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Dideli Palviniai Ohio Valstijoj
Du prigėrė, vienas žuvo

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gal Teiks Pašalpą ir 
Toliaus

Washington — Federalės val
džios viltis užbaigti teikimą pa
šalpos bedarbiams, su vykinimu 
4 bilijonų dolerių darbų padau
ginimo užmačią, atėjus Lapkri
čio pirmo, nekšrodo per daug 
šviesi. Kaip numatoma, tai dar 
su šiuomi rudeniu iki valiai 
darbų neatsiras, ir valdžiai rei
kės teikti bedOrhyims pašal
pą bent iki pradžiai 1936 metų.

šalies varguoliams buvo pa
skirta šių metų Balandžio 8 d. 
880 milijonų dolerių maistui ir 
apvalkalams. Iš tų jau išleista 
pašalpai 640 milijonų dolerių, ir 
yra likę tik 240 milijonų dole
rių.

Buvo manoma kad iki Lap
kričio 1 d. pasidarys naujų dar
bų iki pusketvirto milijono žmo
nių sakičiui. Bet numatoma kad 
vos ir pa ta 4 bilijonų dolerių 
darbų programa ikišiol tedirba 
nuo šešių šimtų tūkstančių iki 
astuonių šimtų tūkstančių 
bininkų.

dar-

City, N. J. — Ameri- 
Federacijos Pildomą- 
čia laikydama savo 
susirinkimą liepė

Darbo Federacija 
Priešinasi Karui

Atlantic 
kos Darbo 
ji Taryba 
bertaininį
Federacijos prezidentui, William 
Green, kreiptis pas Prezidentą 
Rooseveltą su raginimu daryti 
pastangas nedaleisti kad Itali
jos- Etiopijos karas įviktų. p. 
Green pasižadėjo kreiptis tuo 
reikalu pas Prezidentą kaip tik 
grįš j Washingtona.

Amerikos Darbo Federacijos 
Pildomąjį Taryba pasisakydama 
prieš gręsianti Afrikoje karą 
pareiškė: “Iš visų numatomų 
faktų ir informacijų nesimato 
jokio pateisinimo Italijos agre- 
syviškam karui ir Įsiveržimui 
ant Etiopijos teritorijos. Etio
pijos saviavalda turti būti pa
gerbta.

(Amerikos Darbo Federaci
jos Pildomąjį) “Taryba atsi-

DAUGYBĖ ŽMONIŲNETEKO NAMŲ.
j Ohio Valstiją užplūdo di
deli patvyniai. Vanduo už-

I plūdo apie 1400 namų ir 
daugybė šeimų liko be na
mų. Devyni apskričiai liko 
patvynių sužaloti. Du žmo
nės prigėrė, vienos mote
ries nerandama.. Muskin- 
gum’e valdžios statoma 36 
milijonų dolerių užtvanka 
pavojuje. Daugelyje vietų 
geležinkelių ir vieškelių su
sisiekimai nutraukti. Javų 
ir vaisių sunaikinta į mili
jonus dolerių verties. Dau
giausia patvyniai palietė 
Massillon, Canton, Coshoc
ton, Medina, ir Muskingum 
apylinkėse.

Ohio valstijoje paprastai 
per visą Rugpiučio mėnasį 
nukrinta lietaus apie 2.77 
inčių. Bet šį metą per to 
mėnasio pirmosias septynias 
dienas lietaus nukrito dau
giau kaip 3 trys inčiai. O 
nakčia, iš 7 į 8 Rugpiučio 
užėjo lietaus geltona banga 
per lytinę ir vidurinę Ohio 
valstijos dalį ir pylė kaip iš 
kibiro. Nebuvo čia tokio pa- 
tvynio nuo 1913 metų.

Coshoctone virš 300 žmo
nių netekusių namų nakvo
jo barakuose, kai upė Tus
carawas (Tuskaravas? Gal 
Indėnai ir kabėjo “Lietuviš
kai”?) pradėjo išsilieti.

Medinoj į 1400 vasarna
mių palei ežerą paplūdo. 
Massilone pusė miestelio po 
vandeniu.

ČIOGONĖ pagriebusi 
$4000.00

i Šiomis dienomis Clevelan
de buvo tokis atsitikimas: 
Prokop Soibaylo, 2023 Cor
ning Avenue, nuėjo pas ne
toli apsistojusius čigonus 
patriti savo laimę. Čigonė 
pasakė jam laimę, kai jis 
pasisakė kad jis su žmona 
turią susitapę pinigų $4000, 
in laiką skiepe, i dviejojtse 
bliekinėse, šalę feukėnuotų 
Vaisių. Bet, Soibaylo tie 
$4,000.00 dingo.

Mat čigonė priragino at
nešti tuos pinigus pas ją, jai 
prižadėjus pingus padvigu
binti, ir pilvą sumažinti. Jis 
nunešė pinigus pas čigonę, 
suvyniojo Į rankšluostį jos 
aky vėzdo je, čigonei liepiant 

nienė nutėmyjo kad Coope- fankšluostį su pinigais už- 
rienė yra “ragana,” tai sirišo ant Pilv°, ir prižadėjo 
draugiškumas dingo. Dabar, Per tris dienas nuo pilvo 
kai ta “raganystė” Wald- j rankšluoščia nemiršti. 
manienei įkerėjo, tai jį nuė
jo pas Cooperienę su raštu- 
ku: “Aš, Ida Cooperienė, 
sutinku paliuosuoti poną ir 
ponią Waldmanns, jų vai
kus ir šeimą nuo ragany
stės. Aš raganavau iki šiol, 
o dabar sutinku niekuomet 
neraganuoti Waldmann šei
mos niekuomet savo gyveni
me.” Waldmaiene reikala
vo kad Cooperienė ant to 
paliuosavimo akto pasiršy- 
tų. Cooperienė 
Waldmaniene šovę tris kar
tus į Cooperienę ir visus 
tris kartus pataikė. Coope
rienė ant vietos krito.

Waldmaniene tapo palici- 
jos suimta. Bet ji nesigraų- 
dina kad Cooperienę nužu
dė. Ji sako kad Cooperienė 
per metus kerėjusi ją ir jos 
vyrą bei šeimą, leidusi į 
juos “ugninius kamuolius.”

NUŽUDĖ “RAGANĄ 
DŽIAUGIASI

Clevelande, O. — Matilda 
Waldmaniene nužudė “ra
ganą” Idą Cooperienę, ir 
džiaugiasi atlikusi gerą dar
bą—džiaugiasi kad “išliuo- 
savo” save ir savo vyrą, 
Waldmana, nuo Cooperie- 
nės “raganyščių.”

Kitą kartą jos abi buvo 
draugės. Bet kai Waldma-,

IR

Į Po trijų dienų Soibaylo 
nusirišo rankšluosti nuo pil
vo, ir rado rankšluostyje 
tik popiergalius suvyniotus 
į keturius popierinius dole
rius. Soibaylo nubėgo su 
policija pas čigonus, bet jau 
čigonų nebuvo.

Vienok viename dalyke 
čigonė Soiba.ylui vištike pa
gelbėjo: kai pinigai 
tai ir pilvas sumažės.

dingo

j'-'o a iiviuiiicjj ly iciLyijci ctLoi" avacuji 

šauks i Suvienytų Valstijų vai- pijos
džią kad ji vartotų visą savo 
įtekmę sulaikymui gresiančio 
karo. Taipogi, Taryba išsako 
kad darbo žmonės visur butų 
raginami protestuoti prieš Ita
lijos rengimąsi karui ir grūmo
jimą įsiveržti į Etiopiją.”

Wi-

ETIOPIJA RENGIASI 
GINTIS

Addis Ababa. — Kilantis 
ikaro upas miniose smarkiai 
pliečiasi kad net vadai ne
gali tvarkos palaikyti. Kar- 
štakraujai kariautojai tik 
laukia kada Italai pradės.

Didelė demonstracija 
žmonių ištikimybės savo 
kraštui ir noro apginti Etio- 

; rubežius pasireiškė 
šiauriniuose lygumuose Va
lo provincijoje. Ten 100,000 
kariautojų parodavo prieš 
19 metų amžiaus sosto įpė
dinį, Kunigaikštį Asfa Wu- 
sen.

“Ebalgume. Ebalgume!” 
(Iššienauti—Italus), nuola
tos šaukė juododžiai karžy
giai. Jie traukė į Adua, šim
to mylių atstumoje nuo pa- 
rodavimo vietos, kur jų 
pranokėjai 40 metų atgal 
sutruškino Italus.

Ju Karalius, Haile Selas
sie, draudžia visus netruk- 
šmauti, kad savo trukšmu 
neprisidėtų prie iššaukimo 
karo.

LENKU MOKINIAI 
VYKLAUJA PRIE 

MINISTRACIJOS LINIJOS
Kaunas. — Dabar visoje 

'Lenkijoje varome didelė Vil
niaus krašto pažinimo pro
paganda. Daug kur iškabi
nami gražesni Vilniaus vaiz
dai, išleidžiama nemaža žy
mesnių Vilniaus krašto vie
tų aprašymų. Pirmiausia 

j tokia Vilniaus krašto pa- 
Buve toki laikotarpiai kadlžinimo Propaganda Lenki- 
iš priežasties Cooperienės W varoma_ per mokyklas, 
kerų Waldmanienę buvusi Wpdzia norėdama, kad mo- 
apakusi, suparalyžuota, ne-os mo'kmlai vasaros ato- 
galėjusi kalbėtti, miegoti, stogų metu daugiau Lanky- 
nei valgyti.

atsisakė. STO- 
AD-

tų okupuotą kraštą ir jame 
. | gelėtų ilgiau pagyventi, ties

. Buvo ir Waldmanas pą-|Lietuvos _ Lenkijos admi- 
sauktas tinnėjimui, ir jisnistracijos Hnija jsteige net 
atsimorė kelnepusę ir pa-|885 Lenkų stovyklas. Su. 
lore ant kojos nudeginimo|pranįame, kad jose sį0Vy. 
žymę kini esanti pasekmė-jk]audanla Lenkijos jaunuo- 
mis Cooperienes Ugniaka-jmenė dar labiau lenkins Vil- 
muo tų. . ... Į niaus kraštą. Į paminėtas

Palicijai dalykai nėra pil-i stovyklas jau suplaukė keli 
nai aiškus, bet tai proto sui? j tūkstančiai jaunimo iš Len- 
rimo dalykai. 'kijos> Tsb.

NUMATOMA KAD ŠIUOSE RŪMUOSE BUS 
LAIKOMI PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO 

POSĖDŽIAI

VAKŠUVA NIAUJASI
SU DANCIGU

Dancigas. — Varšuvos 
Lenkų valdžia susikivirčia- 
vo su Laisvo-Miesto-Danci- 
go valdžia muito reikaluose. 
Dancigas po karui buvo pa
darytas tarptautiška anga 
su kelio teise Lenkams į 
jurą.

Lenkai uždare savo rubė- 
žių į Dancigą kad niekas 
nebūtų iš ten įvežama į Len
kiją, ir konfiskuoja visus 
daiktus nuo kurių Dancigas 
nuėmė mutią. Mat, andai 
Dancigo Senatas patvarkė, 
kad Vokietijos produktai 
gali būti įvežami į Dancigą 
be muito, bet padvigubino 
muitą ant visų kitų produk
tų einančių į Lenkiją.

Lenkijos uždarymas kelio 
pervežimui reikmenų 
Lenkijos ir Dancigo 
ralyžavo Dancigo 
vaizbą, ir Dancigas 
prieš Lenkiją paipriešini- 
mus. Lenkija nori priversti 
Dancigą pildyti jos norus; 
bet Dancigas, vietos ir Vo
kietijos naziams agituojant, 
linksta linkui Vokietijos.

tarpe 
supa- 
uosto 
kelia

LEIDOSI GYVATEI 
ĮKĄSTI

Thomasville, N. C. — Ap- 
signklavęs tikėjimu į mal
das savo parapijonų, Camp
bell Holmes, “Holy Rollers” 
pryčėris, guli šu ištinusia 
ranka nuo gyvatės gylio.

Jis sakydamas pamokslą 
pasakė savo klausovams, 
jog jis tiek drūtai tiki, kad 
gali vartyti barškančią gy
vatę ir jį Viešpats apsaugo
siąs. Vienas parapijonų pa
davė jam barškančią gyvatę 
dėžėje; pryčerys įsinešė ją 
į sakyklą, ir iškėlęs ją ma- 
savo. Bet gyvate atsisuko 
ir kirto jam į delną. Da
bar jo gyvybei gresia pavo
jus; bet jis medi'kalės pa- 
gelbos neprisiima.

Lietuva Sutinka Rišti
Klaipėdos Klausimą

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

“Plain Dealer” Pavėlyjus----------- Vertė Nadas Rastenis.

Nazių Vokietijoje 
Darbininkams Blogiau

Berlynas. — Kaip rašo 
liam F. McDermott, “Plain Dea
ler” atstovas, kuris andai rašė 
iš Kauno, o dabar iš Berlyno, 
tai begyje dviejų ir pusės metų 
Hitlerio ir Nacional-Sovcialistų 
valdymo Vokietijos darbininkų 
algos žymiai sumažėjo o pra
gyvenimas pabrango. Darbi
ninkų algos 1929 metais buvę 
apie 31 markę į savaitę, o da
bar nukritę iki 22 markių Į 
savaitę. Reiškia, kai 1929 me
tais, imant abelnai, darbinikas 
gaudavęs apie $8.00 į savaitę,: 
tai dabar gaunąs tik apie $6.00 
į savaitę, kai pragyvenimas pa- Anglijos sutaikymui Italijos 
brangęs iki 25 nuošimčių. j su Etiopija.

TARSIS APIE TAIKĄ
Paryžius. — Rugpiučio 16 

d. čia rengiamos derybos 
tarpe Francijos, Italijos ir

statyti Kaune 1929 metais. Juose dabar yra teisingumo ministerijos įs
taigos ir paruoštos patalpos busimam Lietuvos Seimui. Deja, šiuose rū
muose pirmuosius ilguosius pasėdžius laikė ne Lietuvos seimas, bet juos 
po visą pasaulį pagarsino kariuomenės teismo posėdžiai, kuriuose buvo 
išnagrinėta 126 Klaipėdos Hitlerininkų byla, sukėlusi Vokietijos audrą 
prieš Lietuvą. Kalbama, kad šiuose rūmuose kelis posėdžius turės ir 
pirmasis pasaulinis lietuvių kongresas. Tsb.

NUBAUSTIEJI HITLERI
NINKAI GAILISI SAVO

NIEKŠINGŲ DARBŲ
Kaunas. — Lietuvos ka

riuomenės teismo nubaus
tieji valstybės išdavimo by
loje Klaipėdos hitlerininkai 
dabar sėdi Įvairiuose Lie
tuvos kalėjimuose. Vienas 
jų, sunkiai susirgęs žarnų 
uždegimu, Kauno sunkiųjų 
darbų kelėjimo ligoninėje 
mirė.

Šiomis dienomis du nu
baustieji — E. Domašas ir 
M. Šneideraitis — Lietuvos 
Prezidentui padavė pasigi- 
Jėjimo prašymus, prašydami, 
kad jiems bausmė butų do
vanota. Savo prašymuose 
abu nuteistieji gailisi niek
šingų valstybės išdavimo 
darbų ir pasižada daugiau 
politiniame gyvenime neda
lyvauti. Pažymėtina, kad E. 
Domašas buvo aršus hitleri
ninkas ir Klaipėdos krašto 
seimelio narys. Jis nubau
stas 4 metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Makso Šnei- 
deraičio malonės prašymą 
Prezidentas jau patenkino 
ir jam likusią bausmės dalį 
dovanojo. Tsb.

Kaunas, Lietuva. — Nėra to-
> kių ginčių tarpe Lietuvos ir Vo- 
• kietijos liečiančių Klaipėdos
> krašto padėti, kurių reikalu Lie- 
į tuva nebūtų prisirengus arbi-

truoti.
Lietuva mielai sutinka tų fak

tų gvildenimą ir sutinka kad 
jie butų išrišti ir išspreęsti be
šališko tribunalo.

Tas Lietuvos nusistatymo pa
reiškimas yra oficialis. Man 
jis buvo pateiktas žodžiu Lie
tuvos užsienio reikalų ministe- 
rio, Statsio Lozoraičio, kuris tu
ri teisę taip sakyti ir kuris ro
dos ką sako tą ir mano, nes jis 
sutinka kad jo pareiškimai gali 
būti skelbiami žodis i žodį.

“Jej Vokietija,” jis sako, tik
rai jaučia kad Vokiečių teisės 
Klaipėdoje paneigtos, kodėl ji 
nesikreipia į Tautų Lygą arba 
į Hagą. Lietuva laukia beėališko 
nagrinėjimo ir ji pagerbtų tokį 
bešališką sprendimą.”

p. Lozoraitis labai karingu 
neatrodė. Vokietijoje gauni im
presiją kad Lietuva yra įgimti- 
nai systematiškai karinga, kaip 
mažas kandantis taksys (ter
rier). Ištikrųjų, “žiaukiatakys” 
ir “kiauliašunytys,” tai yra kuo- 
prielankiausi Lietuvai bendra- 
žodžiai kuriuos randi Vokiečių 
spaudoje.

Epitetų Rinkinys
Kaune, jie padarė rinkinį epi

tetų teiktų Lietuvai bėgyje pa
starųjų kelių mėnasių Vokiečių 
kalbėtojų ir laikraščių 
čiau vieną tų nosiariečių. 
skamba 
than’o 
vvood’ą. 
įvairios 
sutrauka reiškia jog Lietuva yra 
karinga, plėšri ir šielstanti ma
sala.

p. Lozoraitis, kuris atstovau
ja Lietuvą jos reikaluose su iš- 
laukniu pasauliu, netraodė tam 
paveikslui tinkamu. Jis yra 
jaunas vyras, apie trysdešimts 
metų amžiaus, ramaus ir nepa- 
sišiaušusio budo, ir jis kalbėjo 
taikius žodžius po kuriais gali
ma buvo patėmyti jumurinis po
būdis.

Jis nediedlis ir tamsus, su 
panašumu j Slavą jo veide, kas 
ji atskiria nuo didumos jo ša
lies žmonių, kurie yra, man 
stebėtina, šviesaus Teutoniško 
budo. Jo veidas tvirtas ir jo 
smarkras rambus, veidas kuris 
primena veiklumą jausmų ir ga
lę tuos jasumus perduoti kiti
ems.

Man buvo sakyta kad jis bu
vo sumanytojas ir veiklus'kūrė
jas tos sutarties kuri riša Bal
tiko valstybes j bendrai 
geibstančią sąjungą. Išrodė ga
limu daiktu kad jis galėjo su
gebėti 
iš šių 
vimų.

P-
Francuzų kalba darj įspūdį lo
giškumo ir švelnaus taktingu
mo. Jis uoliai akcentvo Lietu
vos taikingumą ir norą susitar
ti.

Kam Lietuva norėtų karo? 
Ji tik daug pralaimėtų, nieko 
nelaimėtų. Jai daug patogiau

turėti gerus ryšius su Vokietija, 
ir Lietuva darytų viską ką save 
gerbianti, nepriklausominga tau
ta galėtų daryti sukūrimui ge
resnių ryšių.

Dabartinai ginčiai su Vokie- 
kaštuoja Lietuvai apie 

apie 
dieną, 
tokiai 
šaliai. 
Lietu-

Aš ma- 
Jis 

kaip George Jean Na- 
nuomonė apie Holly- 

Kolionės yra aštrios, 
ir iškalbingos, kurių

jas

atsilaikyti bile viename 
Šiauriniu kraštų korta-

Lozoraičio taisyklinga

• tija kaštuoja Lietuvai 
1 $1,000,000 (gal greičiau 

100,000 litų?—N.R.) į 
kas sudaro didelę sumą 
nedidelei ir neturtingai 
Ar atatinka manyti kad 
va auklėtų suirutę kuri jai taip 
brangiai kainuoja, arba, ar ga
lėtų kas manyti kad ji nedėtų 
visų astangų pagernimui tų są- 
ligų kurios veda prie tokių ne
pakenčiamų išdavų?

Tai tokiš yra oficialė Lietu
vos nuomonė apie Klaipėdos 
krašto padėtį, kuri yra tankiai 
skaitoma kaipo kugreičiausiai 
galiančia sprogti Europos para
ko sankyrova. Iš pasikalbėjimų 
su Lozoraičiu, su Juozu Urbšiu, 
vidaus reikalų vice-ministeriu, 
ir kitais Lietuviais, galima su
nerti Lietuvos pažiūrą gana 
nuodugnisi.

Nurodo Ekonoinini Sp<u«IimąL
Vokietija, kaip yra sakoma, 

vartoja visokiaropį ekonominį 
spaudimą prieš Lietuvą. Vo
kietijos žmonėms buvo uždraus
ta pirkti Lietuvos produktus. 
Didelis ir pelningas rubežiaus 
perėjimas tarpe Lietuvos ir Vo
kietijos tapo galutinai nutrauk
tas.

žemės vaisiai Lietuvoje yra 
pigus ir jos ūkininkai vežimais 
veždavo daugybę kiaušinių, svie
sto, vištų, ir viską kitą, per ru- 
bežių. Tilžės tiltas, tarpe Vokie
tijos ir Lietuvos, būdavo vienu 
iš užsikimšusiausių pereigų Eu
ropoje. Dabar Tilžės tiltas pli
kas; tik retkariais kas pereina.

Ne tik tiesoginė Vokiečių-Lie
tuvių vaizba pertraukta, bet dar 
Vokietija ir labai apsunkina Lie
tuvai vertelgauti su kitais kraš
tais. Lietuvos piliečiai turi daug 
vargo gauti perėjimo vizas j 
Vokietiją. Galingos Vokietijos 
radio stotys perkunuoja Vokie
čių propaganda j Lietuvos na
mus. Tie tai tik pakraikyti keli 
pavizdžiai Lietuvos ilgame skun
de prieš Vokietiją.

Kas atsitiktų, aš užklausiau, 
jei Vokiečiai suorganizuotų pu
čą Klaipėdos krašte? Apie at
saką galvojimo nebuvo. Lie
tuva gintų savo teises Klai
pėdos krašte visomis jos valdo
momis spėkomis. Ji apeliuotų 
į Tautų Lygą. Ji mano kad su
sirėmimai Klaipėdoje neišven
giamai reikštų pasaulinį karą.

Lietuvos užrubežinis nusista- 
timas pageidauja draugingų ry
šių su visomis šalimis, bet ji 
nenori perdaug susirišti vien 
tik su viena didele valstybe. Ji 
nepaleis savo sunkiai laimėtos 
nepriklausomybės virzdama vien 
tik tarnaite kokiai šaliai. Su 
kitomis Baltiko valstybėmis ji 
turi pirmuosius bendrus rei
kalus ir sutartis su jomis yra 
logiška ir bendrai gelbstanti.

Lietuvai labai reikia Klabič- 
dos krašto ir ruošto. Ji negalėttu 
egzistuoti kaipo pastovi šalis 
be šio uosto ir susisiekimo.kuris 
vingiuojąs! Nemuno upe.

(Tąsa ant 3 lapo) j
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BALTIMORE, MD.
■ Andai Unijistas laikraščiuose 
kitus vietos korespondentus ir 
kartu mane pabarė už nerašinė- 
jimą j laikraščius. Skaitant 
man tą pabarimą apėmė piktis, 
ir nejučiomis žiuriu kad jau 
mano usidegata pipkė ir rūko
ma. Kaip jau patėmijau kad 
mano pipkė rūksta, tai ir rū
kiau. Rukiau ir galvojau. Man 
pasirodė, kad jau dabai- ir ko
respondentų netokis gyvenimas 
kaip būdavo. Būdavo kitaip.

Seniau musų žmonės gyveno 
vienoje kaimynystėje; visas ju
dėjimo buvo čia pat. Prade
dant su nosių daužymu ir bai
giant kulturinais darbais kai
mynystės gyvenimas virti-virė 
visokiomis įduomybėmis, nepa
prastumais. Tada ir korespon
dentui buvo tiek darbo, kiek 
kaukui davatkų tarpe. Dabar- 
gi, Lietuviai išsibalaškė po visus 
miesto kraštus—ir sužinok tu 
kur kas dedasi 1

Apart, dabar jau ir korespon
dentai turi būti “versitetus” 
baigę, ir turi žinoti ką rašyti ir 
ko nerašyti. Parašysi, tai ir 
mokėk $5,000.00. O kai kore
spondentams nepatogu įsikor- 
poruoti, parduoti šėrus, ir su
kelti kapitailą bausmių mokė
jimui: tai gauk tu tuos $5,000 
šiais laikais.

Bet kas gi dabar Baltimoreje 
dedasi?

štai ką nugirdau: Petras Ro- 
kuiža, vietos valgomųjų daiktų 
krautuvininkas, drūtai serga.

Petras Weisengoff seniau čia 
turėjo su keliais kitais Lietu
viais nemažą drabužių siuvyk
lą. Keli mėnasiai atgal tarpe 
jų iškylo nesusitarimai, ir nuė
jo teisman perskiras daryti. 
Teismas pripažino kad persky
ros reikalingos, ir kad siuvykla, 
verta kelių dešimčių tūkstančių 
dolerių, butų parduota urmu. 
Urmui artėjant, Weisengoff 
rengėsi urme konkuruoti; bet 
verauzininkas-žydas jam prisa
kė urme nesirungti, nes jis 
žydas, pigiau jam tą siuvyklą 
nupirksiąs ir siuvyklai darbo 
duosiąs: gi kitems kumpanams 
sakė tą pati. Atėjo urmas, ir 
Weisengoff ir kiti kumpanai 
nesivaržė,—ir žydas nupirko tą 
siuvyklą už kelius tūkstančius 
dolerių. Kai žydas nupirko, tai 
visus kumpanus, ir patį Wei
sengoff, išprašė iš siuvyklos lau
kan, ir pasakė kad siuvykla yra 
jo, žydo.

Weisengoff patraukė žydą 
teisman kaipo savo agentą, pir
kusi siuvyklą dėl Weisengoff, 
ir laimėjo bylą, žydas, vienok, 
dar apeliavęs.

Andai viena moteris nutem
pė savo vyrą, P. L., teisman ir 
pareikalavo alemonijos. Vyras 
ne ką uždirba, bet priteisė mo
kėti žmonai $15.00 į savaitę.

Negerai nei vedusiam nei ne
vedusiam 1

Ant. Kurelaitis.

P ARSIDUOI) A K R A UTU V Ė
Ant Franklin Blvd, cash grosernė 

ir mėsos parduotuve, garantuojama 
$000 Į 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.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

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

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

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

SHENNANDOAH, PA.
Darbai

Pas mus sutabdė visus C.W.A. 
darbus ir liko darbininkams nei
šmokėta algų iki $80,000.00 do
lerių. Pašalpą dar teikis, o su 
darbais, tai jei gaus pinigų 
viešiems darbams, tai gal kada 
pradės dirbti. '

Reading kasyklos dar keturios 
dirba ncperblogiausiai, o kitos 
visai mažai. Lehigh Valley 
beveik visai šią vasarą nedir
ba; dirba tik 3-5 dienas ant 
mėnasio. Kiti darbininkai kiek 
dirbdami gauna pašalpos. (Aš 
pats turėjau gauti pašalpos.)

O Gilbertono kasykla dar ne
dirba nuo sprogimo laiko, ir 
teismas Harrisburge priteisė 
kad kompanija turi visiems dar
bininkams buvusiems kasyklose 
laike eksplozijos turi sumokėti 
po $1,000.00. Visą seną valdy
bą išmetė, išrinko naują, o tos 
kasyklos superintendentą sua
reštavo, ir paleido tik po kau
cija. J.B.

SCRANTON, PO.
Nujas Kunigas

Scrantono Tautiųė Parapija 
susilaukė naujo klebono, Kun. 
Žukausko, kuris vos tik užėmė 
vietą ir tuoi pradėjo veikti. Jis 
jau mokina vaikučius rašyti ir 
sakityti Lietuviškai ir bendrai 
darbuojasi Lietuvių tarpe. Visi 
parapijonai džiaugiasi sulaukę 
tokio darbštaus kunigo ir linki 
jam kuogeriausių pasekmių.

Senas Juozas.

PHILADELPHIA, PA. 
žodis Penn. Lietuviams.

(Prisiųsta)
Kun. A. M. Milukas nuo šių 

metų liepos mėn. eina kapelio
no pareigas vasarnamyje tarp 
Roslyn ir Manhasset. Jo ant
rašas: Rev. A. M. Milukas, St. 
Francis Home, Roslyn, L. I. N. 
Y.

Kaip jau visiems žinoma, 
pirmiaus išleidę kun. A. Miluko 
paskaitų didžiumą knygose: 
■‘Amerikos Lietuvių Pirmieji 
Profesijonalai” (2 tom.) ir 
“Amerikos Lietvių Kronika”. 
Jaber pradėjome leisti likusias 
jo paskaitas (Pennsylvanijos, 
New Yorko, New Jersey, taipgi 
Jhicagoje laikytas) atskirose 
knygelėse, kurias užvardinome 
‘Apie Peninsylvanijos Lietu
vius” (toje valstijoje gyvena 
apie 300,000 musų tautiečių).

Idant tose knygelėse (bus jų 
keletas) butų pilniausiai nupie
šta musų kūrybinio ir kultūri
nio gyvenimo istorija, labai gra 
žiai prašome visų tų vietų lie
tuvių suteikti mums savo kri
tikas ar pastabas, jei ką rastų 
paskelbta netikroje ar nepilnai 
atatinkamoje šviesoje aprašyta. 
Birželio mėnesio “žvaigždės” 
žurnale ir sekančiame numery
je, kuriuodu po kritikui patai
syti sudarys pirmąjį tomą, kur 
yra paminėta vien šenadorio ir 
jo apygardos (Mahanoy City) 
pirmųjų 20-ies metų istorija 
(1868-1888), užimanti per šim
tą puslapių.

Visas pasargas galima siųsti 
“žvaigždė”, 3654 Richmond St., 
Philadelphia, Pa., arba kun. 
Milukui, kuris apsiėmė prižiū
rėti paskutinę korektą.

“žvaigždė”.

Labiausiai deginanti ugnis yra 
moteries melas.

Arėjas Vittkauskas.

Jos. Konecnig
(Buvusioj Lazicko vietoj) 

JEWELER
Parduoda Deimantus, žiedus, 

Laikrodžius, Laikrodėlius 
RADIO SETUS IR TUBES

Taipgi atlieka visokį taisymą 
6107 SUPERIOR AVE.
Arti E. 65th Street

PARSIDUODA ŪKIS
Parduodu savo ukj, 440 akru že

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

A EASINAVIČIUS — Box 92
Karlsruhe, North Dakota.

KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN. N. Y.
Didelė Dovana Lietuvai

Kun. S. J. Draugelis, kuris 
keli metai atvyko iš Lietuvos, 
nuo savo atvikymo iki šiol rin
ko Amerikos Lietuvių statisti
kos žinias: surašinėjo Amerikos 
Lietuvių draugijų, organizacijų, 
ir visomeninio gyvenimo žinias, 
ir rinko paveikslus. Jis surinko 
daug statistinių žinių ir į 385 
visokių paveikslų. Dabar Kun. 
Draugelis išvyko Lietuvon, Lie
pos 3 d., laivu Europa. Savo 
vietoje Kun. Draugelis laikinai 
paliko Kun. Zolpį.

Kun. Draugelis tą visą statis
tikos ir paveikslų rinkini nuvežė 
Lietuvon. Lietuvoje jis prabus 
porą mėnasių.

Kelionės dokumentus ir lai
vakortę parūpino Kun. Drauge
liui Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos Amerikoje Pirmi
ninkas, p. Juozas Ambraziejus.

Kor.

Lietuvos Daina Atstogose
Radio klausytojams ir muzi

kos mylintiems pranešama kad 
Lietuvos Daina per sekančias 
dvi savaites pertraukia savo ra
dio programas iš stoties WLWL, 
suteikimui progos savo daini- 
ninkams-ems atostogauti.

Pirma po atostogų programa 
bus perduota oro bangomis, kaip 
visados, penktadienį nuo 7 iki 
7:15 vai. vakare, Rugpiučio 23 
d., is stoties W L W L, 1100 
kilocycles, New York. Lietuvos 
Daina taipgi ruošiasi prie ru
deninio koncerto, kuris įvksta 
Rugsėjo 29d., Labor Lyceum 
salėje, Brooklyn, N. Y.

J. Antanavičius, 
Pirmininkas

AKRON, OHIO 
Trumpos žinios

Apsivedė Benis surblis. Veda 
svetimtautę.

Susirgo Alfonsas žintelis. Gy
dosi miesto ligoninėje. Linkė
tina. greito pagijimo.

Jaunus Belečkius atlankė gar
nys, ir dovanojo gražų sūnelį. 
Toliaus skrizdamas tas pats gra- 
nys sustojo prie Birutės gat
vės pas pp. Gelažauskus—Ge- 
lažauskienė seniau buvo gerai 
žinoma Jurašienė—ir jiems pa
liko gražią dukrelę.

Nežiūrint blogų laikų, granys 
atlankė net dvi šeimas vienu 
kartu.

Pas p. Bartkų atstogų laiku 
atsilankė iš Chicagos jo myli
ma sesutė, poni Veronika Bal
sienė. Savaitę pasivėšėjusi ji 
Rugpiučio 2 d. iškeliavo namo. 
Čia būdama ji aplankė ir pp. 
Gari jonus, K. Pruspoliauskius, 
L. Lipinskius, ir kitus.

Lankėsi iš Clevelando p. A. 
Bartkus su p-le T. Babarsakite 
pas brolį, K. Bartkų.

Kalnas.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 

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

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN.
žiiiui » urn iruim■■■■m jbi jjm u., iwj w w

WILKELIS FUNERAL HOME 
Licensed Funeral Director

65.22 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo 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- R 
derniškas.

HEnderson 9292 B
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YOUNGSTOWN, OHIO
Jauk tik pora dienų liko iki 

Jaunų Lietuvių Socialio Klubo 
piknikui, kuris Įvyks Sekma
dienyje, Rugpiučio-August 11 
d., Pečiulio Ūkyje, tai jau laikas 
visiems prisirengti jame daly
vauti. Tai bus ben piknikas! 
Tikrumoje, tai bus Youngstow- 
ne istoriškas įvykis, šiame pa
rengime bus progos pamatyti 
kas nematyta ir išgirsti kas 
negirdėta. Tai visi, seni, jauni, 
dideli, maži, ir kitoki ir kitokios 
dalyvaukite. Čia bus K.J.M., 
Hank Hollish su jauna žmonele, 
ir jo brolis Petrelis, kurio dar 
jokia žaidraakė į kilpas ne
pasigavo. Be to, bus linktynės, 
šokiai ir liuluojanti muzika ne
paprasto masto. Bus visiems 
gera proga susieit, pasilinks
minti ir pasižmonėti.

Vietinis.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

REGĖJIMO TAUPYMO 
TARYBA

Regėjimo Taupymo Taryba 
tęs savo darbą sutaupymui žmo
nių regėjimo sulyg dešimties 
metų plano Tarybos tik pas
kelbto pirmame metiniame ra
porte.

Ši organizacija yra pirmuti
ne savo rūšies visame pasauly
je, sukurta suvirs 200 civiškų 
ir profesionališkų vadų, vyrų ir 
moterų susiduomėjusių taupy
mu šalies žmonių regėjimo.

Tikslas ir planai Clevelando 
grupės buvo kopijuoti begyje 
metų net 79 kitų miestų Su
vienytose Valstijose ir net ke
liuose kituose kraštuose.

Vietinės Regėjimo Taupymo 
Tarybos pirmininku yra p. H. 
B. Dates.

Šį užmanymą parėmė ir teikia 
atktyvišką pagelbą Clevelando 
Medicinos Akademija, Sveikatos 
Taryba, Ligoninių Taryba, Ne
regių Tarybą Moterų Klubų 
Federacija, Tėvų ir Mokytojų 
Sąjungą, Skautai, ir daug mo
kykla. kolegijų, universitetų šio 
distrikto.

Savo raporte Taryba kompli- 
mentavo tris pirmininkus spe
cialių komitetų už Tarybos at- 
siekimus: William Ganson Rose. 
Pirmininką Kalbėtojų Komite
to ; Rodney C. Sutton,' Pirminin
ką Garsinimo Komiteto, ir W. 
J. Raddatz, Pirmininką Plana
vimo ir Programo Komiteto.

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTO.TAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
liekamas greitai ir prieina

momis kainomis.
Dabar laikas pradėti popie- 
riuoti arba maliavoti kamba
rius iš vidaus ir namus iš- 
lauko. Reikale telefonuokit 
arba parašykit atvirutę, o aš 
pribusiu ir duosiu apkaina- 
vimą. Antrašas;

966 IDA STREET
Telef: ENd. 0981

VALDŽIOS PELNAS Už 
GĖRALUS

Washington. — Apskaitliuota 
kad nuo atšaukimo gėralų pro- 
hibicijos valdžia gavo pelno už 
leidmus ir taksus jau virš bili
jono dolerių.

PAIEŠKOJIMAS 
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
paieško:
ŠATKAUSKO, Juozo. Kilęs iš 
Kurklių miestelio, . Ukmergės 
apskr. Išvyko į Airieriką 1912 
m.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.

Paieškau savo brolio Kazime- 
ro BagdononBagdarįavičiaus, se
niau gyvenusio 1801 Magnolia 
st., South Bend, Ind. Nuo jo 
nieko negirdėjau nuo 1929 me
tų. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu ji atsišaukti, arba kas apie 
jį ką žino man ''parašyti: Vin
cas Bagdanavičius, Banco Ho- 
landes de la America Bme Mit
re, 300, Esg 25 de Mayo, Bue
nos Aires, Argentina.

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių moderniškas 2 

šeimų namas šiaurėn nuo St. 
Clair, į 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

VISOKIOS j 
APDRAUDOS-INSURANCE j 
reikalais kreipkits pas manei 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) Į 
patelefonuokit del paaiškinimų | 

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

C. F. Petraitis
6702 SUrERIOR (viršuje) 

Telef. IIEnd. 5699
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| VISOKIOS CHICAGOS ŽINIOS J
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Dariaus - Girėno Paminklą Nudengus

CHICAGO — Dariaus-Girėno 
paminklas Chicago miesto sode 
Marquette Park jau užbaigtas 
ir 28 dienoj Liepos prie didelių 
ir įspūdingų iškilmių tapo ati
dengtas. Paminklą pašventė Lie
tuvis Vyskupas, Teofilius Ma
tulionis, kuris tam tikslui spe- 
ciališkai atvyko iš rytinių val
stijų. jam patarnavo buris Lie
tuvių kunigų: Jakaitis, Vai
čiūnas, Albavičius, Baltutis, 
Skripka, Mačiulionis, ir kelia- 
tas kitų, atvykusių iš kitų kolio- 
nijų.

Iškilmėse dalyvavo devyni A- 
merikos Legiono postai tame ir 
Dariaus- Girėno Lietuvių pos
tas, taipgi Lietuvių moterių le- 
gioninkių skyrius Augzilirija, 
trys militaribki benai, skautų 
bubnų korpsuai, visa eilė Lie
tuviškų draugijų ir trys orlai
viai. Visa šita paroda su savo 
ženklais"," uniformose ir blizgan
čiose helmose, orlaivių lydima 
prie paminklo atėjo gatvėmis: 
Western, 38 ir California. Prie 
paminklo jau buvo susirinkę 
Lietuvių tūkstantinės minios, o 
paroda savo Įspudingumu pa
traukus kitas minias sukvietė. 
Ypatingą Įspūdį sudarė parodo
je pulkas merginų, pasirengusių 
Lietuviškais drabužiais ir pa- 
spuošusių Lituvos spalvų kas
pinais, jų dviem nešant vaini
kus, kurių vienas buvo raudonų 
rožių, tai nuo Lietuvių Piliečių 
Lygos (vainikai sudėta prie pa
minklo papėdės priešakyje).

Tokiu budu prie paminklo su
sirinko daug tūkstančių žmonių, 
kurių galėjo būti virš 30,000; 
Hearsto laikraščiai aprašydami 
iškilmes, apskaitė žmonių mini
as iki 75,000 bet (ai skaitlynė 
buvo gal perdėta.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

WENIAME5I® MA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją
Laivakorčių kainos Trečia klase

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

J. A. V. mokesčiai atskirai — 

Laivu Išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM. Rueniučio 17 
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Dariaus - Girėno Paminklo Fondo valdyba, komisijos, 
aukų rinkėjos ir kiti darbininkai.

Programą išpildė militariški 
benai ir skaitlingas, muzikos 
profesoriaus A. S. Pociaus di
riguojamas 12 Liet, parapijų 
jungtinis choras. Pripažinti rei
kia, kad muzikos ir dainų pro- 
grame buvo duota permažai, ta
čiaus atsižvelgiant į dienos kar
štį, tas trukumas liekasi patei
sinamu ; saulės karštis, žmonių 
minių spaudimasis ir tvankas 
vargino labai programo daly
vius ir todėl jis ilgiau užtrukti 
beveik negalėjo. Antras truku
mas vertas pastebėjimo tai, kad 
dviejų firmų aptarnavmas gar
siakalbiais, šį kartą buvo begalo 
silpnas.

Svetimtaučiai labai stebėjosi, 
kad Lietuviai sugebėjo tokias 
iškilmes surengti, stebėjosi kad 
Lietuvių taip daug yra, kad 
moka taip gražiai pasirodyti, 
kad taip įtekmingi, jog jiems 
patarnauti atėjo Amerikos Le
gionai net iš Harvey, Sheridan 
ir tt. Stebėjosi n’et ir iš to, kad 
Lietuviai turi savo vyskupą. ... 
Jų išrokavimu, toks augs tas 
dvasiškas autoritetas gali but 
Lietuvoj ,bet kad jis galėtų ras
ens šioje šalyje, to jie niekad 
nesitikėjo.

Abelnai kalbant, Dariaus- 
Girėno paminklo atidengimo iš
kilmės sukėlė didelį entuziazmą 
netik pačių Lietuvių, bet ir sve
timtaučių tarpe. Tai buvo tik
ra demonstracija, Chicago  j Lie
tuvius plačiai išgarsinusi. Ang
liška spauda nesigailėjo vietos 
savo skiltyse aprašymui tos 
dienos išiklmių, parodos ir Lie
tuvių vardo, visa tai rodant gy
vu žodžiu ir paveikslais.

Darbas Užbaigtas
Dabar paminklo statymo dar

bas skaitosi jau užbaigtas. Tą 
darbą įtemptai Dariaus-Girėno 
paminklo statymo fondo komi
tetas dirbo per du metu. Tai 
buvo didelis, sunkus, ir daug 
šalto galvojimo reikalaująs dar
bas. Užtai komitetas sunkiai 
dirbęs dabar atsikvepia. Tiesa, 
jo darbas dar galutinai neuž
baigtas, nes dar trūksta šiek- 
tiek pinigų apmokėjimui už pa
minklą. Sulyg sutarties, trūks
tant pinige užmokėjimui visos

NEBŪK 
ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilini:}, 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 Agentu 
J. SKINDER Dept C

Box 54 - j. Universal, Ind.

suderėtos už darbą sumos, pa
minklas negalėjo būti atideng
tas minėtą dieną, tačiaus komi
tetas nenorėdamas visuomenę 
suvilti, sugebėjo nepriteklių 
apeiti kitais keliais, ir savo pri
žadą išpildė. Dabar jam reiks 
dar padirbėti, kad likusią skolą 
išlyginti.

Komitetas per du metu sun
kiai dirbęs, dabar užmiršta visas 
sunkenybes, ir džiaugiasi, kad 
su visuomenės pagelba jie suge
bėjo savo darbą baigti, kad ga
lėjo ištesėti tai ką buvo žadėjęs 
kad savo prižadais nieką nesu- 
vylė. šis komitetas dar turi 
teisę savo darbu pasididžiuoti 
dargi todėl, kad jis pastate 
Chicago sviešoj.vietoj pirmutinį 
Lietuvišką paminklą. Nors Lie
tuviai Chicagoj gyvena jau nuo 
labai seniai, nors Lietuviė čia 
gyvena didelė daugybė, tačiaus 
ikišiol Lietuviai buvo atsilikę 
nuo Slovakų, čekų, Lenkų ir 
kitų ateivių, kurie miesto par
kuose savo didvyriams pamin
klus turi jau seniai pastatę. Da
bar Dariaus-Girėno paminklo 
statymo komitetas tą Lietuvių 
atsilikimo spragą užpildė, ir 
ačiū jam, Chicagos Lietuviai 
gali pasididžiuoti.

Dariaus-GiNjno paminklo ko
mitetas pajiegė taip didelį ir 
girtiną darbą nuveikti todėl, kad 
jis turėjo visuomenėj pritari
mą, gavo iš visuomenės pagel- 
bą, o kas svarbiausia, tai kad 
buvo tvarkiai ii- išmintingai or
ganizuotas. Jis buvo išsildali- 
nęs į paskirus departamentus, 
kurių kiekvieno priešakyj sto
vėjo išmintingi viršininkai, ku
rie tvarkė savo departamentą, 
dirbantį sau paskirtą darbą.

R. A. Vasalle - Vasiliauskas.
R .A. Vasalle-Vasiliauskas iš 

profesijos advokatas. Jis Dari
aus-Girėno paminklo fondo vy- 
riausis pirmininkas. Jis akyvai 
sekė visą darbo eigą, dabojo 
visą veikimą, ir valdybos susi
rinkimuose išsireikšdamas savo 
opiniją, davė patarimus, ir jei 
matė reikalą, ėmė iniejatyvą, ir 
kaip pirmininkui pritinka, jei 
susirinkimas tai priėmė, jis da
bojo, kad tai butų vykdoma. 
Ačiū jo šaltam protavimui, vis
kas komitetui sekėsi ir visas 
darbas yrėsi pirmyn be truk
dymų, apeinant visas kliūtis, 
kokių taip dideliame darbe ne
galima nesusitikti.

B. F. Simons-Simokaitis.
Bronius F. Simons-Simokai

tis iš profesijos yra elektrotek- 
nikos inžinierius. Jis Dariaus- 
Girėna komiteto I Vice- Pirmi
ninkas. Gimė Griškabūdžio vals
čiuje, Mariampoles apskrityje. 
Į Ameriką atvyko būdamas 12 
metų amžiaus. Tarnavo Su
vienytų Valstijų kariumenėje, 
dabar yra vyriausiu inžinierium 
Simon-Saw korporacijoj.

(Tąsa ant 5 lapo) —

Liepos 19. — Sudiev Cleve- 
landas 1 Penktadieno vakare, 
apie 4 vai., palydi mane į gelž- 
kelio stotį mano žmona, pp. 
Salasevičiai ir Povilas Vasiliaus
kas, ir kai traukinin sėdau, 
Cleveland© miestas palengva 
pradėjo nykti užpakalyje, iš
važiavau į laukus kuriais kelias 
eina Youngstowno linkui, na ir 
tuo pačiu kartu New Yorko 
linkui.

Paskutinius žmones Clevelan- 
de tą pAčią dieną mačiau sekan
čius: Joną Brazauską, Adv. Na- 
dą Rastenį, Kazį Stonį, Petrą 
Muliolį ir pagaliau tuos kurie 
mane išlydėjo į stotį.

Oras buvo taip karštas- kaip 
tik galima vasaros laiku tikėtis, 
ir manau sau, vagone reiks iš
kepti. Bet visai kas kita: pa
tyriau kad dabar traukiniai jau 
kitaip pertsaisyti, ne taip kaip 
prieš kelis metus kada važinė
jant buvo. Dabar traukinių 
vagonuose yra taip vadinama 
oro nustatymo (air condition
ing) sistema ir oras viduje toks 
vėsus ir smagus kad važiuok 
ir džiaugkis, vasaros karštis 
visai nejaučiamas iki neišlipi 
iš vagono.

Laukai visur matėsi įvairiame 
stovyje. Nuo Cleveland© gana 
toli į rytus vis'prasti laukai ir 
maži ūkiai, bet įvažiavus į 
Pennsylnaviją pamatai didesnių 
ūkių, tik tada gali suprasti kaip 
ir iš kur miestai gauna maisto, 
nes jie patys “nei sėja nei pjau
na.”

Kviečiai visu keliu matėsi jau 
nukirsti, kitur jau ir nuvežti, 
nes mat Amerikoje šiek-tiek 
anksčiau nukertama negu Lie
tuvoje. Kornai gi ir kiti vėly- 
besni augalai dar tebažaliuoja.

Tą naktį į traukinį įlipo dau
giau žmonių, iš kurių nugirdom 
kad toje New Yorko dalyje, po 
didelio karščio, užėjo smarkaus 
lietaus ir perkūnijos, upėse kilo 
net pusėtini potviniai, tik kiek 
mažesni negu pora savaičių 
pirmiau buvo, kada pridaryta 
baisių nuostolių.

Liepos 20. Išbundu labai 
anksti ir imu dairytis pro lan
gą pamatyt kur esu. Dar nuo 
New Yorko gana toli, dar apie 
trys valandos kelio, taigi galiu 
sėdėti ramiai, ši rytinė Ameri
kos dalis kitokia negu apie mus 
Ohio valstijoje: čia kalnuota. 
Anksti rytą kalnuose pasklidęs 
rūkas, nepažinsi: ar giria ar 
vanduo. Tik kaip kada išlendi 
iš ūkanų ir pamatai tai kalną, 
tai upę, tai medžius.

Manau sau, musų “oro karžy- 
gis” tokiame ore dar negalės 
išlėkti, taigi nuvažiavęs į New 
Yorką apsilankysiu Floyd Ben
nett airporte ir pamatysiu gar
sią “mokslišką” “Lituaniką II” 
ir jeigu kokios, pajuokausiu su 
Vaitkum, pasisiūlydamas kad 
mane parvežtų į Lietuvą į Kon
gresą. Tačiau kaip nuvažiavau 
į patį New Yorką patyriau kad 
prie “Lituanikos II” slaptai lai
kosi ir ją sergsti pats Grigai
čio gizelis Vaivada, kuris nie
kam New Yorke, nesirodo. Ma
nau sau, nuvažiavus į airportą, 
ten pasirodžius, jeigu paskui 
Vaitkus savo “mokslišką pabū
klą” sudaužytų man butų bėda, 
visi sakytų kad aš pripyliau į 
motorą plieno druožlių ir sym- 
rio dulkių, kaip prieš kelis mė
nesius buvo padaryta Willie 
Postto lėktuvui, apie ką taip 
gausiai “Naujienos” rašė.

Atvažiavęs į New Yorką pir
miausia nuvykau į švedų Ame
rikos Linijos vyriausį ofisą, ku
rių laivu Gripsholm į Lietuvą 
plauksiu, apsirūpint laivakorte 
ir kitais reikalais ir pasimatyti 
su tos linijos Lietuvių tarnau
toju V. P. Mučinsku.

New Yorkan atsilankius po 
kelių metų mačiau vėl daug nau
jų milžiniškų budinkų, kurie 
kaip grybai dygsta. New Yorke 

perdaug žmonių kad depresija 
jaustųsi. Jeigu ją jaučia tai gal 
paprasti žmoneliai, gi dideli biz
niai jos visai nepažysta. Apsi
dirbus švedų Amerikos Linijos 
ofise, važiuoju į SLA. įstaigą 
pasimatyti su štabu ir su Tėvy
nės redaktorium p. Vitaičiu, su 
kuriuo tenka į Lietuvą tuo pa
čiu laivąu plaukti. Ponas re
daktorius galutinai liko išrink
tas į kongresą važuoti, bet vis 
dar nežino ar gaus pinigus.... 
Tai ir komedija: didžiausia A- 
merikos Lietuvių organizacija o 
taip betvarkiai prie to darbo 
eina, išrodo kad vieni nori siųsti 
delegatą, o kiti tam priešingi ir 
net nepasirūpina pinigus pri
siųsti, kad žmogus žinotų ar 
rengtis kelionėn ar ne.

Po pieų Brooklyne jau su
rengta tautininkų konferencija 
ir iš New Yorko reikia vąažiuo- 
ti posėdžiauti.... žmogus nei 
kiek negali pasilsėti. Iš Cleve- 
lando turėjau važiuoti tiesiog į 
Washingtoną, kur mane kvietė 
Lietuvos Pasiuntinybės Reikalų 
vedėjas Dr. Mikas Bagdonas, 
sakė nori mane matyti asmeniš
kai pirm išvažiavimo į Lietuvą, 
'taigi buvau nusistatęs važiuoti į 
New Yorką per Washingtona. 
Bet prieš ižvažiavimą gaunu 
telegramą iš New Yorko nuo 
Jono Valaičio kad pribūčiau į 
konferenciją, ir turėjau atidėti 
į Washingtoną važiavimą, o 
skubėti į New Yorką, nes dvi 
dienas ten bus Inž. B. F. Simo- 
kaitis iš Chicagos, taigi pasi
tarsim bendrais tautiniais rei
kalais. Na ir prasidėjo pasita
rimai, kurie tęsėsi dvi dienas, 
Liepos 20 ir 21, ir aš net užmir
kau apvaikčšioti savo gimta
dienio sukaktuves Liepos 20 die
ną. ...

Atvažiavus į New Yorką pra
sidėjo lietingas oras ir sykiu 
karštas; nors lyja bet šiluma 
nepraeina.

Didelis “Surprizas”
Liepos 22. Apsidirbęs su kon

ferencijomis, šiandien važiuoju 
į Washingtona, nes davęs žedį 
Dr. Bagdonui kad atvažiuosiu, 
■nenorėjau mainyti, nors ta kelio
nė į konferenciją ir paskui gry- 
žimas į Washingtoną padarė 
man $16 iškaščių, reiškia tiek 
atitraukė nuo mano kelionės į 
Lietuvą pinigų.

Važiuoju į Washingtoną visai 
kita Amerikos dalimi, kuria dar 
nesu važiavęs ir kurios visai 
nepažystu. Kaipo į Amerikos 
sostinę, traukiniai ten eina labai 
greiti, trunka apie 4 valandas 
nuvažiuoti: reikia važiuoti per 
Elizabethą, Philadelphia, Wil- 
mingtoną ir Baltimorę, dabarti
nio Dirvos redaktoriaus Adv. 
Rastenio buvusį miestą.

(Bus Daugiau)

i Dviejų Metų Sukaktuves į 
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1935 metai yra itin reikšmin
gi. Nepriklausomos Lietuvos 
laikinojoj sostinėj Kaune Rug
pjūčio 11-17 d. įvyksta I-asis 
Pasaulio Lietuvių Kongresas, 
kurio netu bus nustatytos gai- 
rėš tolimesniam Lietuvos visuo
menės ir pasaulio Lietuvių išei
vių bendrabarbiavimui.

Tų didžių įvykių proga, Ne
priklausomos Lietuvos jaunimas 
džiaugiasi galėsiąs geriau pažin
ti išeivius Lietuvius, jų gy
venimą ir rasti daugiau prie
monių ir sąlygų bendram kul
tūriniam darbui, iš kurio jauni
mas semia sau jėgų ir pasiry
žimo savo ateities uždaviniams 
įvykdyti.

Tų uždavinių esama labai 
svarbių. I-asis Pasaulio Lietu
vių Kongresas negali būti su
šauktas Vilniuje-Lietuvos sosti
nėje. Dar Vilnius tebėra sve
timų okupantų rankose ir Lie
tuviams Vilniečiams neišaušo 
laisvės rytas.

Jau meati, kai N. Lietuvos 
jaunimas be pažiūrų ir įsitiki
nimų skirtumų ryžosi priartin
ti Vilniaus atvadavimo valandą. 
Jis organizuotai atėjo į talką 
Vilniaus Geležinam Fondui, 
kurio tikslas:

Surinkti geležinį-atsargos ka
pitalą pavergtos sostinės ir Ry
tų Lietuvos žemių vadavimui, 
padėti Lietuviams Vilniečiams 
išsilaikyti prieš stiprią nutau
tinimo akciją, iškovoti tame 
krašte sau priklausančias tei
ses ekonominėj, kultūrinėj sri
ty j.

Prio Vilniaus Geležinio Fondo 
Centro Komiteto Kaune susidarė 
VGF Centro Jaunimo Sekcija, 
į kurią įeina jaunimo organi
zacijų centro vadovybių atsto
vai iš: L. Skautų S-gos, L. Sau
lių S-gos, JUR (Jaunųjų Ūki
ninkų Ratelių), L.T.J. “Jaunoji 
Lietuva” S-gos, L.K.J. “Pava
saris” S-gos, Vytauto Didžiojo 
Universiteto akademinio DULR 
skyriaus, V. D. Un-to akademi
nių grupių: Ateitininkų S-gos, 
“Neo-Lithuania”, Varpininkų S- 
gos.

Šios Sekcijos tikslas organi
zuoti kultūrinę VGF propagan
dą, platinti Vilniaus pasus ir 
Vilniaus ženkelius ir patraukti 
į šį darbą visą Liet, jaunimą.

Vilniaus Pasas tai ne papras
ta paveikslų knygelė su Vilni
aus miesto gražiais vaizdais. 
Jis turi daug gilesnę prasmę. 
Tai musų teisių į Vilnių sim- 
bolis-ženklas. Kas turi Vilniaus 
pasą-tas yra Vilniaus fronto 
karys, kas įklijuoja į Vilniaus 
pasą ženklelį, tas įgyja teisių į 
amžiną Lietuvos sostinę. Jis 
yra sostinės ir pavergtų Rytų 
Lietuvos žemių tamtikros dalies 
savininkas.

šiais metais laikinojoj sosti
nėj Kaune ir provincijoj mies
tuose, miesteliuose ir kaimuose 
buvo suruošti VGF Jaunimo 
Vajai, kuriems talką sudarė or
ganizuotas jaunimas.

VGF J. Vajai pavyko: gauta 
nemaža pajamų ir naujų VGF 
rėmėjų (įsigyjusių Vilniaus pa
sus).

Pradėjęs šį darbą nuo savęs, 
organizuotas N. Lietuvos jauni-
mas, tuo tikslu Susitelkęs į 
VGF C. Jaunimo Sekciją, visų 
čia pasirašiusių atstovų organi
zacijų vardu prašo visą Lietu
vių išeivių jaunimą ateiti į talką 
Vilniaus Geležiniam Fondui: 
suruošti pagal vietos sąlygas 
VGF jaunimo vajus su kultūri
niais tų vajų minėjimais, kur 
galima, paįvairinant programas 
paskaitomis, koncertais, dekla
macijomis.

Tegul nelieka nė vieno Lietu
vio išeivio, kuris neturėtų Vil
niaus paso ir nebūtų įklijavęs 
metams bent vieno Vilniaus žen
klelio. Tegul svarbus Lietuvių 
tautos reikalai sujungia tamp
riais ryšiais visą jos jaunimą. 
Tai yra musų kelias į naujus 
laimėjimus.

Visos išeivių lietuvių organi
zacijos, susivienijimai ir kitokie 
lietuvių organizuoti kolektyvai 
(mokyklos) prašomi pranešti 
VGF C. Jaunimo Sekcijai (Kau
nas, Duonelaičio 9a) apie savo 
dalyvavimą tame darbe (taip 
pat pažymėti vadovybių sąsta
tus, veikimo vietą ir kt).

A. Kupeikevičius,
Viln. Geležinio Fondo K-to at
stovas

V. Vrubliauskas-žvirblis, 
VGF K-to atst. ir Jaun. Sekc. 
Pirmin.

K. Majauskas, L. Skatutų 
S-gos atst.

VI. Kukučionis, L. šaulių 
S-gos atst.

Agr. VI. Tiškus, JUR atst.
J. Povilauskas, L.T.J. “Jauno

ji Lietuva” atst.
A. Valaitis, L. K. J. “Pavasa

ris” S-gos atst.
M. Ruseckas, akad DULR 

atst.
J. Giedraitis, V.D.U. ateitin, 

s-gos atst.
B. Nemickas, V.D.U. “Neo- 

Lith.” atst.
J. Balčiūnas, V.D.U. Varpi

ninkų s-gos atst.

LIETUVA SUTINKA RIŠTI
KLAIPĖDOS KLAUSIMĄ

(Tąsa nuo 1 lapo)
Klaipėdos jai reikalingumas 

gal perdidina jos nervavimąsi 
apie Vokietiją. Ji bijo Vokieti
jos užviešpatavimo Klaipėdos 
krašte ir ta baimė galbūt ją 
veda prie kaikurių nereikalingų 
spaudimų prieš Vokiečių mažu
mą. ‘

Vokietijai, iš antros pusės, 
nėra teritorialio reikalo turėti 
Klaipėdą, Bet Vokietija nenori 
kad vokiečiai po svetima kultū
ra gyventų, ir Vokiečiai gyven
anti Klaipėdos krašte patys bea- 
bejo tapo daugiau tautiškai pa- 
akstinti nuo Hitlerio iškylimo.

Tokiose aplinkybėse, susis
kaldymas ir įsieržinimas yra 
neišvengiamas.
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Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Rašo Tėmytojas

Iš šalies žiūrint—atrodo kad 
jau nepoilgo praisdės didelis 
mušis tarpe SLA. ir ESELAI. 
Karo bubnai jau graudžia, ka-

LYGOS LIGA
Tautų Lyga turėjo daug 

ligų, bet niekuomet jos silp
name, audringiame ir dar 
neilgame gyvenime tokia 
sunki liga nebuvo apsėdusi, 
kaip dabartine liga—Italo- 
Etiopijaitis. Net ir pasaulio 
dalykų geriausi žinovai 
klausia vienas kitą ir patys 
save, ar nepakirs liga Ly
gos?

Italija žengia į Afriką. 
Jie nė netvirtina kad ji tu
ri kokias teises prie Etiopi
jos. Ji tiesog pasauliu sako, 
kad jai Etiopijos reikia. Kai 
pasaulio spauda ir žmonių 
opinija išsireiškia kad tokis 
Italų žygis yra nepateisina
mas, tai Italai maž daug 
štai ką sako: Etiopija laužo 
savo su Italija padarytas 
sutartis, užpuldinėja Etio- 
pijiečiai Italiojos kolonijų 
Afrikoje parubežius. Jei 
mes laužome Kellogg’o su
tarti, tai juk pats Kellogg’- 
as, kuris tą sutarti sukurė, 
siuntė karuomenę Į Nikara- 
guą. Ar tada ką reiškė Kel
logg’o sutartis? Ar Japo
nijai bentką reiške tą su
tartis? Italija prisidėjo prie 
talkininkų pasauliname kare 
ant prižado kad jai bus duo
ta teritorijos Afrikoje ir 
Europoje, bet ji Versalėje 
nieko negavo. Italijai rei
kia Etiopijos, kaip Anglijai 
reikėjo Transvalijos ir jos 
aukso ir diementų kasyklų. 
Aglija pasiėmė Afrikoje ko 
norėjo. Tai kodėlgi Italijai 
negalima tą paty daryti? 
Suvienytos Valstijos užėmė 
Filipinų salas, Porto Rico ir 
kitas žemes. Anglija turi 
kolonijas, Francija turi ko
lonijas. Kodėl Italijai nega
lima jų daugiau turėti? An
glija nei kitos valstybes Ita
lijai akių neapdums! — Tai 
keli iš daugelio Italų ar
gumentų Tautų Lygai ir pa
sauliui.

Tautų Lyga ant sykio vis
ko negalėjo nuryti šiuo lai
ku, tai pavedė savo Arbi- 
tracijos Komisijai, ir nusky
rė laiką tai Komisijai re- 
portuoti dalykų eigą Rug
sėjo 4 d. Bet laikoma tiek 
mažai vilties kad ta Komisi
ja galės ką gero iki to laiko 
nuveikti, jog vis tiek Lygai 
reikės, Rugsėjo 4 d., tą klau
simą rišti. Lyga turės ar
ba liepti Italijai Etiopijos 
neliesti ir Italijai nuo tokio 
žygio sulaikyti, arba per
žegnoti Etiopiją, ir su ją ir 
visus Lygos principus, ku
rių apsaugojimui Lyga buvo 
sukurta. Kitais žodžiais, 
Lygai reikės- nuspręsti, Ar 
Europos politika daugiau 
sveria ar pasaulio taika?

Tuomet Lyga turės tuo- 
jaus reikalą išrišti, nes su 
pradžia Rugsėjo lietingas 
oras baigiasi Afrikoje, ir 
esti kuopatogiausia Italams 
kariauti. Derybos ir pasi
tarimai ir dabar eina, bet 
Italija nieko nelaukia: kuo- 
pilniausiai rengiasi karui— 
veža karuomenę ir karo 
reikmenis Į Afriką.

Mussolini jau turi Afri
koje 400,000 kareivių; tai 
daugiausiai Europos karuo- 
menės kaip kada yra buvę 
Afrikoje.

Ar Lyga — tribunalas be 
terptautinės policijos!—ga
lės Mussolinj sulaikyti nuo 
tokio žygio ir jo karuomenę 
iš Afrikos namo parvaryti?

“VIENYBĖ” RAŠO:
Amerikos lietuvių koloni

jos jau pradeda ruoštis atei
nančių metų SLA Pild. Ta
rybos nominacijoms, rinki
mams ir seimui.

Musų korespondento ži
niomis, šią savaitę SLA vei
kėjai New Yorke keletą die
nų tarėsi dėl naujo kandi
datų sąstato Į SLA Pild 
Tarybos narius. Kiek mu
sų korespondentui žinoma. 
SLA Sargybos komitetas 
nustatė šj kandidatų sąra
šą:

SLA prezidento vietai iš
rinktas kandidatuoti senas 
tautininkų veikėjas p. Jonas 
Tareila iš Waterbury, Conn

Viceprezidentu — advo
katas A. O. Šalna iš Bos
ton, Mass.

Sekretorium — M. J. Vi- 
nikas iš New Yorko.

Iždininku — advokatas J. 
S. Lopatto iš Wilkes-Barre 
Pa.

Daktaras kvotėjas — dr. 
S. Naikelis iš Chicago, Ill

Iždo globėjai: S. Mockus 
iš Boston, Mass, ir J. Valai
tis iš Brooklyn, N. Y.

Korespondento žiniomis, 
numatoma, kad šis naujas 
Pildomosios Tarybos sąsta
tas — be išimties visi tie 
žmonės, kurie laikosi nuo
monės, kad SLA turi gręžti 
prie pagrindiniu SLA prin
cipų ir tradicijų — rūpintis 
ne tik SLA materialine ge
rove, bet taip pat stengtis 
palaikyti ir rūpintis Ameri
koje lietuvių tautiniais rei
kalais ir, aplamai, lietuvy
bės išlaikymu.

SUPRAS
Gana jau vergavom daug amžių, 

Ir nešėme priespaudos naštą. 
Nūnai mes nuo priešų piktųjų 
Apvalėme gimtąjį kraštą.

Negryš tie laikai kruvinieji, 
Lietuvis daugiau nevergaus! 
Ir laisvės jam įteiktu kardu 
Jis priešus nuožmingus nubaus.

Jei žus, tai tik laisvas, su kardu, 
Nuožmiųjų kautynių laukuose, 
Tą žygį, kaip Žalgirio kovą, 
Poetai įamžins dainose.

Jei žus, tai tik laisvas Lietuvis, 
Ir žus tiktai gindams tėvynę, 
O priešai apleis musų kraštą 
Lietuvio jiegas išmėginę.

Supras kad čia gryžo senovė,
Ir priešams užžėlę takai, 
Kad kaimas ir ginas tikrieji 
Laisvosios tėvynės vaikai!

Jonas Morkūnas.

AR TU ŽINAI, MANO BROLI?
(“Margučio” Dainos)

Ar tu žinai, mano broli, 
Kaip tėvynė musų toli?
Už jurų-marių, vandenų
Tenai Lietuviai gyvena.

Ten žalios pievos žieduose, 
Ir vosilkėlės rugiuose....
O dobilėliai raudoni—
Kokia varsa jų maloni!....

Tenai lakštutė lakštuoja, 
Girioj gegutė kukuoja.... 
Ir čiulba-ulba paukšteliai, 
Tai žvengia bėri žirgeliai.

Graži tavo gimta šalis, 
O tu ją užmiršai suvis, 
Išsižadėjai jos kalbos, 
Vaikus mokai tik svetimos.

Atbusk, Lietuvi, pagalvok!
Ir savo vardą paguodok!
Mokinkis iš kitų tautų
But kulturingu ir gerbtu!

KOMUNISTAI PRIPA-
ŽYSTA MEILĘ IR 

ŠEIMĄ
Sovietų Rusijos carai iš

syk norėjo išnaikinti seno
višką “buržujišką” ar “ti- 
kybišką” paprotį užlaikyti 
šeimas. Jie skelbė “laisvą 
meilę” ir norėjo net taip 
padaryt kad tėvai nežino
tų savo vaikų, vaikai savo 
tėvų. Vaikai turėtų būti 
šauginti tam tikrose įstai
gose, ir išauklėti tiktai ko
munistais, be meilės ir su
pratimo ką reiškia tėvas ir 
motina.

Šitas bandymas, kaip ir 
daug kitų paikų komunis- 
:ų teorijų, pasirodė neveik- 
mingi. Dabar jau sovietų 
galvos jaunimą kuris nepa
žysta meilės ir nemoka ant 
to remti savo šeimos, vadi
na. parazitais....

Dabai' jau skelbiama kad 
jaunimą sueiti į porą turi 
suvesti ne kas daugiau kaip 
tiktai tikra, karšta meilė 
vyro prie moteries. “Mei
lė yra visas šeimos pagrin
das. Be jos, šeima negali 
gyvuoti. Jauni komunistai 
turi mokėti turėti tą “pra
kilnų jausmą”, sako jau
nimo organas “Pravda”.

Svajonė panaikinti pini
gus nuėjo niekais, ir sovie
tų carai pasidarė godcsni 
pinigo garbintojai. Dabar 
iš pamatų griaunama sva
jotas “rojus” su “laisva 
meile”. Palengva komuni
stai nutups ant tos pačios 
žemės nuo kurios norėjo 
nulėkti.

DIRVA

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

riai mobilizuoj arid, liuosanoriai 
samdomi.

“Gaudžia trimitai, blizaga 
kardai!”

Vieni kasa naujus apkasus, 
kiti gilina senus. Organizuo
jama generaliniai štabai, ren
kami maršalai, samdomi špie- 
gai, keliami pinigai, statomi 
majokai, vedami pažeminiai 
telegrafai, steigiama raudonasai 
kryžius.

Laiškai, telegramai, pareiški
mai, pranešimai, įsakymai.

“Sake - pasakė, sakė - pasakė, 
sakė-pasakė!”

o o o o o
Brooklyn, N. Y. — Tautinin

kų pasitarimas, žvalgų paklau- 
symas.

• o o o o o
So. Boston, Mass. — Klausė 

ir neižgirdo. “Keleivio” špie- 
gas prisiuntė pažemiu žinias kad 
tautininkai nutarė statyti į SLA. 
valdybą, Grinių į prezidentus, 
Valaitį į visė-prezidentus, dak- 
toru-kvotėju—Dr. Graičiuną, ir 
tt. “Sakė-pasakė, pasakė, sakė.”

ooooo
Brooklyn, N. Y. — Karštos 

žinios. “Vienybė” praneša, kad 
tautininkai numatę į SLA. 
“ponstvą:”

J. Tareila, prezidentas, A. O. 
šalna, vice prezidentas, M. J. 
Vinikas, sekretorius, J. S. Lo
patto, iždininkas, dr. S. Naikelis, 
daktaras kvotėjas, S. Mockus ir 
J. Valaitis, iždo globėjai.

ooooo
Chicago, Ill. — Gauta iš ne- 

patikėtinų šaltinių žinios kad 
šiame SLA. mūšyje nepaliečia
mieji nestatys majokų, neves 
j okios prapagandos, nesamdys 
liuosanorių, laikysis Mahatma 
Gandi evangelijos, ir nusikalo 
cbalsį, “SLA. rinkimams anei 
cento!”

ooooo
Chicago, Ill. — Gauta prane

šimų iš Naujosios Anglijos kad 
šioje apylinkėje darbams kiek 
pagerėjus jei nepaliečiamieji ir 

— Vaidilutė.... vaidilutė....
Skirmuntę ruošėsi .lydėti į Palangos 

šventovę. Dovydas apsiliko keletą dienų 
Ariogaloje pasveikti ir paviešėti. Giedrės t 
pastangomis jis vis dėlto gavo pasimaty
ti su Skirmuntė. Daug ašarų, daug skai
staus jausmo buvo išlieta pasimačius. Do
vydas nieku gyvu nenorėjo sutikti su savo 
likimu. Jis pasiryžo išplėšti ją iš dievų, 
kad ir brangiausių aukų kaina. Jis suma
nė gryžti į Smolenską, susirinkti drąsių 
kareivių būrį ir atimti Skirmuntę arba ke
lyje į Palangą, arba iš pačios Palangos. 
Šiuos sumanymus pasipasakojo Skirmun- 
tei. Ji, ilgai svyravus, gabaus su tuo su
tiko.

norėtų liuosanorius samdyti, tai 
mirsinėriai reikalaus prie san
dvičių dar ir alaus.

ooooo
Brooklyn, N. Y. — Praeitame 

tautininkų pasitarime buvo po 
prisiega pasižadėta broliškai 
sugyventi ir vieni kitiems ant 
batų nespiaudyti. Prisiegą da
vęs pats Šventakuprių vadas.

Bet—iš šalies žiūrint—sunku 
bus tautininkams tokios aštrios 
disciplinos prisilaikyti.

ooooo
Chicago, Ill. — Sakė-pasakė, 

sakė, sakė, pasakė. — Komunis
tai šiuo kartu eisą su tautinin
kais, nes jau jų dėšnesni kole
gos pasilikę kulokiškesniais ir 
už tautininkus. Svieto lyginimo 
principas to reikalaująs.

ooooo
New York. — Busiančioje 

“Rimbo” laidoje tilps sekantis 
editorialas:

SLA. Konstitucijos 
Nereikia Taisyti

Dabartinė SLA. Konstitucija 
yra gera ir jos daugiau taisyti 
jau nereikia. Ji dabar yra taip 
gerai nutaisyta, kad niekas jos 
nežino ir nesupranta, tai niekam 
nereikia jos ir prisilaikyti.

Musų nuomone, jeigu Suvi
enytos Valstijos butų pakeitę 
savąją ant SLA. Konstitucijos, 
tai but ne tik kad vištos Mėly
nojo Aro neužkapoję, bet butų 
šioje šalyje visiems pilna laisvė, 
nebūtų rengiamos ateiviams de
portavimo kilpos, ir net ir čai- 
niai galėtų Amerikon atvykti.

Jį, ’(Tęsinys iš pereito num.)

-----------------
V. Nuotaka-vaidilutė

Galiausia atėjo sutartuvių diena. Pi
lies tarnai kiaurą dieną puošė ir rengė 
niūrią sosto salę. Žali vainikai, puikios 
gėlės, Praurimės statula. Priešais ją gry
no aukso gervės pavidalo žibintuvas. Iš 
užriesto gervės snapo žėrėjo melsva liep
snelė. Visa tai darė šiaip jau gan nejau
kią salę panašia į šventovę. Šalia kuni
gaikščio sosto stovėjo maželesnis ąžuolo 
krėslas, apipintas rūtų vainikais.

Vakarop į šią salę susirinko visi pi
lies didikai, bajorai, garbės sargybiniai. 
Kunigaikštis Boleslavas su savo piršliais 
sustojo arčiau sosto. Tarnai laikė dėžes 
su brangakmeniais ir kitomis dovanomis.

Galiausia į salę inėjo dainuodamos še
šios vaidilutės ir, vaidilų lydimas, krivė. 
Visi Žemaičiai pagarbiai jam nusilenkė. 
Vaidilos perėjo per visą salę ir sustojo ties 
Praurimės aukuru. Būgnų trenksmas ir 
ragų balsai paskelbė ateinant kunigaikštį 
Vingėlą.

Kunigaikštis ėjo vesdamas už rankos 
Skirmantę. Juodu lydėjo didelis buris ku
nigaikščio ir jo dukters artimųjų. Kuni
gaikštytė buvo apvilkta ilgu baltu drabu
žiu, sujuostu aukso diržu. Ant galvos ža
liavo vainikėlis.

Skirmantės veidas buvo apgaubtas šy
du. Tėvo veide žymėjo rūpestis ir siel
vartas. Matyti jam buvo sunku ir gaila 
versti duktė tekėti už nemėgstamo jauni
kio. Tačiau savo valios jis nenorėjo išsi
žadėti.

Tarnai padėjo tuojau brangias dova
nas ant sosto laiptų. Vandenė ištiesė 
Skirmantei aukso padėklą su dviem tau
rėm midaus. Tačiau tuo metu kai kuni
gaikštytė priėmė taures ir buvo belipanti 
paduoti vieną jų Boleslavui, įvyko nepa
prastas, visus didžiai nustebinęs dalykas.

Ant paskutinės laiptų pakopos Skir
mantė stabtelėjo. Ji žvilgterėjo pro lan
gą, iš kurio buvo matyti platus Vilniaus 
vieškelis. Pamačius kad jis.... tuščias, 
žvilgterėjo į tėvą ir — ištiesė Boleslavui 
padėklą. Tačiau jo neišlaikė. Metė že
mėn. Pati gi skubiai nubėgo prie Prauri
mės statulos ir visiems netikėtai sušuko:

Jiedu išsiskyrė su vilties kibirkštėle.
Pagaliau Dovydas išvyko iš Arioga

los.
Lydėti Skirmuntės į garsią Palangos 

Praurimės šventovę sugužėjo į Ariogalos 
pilies kiemą didžios minios žmonių. Vingė- 
la išvedė baltu šydu apgaubtą Skirmuntę 
ir tarė krivei:

— Dievų tarne, štai vienintelė mano 
dukrelė. Ji pasižadėjo tarnauti Prauri
mei. Imk ją ir globok. Sudiev, brangiau
si dukrele.... r

Tą taręs, jis pabučiavo uždengtą duk
ters kaktą. Nuo tos valandėlės nei vienas 
žmogus neturėjo teisės ją paliesti.

Krivis įvedė ją į vaidilučių būrį. Vai
dilos pūstelėjo trimitus ir visas buris pa
lengva pasijudino eiti iš kiemo.

Kelias buvo ilgas. Reikėjo keliauti 
per tankius miškus, kilnotis per sraunias 
upes, nakvoti po atviru dangum, šventų 
ąžuolynų prieglobstyje.

Vieną vėlų vakarą visa iškilminga pa
lydovų procesija kėlėsi per sraunią upę 
paruošti sau kitame jos krašte nakvynės. 
Tik netikėtai kilo baisus trukšmas. Vin
gėla ir visi ginkluoti sargybiniai ir karei
viai dar nebuvo persikėlę. Aname kran
te pasirodė raiti kariai. Jie ėmė plėšti 
mantą ir gaudyt vaidilutes. Visi urnai iš- į 
sislapstė, tik viena Skirmuntė ramiai stoji- 
vėjo vietoje. Ji manė kad tai kunigaiksA 
tis Dovydas, perrengęs savo karius kryžei
viais, užpuolė ją atimti.

Tačiau tuojau suprato apsirikus, kai 
ją sučiupo stiprios rankos. Ji pažino dar 
nesenai viešėjusį tėvo pilyje grafą Braun- 
šveigą. Ji tik suriko:

—• Tėveli, gelbėk!....
Tačiau buvo pervėlu. Tėvas dar tik 

irėsi vieninteliu laiveliu per sraunų upės 
vandenį. Skirmuntė bematant buvo už
mesta ant balno. Ji daugiau nieko jau ne
begirdėjo. Apalpo geležinėse kryžeivio 
letenose.

Greitai spruko kryžeiviai tankia giria, 
Paskui juos vijosi Lietuviai. Braunšvei- 
gas ir jo draugai girdėjo iš paskui vejan
tis priešą. Girdėjo inirtusių Lietuvių grū
mojimus.

— Gelbėk Dieve! — stenėjo vėjam/ 
kryžeiviai.

Staiga pro ausis jiems pradėjo švilp- ' 
ti strėlės. Atsigryžti ir susikauti kryžei
viai neturėjo drąsos. Jų tebuvo tik kele
tas. Vienintelis išsigelbėjimas buvo bėgti. 
Bet ii' bėgantiems kliuvo viena-kita strė
lė. Vieną nuo arklio nuritino, kitą sužei
dė, trečiam arklį nusmeigė.

Jų laimei, toliau iš miško išjojus, jie 
atsidūrė prie pat Akmenės pilies. Bokšto 
sargas pastebėjo atvejamus kryžeivius. 
Jis tuojau nuleido tiltą ir užpuolikai su
skubo sujoti į tvirtą pilį. Su savim nusi
vilko ir naująją vaidilutę. Paliai platų 
griovį ir iškeltą tiltą pasiliko tik nusimi
nęs jos tėvas ir buris inirtusių Žemaičių.

LIETUVOS BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

— Deive, nuo šioliai tik tau aš tetar
nausiu. ... Globok mane ir gink!

Vingėla buvo bešokąs jos nutverti ir 
grąžinti, bet krivė pastojo jam kelią:

-r- Nebegali, kunigaikšti, jos pasiim
ti. Praurimė girdėjo jos priesaiką.

Išblyško Vingėla ir kreipėsi į Boles
lavą:

— Dovanok man, kunigaikšti.... Ji 
jau nebe mano valios klauso.... Aš no
rėjau ją priversti už tave tekėti. Ji pa
sirinko sau kitus kelius. Atleisk man! .

Boleslavas ir jo palydovai tik dabar 
tesuprato kad Palangos šventovė ir ne
gęstanti jos ugnelė nėra vaikų pasaka bet 
žiauri tikrovė.

— Argi jau nieko nebegalima, pada
ryti? — paklausė nusiminęs Boleslavas.

— Nieko, nieko!.... Visa žuvo, — 
niauriai murmėjo Vingėla.

Tuo tarpu kieme kilo trukšmas. Po 
valandėlės į salę įskrido kunigaikštis Do
vydas.

— Kaip? Kunigaikštis Dovydas? Iš 
kur? Kuriais tikslais? — klausinėjo nu
stebęs Vingėla.

— Į tave skubėjau, kunigaikšti. Štai 
Vytauto raštas. Deja, truputį užtrukau 
pakeliui. Reikėjo išvaikyti kryžeiviai, ku
rie plėšė tavo Dirgaduonius. Keletą su
čiupome, — pridūrė jis, parodydamas be
laisvius, kurie šaulių buvo jau atvesti į 
salę.

— Ką sakai? — atsipeikėjo Vingėla.— 
Kryžeiviai plėšė mano Dirgaduonius? Dė
kui kad gynei mano valdinius. Tik tave, 
berods, sužeidė?

— Niekai, truputį įplėšė koją. Sku
bėjau kad nepavėluočiau.

Vingėla skaitė raštą. Paskui ilgai 
žiurėjo į Dovydą. Tik dabar tesuprato 
jis Skirmantės širdies paslaptį. Galiau
sia tarė:

— Kaip gaila, kaip gaila....
— O kas: kur Skirmuntė, ar mirė?...
— Blogiau negu mirė: ji pasižadėjo 

Praurimei. Skirmuntė jau vaidilutė.
Dovydas atrodė žado netekęs. Nesą

moningai murmėjo:

JUROS MERGA

Juros 
ankstyvesniuose amžiuose, 
kuri atėjo, už-..—!- .'t 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, 
vyti, pamilo. 300 pusi. ---

'“•""V" ir r-y'J” “iaSTi“
’ ________ 1,00
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DARIUS - GIRĖNO PAMINKLAS
(Tąsa nuo 3 lapo)

Kitas jo vietoj 
butų nutautęs ir 
dabar žiūrėtų iš 
kaip tai kiti daro

Nors j šiaą šalį atvyko la
bai jaunas ir dabar turi žy
mią tarnystą, vienok jis tuomi 
nesididžiuoja. 
būdamas jau 
į Lietuvius 
labai augštai,
Vienok p. Simokaitis yra kito
kio budo. Lietuvybės reikalai 
jo širdžiai artimesni už viską 
kitą. Nėra buvę Chicago j to
kių Lietuvių tautybės klausimų 
kuriuose jis nebūtų dalyvavęs 
su savo iniciatyva, patarimais, 
ir darbu, nesigailėdamas net 
savo išlaidų tokiems reikalam?, 
kurie Lietuvybei naudingi. Jis 
nemažai dalyvauja Lietuvių 
spaudoj, turi įtekmę pas miesto 
ii’ valstijos autoritetus, ir
vo įtekme Lietuviams daug pa
sitarnauja esant reikalui.

sa-

tetui pasivadinus Dariaus-Girė
no paminklo statymo komitetu, 
Jurgėla jame pasiliko užrašų 
sekretorium iki 1935 m. kada 
jam teko persikelti apsigyveni
mui New Jersey valstijoj. Da
riaus-Girėno paminklą užbaigus, 
į paminklo atidengimo iškelmas 
Jurgėla atvko į Chicagą, kad 
iškilmėse dalyvauti. Būdamas 
sekretorium parodė labai daug 
veiklumo netik sekretoriaus pa
reigose, bet ir kaipo iniciatorius 
ir komiteto veiklus narys. Ne
mažai dirbo Lietuvią spaudoje, 
kaip Amerikoj taip ir Lietuvoj.

Vincas Rėkus.
Vincas Rėkus Dariaus-Girėno 

paminklo komitete užėmė užra
šų sekretoriaus vietą P. 
lai rezignavus kada jis

Jis apsigyventi New Jersey 
yra Dariaus-Girėno Posto ną-įjon. Ponas Rėkus dar 

Lietuvos patriotas ir 
kas veikėjas, daug veiklumo pa
rodęs savo pareigose kaipo sek
retorius, ir abelname Dariaus- 
Girėno- paminklo komiteto vei
kime. Jis tarnavo Lietuvos sa
vanorių kariumenėje ir už at- 
sižymėjimus, Lietuvos valsty
bės prezidento Smetonos tapo 
apdovanotas Lietuvos Neprik
lausomybės medaliu. Lankė ir 
Lietuvos puskarininkų moky- 

Chicagos Lietuvių kolio-
North Side jis visur atsi- 
savo darbštumu ir veiklu-

Jurgė- 
kėlėsi 
valsti- 
jaunas

energiš-riu Amerikos Legione, ir centro 
pirmininku' Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos Amerikoj.

J. A. Mickeliunas.
J. A. Mickeliunas Dariaus- 

Girėno paminklo fondo II Vice
pirmininkas. Jis yra Lybo fir
moje valgomų produktų maga- 
zyno užveizda.
kaime, šaulių apskrity j. 
meriką atvyko jaunas.
Suvienytų Valstijų kariumenėj, 
su kurios dalimis buvo Angli
joj, Francuzijoj ir net Archan
gelske, kur susitiko su Lietu
viais karės tremtiniais ir tada 
jau besitarusiais Rusijos kari-i 
ninkais ir kareiviais, tverti Lie
tuvių batalionus ir eiti Lietuvą 
išvaduoti iš svetimjų valdžios. 
Tremtiniams ir Lietuviams Ru
sijos kareiviams p. Mickeliunas 
davęs nemažai patarimų, ir 
taip jiems padėjo, kiek tai lei
do jo kariška tarnystė.

Dabar p. Mickeliunas yra Da
riaus-Girėno Posto nariu Ameri
kos Legione ir veiklus SLA. 
apskrityj. Labai daug dirbo 
Lietuvos Laaisvės paskolos bo
rui pardavinme ir rinkime para
šų peticijai Suv. Valstijoms, 
reikalaujant jų pripažinti Lie
tuvą nepriklausoma valstybe. 

į Abolnai, p. Mickeliunas yra di
delis patriotas, ir už Lietuvybę 
jam brangesnio nieko nėra.

Petras Jurgėla.
Petras Jurgėla gimė Ameri

koj, ir Europos karui pasibai
gus, su tėvais iškeliavo į Lie
tuvą ir būdamas dar nepilname
čiu, liuosnoriai įstojo Lietuvos 
kariumenėn, kuriai suorganiza
vo pirmutinius Lietuvos “skau
tus” ir užsipelnė tų skautų ka
pitono rangą. Vėlesniais metais 
išstojo iš kariškos tarnystės ir 
būdamas Su v. Valstijų piliečiu, 
gryžo Amerikon, kaip tik tuom 
laiku kada buvo čia ruošiamas 
Dariui-Girėnui transatlantinis 
skridimas. Įstojo į to skridimo 
komitetą, buvo išrinktas komi
teto sekretorium ir vėliau komi-

Gimė Dargužiu
I A- 

Tarnavo

klą. 
nijej 
žymi
mu.

f- ..

ki-

Jonas čaikauskas.
Jonas čaikauskas, Dariaus- 

Girėno paminklo komiteto fi
nansų sekretorius. Jis gimė 

apskričio Smilgių 
Dabar verčiasi ne- 
nuosavybės parda- 
vyras, kuris mažai 

Jis

Panevėžio 
valsčiuje, 
judinamos 
vimu. Tai
kalba, bet daug protauja, 
atsižymi netik savo pareigose 
tvarkydamas Dariaus-Girėno pa
minklo fondo įeigas ir išeigas, 
bet ir veikdamas kiekvieną dar
bą, koks jam pavedama; turbut 
nebuvo tokio darbo, kurį atlikti 
jis butų atsisakęs, ir ką apsi
ėmė, tą atliko be jokių trukdy
mų ir atidėliojimų. Užduoties 
atlikimas pas jį visada pirmoj 
vietoj.

Charles P. Kai.
C. P. Kai yra Dariaus-Girėno 

paminklo fondo komiteto paren
gimų pirmininku. Jis gimė Pe
trograde, pirmuosius mokslus 
įgijo Mariampolėj. Į Ameriką 
atvyko jaunas ir pasiekęs ąug- 
štesnius mokslus pasiskyrė ad
vokatūros profesiją, ir dabar 
yra Illinois valstijos prokuroro 
asistentu, o nuo tarnybos atlie
kamu laiku turi savo privatiš- 
kas valandas savo raštinėj po 
No. 6322 So. Western Ave.

Tai žmogus didelio pasišven
timo Lietuvybei, ir kaip jis pats 
savo prakalboj yra pasakęs, Lie
tuvių patriotas. Kitas jo vie
toj būdamas, kaipo profesonalas

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINĘ IR VALGYKLĄ
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avcnv.e Kampas E. 174th St.

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

Ofiso Telcf. MAin 1773 Nainy KEnmcre 4740-W.
Parku-parduOdu banktj 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.

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore)
Lithuanian Funeral Horne

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai!

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

6621 Edna Avenue ENdicott 1763

ir turėdamas valdišką tarnystą, 
butų išdidus puikorius, o Lie
tuvių reikalai jam butų labai 
tolimi. Kas kita pas p. Kai. 
Jis visiems prieinamas, be jo
kios puikybės. Kalba kapsų 
tarme, be jokių pasidižiavimų. 
Visą savo liuosą laiką jis pa
šventė Dariaus-Girėno paminklo 
reikalams, aktyviškai veikė jam 
pavestas pareigas, o turėdamas 
įtekmę tarpe valdininkų, jis Lie
tuviams išgavo tokias teises, 
kokių net tikėtis butų sunku.

Jis tvarkė ir kontroliavo visus 
Dariaus-Girėno paminklo fondo 
pramogų parengimus, ir ačiū jo 
tvarkai, visi tie parengimai da
vė didelę naudą, žymius pelnus, 
kas gelbėjo finansuoti paminklo 
statymo fondą.

Aantanas A. Olis.
Antanas A. Olis tai Chicagoj 

gimęs ir augęs, sūnūs seniaus 
buvusio “Lietuvos” leidėjo p. 
Olšausko. Ponas Olis iš profesi
jos yra advokatas. Jis buvo 
Dariaus-Girėno paminklo komi
teto legališkuoju patarėju, pa
minklo statymo darbų prižiūrė
toju, ir vyriausiu nariu pamink
lo atdidengimo iškilmių dienos 
program© komisijos. Jis nors 
išeivijoj gimęs ir augęs, bet iš
auklėtas rimtai ir Lietuvių dva
siai tinkamai, todėl yra pirma
eiliu Lietuviu netik iš vardo, bet 
ir dvasioje. Dariaus-Girėno pa
minklo fondo komiteto veikloje 
p. Olis sulošė labai žymią rolę. 
Jis lėtai žengia, retai kalba, bet 
ką jis sako ir ką daro, tai vis 
šaltai ir rimtai apgalvota, ir 
kas. po patarimu įvykdyta, vis
kas davė kuogražiausius vaisius. 
Visą jo veikimą čia nebus gali
ma apipasakoti dėl vietos sku- 
purno, bet užteks pavyzdžiui pri
siminus p. Olio iniciatyva su
rengtą .paminklo atidengimo 
dienai programą, kuris tiesiok 
stebino netik vienus Lietuvius, 
bet ir svetimtaučius.

Globėjų Komisija.
Kadangi iš šalies daug leng

viau pastebėti trukumus, tai tam 
tikslui buvo dar komisijų globė
jai, kurią sudarė toki rimti 
žmonės, kaip SLRKA. centro 
pirmininkas—“Draugo” vyriau- 
sis redaktorius L. šimutis, Cice
ro Jvolionijos Lietuvių klebonas 
Kun. J. H. Vaičiūnas, J. Krot- 
kus, “Aštuonioliktos” Lietuvių 
kolionijos klebonas Kun. Ig. Al
ba vičius ir komiteto pirminin
kas advokatas R. A. Vasalle- 
Vasiliauskas. šita globėjų ko
misija, tartum kokia sargų ta
ryba, iš šalies dabojo visą veik
lą, ir jei patėmijo kokį truku
mą, tuojau darė .pastabą ir tru
kumas, ar klaida, buvo greitai 
atitaisoma.

Beto dar buvo liuosų narių 
gabinetas, kurį sudarė: P. Či- 
žauskas, K. Račkienė, M. Vai
čienė, O. Kiricrė, S. Vudmaniu- 
tė, A. Vanagaitis, A. Bacevičia, 
K. Stulpinienė ir P. Mikolaitis. 
ši tas

P. Maslauskas, A. Rabačauskas, 
H. Marcinkus, P. Gailius. Iš 
West Side: J. Juodeikis, V. Bra
zauskas, B. žibąs, V. žibąs, T. 
Pilipavičia, A. Fabionas, S. Ju- 
sevičia, J. Vyšniauskas, J. Skri- 
ckus, P. Jušas, F. Vasiliauskas, 
M. Brazauskiutė, P. Fabionai- 
tis.

Iš Town of Lake ko
lonijos: J. Kisielius, M. Meiris, 
S. Klimauskas, F. Gubistas, J. 
Jurijonas, J. Vilimas, M. Pet- 
kelis, J. Sudelis, J. Akramavi- 
čius, P. Mažeika, M. Brazaus
kas, J. Mackus, J. Petkus, S. 
Račkis, J. Žukauskas, M. Mar
cinkus, A. Rabačauskas, A. Puo
džiūnas, A. Stugis.

Aukų Rinkėjos.
Aukų tą dieną surinko; už 

programus: Zizienė $11.75, Ma
linauskienė $4.75, A. Gotautie- 
nė 11.00, B. Meiliulienė 5.00, 
B. Faliliunas 10.50, A. Janulis 
6.00, B. Usauskas 4.25, A. Klu- 
cinskas 4.25, D. Sulgiutė .31 
A. Meyers 6.50, A. Girdvainis 
14.55, V. Sperauskas 2.85, P. 
Vaicekauskienė 12.85, T. Nar
but 13.85, A. Laučius 10.23, S. 
Mažeikia 3.62, S. Vaičekaus- 
kiutė 6.75, M. Barštis 16.00, M. 
Zarumbienė 7.75, K. Skurdelis
I. 90, J. Ūkas 13.55, O. Aleliu- 
nienė 15.00, J. Rašinskienė 4.50,
L. Rašinskas 4.15, A. Jasper 
4.10, Malinauskas 5.10, O. Mei- 
šininkienė 14.99, F. Kumskis 
7.25, F. Petkus 2.35, P. žvalaus- 
kas 4.16, A. Sudeikiutė
J. čėsna 8.00, A. Nemunas
M. Puidokienė 3.25.

VIETINES ŽINIOS |
GERINA LIETUVIŲ SALĘ

rioms 
davė

gabinetas buvo tai pata- 
Jie susirinkimuose įvai- 
komisijoms ir valdybai 

savo patarimus, jei jie 
reikalą ką nors papildyti,

ar pagerinti.
Tokiai organizacijai, turint 

gabius ir išmintingus vadus, pa
minklo statymo darbas nors lė
tai, tačiaus kasdien ėjo pirmyn, 
ir pasekmingai buvo baigtas.

Liuosi Darbininkai.
Be augščiau minėtų organi

zuotų veikėjų, Paminklo fondo 
komitetas dar turėjo pulkus 
liuosų darbininkų, kurie idėjai 
pasišventę dirbo pramogų pa
rengimuose. Toki darbininkai 
pirmesniuose parengimuose dir
bę, jau buvo pirmiau Lietuvių 
spaudoje minėti. Dabar tenka 
paminėti tuos, kurie dirbo Pa
minklo atidengimo iškilmių die
noje” penėdami alkstančius ir 
girdydami trokštančius.” To
kiais dienos darbininkais buvo 
iš Marquette Park kolionijos: 
J. J. Juraška, A. Kartelis, A. 
Ožkeliunas, J. Akramavičia, V. 
Totulis, N. Šveikauskas, J. Re- 
meikis, J. Žulius, A. Puodžiūnas, 
V. Kilkus, J. Grinius, P. Venc
kus, B. Milinas, A. Milinas, S. 
Stanulis, A. Binkis, J. Žukaus
kas, M. Marcinkus, V.

9.25,
8.00,

Ma-

L 
E. 
už

pra- 
kapų

Už Ženklelius.
J. Kasmauskas 4.15, R. 

ziliauskienė 24.79, E. Narbut 
2.60, M. Bliudžius 6.26, O. ša- 
kunienė 14.67, H. Farrelly 11.84, 
O. Kazragienė 7.02, A. švilpaus- 
kienė 13.51, M. Janušauskienė 
5.91, S. Andrius 9.47, L. Vai- 
čekauskiutė 1.59, A. Radauskas 
(?), H. Kirlinauskas 1.56, A. 
Pugžlis 2.42, M. šaltėnas 1.02, 
A. Jurjonas 1.58, H. Jurjonas 
2.79, H. Stroskis 5.95, M. Ka- 
ziuniutė 2.89, S. Bartkiutė 11.71, 
O. Samsoniutė 9.77, A. Racevi- 
čius 0.08, A. Navickas 2 53, A. 
Misius 2.00, J. Stigienė (?), A. 
Vieta 0.31 & 0.44, M. Sudeikie- 
nė, 11.48, M. Paribis 5.13, O. 
Juozaitienė 17.40, C. Klimas 
1.47.

Už paveikslus: M. Dambraus
kas paveikslų pardavė 15, 
Vaitkunas 3, J. Puikis 4, 
Bagdonas 7, Narbutas 10, 
visus gauta $20.50.

Aukos Stambesnės.
Kunigas H. Vaičiūnas 

nešė, kad šv. Kazimiero
direktorija savo susirinkime nu
tarė iš kapų iždo paaukauti Da
riaus-Girėno paminklui $500.00.

Lewis Style Shop firmos ve
dėjas pažadėjo auką $100.00.

Gedimino Ordeno Kavalierius 
Komaiko pažadėjo $100.00.

Dariaus-Girėno Postas No. 1 
iš Brooklyn, N. Y. atsiuntė $11 
su centais.

(Nenugirsto vardo organiza
cija) aukavo $40.00.

Vyskupas T. Matulionis, bū
damas neturtingu, ten pat ant 
estrados susiskolinęs nuo ku
nigų, aukavo $15.00.

Jos. F. Budrik aukavo $12.00.
J. Elias aukavo $5.00
Ponia Stradomskienė aukavo 

$2.00.
Komitetas Lieka Veikti Toliau.

Dariaus - Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas pastarame 
savo susirinkime, 31 dieną Lie
pos, vienbalsiai nutarė pasilik
ti veikime ir toliau. Komitetas 
po sunkiam savo darbui kiek 
pasilsės, ir paskui stengsis gali
mais budais sukelti kiek pinigų, 
kad butų galima paminklą ap
sodinti medeliais, gėlėmis, lai
kas nuo laiko tinkamai ji pa
puošti, ir kasmet 17 dieną Lie
pos surengti iškilmes paminėji
mui metinių sukaktuvių Dari
aus ir Girėno tragiško žuvimo. 
Tokiu bud u komitetas liekasi 
pastovia organizacija ateičiai.

V. S. Jokubynas.

REIKALINGA jauna mergi
na kuri moka namų darbus. 

, V. Gudli- Įšaukite telefonu:
V. Venckus, j GArfield 8811-J,

Lietuvių Salės tąsymas, geri
nimas ir gražinimas, iš vidaus, 
eina pilnu tempu. ‘Dirvos’ re
porteris andai manė kad ten kas 
paleido kelius kulkasvaidžius. 
Bet ''įėjęs vidun pamatė visai 
ką kitą. Keliolika darbinikų 
apatinėje svetainėje deda grin
dis, ir plaktukai tik—tra-ta-ta 
ta. .. . Vieni naujas grindis 
la, kiti tėplioja. Visi dirba, 
juda.

KUDIRKOS DRAUGIJA1
Kudirkos Draugijai 
susirinkimą Rugpiu- 
Oras buvo lietingas, 
narių susirinko. Per-

savo 
d.

DR.
Dr.

laikė
čio 4
tai mažai
bėgus draugijos reikalus paaiš* 

kad finansiniai draugiją
Prisiršė du nauji

tautos žmo-

“LIETUVOS AIDAS” APIE 
KULTŪROS DARŽELĮ

“Lietuvos Aide” tilpo Adv. 
R. Skipičio būryje Clevelando 
Lietuvaičių prie Dr. Basanavi
čiaus biusto paveikslas, ir ap
rašymas apie Kultūros Darželį, 
kur sakoam kad Clevelande yra 
“Vienintelis Dr. Basanavičiaus 
paminklas Amerikoje.” štai kas 
ten sakoma:

“Clevelando didžiausiame par
ke yra paskirti įvairių Ameri
kos tautų gyventojams darže
liai, jų tarpe ir Lietuviams, nes 
Clevelande gyvena daug Lietu
vių. Kiekvienos
nės stengiasi savo darželį taip 
įrengti ir papuošti, kad iš vie
no žvilgterėjimo jis skirtųsi nuo 
kitų ir butų kuo nors charakte- 
ringesnis tvarkančios tautos 
žmonių tėvyne pavaizduoti. Lie' 
tuviai deda daug pastangų savo 
darželį taip sutvarkyti, kad į 
jį įėjęs jaustųsi esąs ne Cleve
lande, bet Lietuvoje.

“Lietuvių darželis dar nebaig
tas tvarkyti ir puošti, bet iš 
jau esančių jame įrengimų, gė
lių ir medelių, iš darželio kon
strukcijos jauti esąs kruopščių 
Lietuvaičių gėlių darželyje. Cle- 
vąelando Lietuvių darželyje pa
statytas dr. J. Basanavičiaus 
biustas, vienintelis dr. Basanav- 
čiui paminklas J. A. Valstybėse. 
Kai darželis bus baigtas tvar
kyti, čia bus pastatytas dr. Ba
sanavičiui su jo biustu pamin
klas.”

NAUJI TROKAI IŠMATOMS 
VEŠTI

dienomis miesto vai-šiomis 
džia nupirko dvidešimts vieną 
naują troką išmatoms (garbe- 
džiui) išvežioti. Manoma kad 
tas pagelbės tankiau išmatas 
išvešti. Iki šiol išmatos buvo 
taip retai išvežamos, po sykį i 
menasj arba kai kur ir net tik
tai sykį Į kelius mėnasius, kad 
visi pakampiai tvanke j o. Kai
kas patelefonodavo j miesto 
Sveikatos arpa Gatvių Valymo 
departamentus, tai gaudavo at
saką kad miestas pinigų neta
riąs. Daug kam tas atrodė ne
suprantama, kai miestas teikia 
pašalpą bedarbiams nieko ne- 
dirbatiems vietoj davus jiems 
darbą miesto apvalyme.

Abejotina kad dar ir dvide
šimts vienas naujas trokas da
lykus daug pagerins.

VISIŠKAS
IŠPARDAVIMAS
Vasarinių Drapanų.

Vaikų ir mergaičių mau
dymosi kelnaites -

Vyrų puošnus marškiniai

$1.45 ir $195 vertės šiaudi
nės skrybėlės -

Vyrų “Union suit” apati- 
naiai marškiniai -

Berniukų

Berniukų

48c

59c
97c

55c

ilgos kelines $1.00
sporto marškiniai

keliolikos dažųVieno ir 
mazgojami kaklarišiai du už

Berniukų berankoviai sve-

48c
25c

39c

Vyrų ir vaikinų vilno- $14.95 
niai siutai - - - *

The
Kramer-Reich

Co.
7002 Superior Avė. I 

kampas Giddings Road

ka- 
visi

Vot sau žiuri žmogus ir gal
voji: jei taip visa musų visuo
menė darbuotųsi, kaip tie vyrai, 
svetainės labui, tai jokio vargo 
nebūtų palaikiti šį Tautišką Na
mą! Jei tik visi geri Lietuviai 
po dolerinę vynį į šią svetainę 
įkaltų, tai visi šios Lietuviams 
brangios įstaigos vargai sunyk
tų kaip pavasaryje sniegas! 
Svetainę butų pilnai pagražinta, 
sutvarkyta, ir piniginiai var
gai usibaigtų.... Rodos musų 
geri Lietuviai, broliai, tankiai 
ir mažesnės verties dalykams 
dolėrėlio nepagaili—kodėl gi ne
sušvelninti savo prielankumo 
prie tokios vertingos tautiškos 
įstaigos, kuri yra visų musų 
nuosavybė, ir kodėl visiems ne
prisidėti prie to neįkainuojamo 
darbo?!

Progos nėra? Yra! Pirmiau
sia proga, tai dalyvavimas Sa
lės Bendrovės piknike, Rugpiu- 
čio 18, Naujos Parapijos Darže. 
Dalyvaukime visi!

kėjo
gerai stovi.
nariai: laidotojas, p. Nikodemai 
Vilkelis ir p. Izidorius Brazaus
kas. Iš savo pikniko, laikyto. 
Liepos 21 d., pusę pelno ši 
draugija paskyrė Lietuvių Sa
lės pataisymui. Patartina kad 
ir kitos musų organizacijos taip 
padarytų. ’5'j *

Draugystė yra dėkinga Adv. 
Jurgiui Jakub’ auskui už dova
ną kurią jis suteikė minėtame 
pikinke, ir už pasižadėjimą ir 
toliaus musų draugijos nepa
miršti. Patartina kad ir mes 
Lietuviai jo neužmirštume.

M. šalčius.

KULTŪROS DARŽELIO 
PIKNIKAS

Kultūros Darželio Piknikas 
įvyks Sekmadienyje, Rugsėjo- 
September 8-to, Mačiuots Dar
že, Green Road. Visus prašo
me tą dieną parengimų nereng
ti, ir visus kviečiame į šį pik- 
nyką atsilankti.

Darželo Valdyba.

NAMAI ANT RENDOS: 
1440 East 61st Street—an
tro aukšto penki kambariai 
su maudyne; naujai ištai
syta. Raktas apatinėje gy
venimo vietoje, arba tele- 
fonuoti: DI. 0524.

TAPYKITE PINIGUS
TAUPYKITE SAVE

ELEKTRIŠKU KEPTUVU

Lengva ir patogu yra valgius gaminti Elektrišku 
šu-Keptuvu. Jame galima kepti, smožyti, virti ir 

tinti—mėsas, daržoves, prieskonius—vien tik 
jungiant su elektros viela, kur tik elektra yra.
Jame galima pagaminti visą valgi nuo keturių
penkių žmonių, už kelis centus. Lai ši moderniška 
įmonė gamina jūsų valgius šią vasarą, jums žaidži
ant ar ilsintės.

sa

iki

ELEKTROS KEPTUVE KEPTAS—VYŠNIŲ
PAJUS

(Vartojant Kenuotas Vyšnias)
3 puodukai nusunktu vyšnių 4 šaukštukai miltu

1 puodukas cukraus
sinnaišiti viską kartu ir sudėti ant nekeptos pajaus iš- 

viršaus. Įkaitinus 
į Keptuvą ir kepti 
paruduos.)

Reikia... .......      .. --------
nlanintos tašius ir apdengti su tekia pat Gižiais 
Keptuvą aukšta kaitra per 20 minučių, įdeti 
valandą laiko aukštoje kaitreje. (Kdl gražiai

K N YGU T Ė VELTUI

Gaukite

League.

“Cool Kitchen Recipes” su daugeliu naujų, 

žingeidžių, lengvų kepimui receptų ir nuro

dymų kaip galima lengvai kepti.

sau jų vieną veltui pas The Electric

valgių gamini
mo, ir dėl linksmesnės vasaros, matykite Elektriškų 
Keptunvų Demonstravimą biic 
vai., Electric League Parodoje, 
vai, Kavos Virtuvai, Toasteriai 
Elektriški Pagelbėjimo įrankiai 
išaiškinami, 
neparsiduoda.
THE ELECTRICAL LEAGUE 
EXHIBIT OPEN WEEKDAYS 9 TO 5 ■ ADMISSION FREE o NOTHING FOR SALE 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING o 10TH FLOOR o PROSPECT NEAR ONTARIO

Dėl vėsaus, greito, švaraus, lengvo

dieną nuo 9 iki 5 
Elekriški Keptu- 

ir kiti moderniški 
mielai parodomi ir

Įėjimas nieko nekainuoja, ir niekąs

■LtCTRIi

i
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“DIRVA” RENGIA 
/ DIDELĮ PIKNIKĄ

Visi ir visos pasižymėkite 
kalendoriuose, jog Skema- 
dienyje, Rugpiučio-August 
25 d., bus nepaprastai Įduo- 
mus ir linksmas “Dirvos” 
piknikas, Mačiutos darže.

Suguręs čia visaas Akro- 
no, Youngstowno, ir kitų 
artimesnių ir tolimesnių vie
tų jaunimas: nepasiliks ir 
visi kiti! “Dirvos” redak
torius, p. K. S. Karpius, 
prisųs iš Palangos gintaro 
karolius ir kitas dovanas su 
Įžanga. Šokiams gros Jono 
Apanaičio muzika. Bus Įvai
renybių.

Kalbės Adv. Nadas Ras
tenis, Inž. Po. J. Žuris, ir 
Kun. Steigmanas, Youngs-Į 
town, O. Kun. ! 
telefonavo “Dirvai 
kad bus.
“Dirva” visuomet remia ir 
suteikia pranešimus apie 
kitų organizacijų parengi
mus, tai dabar ji prašo ki-

tų organizacijų toje dienoje 
nerengti, ir kiek galima pri
sidėti prie šio jos pikinko 
padidinimo ir pagerinimo, 
atsilankant ant pikinko.

YOUNGSTOWN. O

ŠEIMYNIŠKAS PIKNIKAS
SLA. 14-ta kuopa rengia lin- 

jksmą šeimynišką Pikniką. J. 
i Martinkaus darže, Sekmadieny
je, Rugpiučio-Aug. 11 d., 1935, 

i “Nuo ryto iki vėlumos.” Jžan- 
Įgos nebus. Valgyti atsivžkite 
patys, o su gėrimais nesirūpin
kite. Visiems užtikriname links
mą dieną.

Kelrody®: J. Martinkaus vie
ta randasi apie 4 mylias už 
Chagrin Falls. Važiuojant rei- 

Įkia imti kelią No. 422 iki Chag- 
I rin Falls, ir pervažiavus Chag- 
Įrin Falls, keliu No. 422, priva- 

L, 2javus pjrma kelia po dešinei,SteĮS’mansjsukti keli;} No 382. Pavažia. 
.1 11 Sakejvus ]<e]ju ją0 3g2( vieta ran

dasi prieš pirmą kalną ant pat 
kelio po kairei.

SVEČIAI
Lankėsi Clevelande Marijona 

Pridotkienė, iš Škotijos. Ji
1 čia buvo atvikusi su p. Antanu 
I Gautausku, iš Niagara Falls, 
j N. Y., pas p. Aleką Mozuraitj,
■ kuris turi siuvyklą 1283 E. 74th 
Street, Clevelande. pp. Gutaus
kas ir Mozuraitis atsilakė ir

< “Dirvoje”, ir p. Gutauskas at-
■ naujino “Dirvos” prenumeratą.

Poni Marijona Pridotkienė 
i atvažiavusi iš Škotijos aplanky- 
! ti savo sūnų. Kazį Pridotką, 
' gyvenantį Niagara Falls, N.Y.

- NAUJOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Nauja parapija rengia didelį 
pikniką Sekmadienyje, Rugpiu- 
čio-August 11, 1935, Parapijos 
Darže, Neff Road. Dalyvaujan
ti piknike turės progą laimėti 
$22.50 siutą, pirmą dovaną, ir 
$6.00 vyriškas kelines. Tas 
dovanas glaima bus guti per 
Joną Brazį. Gros gera orkes
trą. Įžanga tik 25c.

Visus ir visas kviečia,
Rengėjai. A. A.

PRANAS 
U R B š A I T I S
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Pers® rgej imas
GAL BŪTI JUMS UŽDRAUSTA VAŽINĖTI

AUTOMOBILIUMI PO RUGPIUČIO
20-TO ŠIŲ METŲ!

Ar jums kada atėjo j galvą kad apdrauda tai yra geriausias 
pigiausias būdas sutikimui piniginės atsakomybės kuri guli ant 

kaipo savininko arba važiuotojo automobiliumi sulyg Ohio

The Y. L. S. C. team defeated 
Akron 9 to 4 in a one sided con
test. Akron was unable . to cope 
with Vince Sobel’s hurling and the 
heavy hitting Youngstowers. The 

! boys had a field day at the plate 
So- , which proved too much for the boys 

is only a couple j from
The

The Date - August 11
The Place - Petulis Farm.

The Youngstown Lithuanian 
cial Club Picnic i _
of days off so start making your ■ 
plans everybody, young and old. j ___
This is going to be some picnic. ' Rokus 
In fact this is going to make his
tory in Youngstown. You folks 
haven’t seen anything yet so in or
der not to miss anything be sure 
and b? there.

Exhibit A is K. J. M. 
vited him anyway. Also 
lish, the newly-wed, and his brother 
Pete who managed to 
holy bands of matrimony, 
too there will be races, 
dancing and music galore! 
he seeing you!

For Youngstowners who have no 
transportation we are providing a 
couple trucks. These will be parked 
in front of the Lithuanian Progres
sive Hall, Franklin Ave from 1:00 
and 1:30.

— DIRECTIONS —
FROM YOUNGSTOWN — Mar

ket st to 224. Right thru Canfield 
to Ellsworth. Follow the arrows 
to the grounds.

FROM CLEVELAND — Take 14 ! point and a , few others were 
from Cleveland to intersection 
224.
Center, 
there.

FROM
Edinburg, 
field. ____  ___ _ _ _ _____
Center and follow the arrows.

FROM ALLIANCE — North on 
80 to 224. Turn right on 224 to 
Berlin Center and follow the arrows, were to be found

Akron.
whole Y. L. S. C. team looked 
on the field. While Frank 

, _____  and Slim Mickunas looked
■ best for Akron at thę bat with Bill 
Darulis doing some great relief work 
for the losers

King of Swat.

We’ve in
Hank Hol-

escape the
Then 

contests, 
We’ll

Cleveland to
Turn left on 224 to

Follow the arrows

AKRON — Route 
turn right on 14 to 

Turn left on 224 to

Knowsey Knoo

SUPER SNOOPER
FORGET AKRON-LITH- 
DAY ON SEPT. 1st. AT 
LAKE. YOU MUST BE
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ir . ..
jūsų kaipo savininko arba važiuotojo 
Automobilistų Atsakomybė:: Įstatais?

Einant? šiais įstatais gali jums kaipo savininkui arba važiuotojui 
automobilio but 
esate pinigiškai

1. Jei 
įstatus.

2. Jei jus

jus

užginta važiuoti keliais, 
atsakomingas!
peržengsite kaikuriuou

iki nepirodysite kad jus

automobilium važiavimo

dienų—bile teismo pri
teistą sumą prieš jumis už nuostolius iš priežastės sužaidimo arba 
mirties žmogaus, bei už padarytą iškadą nuosavybei, pasekmėje 
automobilines nelaimės.

Taipogi įstatymai nurodo kad jeigu jums bus atimta teisės 
keliais važiuoti už neužmokėjimą priteistos sumos, automobiliaus 

- registracijos kortelė jums nebus suteikta iki kol jus neužmokesite 
priteistos sumos arba įrodysite kad jus ateityje busite pinigiškai 
atsakomingi.

Tie įstatai visiems važiuojantiems autombiliais Ohio valstijos 
viešaiiias keliais yra lygus, nepaisant ar jie gyvena šioje are 
kitoje valstijoje.

Įstatymai reikalauja kad kiekvienas automobilistas butų at
sakomingas nemažiau $5,000.00 už sužaidimą 
$10,000.00 už dviejų arba dauginus asmenų, ir 
nio kito nuosavybei iškados.

Dabar yra laikas apsirūpinti Automobilių 
kite iki nelaimė atsitiks!

THE GLOBE INDEMNITY COMPANY 
galę gvarantuojančią pilną užtikrinimą.

THE GLOBE INDEMNITY COMPANY apdrauda aprūpins visus 
Piniginiės Atsakomybės Įstatymų reikalavimus visose kitose Suvieny
tų Valstijų Valstijose ir Kanados Provincijose, kur pinigine 
sakomybė gali būti aprūpinta apdraudos liudymu.

THE GLOBE INDEMNITY COMPANY
OF NEW YORK

ncužmokčsTtc—btgyje 30 
nuostolius iš priežastės

arba mirti asmens;
51,000.00 už padary-

Apdrauda. Nelau-

turi didelę piniginę

at-

Dėl Platesnių žinių Kreipkitės Į 
Vienaitirę Vietinę Pastovią Lietuvių Real Estate 

Ii’ Apdrandos Agentūrą:

P. P. MUL.IOLJS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

Tolinus gyvenati galite išpildyti ir man prisiųsti sekantį ku
poną, tai suteiksiu kainas ir patarnavimą raštiškai: 
Vardas ir Pavardei . . 
Antrašas ........................
Automobiliaus Vardas 
Kiek Cylinderių..........

............... Kokių Metų
Atvirsas ai' uždaras

faced and finally reached Akron. 
Well as the old saying goes “Better 
late than never. “Probably Akron’s 
version would sound like “Better 
never than late.”
HEART THROBS — I’m still won
dering why the Akron guys go for 
the Youngstown gals and the boys 
from Youngstown go for the Akron 
gals. Is it merely a matter of 
courtesy to take care of one’s guests 
or is it. . . .well. . . .oh! let’s drop itt. 
By the way “Heart Throb” Sabe!, 
I hear that a certain ‘Millie’ on Bell 
Street seems to have started the 
thing throbbing, again. What’s 
your answer ?
I'M IN THE MONEY — Tony Wal
lers new theme song is probably 
“I’m in the Dough now”. It hap
pens that Akjron’s Million Dollar 
Shortstop, who was unable to be a 
participant in the baseball battle, 

finally left the ranks of the 
He is being employed 
Rye Bread Co. Well, 
can say is that al- 
on a payroll, 

knead more dough than 
SPACE FILLERS — (If 
take it, stop here).

If you ever see Bennie 
certain a 
Modesty.

! gave all they had to bring home the 
victory, which ended up in Y oungs- 
town. -t

After the ball game, both “gangs 
of cut throats” formed a parade and 
headed for Rex Lake for a little swim. 
Some to wach away their sorrow of 
defeat, others to arouse more their 
joy of victory.

But to cut this story short here’s 
how it all ended.
a bite to eat. After the eats 
bit of dancing. — After the dancing 
home. Thus ended another enjoy
able day between the Y.L.S.C. and 
Tie A.L.S.C. So whether 
victory or defeat, there is 
tion between these 
iust can’t be beat, 
kind of poetic.)

But enough said, 
nocent Bystander might say, 
with my mouth wide open”. 
CONFIDENTIAL — This is written 
exclusively for the Shadow. It hap
pens that Sappo happened to come 
down with 
T naturally 
with him. 
come back 
He claims 
sleep; during the day he can’t eat; 
in fact evary minute of his stay 
he is being haunted by the thought 
of the Shadow. So listen, Miss 
Shadow, leave Sappo alone or else. . 
KING OF WHAT?? — Here’s the

Y.L.S.C. was exactly 2 
13 minutes late for the 

It happened that the 
King of Swat and his nine swatters 
after approaching Akron, lost their 
nerve turned ‘round and headed back 
to Youngstown. However, upon ap
proaching home their personal pride 
began to take hold so they about.

Aftor the swim 
a

it be 
rela- 

two clubs that 
(Hmm, sounds

So as the ln-
“Seen

has 
unemployed.
by the Akron 
Tony, all we 
though yourthe Steeltowners and so 

Ind a confidential talk 
He says he wants to 

home, to Akron, —soon, 
that at night he can’t

you’ll 
ever now. 
you can’t

By
DON’T 

UANIAN 
FALCON 
THERE. '

Hats off to the Y.L.S.C. who fin
ally avenged their basketball defeat 

r over 
9-4. 
im- 
five 
due 

mainly to the big-heartedness of 
several Akronites. So ta say that 
the best team won would be an un
fair statement, of course, with apolo- 
gys to the King of Swat’, 
can 
the breaks won.

Just what transpired during the 
contest, little need be said. No 
heroes were unearthed, or any stars 

All the players

by a slashing', surprise victory 
■the A.L.S.C. to the tune of 
■ Although the score shows an 
I pressive margin, the additional

of 
Berlin 
from

18 to 
Deer- 
Berlin

All we 
ay is that the team that got

reason the 
hours and 
ball game.

him to show you a 
entitled “Shocked 
very revealing.
Youngstown group, 
He’s from Pa., and

York ask 
snapshot 

” ‘Tis

a Joe Malytis. 
a likabio cahp.

Say ‘Dell’ Milicke, who was the 
guy that gave you a nickle so you 
could ride on one of the ponies?

NOTE - Due to lack of space in thin 
issue, ether articles from Youngs
town and Cleveland will appear in 
following edition.

H

M

STONIS

>4

M

£

M. OOLDIAN’O PIUS J. ZIURIS
’’Cut Rate” Tabako KUN. STEIGMAN

pX

M

uz

Half”

Pradžia i 2 vai. diena

•1

>4 
►4 
M 
M 
K

iš Youngstown©

ĮŽANGA 25c V aikams Adv. N. Rastenis, “Dirvos” Red. pavaduotojas

Pranas Urbšaitis, 67 metų, 
nevedęs, mirė Rugpiučio 6, 
1935, Manesttee, Michigan? 
Jo kūnas bus atvestas Į Cleve- 
landą šiame Penkytadienyje, 
Rugpiučio 9 ir rasis Nikode
mo Vilkelio Koplyčioje. Lai-| 
dojimo pamaldos 
Jurgio Bažnyčioje, 
nyje, kaip 9 vai.

Velionis paėjo 
Kaimo, Sudargu 
šakių Apskritos.

Įvyks šv.| 
šeštadie- 

ryto.
iš Svaginių 

Parapijos,!
Paliko liū

dinčius brolius: Juozą, And
rių, Klemensą Urbšaičius ir 
seseris: Oną Lutvvenienę, Ma
rijoną Astrauskienę, Cleve- 
lande, ir Agotą Urbšaitę, Lie-j 
tuvoje.

Su brangiomis dovanomis iš Lietuvos kurias Dirvos” redaktorius p 
Karpius prisiunčia iš Palangos — Gintaro Karoliai ir kitos dovanos duo
sis prie Įžangos tikieto — taigi, nepraleiskit neatsilankę, nes kiekvienam 
yra lygi proga dovanas laimėti. Pas-Avieski iiamLkius!!!

3 
h 
E

STEBUKLŲ VAKARAS
Penktadienyje, Rugpiučio-August 16 d., 1935, 8 V. Vakare 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
6835 Superior Avenue Cleveland, Ohio

PROGRAMĄ IŠPILDYS
GARSUS! A! STEBUKL AD ARYS-MAGIK AS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

krautuvė
7031 Superior Avė.

Skersai nuo
Dešimtštorio

PARDUODA VISKĄ UŽ
VISUS PIGIAUS

5c Tabakas, 
10c Tabakas,
5c Cigarai, 6 
uncijų “Half

uz 
už

4c.
8c.
25c

Machutos
(PRIE GREEN ROAD, tarp Mayfield Road ir Euclid avė. — Iš Akrono ir Youngstowno atva- 

Road sukit po dešinei ir važiuokit iki GREEN Road)žiavę automobiliais,, privažiavę Mayfield

Šiame piknike kalbės

Žymus musu kalbėtojai

Šiame piknike dalyvaukit 
riname kad turėsit puikius 
šit trumpas pamokinančias 
visų aplinkinių miestų Lietuviais susip: 
žinsit, pasišoksit, pasikalbėsit, o pagalia 
turit progą gauti DOVANAS atsiųstas i 
Lietuvos, prie jūsų Įžangos tikieto, kaip 
“door prize’’.

visi, o užtil 
laikus: išgii 
prakalbas, s

| -MASON GLISSON .B
= JIS PARODYS =
~ Visokiu Mistišku ir Magišku Kuojduomiausių Veiki- =
~ mų ir Dlaykų, Kurios Jis Išmoko Egypte, Indijoje, Euro- B 
ĘĘ poje ir Amerikoje. Savo Dideliais Gabumais Jis Stebino = 
s ir Stebina Pasaulį, šiame Vakare, Tarpe Kitų Įduomių = 
B Dalyku, Jis Parodys ir Savo '“Lėlių Namą.”
= L o u i s P r a z n i k i
B Plačiai žinomas Ventrilokvistas, Taipogi Dalyvaus = 
B šiame Programe, Kaipo Programo Priedas.. Jis Yra Labai = 
B Juokingas. — Visi Dalyvaukite. Įžanga, 25c. =
S.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllltf
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Specialiai parsiduoda už 69c 
Visokių Rūšių Salyklai, Gu
mas Saldainiai, Cigarai, Ci- 
garetai, Pipkės, ir Kitoki 
Dalykai, Parsiduoda Numa
žinta Kaina.
UŽEIKITE IR PERSITI

KRINSITE
Krautuve Atvira šventa

dieniais ir Vakarais.

ŠOKIAMS GROS
JONO APANAIČIO ORKESTRAS

IGET EXTRA MILES") 

n FROM EVERY £ 
W GALLON OF*
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