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Pasaulio Lietuvių Kongresas Prasidėjo
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS !

PERSERGSTA ROOSE- 
VELTĄ APIE GRESIANTI 

STREIKĄ

Delegatu ir Svečiu Susirinko Virš 2500 
Prazidentas Smetona Kalbėjo i Delegatus

LIETUVOJE
KAIP UŽSIENIO LIETUVIŲ VAIKUČIAI 

VASAROJA LIETUVOJE.

New York. — Amerikos Dar
bo Federacijos Pildančioji Tary
ba padarė pasargą Prezidentui 
Rooseveltui, jog darbo protes
tas prieš Darbų Progreso Ad
ministracijos “užtikrinanti” mo
kestį gali pasiskleisti visoje ša
lyje ir suardyti 4 bilijonų dole
rių darbų programą.

Darbo vadai bandė susieti 50 
milijonų dolerių valdžios pro
jektą su 15 tūkstančių darbi
ninkų streiku New Yorke. Vie
nok Darbų Progreso Admini
stracijos vadai tikrina kad New 
Yorko streikas' jau pakriko, su 
sustreikavimu mažiau kaip tūk
stančiu žmonių iš šimto tūk
stančių darbininkų. Bet Ameri
kos Darbo Federacijos Prezi
dentas, p. Green, pareiškė, kad 
jis yra gerai painformuotas, 
kad darbininkai visoje šalyje 
priešinsis prieš Federalės Val
džios “dirbkite ar dvėskite” ul
timatumą.

Mat Federalė Valdžia nusta
tė mokesti už darbą po val-lžio.-- 
4 bilijonų dolerių viešųjų darbų 
programa ne unijos bet savo 
nomatytomis kainomis, mažes
niu atlyginmu už darbą; tai 
Amerikos Darbo Federacija ir 
kitos unijos priešinasi valdžios 
tokioms “ubagiškoms” algoms.

VALDŽIOS DARBUOSE 
TURĖS PRISILAIKYTI 

BUVSIOS NRA TVARKOS
Washington. — Suv. Valstjų 

Senatas priėmė Walsh byliu, ku- 
riuomi einant reikės prisilaiky
ti pildant valdžios darbų kon
traktus NRA nurodytų valan
dų, užmokesčio, ir vaikų ir ka
linių darbo draudimo. Bylius 
pasiųstas j Atstovų Butą, ir 
manoma kad ten bus greitai 
priimtas. Jei tas aktas liks 
užtvirtintu, tai jis bus galioje 
dvie meų bėgyje.

KAUNAS. — Preitą Sek
madienį, Rugpjūčio 11 d., 
Susirinko pirmas Pasaulio 
Lietuvių Kongresas. Dele
gatų ir svečių iš viso pasau
lio kraštų atvyko arti tri
jų tūkstančių. Atidarius 
Kongresą kalbėjo Preziden
tas Smetona ir sveikino vi
sus delegatus ir svečius. 
Adv. R. Skipitis, DULR Pir
mininkas, kuris daugiausiai 
rūpinosi Kongreso įvikini- 
mu, gražiai, broliškai visus 
sutiko.

Kaunas pilnas svečiu. Su- 
vyko netik iš užrubežių dele
gatai ir svečiai, bet suvažia
vo daug žmonių ir iš pačios 
Lietuvos. Kauno miestas 
išdabintas. Ant namų pla- 
vėsuoja Lietuvos vieliavos. 
Svečių pilni viešbučiai, žo
džiu—Kaune didelė švente.

Kongresas eina pilnu tem
pu, veikia nusmatyta dieno
tvarke. Kaune Kongresas 
posėdžiaus savaitę laiko ir 
paskui porą dienų Klaipė
doje. Laike Kongreso, Kau
ne ir Klaipėdoje, bus viso
kių programų, parengimų ir 
parodavimų. Lietuva yra 
pasirengusi gražiai pamylė
ti atvykusius delegatus ir 
svečius. Prie išpildymo kai- 
kurių programų prisidės ir 
Amerikos Lietuvių sporti
ninkai ir menoninkai. Dai
nuos ir Chicagos Lietuvių 
daininkė, Civic Operos narė, 
Barbora Drangelienė.

BAIGĖSI KEPYKLŲ 
STREIKAS

Nuo šių metų Birželio 23 
Clevelande straikavo 21 
duonkepyklų virš 660 dar
bininkų. Bet dabar jau 
straikas užbaigtas. Streikie- 
riai, 488 prieš 93 nubalsavo 
grįsti į darbą. Tai ir vėl 
kepyklų švilpimai užgaudė, 
ir vėl miltai rūksta ir duo
nos 'kepalai ritasi iš didelių 
pečių. Straikas buvo tik 
didėsėse duonkepyklose; tai 
mažomsioms duonkepykloms 
buvo gera pintis. Darbi
ninkai iš nerkurių atžvilgų 
atsiekė laimėjimus.

PABRANGO KIAULIENA
Chicago, Ill. — Kiauliena 

bendrapirkos kainomis pa
siekė net $29.50 kainos už 
šimtą svarų, kuri prekė yra 
aukštesnė ant 350 nuošim
čių už buvusią pora metų 
atgal. Kiaulienos prekės 
mat buvo nupuolusios iki 
$6.50 už šimtą svarų 1933 
metais. Vienas priežastis 
kiaulienos bragumo, tai pra
eitų metų sausra; kai javai 
neužderėjo, tai dug ūkinin
kai negalėjo priauginti ki
aulių. Kita, tai valdžia bu
vo pradėjusi mokėti ūkinin
kams už neauginimo kiau
lių, ir daug ūkininkų kiau
lių neaugindami gavo gerus 
pingus už neauginimą.

KAIMUOSE LAIKAI EINĄ 
GERYN

Albany, N. Y. — Numatoma 
kad šios šalies kaimo gyvenimas 
gėrėja. Rytuose, pietuose, ir, 
pietvakariuose Suv. Valstjų, 
miesteliuose ir kaimuose dalykai 
esą pusėtinai apsitvarkę. Javai 
esą neblogi. 'Keliai daugelyje 
vietų esą taisomi, Federalei 
Valdžiai gelbstant.

PAKELS GATVEKARIU
DARBININKŲ ALGAS
Clevelando gatvekarių kam

panija pasirašė su unija kon-

UŽTVIRTINO DRAUGI
JINIO UŽTIKRINIMO

AKTĄ
Washington. — Suvieny

tų Valstijų Kongresas per
leido ir Prezidentas pasira
šė taip vadinamą “Draugi
jinio Užtikrinimo” aktą, ku
ris nustato apdraudą bedar
bėje ir pensiją senatvėje. 
Prezidentas Rooseveltas ant 
to akto pasirašydamas pa
reiškė jog šie naujai pada
ryti Įstatymai žymiai sudru- 
tins šalies padėti, ir kad jie 
užtikrins pragyvenimą
trims dešimtims milijonų 
žmonių bedarbėje ir senat
vėje.

PASIKORĖ PIRMADIE
NYJE O MIRĖ 

TREČIADIENYJE
Clevelandietis Juozas Kor- 

ponic, 55 metų amžiaus, tu
rėjo susitaupęs $135.00 už- 
mokėjimuai taksų. Praeita
me Pirmadienyje jis tuos 
pinigus kaž kur pametė. Iš 
susikrimtimo savo skiepe, 
3124 W. 43rd Street, pasi
korė. Policija jį dar rado 
gyvą, bet kaklas buvo nu
laužtas besikariant. Jis mirė

bent Miesto 
dieną.

Ligoninėje į trečią

PASIRODĖ PRALYŽIUS
traktą, kuris paliečia į 3500 dar
bininkų. Sulig šio kontrakti, 
darbininkams bus pakelta alga 
po centą Į valandą, nustatyta 8 
valandų darbo diena, pusantro 
mokesčio už viršlaikį, pripažin
ta unija visuose darbo skyriuo
se, ir užgirta arbitraciją gin
čiuose.

DIDELĖ SUMA NAMŲ 
STATYMUI

Chicago. — šalies Valdžia pa
skyrė $2,750,000.00 Viešųjų 
Darbų Administracijos žemos 
kainos namams šiaurvakarinėje 
dalyje Chicagos. Vieta namams 
jau esanti užpirkta.

PREZIDENTAS LIEPĖ 
ARMIJAI IEŠKOTI VAIKO 

KŪNO
Columbus, O. — Andai 

Scioto upėje čia prigėrė 
Norman Eadar, septynių 
metų vaikas. Jo kūno buvo 
ieškota, bet nerasta. Tė
vai tuomet pasiuntė Prezi
dentui Rooseveltui telegra
mą prašydami pagelbos. 
Prezidentas prisiuntė tė
vams laišką pranešdamas 
kad jis įsakė Karo Departa
mentui dėti pastangas su
rasti vaiko kūną.

Detroit, Mich. — Detroi
to Sveikatos Departmentas 
išsakė kad visos miesto 
maudyklėse, mieste, paeže
rėse ir paupiuose vaikai 
jaunesni kaip 10 metų nesi- 
madytų, kad neleidus išsip- 
liesti pralyžiui. Norima ne
prilesti kad pasikartotų 1931 
metų epidemija. Dabar yra 
paralyžium susirgusių apie 
60 vaikų. Vienok Sveikatos 
Departmentas tikrina kad 
nėra pavojaus kad liga pla
čiai pasipliestų, nes yra de
damos visos pastangos li
gos sulaikymui.

IR BUVUSJ MINISTERĮ 
PALĖTĖ BLOGI LAIKAI

El Paso, Texas. — Albert 
B. Fall, buvęs Suv. Valstijų 
Vidaus Reikalų Ministeris 
Hardingo kabinete, ir prie 
ministerio algos dar gavęs 
$100,000.00 “paskolą” nuo 
savo draugo Doheny, vėl 
varge. Rengiasi jį išmesti 
iš jo ūkio už nesumokėtus 
mokesčius.

PROTESTAS PRIEŠ 
PROTESTĄ

' Boston, Mass. — Massa
chusetts legislatura išnešė 
protestą prieš Vokietijos na- 
zių žiaurų elgimąsi su Vo
kietijos žmonių tikybinėmis 
ir kitatautinemis organiza
cijomis ir žmonėmis. Vo
kietijos konsulas, Von Tip- 
pleskirch prieš tai užpro
testavo, kad tai esą “nepa
matuotas ir nedovanotinas 
įsikišimas į Vokietijos na
minius reikalus.” Bet Mass, 
gubernatorius Curley Vo
kietijos konsului atsakė, kad 
tas Mass, legislatures pro
testas tai esanti nuomonė 
visos Amerikos žmonių, ir 
protestas esąs laiku išneš
tas.

GRESIANČIO KARO 
ŽINIOS

Roma. — Italija vėl pa
šaukė prie ginklo daugiau 
karininkų ir kareivų gabe
nimui į Afriką. Dabar pa
šauktieji turės imti ginklą 
tarpe Rugsėjo 23 ir 29.

Londonas. — Gauta žinia 
iš Atėnų, Graikijos, jog 
Italai savo Dodecenijos sa
lose, Aegijos jurose, įvedė 
karo stovį ir jas užblokavo. 
Leros salą Italai pavertė 
tvirtove. Pakeliaviai nega
li išplaukti iš Leros salos 
ir verčiami vykti per Rodes 
salą, kur išleisdami visus 
atydžiai apieško. Visi namai 
čia liko paversti į ligonines.

Djibouti, Francijos Samo- 
lija. — Etiopijos Karalius 
pasiuntė 60 tūkstančių ka
reivių į Etijopijos rytinį 
parubežį prisirengimui grei- 
tam puolimui Italų pietinės 
Samolijos sienos, jei Italija 
užpultų Etiopiją.

Londonas. — Philip Snow
den, buvęs finansų ministe
ris, pareiškė jog jis nepasi
tiki kad Anglija aštriai prie
šintųsi Italų žygiui Afriko
je, ir todėl ragino Suviieny- 
tas Valstijas gelbėti karą 
sulaikyti.

Paryžius. — Anglų atsto
vas Eden pareiškė Franci
jos premierui Lavai, kad I- 
talijos su Etiopija nesutai
kius, netik Italijos-Etiopijos 
karas yra neišvengiamas, 
bet jis gali įkurti pasaulinį 
karą.

UŽTVANKAIPRALUŽUS 
PRIGĖRĖ Į 200 ŽMONIŲ

Turinas, Italija. — Tru
kus hydro-elektros užtvan
kai žuvo į 200 žmonių arti 
Alessandrian 'miestelio. Ūži" 
antis vanduo per išlūžusią 
užtvanką lėjosi taip smar
kiai, kad tuoj pakilo Orba 
upė, kuri nušalvė apie 43 
ketvirniškų mylių upės pa- 
kračiuose. Vanduo nunešė 
namus, dirbtuves, ir sutaršė 
gelažinkelius. Apart žuvu
sių žmonių buvo daug ir su
žaistų. Vanduo nutraukė 
ir elektros šviesą, tai apy
linkė liko be šviesos. Puo
lantis vanduo upe nešėsi rą
stus, rakandus, žmonių ir 
gyvulių kimus.

Priežastis užtvankos trū
kimo tai buvo didelis lie
tus kuris smarkiai pylė ar
timuose kalnuose, iš kur 
vanduo subėgęs išlaužė už
tvanką.

Kaunas. — (Tsb.) — Šakių 
apskrityje ant Nemuno kranto, 
netoli Gelgaudiškio miestelio 
kadaise stovėjo garsaus Lie
tuvos dvarininko Komaro puoš
nus dvaro rūmai. Apylinkės 
žmonės dar ir šiandien pasako
ja Įvairius nuotykius apie bu
vusį dvarininkų viešpatavimą 
Lietuvoje. Kiti su ašaromis 
akyse pasakoja iš tėvų lupų 
nugirstus atsitikimus apie bu
vusią žiaurią baudžiavą, dvari
ninkų nagaikas, visokius išnau
dojimus ir kitus pasibaisėtinus 
dalykus.

Tai buvo Rusų valdymo lai
kais. šiandien Lietuvoje to jau 
nebėra. Išnyko dvarininkai, jų 
dvarų žemes valdo tikrieji Lie
tuvos sūnūs, kurie su ginklais 
rankose gynė valstybės neprik
lausomybę. Tiesa, vienas kitas 
dvaras dar ir šiandien nėra ga
lutinai išdalintas. Tačiau ir 
juos valdo ne pakrikę dvarinin
kai, bet savi žmonės, savos, Lie
tuviškos organizacijos, kurios 
tarnauja plačiosios visuomenės 
reikalams.

“Aš darbo nebijam, nes dir
bsiu Lietuviai” atsako jaunas 
tėvynės mylėtojas, su visu dva
sios tvirtumu.

Gi Kauno geležinkelių stoty
je, kai dalis Latvijos Lietuvių 
vaikučių jau grįžo namo, jie 
apsiašaroję, dainavo skambias 
Lietuviškas dainas ir su pasiry
žimu žadėjo, užaugę grįžti ir 
gyventi Lietuvoje.

KITATAUČIŲ MOKY
KLOMS PAGELBA

Kaunas. — Lietuvos Švie
timo Ministerija šiems me
tams tautinių mažumų pri
vatinėmis au'kšniems moky
kloms paskyrė pašalpą: Žy
dų Gimnazijai Kaune, 20,- 
000 litų; žydų Realinei Gim
nazijai, 34,000.00 litų, Žydų 
Mergaičių “Javne” Gimna
zijai, 10,000 litų; Kauno Žy
dų Gimnazijai, dėstomąja! 
Lietuvių kalbą, 15,000 litų 
(pernai duota tik 9,000 li
tų) ; Mariampolės žydų Gim
nazijai, 8,000 litų; Panevėžio 
Žydų Gimnazijai, 15,000 li
tų; Raseinių Žydų Gimnazi
jai, 5,000 litų; Šiaulių Žy
dų Gimnazijai, 15,000 litų; 
Vilkaviškio Žydų Gimnazi
jai, 5,000 litų; Ukmergės 
Žydų “Šviesos” Gimnazijai, 
6,500 litų, ir Kauno Žydų 
Aukštesniajai Komercijos 
Mokyklai, 4,000 litų. Lenkų 
Gimnazijai, Panevėžyje, 20,- 
000 litų, Vokiečių Gimna
zijai, Kaune, 15,000 litų, ir 
Kauno Mokytojų Draugijos 
Rusų Gimnazijai, 14,00 litų.

ISPAŲ KARO IR KITIEMS 
VETERANAMS PADIDI

NO PENSIJAS 
Washington. — Pareikšda
mas jog Ispanų karo veter
anai yra skirtingoje klasėje, 
Prezidentas Rooseveltas pa
sirašė bylių kuris padidena 
Ispanų karo veteranams 
ant 50 milijonų dolerių į 
metus. Šis bilius vėl pakėlė 
mokestį veteranams ir jų 
kaikurioms giminėms ne tik 
Ispanų, bet ir Bokserų su
kilimo, ir Filipinų karo vet
eranams. Tų karų žuvusių 
bei mirusių kareivių uos
lėms teks į šešius milijonus 
dolerių. Tos pensijos, 1933 
metais, kai kuriems buvo 
atimtos o kaikuriems su
mažintos. Dabai- šis bylius 
atstato veteranų pensijas į 
tą patį stovį kokiame buvo 
1933 metais—veteranai tiek 
gaus kiek tada gavo.

Prie pastarųjų, nevisai išda
lintų dvarų, reikia priskirti ir 
buvusį Gelgaudiškio, Komaro, 
dvarą. Jame dabar yra įsteigta 
vaikų kolonija, kurią tvarko 
Lietuvos moterų globos komite
tas. šioje kolonijoje šiemet va
sarojo apie 200 užsienio Lie
tuvių vaikučių. Dauguma jų 
buvo iš Latvijos ir tik keli A- 
merikos Lietuvių vaikučiai, ku
rie drauge su tėvais pernai ir 
šiemet parvyko į Lietuvą. Drau
gija Užsienio Lietuviams rem
ti, kurios rūpesčiu ir lėšomis 
Gegaudiškyje šie vaikučiai va
sarojo, kvietė vaikus ir Prūsų 
Lietuvių. Tačiau Vokietijos no- 
ęių valdžia, varydama aršų Prū
sų Lietuvių nutautinimą, ju vai
kų į Lietuvą neleido.

Gelgaudiškyje užsienio Lietu
vių vaikučiai jaunčiasi kuo pui
kiausiai. Jie ižiaugasi savo va
sarojimu Lietuvoje, kurioje iš
buvo apie mėnesį laiko. Nors 
tai trumpas laikas, bet mažieji 
žymiai atsigavę, pasitaisė, pra- 
linksmėję, sustiprėję, energijos 
ir gyvenimo džiaugsmo pasiga
vę. Todėl nenuostabu, kad už
sienio Lietuvių vaikai iš Gel
gaudiškio nenori išvažiuoti, pra
šosi dar ilgiau ten pabūti. Ilsė
damiesi, jie čia mokosi gražių 
Lietuviškų dainų, veidinimų, 
tautiškų šokių, deklamuoja eilė
raščius, sportuoja ir t. t. Ir 
visa tai jie daro gražiai, sklan
džiai, kiekvienam apsilankiusiam 
darydami kuo puikiausią įspūdį. 
Vaikuose jaučiamas noras būti 
naudingais Lietuvai, nuveikti 
ką nors gero savo tėvų šaliai, 
jaučiamas didelis Lietuvos ir 
Lietuvių meilės užsidegimas. Tai 
ryškiai vaizduoja ir šis įvykis: 
Liepos 24 d. dalis Latvijos Lie
tuvių vaikų jau baigė vasaro
jimo dienas ir turėjo išvažiuoti 
atgal į tėvelių namus. Beveik 
visi maldavo, kad juos visam 
laikui paliktų Lietuvoje. Vienas 
suaugesnių jų prisispyręs pra
šosi, kad jam daugiau nereik
tų grįžti.

,‘Ką gi čia galėtum veikti?” 
klausia DULR reikalų vedėjas 
J. Vilkaitis.

“Eičiau tarnauti pas ūkinin
kus.”

“Bet tau reikės sunkiai dirb
ti?”

LIETUVOS PAJŪRYJE 
SIAUTĖ DIDELE AUDRA

Kaunas. — (Tsb.) — Liepos 
mėnesio antroje pusėje Baltijos 
juroje prie Lietuvos krantu' 
siautė tokia didelė audra, ko
kios jau keli metai nebuvo. Net 
dideli jurų laivai dėl audros ne
galėjo įplaukti į Klaipėdos uos
tą. Vieni išjų laukė tuose uos
tuose paskrovę prekes, kiti lai
kėsi atviroje juroje, kol audra 
aptilo ir sumažėjo pavojus pri
siartinti prie krantų. Didžioji 
audra aptilo ir sumažėjo pavo
jais prisiartinti prie krantų.. Di
džioji audra Lietuvos pajūrio 
gyventojams didesnių nuostolių 
nepadarė. Tik šiek tiek daugiau 
nukentėjo žvejai, tačiau ir tai 
nežymiai.

VILNIAUS GYVENTOJAI 
LABAI GAUDO LIETU

VOS LITUS
Kaunas. —< (Tsb.) — Kaip 

žinoma, dabar Lietuva su Len
kų okupuotu Vilniaus kraštu 
jokių prekybinių ryšių neturi. 
Bet nežiūrint to, Vilniaus Len
kai ir žydai paskutiniuoju metu 
pradėjo labai branginti ir gau
dyti Lietuvos litus. Neseniai 
vienas Vilniaus bankas paskel
bė litų supirkinėjimą, o nuo šių 
metų pavasario Vilniaus birža 
kasdien skelbia ir Lietuvos lito 
kursą. Vilniuje net kalbama, 
kad okupuotos Lietuvos turtin
gesni gyventojai didesnes pini
gų sumas laiko litais, o ne Len
kijos zlotais, kurių tvirtumu, 
matyti, mažai pasitiki.

VILNIAUS KRAŠTE AU
DRA SUNAIKINO DAUG 

DERLIAUS
Kaunas. — (Tsb.) — Nelai

mingas Vilniaus kraštas sunkiai 
kenčia ne tik nuo žiaurios len
kų okupacijos. Ten dažnai žmo
nės net badauja. Atmename, 
kad prieš dvejus metus didelės 
liūtys, audros ir kitos gamtos 
nelaimės sunaikino visą Vilni
aus krašto derlių, o jo gyvento
jus tada buvo ištikęs žiaurus 
badas. Laisvosios Lietuvos gy
ventojai ir užsienio Lietuviai* 
išgirdę apie pavergto Vilniaus 
krašto skurdą, tuojau ėmėsi šel
pimo darbo. 1933 metais tik 
gausiomis laisvų Lietuvių au
komis vilniečiai buvo išgelbėti 
nuo žiaurios bado mirties.

Čia dabar vėl iš anapus de
markacijos linijos stena nera
mios, nedžiuginančios žinios. 
Ten Liepos mėnesio vidutyje 
vėl siautė didelė audra su ’.e 
dais, kuri sunaikino gana c. ug 
šiųmečio laukų derliaus. Nu
kentėję ūkininkai bijo, kad ir 
šiemet Vilniaus krašte nepra
sidėtų toks žiaurus badas, koks 
1933-1934 metais buvo, »
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BALTIMORE, MD. ŠKOTIJOS ŽINIOS

KAIP IR POLEMIKA
Konjunistų Laisvėj kažin 

koks K. M., rašydamas ko
respondenciją iš Amalga- 
meitų unijos Lietuvių sky
riaus susirinkimo, labai 
džiaugiasi, kad, pasak jo, 
“darbininkai daug pažengę , 
Į kairę” ir nuotaikos pagau- j 
tas tuoj pradeda savo nu
dėvėtą agitaciją, kad “dar
bininkai turi paimti unijos 
vadeles į savo rankas ir uni
ją vesti komunistų partijos 
keliu.” Kad darbininkai ta
me susirnkime gyvai daly
vavo diskusijose, apgindami 
save nuo pasikėsinimo ap
krauti dideliais ir be rei
kalingais asesmentais, tai 
dar nereiškia jų pažengimą 
Į kairę taip toli, kad tuoj 
reikėtų paimti unijos vade
les Į savo rankas ir jas pa
aukoti komunistų partijai, 
kuri anaiptol darbininkų ne
nuves j geresni kelią. Jei
gu K. M. turi mintyje “pa
žengusius Į kairę” tuos, ku
rie ėmė baubti susirinkime, 
išėjus A. Jankauskui kalbė
ti, tai ir aš su JK. M. sutin
ku, nes tie, kurie baubimais 
užsiima susirįnkimuose, kaip 
tik ir yra niekas kitas, kaip 
komunistų padaras, jų mo
kiniai, kuriais vis dėlto su
sirinkimas pasipiktino. O 
tie baubliai, suprantama, 
kad nepaims unijos vadeliu 
į • savo rankas, nes unijos 
nariai perdaug gerai juos
pažįsta, kaip lygiai neįkal- įra su lietun\ Perkaau-1 Vilnijos Lietuvių gyvenimas 
bės K. M. siuvėjams paimti J erkunas trenkė j katalikų, Lenkijos nelaisvėje, ir kaip 
sau už organą komunistinį bažnyčią ant kurios paliko 
Siuvėja, kurį leidžia komu- nemažą žymą. Lietus taip 
nistai po “Lietuvių kriaučių Pa^ paliko savo pedsekas.
lygos” priedanga Laisvės) Birmą Sekmadienį Rug- 

■ pastogėj. Paimti unijos va- piučio musų miestą atlankė 
deles į savo rankas ii- uniją ki^a _dai‘ baisensė ir skau- 
vesti komunistu partijos ke- ttesne audra kuri sukilo 
liu, sako K. M. Na pasakyk, tarPe dviejų neprinčiavotų 
ponuli, keno rankose yra. ilgaplaukių už vieną su nė 
unijos vadelės dabar, jeigu viena JŲ neprivinčiavotą vy
ne pačių darbininkų?
ne pačių darbinikų rinkti 
vadai vadovauja uniją? 
Ateis unijos viršininkų rin
kimai, juos rinks ir vėl pa
tys darbininkai, o ne kas 
kitas ir kokius dauguma iš
rinks, toki ir vadovaus uni
jai. Taigi, kokio gi kitokio 
paėmimo į savo rankas uni
jos vadelių K. M. nori? 
Greičiausiai, kad K. M. no
rėjo, bet neturėjo užtektinai 
drąsos pasakyti, kad dar
bininkai atiduotų unijos va
deles i komunistų rankas 
ir tuomi atsižadėtų visų sa
vo teisių, o komisarai komu
nistai jau žinos, kokiu keliu 
vesti uniją, kad dar bus kas 
vesti, o kai nebus kas vesti,

Argi iŠioje audroje vietoje 
"perkūno veikė guminės pai- 
pos ir dantys bei nagai. Vie
toj lietaus lašų varvėjo kar
štai įkaitęs raudonas krau
jas. Audrą apramino pri
buvę du zemskiai ir pasiėmė 
su savimi audringosias se
sutes, kurių vieną uždarė į 
daboklę dėl apsiprausimo ir 
plaukų susitvarkymo, 
ant rytojaus gražiau 
(lytų aukštam teisėjui, 
suteiks atlyginimą už 
pelnus ir karžygiškumą. O 
antrą patalpino į taip vadi
namą ligoninę kad tam tik
ri mekanikai prišriubuotų 
atliuosuotą pirštą; pastaro
ji irgi turės stoti prieš tą i

kad 
atro- 
kuris 
nuo-

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip, 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė-1 
jimų, visokių lytiškų ligų, nėr- < 
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

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

&---12 ryto ir 5—11 vakare) I

tai komunistai pakeis savo 
gaires ir vėl lys j tas unijas, 
kurias dar patys darbinin
kai per savo išrinktus at
stovus valdo. Bet vargiai 
kada K. M. sulauks, kad jo 
tas nevykęs pageidavimas 
išsipildytų.

Kad darbininkams reikia 
laikas nuo laiko per rinki
mus 'keisti įsisenėjusius uni
jos vadus naujais, jaunės
imais, kurie daugiau koope- 
jruotų su eiliniais nariais ir 
nelaikytų juos savo paval-. 

Idiniais, tai tas neginčijama,! , . v.
bet pageidaujama, jeigu tik | įlįsiu.....G!J‘“
yra tinkamas asmuo, kuriuo' 
butų galima pasitikėti pa
keičiant senasis. O jeigu 
tokio nėra, tai geriau pasi-1 
likti pries senojo, negu jį i 
keisti nauju, dar blogesniu.!

i Pavyzdžiui — pereiti Lie
tuvių biznio agento rinkimai į 
parodė, kad darbininkai ne-į 

■norėjo komunistų peršamo 
kandidato, kurį su stikleliu 

' galima valdyti, ir išsirinko 
vėl senąjį, nors ir neper- 
daug mylimą, o vis dėlto 
daug tinkamesnį ir teisin
gesnį, gerai patyrusį tame 

’ darbe.
Tai tiek tuo kartu. Kitą 

. kartą pakalbėsime, kas yra 
’ taisytina musų vadų takti- 
( koj ir musų pačių susirin

kimuose.

LANKĖSI “MUSŲ VILNI
AUS” REDAKTORIUS 
Liepos 20 d. atvyko į Ško

tiją žymus Lietuvos veikė
jas, p. V. Uždavinis, “Musų 
Vilniaus” redaktorius. Jis 
čia prabuvo į savaitę laiko. 
Kaipo žurnalistas, jis norė
jo arčiau susipažinti su čia 
gyvenančiais Lietuvos išei- 

i viais, kurių čia, Škotijoje, 
yra namežas skaičius, į 8,- 

: 000 vien tik iš Lietuvos at-

i jaunimo yra irgi gana gera 
į skalsa. Jaunimas čia turi 
I kelias organizacijas ir gina- 

jL1|si kiek gali nuo ištautėjimo.
Prieš tris metus pažan

gesnieji Lietuviai čia įkūrė 
'Vilniaus Vadavimo Sąjun- 
, gos Skyrių, Glasgow’e; kiek 
: vėliaus susidarė ir antras 
V. V. Skyrius, Craignuk’e. 
Per abu Skyrių narių pris- 
kaitoma daugiau šimto. Tai 
ir Škotijos Lietuviai deda 
savo pastangas padėjime va
duoti pavergtą Vilniją.

Musų gerbiamas svečias 
nuo čia pradėjo savo susipa" 
žinimo misiją. Buvo su
rengtos svečiui prakalbos 
Carfine, Craignuk’e, Bell- 
shill’e, ir Glasgow’e. Į visas 
surengtas prakalbas žmo
nių kimštinai prisikimšo. 
Kalbėtojas pavizdingai ir 
įspūdingai išdėstė, kodėl 

DVI DIDELĖS AUDROS kiekvienam Lietuviui reikia 
„ . . . .. prigulėti prie V. V. Sajun-
Pries savaitę laiko per | gos ir nupasakojo kaip var- 

Baltimoię peiejo didele an’.gingas jy nepakenčiams yra

Unijistas.

jie savo vargus kantriai 
neša ir juos skandina skam
biose musų liaudies daine
lėse, kai Lietuvių mokyklas 
ir gimnazijas lenkai baigia 
uždarinėti; o kai Lenkų 
sekvestrą toriai veda pasku
tinę karvutę iš tvarto, tai 
ten musų broliai užgieda 
Lietuvos Imną! Jis papeikė 
ir Lietuvos perdidelį nuo
lankumą leidime Lenkams 
Lietuvoje elgtis kaip jie uo
li, kai Lenkai Lietuvius Vil
nijoje taip nežmoniškai var
žo.

Galp, svečias visus regine 
prie bendro darbo Vilnijos 
vadavime. G-lis

SASKATCHEWAN, CAN 
ŪKININKŲ NELAIMĖS
Liepos 7 d. buvo gražus 

Sekmadienio popietis. Stai
ga pakilo tamsiai melsvas 
debesys iš vakarų; pradėjo 
lyti dideliais ledais, kaip žą
sies kiaušinais. Toki dideli 
ledai suaikino tūkstančius 

patį teisėją ir gauti tinka- akrų kviečių ir kitokių javų 
mą atlyginimą. Ta audra j ir vaisių. Daug jaunų gai
ners ir palietė Baltimore,'vijų ir paukščių išmušė ku-
bet veikė tik vienoje gėry- 
kloje, kurios savinikas yra 
tas neprivinčiavotas vyras 
su nė viena tų moterų. 
Klausimas vienok neišaiš
kinta, ir katrai tas vyras 
priklauso, nežinia. Audra 
nors ir buvo apmalšinta, bet 
tai ne pirmutinė, ir gal nė 
nepaskutinė.

Audrai siaučiant tų dvie
jų moterėlių tikri vyrai tik 
iš tolo žiurėjo ir gailėjosi.

S. U. Matęs.
PARSIDUODA KRAUTUVĖ

Ant Franklin Blvd, cash grosernė 
ir mėsos parduotuvė, garantuojama 
$600 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.

j rie buvo toliau nuo namų. 
I Iždaužė namų langus ir pra- 
Į mušė stogus. Žmonės ne
pamena tokių ledų krintant. 

' Gi Gegužės 1 ir 2 d. siau
tė baisios perkūnijos su di
deliu lietum. Perkūnas nu
trenkė ūkininko T. Ander
sono jauną gražią karvę ar
ti namų. Ten pat stovėjo 
jo šeši arklai, bet perkūnas 
jų neužgavo, tik visus labai 
ižgązdino. Lietus baisiai ly- 

Ijo ir laukuose javus papluk-- 
jdė. Tas lietus ir vėliaus le
dai padarė daug žalos.

T. Anderson.
3 CENTAI . 

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

DAYTON
Daytoniete Lietuvoje

P-lė. Veronika Sinkevi
čiūtė lankosi Lietuvoje. Ji 
atrašė savo tėvams tris laiš
kus. Juose ji sako kad A- 
merikos Lietuviai buvę la
bai šiauniai priimti, ir kad 
Lietuvė! jai patinkanti. Žmo
nės ir valdininkai esą labai 
prielankus ir maluonųs.
Kalbėjosi su Prezidentu

Palangoje ji turėjusi gar
bės susitikti su Prezidentu, 
p. Smetona, ir pasiklabėti 
kaip su tėvu, be formalumų. 
T o k i s demokratiškumas 
Prezidento p-lei. Sinkevi
čiūtei labai patinkąs.
Išvažiavo Lietuvon.

Kun. S. Bistras, Šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, 
išvažiavo Lietuvon. Porą 
mėnasių paviešėjęs sugryš. 
“Eagles” Konvencija.

“Eaglės,” fraternalė or
ganizacija čia laikė savo 37- 
tą konvenciją. Rugpiučio 
11 d. buvo ju didelė paroda. 
Tarp kitko, išnešė rezoliu
cijas reikalaujančias dau
giau darbų ir didesnių al
gų. “Dirvos” Rep.

SIDNEY, AUSTRALIA
IR ČIA LIETUVIAI 

GYVENA
Nuo Lietuvos Australija 

yra gana toli. Laiškai į 
Sidney miestą ateina tik į 
30 dienų. Seniau čia Lie
tuviai neturėjo organizaci
jų, bet 1929 metais įsikūrė 
Lietuvių Draugija, kuri da
bar turi 26 narius. Šios 
Draugijos Valdyba: Anta
nas Bauža, pirmininkas, Jo
nas Vedi'inatis, iždininkas, 
ir Eksaveras Skėrys, rašti
ninkas. Draugija turi ir 
knygnėlį, į kuri pareina Lie
tuviškų laikraščių.

Tur but pirmas Lietuvis 
čia apsigyvenę bene bus 
Jonas Mickevičius, kuris čia 
atvyko pradžioje šio šimt
mečio. Jis jau miręs. Paė
jo iš Kalvarijos. Jonas Že- 
mantavičius, paeinantis iš 
Mariampolės, dabar apsigy
veno Naujoj Zelandijoj. Ten 
irgi yra Lietuvių.

Mes nors čia gyvename 
toli nuo Lietuvos, bet jos 
nepamirštame: švenčiame 
visas valstybines šventes. 
Šių metų Vasario 16 d. gana 
gražiai šventėme. Irena 
Baužytė, 4 metų, pasirėdžiu
sį tautiškais rubais, įspū
dingai padeklemavo eiles: 
“Aš Lietuvaitė, graži mer
gaitė.” Australijos spauda 
apie tai gražiai aprašė ir 
sakė kad čia buvo pirmą 
kartą matomi Lietuvos tau
tiški rubai. Australietis.

AKRON, OHIO
S L A. PIKNIKAS

SLA. 354 Kuopa laikys 
savo šių metų paskutinį pik
niką Emilijano ūkyje, 18 d. 
Rugpiučio. Trauksime vir
vę, linktiniuosime ir žaisl
ine. Gros gera muzika. At
silankykite—visi busite pa
tenkinti. R-ka.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 
Imusų patarnavimas, užjautą, simpatija ir prielakumas yra visiems 

jygus, be tsižvelgimo į kaštus.
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo

derniškas.
HEnderson 9292

VILNIJOS VARGAI

SAUGO VALSTYBINĘ 
MOKYKLĄ

Suv. apskr. Klevuose pernai 
gruodžio men. kažinkoki nepa
žįstami asmenys, greičiausia 
patys Lenkai, suplėšė vietos 
dviklasėje mokykloje Lenkiškus 
paveikslus ir klasės dienyną. 
Policija kaltininkų nesusekė ir 
ligi šiol verčia kleviečius nak
timis saugoti mokyklą iš eilės. 
Jei policija sargybinių nesuran
da, tai dedamos piniginės bau
dos. žmonės tokia tvarka labai 
piktinasi. Jiems paprašius mo
kyklos saugojimo prievolę pa
naikinti, valdžia nuduoda daug 
žinančia ir verčia išluoti paveik
slui piešėjus. Bet jei policinin
kai jų nesurado, kaip gali val
stiečiai surasti?

NEAPKENČIAMOS SPALVOS
Marcinkonių policininkas Ko- 

lig tik dabar pastebėjo, kad vie
nas Kapiniškių kryžių yra nu
dažytas iš apačios raudonai, vir
šuje žaliai ir skersinėse gelto
nai. Jis pašaukė vietos šv. Ka
zimiero draugijos sk. pirminin
ką Alf. Jezukevičių ir vertė pa
sirašyti pasižadėjimą nudažyti 
kryžių viena kuria spalva. Ta
čiau Jez. tokio pažado nedavė.

SUNAIKINTA DAUG 
DERLIAUS

Lenkijoje ir ok. Liet, siau
čia smarkios audros su ledais. 
Varšuvoje žaibas kelis kartus 
trenkė in tramvajus. Vienuno- 
se namuose žaibui intrenkus, 
buvo sužeisti keli gyventojai. 
Varšuvos priemiesčiai aptvino.

Lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje, ties Suvalkais, ir Lvovo 
vaivadijoje audros sunaikino da
li derliaus.

PR1EŠVALSTYVINĖ DAINA
Mielagėnų Liet. skaityklos 

vedėjo žmonai S. vietos polici
ja užvedė teismo bylą užv tai, 
esą ji buvo kažkada surėkusi 
vieton: niech žyje Polska! — 
niech žyje Litva! ir kad ji iš
mokinusi 3 metų mergaitę di
džiai Lenkijai pavojingo eilėraš
čio: “Aš žinau, man sakė ne 
sykį mamaitė, jog čia musų že
mė ir aš Lietuvaitė”.

MASTAS TIES NARUČIO
EŽERU

Vietos žvejai liko be darbo. 
Be to, iš jų atimta daug tin
klų. Vilniaus vavadai nepavy
ko nuraminti 2000 minios at
stovų ir administracija yra lin
kusi nusileisti. Priešingai, kaip 
sako žvejai, busią čia “daug 
našlių ir našlaičių’, žmonių ma
nymu, kaltas Lenkų biurokra
tizmas ir aklas instatymų vyk
dymas.

SEKA KAUNO SPAUDĄ
Lenkų “Kur. Vii.” nuolat duo

da santraukas žinių iš Kauno. 
Ypač ji domina, ką rašo “Ry
tas” ir “Tėvų Žemė” santykių 
su Lenkais reikalu.

RENKA VAIKŲ PARAŠUS
Renkami 7 metų vaikų pa

rašai peticijoje, kad Butrimony
se butų panaikint Lietuviški, 
pamokslai. Už parašą duoda
mas saldainis. Vaikučiai pra
šo leisti pasirašyti kelis kartus.

SUSTREIKAVO VILNIAUS
SKERDIKAI

Mėsa miestan gabenama iš 
Naujosios Vileikos skerdyklos.

“Trimitas”

KŪNO AUDINYS
Pirm trijų šimtų metų nie

kas nebuvo žinoma apie orga
nizmo sudėjimą. Kūnas buvo 
mėsos gabalas ir viskas. At
radus padidinamą stiklą atsi
darė naujas pasaulis. Dulkės, 
vanduo, oras pasirodė pilni ma
žyčių gyvūnėlių. Kraujas at
rodė pilnas raudonų skrituliu
kų kurie ritasi kraujo latakais.

Kūno organai yra mezginys 
iš daugybės mažyčių dalių, ku
rių kiekviena atrodo kaip at
skiras gyvūnas. Tos mažytės 
dalys buvo užvardintos celėmis 
arba narveliais. Jos visos yra 
sudėtos iš gyvos medegos, va
dinamos protopliazma ir sulip
dytos i krūvą panašiai Į plytas 
namų sienoj.

Visos celės nors skiriasi vie
na nuo kitos didumu ir išvaiz
da, yra padarytos ant to paties 
pliano. Jos visos yra panašios 
į amebą, kuri yra mažytis, vie
nos celės gyvūnas, randamas 
balose ir grebėse.

Ameba yra mažytis gabalė
lis protopliazmos. Kada ją pa
erzini ji susitraukia — parodo 
veiklumą. Ji mat turi jausmą.

Ji valgo ir atskiria išmatas, 
nors neturi organų. Ta pati 
dalis atlieka darbą rankos, ko
jos arba burnos. Kada reikia 
valgyti ji atkiša dalį proto
pliazmos ir praryja maistą. 
Kada reikia persikelti Į kitą 
vietą, ji iškiša koją ir padidina 
ją taip kad visa masė persike
lia į naują vietą. Kad jai par
eina laikas turėti šeimyną, ji 
skyla Į dvi puses ir iš vieno 
pasidaro du.

Viduryje ameba turi bran
duolį vadinamą nucleus, o ap
linkui yra siena iš kietesnės 
medegos, tai ir neyra.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 

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

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN-

Jos. Konecnig
(Buvusioj Lazicko vietoj) 

JEWELER
Parduoda Deimantus, žiedus, 

Laikrodžius. Laikrodėlius 
RADIO SETUS IR TUBES

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

PARSIDUODA ŪKIS
Parduodu savo ūkį, 440 akrų že

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

A EASINAVIČIUS — Box 92
Karlsruhe, North Dakota.

VISIŠKAS
IŠPARDAVIMAS
Vasarinių Drapanų

Vaikų ir mergaičių mail- 48c 
dymosi kelnaites -

Vyrų puošnus marškiniai 59c

$1.15 ir $195 vertes šiaudi- 97c 
nes skrybėlės -

Vyrų “Union suit” apati- 
naiai marškiniai - 55c

Berniukų ilgos kelinės $1.00

Berniukų sporto marškiniai

Vieno ir keliolikos dažų 
mazgojami kaklarišiai du už

Berniukų berankoviai sve- 
teriai -

48c

25c

39c

Vyrų ir vaikinų vilnų- $14.95 
niai siutai - - -

The 
Kramer-Reich 

Co.

AIDUŽIAI'
VARGO SESEI

Tu dabar išbalus, 
Tu kažko ilgiesi.... 
Ten laukai liūliavo, 
Ten klajojot dviese....

Jis dainuot mokėjo 
Apie gražią laimę. 
Bet praėjo viskas 
Taip tyliai, savaime. >..

Buvo melsvas pilas, 
Aksominės pievos. 
Buvo kelias, Kryžius. 
Ant to kryžiaus Dievas.

Ten dažnai meldeisi, 
Liūdesy paskendus.... 
Gesdavo už šilo 
Vakaro verandos....

O dabar asfaltas, 
Fabrikas ir durnai.... t 
Ten kadaise sviro 
Balti ievų krūmai....

Gal norėtum kartais 
Dar sugrįžt į pievas.... 
Ten, kur kelias, kryžius....
Ant to kryžiaus Dievas....

O dabar išbalus
Tu kažko ilgiesi. ... ./
Ak, nejau jaunystę 
Taip ir palydėsi ?. . . .

Eug. Matuzevičius 
(Liet.) “Darbininkas”.

PIEMENĖLIS
i

Tai turėsiu pinigėlių
Per metus —
Man gegutė užkukavo
Tris litus \ /

Tai bus gera rytą gyti 
Karveles,
Tai bus gera dieną traukti 
Daineles.

Daug vargelių ir laimužės 
Aš žinau,
Kad ir mažas, kad ir bandą 
Vis ganau.

Mano rytas pilnas saulės 
Ir dainų, <
Mano naktys pilnos burtų 
Ir sapnų.

Tai turėsiu pinigėlių
Per metus —
Man g’egutė užkukavo 5 
Tris litus.
(Vytė Nemunėlis “Drugeliai”)

PAIEŠKOJIMAS NR. 69
šie asmenys gyveną Ameri

koje yra ieškomi:
BAGDONAS, Kazimieras. 

Gyvenęs sulig adresu: 1801 
Magnolia Street, South Bend, 
Indiana.

JUREVIČIUS, Antanas. An
tano sūnūs. Kilęs iš Mažeikių 
gyveno sulig adresu: 2153 W. 
24th Place, Chicago, Ill.

ZARAMBA, Juozą Kilęs iš 
Padvarniškių km., Kvėdarnos 
vai., Tauragės apskr., 1913 m. 
išvyko į Ameriką. Gyveno Ra
cine, Wisconsin.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsilepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų, yra prašomi suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

LIETUVOS KONSULATAS,
100 East Bellevue Place,

Chicago, Illinois,

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

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

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

C. F. Petraitis
G702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699
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KORESPONDENCIJOS

NORWOOD, MASS.

Dr. A. W. Gasson

ar- 
nuo 
per 
Jis

Mano Kelionė Lietuvon

Pagaliau ir Norwoodiečiai su
silaukėme Lietuvio gydytojo. 
Pereitą savaitę čia pradėjo 
praktikuoti Mediciną Dr. An
thony W. Gasson, kurs atidarė 
ofisą po. No. 937 Washington 
Street.

Dr. Antanas W. Gvazdikas 
yra South Bostone gimęs, au- 

' gęs ir pradinius ir aukštesnius 
moksulus ėjęs. Jo tėveliai An
tanas ir Marija Gvazdikai ir po 
šiai dienai tebegyvena Dorches- 
teryje, Bostono priemiestyje.

Medecinos mokslą Dr. Gasson 
pradėjo siekti Tufts kolegijoje. 
Mokslus baigęs 1931 metais jis 
iki šiam 'laikui praktikavosi 
Middlesex ligoninėje, Sv. šei
mos ligoninėje, New Yorke, ir 
Bostono miesto ligoninėje. Bai
gęs praktikos mokslus jis pa
stojo į Jungtinių Valstijų Medi
cal korpsusą ir 15 mėnesiu buvo 
vyriausiu gydytoju 
CCC stovykloje, 
Vermont.

Pagaliau pilnai 
Dr. Gasson nutarė
ti savo tautiečiams ir sau dir
vą pasirinko musu miestelyje.

Mes džiaugiamės susilaukę 
savo tarpe lietuvį gydytoją ir 
pajėga musų inteligentų eilėse. 
Kadangi Dr. Gasson yra rimtas 

■ gydytojas ir malonaus ir darb
štaus budo, mes daug iš jo lau
kiame ir linkime jam pasilikti 
musų tarpe kuoilgiausiai.

Norwoodietis.

Rugpiučio 3 d. p. Ignas Ta
mašauskas apvaikščiojo savo 
varduves. Jį pagerbti tą diena 
susirinko jo draugai ir draugės. 
Buvo svečių iš Chicagos ir 
Clevelando, apart vietinių. Visi 
jam palinkėjo ilgiausių metų 
ir padainavo Lietuviškų daine
lių ; visi gražiai pasilinksmino.

Ūkininkas, Kazys Puišis, 
kliam pasibaidžius, nupuolė 
šieno vežimo; ratai perėjo 
jo kojas ii- drūtai sužaidė,
gydosi namieje. Linkėtina p. 
Puišiui greito pasveikimo.

Juozas Januška lankėsi Cleve- 
lande pas savo brolį Joną ir 
kitus Clevelandiečiu'S.

Pas arti Akrono gyvenat} 
ūkininką, Praną Martinkų, at- 
viko jo sūnūs, Pranas, iš Mass. 
Valstijos atstogauti.

Gumo dirbtuvės pradėjo silp
niau dirpti. Dirba tik pusę lai
ko. Kaikurie darbininkai visai 
nedirba, atleisti iš darbo.

Rugpiučio 12 d. Goodrich 
gurno kumpanija savo darbinin
kams surengė pikniką, Cedar 
Point. Piknke matėsi daug Lie
tuvių. Tą diena niekas dirb
tuvėje nedirbo, visą dieną pik- 
nikavo.

K. Prospaliausko sūnūs at- 
stogas praleidę Cleveland© pas 
savo tetą, ponią Bartkienę.

SLA. 354 Kuopa rengia pik
niką, Rugpiučio 18 d., Omelin 
Darže. Tikime atsilankys daug 
žmonių, nes šią vasarą bus pa
skutinis piknikas.

Bet ant galo ir

❖

Kalnas.

Rašo “Dirvos” Redaktorius K. S. Karpius

191 kuopoje 
Waterbury,

pasiruosęs, 
stoti tarnau- Sa- 

buvo trukšmingas Lietu- 
218-to Skyriaus 
Unijos susirinki-

atidarius susi-

MYSLe. — Vaikščiojo 
panelė po pievelę ir išbar
stė aukso perlus; mėnuo 
matė, nepasakė; saulė kė
lėsi ir surinko. Rasa.

torius, ir kad ten prie visokių 
gėrimėlių buvo sutarta kaip už
valdyti Skyriaus susirinkimą, 
kad butų galima pravesti tari
mą už apsidėjimą $10.00 ases- 
metun ir kad priekyje sto
vi Skyriaus valdyba ir dėl ko 
nebuvo slaptai balsuota. Pon- 
stva tų argumentų negalėdama 
nuginčyti, akis nuleidė, ausis 
nustelbė ir prie diskusantų ne
kibo, o tik pirmutinius du gąz- 
dino visokiais skundais unijos 
jugtinei Pildančiąja! Tarybai. 
Pasibaigus trukšmui ir disku
sijoms tęsta susirinkimas ra
miai iki galo.
vėl iškeliamas klausimas pir- 
mau prabylusų narių. Reikalau
jama kad tie du vyrai už blogą 
elgesį ir plūdimus butų nubaus
ti, o jeigu Skyrius nebaus tai 
skųsią unijos Jungtinei Tary
bai. Pasigirsta įnešimas nu
bausti, ir tuoj paremtu lieka. 
Prasideda diskusijos iš naujo. 
Diskusantai pasmerkia išsišokė
lius, tačiau priešingi baudiimui, 
pamatuodami fuomi, kad tie 
kurie reikalauja kad butų nu
bausti už koliojimąsi patys prie 
to privedė. Be diskusuojant 
tikrai pasiškėjo kad balsai buvo 
suklastuoti ir kuomet po karš
tų diskusijų preita prie balsa
vimo, didžiuma balsų pasisakė 
prieš baudimą tų dviejų narių. 
Tai vot kaip pas mus unijos ofi- 
cialai mėgsta save vadintis dar
bininkų užtarėjais, o veikia kad 
pasižaboti unijos narius ir ant 
jų jodinėti. Vienok per du metu 
miegojo ir leidė darbdaviam ka
poti jau ir taip mažą darbinin
kų uždarbį. Dabar kiek prabu- 
dę pirma negu atsikelis, apdėjo 
narius po $10.00 asesmentu, o 
apie pagerinimą darbininkų bū
vio tai jiems visai mažai rupi, 
bile jų pilni pilvai. Tiesa da
bar rengia neva reikalavimus, 
bet kas iš to kad nuo darbda
vio reikalaus tik nuo 12 iki 18 
centų pakėlimo ant švarko, kuo
met yra numušta nuo 35 iki 
50 centų. Susirinkime buvęs.

BROOKLYN, N. Y.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

1VH>Q AMERIKOS LINIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgų, Švediją
Laivakorčių kainos Trečia klase

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

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

GRIPSHOLM. — Rugsėjo 5 
KUNGSHOLM. — Rugsėjo 11 
DROTTNINGHOLM Rutrs. 24 
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM”. Platesnes informaci
jas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. New York, N. Y.

BALTIMORE, MD. 
Trukšmingas Siuvėjų 

Susirinkimas
Rugpiučia 7 d., Lietuvių 

Įėję,
vių Siuvėjų 
Amalgamaitų 
mas.

Pirmininkui
rinkimą ir sekretoriui perskai
čius protokolą, tuoj buvo paduo
tas įnešimas pratokolą priimti. 
Priėmus protokolą, vienas labai 
netvarkos žmogelis, kuris pir
mas davė įnešimą protokolą pri
imti, staiga ėmė reikalauti bal
so kad-norįs ką tai prie proto
kolo sakyti. Pirmininkas ne
leidžia kalbėti, o žmogelis butia- 
ni nori kalbėti; įvyksta kaip ir

. dvikova. Pirmininkas tampa 
nugalėtu, o žmogelis usikarš- 
čiavęs paleidžia savo nešvarią 
burnelę ir pradeda koliotis suk
čiais, kriminalistais, vagimis, ir 
tt. Jam atėjo į talką kitas su 
tokia pat nešvaria burnele ir 
susirinkimą apvertė,, taip sa
kant, aukštin kojom; kilo trukš- 
mas. Nors tie du žmogeliai ir 
bjauriai pasielgė savo netaktu 
ir nerimtumu, tačiaus jų norai 
nebuvo blogi. Jų norėta iškelti 
klausimas iš įvykusio specialio 
susirinkimo suklastavimo balsų, 
balsuojant asesmentu klausimą. 
Mat balsuojant asesmentu klau
simą buvo paduota 98 balsai 
prieš, o 64 už, kurie buvo suk
lastuoti, paskelbti ir į protokolą 
įrašyti.

Prasideda diskusijos. Sekre
torius įsižaidęs aiškinasi kad už
rašęs į protokolą taip kaip buvę 
priduota ir kad tame jis nėra 
kaltas. Kiti nurodinėja kad 
specialis siuvėjų susirinkimas 
per suokalbininkų mašiną buvo 
paverstas į masnį susirinkimą, 
atkviesta net du kalbėtojai, ku
rių Skyrius nebuvo nutaręs 
kviesti. Unijos Manadžieris da
vė skyriaus Pildančiosios Tary
bos nariams $5.00 dėl išsigėri- 
mo ir kad prieš pat Skyriaus 
susirinkimą buvo ištikimų agi
tatorių sušauktas slaptas susi
rinkimas, kur dalyvavo ir spe
cialiai pribuvęs unijos organifa-

p-lė.
die-

Trumpos žinios
Gerai žinoma daininkė, 

Elena Sadauskaitė, šiomis 
nomis grižo iš atstogų Chica-
goje ir Scrantone. Ji vėl ne- 
poilgo pradės dainuoti Radio 
City teatre.

New Yorke rengiamos vestu
vės žinomos Lietuvaitės, Colet
te Frances, (Pranės Merkevicai- 
tės) su milijonėriumi Tommy 
Manville. Ji bus Manville penk
toji žmona. Colette Frances bu
vo narė Earl Carroll muziaka- 
lės komedijos.

“Vienybė” rengia pikniką 
Philadelphijoje, Rugpiučio 25, 
Navicko Ūkyje. Daug Brookly- 
no, New Jersey, ir New Yorko 
Lietuvių rengiasi dalyvauti ta
me piknike. Brooklyniečiai vyks 
į pikniką automobiliais ir bo
sais.

‘Dirvos’ Rep.

(Tąsa)
Privažiuoji Philadelphiją, ro

dos norist išlipt, aplankyt savo 
pažystamus ir draugus: čia 
gyvena daug Dirvos skaitytojų, 
gyvena Dr. E. G. Klimas su 
musų Clevelandiete, savo žmo
na, buvusia p-le Elena Grigiute, 
ir tuo tarpu ten lankėsi poni A. 
Grigienė.

Kada davažiavo traukinis iki 
Baltimorės, ir čia norisi sustoti, 
už sukti pas gerus Dirvos rėmė
jus, P. P. Jarą, A. S. Galinaitį 
ir kitus, bet to laiko rodos per- 
maža bus, nors visą savaitę iš
kaleno ūš Clevelando išvažiavau 
pirm laivo išplaukimo. 
Washingtone. — Atvažiuoju į 
Washingtoną apie 4 vai. po pie
tų, ir iki nuvažiavau į Lietuvos 
Pasiuntinybę truko daugiau pus
valandis. Iš stoties išlipus pir
miausia pasimato didis budin- 
kas, tai Kongreso namas, ir 
paskui vienas po kitam kiti val
diški budinkai. Pasimato po 
dešinei ir didis Jurgio Washing
ton© paminklas, bet ištolo. 
Washingtone nepaprastai šilta, 
nieko matyt nesinori, tik sku
binu į Lietuvos Pasiuntinybę. 
Manau sau, kai sugryšiu iš Lie
tuvos, reiks surengti ekskursiją 
j Washingtoną ir tada praleist 
čia kelias dienas ir viską matyt, 
nes dabar ant greito nieko ne
bus galima kaip reikia matyti 
ir apsipažinti, tai apčiuopiamai 
neapsimoka vargintis.

Dabar aš pasakysiu jums kur 
eina Amerikos pinigai paskirti 
bedarbiams duoti visokių viešų 
darbų. Nagi visi tie pinigai tur
būt paskirti išleisti Washing
tone, ten pat vietoje, be davimo 
kitoms valstijoms ir miestams, 
nes tiek čia visko budavojama, 
vis valdiško, tiek užvesta viso
kių parkų ir miesto tvarkymo 
darbų kad rodos visas Washing- 
tonas imama perstatyti išnau- 
jo. Gal but ir Rusijos Stalinas 
gavo mintį apie Maskvos per
statymą nauju miestu, nuo 
Washingtono ponų, o kai su dar
bais kituose miestuose tai te
gul jie sau laukia ir žiuri liežu
vius iškišę.

Gedimino Ordenas. Pasiekiu 
Lietuvos Pasiuntinybės namą, 
puikų, didelį namą, keturių auk
štų, gražioj ne bizniškoj gatvėj. 
Ištolo pasimato ant namo virš 
ineigos Lietuvos valstybės žen
klas: Vytis. Smagu pasidaro 
tai matant, nes tik įsivaizduo
kim mes Lietuviai kurie už sa
vo tautos laisvę ir nepriklau
somybę kovojom, pfinigus dejom, 
kad musų laimėjimai atsiekti, 
Lietuva laisva, ir jos ženklas 
štai kreipia į save akis visų: 
jis oficialiai pripažintas ir iš
dėtas šioje didžiausios pasauly
je respublikos sostinėje! Sma
gu apie tai pamislyti ir jauku 
pasididžiuoti... .

Inėjus Pasiuntinybės naman, 
neužilgo pasitinka malonus ir 
draugingas, svetingas ir vaišin
gas Pasiuntinybės Reikalų Ve
dėjas, Dr. Mikas Bagdonas. Ji
sai, nuo Ministerio Balučio iš
važiavimo į Lietuvą pusantri 
metai atgal, veda 
tinybės reikalus, 
tį turiu jau keli 
malonu susitikti, 
susitikus radau
veikuojantį, tačiau vis nenusto
jęs savo malonumo ir svetingu
mo.

Tik už kokių poros valandų 
Dr. Bagdonas padarė man tą 
“surprizą” arba nuostabą ko
kios visai nestikėjau ir nežino
jau ko į Washingtoną atvažia
vau: Dr. Bagdonas apdovanojo 
mane Didžio Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino Ordenu! Su 
ordenu įteikė ir tam tikrą raš
tą, su pareiškimu apie manęs 
apdovanojimą tuo ordenu. Tas 
raštas pasirašytas ordenu iš
davimo komisijos ir turi Lie
tuvos Prezidento antspaudą.

Nors jau kelintas metas kaip 
Amerikoje vienam ir kitam žy
mesniam asmeniui įteikiama or- 
denai, tačiau aš sau jokio or- 
deno dar nelaukiau, nesitikėjau, 
nebūdamas gana senas. Taigi 
šis atsitikimas mane nustebino 
ir sujaudino. Gedimino Ordenu 
tapau apdovanotas tik porai die
nų praėjus nuo mano 40 metų 
amžiaus sukaktuvių, ir man šy- 
met kaip tik suėjo jau 25 me
tai kaip darbuojuosi Lietuvių 
ir man šymet kaip tik suėjo 
jau 25 metai kaip darbuojuosi 
Lietuvių literatūroje ir spaudo
je. Ačiū Lietuviai ir gerb. Dr. 
Mikui Bagdonui už tokią bran
gią dovaną!

Liepos 23. Pernakvojęs pačios 
Pasiuntinybės name, sekanti 
rytą išsirengiau gryžti į New 
Yorką. Dr. Bagdonas labai da
bar užimtas Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonais, nes Pasiuntiny
bė užversta laiškais ir pačiais 
bonais, kurie veik visio reika
laujami išmokėti, nes žmoneliai 
nieturi pinigų norėtų gauti.... 
Ten buvo susiųsta daugybė ir 
Clevelandiečių bonų.

Gryždamas važiavau kita gelž- 
kelio linija, taigi Baltimorę, 
Philadelphiją ir kitus miestus 
mačiau iš kito šono, ir dabar 
atvažiavau į Newark, N. J., kur 
taipgi yra daug Dirvos skaity
tojų ir gerų Dirvos rėmėjų, 
kaip A. S. Trečiokas, Andrius 
Žiugžda, W. Ambrozeviče ir ki
ti. Apsistojau pas p. Trečio
ką,. bandėm susisiekt su pp. 
Žiugžda ir Ambroževičium, bet 
telefonu nebuvo galima pasiek
ti, taip ir liko, nes vėl skubėjau 
atgal į New Yorką.

Delegatu Išleistuvės
Liepos 24. — Apsilankau Lie

tuvos Generaliniam Konsulate, 
pasimatau su Pulk. P. Žadeikių, 
kuris paskirtas Lietuvos Mini- 
steriu Įgaliotiniu į Washingto- 
ną ir neužilgo jau ten persikels. 
Dar galutinų patvarkymų p. ža- 
dekis neturėjo, bet jų laukia 
kiekvieną dieną. Pasikalbėjom 
apie Kaune rengiamą Kongresą 
ir kitus dalykus ir atsisveiki
nom. Paskiau ten pat pasima- 
tėm su Vice Konsulu P. Dauž- 
vardžiu, apsirūpinau savo ir ma
no Clevelandiečio delegato vi
zom, ir dar kartą nuvažiavau 
į Tėvynbės redakciją. Dabar p. 
Vitaitis jau turėjo kelionei pini
gus ir rengėsi keliauti.

Važinėjome New Yorke su p. 
Trečioku, Newarkieciu, kuris ir
gi važiuoja į Kongresą ir tuo 
pačiu laivu.

Tėvynės redakcijoje susitikom 
Pittsburghietį delegatą P. Pi- 
varoną. Jis irgi kartu va
žiuoja. Kiek anksčiau, V. P. 
Mučinskas sakė kad tuo laivu 
kartu su mumis bus apie 20 ke-

SLA. ANTRO APSKRIČIO 
KUOPOMS IR VISIEMS 
MASS. VALSTIJOS LIE 

TUVIAMS
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NEBŪK
ŽILAS!

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

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. C

Box 54 - . „ - Universal, Ind.

rengta 
ir pats 
ir man 
šios iš-

leivių Lietuvių. Taigi pusėtina 
ekskursija.

šį vakarą rengta išleistuvės A. 
S. Trečiokui, Elizabethe, ir Tė
vynės redaktoriui S. E. Vitai- 
čiui. Mane kvietė ir ten būti, 
bet tuo pačiu laiku dvi vietas 
neapeisi, ir į Elizabeth važiuoti 
vienam toli ir klaidu, ir kadangi 
p. Vitaičiui išleistuvės 
visai arti p. Mučinskų 
p. Mučinskas į jas ėjo, 
prisiėjo ten dalyvauti.
leistuvės rengta East New Yor
ke, labai greitomis, nes kaip 
sakiau p. Vitaitis vis nežinojo 
ar jis važiuos. Taigi kap tik 
sužinota kad jis važiuos tikrai, 
tuoj surengta ir jam išleistu
vių vakarėlis, kuriame dalyva
vo keli desėtkai Lietuvių veikė
jų ir artimesnių draugų. Kaipo 
išleistuvių dalyvio ir manęs pa
čiu laivu su juo važiuosiu ir tuo 
pačiu tkslu tai aš pasakiau lin
kėjimus jam tuos pačius kaip 
ir sau....

Liepos 25. — šiandien 
re yra mano išleistuvių 
rėlis, kurį surengė mano
gai Brooklyno tautininkai kaip 
viskas išeis gal žinosite iš ko
respondento, o aš tuo tarpu apie 
tai nieko negaliu pasakyti, nes 
šį aprašymą pasiųsti palieku p. 
Valaičiui, kurio net mašinėle ra
šau jo namuose, B r o o k 1 y n e. 
Rytoj laivas išplaukia ir apie 
rytojaus nuotikius taipgi pa-

o 
su-

statymui fondas ir 
tam tikslui veikti
Darbo pradžia yra 
Tik reikia pasidar-

sustiprinti, 
darbas butų

$500.00. Vi-

i
vaka-
vaka-
drau-

tirsit iš korespondencijos, 
jau apie mano įspūdžius 
jos, o apie mano įspūdžius su
žinosit kada laivas su mano 
raštais gryš iš Švedijos, o tas 
truks apie 20 dienų (jeigu laive 
bus galma rašyti)....

Brooklyne būdamas susitikau 
sekančius savo senus ir naujus 
draugus ir pažystamus; Joną 
Valaitį, Lietuvių radio progra- 
mo vedėją; Juozą Ginkų, Dr. 
B. K. Vencių, Juozą Tysliavą, 
dabartinį Vienybės redaktorių. 
Juozą Segį, J. Ambraziejų, A. 
B. Strimaitį, Dr. M. J. Viniką, 
Pr. Bajorą, Pr. Narvydą, S. E. 
Vitaitį, J. Kružintaitį, P. Bukš- 
naitį, D. Klingą, A. Povilianską, 
J. Matusevičių, Chicagietę p. 
Katkevičienę, p. Vitaitienę, p. 
Vinikienę, p. Valaitienę ir daug 
kitų.

(Bus daugiau)

Ką tas gelbes
Kodėl tu nerėki 
tėvas muša?
Ką tas gelbės, mano 

tėvas visai kurčias.

kada
tave

GRYNAIS PINIGAIS
MOKAME Už

Lithuanian Savings 
& Loan Knygeles

J. J. MONAHAN

O T I S & C O
316 Cuyahoga Bldg.

CHerry 0260

Rugpiučio 25 d. bus nepapra
stos reikšmės diena netik vi
siems Mass, valstijos SLA. na
riams, bet bendrai ir visiems 
lietuviams. Minėtą dieną. Vo
ses Pavillion, Maynard, Mass, 
įvyksta milžiniškas Prieglaudos 
Namo naudai piknikas.

SLA. antro apskričio suma
nymu, yra įsteigtas Prieglau
dos, Namo 
sudarytas 
komitetas, 
gana graži,
buoti ir finansiškai fondą kiek 
galima daugiau 
kad nevilkinamai 
varomas pirmyn.

Fondas jau turi
siems SLA. nariams ir bendrai 
visiems Lietuviams dalyvaujant 
šiame piknike, neabejotina, jog 
galės likti pelno nemažiau 
$1,000.00. Tat turint tokią fi
nansinę, pradžią, dabartiniu lai
ku jau butų galima gauti už
pirkti gana patogioje vietoje 
didoką žemės plotą, nes randa
si namų parduodamų gana pri
einamomis sąlygomis. Tokį že
mės plotą įsigijus, tuojaus bu
tų galima jį prirengti tinkamu 
Lietuvių draugijoms laikyti pik
nikus, kur šiandien kas metai 
išmokama svetimiems tūkstan
čiai dolerių, tai pelnas eitų pa
tiems Lietuviams. Tokiu budu 
pradžia butų labai sėkminga ir 
turėtume vasarinį Lietuvių cen
trą, kuriame galėtume laikas 
nuo laiko draugiškai susirinkti 
ir poilsio laiką praleisti.

Gi laikui bėgant, kaip grei
tai susidarys reikalingas kapi
talas, butų galima naują pasta
tyti, arba, jei bus, seną namą 
atremontuoti ir įrengti sene
liams prieglaudą.

Lietuve ir Lietuvi! Nežiūrint 
kokių idėjų ar pažiūrų mes ku
ris esame, gyvenimo sunki naš
ta kai 
tunto 
dienas 
duoną 
vei neturime nieko susitaupę 
ir daugeliui gręsia pavojus lik
ti be duonos kąsnio ir be pas
togės. Tad susirūpinkime pa
tys savo ir savo suvargusių 
brolių likimu. Kol dar laikas, 
visi pasirūpinkime įsirengti pa- 
tstogę, kurioje gal ne vienam iš 
mus bus malonu prisiglausti ir 
rasti duonos kąsni.

Nusistatykime sau užduoti
mi, kad rugpiučio 25 diena, tai 

■ diena, kurią mes kiekvienas 
skiriame tam kilniam tikslui. 
Tą dieną sulaukę visi važiuo
kime piknikai! ir savo dalyva
vimu paremkime šį kilnų 
ir siekį.

Sulaukus rugpiučio 25 
Voses Pavillione siūbuos 
tūkstančių lietuvbių minia. Ne
pasilik namuose, buk tamsta sy
kiu su visais.

K. P. šimkonis.

kada mus visus be skir- 
prispaudžia. Jaunystes 
praleidę prie kasdieninių 
pelnymui darbų, senat-

darbą

dieną, 
kelių

••M-

Dviejų Metų Sukaktuves
visus Pasiun- 
Su juo pažin- 
metai, ir vis

Šį kartą jį 
šiek-tiek nes-

Ž

Įsigykit Sau Atminčiai šią Knygą
DARIUS IR GIRĖNAS

Parašė P. JURGĖLA
TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei

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

ir rėmėjų komitetai.
384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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“VISKAS NIEKAI IR
NIEKO NĖR’...”

Buvo gyveno Faustas—ir 
paseno. Jo gyvenimas liko 
tuščias. It vasaros grožiui 
su savo žaliumynais, gėlė
mis, saulokaitra ir visokia- 
spalviais svaiginančiais žie
dais, jo jaunystei sutikus 
gyvenimo rudeni su paruda
vusiais augmenimis ir krin
tančiais į purvyną lapais, 
jis prabylo: “Viskas nie
kai ir nieko nėr’. . . . ”

Buvo gyveno ir Lietuvių 
Socialistų Sąjunga Ameri
koje. Pradą jai davė “Mark
so Kapitalas,” o ją pagimdė 
laisvės meilė.

Rusijos carizmo, autokra
tijos ir despotizmo žiauriai 
nuplakti, įgelti, ir įvarginti, 
ateiviai Lietuviai, išvydę A- 
meri'koje daugiau laisvės ir 
tiesos, norėjo, apart kit ko, 
pagelbėti savo broliams liku
siems tėvų krašte Caro val
džią su jos visais nuožmu
mais prašlinti. Tais laikais 
socializmo idėjos buvo nau
jos ir, ypatingai jaunome- 
nei, tiesiog žavėjančios. Bu
vo lemta ir Lietuvių Socia
listų Sąjungai įsikurti ir ap- 
sižieduoti gražiais ūbaisiais. 
Į sikurusi ji, tarp kitko, sto
jo už laisvę žodžio, spaudos 
ir įsitikinimo. Tie ir kiti 
gražus obalsiai iš pradžių 
skambėjo garsiai ir plačia. 
Bet, diena podienai jie liko 
tik ant popieros, o metai po 
metų dingo ir nuo popieros. 
Dabar jau galima sakyti 
Fausto žodžiais, “Viskas 
niekai ir nieko nėr’. ... ” 
Nėra principų, nėra idėjų. 
Liko tik vienas senas šauks
mas, “Kas ne su mumis tai 
prieš mus!”

Nekalbėsime apie socializ
mo susimaišymą su kapita
lizmu ir kitų visų principų 
metamorfozą: prisiminsime 
tik paskiausi incidentą, tai 
“ukazą” Dr. V i n i k o ir 
p. Vitaičio reikale. Prieita 
iki to kad surasta reikalin
ga jiems pasakyti, “Arba su 
mumis giedokite, arba lip
kite iš ratų”: neškitės iš

tautinės spaudos, bet ir Į 
Dr Viniko ir p. Vitaičio ve
dą; bet dar niekas neparei
kalavo kad už tai SLA. so-
cialistiški Pildančiiosios Ta
rybos nariai turėtų atsaky
ti.

Jei jau Vitaitis ir Vinikas 
butų pašalinėje ar kokioje 
kitoje spaudoje negražiai ar 
neteisingai ką nors išsitarę 
apie ką nors iš SLA. valdy
bos arba patį Susivienijimą, 
tai ir tai dar “administra- 
tivnim pariadkom” suvaržy
ti asmens teises netiktų; bet 
kai tas yra daroma su tais 
žmonėmis ‘kurie, kiek yra 
žinoma, nieko nesakė apie 
bileką, tai jau nueinama to
liau negu toli.

LEIS SAVE SUŠALDYTI
Stepas Simkovič’ius, gy

venantis Hollywood, Cali- 
fornijoje, leis savę sušaldy
ti kad sužinojus kas atsitin
ka kai asmuo numiršta. JĮ 
sušaldys Dr. Ralph S. Wil
lard, kuris jau yra sušaldęs 
ir atgaivinęs beždžiones.

Kai Dr. Willard pareiškė 
kad jis nori savo šaldymo ir 
atgaivinimo žmogaus ban
dymus daryti, tai 180 žmo
nių siūlėsi jam tų bandymų 
darymui, ir iš jų Simkovič’
ius liko išrinktu fiziškai tin
kamiausiu bandymų tikslui. 
Šaldymas rengiama įvikdyti 
taip greit kaip tinkamas šal-

Sandaros, o jei ne. ... !
Kiek mums žinoma, tai ir 

Dr. Vinikas ir p. Vitaits 
bandė būti niekam neblogi. 
Visa jų “kaltė” tai kad jie 
yra nariai Sandaros ir kad 
tos organizacijos organas 
“Sandara” kartais pakuteno 
kai'kuriuos socialistų dar
bus Susivienijime.

Civilizuotame pasaulyje 
niekas nėra baudžiamas už 
kito kaltę. Kraujo korupci
ja irgi atmesta net ir “kapi
talistiškais įstatais,’ einant. 
Dabar jau ir konservatyvė 
bausmė puola tik ant to ku
ris prasikalsta, o ne ant vi
sos šeimos narių. Amerikos 
Lietuvių sacialistiška spau
da juk nenorėtų prisipažin
ti kad ji yra persilpna savo 
ir savo šalininkų pozicijai ne 
tik kur kitur, bet ir SLA. 
reikaluose apginti. Apart, 
juk socialistiška spauda ir 
pati labai myli netik apie 
bile ką su bile kuo pasigin
čyti, bet, dabartiniais lai
kais, dar ir statosi save ab
soliute SLA. reikalų globė
ja, gairių nustatytoja, ir ro
do jog ji turi prerogatyvą 
pasakyti kas kaip turi elg 
tis. Juk nekartą teko maty
ti socialistinės spaudos di
delį pirštą atkištą į netik i

dytuvas bus padarytas. Jei 
tas žmogaus šaldymo pro
cesas butų įstatų draudžia
mas, tai Dr. Willard mano
tai daryti Meksikoje.

Dr. Willard tvirtina, kad
apart kitų dalykų tirineji- 
mo, sušaldymas gydąs džio
vą.

Simkovič’ius atsirašo kad 
Dr. Willard nebūtų civiliš
kai atsakomingas. Jis esąs 
Columbia Universiteto pro
fesoriaus sūnūs, ir žingei- 
daująs žinoti kas atsitinka 
kai žmogus numiršta, ir su
grįžęs viską kitiems pasaky
ti.

Kol žmogus pasaulyje gy
vens, tol jis suras įvaireny
bių savo duomesiui. Šian
diena dar yra daug dalykų 
mokslo neištirtų ir žmogaus 
vaidintuvėje kila daug klau
simų. Vienas iš tų klausi
mų, tai kas atsitinka žmo
gui mirus. Simkovičius su
tinka sušalti to klausimo at
sakui, ir nori sugrįžęs pasa
kyti kas Anoje Pusėje de
dasi. Gal įstatai jam ir Dr. 
Willard’ui neleis tokio ban
dymo daryti. O jei jie ir 
gaus progos tą bandymą 
daryti, ir Dr. Willard’ui pa
siseks Simkovič’ių sušaldži- 
us po kiek laiko atgaivinti, 
tai greičiausiai Simkovič’ius 
sugrįžęs tik tegalės pasaky
ti: užmigau, miegojau, ir 
pabudau.

ŽINOMA TAUTINĖ DAINA
Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
Ten musų tėvynė graži Lietuva!
Ten broliai artojai Lietuviškai šneka,
Ten skamba po kaimus Birutės daina!

Tegul bėga musų upės
Į marias giliausias,
Tegul skamba musų dainos 
Po šalis plačiausias.

Nuo Lenkų rubežiaus link Rusų ir Prūsų 
Gyveno per amžius garsingi tėvai, 
Ir šventa tą žemę prisakė del,musų 
Gyventi ir ginti ir mirti liuosai.

Tų rubežių neužleisim 
Nuo Gudų ir Prūsų, 
Ii1 mylėsim ir apginsim 
Šalį tėvų musų!

Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo, 
Ir piktų kryžiokų sulaužė ginklus, 
Čia bočiai už brangią liuosybę kariavo, 
O musų tėvynė čia buvo ir bus....

Čia Vytautas didis
Valdė mus ir gynė,
Bus per amžius kaip ir buvo
Lietuva tėvynė.

Apasaugok Aukščiausias tą mylimą šalį,' 
Kur musų sodybos, kur. bočių kapai; 
Tegul jiems užkenkti kaimynai negali, 
Nes tavo per amžius vargingi vaikai.

Neapleisk, Aukščiausias, mus, 
Ir brangios tėvynės, 
Malonios ir galingos 
Per visas gadynes!

LIAUDIES DAINA
Ei niekur nėra tokių sodelių 

Kaii) tik mano tėvužėlio!
Perlų lapužėliai, aukso žiedužėliai, 

Deimanto obuolėliai.
O ir atlėkė raiba gegelė

T tėvelio sodelį.
Kolei tupėjo visa žėrėjo,

Išlėkdama: suskambėjo.............

“KAICINO, KAICINO— 
IR CIK PIŠŠŠ.”

Į “Dirvos” pastabą, kad 
Sovietine Rusija, iš pirmo 
paneigusi ne tik tikybą ir 
kitus senesnius patvarky-
mus ir įsitikinimus, bet ne
paisiusi ir šeimos gyvenimo, 
dabar laipsniš kai veik vis
ką pradeda pripažinti, ir jau 
net agituoja už sutvirtini
mą šeimyninio gyvenimo, 
“Vilnis” šoko ir pavartoją 
kelius savotiško žodyno žo
džius. Paskui kreipė “Dir
vos” pastabą vienaip, kreipė 
kitaip, ir galutinai pripaži
no “Dirvai” tiesą, kad da
bar Rusijoje jau yra “agi
tuojama, mokinama vyrai ir 
žmonos nesiskirti del ma
žiausios priežasties, neimti 
lengvai šeimynos klausimą.”

Juk pirmiau Rusijoje ne
reikė žmones mokyti leng
vai arba sunkiai nesiskirti, 
nes ten perskiros vedusių 
buvo tik retenybė. Bet ko
munistinė “laisvosios mei
lės” prapaganda šalies gy
venimą taip pakeitė, kad 
jau dabar reikia agituoti 
kad šeimos nesiskirtų. Taį 
kamgi “Vilniai” taip berei- 
kalo žodžius mėtyti jei kas 
teisybę pasako? Kam gi 
įsikarščiuoti ir paskui nieko 
nepasakyti ?

SENI DZUKU SĖJOS 
PAPROČIAI

Kitaip seniau Dzūkai gyve
no negu dabar ir šventai tikė
jo visokiems burtams. Pava
sariais jei, būdavo, Dzūkelis 
pamato ant klojimo tupintį 
gandrą, tuoj eina aruodų pa
maišyti idant javų sėkla ge
riau sudygtų.... Ir dienas 
Dzūkai žinojo kuriomis javai 
reikia sėti kad Dievas uradzo- 
jų brandų užderintų. Tokia 
diena buvo pirmadienis: pirma
dienį sėti javai visada greičiau 
prinoksta ir brandesni buna.

Pradėdavo Dzūkai sėją su 
įvairiomis apeigomis ir spėlio
jimais. Pirmiausia sėjėjas spė-' 
ja kokie javai šiais metais už
derės geriau negu kiti. O spė
ja šitaip: savo visą šeimą pa
stato gryčioje prie durų, kurie 
laiko atkišę rankų rieškutes, o 
sėjėjas beria į juos visokių ja
vų grudų po truputį; kurių 
grudų daugiausia pagauna sto
vintieji toki javai šiais metais 
geriausia derės. Po šitų apei
gų sėjėjas eina į kluoną, pa
ima geriausių šiaudų kulį ir 
pastato gale sėjimo, idant di
deli javai, kaip šitas šiaudų kū
lys ir brandus užaugtų.

Ir kiekvienas sėjėjas išėjęs 
į lauką persižegnoja pats ir 
peržegnoja laukus ir sėklą. Į 
rankos delną užpila šventinto 
vandens ii' sėja jį dirvon kad 
saugotų aukščiausias lauką ir 
javus nuo nelabųjų dvasių, 
šventindami dirvas probalsiai 
kalba šią maldelę: “Vardan 
švento Dzidoriaus artojaus ir 
švento Jurgio ricieriaus eikite 
visi nelabieji javų gadintojai, 
javų skalsos ir brandžio kasa- 
votojai į dykumas kur žmogus 
dievomylys savo kojos niekad 
nekelia”. Po šitos maldelės 
delnais sutrina keletą šventim 
tų varpų. O paskui prisipylęs 
sėtuvę grudų užsikabina pasai
tą per kaklą ir pradeda sėti 
kalbėdamas: “Bėriu Tau, Dzie- 
vuli, sėklą, kad Tu man atiduo
tum šimteriopai. Augink ir 
brandzyk mano javelius, neuž
miršk dalies alkanų paukštelių 
ir gyvulėlių. Atitolink debe
sis, krušas ir audras visokias. 
Skalsa. Amen.”

Sėjėjas peržegnoja dar kar
tą laukus ir sėklą, pabučiuoja 
sėjamą dirvą ir pradeda sėti. 
Pirmą sėklos saują beria prieš 
vėją. Pirmoji sėklos sauja ski
riama paukščiams, kurie nei 
sėja, nei pjauja, o isšimaitina 
ir savo giesmelėm skambiom 
linksmina artoją. Pasėtus ja
vus apakėjas kurį laiką palie
kamos akėčios, kad nelabasis 
javų piktžolėmis nepaverstų.

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

jtįįįb /Tęsinys iš pereito num.)

------------------
VI. Tuganas Mirza įsimyli.

Plačiai nuaidėjo po Lietuvą karo gan
das. Visi žinojo kad ruošiamasi karui, 
kad jis neišvengiamas. Tačiau niekas ne
žinojo su kuo reiks kariauti. Su Maskva 
ėjo nesiliaujamas ginčas del Smolensko. 
Tačiau visų labiausia nekenčiamas priešas 
Lietuvai buvo kryžeiviai.

Vaivada Bielskus kėlė didelę puotą 
savo Atrešnos dvaro pilyje. Iš visų kraš
tų važiavo ir jojo svečiai į gražios Sofijos 
vardinių šventę. Tačiau iškilmės dar ne
buvo pradedamos. Senis Bielskus kažko 
laukė. Tuo tarpu svečiai būrėsi į kupe
tas ir šnekučiavosi. Visiems į akį krito 
puikuolis Sedleckas. Jis buvo šį kartą ne
paprastai išsipuikinęs. Teko vargšui del 
didelių išlaidų net savo dvaras įkeisti. 
Tačiau puikuolio dabitos nemėgo veik vi
si. Tat kitą dieną jis buvo daugelio pašie
piamas. Pirmiausia prikibo jį erzinti ku
nigaikštis Jonušas, kuris nekentė jo kaip 
savo varžovo prie Bielskaitės rankos.

— Tai ką, Sedleckai, girdėjau negyvą 
lokį nušovei? — paklausė jis pašiepiamu 
tonu.

— Kas sakė? Pasakyk man jo pavar
dę. Aš priversiu jį atšaukti tokį šmeiž
tą! — sušuko įžeistasis.

—Visi kalba. .. . Kam čia dar kas 
turi sakyti? Juk Totorius po pačia tavo 
nosim perrėžė lokiui krutinę!. .. . — ne
siliovė erzinęs karštuolis kunigaikštis Jo
nušas.

Sedleckas pašėlo. Jis sučiupo savo 
kardo rankeną ir tarė:

— Jei nori kautis, taip ir sakyk.... 
Aš taip pat turiu kardą. Kardai pabaigs 
mudviejų sąskaitas.

— Rausiuos mielai, tiktai po visų iš
kilmių. Dabar nieku budu negaliu: nebus 
šauniausio jaunikaičio šokiams šokti. ...

O aš tariau kad jus tokių dalykų neišma
note. Jus, maniau, tik mokate jodinėti, 
taikyti ir kardais kapcti. ...

— O, mes arkliais gerai jodome, kar
dais šauniai švaistome. Bet taikyti tu ge
riau moki už mus visus.... į pačią širdį.

Čia šokėjai vėl pakeitė savo šokėjas. 
Tuganas nusiminė. Dabar jis visą laiką 
sekiojo akim savo širdies karalaitę. Da
bar jis apie nieką daugiau nebemąstė, tik 
apie ją. Nemokėdamas šokti, jis pasišali
no už salės stulpų ir visus jos judesius ste
bėjo ištolo. Kai vieną kartą Rožytė iš
metė į aukštį skepetaitę šokėjams pagauti 
— ją vikriai sučiupo visų aukščiausia iš
šokdamas Tuganas. Nepastebimas atsi
rado jis tarp šokėjų. Visi nustebo, kiti 
pasipiktino. Tuganas turėjo pagal taisyk
lę eiti su Rožyte šokti, bet jis kuo ne verk
damas sakėsi to nemokąs. Tada skepetai
tė vėl buvo išmesta į aukštį. Tuganas, 
nesąmoningo jausmo veikiamas, vėl ją su
čiupo. Tada Sedleckas įtūžo ir šuktelėjo:

— Nemoki šokti tai skepetaičių ne
liesk!

Tuganui akyse ėmė liepsnoti.
— Ponai, — tarė jis, — aš moku joti, 

šaudyti, kilpavirvę užnerti, šokti gi ne
moku. ... Aš ne boba, aš karys....

Tie žodžiai įžeidė šokėjus. Sedleckas 
buvo bepuoląs Totorių, bet vyresnysis • 
Bielskaus sūnūs jį sulaikė:

— Kas įžeis mano bičiulį Tuganą Mir
za, įžeis mane ir su manimi atsiskaitys.

Totoriukas atšovė:
— Oi, ne! Tuganas Mirza pats yra 

aukštakflmis. Jis pats mokės ginti savo 
garbę!

Vis dėlto Totoriukui teko pasitraukti 
į senąją savo vietą už salės stulpų. Ten 
jis ilgai stovėjo begalo nusiminęs ir susi
mąstęs. Staiga, jam lyg pasivaidino kad j 
jį ateinanti jo gražuolė.... Patrynė akis 
įsitikinti ar nesapnuoja. Jis nesapnavo— 
gražuolė Rožytė priėjo prie jo ir užkalbi-

Sedleckas dar labiau įniršo. Nežinia 
kuo visa butų baigęsi. Laimei, šeiminin
ko sūnūs Steponas juos sutramdė ir ap
ramino, priversdamas bent laikinai susi
taikyti.

Saulė buvo jau besileidžianti kai At
rešnos kieme sudundėjo dviejų raitelių ar
klių kojos. Tai parjojo Bielskaus sūnūs, 
atsikvietęs į pokilį jaunąjį Tuganą Mirzą. 
Jų sulaukus, tuojau išėjo ii' senasis Biel
skus. Jis įsivedė Totoriuką į svečių kam
barį ir prabilo:

— Gerbiamieji, leiskitės supažindinti 
su geriausiu mano draugu, Tuganu Mir
za, garsaus Dželedino sunum.... Mano 
bičiulis tebūna ir jūsų bičiulis.

Tuganas drąsiai ėmė paeiliui su vi
sais sveikintis. Pamatęs Sedelcką net nu
džiugo:

— Ak, kaip malonu: juk mudu pažys
tami. Atsimeni lokį ? ....

Sedleckas paraudo kaip vėžys. Ne
noromis pasisveikno ir pasistengė neatsa
kyti nieko. Svečiai šypsojosi del smūgio 
ištikusio tą pagyrų puodą ir išdidų puoš
nių.

Linksmoji puotos dalis buvo pradėta. 
Bielskus pats pirmas pradėjo šokius. So
fija išėjo šokti su jaunuoju Tuganu, nors 
jis ir teisinosi nemokąs šokti.

Bešokdamas Tuganas pastebėjo vieną 
merginą kuri jam baisiai įkrito į akį. Tai 
buvo Bielskaus dukterėčia Rožytė Bara
nauskaitė. Ji pasižymėjo tikrai nepapras
tu gražumu. Ji šoko dabar su Steponu 
Bielskiuku, kuris jai pasakojo apie visus 
jauno Tugano atsižymėjimus. Vieno jos 
žvilgsnio pakako galutinai įveikti narsųjį 
Totoriuką. Jis užmiršo savo šokėją ir vi
są laiką spoksojo į Rožytę, kuri vikriai 
švaistėsi šokio sūkuryje. Urnai šokėjai 
ėmė keistis šokėjomis. Ir dabar tai kas 
Totoriukui atrodė nepasiekiama, atsitiko. 
Mergina radosi priešais jį ir padavė jam 
ranką. Totoriukas nukaito. Jis nežinojo 
kaip pasielgti. Visas virpėjo lyg drugio 
krečiamas.

— Kas tamstai? Tamsta atrodai ne
sveikas. ...

— Tavo akių strėlė pataikė į pačią 
mano širdį. Aš mirštamai sužeistas, — 
atšovė Tuganas Mirza. Ir urnai susigėdo 
kad taip greit prisipažino meilėje.

— Šitaip! — atsakė Rožytė: — tik 
pamatei ir pradedi pagyrimų berti!...,.

no.
— Ko taip susimąstei ? — paklausė ji, ■ 

matyti norėdama jį paguosti, o gal tiesiog | 
domėdamosi nepaprastu jauneliu, kuris 
jai šiek-tiek ir patiko.

— Aš mąstau, mano deive, — atsakė 
Tuganas, — ar yra pasaulyje tokių bran
genybių kurios butų galima už tave pa
aukoti. . . .

Rožytė nesuprato jo pasakymo reikš- . 
mės. Tuganas turėjo tat išaiškinti kad 
Totoriuose yra paprotis pirktis žmonas ir 
jų tėvams mokėti vadinamą “kalymą”: 
šimtus arklių, kuprių, tarnų, belaisvių ir 
pinigais.

— Sakyk man, rojaus gražuole, ar aš 
galiu rasti tokių turtų kuriuos galėčiau 
sudėti tavo tėvui po kojų.

— To gero yra! — pasakė Rožytė.
— Tai kokie tie turtai, sakyk. Aš ne- 

nurimsiu neišgirdęs iš tavo lupų atsakymo.

DU BROLIAI

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. ----------------------------------------------------- 15

ANTANAS OLŠAUSKAS
Įdomus iliustruotas aprašymas apie vieną, musu I 
laikraštijos ir knygų leidimo pionierių, Antaną 
Olšauską, nuo jo pradinių vargingų dienų Lietu
voje ir kaip jis patapo žymiausias Amerikos Lie
tuvių laikraščio “Lietuvos” ir daugybės Lietu
viškų knygų leidėjas. Didelio formato knyga- | | 
albumas, 11x13 coliu dydžio, 56 puslapių, ant 
gražaus popierio, puikiais viršeliais. — Išleido 

J. J. Bachunas, Tabor Farm. Sodus, Mich.
Kaina su prisiuUtimu tik 50c. 
Reikalaukit pas leidėją arba 

----  - —— ------ -

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntirau 75c._____ _ j
6820 Superior Ave. ° “Cleveland, Ohio
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LIETUVIŲ LIAUDIES j 
ŠOKIŲ PASISEKIMAS

LONDONE.
Kaunas. — (Tsb.) — Liepos 

mėnesio viduryje Londone, An
glijos karaliaus Jurgio 25 metų 
sostan įžengimo sukaktuvių pro
ga, buvo Įvairių Europos tautų 
liaudies šokių šventė. Joje da
lyvavę 18 tautų atstovai, jų 
tarpe ir Lietuvos šokėjų trupė. 
Lietuvos šokių atstovai nebuvo 
profesionalai baleto šokėjai. 
Trupė susidėjo iš valdininkų, 
mokytojų, vienos kitos darbi- 
niinkės ir kitų panašių užsiė
mimų žmonių.

Jau pačioje pradžioje Lietu
viai, pašokę seną musų tautini 
šokį — suktinį, susilaukė gyvo 
žiūrovų pritarimo ir gausių “ka
tučių”. Anglai ypatingai do
mėjosi Lietuvos moterų tautiš
kais rubais, kurie gana gražiai 
atrodė ir savo kuklumu bei 
skoningumu labai skyrėsi nuo 
kitų tautų moterų rūbų. Per 
didžiulį visų tautų šokėjų pa
sirodymą, kurio žiurėjo Angli
jos ministerial, kitų kraštų dip
lomatai, lordai ir daug kitos 
diduomenės, Lietuviai su nepap
rastu pasisekimu pašoko seni
ausius Lietuvių liaudies šokius 
— “kubilą” ir blezdingėlę”.

Visa Anglų spauda, rašydama 
apie šią šokių šventę, pžymi, 
kad Lietuviai savo kuklumu ir 
lengvu, gyvu šokimu, visiškai 
užtarnautai susilaukė gausių 
publikos ovacijų. Lietuviai pa
rodė gražiausias šokių figūras, 
atvaizduodami tikrą tautos dva
sią ir budo ypatybes.

Lietuvių liaudies šokių dideli 
pasisekimą Londone atvaizduo
ja ir šis įvykis: iš visų šventėje 
dalyvavusių 18 tautų, Lietuviai 
užėmė vieną pirmųjų vietų. Lie
tuvius, dranga su Rusais, Nor
vegais, Rumunais ir Lenkais, 
šventės rengėjai pakvietė dar 
dvi dienas ilgiau Londone pasi
likti. Lietuviai musų liaudies 
šokius liepos 21 d. šoko virš 
programos rinktinei Londono

puolikai. Išlydėdami Lietuvos 
šokėjus, Anglai pažymėjo; kad 
Lietuvių liaudies šokiai ir dai
nos pasižymi savo dideliu sko
ningumu ir tautos gyvenimo iš
reiškimu.

KĖDAINIAI
Lietuviškas Matuzelis

Šėtoje gyvena Lietuviškas 
Matuzelis, devyniasdešimtmetis 
Vitkauskas. Jis yra labai tvir
tas: pats lengvai išdirba apie 
15 ha. ūkį, važiuoja uždarbiau
ti ir atrodo daug geriau, negu 
kitas 50 m. amžiaus. Vitkaus
kas gerai atsimena baudžiavą, 
sukilimą.

“Sunku” sako jis labai sunku 
buvo gyventi baudžiavos me
tu, o sunku ypač dėl to, kad 
žmonės neturėjo ko valgyt. Bū
davo eini ir eini dvaran, o sau 
duonai uždirbti maža laiko be
lieka. Kaip žiuri į dabartinius 
musų laukus — net miela, ma
lonu darosi. O seniau nedirbto
je žemėje niekas neaugo. Rugių 
arpelės neaugdavo ilgesnės kaip 

pusė mažojo piršto, koks pus
antro colio. Bulvės teužaugda
vo kaip nykščio galėlis, nedides
nės už pempės kiaušinį.”

“Tai kuo žmones misdavo?”
“Toks ii' mitimas. Pusbad

žiais ėjo. Nueis, būdavo, miš
kan, pribrauks maišus žirginų, 
parneš namo, sudžiovins ir mai
šo su grūdais malti. Man pa
čiam tiek ir tiek teko žirginų 
braukyti ir maišytos duonos 
valgyti. O ta duona buvo juo
da kuone kaip anglis ir sudžiu- 
davo kuone į akmeni. O dabar 
javai iš dirvos virsta, bulvės 
už žąsies kiaušini užauga dides
nės. Ir dar žmones dejuoja, 
skundžiasi. Ko reikia? Juk 
dabar ne tik kad patiems savi
mi rūpintis ir sau dirbti niekas 
nedraudžia, bet dar ir valdžia 
padeda. Tėvas negali geriau 
rūpintis savo vaikais kaip da
bar valdžia rūpinasi ūkininkais. 
Aure anais metais (1928) aš
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AUTOMOBILIUMI PO RUGPIUČIO 
20-TO ŠIŲ METŲ!
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Ar jums kada atėjo į galvą kad apdrauda tai yra geriausias 
ir pigiausias būdas sutikimui piniginės atsakomybės kuri guli ant 
jūsų kaipo savininko arba važiuotojo automobiliumi sulyg Ohio 
Automobilistų Atsakomybės įstatais?

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

jus

užginta važiuoti keliais, 
atsakomingas!
peržengsite kaikuriuos

iki nepirodysite kad jus

automobilium važiavimo

M1
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1. Jei 
įstatus.

2. J ei .... — . _
teistą sumą prieš jumis už nuostolius is priežastės sužaidimo arba 
mirties žmogaus, bei už padarytą iškadą nuosavybei, pasekmėje 
automobilinės 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 neužmokėsite 
priteistos sumos arba įrodysite kad jus ateityje busite pinigiškai 
atsakomingi.

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

įstatymai reikalauja kad kiekvienas automobilistas butų 
sakomingas nemažiau $5,000.00 už sužaidimą 
$10,000.00 už dviejų arba daugiaus asmenų, li
mo 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- ~ - at_

neužmokėsite—b.gyje 30 dienų—bile teismo pri-

arba mirtį 
$1,000.00 už

Apdrauda.

turi didelę
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tų Valstijų Valstijose ir Kanados Provincijose, kur piniginė 
. sakomybė gali būti aprūpinta apdraudos liudymu.

THE GLOBE INDEMNITY COMPANY
OF NEW YORK
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Del Platesnių žinių Kreipkitės Į 
Vienaitinę Vietinę Pastovią Lietuvių Real Estate 

Ir Apdraudos Agentūrą:
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6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729
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Toliaus gyvenat! galite išpildyti ir man prisiųsti sekantį ku
ponų, tai suteiksiu kainas ir patarnavimą raštiškai: 
Vardas ir Pavardė... 
Antrašas ........................
Automobiliaus Vardas 
Kiek Cylinderių...........

............... Kokių Metų..
Atvirsas ar uždaras. .
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pats neturėjau sėklos — vai-j 
džia paskolino. Kai reikėjo gra
žinti, o kainas buvo kritusios— 
tai valdžia visokiais budais pa
dėjo: ir pratęsė mokėjimą, ir 
dalimis išdėstė, o vėliau priėmė 
gražinimą javais. Kiekvienas 
galėjo suprasti kiek valdžia tu
rėjo nuostolių, bet kiekvienas 
matė kiek mes valdžiai rupim. 
O kad žmonės taip dejuoja pini
gais, daugiausia jie patys kalti. 
Pažiūrėk į kaimo vyrų, mergai
čių drabužius: visur perkeliai, 
šilkai — viskas iš krautuvių, 
niekur ar retai tepamatysi na
mų darbo drobę ar čerkesą. O 
seniau visus drabužius namų 
darbo dėvėjo. Jei dabar taip 
darytų — kiek pinigų liktų tuš
čiai neišleistų. .. . ”

“O kaip, teko sukilime daly
vauti ?”

“Tai neteko. Mat, Šėtoje ne
buvo labai smarkiai organizuo
jami sukilėliai. Teisybė, ir šė- 
ton kažkoks ponas nuo Uk
mergės atsivedė pulką vyrų. 
Jie išvaikė iš miestelio Ruskius 
viršininkus ir kasdien marši
ruodavo dainuodami - “Marš, 
marš, mi poliaki”—Kunigai ji
ems laikė pamaldas, o mes tu
rėdavom pristatyti maisto. Taip 
kiek laiko jie karaliavo kai vie
ną rytą atlėkė gvardija kazo
kų, apsupo Šėtos miestelį ir su
kilėlius suvarė į bažnyčią. Ka
zokai bažnyčioje juos užrakino, 
ant šventoriaus pastatė sargy
bą ir nei aniems leido išeiti, nei 
kitus leido maistą pristatyti. O 
kad buvo žiema, tai visi negy
vai sušalo. Ir tik po kelių sa
vaičių leido kazokai išnešti la
vonus ir išvalyti bažnyčią. Tuoj 
sušalusius sukilėlius palaidojo 
už miestelio prie Kauno kelio, 
ten kur dabar Kučinsko skly
pas. Kai seniau kartą ėmėm iš 
ten žvyrą, radom kaulų ir taip 
pat aukso žiedų ir dantų....”

Kai Vitkauskas buvo išpasa
kojęs visus neramiųjų laikų pri
siminimus, paklausiau:

“Bet tamstą, tiek metų tu
rėdamas, toks tvirtas ir sma
gus?”

“A, juk aš per visą savo gy
venimą nebuvau nė karto gir
tas, 4 kartus tebuvau vakaruo
tų, 40 metų turėdamas vedžiau 
ir nė vienos šventos dienos ne
apleidau nebuvęs bažnyčioje.”

Lž.

PAKUONIS

Ūkininkas Pasisamdė Vagį
Prieš kurį laiką, Pakuonio 

vaisė., pas Žuvintu kaimo uki- 
ainką Rakauską Juozą užėjo 
nepažįstamas žmogus ir, pasi
vadinęs save Muranovu — Mu- 
rašovu Mykolu, paprašė darbo. 
Kadangi Rakauskas dar netuė- 
io berno, tai jį ir pasisamdė.

Bet štai šių metų Liepos 
nėn. 23 d. Rakauskas Murano- 
zą-Murašovą Mykolą išsiuntė į 
Patamsėlių malūną .sumalti ru

gių, o šis išvažiavo ir dingo. 
Ir sekančią dieną jam iš maliu- 
no negrįžus, ūkininkui kilo įta
rimas. Jis nuėjęs į malūną su
žinojo, kad minimas bernas ja
me visai nebuvo

Taip ir dingo pigus bernas su 
dviem arkliais (apie 500 litų 
vertės), ratais 'ir vežimu rugių. 
Nukentėjęs Rakauskas Juozas 
apie nelaimę pasiskundė polici
jai, kuri deda pastangų nusi
kaltėlį, sučiupti.

Muranovas-Murašovas Myko
las jokių asmens dokumentų ne
turėjo. Taip pat nežinoma jo 
kilmės vieta. Manoma, kad jis 
gyveno pasislėpęs po svetima 
pavarde. L. A.

IŠEINA IŠ MADOS
PIAUTUVAI

Trakų apskrityje iki šiol že
mė buvo dirbama labai primity
viškai. Dar ir dabar pasitaiko 
rasti kai kur mediniu akėčių, 
žagrių ir kt. ūkio padargų. Bet 
už visus tuos senoviškus įran
kius labiausiai žmones buvo pa
vergęs piautuvas. Pasitaiky
davo, kad ūkininkas, turis 3—5 
ha. žemės, rugių piovimo lai
kui atėjus samdydavo 2—3 pjo
vėjas, nors pats per visą vasa
rą neturėdavo ką veikti. Taip 
buvo todėl, kad darbas su pjau
tuvu reikalauja daug laiko, ir 
dar netolimoje praeityje Trakų 
žemėje viešpatavo tikra pjautu
vo vergija, kuri ypač gyvai pa
liesdavo moteris ir mergaites.

šiais metais, rugiapiutei pra
sidėjus, pjautuvų laukuose be
veik nematyti. Ūkininkai ru
gius plauna dalgiais. Piautu- 
vais piauna tik tie ūkininkai, 
kurių rugiapiutė trunka tik 1— 
2 dienas. Dalgiui įėjus į ma
dą, galės laisviau atsikvėpti tra- 
kėnės moterys. V. B.

KIAURUS IšNAUDOTOIAS
Palangoje, netoli bažnyčios 

gyvena vienas turtingas ponas. 
Yra vedęs, turi žmoną ir vieną 
suaugusią dukterį. Neseniai 
viena moteris stojo pas jį tar
nauti. Ponas beveik kas naktį 
nachališkai įsiverždavo į jos 
kambarį ir prie jos lįsdavo. Mo
teris nesutiko atlikti žmonos pa
reigų, todėl turėjo apleisti savo 
vietą. Kaip girdėti, tas ponas 
elgėsi taip su kiekviena tarnai
te.

ĮDOMUS RADINYS
Kretkampis. (šakių aps.) Pe

reitą savaitę Kretkampy zitie- 
tės rado prie savo buto kaž kie
no atneštą skurlyje suvyniotą 
kūdikį. Prie jo rastas raštelis: 
“Nekrikštytas ir katalikas”. 
Zitietės radiniu rūpinas. Be to, 
pradeda aiškėti ir dalyko kalti
ninkai.

Astrauskas Juozas.
(Liet.) “Darb.”

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINE IK VALGYKLĄ 
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies. 

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

P. J. KERSIS
1111 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namą KEnmore 47-10-VV.
Parku-parduodu bankų knygutes moku aukščiausią kainą už jas 

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

jmiiEiitiiiiiiiEimt .iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin  uiiiimiiiiiiiitiii iif

Į DELLA C. JAKUBS j
š (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) š

Lithuanian Funeral Home S
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

š kambarius leidžiame dykai. Ę
= T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi! E

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
š tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. Ę
| 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

S. L. A. SEIMO RENGIMO 
KOMISIJOS PIKNIKAS

SLA. sekančio 50 metų jubi
liejinio seimo rengimo komisi
ja, susidedanti iš atstovų visų 
tirjų SLA. vietinių—14-itos, 136- 
tos, ir 362-ros—Kuopų, Sekma
dienyje, Rugsėjo-September 1, 
Naujos Parapijos Darže, ant 
Neff Road. Su įžangos tikėtais 
bus kuponai, už kuriuos dvie
ms laimėjusiems bus d’iota: 
pirmas praizas, stalinė elektros 
lempa, o antras praizas, naudin
ga knyga. Gros gera orkestrą. 
Įžanga 25c, o vaikams—dykai.

! nūs Detroite ir ’ keturias duk
teris Clevelande.

Laidotuvėmis rūpinosi laido- 
toja poni Della E. Jakubs.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

Clevelando Skyriaus Raudo
nojo Kryžiaus vajus prasidės 
Spalio 1 d. ir tęsis iki 15 die
nos to mėnasio. Tuo pačiu lai
tu Raudonasai Kryžius turės 
savo vajų ir visoje Amerikoje.
Kalbinkit savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės sau di- į 

tlelio pasitenkinimo iš jos.

ORO LINKTYNĖS

Jau artinasi Clevelande ren-1 
giamos Oro Linktynės. Jos bus{ 
nuo Rugpiučio 30 iki Rugsėjd 
2. Skreidys ir linktiniuos A-< 
merikos ir kitų kraštų geriausi 
aviatoriai, civilai ir militariaų 
vyrai ir moterys. Orlaviai darys 
visokias įvairybes ore—daryg 
kilpas ir manevrus. t

“Dir vos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti

DIDELIS IR LINKSMAS

MAŽŲ NAMŲ SAVININKŲ
PIKNIKAS

Mažų Namų Savininkų pik
nikas įvyks Sekmadienyje, Rug
piučio-Augu st 18, Mačiutos Dar
že, palei Green Road. Namų 
savininkų organizacija yra rei
kalinga kovoje su gyvenimu ir 
prieš aukštus taksus. Todėl kiek
vienas privalo remti šią organi
zaciją. Bus šiame piknike ir 
kalbėtojų, kurie nušvies šių 
dienų padėtį. Valio visi į pik
niką. Komisija.

MIRĖ
Klara Daniunienė, 39 metų 

amžiaus, gyvenusi 8117 Korman 
Ave., mirė Pirmadienyje, Rug
piučio 12. Laidojimo pamaldos 
bus Šv. Jurgio Bažnyčioje, 
Penktadienyje, Rugpiučio 16, 
kaip 9 vai. ryto. Bus palaidota 
Kalvarijos Kapuose. Mirusi pa
liko vyrą. Vincą Daninuną, ir 
tris mažus sūnelius.

Eližbeta Tulickienė, 63 me
tų amžiaus, gyvenusi 1005 An
sel Rd., mirė Penktadienyje, 
Rugpiučio 10 d. Laidojimo pa
maldos buvo Šv. Pilypo Bažny
čioje, ir buvo palaidota Kalvari
jos Kapuose. Mirusi paliko vy
rą. Juozą Tulicką, penkius su- Į

RENGIA
S. L. A. SEIMO RENGIMO KOMISIJA, KURI 

SUSIDEDA Iš VISŲ TRIJŲ CLEVELANDO S. L.
• 14-tos. 136-tos ir 362-ros Kuopų

SEKMADIENYJE,

Pradžia 1:30 vai. po piet

18022 NEFF ROAD (Collinwood) Cleveland. O.

šis bendras visų trijų vietos SLA. Kuopų Pik
nikas bus nepaprastai linksmas ir įduomus. Gros Apo- 

naičio orkestrą Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius. 
Bus gardaus pasisotinimo ir skanaus išsigėrimo. Su 
įžangos tikėtais bus duodami kuponai, kuriais galima 
bus laimėti, pirmą praizą—stalinę elektros lempą, ir 
antrą praizą—svarbią knygą.

Suaugusiems Įžanga, 25c. Vaikams—veltui.
Visus kviečia

RENGIMO KOMISIJA.

ENIAU būdavo reikia sėdėti iki vidur-

TAUPYKIT PO 
SEPTINTOS

“Kai aš galiu su- 
niušl kainas, aš ne
bijau aikvoti ener
gijos”, sako Mac- 

Night Rate.

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

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

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

Taupykite pq Septintos
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‘DIRVOS’ PIKNIKAS JAU 
ARTI

DEMOKRATŲ KORTAVIMO 
VAKARAS

AMONGST OUR
YOUNGSTOWN. O

LITHUANIANS

Juk tai bus didžiau-

. Diena po dienai artinasi 
“Dirvos” piknikas. Rengia
si prie jo ne tik Clevelan- 
do, bet ir Akrono, Youngs
towno, Daytono, ir visi šio 
krašto Lietuviai jame daly
vauti.
šia šių metų Ohio Valstijos 
Lietuvių pramoga’ Bus pro
ga visos šios apylinkės Lie
tuviams susitikti, pasimaty
ti, pasilinksminti ir pasi
žmonėti. Gauta žinių kad 
turėsime svečių net ir iš 
Pittsburgho, ir iš kitų toli
mesnių vietų. Detroitas ža
da irgi neatsilkiti.

šiame Piknike kalbės Adv 
Nadas Rastenis, Inž. Pins 
Žuris, ir Kun. Steigmans, iš 
Youngstowno.

Gros gera orkestrą. 
Skambės Lietuviškos dai
nos. Bus duodamos dova
nos su Įžangos tikėtais.

Visi j “Dirvos” pikniką!

VIEŠA PADĖKA
Širdingai dėkojame visoms ir 

visiems už surengimą gražios 
“Surprise Uarty” p. Marijonai 
Stačkonienei, motinai Magdės

Lietuvių Demokratų Klubas 
rengia kortavimo vakarą, šeš
tadienyje, Rugpiučio-August 24, 
kaip 8 vai. vakare, p. Peįjkaitie- 
nės darže, 6028 Superior Ave. 
Užkandžiai ir. dovanos bus ant 
kiekvieno stalo.

RETURNS FROM TOLEDO
A former John Hay senior and 

sister of the editor, returns from 
Toledo after a brief vacation at the 

i home of her sister, Mrs. Andy 
kas.

GATHERED WHILE I GAPED— 
AT THE AKRON-YOUNGSTOWN 

BASE BALL

likes orange pop, hie stop! Benny 
York went for it in a big way at 
Akron. Sunday stop! Draw your 
own conclusions stop! Would advise 
testing his spelling stop!

The Shadow

Zu-

GAME

an awful dis- 
Twice might

LANKĖSI DETROITIETIS

ooooo 
BALTIMORE ATTRACTS 

CLEVELANDERS
Spending their vacation at Balti

more, are the Clevelanders: Miss 
Alvi.ia Baltrukonis, Mrs. Julia Ra
stenis and their friend Frances Mur
phy. Mrs. Rastenis is the wife of 

I attorney Rastenis who at present 
j is acting editor of the ‘Dirva’, dur- 
; ing the sojourn of Mr. Karpius’ 
i European trip. Alvina, sister of 
1 Mrs. Rastenis, comes from a well 
I known Cleveland family, travels with 
her school-time pal, Miss Murphy.

' a Euclid, Ohio girl.
ooooo

HIS COMING OF AGE—21 
Strappy, athletic-looking, a second 

I look for girls Vic Green of Cleve-

Lankėsi Clevelande p. A. Ru
džius, iš Detroito. Jis buvo užė
jęs ir į ‘Drvą’ su savo čia gy
venančiu broliu, M. Kundžiumi. 
Jie abu yra ‘Dirvos’ skaitytojai. 
Detroitietis Kandžius laiko užei
gą, Andy’s Tavern, 8124 Fuller
ton. Jis čia viešėjo pas savo 
brolį, M. Kundžių, kelias dienas. ] land celebrated his twenty-firsFsum-

PATMANAS KALBĖS 
PIKNIKE

Kongresmanas Wright Pat
man, iš Texas Valstijos, kovo
tojas už išmokėjimą kareiviams 
bonų, atvyksta į Clevelandą, ir 
kalbės United Democratic Ve
terans Alliance piknike, Mer- 
var’s Grove, Dunham Road, Se
kmadienyje, Rugpiučio-August 
&.

mer at his home amongst his many 
friends, filling the house to capacity. 
Cellar, porch and rooms were cram
med with the celebrants gayly mix
ing |With a genial hostess, the hos
tess of hostesses, Miss Nellie Green, 
erstwhile sister of Vic.

Coming all the way from Min
den. Va., the county seat of all the 
Cleveland Greens, were Mrs. An
thony Poskus and her two daughters.

Mrs Poskius is the sister of Nel
lie.

A huff and a puff and all but one 
candle remained lit on the delicious 
birthday cake. Symbolic as this is, 
we hope Vic enters the legal age 
world with no mishaps. An unex
celled buffet lunch climaxed a non- 
to-arid party. Qoodnights. .. .bye- 
byes and phts-phts became a vogue.

Slim Mickunas took 
like to our catcher, 
have been an accident but trying 
to knock Tony D'erin’s teeth out the 
third time, couldn’t have been acci
dental, Slim! Tony could take it, 
tho.

Connie Kubilis and family were 
out playing for Akron. Why don’t 
you start your own team, Connie?

The two Eva’s doing more cheer
ing than al! the rest of Akron put 
together. Rah! Rah! Rah!

Who was the blonde number in 
blue whd tried to razz oud “King of 
Swat”, Joe Dwin? You’ve got to 
admit he’s some ball player, Blon
die.

Bernie Alekna buzzing around as 
per usual. Wonder how she 
so much to buzz about.

Pinch-hitter living up to his 
by swatting out a much 
run for Akron. Great 
old boy.

Bill Darulis putting 
sizzling pitches, 
would do credit to Johnny Broaco. 
You have to be an acrobat to do it.

The Innocent Bystander.
O O O O O

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

finds

name 
homeneeded

Stuff, Pinch,

across some
That wind up

TELEGRAM TO THE INNOCENT 
bystander 

Dear Boss,
Have unearthed clue stop! Sappo

REMEMBER — AKRON — FAL
CON LAKE — SUNDAY, SEPT. 
1 — BEAUTY CONTEST — SWIM
MING — FISHING — DANCING 
— BOATING — CONTESTS — 
BOXING — AKRON LITHUANIAN 
DAY!

Ho-hum! What price fun-full week 
ends. In my wanderings this week; 
I chanced to stop in at Berlin Cen
ters and so I took in the Y. L. S. C. 
picnic. And what a picnic! what a 
picnic. Yessir, just a good old fash
ioned Lithuanian picnic.

Just picture a huge orchard filled 
with • many large apple trees — 
apple trees over-flowing with an 
abundance of delicious, green and 
red apples. In the extreme rear 
co; nor of this set up were two horse 
shoe courts, with the stakes just 
under the shade of two trees, when 
those who desired a less exciting 
form of pastime could spend their 
time at the good old fashioned game 
of barnyard golf. Under one of 
the larger spreading trees was lo
cated the bar — a “bar of boards” 
where those who desired to wash

away their sorrows were satisfied 
to their hearts content with the 
ever-flOwing 3.2 which was passed 
out by. two charming bar-maids. In 
a more open portion of this plaza 
there was laid out a base ball dia
mond for those who desired a more 
arduros pastime, and where the ‘King 
of Swat seemed to be in his glory, 
much to the boredom of his listen
ers. For those who desired a ro
mantic atmosphere, there was music 
— sweet music, and dancing—bliss
ful dancing on mother natur’s coat 
of green neath the moonlit and star
lit sky of darkness. Ah! what bliss. 
And all throughout happy groups of 
young and old folk, mingling toget
her, laughing, dancing, singing, and 
what not. Yessir just a good old- 
fashioned Lithuanian Picnic.

So much for the sentiments. Now 
to see what my spies have to

OH ME! OH MY! —■ I chanced to 
drop in at the Brooklands the other 
day and we got a glimpse of the 
newlywed “Hank and Frances.” Was 
I suprised that they still use the 
word “dear.” Oh dctir! oh dear!
BACHLERDOOM — Akron’s Inno
cent Bystander, Pete Hollish is be
ginning to turn a bit philosophical 
and says “Before you’re married you 
yearn for a wife. After you’re mar
ried the “y” is silent.

(A letter from Sappo, will appear 
in next week’s edition.)

L I F E

report.

league
“Dizzy

SHI-I - SHHII — The major 
ball clubs may boast of the 
Dean” brothers but they have noth
ing over the Y. L. S. C. which can 
boast of a single chap that is as 
good as both of the ~ 
together. I speak 
than the ■> “King of 
Derin” or better yet 
Windmill,” who knows 
all — and tells a little more. Yes- 
str Joe, you’re best bet would be to 
enter a hog calling contest.

Life is but a little story
Out of human comprehension;

All its troubles, cares and glory, 
Hardly long enough to mention.

Life is in the Master’s hands:
Now it starts, and now it ends.

—Nadas Rastenis

Gudynienes, šeštadienio vakare, SUSIRGO PONI GRIGIENĖ
Rugpiučio 10, ir už suteikimą 
tiek gražų daiktų to parengimo 
papuošimui ir paturtinimui. Mu
sų mylima viešnia, kuri gyvena 
Mahanoy City, Pa., po savo ap-

K. of L. SPOTLIGHT

Dean Boys put 
of none other 
Swat,” “Dizzy 
the “Steeltown 

all — sees

EDITOR’S NOTE: . 
ments of any personal 
interest will be cordially 
Send or phone yours in, 
than Tuesday evening.

Announce- 
or social 

' accepted, 
not later

HOORAY FOR LOVE — Ever since 
July 6th “Hank” 
contemplating on 
sultation Bureau’” 
matrimony bound, 
th a'

Hollish has been 
opening a “Con
fer those who are 

May we suggest 
Stanley Alekna get in touch 

with this bureau at his earliest con
venience. For it won’t be long now, 
in fact Sept 2 is the day when it 
will be—‘ ‘Mr and Mrs. is the name.

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.

SVEČIUODAMOSI PHILADEL- 
PHIJOJE

Kelios savaitės atgal poni 
A. Grigienė išvyko Į Philadel- 
phiją pas savo dukterį Elaną

silankymo Detroite, čia apsisto- i 
jo, ir musų gyminės, draugai ir 
pažystami surengę jai tą pra
mogėlę.

Dar kartą gražiai dėkojame! 
Vincas ir Magdė Gudynai.

ir Dr. Klimus. Svečiuodamosi 
nelengvai susirgo ir buvo nu
vesta į Tample Universiteto Li
goninę. Liga—apendicitas. Rug’ 
piučio 7 d. Chirurgijos Profeso
rius, Dr. Leedom ir Medikalis 
Instruktorius, Dr. Klimas pa
darė poniai Grigienei operaci-

Rugpiučio 18 ją. Operacija pasekminga, ir 
šv. Jurgio parapija rengia poni Grigienė sveiksta.

Four members of the Marquette 
Council’of the K. of L. of Chicago, 
enroute to the Convention to be held 
in Hartford, Connecticut paid a sur
prise visit to their Cleveland friends, 
on Saturday, August 10th. They 
were Joe Danto, Lillian Eurkaitis, 
Agnes: Sutkus and Ona Juozaitis. Ar
riving in Cleveland in the early 
morn, at the home of Mary Zupka, 
they pulled the protesting Mary out 
of a sound slumber; had a bite of 
breakfast and were whirled away 
to the home of Frances Kancies.

After a delicious lunch, they were 
shown the high spots of Cleveland. 
A tour of the cultural gardens was 
next on the program with a brief 
pause at the statue of Dr. Basana
vičius for a few snapshots,
to Euclid Beach Park climaxed 
tour.

The next item on the program 
dinner at the home of Peter and 
vina Luiza, well-known local K. of
L. members. And to top the visit 
off, they all put in an appearance 
at the birthday party of Vic Green, 
brother of none other than our' Nel
lie. The only expressed regret of 
the visitors was that they missed 
seeing an old friend, Peter Skukas, 
who could not be located in town.

Thus ended a very pleasant and 
delightful visit, and may there be 
many moire of them, each forging 
another link between the Lithuanian 
groups in these two great cities.

A visit
the

DIDELIS PIKNIKAS
Sekmadienyje, 

d
šį metą antrą iš eilės gražų pik
niką. šis piknikas bus Basta’s 
Grove, 6323 Turney Road, tai 
ta pati vieta kur ir pirmas šios 
parapijos piknikas šį metą bu
vo. Gatviskariai privežs E. 105 
G-ve. iki Turney Road, o iš ten 
Busas iki pikniko vietos. Pik
nike bus gera muzika pasišo
kimui ir pasilinksminimui. Bus 
ir žaislų ir dainelių. Pasisotini
mo ir pasivaišinimo netruks. 
Visi važiuojame į pikniką.

Busiu Ir Aš.

‘Dirva’ linki poniai Grigienei 
greito pasveikimo I

ren-

was
Al-

Reikalinga Mergina, mažos šei
mos namų darbui. Turi turėti 
paliudymą. Norinti tokio dar
bo lai kreipiasi:

2139 Cummington Road.

Parsiduoda, prie Superior ir 
Euclid gatvių, Delikatesino, 
Grietinės, Valgių ir Mėsos 
Krautuvė, kurioje viskas parsi
duoda tik už pinigus, ir kuriai 
aplinkui nėra konkurencijos. 
Renda pigi. Užtikrinama nuo 
$450.00 iki $500.00 į savaitę 
apyvartos. Kreipkitės, tarpe 2 
ir 3 vai. po piet pas: ZIMMER
MAN, 4164 E. 131st Street, 
Krautuvėj ant Franklin Blvd.

SALĖS BENDROVĖS 
PIKNIKAS

Lietuvių Salės Bendrovė 
gia šį Sekmadieni, Rugpiučio-
August 18, didelį pikniką, Nau
jos Parapijos Darže, prie Neff 
Road. Pradžia pikniko nuo 1 
vai. po pietų. Visas pelnas šio 
pikniko eis užmokėjimui už Lie
tuvių Salės taisymą. Piknikas 
bus linksmas, gražus ir smagus, 
šoksime, linksminsime, ir Lie
tuvos daineles uždainuosime. 
Bus galima čia ir alkstantiems 
pasisotinti ir trokštantiems at- 
sivilginti. Apart, juk yra neat
būtina pareiga kiekvieno gero 
Lietuvio rūpintis savo Tautiš
ku Namu. Reikis jį paremti. 
Dalyvaukme kuoskaitlingiausiai.

Saulius.

M. GOLDMAND
"Cut Me” Tabako

REIKALINGA jauna mergi
na kuri moka namų darbus, 
šaukite telefonu:

GArfield 8811-J.

krautuvė
7031 Superior Avė.

Skersai nuo
Dešini tštorio

PARDUODA VISKĄ UŽ 
VISUS PIGIAUS

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

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
6835 Superior Avenue Cleveland, Ohio

PROGRAMĄ IŠPILDYS
GARSUSIAI STEBUKLADARYS-MAGIKAS

MASON GLISSON
JIS PARODYS

Visokis) Mistiškų ir Magiškų Kuoįduomiausių Veiki
mų ir D'aykų, Kurios Jis Išmoko Egypte, Indijoje, Euro
poje ir Amerikoje. Savo Dideliais Gabumais Jis Stebino 
ir Stebina Pasaulį, šiame Vakare, Tarpe Kitų Įduomių 
Dalykų, Jis Parodys ir Savo “Lėlių Namą.”

Louis P r a z n i k
Plačiai žinomas Ventrilokvistas, Taipogi Dalyvaus 

šiame Programe, Kaipo Programo Priedas.. Jis Yra Labai 
Juokingas. — Visi Dalyvaukite. Įžanga, 35c

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir

Žymus musų kalbetoj
■■sis

INŽ. PIUS J. ŽURIS

žiavę automobiliais, privažiavę Mayfield

ĮŽANGA 25c Vaikams dyka

ŠOKIAMS GROS 
.JONO APANAIČIO ORKESTRAS

šiame piknike člalyvaukit 
riname kad turėsit puikius 
šit trumpas pamokinančias 
visu aplinkinių miestų Lietuviais susipa- 
žinsit, pasišoksit, pasikalbčsit, o pagaliau 
turit progą gauti DOVANAS atsiųstas iš 
Lietuvos, prie jūsų Įžangos tikieto, kaipo 
“door prize’’.

visi, o užtik 
laikus: išgir 
prakalbas, si

Su brangiomis dovanomis iš Lietuvos —
Karpius prisiunčia iš Palangos — Gintai- 
sis prie Įžangos tikieto — taigi, nepraleiskit neatsilankę, nes 
yra lygi proga dovanas laimėti. Pasikvieskit

rurias “Dirvos” redaktorius p. 
Karoliai ir kitos dovanos duo- 

kiekvienam 
visus savo namiškius!!!

Machu to s Farmoj
(PRIE GREEN ROAD, tarp Mayfield Road ir Euclid avė. — Iš Akrono ir Youngstowno atva- 

Road sukit po dešinei ir važiuokit iki GREEN Road)

4c.
8c.
25c

UZ
UŽ

uz
Half”

5c Tabakas, 
ICc Tabakas,
5c Cigarai, 6

16 uncijų “Half
Specialiai parsiduoda už 69c 
Visokių Rūšių Salyklai, Gu
mas Saldainiai, Cigarai, Ci- 
garetai, Pipkės, ir Kitokį 
Dalykai, Parsiduoda Numa
žinta Kama.
UŽEIKITE IR PERSITI

KRINSITE
Krautuve Atvira šventa

dieniais ir Vakarais.

I GET EXTRA MILES 
. FROM EVERY r 
W GALLON OF

- fiJOTOR-ftfATCffED
GASOLflVE

regula® or ethyl

THE COLUMBIA REFINING COMPANY CLEVELAND, OHIO


