
short, or what have you. There will 
be fishing, swimming, dancing, 
wrestling, boxing, acrobatics and all 
types of competition with prizes 
for the winners. However, above 
all, there will take place the picking 
of Miss Lithuania of Ohio,, by a 
group of competent judges. The 
lucky lady will receive a beautiful 
loving' cup in recognition of her 
charms. The contest will be very 
unique in that it will not be a 
bathing beauty contest. It will be 
a contest for choosing the most 
charming Lithuanian lady as she is 
seen in her every day attire. So 
come on. all of you charming young 
ladies, all over Ohio, and get ready 
to appear your best on Sept. 1st.

More details concerning this ul
tra-affair will be passed out regular- 
Iv. But for the present REMEM
BER TO BE IN AKRON . . SEPT. 
1ST. AT FALCON LAKE,...FOR 
THE SECOND ANNUAL AKRON 
LITHUANIAN DAY.

LETER NUMBER 2
Dear King of Swat,

Congratulations, for the great suc
cess that you are having with your 
unconquerable baseball outfit. Thanks 
for the pre-game “scare” of 4 1. 
However, I can’t see how we are 
going to score that lonely run when 
your mighty pitcher is all keyed up 
for a no hit victory. Also why 
stop at the sum of four for your 
share of the points. Incidentally the 
pre-game score of our basket ball 
game was 46-13 in your favor.

However, all this is neither here 
nor there. Here’s the prime pur
pose of this discourse. The A.L.S.C. 
will en.gage the Y.L.S.C. in a base
ball game in Akron at Rex Lake, 
on Sunday, Aug. 4th. So come on 
Youngstown, bring down a whole 
gang, not only for the ball game, 
but for a typical, enjoyable day 
with the Akron gang. Bring your 
bathing suits, your dancing shoes, 
and all the rest will be added unto 
you. You’ve received the necessary 
instructions, privately, so keep them, 
please. Remember, we will all meet 
at the Wooster Stadium at 1:00 
o’clock. From there we will all go 
to together to the battle grounds at 
Rex Lake. So. O.K. Youngstown 
we’re waiting for you with bats, 
balls, and everything else.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN

YOUNGSTOWN, OHIO 
---------

Plans and counter-plans. Plots and 
counter-plots. The whole club, in 
fact the whole town is beginning to 
get excited about the Youngstown 
Lithuanian Social Club picnic, Aug. 
11. This is our first picnic and 
we’re going to promise you that 
there won’t be anything cut and 
dried and outmoded about this pic
nic. It’s going to be original to say 
the least.

Plans are going forward at full 
speed. The whole day is to be 
packed full of fun and excitement 
from start to finish. You had bet
tor come and have a good time with 
the rest of the crowd. More details 
next week. Watch for it.

The picnic is to be held at the 
Petulis Farm at Ellsworth Center. 
For those who have no transporta
tion we are providing trucks. These 
will be parked in front of the Lith- 

•uanian Progressive Hall, Franklin 
Ave Hall between 1:00 and 1:30, 
For those Youngstowers with can 
Take Route 7 or Market St. to Route 
224. Turn right on 224 thru Can- 
field and Ellsworth. Follow the ar
rows we will have put up to the 
picnic grounds.

A.’l right, all you pleasure seek
ing Clevelanders, Akronites, and M- 
liancites here are your directions.

FROM CLEVELAND—Take Route 
14 from Cleveland to intersection of 
224. Turn left : on 224 to Berlin 
Center. Follow" our arrows from 
there.

FROM AKRON—Route 18 to Edin
burg, turn right on 14 to Deerfield. 
Turn left on 224 tol Berlin Center 
and follow the arrows.

FROM ALLIANCE—North on 80 
to 224. Turn right on 224 to Ber
lin Center and follow the arrows. 1

The Y.L.S.C. is off to Akron on 
August 4 to play a baseball game. 
This is going, to be the battle of a 
century and no fooling. Our boys 
haven’t forgotten that basketball de
feat. The Innocent By-stander.

Hello Akron! We’ll be seeing 
you Sunday and we’ll be out to 
even up for that basketball defeat 
last winter.

The probable line-up for the team 
is:—

Vince Sabel — pitch.
Vic Subonis — 2 b.
Led Helmenak — ss.
Tony Derin — C.
Joe Nagy — 3 b.
Joe D’erin — 1 b.
Joe Malitos — S. F. -j,..
Joe York — R. F.
Al Derin — C. F.
Ben York — L. F.
Th<- lineup is composed of six 

>uu hitters. So we have nothing -tv
fear from your great team which 
we haven’t heard much about so we 
would like to know the secret.

King of Swat.

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.

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

Kreipkitės: 6028 Superior Av.

Tamykyte!
M. GOLOMAN’O 
’’Cut Rate” Tabaka 

Krautuve
7031 Superior Ave. 

Skersai nuo
Dešimtštorio

PARDUODA VISKĄ UŽ 
VISUS PIGIAUS

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
mas Saldainiai, Cigarai, Ci- 
garetai, Pipkės, ir Kitokį 
Dalykai, Parsiduoda Numa
žinta Kaina.
UŽEIKITE IR PERSITI

KRINSITE
Krautuvė Atvira šventa

dieniais ir Vakarais.

Jcs. Konecnig
(Buvusioj Lazicko vietoj) 

JEWELER
Parduoda Deimantus, žiedus, 

Laikrodžius, Laikrodėlius 
RADIO SETUS IR TUBES 

Taipgi atlieka visoki taisvma 
6107 SUPERIOR AVĖ.
Arti E. 65th Street

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

i CLearwater 1625
J. K. TALABA

3553 Bosworth Road (West Side) 
Cleveland, O:

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

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 į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.


