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RIAUŠĖS METANT 
ŠEIMĄ IŠ NAMŲ

Mihovk’as turėjonamą po 
antrašu 2338 Trowbridge Ave., 
pietvakarinėje Cleveland© daly
je. Jis turėjo ant jo paskolą 
iš banko, ir bankas foklouzavo 
mortgedžių už nemokėjimo ant 
paskolos, šių metų Gegužio mė- 
nasyje. Mihovk’ų šeimai nesi- 
kraustant iš namo, teismo keliu 
šeima ir rakandai tapo iškrau- 
styba iš to namo.

Mažų Namų Savininkų Są
jungą, kuri “gelbsti” ir namų 
savininkus ir renaduninkus, ir 
kuri dabar, yra sakoma, esanti 
komunistų vadovybėje, atėjo ir 
Mihovk’ų šeimai Į pagelbą, nak
čia, iš Rugsėjo 19 j 20., ir pra
dėjo rakandus esančius ant gat
vės kraustyti atgal Į vidų. Mat 
ta Sąjungą jau kelis, kartus an- 
ksčiaus buvo taip j tokius rei
kalus įsimaišiusi, ir dabar iš- 
vakaryje buvo sušaukta masin
is susirinkimas užprotestavimui 
prieš metimą šios šeimos. Kal
bėtojai patarė rakandus atgal 
sunešti. Susirinkimas buvo prie 
stubos. Keli vyrai pradėjo neš
ti rakandus vidun, o palicija 
juus sulaikė- ir paleido aša".s:es 
dujas. Minia puolė policiją: 
akmenys, plytos, pagalaiai, ir 
viskas kas tik papolo, lėkė per 
orą pripildytą verksmo dujomis, 
viršum 1500 žmonių galvų į 
200 policistų. To pasėkose— 
trys policistai ir vienas iš mi
nos gavo žaizdas, ir daug buvo 
apsistumdymų. Po viso' maiš-
to, policija dabojo kaimynystės 
tvarką per naktį, o išmesta šei
ma makvojo kaimynystėje.

ĮSTATAI LIEČIANTI 
DARBUS

Washington. — Suv. Valstijų 
Kongresas perleidė byliu kuris 
nustato pensijas gelažinkelių; 

■. darbininkams išdirbusiems 30 ■ 
metų, sulaukus 65 metų am
žiaus. šie įstatymai užims vie
tą tų kuriuos neseani Suv. Val
stijų Aukščiausias Teismas pri
pažino nekonstitncionališkais.

Atstovų Butas perleidė by
lių autorizuojantį išleisti 63 
milijonus dolerių Grand Coulee 
užtvankos projektui; kartu už-i 
gyrė ir 600 milijonų dolerių ki
tų upių ir uostų pagilinimui bei 
patobuliniui.

Atstovų Butas taipogi perlei
dė ir priavtę NRA dėl bitumino 
anglės industrijos kontroliavi
mo, bet nedideliu skaičiumi bal
sų, nors ir 500,000 tos in
dustrijos darbininkų gresina 
streiku su Rugsėjo 1 šių metų 
jei tas bylius nebus padarytas 
įstatu, ir nors Prezidentas jam 
pritaria, abejojama ar Senatas 
jį patvirtins.

REIKALAUJA SUMAŽIN
TI VALGIŲ KAINAS 
Washington. — Iš Detroito 

čia atvyko Washingtonan namų 
šeimininkių komitetas, vadovau
jamas ponios Mary Zuk ir pa
reikalavo kad žemdirbystės De- 
partmentas sumažintų mėsos ir 
valgių kainas ant 20 nuošimčių, 
prižiūrėtų mėsininkistės indus
triją, neteisingus mėsininkus nu
baustų. Apart, tas komitetas 
davė valdžiai papeikimą už kiek 
laiko atgal gyvulių naikinimą 
ir neteikime ūkininkams para
moj sausros laikais

ITALAI SKUBI Į AFRIKĄ
■V V -v •

ETIOPIJA SKELBS 
MOBILIZACIJĄ

Suez, Egiptas. — Suezo 
Kanalu, kaip Nemunu sie
liai, palukti plaukia Italų 
kareiviai, ginklai, maistas, 
pinigai, ir visoki karo reik
menys — banguoja Į Afri
ką.

Addis Ababa, — Etiopija. 
— Etiopijos Karalius ašaro
damas nulipė nuo auksinio 
sosto ir pareiškė spaudos 
atstovams, kad Italų kuria
mas karas gresia netik Etio
pijai, bet ir visai pasaulio 
žmonijai mirtinu pavojumi. 
Jis pareiškė, “Jei tokis susi
rėmimas prives prie pasau
linio karo tarpe baltų ir juo
dų rasių, pats žmonijos li
kimas bus pavojuje.”

Italams nuolatos didinant 
ginkluotas spėkas Etiopijos 
pasieniuose, Etiopija ren
giasi prie mobilizacijas ka
rui.

Londonas. — Anglija deda 
visas pastangas sulaikymui 
karo. Nori kad ir Amerika 
jjrie to prisidėtų. Vienok 
Anglai patys mano atšauk
ti pirmesni nusistatymą ne
parduoti karo ginklų ir 
įmonių nei Etiopijai nei Ita
lijai.

Washington. — Suv. Val
stijų Senatas priėmė bylių 
draudžianti siuntimą gink

lų iš šios šalies bile Į kurią 
kariaujančią šalį. Vienok 
Atstovų Butas ėmėsi tą bi- 
lių giliaus svarstyti. Vieni 
nori pravesti kad Amerika 
laikytuosi neitrališkai visuo
met; kiti tvirtina kad tokis 
apsirubežiavimas gali būti 
žalingu šaliai. Prezidentas 
tam reikale dar viešai nepa
reiškė nuomonės, nors jis 
tuo reikalu yra susirūpinęs.

Paramaribo, Guiana. — 
Afrikoje ir Vakarinėse In- 
dijose maurai naktimis kū
rena niaukias ugniakures, 
prie kurių dunda Bubliai ir 
raganiai pina juodas ra
ganystes kad kerais sunai
kinus Mussolini. Dienomis 
burtininkų pasekėjai eina 
i kaimus, ubagauja pinigų, 
perka magazinus su Musso- 
linio paveikslais, kurios iš
kirpę neša mistiškiems ra
ganiams, Italų diktatoriaus 
burtais sunaikinimui.

' AMERIKOS JAUNUOLIAI 
I ASIŽYMĖJO LIETUVOJE

Washington, j). C. — Rug
pjūčio mėn. 17 d. “Eita” iš 
Kauno praneša,! kad Pasau
linio Lietuvių Kongreso 
proga surengtos sporto ru
ngtynes praėjo dideliu pa
sisekimu. Vandens sporte 
Žemaitytė laimėjo pirmą 
vietą 100 nietriį distancijo
je, 400 merų —trečią vietą, 
šuoliuose vandenin — penk
ta. Amrikietis Savickas 50 
metru plaukime laimėjo an
trą vieta; Kriaučiuas—tre
čią. 100 metrų plaukime ant 
nugares pirmą vietą laimė
jo Savickas, šuoliuose van
denin — Budrikas. Lengvo
je atletikoje 110 metrų bar
jeriniame (hurdles) bėgime 
pirmą vietą laimėjo Kna
isąs; 4(?0 metrų bėgime tre
čią vietą — Janzanaitis. Ri
tulio stūmime antrą vietą 
laimėjo Kriaučiūnas; tre
čią — Knašas.

Lietuvos Pasiuntinybė.

ŠEŠI ŽUVO UŽ 
KALENDORIŲ

Bucharest, Rumunija. — 
šeši žmonės žuvo ir dvylika 
buvo sužaistų mūšyje tarpe 
kaimiečių ir valdžios už ka
lendorių. Susirėmimas įvy
ko Besarabijoje, kai polici
ją spyrė kaimiečius vartoti 
Grigorionišką kalendorių.

ŽYDŲ KONGRESAS
Lucerne, Šveicarija. — 

Žydai, zionistai, čia atidarė 
savo devynių dienų kongre
są. Delegatai atvyko iš 43 
pasaulio šalių. Kongresas 
svarstys Palestinos reikalus 
ir Vokietijos Žydų padėti, 
apart kitų klausimų. Dele
gatų išrinkta 2500, kurių 
rinkimuose dalyvavo Į pus
antro milijono Žydų.

LIETUVA PASIRUOŠUS GINTIS
Kaunas. — (Tsb.) — Vokie- mingai

VIETOJ BŪTI PAKARTU. 
NUSINUODIJO

Revel, Estija. — Povilas 
Voigemast’as 24 metų, bu
vo nuteistas mirop už ižgė- 
dinimą mokytojos. Jam bu
vo leisti pasirinkti ar kad 
ji pakartų ar jis pats nusi
nuodytų. Jis pasirinko nu
sinuodys, ir kaip Sukratęs. 
399 metais prieš Kristų, jis 
drąsiai išgėrė nuodų taurę 
ir krito negyvas.

AMERIKIEČIAI KON
GRESO PRAZIDUME
Kaunas. — ' Pasaulinio 

Lietuvių Kongreso Prezi
diumai! Įėjo sekanti Ameri
kos Lietuvių delegatai: Pra
lotas Krušas, “Draugo'’ re
daktorius p. Šimutis, “Dir
vos” redaktorius p. K. S. 
Karpius, Vienybės koresp. 
p. A. S. Trečiokas, “Tėvy
nės” redaktorius S. Vitai- 
tis, p. Augustinas, p. Vro- 
nevskis, p-lė Tačionytė ir 
Adv. Rapolas Skipitis.

MIRŠTA SENIAUSIAS 
AMERIKONAS

St. Paul, Nebraska. — So- 
lomonas Rickner’is, 114 me
tų amžiaus senis, gal seni
ausias baltas žmogus Ameri
koje, arti mirties iš prie
žasties abelno nusilpnėjimo. 
Jau jis gyveno kai Wat - 
loo karai Europoje siautė. 
Kai 1930 metais atėjo blogi 
laikai, tai jis pasakė: “Aš 
pergyvenau blogesnius lai
kus kaip šiuos. Praeis ir 
šie.” Jis gerdavęs nuo as
tuonių iki dešimts puodukų 
kavos j dieną. 
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AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ ŽYGIS LIETUVON
Atvaizde — sportininkai (jie visi su ženklais ant krū

tinių). Pirmoje eilėje, iš kairės: Julius Petrulaitis, 
Jenas Knašas, Edvardas Kraučiunase-Krause, Am. L. OI. 
K-teto pirmininkas, Adv. Jonas Bagdžiunas-Bcrden, Pe
tras Barskis, Viktoras Yanzanaitis, Antanas Lauraitis; 
antroje eilėje, iš kairės: Am. L. OI. K-teto iždininkas 
Adv. Jonas Brenza, Benediktas Budrikas, Kazys Šedvilas, 
plaukikė Ema Žemaitytė, Adv. Kastas Savickas, Mikas 
Lukas, Am. L. OI. K-teto sekretorius Kun. A. Valančius; 
trečioje eilėje, iš kairės: K-teto nariai: žymi veikėja 
Ona Kairienė, Stasys Mažeika, B. Petkevičius — trans- 

portacijos komisijos pirmininkas, sportininkų ekskursi

jos Lietuvos vadovas Jonas Juška, Jonas Eudeikis, Adv. 
Jenas Zuris — pramogų komisijos pirmininkas, Dr. Ste
ponas Biežis — sveikatos komisijos pirmininkas; ketvir
toje eilėje, iš kairės, (K-teto nariai): J. Juozaitis, Sofija 
Insodienė, Emilija Prosevičiutė, Povilas žaltimieras; pen- 
Kellienė, Ieva Lukošiūtė, Stasė Gapševičienė, Vincenta 
ktoj eilėj, iš kairės (K-teto nariai) Stasys šimulis, Jonas 
Feravičius, Antanas Vaionis — finansų komisijos pirmi
ninkas, Lietuves žurnalistas Arėjas Vitkauskas, Jonas 
Viskantas; šeštoje eilėje, iš kairės, (K-teto nariai): M. 
Baigo, Metrikis, Kazys Kriščiūnas, Jonas Barškietis.

čių graąsinimai, ginklavimasis 
ir gal jų pačių leidžiami gandai 
apie Vokiškus baisiausių ginklų 
išradimus, karo dalykų neišma- 
nantiams ir šiaip drebėjimu ser
gantiems įvaro nemaža baimės. 
Ir Lietuvoje tokių baigštuolių 
atsiranda. Tokia naujų ginklų 
perdėta baimė, be abejo, kanki
no ir daugelį Amerikiečių Lie
tuvių, karštai mylinčių savo 
senąją tėvynę ir susirūpinusių, 
jos likimu. Jiems gal net keis
ta atrodo, kad triukšmaujantis 
ir ginklais žvanginantis Vokie- 
tys savo atkaklųjį, drąsųjį, bet 
daug mažesnį kaimyną Lietuvį 
iki šiol dar nesutriuškino.... 
Jau buvo ne kartą rašyta, ko
dėl nesutriuškino ir nesutriuš
kins; aišku, kad Lietuvos gyni- 
muisi geras pasiruošimas la
bai vėsina Vokiškus karštagal 
vius. Kaip ir kokiais ginklais 
Lietuva yra apsirūpinusi ir to
liau ginkluojasi, yra kariška pa
slaptis. Bet kad tariamų Vokiš
kų bailių išradimų perdaug ne
reikia bijoti, vaizdžiai paaiški
na “Musų Krašte” tilpęs Kario, 
kariškų dalykų žinovo, straips
nis, kurį čia ištisai paduodame:

“Naujas, nepažįstamas gink
lą^, no tik atskiram žmogui, bet 
ir visai tautai, visai žmonijai 
baisus. Tą baimę musų laikais 
nepaprastai padidina neatsakin
gi laikraščių bendradarbiai kas
dien sugalvodami kokią nors 
naujieną apie tariamai išrastus 
ginklus, kurie gali Ūsą pasaulį 
sunaikinti. Baisenybių pripil
dytos galvos nieko geresnio ne- 
išgalvoja, kaip tik tikėtis, kad 
karas mus kaip nor aplenks, 
nes pagalbos prieš visas tas 
baisenybes nesimato. Tačiau 
užmirštama, kad naujų karo 
priemonių baimė yra sena ir 
kad pasaulio sunaikinimo nau
jomis karo priemonėmis veltui 
laukė jau daugelis kartų. XII 
amžiuje visa Vakarų Europa bu
vo išgąsdinta naujo baisaus 
ginklo — saidoko juk kurio 
strėlės kiečiausius ritierių šar
vus pramušdavo. 1139 m. bažny
tinis susirinkimas Konstancoje 
(tų laikų Tautų Sąjunga) nu
tarė uždrausti šio baisaus gink
lo vartojimą, nes atrodė, kad 
jeigu jau tų laikų tvirtovę — 
šarvuotą ritierį — bet koks vy
rukas gali iš trisdešimt žings
nių užmušti, tai artinasi pasau
lio galas! žinoma, to draudimo 
niekas neklausė, kaip šiandien 
niekas neklauso draudimo var
toti kar chemines medžiagas. 
Bet saidokas žmonijos neišnai
kino. Kas buvo baisu XII am
žiuje, atrodė paprasta XIII. 
Kas buvo baisu XIX, iš įto mes 
juokiamės dabar. Napoleono I 
kariuomenė žūtų susikovusi su 
viena moderniška divizija. Ar
gi galima abejoti, kad XXI am
žiuje visi musų tankai, dujos, 
bakterijos neatrodys menkais 
žaislais ?

Tačiau XX amžiuje šie žais
lai yra baisus. Baisus jie yra 
ypač tiems, kurie nežino, kad 
prieš kiekvieną puolimo ginklą 
galima rasti apsigynimo ginklą. 
Baisus tiems, kurie nežino, kad 
kiekviena puolimo technika yra 
pažabojama apsigynimu ir kon- 
trpuolimu.

Nereikia pamiršti, kad išra
dimas kurios nors naujos grio
vimo ar žudymo priemonės dar 
nereiškia, kad ši priemonė sėk-

bus pavartojama kare. 
Nuo išradimo iki pritaikymo ke
lias tiek ilgas, kad daugelis iš
radimų nekaltais išradimais ir 
pasilieka. O visi naujieji, iš 
pradžios, rodos, nenugalimi gin
klai, greitai pasirodo esą taip 
pat paprasti kaip ir senieji.

Daugelis laukia, kad naujam, 
pasauliniam karui prasidedant, 
kaip iš gausos rago pasipils 
įvairus nuaji ginklai. Tačiau 
pasaulis nuo to laiko, kai Kai
nas pradėjo karą su Abelių, jau 
labai daug karų matė, ir prieš 
kiekvieną karą žmonės laukė ko
kių nor nepaprastų ginklų pasi
rodymo. Tačiau nė vieną kartą 
šie laukimai neišsipildė. Į pas
kutinį didįjį karą valstybės išė
jo su tais ginklais, kuris jau 
nesudarė jokio netikėtumo. Iš 
šautuvų didžiajam kare bene 
geriausias buvo Vokiškas, iš 
kul'kosvairžių — Anglų-Vokie,- 
čių — Rusų Maximas, iš lauko 
patrankų — Prancūzų 75 mnij 
o juk visi šie ginklai buvo iš
rasti, o daugelis ir pagaminti 
dar XIX amžiuje. šiandien, 
kaip ir prieš kiekvieną karą, 
sklinda gandų apie naujus iš
radimus, viską verčiančius auk
štyn kojom. Bet jei tokių iš
radimų . ntų, tai kuriam reika
lu’ ’ o “ .My'hes, nors ir bai
siausios krizės spaudžiamos, iš 
paskutiniųjų liedintųai patran
kas, dirbtųsi šautuvas, sviedi
nius, bombas, kulkosvaidžius? 
Ar neišmintingiau butų, pav., 
Vokiečiams spjauti į visus ši
tuos tariamai pasenusius gink
lus, dėl kurių įsigijimo jiems 
dabar tenka kiętai veržti pilvą, 
ir pasigaminti sau tų nepapras
tų dujų ar spindulių, apie kurių 
išradimą beveik kasdien spau
doje skaitome. O jeigu valsty
bės ginkluojasi kaip tik patran
komis ir kulkosvaidžiais, galime 
drąsiai tvirtinti, kad į busimą
jį karą valstybės išeis su tais 
ginklais, kuriais taikos metu bus 
ginkluotos (tai nėra paslaptis) 
ir išmokytos veikti. Daugelis 
valstybių išeis dar ir su Įdek 
pasenusiais ginklais, kurių turi 
milžiniškas atsargas dar iš di
džiojo karo.

Mes neturime karo pramonės. 
Todėl ginklai mums gal ir kiek 
brangiau negu kitoms valsty
bėms kainuoja, bet mes 'galima 
pirktis tik geriausių ginki; tuo 
tarpu valstybės, turinčios savo 
pramonę, priverstos yra gink
luotis tais ginklais, kuriuos jų 
fabrikai pagaminę, nors jie ii' 
nevisai butų nusisekę. Taigi 
pradėdami karą mes gal ir ga
lėsim skųstis dėl ginklų negau- 
sumo, bet dėl jų moderniškumo 
ir gerumo mes, tur but, busime 
neblogesnėje padėtyje negu dau
gelis kitų valstybių.”

Iš šio straipsnio galime dary
ti išvadą, kad ne negirdėtų nau
jų ginklų turime bijoti, bet sa
vo tėvynės gynėjus gausiau ap
rūpinti žinomais ir geriausiais 
ginklais. O tam, žinoma, rei
kia pinigų. Todėl tai broliai 
Amerikiečiai šiuo metu ir kvie
čiami savo mylimai Lietuvai 
padėti, pirmoj eilėj tie, kurie 
turi Laisvės Paskolos bonų, tų 
bonų apmokėjimą dabar nep.i- 
tiekti, o atidėti nors vie: cn. 
— antriems metams. š!iur. B:: 
du pratęsta Laisvės Paskola pa
iri otingiej i Lietuvos išeiviai su
stiprins saugumą Lietuvos Lais
vės, kuriai atkovoti anuo metu 
(1919 - 1920 m.) skolino.
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KAS ČIA, AR NE MINTUVAI? 
Pagal Vokiškos “Schnitzel Bank” Sutaisė.

Nadas Rastenis

AKRON
PAVIZDINGA SESUTĖ

. P-lė. O. Bernotavičiutė, sesuo 
Antano Bernatavičiaus, kuris 
nesenai baigė vaistininikystės 
mokslą, savo broliui Antanui 
pagelbėjo mokslus eit, nes ji 
jau ilgokas laikas turi gerą dar
bą Edison Elektors kampanijos 
raštynėje. Seniau dirbo Youngs- 
towne, o dar, kad jai paleng
vinti, kampanija ją perkėlė į 
Akrono tos kampanijos rašty- 
nę. Gyvendama pas savo tėve
lius, ji dabar žada pagelbėti 
savo kitam broliui eiti medici
nos molskus. Tai pavizdinga se
sutė, kuri save nusiskraiauzda- 
ma teikia paramo savo broliams 
ir tėveliams. Reikėtų ir bro
liams savo geros sesutės neuž
miršti.

Atstogavo
Poni Petronėlė Tamošauskie

nė buvo išvažiavusi į Chicagą 
kelioms savaitėms atstogų ir po 
atstogų laimingai grįžo.

Jurgis Brazas viešėjo Spring
field, Ilk, kur jis pirmiaus gy
veno; ten jis aplankė savo se
nus draugus ir pažįstamus.

Geri Draugai
Rugpiučio 9 d. keli geri drau

gai surengė arklių pasibaidyme 
ratais sužaistam ūkininkui, Ka
ziui Puišiui, paramos susirin
kimėlį, svečių buvo daug, kurių 
tarpe buvo sužaistojo brolis, 
Vincas, ir pp. Ramanauskai iš 
Mallet Creek, Ohio.

k Kalnas.

AKRONO LIETUVIŲ DIENA
Akrono Lietuvių Socialis Klu

bas rengia Lietuvių Iheną, Sek
madienyje, Rugsėjo-Sept. 1, tai 
yra: Sekmadienyje prieš Darbo 
Dieną, Falcon Lake, arti Akro
no. Klubas nesigaili nei darbo, 
nei triūso, nei kaštų, tik deda 
visas pastangas kad ši pramoga 
butų kuopuikiąusi — ir bus! 
Niekam nereikės nuobodauti ir 
laukti vakaro. Ne! Čia galima 
bus maudytis, žuvauti, jauni
ems ir seniems dalyvauti spor
to kontestuose, už ką bus duo
damos dovanos, šokiams gros 
garsi “Merrylanders” kapeli j a 
gražioje Falkon Lake šoky klo
ję. Bet svarbiausia, tai rinki
mas Ohio gražuolės, OHIO LIE
TUVIŲ GROŽIO KARALAI
TĖS. Į tą grožio kontestą ga
li stoti bile Lietuvaitė iš Ohio 
Valstijos; tik kai stos j grožio 
kontestą tai turi dėvėti drapa
nas, o ne maudymosi siutą. Bra
žuolę išrinks penki kompeten- 
tiški ir bešališki teisėjai. Lai
mėtoja bus Ohio Lietuvių Gro
žio Karalaitė, ir gaus sidabrinę 
meilės taurę; bus dovanos dar 
ir antrai ir trečiai iš eilės gra
žuolei. Tad visos Ohio Lietu
vaitės stokite į šį kontestą. Vi
si į Akrono Lietuvių Dieną!

Kalnas.

SCRANTON, PO.
Šiomis dienomis mirė Juozas 

Bružas, turėdamas 7.5 metus 
amžiaus. Jau buvo nusenęs ir 
visai nematė akimis. Paėjo nuo 
Tauragės, Eržvilkio Valsčiaus, 
Rimšių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 52 metu. Paliko žmoną, 
sūnų ir dukterį: du broliu A- 
merikoje, o vieną Lietuvoje. 
Velionis buvo geras ir doras 
žmogus, su visais gerai sugy
veno; buvo gerai apsipažinęs su 
mokslų ir mylėjo skaityti kny-' 
gas ir laikraščius. Jis buvo 
laisvų pažiūrų, tai buvo palai- Į 
duotas ant Amerikoniškų kapi
nių. — Lai jam buna lengva šios' 
laisvos šalies žemelė ramiai, am- į 
žinai ilseties!
' .. Senas J uozas. j

BALTIMORE, MD.
SIUVĖJŲ STREIKAS

Rugpiučio 14 d., 10 vai. ryte, 
didžiuma unijinių siuvyklų dar
bininkų metė darbą ir išėjo kaip 
ir į streiką, pavadnitą “stapi- 
čium.” Nors prie šio stapičiaus 
jau buvo rengiamasi nuo senai 
ir buvo unijos vadų apie jį daug 
kalbėta, pakol jie privertė uni
jos narius, prieš jų norą ir dar 
klastingu budu, usidėti po $10.00 
asesmentų; tačiaus iš to unijos 
vadų sugalvot stapičiaus išėjo 
tik paprastas švikštas. Kada 
buvo kalbama apie busiantį 
stapičių, unijos vadai kalbėjo 
apie didelę ir sunkia kovaą, ku
ri kainuosianti labai daug pini
gų. O kad ta kova butų laimė
ta, tai reikia apsidėti po $10.00 
asesmentų, ir pinigais nukari
auti kapitalistus. Eiliniai na
riai jau tuomet permatė kad iš 
tos unijos vadų deklemacijos 
niekas neišeis: reikalvo kad bu
tų pareikalauta nuo darbdavių 
pakėlimo mokesčio nuo 20 iki 
37 nuošimčių, kam unijos vadai 
labai priešinosi ir aiškino, kad 
tokis didelis pakėlimas nėra ga
lima laimėti. Per tą laiką uni
jos vadai su darbdaviais vieš
bučiuose prie vieno stalo ir prie 
vienos bonkos vedė neva dery
bas, iki pagalinus susitarė ant 
pakėlimo jau ne nuošimčiais, 
kaip darbininkai reikalavo, bet 
tik nuo 12 iki 18 centų ant švar
ko. Pirma negu darbininkai bu
vo atitrukti nuo darbo, tos die
nos laikraščiai jau skelbė kad 
darbdaviai pasirašė su unija 
naują sutartį,—kas parodė kad 
tas stapičius yra nereikalingas, 
— o vienok unijos vadai liepė 
darbininkams nestoti darban, 
suvarė į salę, praešė savo tą 
“karžygišką laimėjimą,” ir pa
sakė, kad rytoj darbininkai jau 
gali grįsti į darbą.

Unijos vadai išvarydami dar
bininkus į gatvę po to kaip jau 
turėjo gatavas, pasirašytas su
tartis, atliko darbininkams meš
kos patarnavimą ir parodė kad 
jie su darbininkais gali žaisti 
kaip tik jie nori — kad jie yra 
Mussoliniški valdonai.

Unijistas..

P A T A I S A
Lucky Strike cigaretų garsi

nime, tilpusiame “Dirvos” Rug
piučio 9 d. laidoje buvo gar
sinta jog, “Fred Astaire, R.K.O. 
žvaigždė, perstato naujas dai
nas ir šokius iš “Top Hat” — 
Lucky Strike Pasisekimų Pa
rade, šeštadieniais, N. B. C. 8 
v. vak.”

Turėjo būti, “šeštadieniais, 
N. B. C., kaip 7:00 valandos va
kare, “nes Ohio Valstijoje nėra 
“šviesos taupymo,” ir kai New 
Yorke bei kitur Lucky Strike 
programa prasideda ant 8 v. 
vakare, tai Ohio Valstijoje pra
sideda ant 7 v. vakare. 'Dirva’ 
apgaili tą įvykį, ir prašo skaity
tojus įsitėmyti Lucky Strike ra
dio valandos laiką.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškai! savo dėdės Antano 

Kazlausko. Į Ameriką avy ko 
11905 metais, dirbo ant laivų už 
i kapitoną, gyveno New Yorke 
j Prašau jį pati atsišaukti arba 
į kas žino meldžiu pranešti. Tu
riu svarbų “reikalą. J. Žemai
taitis, 255 Hill St., Waterbury, 
n Conn.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

NEW BRITAIN, CONN.
LEGIJONIERIŲ IŠKILMĖS
Rugp. 25 d. popiet Amerikos 

Lietuvių Legijono Stasio Ra
dzevičiaus Postas 4 Nr. turės 
nepaprastas iškilmes Schutzen 
parke, Barnsdale, New Britain, 

’ Conn.: Lietuvos Gen. Konsulato 
! atstovas įteiks šiam Postui Lie
tuvos vėliavą, but prisaikdinti 
5-jo Posto (Bridgeport, Conn.) 
ir G-jo Posto Waterbury, Conn, 
viršininkai, ir 4 vai. popiet 
įvyks Lietuvių Legijono Vy- 

j riausiojo štabo posėdis.
Iškilmėse pasižadėjo dalyvau- 

Į ti visi Vyr. štabo nariai, p. 
I Jack Sharkey, Dariaus-Girėno 
11-jo Posto iš Brooklyn, N. Y. 
[ginkluosią ir uniformuota sar
gyba su vėliavomis, 2-jo posto 
iš Bostono delegacija su vadu 

I vyr. Įeit. adv. A. O. šalna, 4- 
jo, 5 ir 6 postų nariai, ir gal 
Dariaus-Girėno Aero-Klubo lėk
tuvas “Skraidąs Vytis”.

šios iškilmės, tikimasi, dar 
I gyviau išjudins Naujosios An
glijos Lietuvius veteranus. Vi
si geros valios Lietuviai ragi
nami dalyvauti.

Be to, Spalių mėn. pradžioje 
Scranton’e, Pa. bus iškilmingai 
įteikti Lietuvos Kariuomenės- 
Savanorio-Kurėjo ir Lietuvos 
Nepriklausomybės medaliai bei 
“Pui Į>le Heart” ordinas p. Ka
ziui Šiaučiunui, Amerikos ir 
Lietuvos ginkluotų jėgų vetera
nui. Ta proga manoma sukurti 
7-jį Postą. Visuomenė teiksis 
tėmyti vėlesnius pranešimus 
spaudoje.

ix. Jurgėla, Adj.

LONG ISLAND’O
LIETUVIAMS

Liepos m. 1 dieną plačia: 
'žinomas veikėjas, medicinos 
daktaras JULIUS P. JUR
GĖLA, buvęs Lietuvos kariuo
menės ir Maž. Lietuvos Sukili
mo savanoris, baigęs mokslą 
Columbia College 1928 m. ir Col
lege of Physicians and Surgeons 
of Columbia University 1932 
m., atsidarė savo ofisą adresu 
195 No. Wellwood Ave. (kam
pas W. John St.,), Lindenhurst, 
L. L, N. Y. Telefonas Linden
hurst 533. Valandos 1-3 ir 6-8 
popiet.

Dr. Jurgėla seniau buvo labai 
veiklus jaunuomenės ir studen
tų rateliuose. Dirbdamas in
ternet per du metu (St. Mary’s 
Hospital, Brooklyn, N.Y.) ir 
vėliau metus dirbdamas South
side ligoninėje, Bay Shore, L. 
1. kiek nutolo nuo visuomeninio 
gyvenimo, betgi dabar vėl ga
lės dalyvauti didėjančios Long 
Island’o kolonijos gyvenime.

Rep

ATSIIMKITE LAIŠKUS
Meldžiame atsiimti laiškus 

atėjusius į “Dirvos” raštyrię: 
Petrui Pučkoriui, ir Marijonai 
Tamolionis. Abu laiškai iš Lie
tuvos.

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

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

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

BROOKLYN. N. Y.
LIETUVOS DAINA ORO 

BANGOMIS
Iš stoties W L W L, 1100 

kilocycles, New York, su šių 
penktadienų, Rugpiučio23, nuo' 
7 iki 7:15 vai. vakare, Lietuvos 
Daina ansamblis, po atostogų, 
perduos oro bangomis savo kul-
turingas programas, kurias ga
lima girdėti ir Kanadoje. Pro
gramos yra perduodamos kiek
vieną penktadienį minėtu lai
ku.

Lietuvos Dainos koncerte kil
ias ivyksta rugsėjo 29, Labor 
Lyceum saleje, 949 Willough
by Ave., Brooklyn, N.Y., kaipo 
solistas dalyvauja artistas An
tanas Banys, kuris šios vasaros 
New Yorko didžiulėje dainų 
šventėje laimėjo žymia vietą.

I,. D. Rep.

PROGA MATYTI LAKŪNUS 
IR PARAŠUTNIKUS

Dariaus - Girėno Orlaivijos 
Klubas rengia pirmą Aviacijos 
Pikniką, Rugsėjo-September 2 
d., Darbo Dienoje, Klaščiaus 
Parke. Per šį Pikniką mes ma
tysime Lietuvius lakūnus ir pa- 
rašutninkus. Skraidys šio Klu
bo pirmutinis lakūnas, p. A. 
Milkalauskas, lėktuvu “Spar
nuoto V> vys, o P. šaltanis šoks 
su parašutu iš “Sparnuoto Vy
ties” į parką. Šiame piknike 
taipogi dalyvaus “Norbert” 
Lektuvųą Modelių Klubas su 
savo lėktuvais — dalyvaus kon- 
teste. ,Visi Lietuviai yra 
prašomi dalyvauti šiame pikni
ke ir pagelbėti praskinti musų 
jaunuoliams kelią į aviaciją. Lai 
Lietuviai lakūnai buna pasaulio 
tautų aviacijos žvaigždėmis!

t j- A. Allen.

Iš KUR PAREINA 
NARKOITIKAI.

Narkotikai nėra šių dienų 
prasimanymu, nes juos žmonės 
naudojo prieš4- mokslo atsiradi
mą; til« vėlesniais laikais moks
lui pažinus jų vertę ir paėmus 
juos vartot medicinai kaipo pa- 
dilginimui vaistą, narkotikai la
bai pabrango ir tuomi pasidarė 
jie narkotiko yartojams sunkiai 
prieinami. , Tada žmonės savo 
dirgsnių pągilginimui ir laikinam 
nuraminimui ėmė vartoti alka- 
holį, kuris yra daug pigąsnis.

Kas yra narkotikai, apie tai 
rašiau “Tėvynės” 44 No. 1934 
metų. Bet is kur jie paeina?

Kaip didžiuma augalų turi 
savyje maržia'u- ar daugiau alko
holio, taip tūli augalai, ypač 
auganti tropiškuose kraštuose, 
turi narkotiko, taip kaip taba
kas nikotiną, aguonos opiumą 
ir panašiai. Morfiną, kokina, 
heraina, papavarina, strichnina 
ii- kitokį narkotikai randasi 
daugiausiai tropiškų a u galų 
stambriuose, lapuose, grūduose 
bei šaknyse. Ne visų augalų 
turima narkotikai vienodi; vie
nų stipresni, kitų lengvesni ar
ba silpnesni, o kiti net visai ar
timi alkaholiui, ypač iš kuko 
medžio gaunama kokainą. Gi 
bručina gaunama iš augalų 
strichnos “nx vomica,” penkis 
kartus stipresnė. Kokiuose au-

ĮGALIOJIMAI 
į! reikalingi Lietuvoje pirki- 
; mui, pardavimui, valdymui 

į; žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
“DIRVA”

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave.
Cleveland. Ohio.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir v:-ais atžvilgiais mo
derniškas.

HEndeison 9292______ ____

galuose koks kiekis ir stipru
mas esamų narkotikų, žinoma 
tik medicinos'ir botanikos žino
vams dabartiniais laikais. Bet 
prieš mokslo atsiradimą, papra
sti ir net primityviški žmonės 
labai gerai pažinojo narkotiš- 
kus augalus, ir žinojo kokio 
stiprumo narkotikus kurie turi.

Mokslui užvaldant pasaulį ir 
žmonių gyvenimui keičianties, 
kada visi didesni žemės plotai 
imta apdirbti jauvų auginimui, 
pranyko narkotiškų medžių gi
rios ir šiaip augalų laukai. Tik 
pietinės Amerikos daly užsiliko 
ilgesniam laikui chino medžių 
girios, bet laikams bėgant, ir 
tos tapo išnaikintos. Dabar tik 
Indijoj Holandijos kolonistai 
chino medžių plotus augina di
delėj ir atydžioj priežiūroj. Iš 
medžių žievės jie gauna 15 nuo
šimčių chininos, ir taip pelno 
pinigus.

Visi narkotikai, iš kur jie 
nebūtų gaunami, yra nuodai, 
bet kaipo nuodai gyvūnų naiki
nimui, vartojama vien strichni- 
ną ir bručina. Visi kiti narkoti
kai medicinoje yra vartojami 
kaipo gydymo arba apmalšini
mo vaistai.

Kadangi narkotikai yra nuo
dingi, todėl viek viso civilizuo
to pasaulio valstybės uždraudė 
narkotikų vartojimą už medici
nos rubežių, kad žmonės nesi- 
nuodytų. Bet kaip kiekvienas 
draudimas duoda dvejopas pa
sekmes, taip buvo ir su narke- 
tikų uždraudimu. Vienur jie iš
nyko ir žmonių tapo užmršti; bet 
kitur išsivystė į narkomaniją, 
ypač Azijoje ir tuliiose Afrikos 
kraštuose. Tik viename Egipte 
viso prasižengėlių skaitliaus 50 
nuošimčių sudaro narkomanai.

Viso pasaulio valstybės, 19- 
27 metais, susitarė bendrai var
žyti narkotikų platinimą už me
dicinos rubežių. Dėta tam vi
sos pastangos; tačiaus ir dabar, 
pasirodo kad, pinigas viską nu
gali. Turkija, kad ir prieš sa- 

! vo norą, negali dėtis prie nar
kotikų platinimo suvaržymo, nes 
ji beveik tik iš mokesčių už 
narkotikus ir pasilaiko. Išnai
kinus narkotikų rinkus, Turki
ja turėtų tuščią iždą.

Holandiją galima vadinti nar
kotikų manapoliu, nes jos pir- 

; kliai nevien naudojasi Holandi
jos kolonijų Indi jose pagamina
ma chininą, bet ir superka vi
sus kitus narkotikus, kokius tik 

| gauna, ir paskui už didelius pi- 
Į nigus pardavinėja smulkiems 
j narkotikų pardavėjams, net iki 
$300.00 už svarą. Tokiu budu 
Ilolandija daugybę narkotikų 

i paskleidžia ir Europoje ir A- 
merikoje. Kai medicina .ietį] 
bėgyje sunaudoja narkotikų 70 
tonų, tai atrodo labai daug; bet 
kai 1924 metais vien tik opiu
mo (be kokaino) sunaudota 8,- 
600 tonų, tai aišku kad daug 
narkotikų sunaudojama uždrau- 

j stais keliais.
Dabar yra sakoma kad atsi

randa ir slapti fabrikai, kurie 
narkotikus dirba iš hemijų. Ši
tie narkotikai esą daug pigesni.

V. S. Jokubynas.

N EB UK 
ŽILAS!

Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa- 
I ' naikina žilini:}. Plaukų Slinkimų ir 
> Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
Įj i turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
J- arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
t nieko už jas geresnio iki šiol išras- 
■I l ta. Specialis introdukcijos pasiuly- 
j||mas: didelis $2 pakelis tik už $1. 
•| Į Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
Į; [SI. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
• į jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. C 

Box 51 Universal. Ind.

Kas čia, ar ne mintuvai?
Taip, čia yra mintuvai.

Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min
tuvai. t

Kas čia, ar ne vėtylkė?
Taip, čia yra vėtyklė.
Kas čia yra šaudyklė?
Taip, čia yra šaudyklę.

Šaudyklė, vėtyklė—
Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min

tuvai.
Kas čia, ar ne kukutis?
Taip čia yra kukutis.
Kas čia, are ne vokietys?
Taip, čia yra vokietys.

Vokietys, kukutis, šaudyklė, vėtyklė—
Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min

tuvai.

Kas čia, ar ne lašiniai?
Taip, čia yra lašiniai.
Kas čia, ar ne marškiniai?
Taip, čia yra marškiniai.

Marškiniai, lašiniai, vokietys, kukutis, šau
dyklė, vėtyklė—

Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min
tuvai.

Kas čia, ar ne utėlė?
Taip, čia yra utėlė.
Kas čia, ar ne vėgėlė?
Taip, čia yra vėgėlė.

Vėgėlė, utėlė, marškiniai, lašiniai, vokietys, 
kukutis, šaudyklė, vėtyklė—

Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min
tuvai.

Kas čia, ar ne kupeta?
Taip, čia yra kupeta.
Kas čia, ar ne elgeta?
Taip, čia yra elgeta.

Elgeta, kupeta, vėgėlė, utėlė, marškiniai, 
lašiniai, vokietys, kukutis, šaudyklė, vė- 
tj- klė—

Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min
tuvai.

Kas čia, ar ne cinenia?
Taip, čia yra cinema.
Kas čia, ar ne penima?
Taip, čia yra penima.

Cinema, penima, elgeta, kupeta, vėgėlė, 
utėlė, marškiniai, lašiniai, vokietys, ku
kutis, šaudyklė, vėtyklė—

Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min
tuvai.

Kas čia, ar ne ešerys?
Taip, čia yra ešerys. <
Kas čia, ar ne viturys?
Taip, čia yra viturys.

Viturys, ešerys, cinema, penima, elgeta, 
kupeta, vėgėlė, utėlė, marškiniai, lašiniai, 
vokietys, kukutis, šaudyklė, vėtyklė—

Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min
tuvai.

Kas čia, ar ne lopeta?
Taip, čia yra lopeta.
Kas čia, ar ne Brigyta?
Taip, čia yra Brigyta.

Brigyta, lopeta, viturys, ešerys, cinema, 
penima, elgeta, kupeta, vėgėlė, utelė, 
marškiniai, lašiniai, vokietys, kukutis, 
šaudyklė, vėtyklė—

Balto kliavo mintuveliai, mintuveliai, min
tuvai.

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
ersipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nforraacijų ir laivakorčių.

“Dirvos” Agentūra
PARSIDUODA NAMAS

6 kambarių moderniškas 2 
šeimų namas šiaurei: 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

Jos. Konecnig 
(Buvusioj Lazičko vietoj) 

JEWELER
Parduoda Deimantus, žiedus, 

Laikrodžius. Laikrodėlius 
RADIO SETUS IR TUBES 

Taipgi atlieka visokį taisymą 
C107 SUPERIOR AVĖ.
Arli E. G5th Street

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 

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

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN.

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

PARSIDUODA ŪKIS
Parduodu savo ūki, 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 ūkį rašykit man 
lietuviškai tokiu antrašu:

A EASINAVIČIUS — Box 92 
Karlsruhe, North Dakota.

VISOKIOS |
APDRAUDOS-lNSURANCE | 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 

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

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699



POST IR ROGERS
Wiley Post ir Will Rogers 

skrido — ir 
jie nuskrido, 
sugrįšta....

nuskrido. .. .Kur 
iš ten niekas ne-

Apie Post kartą — koki me
tai laiko atgal — buvo per ra
dio tokis posakis: Post turėjo 
didelį patraukimą prie orlaivy- 
stės ir galvatrūkčiais prasimo- 
kino skristi. Dirbo jis už mažą 
algą mekanišką darbą, ir pa
reikšdamas norus turėti nuosa
vą orlaivį tarė: “Aš duočiau 
akį už orlaivį.” Po kiek laiko 
skevledra plieno išmušė jam 
kairę akį. Post buvo po apdrau- 
da ir gavo pinigų, ir įsigijo or
laivį.

gailėdamas Rogers sako, kad jei 
numirę laiškus galėtų rašyti, tai 
Rogers atrašytų maž-daug to
kį laišką:

“Eikite jus, žmones, kam jum 
čia reikia rūpintis ir liūdėti? 
Kas nors ėmė ir paskambino 
budinantį laikrodį truputi per- 
anksti. Aš žinojau jog nedagy- 
vensiu kol (šis) Kongresas už
baigs sesiją.”

o

Amerika 
svieto liūdi....

207 valandas ir 
yra nepilnai de- 

Tuomet Post 
Gatty.

Post dagyveno iki 42 metų, 
Rogers iki 56 metų amžiaus.
Jie du, Rugpiučio 15 d., lėkė 

orlaiviu kuris nukrito arti Point 
Barrow, Alaskoje; orlaivis su
dužo, ir jie du žuvo, 
ir dalis

ši tragedija primena Soldino 
tragediją. .. .Jie du primena 
musų Darių-Girėną. ...

Post ir Rogers skrido — ir 
nuskrido. .į Anapilį, .pas Darių 
Girėną. .. .pas Akapirmą.....

“Ten jų sielos bus 'laimingos:
Nei °<mulių, nei vargų neken

tęs."
Nadas Rastenis.

Post, nors turėdamas tik vie
ną akį, buvo vienas iš gabjau- 
sių pasaulio lakūnų. Pabaigoje 
Birželio ir pradžioje Liepos 19- 
31 metų, jis apjuosė pasaulį sa
vo orlaivyje į 
51 minutą, tai 
vynias dienas, 
lėkė su Harold

Gi 1933 metais Post vienas 
aplėkė, savo “Winnie Mae” or
laivyje, aplink pasaulį į 186 va
landas, 49 ir pusę minutes.

Apart, Post plačiai laksite 
tirinėdams orlaiviją liečiančius 
oro elementus ir net dėjo pas
tangas užkariauti stratosferą.

Post pasižymėjo dideliu drą
sumu, pakantrumu ir suprati
mu orlaivijos mokslo sakoje.

tarpe galima užtikti kur 
musų Žemaitijos gilumo-

SUSIRŪPINKIME 
VILNIAUS VADAVIMU! 
Neleiskime Lenkams Vilniuje, 

Mus Sostinėj, Įsilegalizuoti! 
Amerikos Lietuviuose užėjo 

labai negeistinas paprotys: pa
vieniams asmenims rengti pa
rengimus: piknikus, šokius, kon
certus, vakarienes, sukaktuves, 
pagerbtuves, išleistuves ir t. t. 
Tokie rengėjai, žinoma, nieko 
vieni nepadarytų, užtai ieško 
sau pagelbininkų ir šiokiu ir 
tokiu budu, ir pafundydami 
šinėja 
padėtų 
rengti, 
bas ir

pra-
kad
su-

dar-

Rogers pirmiausiai pasi-Į jėgos organizacijose, 
šėtrų scenoje ir ilgainui

Will Rogers, išžiuroje ir ap- 
siėime buvo paprasto Amerikos 
ūkininko typas, su nepaprastai 
gilia kaimo filozofija ir džiu
ginančiai draugingos satyros 
įgimčia. Tokių typų kartais Lie
tuvių 
nors 
je. 
rodė
pakilo iki aukštenybių judžiuo- 
se, ir uždirbo ir sau turto ir 
judžių firmoms milijonus. A- 
part, jis per metus kasdiena 
rašydavo trumpas pastabas laiš
kų formoje į Hearsto ir kitus 
laikraščius. Jo filmos ir laiš
kai atspindėjo paprastumu po 
kuriomi matėsi pamokinantis 
jumuras ir gili, drauginga sie
la. Jis ir jukino ir graudino.

Vienas Anglų laikraštis ap-

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

ĮVEDU AMERIKOJ LINIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivakorčių kainos Trečia klase 

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

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

GRIPSHOLM. — Rugsėio 5 
KUNGSHOLM. — Rugsėio 11 
DROTTNINGHOLM Rugs. 24 
Gripsholm, .................. Spalio 3
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.

veiklesnių asmenų, 
tokius parengimus 
Tai yra žalingas 

del to, kad mažinamos
Veikėjas 

parsidavęs ar pasirendavęs pri- 
vačio asmens vakarų rengimui, 
neturi laiko ateiti ir į organi
zacijos susirinkimą, žalinga yra 
ir del to, kad užmirštami visuo
menės reikalai. Visuomeninis 
darbavimasis skaitysis tuomet, 
kada veikėjai dirbs organizaci
jose. Nuojęs dirbti kokiam, 
kaip Amerikiečiai sako, raketie- 
riui, neturės laiko dirbti su or
ganizacijomis visuomeni n i u s 
darbus. Atstūmei parapijos rei
kalus, draugijos reikalus, — at
stūmei ir tautos reikalus, nes 
čia yra musų žmonės, čia musų 
jaunimas, čia palaikoma ir au
klėjama Lietuvybė. Užtai tų in
stancijų reikalai ir yra musų 
tautos reikalai.

Iki šiol įvairiausius parengi
mus rengdavo laikraščiai, drau
gijos, parapijos. Tas labai tvar
koj ir taip turėtų būti toliau. 
Nes kaip sau norit, gerbiamieji, 
kuomet pavieniai asmenys už
lenda už akių organizacijoms, 
ir per radio ir įvairiais kitais 
budais skelbia savo naudai pa
rengimus, net išnaudoja Lietu
vių patriotines dienas, —tai jau 
yra labai žemas ir mums žalin
gas dalykas!
Neužsnuskim Vilniaus Klausime!

Penkiolika metų, kai Lenkai 
pavergė musų sostinę Vilnių. 
Ar gali kas įsivaizduoti bjau
resnį brutališkumą ? Brutališ- 
kumą, kokį parodė Lenkai? 
Prieš tai turėtų subrusti kiek
vienas Lietuvis; kiekvieno Lie
tuvio kūne turėtų užvirti krau
jas, užgelti kiekvienas dirgsnis 
ir neatlaidžiai protestuoti, rei
kalauti, kad tokia Lenkų begė
diškai padarya Lietuvai skriau
da butų tuoj atitaisyta! Juk 
Lenkai pasielgė lygai taip pat, 
kaip kadaise Rusų kazokai ar
ba Turkų banditai kad žmonėms 
sumigus užpuldavo kaimus ir 
iš lovį] išplėšę moteris, mergi-

pa-

Ar 
ža- 
juk 
vis-

goj begėdysėj jos susilaukdavo 
mirties! Juk Lenkai pagrobda
mi Vilnių papildė nuodėmę ne 
tik prieš žmoniškumą, prieš 
žmonijos civilizaciją, bet ir prieš 
patį Dangų! Ir kaip, rodos, 
Lietuvis galėtų nakčia akis su
dėti iki nebus visa tai atitaisy
ta!

Iš pradžių Amerikos Lietuviai 
buvo subruzdę, pakėlė daug 
triukšmo ir Tautų Sąjungą ir 
kitas instancijas apvertė pro
testų ir reikalavimų lapais. Ta
čiau dabar, juo tolyn, tuo Vil
niaus klausime darbavimasis ei
na silpnyn. Mano žinioje yra 
virš 40 Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrių įvairiose kolonijose. 
Kai kurie skyriai, kaip pav. 
Hartforde, Amsterdame, Wor- 
resteryje, Norwoode ir kitur la
bai gražiai darbuojasi. Bet to
kių nei iki 10 nepriskaitysi... . 
Kitur, — “viskas ramu”....Ki
tur net nesiduoda skyrių suor
ganizuoti, pav. Newarke, Great- 
neke, Chicagoje. ... Brooklyne 
skyrius gyvuoja tik “ant popie- 
rio” .... Valdyba išbėgioję net 
nesušaukus susirinkimo.... Gal 
paviliojo pavienių asmenų 
rengimai? Kodėl, gerbiami 
merikiečlai, taip daroma? 
bandoma visa tai pamiršti? 
iždą galite užgydyti, bet 
nupjautos rankos ar kojos
tiek pamiršti negalite! Galite 
Lenkams dovanoti už jų nusi
žengimą prieš žmoniją, apmiršti 
galite ir jų kriminalizmą, bet, 
gerbiamieji, Vilniaus negalite 
pamiršti! Musų tautai Vilnius 
tai taip, kaip tau nupiauta ran
ka arba koja!

Gerbiamieji! Nenutilkime iki 
Vilnius nebus atgautas! Neleis
kime tenai Lenkams įsilegalizuo
ti ! Musų nutilimas, musų nuil
simas reikš musų kovos pralai
mėjimą! Ar protinga butų da
bar nutilti, kuomet jau taip daug 
yra padaryta? Kuomet jau 
taip toli nužengta? Ne! To 
padaryti mes neturime! Mes 
nuo tokio darbo negalime at
buli trauktis!

Artinasi Spalių 9-ta, Vilniaus 
gedulo diena. Paminėkime tą 
dieną visi, bendrai. Kiekvienoj- 
kolonijoj tą dieną sueikite į ben
drus susirinkimus, į bendrus pa
minėjimus! Nors tą dieną pa
mirškite savo asmeniškumus, 
savo privačius įstikinimus, par
tijų skirtumus ir bukite tiktai 
Lietuviais! Vilniaus atvadavi
mas yra musų visų bendras 
reikalas ir todėl Spalių 9-tą mi
nėkime visi bendrai!

Spalių 9-tos minėjimo proga 
reikia tverti Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrius, pardavinėti Vil
niaus pasus, ženklelius, atviru
tes, užrašinėti “Musų Vilnių,” 
žodžiu, daryti viską Vilniaus 
vadavimo naudai. Atminkim, 
kad nuo musų vieningo darbo 
viskas priklauso. Organizuotos 
minios darbąs daug vertesnis; 
negu pavienio. Kiekvienas sut
vertas Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrius grobikui Lenkui su 
sutrukdo nakties miegą. Kiek
vienas parduotas Vilniaus pa
sas, ženklelis, atvirutė priside
da prie neriamo propagandos 
tinklo.

I darbą, brolau, sesute! Spa
lių 9-tą minėkim bendrai ir gy
vai! Pastatykim Vilniaus nu
stumtą klausimą į pirmą vietą!

J. Steponaitis 
VVS. ir VGF. Įgaliotinis.

Žemės drebėjimo aukos. 
Istorijos didžiausias žemės 
drebėjimas buvo Messinos, 
Italijoj, kur 1908 metais žu
vo virš 77,000 žmonių ir tas 
miestas liko beveik griuvė
siai.

Apskaičiuojama kad
gyje krikščionybės eros že
mės drebėjimuose žuvo 
virš 1,300,000 žmonių ir

bė-

I
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nas, išsigabendavo ir šiurpulin- griauta virš 800 miestų.

su-
su-
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Mano Kelione Lietuvon
Rašo “Dirvos” Redaktorius K. S. Karpius
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DAR APIE IŠLEISTUVES
Liepos 25 dieną Brooklyne, A. 

Poviliansko salėje, įvyksta tau
tininkų surengta man išleistu
vių vakarienė, kurioje dalyvavo 
žymesni Brooklyno veikėjai. Po 
ilgų kalbų ir atsisveikinimų 
skirstomės ir vykstam nakvy
nei, nes rupi ilga kelionėlė — 
rytoj išplaukia laivas ir reikia 
pribūti laiku, nes laivas nelauks.

Liepos 26. — Anksti rytą sku
bamos į laivą. Laivas išplauks 
apie 7 valandą, apsirengiau ir 
laukiu pribunant Vitaičių su jų 
šoferiu, kuris vežė į laivą p. 
Vitaitį ir žadėjo mane pavė
žėti. Mano obalsis visuomet 
yra: Geriau puse valandos pri
būti peranksti negu puse minu
tes pervėlai.... Vitaičiai gyve
na netoli Mučinskų, taigi apie 
9 valandą automobilis jau pas 
duris, ir mes visi skubam į 
Williamsburga, nes man dar 
reikėjo sustoti pas J. Ambrazie
jų pasiimti paliktas popieras ir 
tada jau į New Yorką prieplau
ką. Važiuojant Brooklyn u, 
link Williamsburg tilto, baisiau
sias susigrūdimas automobilių 
ir trakų, ir štai mes patenkam 
į tarpą trokų, nėra kaip nei 
važiuoti pirmyn nei atgal. Sto
vim, nei bėgt nei rėkt.... Bet 
šiaip-taip iš tos krušos išlindom, 
pasiprašę policijanto leidimo iš
lysti iš eilės ir suktis atgal. 
Paskui vėl kita bėda — kai rei
kėjo pataikyt užvažiuot ant til
to tai irgi reikia eksperto šofe
rio, nes pilnos gatvės trokų ir 
ne visais privažiavimais į tiltą 
leidžia. .. Vienu žodžiu, Brook
lyno trafikas apie tiltus tai tik
ras galvosūkis, o mums nėra 
kada to galvosūkio išrišti, rei
kia skubėt į laiva.... Prasta 
butų jeigu du tokie svarbus de
legatai kaip “Tėvynės” ir “Dir
vos’’ į.redaktbriai pavėluotų į 
laivą. ...

Bet vis tik prasimušėm pro 
trokus, užvažiavom ant tilto, 
davažiavom New Yorko, ir ten 
jau be jokios bėdos, be užsigru- 
dimo pasiekėm laivą, ir visai 
greitu laiku — truko tik viena 
valanda išviso.... Na, geriau 
dvi valandas anksčiau negu pu
sę minutes pervėlai....

Atvykom į Švedų Amerikos 
Linijos uostą, kur musų laukė 
didelis baltas laivas Gripsholm. 
Man pirmiausia rūpėjo surasti 
kitus Clevelandiečius keleivius, 
Juozą Garmų, ir R. Kubilienę. 
Nueinam į laivą, susirandam sa
vo kambarius, tik viena Lietu
vė rugoja kad ji ne tokį kam
barį 'gavo kokio norėjo, nors 
nežino kokio norėjo, ir visi kam- 
jariai yra lygus. Mat, kelei
vių yra priprasta agentus barti 
už kambarius, lyg agentai bu
tų laivų savininkais. Aš pats 
ėmiau tokį kambarį kokį man 
davė, visai nesirinkdamas, ir ne
galėjau pasirinkti.

“Goodbye Amerika!”
Prieplaukoje susirinko pusė

tinas buris mus išlydėti. Mes 
jau žinomi keleiviai buvom: Vi
taitis, Trečiokas iš Newark, N. 
J., P. Pivaronas iš Pittsburgho, 
aš ir tie kiti jau paminėti Cle- 
velandiečiai. Bet visai netikė
tai žiūrim laive yra ii- Dr. Joan
na Baltrušaitienė iš Pittsburg
ho. Reiškia ir ji važiuoja į Pa
saulio Lietuvių Kongresą! Kaip 
žinom, ji yra jau pagyvenusi 
moteris, Amerikoje gimus ir 
augus, niekad Lietuvos nema
čius, tik apie Lietuvą žino iš 
Lietuvių kalbų ir raštų. Ji bu
vo kandidate į delegatus kada 
Pittsburgho Lietuvių draugijos 
rinko delegatą ir išrinko p. Pi- 
varoną. 
rinkimus, 
mandatus 
važiuoja, 
Lietuvą Pamatyti.
kakli ir drąsi moteris jeigu 
taip pasišvenčia.

Ji nors pralaimėjus 
nežinia iš ko gavus 
ar mandatą, vistiek 

Kongrese dalyvauti ir 
Labai at-

Ją atlydėjo į laivą jos 
ir kartu su jais atvyko 
žinoma Pittsburghietė 
Virbickaitė, kuri buvo išlydėto- 
ja ir mums.

Mus išleido diktokas buris 
New Yorko ir Brooklyno vei
kėjų būtent: Dr. M. J. Vinikas, 
A. B. Strimaitis, P. Bukšnaitis, 
J. Ginkus, J. Valaitis, p. Trečio
kienė, p. Vitaitiene su dukrele, 
P. Bajoras, M. Vasiliauskas ir 
eilė kitų. Pradėjus raginti iš
lydėtoj us laivą apleisti, prasi
dėjo atsibučiavimas, atsisveiki
nimas, geri linkėjimai, prašy
mai atrašy ti, ir tt....

Laivas apleido prieplauką ly
giai 12 valandą dienos. Sudie 
Amerika! Už kelių savaičių vėl 
pasimatysim, jei sveiki busim! 
Pro mus palengva šliaužia New 
Yorko murai, kiti laivai pasilie
ka priestotėse, laukia savo iš
plaukimo laiko, o mes važiuo
jam. Pagaliau laivas praeina 
pro garsią Laisvės Stovylą, iš
statytą New Yorko uoste, ir 
išeina į Atlantiką. Tą garsią, 
visiems žinomą Laisvės Stovy
lą Amerikai padovanojo Pran
cūzija prieš kelis desėtkus me
tų, kaipo simbolį draugiškumo 
tarp Prancūzijos ir Amerikos ir 
ta stovyla atstovauja Amerikos 
laisvę, kur kiekvienas geras 
žmogus, nežiūrint kokios tau
tos ar tikybos butų, randa prie
glaudą ir laisvą gyvenimą.

Laivas diktokas, taigi naujai 
jame apsigyvenę vieni kitų ne
randam arba nerandam kur kas 
yra: kur valgoma, kur pasivai
kščiojimai ir tt. Pilaukiant 
Long Island pakraščiu, gana 
tolokai nuo krašto, kur jau van
duo juda kaip Atlantikui prik
lauso, Vitaitis, Pivaronas ir aš 
erzinamės vienas kitą ar dar 
nereikia “sirgti”. Mudu su Pi- 
varonu jau esam važinėje Lie
tuvon šiais laikais, bet Vitaitis 
tik pirmą kartą važiuoja po 31 
metų, taigi visai susirūpinęs ir 
kasdien laukia supimo. Sutarę 
einam į laivo salioną paragauti 
Europiškų skystimėlių. Papra
šius alaus ir paklausus ar jis 
švediškas, atsako kad Daniškas, 
nes Švedijoj alus daroma silp
nesnis, o laive nori turėti stip
raus alaus, taigi laiko Danišką, 
8 laipsnių.

Atlantikas!

sūnūs, 
plačiai 
Milda

Prieš mus guli milžinas 
lantikas — tas vandenynas 
kurį mes visi kas tik Amerikon 
atvažiavę, plaukėm, vargom, sir- 
gom, ir turim prasčiausius at
siminimus. Kodėl taip yra iš
aiškinimas labai lengvas. Tais 
laikais kada mes važiavom A- 
merikon apsigyventi buvo pati 
didžiausia išeivybė ir Lietuviai 
bėgo vieni laimės j ieškoti, kiti 
nuo vargo Rusų kariumenėje, o 
mergelės pas savo bernelius. 
Tada tai buvo rugiapjūtė viso
kiems išnaudotojams agentams. 
Jie už laivakortę paimdavo pini
gus kaip reikia, visi turėjo gau
ti nors trečios klasės laivakor
tę, betgi agentai nupirkdavo 
laivakortę prasčiausiais laivais 
ir su gyvuliais veždavo po dvi 
ir tris savaites. O prastam, ne
mokytam žmogeliui koks ten 
buvo skirtumas: niekas nei ne
žinojo kad yra geresnis važia
vimas, nors tada jau buvo geri 
laivai, dideli, kurie perveždavo 
į šešias dienas, kiti kiek ilgiau. 
Tik tie geriau važiavo kuriems 
giminės atsiųsdavo laivakortes 
iš Amerikos: tie važiuodavo ta 
klesa ir tuo laivu kuriuo laiva
kortė nurodė, nors buvo ir čia 
apgavysčių, laivakorčių iškeiti
mų ir į prasčiausią klesą grūdi
nių, nes keleivis nežinojo skir
tumo. Kada atvažiavo į Ameri
ką, tą prastą kelionę užmiršo. 
Tik dabar kai kas rengiasi va
žiuoti Lietuvon, ateina į agen
tūrą ir išsikalba kaip važiavo, . 
ir klausia ar ir dabar taip bus.. ■

At- 
per

Prieš mus guli didis vandeny
nas — tas per kurį daug lakū
nų skrido, tik keli perskrido, 
kiti žuvo. Per šį vandenyną 
spiriamas skristi ir Vaitkus, ku
ris matyt neturi drąsos. Tik 
pamanykit — penkios dienos 
kelionės lėtesniais laivais, ir vis 
vanduo ir vanduo, jokios salelės 
nusileisti pasilsėti.

Prieš mus apie 4500 jurų my
lių keliones, mes važiuojam lyg 
taip sau kur, lyg per ežerą, neį
sivaizduodami nei tolumo nei 
to vargo kuris gali kelionėje at
sirasti.

Koks didelis skirtumas tarp 
abiejų tos kelionės galų: čia A- 
merika, kur mes įsigyvenę, kur 
musų namai, kur galim sau ra
miai sėdėti ir tylėti, apie nieką 
nesirūpinant, o ten, kitame ke
lionės gale musų tėvynė Lietu
va, kurią apleidom, bet per tiek 
daug metų neužmiršom ir bent 
kokiame atsitikime ten širdis 
traukia, jos reikalai šaukia, ir 
viską palikę važiuojam, neatsi- 
žiurėdami į kaštus, į vargą ir 
nuostolius.... Kokie Lietuviai 
mes butume jeigu vieni dirbtų 
o kiti miegotume: jeigu vieni 
organizuotų, šauktų kongresą, 
o mes tik pro pirštus praleis
tume ir jokios atidos į tai ne
kreiptume?. ...
Ar Keliaujam Skersai Atlantiką?

Su geografija neapsipažinu- 
siam sunku suprasti kaip per 
Atlantiką keliaujama. Papras
tai manoma kad iš New Yorko 
išplaukus laivas eina tiesiog į 
rytus iki pasiekia mums reika
lingą Europos krantą. Taip nė
ra. Jeigu tiesiog keliautume 
pasiektume visai kitą, svetimą 
kraštą, Ispaniją, Europos pie
tuose. Prancuzijon, Anglijon ir 
Vokietijon laivai plaukia į šiaur
ryčius ; greitieji laivai plaukia 
dvi pilnas dienas Amerikos pa
kraščiu iki atsisuka į Atlantiką. 
Gripsholm plaukia dar daugiau 
į šiaurryčius, nes Norvegija ir 
Švedija yra Europos šiaurėje, 
šis laivas Amerikos pakraščiu 
plaukia apie tris dienas, iki da- 
plaukia to žemės išsikišimo ; 
Atlantiką, nuo kurio yra arčiau
sia į Europą, į Airijos pakraš
tį, kuri irgi yra išsikišus į At
lantiką iš rytų pusės. Tas tar
pas tarp Amerikos-Kanados ir 
Airijos yra apie 1800 mailių 
pločio ir per jį skrenda lėktuvai. 
Bet laivas eina savo keliu dar 
tolyn pro Airiją ir Anglijos sa
las, ir todėl negalim pasinaudo
ti ta siauriausia Atlantiko dali
mi. Kiti laivai kurie plaukia j 
Angliją arba Prancūziją, jiems 
kelias žymiai trumpesnis. Bet 
parvažiavimas Lietuvos yra ly
giai tiek pat tolumo ir vienu ir 
kitu keliu: per Švediją trunka 
ilgiau vandeniu, bet Švedija jau 
visai arti Lietuvos, tik per siau
ras Baltijos juras lieka per
plaukti. Iš Prancūzijos ar An
glijos ai- Vokietijos dar lieka 
ilgas kelias žeme ar kitais 
vais privažiuoti.

Musų Keleiviai
šiame laive keliaujam mes 

net šeši delegatai į Kąuno Kon
gresą — tai rodos daugiausia 
delegatų vienoje krūvoje. Ne
turėdamas ką veikti pasiryžau 
susirašyti delegatus ir keleivius, 
kas iš 
nebuvo 
tt.

S. E.
daktorius, iš New Yorko, va
žiuoja kaipo Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje ir “Tėvynės”’ 
atstovas. Jis Amerikon atva
žiavo 1904 metais ir nuo to lai
ko dar nebuvo parvažiavęs. Iš 
Lietuvos jis paeina iš Strumba- 
galvės k., Rudaminos parapijos, 
Seinų ap., Suvalkijos.

Petras Pivaronas, 'Pittsburg
ho Lietuviškų draugijų delega
tas, Lietuvoje važinėjo 1927 
metais. Pirmą kartą Amerikon 
atvažiavo 1905 metais. Paeina 
iš Guravo kaimo, Užvenčio par., 
Šiaulių ap., taigi yra

Aš pats važiuoju 
kartą, nes važinėjau 
su savo žmona 1928 
sąrą. Pirmą kartą atvažiavau 
Amerikon per Kalėdas 1909 me
tais.

Jonas Laureckąs, iš Water
bury, Conn., važiuoja jau tre
čią kartą. Jis Amerikon at
važiavo 1913 metais, ir buvo 
parvažiavęs 1920 ir 1932 me
tais. Net stebėtina kaip tie 
musų Lietuviai turi pinigų to
kioms kelionėms atlikti. Iš Lie
tuvos jis paeina iš Pelišų dvaro,, 
Subačiaus par., Panevėžio aps, 

Juozas Garmus, Clevelandie- 
■tis delegatas, Dr. Vinco Kudir
kos Draugijos, Amerikoje iš
gyveno nuo 1899 metų, paeina! 
iš Pučkiemio, Pakuonio par.į 
Suvalkijos, dabar Kauno aps.

Oras pirmą dieną gražus, nak
tis žvaigždėta; kalbam tarp sa
vęs apie lakuna Vaitkų, sakom 
kokio geresnio jis oro laukia, 
galėtų skristi kaip tūzas. Vie
nas po kitam pradėjom dairytis 
padangėseo ar kartais neatlekia 
paskui musų* garsus “oro kar- 
žygis.”

Liepos 27. — Atsikėlę dairo
mės pro langelį — oras ūkano
tas — miglos nutiesusios 
deni 
arti 
šais 
dom
kus vėl Į miglas įvažiavom. To
kiame ore Vaitkui skristi ne
tiktų, nors jo lėktuvas to ir 
neturėtų paisyt, sakoma jis pa
darytas 
Ii lėkti 
viskas 
lėkti...

Lietuviai pradeda vienas kitą 
susirasti, geriau susipažinti, ir 
kiek iš surašo matyti tai į Klai
pėdą važiuoja apie 25 pasažie- 
riai. Pamatysim kas jie tokie 
ir iš kur.

Vėl galvoju 
ilgas kelias, ir 
ko neveikimo,
partnerių, rengiasi kortuoti, aš 
gi nelinkęs ne tik į kortavimą 
bet nei į skaitymą — geriausias 
pasilsis, nėra ko veikti, ko skai
tyti, 
šiaip 
rupi, 
savo
važiuoju kaip nieko neturėjęs 
ir be jokio paisymo.

Radom daugiau Lietuvių, se
kančių :

Stasė Taujanienė, iš Brook
lyn, N. Y., važiuoja į Užpelkio 
k., Židikų par., Mažeikių apsk. 
Amerikon atvažiavo vasarą 19- 
13 metais.

Juozas Andriejaitis, iš Bos
ton, Mass., Amerikon
vęs 1913 m., paeina iš Naukai- 
mio, Skirsnemunės pat-., Rasei
nių apsk. Važiuoja pas savo šei
mą.

Jonas ir Ono Piragiai, iš De
troit, Mich., kur turi savo val
gomų daiktų krautuvę, ją 
sako uždarė vasarai ir važiuoja 
Lietuvon svečiuotis. Piragis at
važiavo Amerikon 1909 metais, 
iš Martinonių, Balninko para
pijos, Ukmergės apsk. Ona at
važiavo 1910 metais iš Gurole- 
sio vien., Žemaitkiemio par., 
Ukmergės apsk.

Pranas ir Natalija šventorai- 
čiai, su sunum, iš Brooklyn, N. 
Y. Amerikon atvažiavo ne vie
nu kartu ir ne iš vienos vietos, 
bet abu atvyko 1913 metais. 
Pranas 
Ilguvos 
iš žilių 
Kauno
pirmo vyro, Biruta Gaižauskai
tė su drauge, Ona Balažančiute,, 
išvažiavo Lietuvon jau kiek an
ksčiau. Jodvi Amerikoje gimu
sios Lietuvaitės, bet važiavo 
drąsiai, kaip į savo namus. Bu
tų gerai kad turėtų gerus lai
kus Lietuvoje.

Jonas Temelis, 
labai daug svieto 
Jis po 1905 metų 
biran ii- Kinijon,
joje turėjo nusipirkęs valgyklą, 
kur darė gerą biznį, paskui par- 
dava, gryžo Lietuvon, iš Lietu
vos 1910 metais atvažiavo A- 
merikon. Paeina iš Miliūnų k., 
Siesikų par., Ukmergės ap. Vy
ksta pas tėvą užimti ūkės val
dymą.

lai-

kur paeina, kaip senai 
ar buvo Lietuvoje, ir

Vitaitis, “Tėvynės” re

žemaitis.
jau antrą
Lietuvoje 
metų va-

van- 
visai 
prie- 
išlin-

— laivas trubija, tik 
tegalima matyti kas 
randasi.
iš milgų, bet kiek paplau-

Vėliau kiek

kaip tai stebuklingų ga- 
virš miglų ir debesų, 

ko reikia tai sėsti ir

sau, prieš mus 
daug dienų nie-

Kiti jieškosi

ir visai nesinori skaityti, 
namie esant tai viskas 

o kai išvažiavau, palikau 
darbą ir pareigas kitiems,

atvažia-

paeina iš Dubiniškių k., 
par., saikių ap. Natalija 
k. Zapškio par., dabar 

ap. Natalijos duktė iš

iš Chicagos, 
matęs vyras, 
išvažiavo Si- 
ir Mandžiuri-

(Bus Daugiau)
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STUKT Į STALĄ— ŽIRKLĖS ATSILIEPĖ!

Praeitame ‘Dirvos’ nume
ryje tilpo pastaba po ant
rašte “Viskas Niekai Ir 
Nieko Nėr’....” Ten buvo 
nurodyta, kad musų socia
listai, kitą kartą labai sto
ję už žodžio, sąžinės ir sp
audos laisvę, užmiršo apie 
savo dogmas, ir kaipo pa- 
vizdį nurodė socialistišką į- 
sakymą Dr. Vinikui ir p. 
Vitučiui trauktis iš Sanda
ros, arba iš SLA.

Tuč “Naujienos” ir at- 
silėpė, it tos žirklės. Ir kas 
keiščiausia, pataikyk tu to
kį gerą antgalivį atsakui! 
“Vietoj Rimtų Diskusijų— 
BMfas.” Pasirinkę tokį ant- 
galvį, “Naujienos” jo ir pri
silaikė — ir nublofavo dvi 
špaltas dar ir su galu.

Pirmiau prabilus apie 
“Naujienų” blofus, reikia 
patėmyti, kad p. “Naujie
nų” redaktorius labai myli 
asmenuotis, ir dar labjau 
vaikiškus pasityčiojimus 
blaškyti. Pavizdin, kada tik 
jis neprisimena ‘Dirvos’ re
daktoriaus, p. Karpiaus, tai 
vis vadina “Karpiuku,” jei 
jau ko blogiau apie jį nega
li pasakyti. Kad jau p. ‘Nau
jienų’ redaktorius butų vie
nas iš tų pasakiškų “Milži
nų”, kurie, kaip proseniai 
sako, kalbėdavėsę rymodami 
ant žardų, tai ir tuomet dar 
butų per žema į kitus žemyn 
žiūrėti; bet kai pats p. ‘Nau
jienų’ redaktorius nedidelio 
masto “milžinas,” tai toki 
prikaišiojimai yra daugiau 
negu vaikiški! Ar gi jau 
“Naujienos” turi tik tiek 
pagarbos savo sakitytojams, 
kad juos nuolatos vaišina 
“kaimo generolų” žodynu? 
Juk spauda, tai ne bala. Su 
žmogumi mintyse gali ir ne
sutikti, bet kamgi prasivar
džiuoti !

Dabar, kas link “Naujie
nų” blofų. Pirmasai, tai 
kad socialistai neesą kalti 
už p. SLA. Prezidento įsa
kymą Dr. Vinikui ir p. Vi- 
taičiui pasirinkti tarpe SL- 
A. ir Sandaros. Jos muša
si į krutinę:

“Niekuomet šį organiza
cija jam jokių instrukcijų 
nėra davusi, ir kiek mums 
žinoma, tame incidente adv. 
Bagočius nėra klausęs nė 
atskirų, socialistų patari
mo.”

Prie šio dar pridėkime pa
skutinį paragrafą “Nau
jienų” kiek pirmesnės pas
tabos, po antrašte, “Kalba 
Apie “Terorą.” Ten irgi sa
koma :

“Niekuomet ‘kairieji’ Ba- 
gočiui nesakė, kaip jisai tu
ri reaguoti į sandaricčių or
gano pliauškimus, ir, kiek 
mums žinoma, jisai jų pa
tarimo tuo “reikalu” visai 
neklausė.”

Kai tėvai parvažiuoja na
mo ir Jonukas pribėgęs kar
štai tvirtina: “Aš nepalie- 
jau pieno. Ne, aš nepalie- 
jau pieno; katinas paliejo. 
Ne, aš pieno nepaliejau!” 
tai devyniuose iš dešimties 
atsitikimų katinas nekaltas,

Dėl geros mieros, pridė
kime dar vieną “Naujienų” 
posakį iš pirmiausiai jų pa
minėtos pastabos, kur sa
koma :

“Bagočius nėra net Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
Narys.”

Kaip dabar atrodo?—Nie
kuomet socialistai Bagočiui

trie tos konkliuzijos kad kas 
). Bagočiui nepripažįsta 
aisvės? Ar “Naujienos” no- 
■i 'kad mes pripažintume-p. 
3LA. Prezidentui laisvę ir 
pasakyti kam kur prigulėti 
r ką valgyti? Jei Rastenis 
butų pasakęs kad Bagočius 
uri arba atsisakyti nuo so- 
lialistiškų dogmų, arba at
isakyti nuo SLA. Prezi- 
lentystės, tai jau butų ne
pripažinimas jam laisvės. 
Bet taip nebuvo sakyta. Tai 
įam sakyti kad mes jam ne
pripažįstame laisvės?

Trečias “Naujienų” blof- 
is: Buk Vitaitis susipratęs, 
r pats iš Sandaros komisi- 
os rezignavęs. Kai yra 
spaudimas,” tai atsiranda 
■ezignacijos, ir nenorint.

Nors toje “Naujienų” pa
talpoje yra daug daugiau 
>lofų, bet mes paminėjome 
ik svarbiausius. Vieta ne

didžia.
Koktu yra žiūrėti, kad tie 

Tnonės, kurie lipė ant pa- 
aipų, tvorų ir žardų ir kai
tėjo tvirčiausiais ir aukš-

nedave jokiu instrukcijų. 
Bagočius TAME INCIDEN
TE nėra klausęs atskirų so
cialistų patarimo... .Jisai jų 
patarimo visai neklausė. Ba
gočius nepriklauso nė prie 
socialistų....

Reiškia: Bagočius tame 
incidente nesiklausė; bei 
kituose klausėsi. Ir, 'kituo
se, pildė įsakus. Tai taip 
išeina iš “Naujienų” argu
mentų.

Bet mes pasakysime p 
‘Naujienų” redaktoriui, jog 
Nors gal Bagočius nemok? 
luoklių į Socialistų Sąjun
gą, kaip “Naujienos” sake 
kad jis prie Sąjungos ne
priklauso, tai ir tvirtina kač 
nepriklauso. Bet dvasioje, 
priklauso. Kokie tai stebu 
dingi socializmo ryšiai ri
ja pp. “Naujienų” redakto
rių ir SLA. Prezidentą, ii 
ką vienas padaro, tai kitas 
npgina.

Kad visi socialistai ir ji 
ialiriinkai netankiai pasita
ria, tai gal ir tiesa. Bet kac 
šai pe Chicagos ir Bostono paausiais balsais apie laisvę, 
ir atbuali neina pasitarimai 
barpe trejeto socialistų SL- 
A. reikalais, tai p. “Naujie
nų’’ redaktorius sunkiai pa
saulį įtikins. Pasitariate 
us, broliai, ir dar kaip.... 

“Ką viena ranka daro, tai 
ir kita žino.........” Antras
“Naujienų” blofas:

“Jei Rastenis gerbia žo- 
Ižio laisvę ir įsitikinimų 
laisvę, tai kodėlgi nepripa
žįsta tos laisvės F. J. Bago
čiui?”

Kokiais keliais p. “Nau
jienų” redaktorius prieėjo

visiems laisvę, didelę lais
vę, milžinišką laisvę (prieš 
kurią New Yorko uoste Lai
svė - tai tik kūdikis!); ir da
bar jau tik sau laisvę pripa
žįsta: jie gali rašyti, kitus 
barti, net ir pasikolioti, net 
ir pasišaipyti.... Bet kiti
ems—nevalia apie juos ir 
žodžio prasitarti....

Dabar pas sicialistus beli
ko: “Vietoj Rimtų Diskusi
jų — Blofas!” ir “Kas ne 
su numis tai prieš mus.”

MATO LIETUVIAI
Mato Lietuviai kas yra, 
Karo debesys vėl kyla, 
Jie jau temdo giedrą dangų 
Ties Klaipeda ir Palanga.

Visas /pajūris pavojuj, 
Jau grąsina mus artojui 
Vokiškas kumštis šarvuotas, 
Kad bus kraštas okupuotas.

Vokiečiai prie musų sienos 
Žvangina ginklais per dienas, 
Kad Lietuviai nusigąstų 
Ii- ginklus iš rankų mestų.

Bet Lietuviai kožną dieną
Vis kartoją tą pat vieną:
Musų visas tas pajūris 
Ir už jų kovos Lietuvis!

Janas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA 
Einu, einu pagirėliais, 
Vis pakalnėms, pajurėliais 

Į savo močiutę.
Ai, saulute, motinėle,
Atkelk aukso man vartelius 

Į savo kiemelį.
Vargios mano dienužėlės, 
Tamsios, ilgos naktužėlės — 

Nuilsau, močiute.
Tai Įleido motinėlė, 
Tai atkėlė vartužėlius

Į platų kiemelį.
Štai atradau brolužėlius 
Šilko tinklus beneriančius

Aukso žuvytėlėms. 
Labas, labas, brolužėliai, 
Ar priimsit vargdienėlę

Į savo tarpelį?
Sveika, sveika, sesutėle, 
Ilgai vargus pakalnėlėj

Ant jurų ^rantelio.
Eikš čia, sese, Į seklyčią, 
Į svirnelį, į sodelį,

Ir Į rūtelių darželį.
_

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Rašo Tėmytojas

Garsioji Tautų Sąjunga buvo 
sukurta apsaugojimui pasaulio 
nuo nuožimių karų, bet ji virto 
tik bejėgiu kunu ir vien tik 
rupnasi palaikymu savo gyvy-
bes ir saugoja savo veidą nuo 
gėdos.' Pasaulio valstybės pa
darę sutarti aprubežiuoti gink
lavimąsi, savo sutarti laužo ir 
ginkluojasi, o Tautų Sąjungos 
ponai tik žiuri ir ausimis kar
po. Japonija užpuolė Kiniją, ir 
dabar Italija rengiasi pulti Eti
opiją, o Tautų Sąjunga vien tik 
tęsia pasitarimus. Jei Tautų 
Sąjungos vyrams reiktų patiems 
stoti karan, tai gal jie darytų 
kitokias pastangas. Gal geriau
siai butų pastatyti juos j pir
mą ugnį sekančio karo, tai gal 
tada pasaulis susilauktų kitokio 
Taikos Tribunalo.

bu nei be.” Jau du metai

“Naujienos” žaidė, žaidė su 
antruoju skridimu, taip kaip 
katutė su pūsle, ir dabar jau 
visai mžtylo: nekalba jau nė 
apie “blogą orą,” nei prasitaria, 
per paskutines kelias dienas, 
“nei
kaip “Baltoji Gudbė” rengiasi 
lėkti, ir vis neišlekia. Juk ji 
gali pajuosti taip ilgai papečyje 
tupėdama. Pagiros, laiškai, 
telegramai telefonai ir radio 
pyškėjo tiek ilgai ir taip plačiai 
— “Sakė-pasakė, sakė-pasakė, 
sakė pasakė” — gandai, sensa
cijos, prasimanymai: oras kaip 
“blogas” taip “blogas.” Net ir 
sargai per dienas ir mėnasius 
ant sargybos sumigo, ir kažin 
kokie “zdraicos” šriubus nusi
nešiojo kaipo “paminklus,” ir 
gezolina stebuklingu budu van
deniu “pavirto.” Oras vis “blo
gas. “Leidimai gauti. Ryt poryt 
jau išlėks. Bet oras vis “blo
gas.”

žmonės sakydavo, kalbėdami 
apie didelės puotas, kad “Vis
ko buvo, tik gervės pieno tru
ko.” Gal “Baltoji Gulbė” yra 
tik Gervė,, ir turbut ji duoda 
kam nor “pieno,” jei jos spar
nai neatrišąmi ir ji nepaleidžia
ma skristi ?... -.

Kai tautininkai pradėjo tar
tis apie ateinančius SLA. rinki
mus, tai ir socialistai su komu
nistais pradėjo “mergintis.” So
cialistai rodos šiais laikais nesi
bijotų daryti “bendro” fonto nie 
su p. Baubu. Jau jie dabar 
mainykauja taip kaip Lietuvos 
žydelis su kaimo moterėlėmis 
(ir sako: “Nu, tu palaikyk ma
no koišinius, o aš tavo vištą 
pačiupinėsi.”) Silkes ant kiau
šinių, adatas ant bulvių, muilą 
ant grudų, perkelius ant vištų. 
Jau praeitame SLA Seime so
cialistai padarė kaikuriuos mai
nus su komunistais: už kelis 
komunistų balsus davė koncesi
jas. Komunistai dabar jaučiasi 
esą pozicijoje daugiau išsiderėti 
nuo socialistų, ir labai ragina 
savo “aršiausius priešus” prie 
susibendrinimo. Yra sakoma 
kad “Politika suveda keistus 
sugulovus.” Gal socialistai ir 
komunistai, vedę vieni prieš ki
tus “mirtinas kovas” ir spiau- 
dęsi uginmis, ir suguls j veiną 
lovą ? 1 Tai butų vėl Komunis
tams nemažai vilties Įlipti Į S- 
LA. tvirtovės viršūnę per so
cialistų galvas....

Iš šalies žiūrint — Tautinin
kams tas turėtų būti geru per
sergėjimu. Laikas geležį kalti 
kol neatšalo.

Mysle. — Mano tėvas tu
ri lygius laukus, tame lau
ke ąžuolas, tam ąžuole dvy
lika šakų, ant kiekvienos 
šakos keturios šakelės. — 
Metas su dvylika mėnesių 
po keturias savaites.

Myslė. — Gale šešių liep
tų atilsio vainikas.

Savaite.
Myslė. — Kas vaikšto an

ksti rytą ant keturių, dieną 
ant dviejų,' o vakare ant 
trijų? — Žmogus: kūdikiu 
būdamas rėplioja, suaugęs 
stačias vaikšto, o senatvėj 
lazdele pasiramstydamas.
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/ A ! I I r/ I DIDŽIOJO LAIKŲ
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— Mano tėvas iš tavęs pareikalaus tik 
vieno dalyko — karo garbės. Aš tekėsiu 
tiktai už karžygio.

— Tokios garbės aš turiu pakankamai. 
Musų palapinė grūste užgrūsta karo gro
biu, o juk grobis — garbe!

— Ne tai! — atsakė Rožytė. — Pa
garsėk karo žygiais. Tavo vardas tenu- 
skamba karžygio garbe per visą Lietuvą. 
Tada galėsi visko viltis....

— Kokio žygio reikalauji? — karš
čiuodamasis kalbėjo Tuganas..— Aš visa 
padarysiu kad tik tave gaučiau!

— Girdėti netrukus bus karas su kry
žeiviais. Paimk į nelaisvę jų didįjį mistrą, 
arba vyriausi vadą.... ir aš busiu tavo.

— Busi mano! Gerai, aš sutinku, — 
džiūgavo Totorius, — bet ar tu lauksi ir 
tęsėsi?

— Lauksiu ir tęsėsiu. Kad tik peril
gai neužtruktum, —■- atsakė Rožė.

Po šių keistų sutartuvių Tuganas Mir
za pasidarė nepaprastai linksmas. Jis 
džiugaute džiūgavo. Begalo laimingas bu
vo kai šeimininkas vakarienei pasodino jį 
šalia jo gražuolės.

Svečiai ne visi žinojo kodėl tiek pa
garbos teikiama jaunam Totoriui. Senis 
Bielskus, tai nujausdamas, paėmė taurę ir 
prabilo:

— Gerbiamieji, geriu už sveikatą jau- 
musų svečio Tugano Mirzos, kuris ma- 
išgelbėjo iš didelio1 mirties pavojaus, 
perskrodė užgriovusį mane ir jau be-

Aš ti-

no 
ne 
Jis 
triuškinanti mano šonkaulius loki. 
Įduosi kad visi svečiai sutiks mano dėkin
gumo jausmui pritarti!

Visi trukšmingai šuktelėjo “Valio!” 
Visi prikišo kas savo taurę susidaužti su 
didžiai susigėdusiu narsuoliu. Bielskus 
pridūrė:

— Musų svečiui jo tikyba draudžia 
gerti, bet niekas nedraudžia su mumis tau
rėmis susidaužti.

Tuganas Mirza atsistojo ir tarė:
— Saliamono išminties nepašykštėjo 

musų dievas Allahas gerbiamam šeiminin
kui. Jis moka pagerbti svetimą tikybą. 
Valio, vaivada Bielskus!

Puota truko tris dienas, Įvairinama 
čia žaidimais, čia vaidinimais, čia Įvairio
mis rungtynėmis ir kitokiomis pramogo
mis. Kai tekdavo joti, šaudyti, į taikyklį 
taikyti, visur ypatingai atsižymėdavo Tu
ganas. Sedleckui net daug gėdos teko pa
kelti. Mat, jis, susiginčijęs eiti rungtynių 
su Totoriuku, pabūgo joti Į Vilnių ir at
gal, bijodamas pralaimėti lažybas. Jo žir
gas kad ir daug šaunesnis pažiūrėti už 
Totoriuko kirgizų veislės arkliuką, vis dėl
to galėjo neištverti tokios ilgos kelionės. 
Sedleckui lyg tyčia niekur nevyko. Net 
skaistakasė Sofija atšalo matydama jį vi
sų pajuokiamą.

VII. Vytauto įsakymas.
Svečiai išsiskirstė. Po to ir visi trys 

Bielskai — tėvas ir abu sunai — išvyko į 
Vilnių. Drauge pasiėmė ir Tuganą Mirzą. 
Bielskus ketino jį pristatyti didžiajam ku
nigaikščiui Vytautui.

Atvyko jie į Vilnių vėlai vakarą. Tuo 
metu paprastai jau būdavo uždaryti mie
sto ir pilies vartai. Tat jie visi užsuko į 
savo namelius, stovėjusius priemiestyje. 
Ten jiems tuojau pranešė kad buvo atvy
kęs didžiojo kunigaikščio šauklys. Jisai 
prašęs pasakyti kad Vytautas įsakęs Biel
skiui, kaip tik atvyks tuojau traukti į pilį.

Visi raiteliai apsuko arklius ir nujojo 
į kunigaikščio rumus. Sargybos, matyti, 
buvo įspėtos. Visur juos tuojau praleido, 
nors tuo metu niekas paprastai nebūdavo 
įleidžiamas į pilį.

Po valandėlės Bielskus inėjo į Vytauto 
darbo kambarį. Kunigaikštis sėdėjo už 
pergamentais apkrauto stalo ir kažką ra
šė. Ant stalo stovėjo nepaprasto gražu
mo žibintas. Buvo tai didelis gandras, iš 
kurio užriesto snapo tryško skaisti lieps
nelė.

Pajutęs ką inėjus, Vytautas 
galvą. Jis pastebimai nudžiugo 
Bielskų.

— Dėkui kad pasiskubinai, 
kiau taip greitai! — tarė jis.

■— Stengiuosi visa siela ir kunu tar-

pakele 
išvydęs

Nelau-

nauti jūsų didybei, kunigaikšti, — atsakė
Bielskus.

<— Man esi labai reikalingas. Todėl ir 
buvai pašauktas. Dalykas toks. Ryt an
ksti rytą, pasiėmęs dvi vėliavas kariume- 
nės ir buri laukininkų, ištrauksi Į Ario
galos kraštą. Girdėti kad prakeikti kryž
eiviai nerimsta. Jie užpuldinėja musų pi
lis, plėšia miestus, degina kaimus. Tat 
vyk jų naikinti. Dalį kariumenės palik 
Ariogaloje. Su kita dalimi užpuldinėk pa
sieniuose kryžeivių stovyklas. Gaudyk ir 
žudyk juos kiek įstengdamas. Tik vieną 
dalyką gerai įsidėk į galvą: tu ne mano 
karo vadas, bet mano brolio Vingėlos. Aš 
su ordinu taikoje, supranti?.. . . Kelk Že
maičiuose didžiausį maištą. Aš, kiek ga
lėdamas, padėsiu. Tegul per žiemą gnai
bo kryžeivius Žemaičiai. Pavasarį gi mes 
jiems drožtelėsim j kailį. O kad Vingėla 
tikėtų jog tu esi mano siųstas, pasiimk šį 
žiedą. Jį visi pažysta iš mano žymės. Ta
vo sūnų pasiųsiu vieną į Jogailą, antrą į 
Maskvą. Reikia visa daryti labai atsar
giai, kad niekas nieko nesuuostų. Kitaip 
visa galėtų žlugti....

— Bet, viešpatie, — prabilo Bielskus, 
— pasakyk kas bus? Kur man vesti kar
žygiai? Kuriems tikslams kurstyti mai
štas?

— Tu ištikimas mano karys, todėl aš 
tau pasakysiu visa labai trumpai. Suma
niau sutriuškinti kryžeivių galybę. Ry
žausi išvaduoti visą Lietuvą iš jų jungo. 
Tam tikslui telkiuosi brolį Jogailą, Gudų 
ir Rusų kunigaikščius, Totorius. Sutrau
ksiu tiek jiegų kad del laimėjimo nereiktų 
abejoti. Svarbiausia, kad niekas perank- 
sti nepatirtų mano planų. Aš su ordinu 
laikau dabar taiką. Tat, jiems pasiskun
dus, rašysiu tau ir Vingėlai įsakymus liau
tis kariavus. Ketinsiu bausti. Bet jus 
neklausykite, iki gausite raštą su Vyties 
antspaudu. Kai išmuš paskutinė keršto 
valanda, aš visus sutelksiu Į vieną kariu- 
menę. Pašauksiu į galutinį žygį.

— Amen! — karštai pritarė Bielskus.
Vytautas nuoširdžiai pabučiavo žilą 

savo bičiulį ir liepė eiti poilsio.
— Kas daryti su Totorium Tuganu 

Mirza, kuris čia atvyko?
— Rytoj teateina pas mane. Pasių

siu jį į sultoną Saladiną. Dabar eik snus
telėti ir trauk į žygį!

Vytautas dar ne tuoj nuėjo gulti. Il
gai jis svarstė sumanytą savo žygį. Skai
čiavo ką ir su kokiomis jjegomis turės tal
kininkais. Galiausia pakilo pats sau su
šukdamas :

— Blogiausiu atveju mano ir kryžei
vių jiegos bus lygios. Beje, dar turėsiu 
ir Totorių!. .. .

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

ANTANAS OLŠAUSKAS
Įdomus iliustruotas aprašymas apie vieną musų 
laikrašti jos 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 colių dydžio, 56 puslapių, ant 
gražaus popierio, puikiais viršeliais. — Išleido 

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

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo j ieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą. pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.

Reikalaukit “Dirvoje”



DIRVA

Lietuvos Miestų Ir Kaimų 
Žinios

PALANGA

Didieji Konkurai.

są-Lietuvos žirginio sporto 
junga pasiryžo Palangoje sezo
no metu rengti Lietuvos raitųjų 
konkurus — lenktynes. Nuo 
šių metų itai bus daroma kas- 
mdt. Palangos kurorte kasmet 
bus tradicinės žirginio sporto 
šventės.

Tokios raitųjų iškilmės ren
giamos kas sezonas garsiajame 
Nicos kurorte. Ten per sezoną 
buna net treji konkurai: sezo
no pradžioje, viduryje ir sezo
ną užbaigiant. šie konkurai 
baigiami iškilmingomis ceremo
nijomis prie garsiųjų Nicos rai
tųjų arkos. Nicos konkurų gar
sas yra plačiai pasklidęs pa
saulyje ir minios žiūrovų iš vi
sur į gražų Nicos kurortą kon
kurų metu suplaukia. Nicos kon
kurai tęsiasi savaitėmis.

žirginis sportas, kaip visais 
atžvilgiais labai racionalus spor
tas, dabar visur aukštai verti
namas. Lietuvoje žirginis spor- j 
tas turi senovę siekiančių tra
dicijų, o musų kariuomenės ir 
žirginio sporto organizacijų jau 
prideramon aukštumon iškeltas. 
Musų raitųjų konkurai Kaune 
yra ir užsieniečių gražiai Įver
tinti.

su ypatingu atidumu įvertino 
Palangos miesto savivaldybė ir 
visuomene.

Pas burmisrą Kraujelį ivyko 
pirmas oifilalus pasitarimas di
džiųjų Palangos konkurų rei
kalu. Pasitarime dalyvavo bur
mistras Kraujelis, žirginio spor
to S-gos atstovas ir jojimo mo
kyklos Palangoje laikytojas kav. 
Įeit. Andriunas, didelis jojimo 
sporto kultyvuotojas pajūrio ap
saugos viršininkas ats. kav. Įeit. 
Jagutis, žymesnių Palangos or
ganizacijų pirmininkai ir kai 
kurie miesto tarybos nariai.

Nutarta pirmos raitųjų spor
to rungtynės Palangoje sureng
ti šių metų Rugpiučio 17 ir 18 
dienomis. Rungtynės įvyks ša
lia aerodromo. Išrinktas hipo
dromui išpuošti ir tvarką parū
pinti vietos organizacijų komi
tetas.

Rungtynėse dalyvaus musų 
kariuomenės husarų, ulonų ir 
artilerijos puikių geriausį spor
tininkai karininkai ir puskari
ninkiai, policijos sporto klubas, 
šaulių raiteliai, raitųjų sporto 
organizacij ų ir
rose lenktynėse galės dalyvauti 
ir musų kaimo raiteliai.

Per visą rungtynių laiką rai
teliai ir jų žirgai bus aprūpinti 
patalpomis ir maistu nemoka
mai. Laipiotojams bus duoda
mi prizai. Bus įsteigta didžių
jų Palangos konkurų laimėto
jams pereinamoji dovana.

Per rungtynes pasižymėjusie
ji ūkininkų arkliai bus nuperka
mi.

šiuo metų pasiruošimas run- 
gčyiėms yra pačiame karšty
je : dirbamos įvairiausios kliūtys 
tvarkomas hipodromas ir kt. 
Kliūtims medžiagą duoda Lie
tuvis verslininkas A. Staknys.

Šių metų rungtynių pajamos 
bus skiriamos Palangos hipo
dromo įtaisymui.

Hipodromui vieta yra labai 
tinkama ir jį įrengus, pastačius 
arklides, pašarines ir kitus tro
besius, turėsime gerą hipodro
mą.

Rugpiučio mėn. 17 ir 18 die
nomis Palangos kurdtui atsklei
džiamas naujas gdrbės lapas.

Palangos burmistras Krauje
lis ir šventosios uosto adminis
tratorius Ramanauskas orgaii- 
znoja burlaivių regatą. Daly
vaus apie 40 burlaivių. Labai 
įsibangavusi jura trukdo pasi
ruošimų darbus. Jai aprimus, 
Palangos vasarotojai pamatys 
gražių žaidimų su baigomis.

J.

T R A K A 1

V.

vasaroj i- 
čia užtat

Tačiau

civiliai. Atski-

Kan-
1905 
savo

Po

Be galo gražų ir vertingą da
lyką bus atlikusi Lietuvos žir
ginio sporto S-ga, imdamasi 'to
kius konkurus organizouti di
džiausiame musų pajūrio kuror- 
šte Palangoje.

šiam gražiam sumanymui įvy
kus ir virtus tradicija, Palan
ga bus šiaurės Nica! Palanga 
bus mokykla musų jaunimui, 
kurioje galės matyti ir pasimo
kyti drąsos, ištvermės ir kitų 
geriausių savybių, kurių duoda 
raitųjų sportas.

šį žirginio sporto S-gos žygį

Piliakalnis, Įš Kurio Matyti 
Okupuotieji Trakai, Vilnius ir

Lentvaravas
(Eds) Vievis graži 

mo vieta. Nemaža ji 
sutraukia vasarotojų,
nedažnas iš musų, taisydamas 
savo sveikatą gražiame pušyne, 
pasistengia apžiūrėti visas šios 
apylinkės gražias vietas ir pa
matyti Itai, koširdis trokšta. Te
reikia tiktai nuvykti į Donyliš- 
kių kaimo laukus, 150 metrų 
nuo administracijos linijos ir 
plačiai matai Okupuotąją Lietu
vą. čia, Donyliškių kaimo lau
kuose, yra labai gražus piliakal
nis, 
turi

apvalios formos, jo papėdė 
apie 300 metrų aplink, o 
viršūnė turi 40 metrų plo- 

vienos 
iš ki- 
pilia- 

anglė-

Aplink piliakalnį iščio.
pusės banguoja ežeras, o 
tos pusės raistas. Prie 
kalnio lyguma, padengta
tos žemės sluogsniu. Tačiau pats 
piliakalnis traukia kiekvieną Į 
save tuo, kad iš jo matyti gra
žus Okopuotos Lietuvos plotas. 
Maltyti okupuotieji Trakai, Tra
kų ežeras. Lentvaravo bažnyčia 
ir giedrią dieną pavergtosios so
stinės Vilniaus radio stiebai, o 
nakties metu matyti Vilniuje 
elektros lempučių alėja, šituo 
gražiu reginiu, kaip sako vietos 
žmonės, jie vieni veik ir tesi- 
groži, nes nedaug dar kas ir ži
no šią vieltą.

Kaune ir kitur Lietuvoje, 
arkas jis pradėjo auginti 
m. Rygoje. Karo metu 
“ūkį” perkėlė į Maskvą,
karo gryžęs į Lietuvą kanarkų 
augininmą pradėjo Zarasuose.

Prieš karą Rygoje ir vėliau 
Maskvoje Daškevičius kanarkas 
augino labiau Rusų “rinkai”. To
dėl ir jų “auklėjimas” buvo ve
damas Rusiškoje dvasioje. Jo 
užaugintos kanarėlės puikiai 
giedbdavo “Bože caria chrani” 
meliodiją. Taip ištreniruotų 
kanarkų pareikalavimas buvo 
gana didelis ir kainos aukštos. 
Daškevičius gana gerai vers
davosi. Buvo įsigijęs namus 
Rygoje, Maskvoje, bet Rusijos 
suirutės metu tą turtą prarado.

Neblogai kanarkų auginimas 
apsimoka ir dabar. Kanarkų 
mėgėjų nemaža ir musų visuo
menėje, ypač Kaune. O jų au
gintojų yra vos keliolika. Daš
kevičius kasmetai parduoda apie 
šimtą. Kainos gana aukštos: 
patinėlio 75-100 lt., patelės 5- 
6 litai. Patelės yra pigesnės 
todėl, kad jos negieda. Kan
arkų auginimas didelių sunku
mų nesudaro, nes tam reikalui 
galima panaudoti gyvenamus 
kambarius. Geriausias joms 
maistas — kanapių sėklos, šiek 
tiek daugiau išlaidų buna tik 
perykloms, narveliams ir moky
mui giedoti tam tikriems var
gonams įsigyti. Kambarys, kur 
jos tais vargonais mokomos čiul
bėti melidijas, turi būti tamsus, 
nes tamsoje kanarkos greičiau 
išmoksta norima išmokyti meli- 
dija. Dauguma Daškevičiaus 
ištresiruotų kanarkų moka pa- 
suokti “Lietuva, tėvyne musų” 
ir kai kurių dainų meliodijas. 
šiuo laiku Daškevičius turi 150 
kanarkų, “Seifert” veislės. Už 
gerą kanarkų giedojimą Daš
kevičius jau ne kartą parodose 
apdovanotas aukso ir sidabro 
medaliais, Daškevičius yra ir 
Kauno kanarkų augintojų drau
gijos pirmuoju steigėju ir na
riu. Jis augina taip pat įvairių 
veislių karvelių. J. K—ka.

SVEČIAI

Lankėsi “Dirvoje” poni Pe
tronėlė Grybienė ir pp. Juozas 
ir Pola Vėžiai su sūnumi; visi 
Chicagiečiai. Jie keliauja Į New 
Yorką ir Bostoną 
Fakeliuj apsilakė ir

atstogauti.
Clevelande.

Clevelande

tariaus Strauensee, ir tt. Tiesai 
kad istoriškos filmos ne visiems į 
žmonėms patinka. Viclluk Al-i --------- ---------- , .• --j
hambra Teatras stengiasi teik-i‘7Ąos Gatvės, 8 kambariai, vie-
ti filmas dėl kultūringų žmo
nių, kurie gyvena apylinkėje 
šio Teatro. Dabar, šiais šiltais 
laikais, rodomos tik 'takios fil
mos, kurias kitur žmonės pamy- 
lo. Su Rugsėjo mėnasiu šis 
teatras pradės rodyti tokias fil
mas, kurių niekur kitur šiame 
mieste nebus galima matyti

Persergejimas!
GAL BŪTI JUMS UŽDRAUSTA VAŽINĖTI

RUOŠIAMASI DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMUI

ZARASAI

AUTOMOBILIUMI PO RUGPIUČIO
20-TO ŠIŲ METŲ!

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

savininko arba važiuotojo automobiliumi sulyg Ohio 
įstatais ?

ir
jūsų kaipo
Automobilistų Atsakomybės

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

1. Jei jus 
įstatus.

2. Jei jus

užginta važiuoti keliais, 
atsakomingas!
peržengsite kaikuriuos

iki nepirodysite kad jus

automobilium važiavimo

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

Taipogi įstatymai nurodo kad jeigu jums bus atimta teisės 
keliais važiuoti už neužmokūjimą priteistos sumos, automobiliaus 
registracijos kortele jums nebus suteikta iki kol jus neužmokėsite 
priteistos sumos arba įrodysite kad jus ateityje busite pinigiškai 
atsakomingi.

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

įstatymai reikalauja kad kiekvienas 
sakomingas nemažiau $5,000.00 už sužaidimą 
$10,000.00 už dviejų arba dauginus asmenų, ir 
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
tų Valstijų Valstijose ir Kanados Provincijose, kur piniginė 
sakomybė gali būti aprūpinta apdraudos liudymu.

THE GLOBE INDEMNITY COMPANY
OF NEW YORK

neužmokėsite—bagyje 30

automobilistas butų 
arba mirtį 

$1,000.00 už

Apdrauda.

turi didelę

at- 
asmens; 
padary-

Nelau-

piniginę

ai

Dėl Platesnių Žinių Kreipkitės Į 
Vienaitinę Vietinę Pastovią Lietuvių Real Estate 

Ir Apdraudos Agentūrą:

P. 1’. MUIAOEIS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

Toliaus gyvenati galite išpildyti ir irian prisiųsti sekantį ku
ponų, tai suteiksiu kainas ir patarnavimų raštiškai: 
Vardas ir Pavardė.. 
Antrašas ........................
Automobiliaus Vardas 
Kiek Cylinderių...........

TT»T»»»xxžXTTgTžžžixxxgTxxrxxzxxrz-xrTr»gžggxxxižTr^i?tiiininiiimniiiiiiiHllllHlllll»lllUIHlllIllllHllIHllllinnilll!lIlllllIlIlllIlllIIIlimm?

............... Kokių Metų 
ktvirsas ar uždaras

Rupiučio 4 d. Klaipėdoje 
sideda visuotinis Klaipėdos 
što darbininkų ir amatininkų 
atstovų metinis suvažiavimas. 
Šiuo metu visame krašte įvyks
ta skyrių atstovų susirinkimai, 
renkami atstovai į suvažiavimą 
ir patiekiami jiems klausimai 
ir reikalavimai, kurie suvažia
vime turėtų būti sprendžiami.

pra- 
kra-Žmogus, Kurs Užaugino 10,000 

Kanarkų
Zarasuose, Dariaus ir Girėno 

gatvėje, savuose namuose gy
vena Danielius Daškevičius, kurs 
yra išauginęs ir išplatinęs 10,- 
000 kanarkų. Iš iškabos prie 
jo namo atrodytų, kad D. Daš
kevičius yra tik fotografas. Es
antieji kambaryje jo ranka ta
pyti paveikslai parodo, kad jis 
yra ir neblogas dailininkas. Kaip 
kanarkų augintojas jis yra ži- Į 
nomas ne tik Zai asuose, bet ir Pranešimai turi būti parašyti

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 

! Lietuvių judėjimą, nemokamai.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

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

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

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

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

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

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

6621 Edna Avenue ENdicott 1763

Taipogi lankėsi 
gerai žinomas poetas, p. Jonas 
S. Galinaitis, iš Baltimorės. Sve
čias čia atvyko Rugpiučio 2D d. 
ir pabus kelias dienas. Nema
žai jo eilių yra tilpę ‘Dirvoje.’ 
‘Artojuje,’ ir kituose laikraš
čiuose bei žurnaluose. Svečias 
sako kad Clevelandas jam patin
kąs. p. Galinaitis jau aplankė 
Kultūros Darželį, ir sakė jautė
si skausmą kai pamatė Daržely
je, pietiniame šone, kažko iš
rautas rūtas.

KORTAVIMO VAKARAS
Naujos Parapijos Sodalietes ren

gia Kortavimo Vakarą paramai Kler- 
kiko Bernardo Bartie-Bartusevičiaus, 
Ketvirtadienyje, Rugp.-Aug. 24, 7:30 
Naujos Parapijos Salėje. Tikėtai: 
iš anksto, 25c, prie durų—30. įžan
gos Prizas.

PARSIDUODA NAMAI

Vienok Al-' Linwood Avenue, j Rytus nuo 
. . .« 1 r7r7 o i F • •

nai šeimai, didelis lotas, kainą 
tik $3500.00.

Yale Avenue, arti East 93- 
čios Gatvės, puikus 7 kambarių 
vienai šeimai namai, didelis lo
tas, parsiduoda labai prieina
mai.

Dailus plytų vienos šeimos na
mai, su šilto vandenio šilma, di
delis lotas, ant Lakeshore Blvd., 
arti East 152-ros Ga'tvės, $5,- 
250.00.

Tie namai labai prieinamai 
parsiduoda ir galima juos pirk
ti įmokant mažą mokestį.

Telefonuokite:
MR. LEVINE — FA. 41.31.

DIDELIS IR LINKSMAS

BRITŲ FILMOS ALHAMBRA 
TEATRE

Paprastai žmonės mano kad 
vasaros karštais laikais mažai 
kas eina j teatrus. Taip būda
vo tais lakais kai teatruose ne
būdavo nustatytas oras. Alham
bra Teatre, ant Euclid Avenue 
ir 105-tos Gatvės, yra oras nu
statytas, nes jame yra oro at- 
vėsinimo systema. Todėl dabar 
ir vasarą eina daug žmonių į 
Alhambra Teatrą, kur yra rodo
mos Anglijoje darytos kalban
čios filmos.

Bile kas, kad ir nenorėtų, vis- 
tiek turi pripažinti kad Angli
jos filmos yra geresnės už A- 
rrierikoje darytas filmas, nes 
Anglijoje yra daugiau istorinės 
atmosferos, vartoja geriau pri
taikytus kostiumus ir sceneri- 
jas, ir gali gaulti daugiau gerų 
lošėjų už mažą mokestį. Jie 
ten turi gerus filmų datymo 
direktorius. Alhambra Teatre 
buvo rodyta toki dideli veikalai 
kaip, “Nepabaigta Simfonija,” 
“Arano Vyras,” “Danų Karalie
nė 'Matilda Karolina,” filmoje 
padarytoje po priežiūra direk-

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

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

SEKMADIENYJE,

Pradžia 1:30 vai. po piet 
s sat b n

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 išsigčrimo. Su 
įžangos tikėtais bus duodami kuponai, kuriais galima 
bus laimėti, pirmą praizą—stalinę elektros lempą, ir 
antrą praizų—svarbią knygą.

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

RENGIMO KOMISIJA.
©©©©©©©©©© ©<©@(©(©@©)©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®
© ®

Nupiginti Karteriai
VAIKAMS IKI

Vaikai iki 1 2 metų amžiaus dabar gali pirkti penkis 
tikėtus už I 0 centų. Tie tikėtai yra geri kiekvieną valan
dą, septyniose dienose savaitės, ant visų gatvekarių ir 
motorinių busų (išimant ekspresinius ir specialius ka
rus) .

Tie specvialiai vaikų tikėtai turi tas pačias persėdimo 
privelegijas kaip ir kiti piniginiai arba tiketiniai perva
žiavimai suaugusiu žmonių. Jei vaikui reikia važiuoti 
dviem karais pasiekti reikalingą vietą, jam reikia vein tik 
pirkti transfer! už vieną centą, ir už abu važiavimu ka
rais jam kaštuos tik 3 centai.

Dabar kai vaikų pervažiavimas taip mažai kainuoja, 
niekam neapsimoka leisti vaikus pėsčius eiti. Kur jie 
Didžiajam Clevelande nepanorėtų nueiti, gatvekaris juos 
ten nuveš saugiai.

Nepamirškite 50 centų paso Į parapijines ir vie 
šas mokyklas vaikams turintiems daugiau kaip 
12 metų amžiaus. Su tuo pasu galima važinėti 
pilnas septynias dienas neaprubežiuoto važinė
jimo visais karais ir busais (išimant ekspresi
nius karus).

THE CLEVELAND RAILWAY CO
(į(Q)(@)©©©©©©©®.©.©©@©©©©©_©©©©©©©@©_©©©_©©©©^^^^



DIRVA
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VIS Į “DIRVOS"PIKNIKĄ!

kapt. P. JurgelaO. Vėjelis

CLEVELAND© IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas

VALIO!

Tarpe daugelio kitu, 
bus ir šie svečiai šiame 
“Dirvos” dideliame pik
nike :

O. Vėjelis, nesenai at
vykęs iš Lietuvos jau
nas žurnalistas ir Kapt. 
P. Jurgėla, iš New Yor- 
ko.

VAŽIUOJAM—I “DIRVOS 
PIKNIKĄ!

Jau tik dvi dienos iki ‘Dir
vos’ didžiajam piknikui! Ten 
visi pasimatysime. Kasinė
tai ‘Dirva’ parengdavo po 
tris ir keturius piknikus, o 
šį metą rengia tik antrą, ir 
šiems metams paskutinį. 
Vienas jau praėjo, p. Kar
piui į Lietuvą išvykstant, o 
antras bus dabar: Sekma
dienyje, Rugpiučio - August 
25, Mačiutos Darže.

Šis ‘Dirvos’ piknikas bus 
labai didelis ir įvairus. Bus 
duodamos gražios dovanos

rengia parengi- 
kortavimo vaka- 
kapitalo svetai-

Komitetas iš
Tas Komi- 

dar daugiau 
pradėjo apa- 
Liepos 19-d.

APIE TAISYMĄ LIETUVIŲ 
SALĖS

Jau metai laiko kaip specialiai 
išrinkta Komisija rūpinasi sve
tainės gerove: 
mus, teatrus, 
rus, sukėlimui 
nės naudai.

Liepos 16 d. šių metų, įvyko 
Salės šerininkų specialis susi
rinkimas, kuriame liko išrink
tas Salės Taisymo 
penkiolikos ypatų, 
tetas pasikvietė 
žmonių į talką, ir 

[ tinę salę taisyti,
jau keturi vyrai pradėjo lubas 
plėšti, o tie ir kiti vyrai kiek 
vėliaus pradėjo visus taisymo 
darbus veikti. Dabar jau gali
ma sakyti apatinė salė yra vis
iškai ištaisyta. Tas visas dar
bas, nuo Liepos 19 iki Rugpiu
čio 16, buvo skubiai varomas ir 
buvo į laiką užbaigtas. Dabar 
Salę galima vėl parenduoti.

Mes, Salės Taisymo Komisi
ja, dirbome su parinktais dar
bininkais, kurie mokėjo daili
dės darbą, ir kurie nuoširdžiai 
dirbo. Visiems tiems uoliems 
darbininkams giliai dėkojame uš 

i n a j j Patriotišką mias prakalbas Adv Nadas to darbo k ■ 
Rastenis, Inz. Pius J. Žuns, naudai Kazf 
ir Kun. Steigmanas, iš bus užbaigta, 
Youngstown, Ohio. į_ ,

Apart, atvyksta gerai ži-' 
nomas veikėjas, Kap. P. Jur
gėla, kuris pirmiaus gyveno 
Chicagoje, o dabar New 
Yorke, ir su juorni, jaunas 
Lietuvos žurnalistas, O. Vė-' 
jelis, nesenai atvykęs iš Lie-1 
tuvos. Jie mums praneš ži-1 
nių iš Amerikos ir iš Lie- Į 
tuvos.

‘Dirva’ visuomet visiems 
mielai patarnauja praneš
dama apie musų pramogas, 
parengimus ir visą veikimą 
musų organizacijų: parem
dami ši ‘Dirvos’ pikniką mes 
remsime Lietuvių reikalus. 

Jonas Jarus.

EKSTRA!EKSTRA! 
šiomis dienomis tik ap- 
laikyta nuo ‘ Dirvos” re
daktoriaus, p. Karpiaus, 
gintariniai karoliai ir 
kitos dovanos šiam pik
nikui, iš Lietuvos. Ka
roliai ir dovanos labai 
gražiai atrodo.

tiems kurie bus laimingi. 
Šokiams gros Aponaičio or
kestrą. Bus visokiij pasilin
ksminimų.

Pasakis trumpas, bet įduo- prisidėjimą prie 
jie atliko Salės 
galutinai viskas 
tai tuomet suži- 

j nešime visų prie to darbo pri- 
■ sidėjusiu vardus ir kiek valan- 
: du kas dirbo, ir tada visų amat- 
, ninku vardus paskelbsime ir 

šai visiems padėkosime. 
Salės Taisymo Komisija:

F. Baranauskas 
Marijona Baranauskienė.

PERMAINĖ BIZNIO VIETĄ
Gerai žinomas Clevelandietis, 

p. Wm. Glugodas, perkėlė savo 
Barbernią i naują vietą, po an
trašu 15219 St. Clair Avenue.

p. Wm. Glugodas ir jo žmo
na daug veikia tarpe Lietuvių 
ir visuomet prisideda prie ver
tingų Lietuvių parengimų ir 
pramogų. Lai musų Lietuviai 
prie progos nepamiršta aplanky
ti p. Glugodos barzdaskutyklos 
naujoje vietoje, po minėtu an
trašu.

Linkėtina p. Glugodai kuo- 
geriausįo pasisekimo 1 Rep.

Phone: ENdicolt 4186 6820 Superior Ave. Cleveland. 0

AMONGST OUR
LITHUANIANS

ssnting Lillian with a 
disappearing bunny and a 
candy to boot.

white non
box of

BACK FROM ORIOLE 
Miss Alvina Baltrukonis 

turned f rom LUC acvuiiu piuiliv UI UIC OCMOk/n uv» 

be sponsored by “Dirva” to be held j - e 1S
at Machutas Farm, Green road near i 
Euclid Avi. A number of princi- I 
pies from out of town and locally . , ,
will be present. |Clous- th® boX®

Mr. Karpius, now on tour through 1bathing is 
Lithuania has recently selected arti- I Miss r rances 
cles which will be sent specifically "nt.n whom she 
to be presented the lucky winner, 
as prizes.

DIRVA ‘PICNIC
August 25th is the big day for 

the second picnic of the season to

VACATIONS IN THE EAST
Martin Žitkus, Clevelander, travels 

eastward with his 
several weeks stay 
Owen D. Young at

CITY 
just re-

JAUNUOLIS GERIČIUS SU 
KAUNO SIMFONIJA

Gauta žitių kad gabus smui- 
kitinkas, jaunuolis Vincas Grei
čius, iš Clevelando, Rugpiučio 
17 d., Pasaulinio Lietuvių Kon
greso metu, pildė programą kai
po svečias-artistas iš 
grojo smuiko solo 
muzikos numerą su 
Valstybės Simfonija,
deda iš aštuoniosdešimts muzi
kantų, vadovaujant Komp. St. 
Šimkui. Ta proga jaunas mu
zikas susipažino ir su p. Šim
kum. Vincas Greičius Komp. 
Šimkų labai pamėgęs.

Rugpiučio 3 d. p. 
koncertavo Palangoje 
20 minučių programą
stoties, Kaune. Vincas susiti
kęs Lietuvoje daug gerų žmo
nių, o keletą tiesiog “auksinių 
žmonių,” kaip jis išsireiškė. Lie
tuva Clevelandietį irgi labai pa
mėgusi. Rep.

Amerikos, 
koncertini

Lietuvos
kuri susi-

Falcon Lake Dancorium. But all 
this is just incidentary. The main 
attraction of the day will be the 
beauty contest, the pjeking of Miss 
Lithuania of Ohio. Any Lithuanian 
girl any place in Ohio is eligible to 
participate. This contest will be 
unique in that it will not be a bath
ing beauty contest but a contest for 
the choosing of the most charming 
Miss as she is seen in her every 
day attire. The selection will be 
made by five competent, unbiased 
judges. The winner will receive a 
silver loving cup, with other prizes 
going to the second and third selec
tions. So come 
in Youngstown, 
Dayton, and all 
east, south, and 
this contest and 
Miss Lithuania of Ohio.

So you see we’re not kidding nor 
trying to sell you anything when we 
say you must be a participant in the 
Akron Lithuanian celebration. We’ve 
just giving you the facts so that 
vou will know how much you missed 
if you were’nt there.

So O.K., Ohio, we’ll be seeing you

We don’t want anyone , Come on all of you charming maid- 
i.’ance that you never cns, ]ct'c make this years selection

Day which will be held on Sunday 
the day before Labor Day, at Falcon 
Lake in Akron. To call this affair 
just a picnic would be misleading, 
since a picine is just an ordinary 
pastime. Everyone has picnics. This 
is something different. This is nei
ther a picnic or not a picnic. This 
is going to be the event of events. 
But don’t take our word for it 
Come down to Falcon Lake in Akron 
on Slept. 1st. and see for yourself.

Even calling it Akron Lithuanian 
Day is somewhat misleading, since 
this is a day set aside annually for 
the sole purpose of bringing together 
all the Lithuanians all over Ohio for 
one-full day. It would undoubted- 

i ly be more appropriate to call this 
event Ohio Lithuanian Day. The 
only reason that it is called Akron 
Lithuanian Day is because it is be
ing staged in Akron.

I know just what you’re thinking. 
But you’re wrong. This column is 
not written for the sake of high- 
class advertising or high pressure 
salesmanship. It is written merely 
to give you the facts, to let you 
denow that something is coming off 
and that you should be there when , jnTkron* on”Sept 1st‘at YalconYake 
it happens. ->-->*• ---- - ---------- — ...
to plead ignorance that you 
knew. We’re telling everyone now, 
that Akron Lithuanian Day, a day 
for the assembly of all Lithuanian 
Ohioans, is coming off soon and 
that you should be there.

There will be something for every
one. There will be swimming, fish
ing, and boating for those who care 
to splash around in the water. There 
will be organized competitive contest, 
for young and old, with prizes for, 
the winners. There will be dancing 
to the tunes of Akron’s most popular 
orchestra, “The Merrylanders”, in the

Baltimore, the Oriole 
all thrilled over her 

■ ] two weeks vacation there. She tells
ui junti-I diat the Maryland Moon is simply 

I 'iLaUv < enchanting, the Crab Soup is deli- 
i are wonderful, and

exhil.iarating; that 
Murphey, her pal, 
went to Maryland, 

obtained a position with NRA in 
Washington, D.C. Miss Olga Raga- 
zinskas also of Cleveland started 
to work for the government a few 
weeks ago. So of late two Cleve
land girls moved to Washington.

Miss, Baltrukonis is still day
dreaming about Maryland, and of
ten exclaims, “Don’t wake me 
Wonder, why?

on all you beauties 
Cleveland, Alliance, 
other points north, 
west and get into 
maybe you will be

employer for a 
at the home of 
Van Hornesville,

iro to Washing:-Martin expects to 
ton via the new electrified rail route 
before it adjourns its hectic session.

MAGIC MYSTERY
Pretty Lillian Babarskas, a fourth 

grader at St. George’s school attend- „ 
ed a session at_įhe Lithuanian Hall, bei- it for a long time, 
when it was turned into “A house Į 
of Magic” by Glisson the magician 
last Friday where she was offered 
a trick rabbit. D'issapointment was 
evident when the mystery man be
came too considerate and wrapped 
the rabbit up in some newspaper 
and Lillian,'to her chagrin, found 
no trace of the bunny after unravel
ing the paper.

But Glisson, the all know and see 
see all, prevented all grief by pre-

up!

message from the Pinch-hitter. 
Reading time — as'long as it takes 

i you. So read it quick but remem-

You’ve attended picnics in Clev- 
land; you’ve attended picnics in the 
town of Youngstown: you’ve at
tended picnics in Alliance; you’ve 
attended picnics In Dayton: you’ve 
attended picnics here and there, but 
on .Sept/ 1st. you will have your 
only opportunity to attend an af
fair that will be a conglamoration 
of everything you have ever wit
nessed, and then some. I speak of 
none other than Akron Lithuanian'

A

a really and truly Miss Lithuania of 
Ohio.
possess 
do you

More 
mation, 
events will be published next week. 
So until then, so long and thank 
you

It is often said that Akron 
the cream of 
think ? 
information, 
concerning

the crop. What

detailed infor- 
this event ot

Mr. Super-Snooper.
Pinch-hitter.

P.S. There will be free transporta
tion 
means of getting to Falcon Lake.

for all Aklronites who have no

KANDIDATAS

Pradžia 12 vai. dieną

.1

Greičius 
ir pildė 
iš radio

ĮŽANGA 25c ’ Vaikams dyka

ŠOKIAMS GROS
JONO APANAIČIO ORKESTRAS

šiame piknike dalyvauki! 
rinamc kad turėsit puikius 
šit trumpas pamokinančias 
visu 
žirsit
turit progą gauti DOVANAS atsiųstas iš 
Lietuvos, prie jūsų įžangos tikieto, kaipo 
“door prize”.

f

Copland

- f? £ G W Li? O E T H Y L «

SLA. SEIMO RENGIMO 
PIKNIKAS

SLA. Seimo Rengimo Komisi
ja, susidedanti iš atstovų SLA. 
14-tos, 136-tos ir 362 Kuopų, 
rengia linksmą, didelį ir gražų 
pikniką, Sekmadienyje, Rugsė- 
jo-Sepi. 1, kaip 1 vai. po piet. 
Naujos Parapijos darže, prie 
Neff Road. Gros Aponaičio or
kestrą, bus dovanos už įžangą: 
stalinė elektros lempa ir svarbi 
knyga. Suaugusiems įžanga, 25c. 
Vaikams—veltui.

Visus kviečiame atsilankyti—
Rengėjai.

RENGIA PIKNIKĄ
Moterų Sąjungos 36 Kuopa 

rengia pikniką Rugsėjo 15 d., 
palei 
atsi-

Naujos Parapijos darže, 
Neff Road. Prašo visus
lankyti.

Parsiduoda, prie Superior iri 
Euclid gatvių, Deiikatesino, | 
Grietinės, Valgių ir Mėsos 
Krautuvė, kurioje viskas parsi
duoda tik už pinigus, ir kuriai 
aplinkui nėra konkurencijos. 
Renda piei. 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.

DEMOKRATŲ KORTAVIMO 
VAKARAS

Lietuvių Demokratų Klubas 
rengia kortavimo vakarą, šeš
tadienyje, Rugpiučio-August 24,

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

MIRĖ
Agnieška Krasanskienė, 62 

metų amžinas, 7002 Zoeter 
Avenue, mirė Rugpiučio 21 d., 
kūnas ilsisi Della Jakubs Lai
dotuvių Koplyčioje. Laidojimo 
pamaldos šv. Jurgio Bažnyčio
je, Rugpiučio-Aug. 24, kaip 9 
vail. rjnte.

Mirusi paliko tris lindinčius 
sūnūs.

kaip 8 vai. vakare, p. Pečkaitie- 
nės darže, 6028 Superior Ave 
Užkandžiai ir dovanos bus ant 
kiekvieno stalo.

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

GArfield 8811-J.

Adv. David
Adv. David Copland oficialiai 

paskelbė savo kandidatūrą Į 
Municipalio Teismo teisėjus, 
šešių metų terminui, šiuose rin
kimuose bus renkaim penki tei
sėjai.

Adv. Copland yra plačiai ži
nomas ir mėgstamas tarpe atei
vių. Jis praktikuoja tiesas Cle- 
velande virš dvidešimts metų.

Machyfos Farmoj
(PRIE GREEN ROAD, tarp Mayfield Road ir Euclid ave. — Iš Akrono ir Y'oungstowno atva- 

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

Šiame piknike kalbės

Žymus musu kalbėtojai

KUN. STEIGMAN
' iš Ycungstowno

visi, o užtik- 
laikus: išgir- 
prakalbas/ su 

aplinkinių miestų Lietuviais susipa- 
, pasišoksi t, pasikalbėsi t, o pagaliau

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.

I GET EXTRA MILES") 

FROM EVERY C
GALLON OF-

THE COLUMBIA REFINING COMPANY

Adv. N. Rastenis, “Dirvos” Red. pavaduotojas

CLEVELAND, OHIO


