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PRANCŪZIJA APIM
TA RIAUŠĖMIS

ja Danzigui Laisvės
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO DARBININKAI 
ŠAUKIAMI Į EILES

John L. Lewis, pirminin
kas Industrialio Organiza
vimo komiteto, radio kalbo
je Liepos 7 d. atsišaukė į 
visus plieno ir geležies dar
bininkus stoti Į uniją, ir pa- 
grąsino kapitalistams kad 
už visus nesusipratimus ir 
negeroves kokios kils laike 
darbininkų o r g a nizavimo 
bus kalti kapitalistai. Jau, 
sako Lewis, “plieno imperi
jos viešpačiai” paskelbė sa
vo darbininkams “civilį ka
rą”, norėdami užkirsti ke
lius jiems organizuotis.

Plieno ir geležies indus
trijoje dirba virš pusė mi
lijono darbininkų.

Kaip kuriuose miestuose 
plieno dirbtuvių vedėjai iš
leido savo darbininkams pa
reiškimus jog jie priešinsis 
iki paskutines prieš įvedi
mą savo dirbtuvėse unijos.

LENKAI PRADĖJO 
NERIMAUTI, NEGEL
BĖJO JŲ KLUPČIO- 
J1MAS HITLERIUI

Paryžius. — Liepos 6 d. 
didelėse riaušėse Paryžiaus 
gatvėse, kuriose susirėmė 
policija su tautininkais, su
žeista šimtas žmonių.

Tautiškoji srovė surengė 
demonstraciją prieš socia
listų valdžią.

Socialistai laukia naujų 
didelių riaušių kuomet Lie
pos 14 dieną Paryžiaus kai
rieji rengs demonstracijas 
švęsdami Bastilijos išgrio- 
vimo dieną.

Dešinieji protestuoja del 
uždarymo jų organizacijų, 
kurias socialistų vyriausy
bė Įsakė uždaryti.

LIEPOS 4-5 ŠVENTĖ
MIS AMERIKOJE 
ŽUVO 440 ŽM.

NUO KARŠČIŲ ŽUVO
120 ŽMONIŲ
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Detroit. — Čia vėl panau
jinta pastangos surašyti Į 
uniją automobilių darbinin
kus. Automobilių darbini- 
kų unija yra narė Ameri
kos Darbo Federacijos.

Providence, R. L — Au- 
dinyčių darbininkai reika- 
jauma trumpinimo darbo 
savaitės ir didinimo algų.

Atlantic City, N. J. — 
Amerikos puodininky s t ė s 
darbininkų unija savo su
važiavime šiame mieste iš
kėlė reikalavimą pakelti al
gas visiems tos industrijos 
darbininkams. Puodų lipi- 
nimo industrija turi 12,500 
darbininkų.

Akron, Ohio. — Diamond 
degtukų dirbtuvės darbi
ninkai nutarė gryžti dirbti 
kuomet kompanija sutiko 
pakelti mokestį. Streikas 
prasidėjo Birželio 6 d., pa
lietė 900 darbininkų Wads- 
worthe ir Barbertone, neto
li čia.

Nuplėšė merginai rublis. 
Cincinnati, O. — Streike- 
riai susirėmime su streik
laužiais Remington - Rand, 
Ind., smarkiai apdaužė va
žiuojančius Į darbą streik
laužius. Apie 500 streike- 
rių užpuolė 230 streiklau
žių. Vienai merginai apspi
tusios moterys nuplėšė rū
bus ir paleido ją veik nuo
ga.

Automobilių per pirmą 
šių metų pusmeti padaryta 
2,570,000, 15 nuoš. daugiau 
negu tą patį pusmetį 1935 
metais.

Clevelande, apie 600 na
rių duonkepiui unijos, pada
rę naują sutartį su kepyk
lų savininkais, gavo mokes
čių pakėlimą nuo 1 iki 7%.

Geneva. — Tautų Sąjun
goje Vokiečiai iškėlė reika
lavimą paliuosuoti Danzigą 
nuo Tautų Sąjungos kon
trolės/ kas labai surūpino 
ne tik Lenkus bet ir kitų 
valstybių diplomatus.

Tautų Sąjungos posėdyje 
buvo atsilankęs Dr. Grei- 
ser, Danzigo senato pirmi
ninkas, kuris pareiškė jog 
kalba Vokiečių žmonių var
du.

Išrodo kad Danzigas ga
lės būti užgrobtas ir pri
jungtas prie Vokietijos, nes 
Tautų Sąjunga nepajiegė 
sulaikyti Italiją nuo užgro
bimo Etiopijos, nepadarys 
nieko jei Vokiečiai eis ir 
užims Danzigą.

Tautų Sąjunga nutarė 
atšaukti visas sankcijas 
prieš Italiją ir nieko nega
lėjo pagelbėti Etiopijos im
peratoriui, kuris dalyvavo 
Tautų Sąjungos posėdyje, 
išnešė skundą prieš Italiją, 
bet neradęs pritarimo turė
jo apleisti Genevą. Tokiu 
budu Etiopijos užgrobimas 
pasilieka įvykęs faktas.

LENKAI SUSIRŪPINĘ 
DEL DANZIGO

Varšava. — Lenkijoj ap
sireiškė nerimas del Vokie
čių reikalavimo Tautų Są
jungoje grąžinti Vokietijai 
Lenkijai padovanotą uostą. 
Danzigą.

Lenkų politikos vadai tik 
ir kužda kaip dar toli eis 
jų užsienio reikalų ministe- 
ris Pulk. Juozas Beck, ku
ris pradėjo Vokiečiams pa
taikauti, tikėdamas jų nuo
laidumo ir prielankumo.

Anglija vis rūpinasi gin- 
klavimusi.
Matydama kitas Europos 
valstybes ginkluojantis ir 
nujausdama didėjanti įtem
pimą, Anglija, pasiryžus pa
skirti dar $125,000,000 ap
sigynimo tikslams.

Londonas.

Automobilis iš sudužusių 
automobilių. Wichita, Kan. 
Vienas mechanikas čia pa
sidirbdino sau automobili 
surinkdamas sveikas dalis 
iš 25 sudaužytų automobi
lių, kuriuose užsimužė 37 
žmonės.

VOKIEČIAI DŽIAUGIA
SI SCHMELINGU

Berlinas. — Vokietija la
bai džiaugiasi savo kumšti
ninku Schmelingu, kurs ne
senai Amerikoje sumušė 
negrą stipruoli Joe Louis. 
Tų kumštynių padarytas 
filmas Vokietija, laiko svar
biomis savo propagandai ir 
rodo jas kartu su kitomis 
propagandinėmis filmorųis.

PRANCŪZIJOS VALDŽIA 
ELGSIS GRIEŽTAI SU 

STREIKERIAIS
Paryžius. — Prancūzijo

je perdaug pradėjo kilti to
rių streikų kuriuose komu
nistų sukurstyti darbinin
kai apšaukę streiką užima 
j savo rankas dirbtuves.

Šiose dienose socialistų 
vyriausybė išleido Įsakymą 
streikeriams liautis užgrie- 
binėjus savo darbavietes ar 
savo darbdavius. Valdžia 
pasiryžus padaryti galą to- 
riems pasielgimams, ir kal
tininkus žada aštriai baus
ti.

PARVEŽĖ LAIVE 10 LA
VONŲ

Archangelsk. — Dvyliko 
sovietų Rusijos mokslinin- 
<ų išplaukė tyrinėti nežino
mus šaltus Baltųjų jurų 
kraštus. Iš jų tik vienas 
sugryžo gyvas, parvežda
mas kitų 10 draugų lavo
nus. Vienuolikto draugo 
avonas žuvo vandenyje.

Parvežti negyvieji palai
doti labai iškilmingai.

LENKIJOJ UŽMUŠTA 15
L wow, Lenkija. — Dva

rininkams prisikvietus nu
vargusius kaimiečius padė
ti apdirbti jų laukus, kilu
siose muštynėse užmušta 15 
asmenų. Muštynė kilo kuo
met į vieną dvarą buvo at
gabenta du darbininkai iš 
kitos Lenkijos dalies, kurių 
vietiniai neprisiėmė. Vie
noje vietoje policija nušovė 
aštuonis, kitoje tokiu pat 
budu nušauta septyni kai
miečiai.

Lietuvoje, 1928 me
tais, 10 metų sukak
tuvėse nuo Lietuvos 
nepriklausomybės at
gavimo, pristatyta ap
sčiai puikių, didingų 
paminklų, prie kurių 
dabar, švenčių proga, 
buna iškilmingi susi
ėjimai ir pagerbimas 
žuvusių kovose už lai
svę Lietuvos sūnų.
.šie paminklai žymiai 
pagražino Lie t u vos 
miestus ir miestelius, 
nes paminklai išstaty
ti miestų 
aikštėse, ir 
sos aikštės 
aptverta.

centruose, 
aplink vi- 

iš pu oš ta, 
Tsb.

Švenčiant Amerikos Ne
priklausomybės dieną. Lie
pos 4 ir 5 išpuolė dvi dienos 
pagretu švenčių. .

Per tas dvi dienas visoje 
šalyje neteko gyvasčių 440 
žmonių.

Nuo šaudomų medegų šy- 
met žuvo mažai, tiktai de
vyni asmenys — suaugę ir 
vaikai. Tačiau automobilių 
nelaimėse padėjo savo gy
vastis 230 žmonių, ir 99 ki
ti prigėrė.

Prieš keliolika metų Įve
dus griežtą draudimą šau
dyti Liepos 4 dieną šven
čiant, šios mirtys visiškai 
kaip išnyko, tačiau žymiai 
pakilo mirčių skaičius au
tomobilistų eilėse, del per- 
neatsargaus važinėjimo.

Daug tūkstančių žmonių 
tapo sužeista šaudymais ir 
automobilių sudužimuose.

Pirmose šios savaitės die
nose vidur-vakarinėse vals
tijose nuo karšto oro, ku
ris ištisai kelias dienos lai
kėsi, neteko gyvasčių 120 
žmonių. Vieni mirė tiesio- 
ginai nuo šilumos, kiti pri
gėrė besimaudydami.

Karštis vietomis siekia 
iki 110 F, ir paprasta šilu
ma yra 95 laipsniai F.

Karščio ruožtas prasitę
sė nuo Dakotų iki rytinių 
valstijų.

Nuo karščio, dikčiai nu
kentėjo ir tų valstijų laukų 
derlius — grudai beveik iš
degė. Oras sakoma bus 
tokis karštas ilgesnį laiką.

Nuostolių laukams pada
ryta už $300,000,000.

Delei to, pradėjo brangti 
kviečių ir kornų kainos.

Svarbus šauliu Sąjungos 
Suvažiavimas t

DALYVAVO APIE 
TŪKSTANTIS VADŲ 

IŠ VISU ŠALIES 
KAMPŲ

KANADA MAŽINA SA
VO KARIUMENĘ

Ottawa, Ont,; — Kuomet 
visos kitos šalys pasaulyje 
ginkluojasi ir stiprina savo 
kariumenes, Kanada pasi
ryžo ši metą atleisti iš sa
vo kariumenes 45,000 vyrų. 
Dabar Kanados kariumenė 
susidės iš 90,000 vyrų.

JAPONIJOJE 17 KARI
NINKU NUTEISTA 

MIRTI
Tokio. — Japonijos karo 

vyriausybė pasiėmė suvar
žyti savo aukštuosius kari
ninkus ir nubausti už daly
vavimą pereitos žiemos su
kilime prieš ministerių ka
binetą. Septyniolika vadų 
to kruvino užpuolimo nutei
sta numirti, kiti gavo ilgas 
kalėjimo bausmes.

Prez. Roosevelt pasiryžo 
nuvažiuoti i Kanadą apsi
lankyti pas Kanados gene
ral - gubernatorių. Kelionę 
atliks Liepos 31 d.

Medis užmušė. Liepos 4 
vakaro laiku netoli Zanes
ville, O., perkūnijai ir aud
rai siaučiant, nulaužtas me
dis užgriuvo ir užmušė bu
vusi to miesto mayorą ir 
jo sūnų važiavusius auto
mobiliu.

Popiežius išleido vysku
pams Įsakymą cenzūruoti 
judamas filmas, raginant 
katalikus neiti žiūrėti fil
mų kurios yra nepadorios. 
Vyskupams Įsakyta kas me
tą panaujinti katalikams 
reikalavimus kad susilaiky
tų nuo matymo “nepadorių 
filmų”.

Sian. Kinijoje, viešai pub
likoje sušaudyta 8 vyrai ir 
viena moteris už platinimą 
nuodingo opiumo.

RADO PASLĖPTUS 
TURTUS

Tipton, La. — Giminės 
trijų mirusių brolių, kurie 
gyveno ukėje vieni, neap
kęsdami moterų, pradėję 
jieškoti jų turtų, rado šian 
ir ten paslėpta kelis šimtus 
tūkstančių dolarių pinigų.

Ispanijoje, Madride, atsi
naujinus riaušėms tarp de
šiniųjų ir kairiųjų, Liepos 
3 d. užmušta penki žmonės.

$26,346,000 OHIO VIE
ŠIEMS DARBAMS

Columbus, O. — Iš viešų 
federalių darbų fondo Ohio 
valstija vėl gavo didele su
mą — $26,346,000 — šios 
valstijos viešų darbų pro
jektams vesti. Apskaičiuo
jama kad šioje valstijoje 
bus aprūpinta darbu 148,- 
000 bedarbių.

Kaunas. — ■ Septynioliktus 
metus gyvenanti Lietuvos šau
lių Sąjunga yra laikoma arti
miausia kariumenes talkininke. 
Del to pernai buvo priimta nau
jas šaulių Sąjungos Įstatymas, 
pagal kurį visa šaulių Sąjunga 
yra sukarinama, šaulių Sąjun
gos sutvarkymas irgi panašus 
į kariumenes sutvarkymą, nes 
būrio ar rinktinės vadas atsa
ko už jo žinioje esančių šaulių 
veikimą, šiuo metu šaulių Są
junga yra didžiausia ir stip
riausia organizacija Lietuvoje. 
Beveik nėra nei vieno did'esnio 
miestelio, bažnytkaimio ar kai
mo kuriame nebūtų šaulių. Su
prantama kad del to ir šaulių 
Sąjungos žodis yra g’ana reik
šmingas.

Lietuvos visuomenė susido
mėjus laukė ir didžiulio šaulių 
vadų suvažiavimo, kuris įvyko 
Kaune Birželio 2 d’, šitame su
važiavime dalyvavo apie 1000 
šaulių vadų. Į jį buvo atsilan
kęs ir ilgą kalbą pasakė Respu
blikos Prezidentas A. Smetona. 
Be to, dalyvavo visi ministerial 
ir kariumenes vadai.

Suvažiavime ypač svarbią, 
šaulių pareigas nušviečiančią 
kalbą pasakė kariumenes vadas 
Pulk. Raštikis. Iš tos kalbos 
matyti kad kariumenės vadovy
bė į gerai susitvarkiusią ir ge
rai ginkluotą šaulių Sąjungą 
deda daug vilčių, šaulių Są
junga yra vienas stipriausių 
saitų rišančių kariumenę su vi
suomene. Pavojaus metu šau
liai turės sudaryti antrą rimtą 
jiegą su kuria bent kokis prie
šas, besikėsinantis į Lietuvos 
nepriklausomybę, turės skaity
tis. žingsnis po žingsnio Lie
tuvos šaulių Sąjunga eina į 
priekį. Lietuvos šauliui lygiai 
kaip ir kiekvienam kareivini, 
krašto gynimas ir nepriklauso
mybė yra aukščiausia pareiga.

Taigi matome kad šaulių pa
skirtis Lietuvoje yra labai rei
kšminga ir visų aukštai verti
nama. Tai tikra civilinė kariu
menė, kuriai priklauso dauge
lis krašto gyventojų — vyrų 
ir moterų.

Be karinio parengimo reika
lų, šaulių vadai savo suvažiavi- 
vę aptarė ir kt. šaulių darbus, 
kuriuos jie varo kultūros sri-

tyje. Iš šių darbų.ypač pami
nėtini šaulių namai, kurie da
bar taip smarkiai statomi viso
je Lietuvoje. Toliau eina įvai
riu švenčių rengimas, per ku
rias viso krašto gyventojuose 
gilinama Lietuviška sąmonė ir 
ugdoma tautos reikalų supra 
timas. Tai irgi Svarbus dar
bai, kurie kreipia i save rirr 
tą dėmesį.

Baigdami savo suvažiavim/ 
šauliai pagerbė žuvusius >' 
Lietuvos laisvės. Gryžę p į 
savo tiesioginių pareigų, bu 
vadai turės pertvarkyti ' 
Šaulių Sąjungą ir darbą įst. 
ti į naujas vėžes.

*

Svarbus Straipsnis 
Kitame Numeryje .

Kitame “Dirvos'’ numery | 
pradės tilpti įdomus apraš.' 
mas iš Lietuvos kariumenes gL\ 
venimo, prisiųstas Kari ūme 
nės štabo Spaudos, ir švietimo 
Skyriaus, iš Kauno. Straips
nis bus: “KAUNO ĮGULOS 
KARIAI EKSKURSIJOSE”, ir

k

Žuvusiems Lakūnams
Statys Bendrą 

Paminklą

kitų pa- 
Laku- 

kapinėse

Kaunas.—Nuo Lietuvos avia
cijos įsikūrimo iki šiol žuvo 36 
Lietuvos lakūnai, 11 
rašiutais išsigelbėjo, 
nams laidoti Kauno 
yra atskiras skyrius.

Dabar karo aviacijos vado
vybė iškėlė sumanymą Kauno 
kapinėse žuvusiems karo lakū
nams pastatyti bendrą pamin
klą. Paminklas bus didelis, 
architektūrinio stiliaus. Ap
link paminklą bus įrengta aik
štė. šiam tikslui jau yra su
rinkta apie 10,000 litų.

žuvusiems karo lakūnams ta 
bendrą paminklą manoma 
dėti statyti ateinančiais 
tais.

pra- 
me- 
Tsb.

Sulaikytas Stambus Au
kso Kontrabandininkas

Kaunas. — Lietuvos pasie
nio policijai dažnai tenka su
laikyti įvairias kontrabandas. 
Tačiau Gegužės pabaigoje Gie
draičių policijos sulaikytą kon
trabanda tikrai yra nepaprasta 
ir į save kreipia dėmesį. '■

Lenkai Uždarė dar 22 
Šv. Kazimiero Dr-jos 

Skyrius
Kaunas. — Pastaru metu, 

tartum diriguojant kokiai ran
kai, Lietuviškų organizacijų 
skyrių uždarinėjimas Vilniaus 
krašte vyksta tarsi kokiomis 
bangomis. Vieną-antrą savai
tę uždarinėjamos Lietuviškos 
skaityklos, kitą vėl savaitę šv. 
Kazimiero draugijos skyriai, ir 
vėl išnaujo.

Paskutinėmis dienomis vėl 
uždaryta ir sulaikyta veikimas 
Lietuvių šv. Kazimiero drau
gijos 22-jų skyrių.

Uždaryta Švenčionių, Bres
laujos ir Lydos apskrityse vei
kę skyriai. “L.A.”

ši kontrabanda tai gana di
delis kiekis Įvairių valstybių 
valiutos auksu ir sidabru. Aiš
kinant sulaikyto kontrabandi
ninko asmenybę nustatyta kad 
jis yra Rusų tautybės emigran
tas, ilgą laiką gyvenęs Turki
joje, Bulgarijoje, Pietųslavijo- 
je, Rumunijoje, Prancūzijoje ir 
paskutiniu laiku Lietuvoje.

Kratos laiku pas jį rasta ca
rinės Rusijos auksinių monetų 
po 10 ir 15 rublių, Amerikos 
auksinių dolarių po 20 vienoje, 
38 monetos Turkijos aukso ly
rų, ir tt. Vis aukso pinigų svo
ris 689 gramai, ir sidabro anie 
500 gramii. Lietuviškų litu 
jis j užsieni norėjo išsinešti 
apie 400. Be to pas jį rasta 
daug įvairių Rusijos caro ir 
buvusių prieškarinės Rusijos 
garsenybių fotografijų. Tsb.



PITTSBURGH
b -------

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS McKEES ROCKS 
Birželio 20 d. trys jaunos po

ros išvažiavo automobiliu pasi- 
važinėti. Gal dar buvo paėmę 
“ant drąsos”, ir kai pradėjo 
važiuoti, paleido automobili vi
su greitumu. Apsisukime au
tomobilis užlėkė Į stulpą, atsi
mušė šonu, apvirto ir nusirito 
nuo kranto žemyn. Toje nelai
mėje viena Lietuvaitė, V. Ne- 
žinskaitė, užsimušė, vienas vai
dinas labai sunkiai susižeidė, o 
kiti keturi tik taip smarkiai su
trankyti. Automobilis buvo J. 
Varniuko, apie 19 m. vaikino. 
Jisai tapo pasodintas Į kalėji
mą ir tik po užstatu išleistas 
iki teismo.

Užsimušus Lietuvaitė buvo 
17 metų amžiaus. Jos motina 
buvo mirus apie 10 mėnesių at-* 
gal, liko tėvas, brolis ir viena 
mažiukė sesuo. Ji palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

•• Tai pamoka jaunuoliams ne- 
• smarkauti automobiliais, nes 
’• tokie pasivažinėjimai daugybei 

baigiasi tragiškai. J. S.1

SHENANDOAH, PA.
Iš ANGLIAKASIŲ JUDĖJIMO 

K Šymet kietos anglies kasėjai 
Arbininkai likosi prigauti: jo
jos sutarties su kompanijomis 

■ra, liko sena sutartis iki Ge- 
Tžės 1 d. 1937 metų. Nuo 
įgūžės 1 dienos kasyklų ope- 

Jitoriai prižadėjo duoti darbi
ninkams 7 valandas dienos dar
bo ir 5 dienų savaitę, bet nie- 
,ko to negauta.

Angliai patyrę kad jie tapo 
apgauti, senas darbo sutartis 
atmetė ir buvo nutarę sušaukti 
konferenciją visų kietųjų ang- 
liakasyklų darbininkų Į Hazel- 
toną, Birželio 3 d. Bet unijos 
vadai atidėjo tą konferenciją 
iki Birželio 17 d.

kinami dainuoti. Visi be skir
tumo Lietuvių vaikai kviečia
mi pasinaudoti šia proga. Mo
kykla veikia kasdien nuo 8 vai. 
ryto. Kleb. X. M. Žukauskas, i

--------------------.---------------►-----------------

DAYTON
PALAIDOJOM GERĄ TAU

TIETĮ
Jau buvo rašyta “Dirvoje” 

kad' Birželio 30 d. mirė žymus 
šios kolonijos tautininkas vei
kėjas M. K. Mockevičius. Pa-1 
laidotas Liepos 4 d., dalyvau
jant didelei miniai palydovų,! 
kurie pribuvo paskutini kartą 
atsisveikint mylimą vientautį. 
Palaidotas Memorial Park ka
pinėse, artimai nuo savo gra
žios rez.idencijos.

Velionis buvo vienas inteli
gentiškas Lietuvis musų kolo
nijoje. Jis buvo didelis rėmė
jas Lietuviški] kultūrinių dar
bų, prenumeravo daug Lietu
viškų laikraščių. Musų vieti
niuose Lietuviškuose vakaruo
se visada vadovaudavo progra
mų tvarką ir sakydavo kalbas. 
Svečiai, veikėjai, artistai užva
žiavę į Daytoną visi turėjo ma
lonią pastogę Mockevičių na
muose. Ne vien saviškiams jo 
gaila, bet ir visiems mums Lie
tuviams.

Prie karsto velioniui buvo su
vežta 42 gėlių vainikai.

Dideliame nubudime liko įo 
žmona, Marijona, ir duktė Hi
patijų. Taipgi čia liko dėdė 
Jurgis Murauskas, o Clevelan- 
de brolis Antanas. Lietuvoje 
liko trys broliai ir viena sesuo.

Lai buna šiam geram tautie
čiui, taip anksti apleidusiam 
mus, lengva ilsėtis Amerikos 
žemelėje amžinai.

J. A. Urbonas.

NUOTIKIA! S LA. SEIME

Darbininkai nepatenkinti sa
vo unijos viršininkų vadų pasi
elgimu kalba apie atsimetimą 
nuo Lewis’o vadovaujamos uni
jos ir suorganizavimą paskiros, 
i kurią galės priklausyt visi ki
ti darbininkai kurie dirba įvai
riuose darbuose, net krautuvių 
tarnautojai. Toliau matysim 
kaip viskas eis.

J. Basanavičius.
'‘W* ------- ______ _____

SCRANTON, PA.
REMS TREČIĄ SKRIDIMĄ. 

Scrantone susidarė komitetas 
rėmimui trečio skridimo į Lie
tuvą. Komitetą sudarė atsto
vai iš Lietuvių Politikos Klubo, 
SLA. 30 kuopos ir Taurų Klu
bo. Komitetan ineina: Dr. J. 
E. Jastramskas, pirm., V. A. 
Kerševičius, sekr., A. Runas, 
ižd.

SLA. 30 KUOPA PIRMOJE 
VIETOJE. Scrantonas pralen
kė visas kuopas SLA. Auksinia
me narių vajuje. Į 30-tą kuo
pą jau prirašyta virš 100 nau
jų narių.

Reikėjo dirbti labai sunkia', 
nes Scrantonas paliestas depre
sijos labai sunkiai, dauguma 
kasyklų nedirba, žmonės be 
darbo. Betgi dar teko užeiti 
suvirš šimtas dirbančiųjų ir 
prirašyti prie SLA.

V. A. Kerševičius.
VAIKAMS PAMOKOS. Pra

dedant Liepos 6-ta diena, Lie
tuvių katalikų tautinėje para
pijoje pradėjo veikti vasarinė 
mokykla Lietuvių vaikam:, ku
rioje dėstoma Lietuvių kalba, 
gramatika, Lietuvos istorija ir 
tikyba. Taipgi vaikai bus mo

PATERSON, N. J.
PIKNIKAS, šv. Kazimiero 

Lietuvių parapija turėjo savo 
25 metų sukaktuvių ir metinį 
pikniką Višniausko darže. Pa
vyko visais atžvilgiais; publi
kos atsilankė gana daug, matė
si svečių iš kitų kolonijų. Bu
vo programas su įvairiais pa- 
marginimais. Parapijos choras 
sudainavo keletą gražių daine
lių, vedamas vargoninko V. 
Justo. Tai gabus, jaunas, čia 
gimęs ir augęs vaikinas, suga- 
bus muzikoje. Jaunimas jį la
bai pamėgo.

Fatersone turime ir jauną, 
čia gimusį ir augusį Lietuvį 
kleboną, Kun. Joną Kintą, ku
ris rūpinasi Lietuvybės reika
lais, ir yra pasakęs, jei visi su 
juo sutartinai dirbs, iš to nau
da bus visiems Lietuviams.

APSIVEDĖ. Birželio 7 d. 
Lietuvių bažnyčioje surišti mo
terystės ryšiu Vladas Vareške- 
vičius su Mare Vaikšnoraite.

Abu jaunavedžiai buvo darb
štus Lietuvių tarpe. Jaunikio 
tėvas And. Vareškevičius yra 
darbštus vietos Lietuvių orga
nizaciniame gyvenime, jaunas 
būdamas suorganizavo keletą 

j Lietuviškų draugijų, kurios ir 
, šiandien gyvuoja. Geistina kad 
ir jo sūnūs pasektų tėvo pėdo- 

■ mis ir dirbtų musų tautinėje 
dirvoje.

| Jž $3 metuose pralinksminsi! 
Visą kaimą — išrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

FRANK DIM ŠA 
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

ir Vaikams.
Geras Patarnavimas.
1309 ADDISON RD.
Prie Superior avė.

WILKELIS FUNERAL HOME|
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue 
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos.' išgalės ir noro. Vienok ;
I musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, ! 
į be atsižvelgimo į kaštus.
' Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais j 
; moderniškas.

i HEnderson 9292
*  ------------- ----- .r....JT....■ --------------------............................................................................j

(Tęsinys iš pereito nr.)
Salėj pasidarė ramu. Bago- 

čius skelbia vardošaukį.
Gegužis dar kartą pareiškė 

kad jis po ta rezoliucija nebu
vo pasirašęs, ir kad dabar jai 
visai pasipriešina.

Kiekvienas delegatas šaukta 
išeilės atsistoti ir pasisakyti ar 
jis nori tą rezoliuciją priimti 
ir balsuoja už ją, ar prieš. Pa
daryta patvarkymas ir tiems 
kurie nenori balsuoti nei už nei 
prieš.

Balsavimų pasekmės buvo to
kios :

Už rezoliuciją 93
prieš ją 90
nei už nei prieš 1G
Tokiu budu iš 209 delegatų 

raudonųjų rezoliuciją parėmė 
tik 93 balsai. Susilaikė nuo 
pasireiškimo tik tie kurie arba 
nesuprato arba kurie turi ko
kius nors reikalus su dabartinės 
socialistinės Pild. Tarybos na
riais ir bijo patekti jų nemalo
nei.

Tautininkai-sandariečiai šiuo 
atveju išėjo moraliais laimėto
jais.

KITI SVARSTYMAI
Toliau sekė kiti svarstymai, 

bet ir juos seimo pirmininkas 
varė lyg per kokią mašiną, ne
norėdamas leisti priešingiems 
išsižioti. Vienu klausimu — 
kurį iškėlė Pennsylvanijos de
legatai sąryšyje su lėšomis iš
kėlimo bylos prieš anuo metu 
socialistų sumanymą kelti SLA. 
centrą į Pittsburghą — pirmi
ninkas pervarė dalyką savaip ir 
vėl neduoda niekam balso pa
aiškinti. Vienas delegatas pa
kėlė nemažesni trukšmą negu 
pirmiau buvo pakeltas visų de! 
tos rezoliucijos. Bagočius rei
kalavo kad seimo maršalka tą 
delegatą ir nuramintų ir iš sa
lės išmestų, tačiau maršalka 
atsisakė tai padaryti. Kada 
Bagočius pagrąsino maršalkai 
pakeitimu kito jo vieton, mar
šalka riktelėjo, Gohet, pakeisk! 
ir nuėjo sau šalin nuo trukšmą 
keliančio delegato.

Adv. Bradchuliui, kuris visą 
seimą mokino Bagočių pirmi
ninkauti, vėl prisiėjo pasakyt 
pirmininkui kas daryti. .. .

Po to sekė įvairų komisijų 
kaštų apmokėjimo tarimai.

Įsitėmytina kad Sveikatos 
komisija, kurios raportą Dr. J. 
T. Vitkus patiekė visai “kudą”, 
tik keliomis eilutėmis ir keliais 
žodžiais, už savo pasitarnavi- 
mą Susivienijimui, už rašymą 
ir surinkimą straipsnių sveika
tos klausimais, patiekė labai 
riebią — tikrai daktarišką — 
sąskaitą: reikalavo net $400!

Apkalbant, daktarai ir bėda
vojo, ir aimanavo ir derėjosi, 
ir gabaus seimas sutiko išmo
kėti jiems $300.

Tai tau ir “visuomenės dar
buotojai”. .. . šiaip darbuoto
jai dirba iš pasišventimo, o 
musų profesionalai — tik už 
pinigus.

KUR GUGIO “DOVANA”?
Seime niekas nepaklausė ir 

niekas nepaaiškino kur randasi 
tie tūkstančiai dolarių kuriuos 
SLA. iždininkas Gugis praeitą 
žiemą “padovanojo” Susivieni
jimui, rodos Našlių ir Našlai
čių fondui, iš SLA. paėmęs už 
paskolų forklozavimus. .. .
PASKUTINĖ SEIMO DIENA 

BIRŽELIO 27
Šiandien po delegatų vardo- 

šaukio paaiškėjo kad seime li
ko jau 170 delegatų, apie 40 
delegatų išsiskubino namon — 
ypač tokių kurie buvo tik penk
tadieniui atvažiavę, redakto
riaus rinkimams ir kitiems ša
liškiems reikalams pravaryti. 
Raudonajam frontui negalbėjo 
nei tokių delegatų sukvietimas5, 
jie prieš tautininkus pralaimė
jo-

Tarp naujų įnešimų seimui 
buvo sekanti:

Rinkti Pildomąją Tarybą ke
turiems metams, vietoje dviem.

Atmestas, del to kad nesusida-1 
rys už tą įnešimą du trečdaliai‘ 
balsų.

Kitas įnešimas buvo gana, 
keistokas tai kad kandidatams 
į SLA. Pildomąją Tarybą nebū
tų leista agituotis už save ki
tuose laikraščiuose, kaip tik 
kartą patalpinus “Tėvynėj” ne
ilgą straipsnelį suminėjantį jo 
kvalifikacijas. Atmestas. De
mokratinėje gadynėje tokį da
lyką sugalvoję įnešėjai turėjo 
mintyje gana despotišką dikta
torišką užmačią: Nariui ap
siėmus kandidatuoti į kokią 
nors SLA. Pild. Taryboje vietą, 
jeigu kas apie tą kandidatą pa
šalinėje spaudoje parašytų, tai 
esanti Pild. Taryba gali primes
ti tą paršymą pačiam kandida
tui ir išmesti jį iš kandidatų 
skaičiaus ir patys amžinai sė
dėtų valdyboje.

Buvo pakelta klausimas apie 
tuos ekstra uždėtus nariams 5c 
mokesčių. Bet prezidentui Ba- 
gočiui pabėdavojus, jie palikta 
ant toliau, su tuo supratimu 
kad bus sulaikyta jų rinkimas 
kaip tik pasirodys pinigų gana. 
Bet to gal jau nesulauksim.

SLA. Jubilėjinis Vajus pra
tęsta iki pabaigai šių metų. — 
Taigi gera proga neprigulin- 
tiems prie SLA. dabar prisira
šyti už nupigintą Įstojimo mo
kestį.

Nutarta ir pavesta Jaunulių 
Komisijai rasti budus įvesti ir 
išjudinti SLA. narių tarpe jau
nimo sporto reikalą.

Sekė Pildomosios Tarybos 
prisaikdinimas, ką atlikti pa
kviesta Adv. Bradchulis, SLA. 
veteranas.

Mirusių SLA. narių pagerbi
mui seimo pirmininkas paskel
bė vieną minutą tylos, delega
tams sustojus.

Pranešta kad laiškais aukų į 
seimą, įvairiems fondams, su- 
siųsta $101.01.

Po šito, eita -prie seimo už
darymo. Prezidentas Bagočius 
pasakė trumpą kalbą, paskui 
pavedė tvarką vietos seimo ren
gimo komisijos pirmininkui P. 
L žiūrini, kuris paačiavo dele
gatams ir vietos seimo rengimo 
komisijai, ir pakvietė sugiedo
ti Lietuvos ir Amerikos himnus 
Rockfordo kvartetą, pianu vedė 
Adv. A. A. Olis. Tuomi seimas 
ir užsibaigė apie 2 vai. po pie
tų.

Pastabos prie SLA.
Seimo

Raudonasis frontas atvažia
vo į SLA. seimą viską laimėti: 
jie buvo pasiryžę tautininkus- 
sandariečius nustumti į šalį ir 
patys galutinai užviešpatauti 
Susivienijime. Tuo tikslu jie 
sušaukė net savo bendrą, “kon
gresą” pirm SLA. seimo, ir net 
SLA. Prezidentas Bagočius ra
gino SLA. kuopas ir seimo de
legatus dalyvauti tame “kon
grese”. Tačiau iš tų didelių 
pastangų išėjo tik mažas piššš, 
lyg šlapio degtuko.

Jų pastangos prieš tautinin
kus tik privertė labiau tauti
ninkus ir sandariečius konsoli
duotis ir ’bendriau dirbti prieš 
viską apžioti norinčius raudo
nuosius.

Trys svarbus jų pralaimėji
mo punktai yra šie:

Nepajiegimas išmesti dabar
tinio “Tėvynės” redaktoriaus ir 
įstatyti savo;

Pralaimėjimas sekančio sei-( 
mo vietos klausimu, kas butų 
reiškę Chiagos socialistams ir 
finansiškos naudos ir savo de
legatų didumos suvežimą;

Nepervarymas tos šlykščios 
rezoliucijos prieš Lietuvos vy-i 
riausybę.

į PARSIDUODA ŪKĖ 
Parduodu 440 akrų žemės ūkį 
su gerom ganyklom! gera dir
bama žeme, už $3,000. Ran
dasi prie upės kranto. Parsi- 
duos lengvom sąlygom. Kreip
tis šiuo antrašu:

A. Easinevičius 
Karlsruche, N. Dak.

BRONĖ DRANGELIE- 
NĖ-DARLYS IŠVY-

KO LIETUVON
Chicago. — Po sunkių ope

ros ir koncertų gastrolių šį se
zoną, dainininkė Bronė Dran- 
gelienė-Darlys ir jos sesuo, po
ni Vanda Petrulienė, Birželio 28 
d. apleido Chicagą ir Liepos 1 
laivu “Gripsholm” išvyko ato
stogauti Europon.

Abi jos, pasisvečiavusios Lie
tuvoje apie šešias savaites, iš
vyks iš ten ir aplankys Švedi
ją, Vokietiją, ypatingai Salz- 
bergą, kur dalyvaus Muzikos 
šventėje, Prancūziją ir Angli
ją. Mano gryžti į Ameriką 
Spalių mėnesį, nes Lapkričio m. 
dainininkė Drangelienė - Darlys 
pradės darbuotis operoje.

Visi draugai ir draugės po
niai Drangelienei-Darlys ir po
niai Petrulienei linki laimingos 
ir linksmos kelionės. Kor.

BALTIMORE, MD.

TRUMPOS ŽINIOS

Birželio 14 d. įvyko Ameri- 
kcnų-Lietuvių Atletų Klubo 
piknikas Deks Grove, kur da
lyvavo tūkstantis žmonių. Kre
ditas už tokį dideli pikniką pri
klauso darbščiam komitetui, o 
labiausia Juozui Aleknavičiui, 
K. Kučauskui, P. Kelly, Alenc- 
kui ir kitiems, kurie taip sun
kiai darbavosi.

Atletų klubas gyvuoja jau 
suvirš 20 metų; turi nuosavą 
namą su visais parankamais, 
šis klubas gal but vienas iš ge
riausia gyvuojančių musų or
ganizacijų. šymet klubo pir
mininku yra p. Alendkas, o gas- 
padorium Matas Butkus. Pa
tartina jauniems ir suauges- 
niems vyrams prie šio klubo 
prisirašyti, nes tai yra viena 
įstaiga kuri Besimaišo politiko
je, veikia bepartiviškai.

Birželio 11 d. Lietuvių Salės 
bendrovės direktoriai laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą, kuria
me salės pirmininkas p. Wei- 
sengoff tapo prašalintas iš pir
mininko pareigų, jo vieton iš
rinktas Adv. Laukaitis. Dau
gelis Lietuvių apgailauja seno
jo pirmininko, nes jis buvo ge
ras ir darbštus žmogus ir ne
sigailėdavo savo dolarių pralei
sti šioje salėje. Prašalinimui 
priežastis buvo labai maža. At
eitis parodys kaip naujas pir
mininkas ves salės reikalus ir 
visą biznį sutvarkys.

Liepos 8 d. Lietuvių Demo- 
1 kratų klubas, po vadovyste S. 
Janušo, surengė “Moonlight” 
ekskursiją ant naujo laivo “Di
xie”.

Birželio 13 d. p. Jule Raste
nienė išvažiavo porai savaičių 
pasisvečiuoti pas savo vyrą ir 
tėvus Clevelande ir dalyvauti 
SLA. seime. J. J. S.

DR. ŠLIUPO PRAKALBOS. 
Birželio 26 d., Lietuvių salėje 
buvo surengta Dr. J. šliupui 
prakalbos, į kurias atsilankė 
apie keturi šimtai žmonių. Dr. 
šliupas daug ko įdomaus papa
sakojo apie dabartinį Lietuvos 
žmonių gyvenimą ir jų kultū
rišką stovį. Nurodė kad Lietu
vos žmonės eina pirmyn apšvie
toje ir visame gyvenime. Jis 
smerkė kai kuriuos Lietuvos 
kunigus, kurie kišasi į politiką 
ir daro netvarką šalyje. Pri
minė kad šiandien Lietuvoje 
kai kurie valdininkai net kuni
gų bijosi. Toliau Dr. šliupas 
kalbėjo apie Etinės Kultūros 
Draugijos reikalus ir jos svar
bą. Pertraukoje parinkta au
kų tai draugijai, viso surinkta 
5.40.81, iš jų apmokėta lėšos ir 
liko $24, kurie perduota Dr J. 
šliupui. Prie to dar užprenu
meruota “Laisvos Minties” už 
$21.-

Po prakalbų, p. Lazauskienės 
namuose buvo surengta svečiui 

1 pagerbti vakarienė, kurioje da- 
i lyvavo keletas pažymių žmo-

Rimšos Kurinių Paroda Detroite
Detroito Lietuviams netikė

tai ir greitomis, bus atidaryta 
žyimaus Lietuvos skulptoriaus- 
dailininko Petro Rimšos kuri
nių paroda. Parodla įrengiama 
miesto centre, Gordon Beer Art 
Gallery, 39 E. Adams avė., prie 
Circuit Parko. Prasidės pirma
dienį, Liepos 13 d., ir tęsis per 
dvi savaites, iki Liepos 27 d. 
Parodos galerija atdara nuo 10 
lyto iki 5 po pietų, ir įžanga 
bus nemokamai.

Mokytojai Birutai Smailytei 
pasisekė sudominti skulptoriaus 
P. Rimšos kūryba net tokius 
Detroito žmones kaip Gordon 
Beer ir Mr. Burroughs, kuris 
yra prezidentas Burrough Ad
ding Machine Co., milijonierius 
meno mėgėjas, direktorius De
troit Art Institute. šie gar
bingi Detroito piliečiai pasiža
dėjo būti P. Rimšos kurinių 
parodos rėmėjais. Pasiremiant 
šių žmonių autoritetu mes pil
nai pasitikime kad musų tau
tiečiui pasiseks savo kūryba 
sudominti Detroito šviesuome
nės sluogsnius ir gauti pripa
žinimą savo kuriniams atitin
kamo kredito.

Vietos Lietuviai nepraleiskit 
šią gražią progą aplankyti ir 
pasigerėti kiltadvasio Lietuvio 
kūrėjo darbais. Labiausia pa
tartina kad lankytųsi mokyklas 
einantis jaunimas. Artistas P. 
Rimša labai gabiai meka išaiš

kinti paslėptas šaltamp metale 
savo didžias dejas ir sudomin
ti meno ir grožio darbais.

Pirmadienį. Liepos 13 d., 11 
vai. ryto, bus iškilmingas ir 
oficialis ^parodos atidarymas, 
dalyvaus daug žymių Ameriko
nų tose ceremonijose, todėl pa
tartina kad ir vietos Lietuviai 
į atidarymo iškilmes susirink
tų kuoskaitlingiausia. padary
mui svetimtaučiams gero įspū
džio, kad iš to pasiliktų ąpie 
Lietuvius gera nuomonė ir su
pratimas jog Lietuviai yra kul
tūringi žmonės. F. Motuzas.

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš New Yorko

nių. Dr. šliupas buvo labai 
patenkintas tokiu puikiu Balti- 
moriečių priėmimu.

Prie viso to surengimo dar
bavosi : Matulauskas, P. P. Ja
ras, S. Janušas, S. Butkus, A. 
Janulaitis, E. Lazauskienė, O. 
žiuliutė, J. Skorka ir keletas 
kitų. S. Janušas.

Gripsholm .......................... Liepos 25
Kungsholm .................. Rugpjūčio 18
Drottningholm Rugp. 27
Gripsholm ...................... Rugsėjo 5
Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių, agentai ir visos Švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center. N. Y. City

,0 CEDAR POINT
ON LAKE ERIE

JUNE 13th TO SEPTEMBER 7th
Finest Bathing Beach in the Work!. 
Largest Hotels on the Great Lakes 

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

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

SEND FOR FOLDER
'Reached by rad, interurban or busses to Sandusky; 

or by auto, Ohio Route 2, U. S. G, or by steamer.

\ . Rn.-rk ling.Co.. Sandusky, O.

7DIENOS | LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais laivais

CO LUMBUS
HANSA ~ DEUTSCHLAND
HAMBURG ~ NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo. I

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arbaHAMBURG - AMERICAN LINE ,NORTH GERMAN LLOYDŠ
1430 Euclid Avenue Cleveland, Ohio M

EKSKURSIJA

I LIETUVA
Dideliu ir populiariu garlaiviu

Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 2 1 , 1936
Į KLAIPĖDĄ (per Rotterdam^) 

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kreipkitės į:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
. J. AMBRAZIEJUS
8 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon St., Worcester, Mass.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Muss.

“DIRVA”
6820 Superior Ave., Cleveland, O.

P. MOLIS
1730—24th St., Detroit, Mich.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,Chicago,

J. SEKYS
4 33 Park St., Hartford, Conn.

A. S. TREMOKAS
197 Adams St., Newark, N. J. 

A. VA RAŠIUS
1200 Carson St..

S.S. Pittsburgh, Pa.
VIENYBE TRAVEL BUREAU

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
C. J. WASHNER

1921 Carson St.
S.S. Pittsburgh, Pa.

HOLLAND-AMERICA LINE



“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione _ —

SKANDINAVIJOJE SB
„ „ _ . ' Gryžtant iš Pasaulio Lietuviu Kongreso NJK. S. Karpius -

, (Tęsinys iš pereito num.)

SKANSEN — GYVAS ŠIAURĖS MUZE.TUS 
APIE ŠERNUS IR TAURUS

RUGSĖJO 13, Stockholmas. — Vaikščiojant 
po Nordiska Museet mačiau ir Įvairių Švedijos 
sričių žmonių rūbų pavyzdžius. Išstatyta tiesiog 
aprengti dirbtiniai vyrai ir moterys ir prie jų 
pažymėta kokios provincijos tos rūbų mados. 
Pasirodo kad Švedijos žmonės dėvėjo, ir dabar 
dėvi, rubus taip pat skirtingus kaip Lietuvoje 
Dzūkai, žemaičiai, Aukštaičiai tarp savęs. Ko
dėl tai, kiekvienoje kad ir mažoje tautoje yra 
dar pasidalinimas, ir jų ne tik kalba bet ir ru
bai skiriasi.

Skani jos, paveizdan, pietinės Švedijos dalies, 
žmonių butą jau ir praeityje kultūringesnių ir 
turtingesnių, kas matyt iš jų rūbų: jie dėvėjo 
labai margus audinius, ypač moterys, su bliz
gučiais sidabro ir kitokio metalo, pagražinimais 
iš akmenėlių ir spalvuoto stiklo. Vienas mote
riškas pavidalas ypač atkreipė mano dėmesį — 
tai moteriška prijuostė, kurios audimo marginis 
buvo lygiai toks pat koki Kaune pirkau parsi
vežti Į Ameriką siuvimui Lietuviškų tautiškų si
jonų! Pas švedus tas marginis jau senai stovi 
muzejuje, o Lietuvoje tik dabar taip audžia ir 
siuva sijonus. Tą matant ir žinant, išeina kad 
negalima nustatyt tikrai koks marginis yra gry
nai Lietuviškas, koks ne. Lietuviškų lininių au
dinių marginiai arba “raštas” gal bus savotiš
ki, tačiau nesu apsipažinęs su Slavų kaimynų 
audinių “raštu”, gal ten vartoja tokį pat “raš-' 
tą” kaip ir Lietuvos audėjos.

Namų baldus švdai mėgo margus, įvairiai 
išpjaustytus ir dažytus skaidriais dažais, savo 
pačių darbo.

švedai savo praeities gyvenimo liekanas tu
ri gražiai sugrupavę ir padėję j didelius muze- 
jus, Lietuvoje gi kiek žinom, tokios liekanos iš
mėtytos po paskirų miestelių muzejėlius ir to
dėl nesudaro Įspūdžio ir nėra kaip iš jų kas 
nors patirti ir pažinti.

Tačiau 'kaip žinoma, tuomi jau rūpinamasi 
ir 'Lietuvoje, tie dalykai surankiojami, nepražu- 
domi ir nesunaikinami. Kaip tik laikas ir lėšos 
leis, įsteigs ir tam reikalingą muzejų ir viską 
suveš į vieną pastogę.

SKANSEN — ši vieta yra tai gyvas Skan
dinavijos krašto muzejus, kur telpa paukščiai, 
gyviai, žvėrys, na ir prie to gyvenami namai at
gabenti iš paskirų šalies daliuj ir sustatyti taip 
kaip jie buvo originaliai pastatydinti, su visais 
įrengimais ir viskuo. Net kiekvienos Švedijos 
provincijos moterys savo srities tautiniais ru
bais įsirengusios apie savo skyrius vaikšto gy
vos — aname muzejuje mačiau tik jų pavidalus.

šis Skansen muzejus-parkas randasi ant tos 
pačios salos kaip ir Nordiska Museet, tik užima 
labai daug vietos ir įtaisytas ant uoluotos salos 
dalies. Ineiti į Skansen reikia arba lipant į sta
tų kalną pėkščiam arba tam tikru įtaisytu elek
trišku eskalatorium. Ineinant reikia mokėti ne
didelis įžangos mokestis. Užlipus ant viršūnės, 
aplinkui matai visą miestą ir jo priedus gulin
čius ant didesnių ir mažesnių salų.

Ant viršūnės to kalno dar yra išmūrytas 
labai aukštas bokštas, į kurį įkelia keltuvas, na 
ir iš ten tai jau viskas kas Stockholmo srityje 
yra galima matyti.

Ta akmens sala apaugus medžiais ir krū
mais, ir jos krantai vietomis taip status kad už
tverti vielų tvoromis, kad žmonės nenukristų.

Labai esu patenkintas kad į šią salą atsi
lankiau — gavau susipažinti, taip sakant akis į 
akį su tais gyviais ir žvėrimis kurie žinomi ir 
mums Lietuviams ir kuriuos aš savo istorinėse 
apysakose aprašau, bet jų nebuvau matęs.

Meškų-lokių, vilkų, lapių ir briedžių galima 
matyti Amerikos zoologiškuose parkuose, ir tie 
žvėrys nėra tokia įdomybė, tačiau šernų, taurų 
arba miškinių bulių ir keleto rūšių šiaurės girių 
paukščių visai nebuvau matęs.

Specialį dėmesį atkreipiau į šernus — lau
kinius ar girinius paršus, kurie Lietuvių pasa
kose ir istorijoje užima įžymią vietą. Jie kriuk
si kaip naminiai didieji paršai, ir šeriami bulvė
mis. Seni šernai patinai turi dvi ilgas ręstas 
iltis, kurios reikalingos ginantis nuo užpuolikų 
žvėrių: šernai neturi kitokio apsigynimo kaip 
tik tas iltis, kuriomis stengiasi perrėžti juos už
puolusių žvėrių šonus. Šnervėmis-snukiais jie 
knisasi sau maistą. Jų snukiai ilgoki, dideli ir 
stiprus, kaktos tvirtos, ausys diktokos, apžėlu
sios juodais plaukais. Jie patys apaugę tamiai

rudais-juodais šeriais. Snukio nepatėmijus, pa
mačius krūmuose šerną iš užpakalio palaikytum 
šiaip dideliu žvėrių. Kita veislė šernų yra ru- 
desnė. Kojos jų visų tokios kaip paršų, bet juo
dos. šernai su savo užpuolikais kovoja ne pa- 
salingūmu, kaip draskantieji žvėrys, bet savo 
didele spėka ir smarkumu.

Apie taurus arba Stumbrius čia būdamas 
visai nepamaniau ir bučiau gal likęs jų nematęs, 
bet pažvelgęs į to parko keliarodį, kuris randasi 
daugelyje vietų ir nurodo kur kokių žvėrių ar 
gyvūnų ar paukščių randasi, net nupiešta jų 
atvaizdai, netyčia pamačiau piešinyje ir tuos I 
man labai reikalingus gyvūnus. Taurai nėra 
žvėrys, bet giriniai gyvūnai, panašus ir gimi
ningi naminiams buliams, kaip ir šernai pana
šus ir giminingi naminiams paršams.

Skansene yra įrengta ir kavinės, kur apsi- 
vaikščiojęs ir išalkęs, prisėdau užkąsti. Patar
nautojos, tautiniuose rūbuose, ateidamos atne
ša spausdintą spalvuotą kortą įvairių pavidalų 
pyragaičių kokių jos turi, iš paveiksluko pasi
renki kokį nori, koks patinka, ir nesusikalbėda
mas gali pavalgyt.

TAURAI. Pasiryžau neiti iš parko iki ne
pamatysiu to garsaus girių buliaus ar jaučio, 
nors jau buvau viską apvaikščiojęs ir žadėjau 
eiti atgal j miestą.

Valio! Štai ir taurai! Darže aptvertame 
paprasta Lietuviška aukšta tvora, yra trys tau
rai: dvi patelės ir vienas bulius. Patelės men
kesnės iš sprando ir ragų, bet pats bulius — 
oho! Jo ragai stori, skėsti ir į viršų riesti, pa
telių ragai taip pat, bet menkesni. Visų spran
dai stori, kaktos ir pakaklės arba krutinės iki 
priešakinio tarpkojo apžėlę, gauroti. Akys jų 
tokios gyvos, didelės, bet jie neišrodo pavojin
gi, ir kovoja su savo užpuolikais naudodami ra
gus. Minta šienu ir žole, bet lauke ant tvoros 
priversta jiems šviežiai nukirstų gluosnių šakų, 
kurių jie nuėda ir lapus ir net žievę nugraužia. 
Už namines karves ar bulius taurai yra aukštes
ni, plonesnio kūno ir ilgesnių, greitų atletišku 
kojų — taip kad juos pavyti medžioklėje reikia 
būti greitam. Nuo žmonių ir šiaip užpuolikų jie 
bėga, bet užklupti ir susidūrę su pavojus ginasi 
savo smarkumu, spėka, vartodami ragus. Tokį 
gyvulį medžioklėje nukauti laike sau garbe se
novės Lietuvių kunigaikščiai, kada dar paraku 
nešaudyta. Amerikoje esanti ir baigiami išnyk
ti bizonai, laukiniai jaučiai, yra už šiuos taurus 
sunkesni, žemesni ir gaurotesni, ir ne tokie gra
žus kaip taurai. Taurų spalva yra ruda, arba 
“žala”, kaip .Lietuvoje vadina tos spalvos jau
čius.

Apie meškas, vilkus, lapes, briedžius, elnius 
ir kitus smulkiau nerašysiu, nes juos ir patys 
gerai pažystat ir galit prisižiūrėti Amerikos žvė
rynuose. Apie meškas tiek pasakysiu: jų čia 
mačiau trijų veislių: baltas vandenines iš šiau
rės ; rudas medines, ir tamsias dideles — kožna 
veislė paskirai laikoma, nes jos greit tarp savęs 
susiėstų. Meškos iš visų žvėrių ypatingiausios 
tuomi kad jos kuo nors užsiima, nuolat ką nors 
veikia, dirba, juda, kruta, žaidžia, lyg pasamdy
tos žmones linksminti, nors ištikro jos yra plėš
rus žvėrys. Joms net sūpynės įtaisytos ir jos 
jomis naudojasi kaip maži vaikai. Vandeninės 
meškos mėgsta po vandenį nardytis ir tą atlie
ka gabiau negu žmonės — ir žaidžia vandenyje 
vienos su kitomis taip lyg jaunos porelės, vyrai 
su panelėmis, nuėję į mažą maudymosi vietą, 
vieni kitų arti būdami vandenyje žaistų.

Kiti visi žvėrys — vilkai, katės, lapės, ir 
gyvuliai: taurai, briedžiai, elniai neturi jokio 
užsiėmimo, slapminėja sau arba guli, lyg gai
laudami savo belaisvio likimo.

Apvaikščiojęs daug ką to Skansen parko, 
ėjau pasilsėsi. Atsisėdau aukštame krante sa
los iš tos pusės nuo kur matyt ta dalis miesto 
kur randasi Lietuvos Pasiuntinybė. Tame kraš
te išstatyta dideli gyvenami namai-apartmentai 
po 8 aukštus. Ten už tų namų ir baigiasi ryti
nė miesto siena. Ten randasi kareivinės, kaip 
jau minėjau, o į rytus tęsiantisis didelis plotas 
lauko, toliau pušynas — visas vaizdas kaip prie 
Alytaus kareivinių, ir čia matėsi kareiviai po 
lauką vedžiojami, pušyne šaudo, manevruoja.

Pats miestas Stockholmas užsislėpęs nuo 
Baltijos juros už daugybės salų ir salelių, kurios 
visos akmeninės, aukštos, stiprios. Senesniais 
laikais, kuomet dar nevartota kariškų lėktuvų, 
Stockholmą pasiekti nebuvo galima jokiam prie
šų kariškam laivui, nes tos akmeninės salos vi
sos tarnavo gamtiškomis tvirtovėmis. Dabar

galima miestą užpulti iš oro, bet iš tų kalnų la
bai patogu į lėktuvus šaudyti, ir ant jų nėra 
kur lėktuvui nusileisti.

Senovės švedai, kada čia sostinę steigė, pa
sirinko labai gerą vietą. Pats miestas guli ant 
vienos salos ir ant žemyno skersai pertaką nuo 
tos salos. Miestas turi puikų lėkštų plotą, be 
trukdančių akmenynų, kurių toje srityje gal ne
buvo, o kurie buvo menkesni, nuplaišyti, nuskal
dyti ir plotas išlyginta. Tik vienoje vietoje pa
čiame miesto biznio centre randasi didelis kriau- 
šas akmenynų, kuris tinkamai apskaldytas, šo
nais apstatyta dieliais namais, o kur eina gatvė 
ten perkirsta švarpa, virš jos eina tiltas. Kito
se dalyse kur yra tokios akmens-uolos kupros, 
jos paverstos parkais. Ant jų auga medžiai. 
Iš jų viršaus plačiai aplinkui matosi.

Dar senesnė senovės švedų vikingų sosti
nė, Uppsala, mano aprašyta apysakoje “Balti
jos Aras”, radosi dar toliau nuo Baltijos juros— 
dar visa diena kelio į šiaurės vakarus nuo Stock
holmo senovės budu keliaujant — valtimis ir

pėkščia. Ten tai buvo daugiau slėpimosi vieta 
plėšriųjų vikingų, kur juos pasivyti ir užpulti 
buvo sunku surasti.

Aplankius Skanseną ir gryžus į miestą, apie 
7 valandą vakaro, pradėjo lyti.

MILŽINAI. Reikia pastebėti apie Stockhol
mo žmones: jie čia pastebėtinai dideli, aukšti, 
atitinka senovės vikingų galiūnams. Visai nie
ko nepaprasto matyt po vieną, du ir net tris pa
gret švedus einant, po arti septynių pėdų auk
ščio. Kažin kodėl Lietuviai ir žemaičiai išsigi
mė iš pasakiškų milžinų, nes Lietuvoje bendrai 
žmonės yra mažo ūgio ir ne taip jau tvirto su
dėjimo.

Valgyklose Stockholme, kaip ir Kaune — ir 
taip rodos visoje Europoje — patarnautojai ar 
patarnautojos visai nepaiso ar valgytojas turi 
kur skubintis. Viską palengva atnešinėja, o 
dar blogiau tai kaip pavalgęs nori išeiti, niekas 
neateina paimt pinigus.

(Bus daugiau)

sakyti kas butų gera konstitu
cijoje, kas ne; Mums tik sma
gu atžymėti kad nei Lietuvių, 
nei Latvių, ne Estų dabartiniai 
politikos ir valstybės vadai ne
išsižada demokratijos — reiš
kia, tautos valios, tik jieško 
patogiausių būdų tai valiai tei
singai pasireikšti, kad pagrin
diniai tautos laisvės reikalai 
nenukentėtų.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

^NESENAI pabaigta Lenki
jos nazių byla prašosi palygin
ti su panašia byla Lietuvoje. 
Nazių tikslai pasirodo tie patys 
— ruošti dirvą smurto keliu 
Vokietijai atgal sugrąžinti jos 
valdžioje pirm 1914 metų bu
vusias sritis. Lenkai, kaip 
Lietuviai, buvo priversti įsikiš
ti ir išdavikišką darbą teismu 
sustabdyti. Lenkų byloje bu
vo areštuota 140, ir nuteista 
arti šimto. Vadai gavo po 10 
metų kalėjimo. Du jie kalėji
me pasikorė.

Jie ruošė dirvą atplėšti Sile
ziją nuo Lenkijos 1937 metais, 
kada baigiasi laikas ypatingos 
tam kraštui po karo suteiktos 
autonomijos. Vokietijoje, šios 
bylos metu viešpatavo kapų ty
la. O kiek trukšmo buvo kel
ta kada Klaipėdiškiai buvo tei
siami! Mat, Lenkai ir Vokie
čiai dabar, bent svieto akims, 
“draugai”.

^LIETUVIŲ įtaka Klaipėdos 
krašte nuolat auga. Gegužės 
pabaigoje įvyko rinkimai Klai
pėdos miesto seimelio, arba ta
rybos. Vokiškai nusiteikę spar
nai pasilaikė savo 25 vietas, 
bet Lietuvių atstovų skaičius 
pašoko nuo 10 iki 13. Išrinkta 
vienas socialistas- ir vienas ko
munistas. Nėra abejojimo, jei

tik iš Vokietijos nebūtų propa
gandinės paramos, Klaipėdos 
kraštas ramiu budu kultūriškai 
ir politiškai sukulturėtų, ir pra
nyktų visos neramybių priežas
tys šiame Rytų Europos kam
pe.

savo politiškais pamokslais Lie
tuvos vidaus santvarkom Mes 
Pabaltijo valstybų gyvenimo 
sąlygose negyvename ir savo 
kailių patyrimu negalime pa-

I EVA’S 1
❖ Dry Cleaning :Į: 
t Senas Drapanas padarom * 
J kaip naujas, išvalom ir •> 
j sutaisom. £
$ Vyriški Siutai ir Topcoats 
J išvalyti, suprosyti už 85c. ? 
Ž Moteriškos dresės — 95c. f A -j*
į EVA PETRAITIS J 
į 6702 Superior Ave. ?
’į Telef. IIEnderson 5699
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“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

flAPIE BYLAS kalbant, ir 
Lietuvos kaimynė Estija turėjo 
didelę politinę bylą, kurios iš
davoje 140 taip vadinamų “fa
šistų’’ gavo kalėjimo, nes Gruo
džio 8-tą, sakoma, ruošė nu
versti Estijos valdžią. Devyni 
vadai gavo po 20 metų kalėji
mo. Kiti, taip pat, susilaukė 
ne trumpų kalėjimo bausmių. 
Teisme buvo įrodyta Estijos 
fašistų ryšiai su Suomių, o per 
šiuos su Vokiečių naziais.

Demokratiniai Estijos sluog- 
smai mano, vyriausius vadus 
ilgam laikui į kalėjimą pasodi
nus^ vidinių smurtų pavojus su
mažintas, ir galima bus ramiai 
eiti konstituciją reformuoti, 
šitokiai reformai, Vasario mė
nesį balsavimais pritarė- 76-tas 
piliečių nuošimtis.

^KONSTITUCIJA norima re
formuoti ir Latvijoje. Tas' ro
do kad po karo, be gilaus ap. 
svarstymo, priimtos knstituci- 
jos netiko nei Lietuvai, nei Lat
vijai, nei Estijai. Gyvenimas 
pnverte jieskotis konstituciniu 
refonny. Todėl ]abai rimtai 
tie Amerikos Lietuviai elgiasi 
kurie ragina nelysti mums su

Ji padii bta patarnavimui_ ta
Tai nosis naujienoms. Naujienoms’ka 
norit išgirst apie draugus, .gimines ’ 
pažystamus Telefonas patieks jums 
zimas apie Įvykius j„sų pačiu 
je—padarys jūsų kasdienini ‘ J/ , 
mą jdomesniu. Kam būti be j„ > ’ 
met jis tiek mažai kaštuoja W

TIK SUJUNGK
ELECTRIC ROAS ER 

ir virk 
VEŠIOJE VIRTUWEJE!

Lengva yra turėti vėsią virtuvę ir paga
minti skanius, sveikus valgius. Sujungk 
Elektrišką Roasterį ir vasaros virimo bė
dos ir rūpesčiai pradings.

Elektriškas Roaster yra kilnojamas, didelis 
pečius—kuris suteikia jums daugybę pato
gumų ką ir Elektriškas Pečius. Juo gali
ma pagamint maistą šeimai iš šešių—mė
są, daržoves, ir pudingą užkandžiui, jeigu 
norima—be nuolatinio saugojimo.

Elektriškas Roaster taip padarytas kad ' 
karštis koncentruojasi tik ant maisto—in- ,f, 
suliavimas sulaiko karštį nuo plitimo P°.™ 
virtuvę kaitinimui kepėjos.

Pasirinkit toki modeli dabar kokis atsako 
jūsų reikalavimams. Kainos yra žemos ir 
operavimo kaštai maži. Sujungk Elektriš
ką Roasterį ir turėsi vėsią virtuvę, ir ska
nų, sveiką maistą, taipgi!

Pamatykit Elektric Roasters 
dabar išstatytus krautuvėse.

THE ELECTRICAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING • 18TH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO • CHERRY 253S
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LENKAMS RŪPESTIS
+--------------------Tautų Sąjungos posėdin, 

Genevoje, atsilankęs Vokie
tis nazių atstovas iš Dan- 
zigo, pasakė jog kalba Vo
kiečių žmonių vardu, ir pa
reikalavo kad Tautų Są
junga atsisakytų nuo viso
kios kontrolės prie Danzi- 
go miesto. Reiškia, Vokie
čiai ji pasiims ir valdys sa
votiškai.

Vokiečių spauda ši Dan- 
zigo nazio žygi priėmė la
bai džiaugsmingai.

Tuo tarpu Lenkija pradė
jo rūpintis kas bus: ji gali 
netekti Danzigo ir teisių 
prie savo naujai išstatyto 
uosto Baltijos pajūryje.

Lenkų gretinimasis, pa
taikavimas ir net susitari
mas su Berlino vyriausybe 
nei kiek jiems gero nedavė. 
Visą Lenkų draugiškumą 
Vokiečiai priėmė ir išnau
dojo, bet kartu varė savo 
užsibrėžimą atimti iš Len
kti Danzigą. Prie to mato
mai prieis greitu laiku — 
Lenkai nei Tautų Sąjunga 
nesulaikys.

Vietoj laižytis prie Vo
kiečių, Lenkai geriau butų 
sustiprinę savo poziciją su
grąžindami Lietuviams Vil
nių ir gaudami Lietuvos ir 
Baltijos valstybių draugin
gumą.

“Dirvos” Korespon
dentams

Susibėgus ■ SLA. seimo ži
nioms, daugelio jūsų prisiųsti 
Redakcijai pranešimai negalėjo 
tilpti praeituose dviejuose nu
meriuose. Kiek galima, pasi
stengsime juos visus sutalpin
ti. “Dirvos” Redakcija.

GARBINGA LIETU
VIO KILMĖ

AR TAI DARBININKU 
GEROVEI? ,

Prancūzijos seiman išrin
kta 72 komunistai atstovai.

Komunistų partija parei
kalavo kad kiekvienas tų 
atstovai mokėtų partijos iž- 
dan dali savo gaunamų pi
nigų, o tik dali sau pasilai
kytų. Atstovai gauna po 
5,000 frankų Į mėnesi. Iš 
jų sau pasilikti atstovui pa
velija tik 1,600 frankų, o li
kusius atiduoti partijos rei
kalams.

Kiek buvo žinoma. Lietu
vos vyskupai ėmė ar ima iš 
kunigų algų dali jų pinigų 
savo partijos reikalams.

Tas parodo kas partijų 
vadams rupi: atstovas turi 
būti griežtas partijos Įran
kis, ne savistovis žmogus, 
kuris galėtų savo geriausiu 
supratimu spręsti savo ša
lies ir žmonių reikalus.

Ir dar jie plačiom bur
nom rėkia apie demokrati
jas, pilietiškas laisves, tei
sių varžymus....

MIRTYS ANT KELIŲ
Kuomet pereitą Kovo m. 

rytinėse valstijose ir Ohio 
upės pakraščiais kilusiuose 
potviniuose žuvo apie 200 
žmonių, tas atsitikimas pa
vadinta didele katastrofa. 
Tačiau, kaip surinktos sta
tistikos rodo, tą pačią sa
vaitę visoje šalyje nuo Įvai
rių nelaimingų atsitikimų 
mirė žmonių septynis kar
tus daugiau.

Bendrai imant, šioje ša
lyje pereitą metą buvo 11 
nelaimingų mirčių kiekvie
ną valandą, arba po 274 ne
laimingas mirtis kasdien, 
tačiau del to niekas perdaug 
nesisieloja.

Prie tų skaitlinių nepri
dėta dar pakęstos kančios, 
liudėsis likusiųjų, piniginiai 
nuostoliai.

Nuo kokių nelaimių mir
štama? Daugiausia paski
rų nelaimingų mirčių paei
na automobilių susimuši
muose. Štai pernai auto
mobilių nelaimės paėmė 37 
tūkstančius gyvasčių. Ne
laimingi atsitikimai namuo
se paėmė 31,500 gyvasčių. 
Po to seka nelaimės dirb
tuvėse, ore ir 11.

Draugija Užsienio Lietu
viams Remtty savo suvažia
vime Kaune, Birželio 7 die
ną, pagamino sekančio tu
rinio raštą Į visame paša il
tyje gyvenančius išeivius 
Lietuvius:

Visuotinis Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti skyrių atsto
vų suvažiavimas Birželio 7 d. 
laikinoj Lietuvos sostinėj Kau
ne kviečia visos pašaiflio Lietu
vius budėti del Lietuvių tautos 
ir valstybės išlaikymo Europos 
žemyne, del Lietuvių tautos 
teisių ir garbingos vietos kul
tūringų tautų šeimynoje. Lie
tuvių tauta yra viena seniau
sių tautų kurias istorija atme
na, del to būti Lietuviu yra di
delė garbė. Lietuvių tauta tiek 
amžių kovojo del savo gyvybės, 
del savo teisių, dėlto, nepriklau
somą gyvenimą atgavus, netu
ri prarasti savo laisvės, bet at
vaduoti dar tai kas Lietuvai 
yra atimta.

Viso pasaulio Lietuviai savo 
tautos šviesios ateities vardan 
kviečiami laikytis savo gražios 
kalbos, Lietuviškos dainos ir 
giesmės, Lietuviškų papročių, 
Lietuviško spausdinto žodžio, 
Lietuviškų draugijų, Lietuviš
kos mokyklos, o savo vaikus 
auklėti atsparios Lietuviškos 
dvasios.

Visų pasaulėžiūrų ir nusista
tymų Lietuviai, visame pasau
lyje išsisklaidę, turi kovoti su 
savo tautiečių nutautimu, ir 
šiais neramiais laikais ypač lai
kytis savos Lietuviškos drau
gės ir vienybės visų bendros 
tėvynės Lietuvos labui ir Lie
tuvių tautos vaikų ir dukterų 
laimei.

Visuotinis DULR suvažiavi
mas siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus Lietuviams išei
viams šiaurės ir Pietų Ameri
koje, Afrikoje, Azijoje, tolimo
je Australijoje ir gyvenantiems 
Europos kraštuose. Kiekvie
nam tautiečiui DULR linki 
mens laimės ir kultūrinės 
žangos.

Suvažiavimo prezidiumas 
sirašė:

MIRĖ ČIČERINAS
Žinios iš Maskvos prane

ša kad ten Liepos 7 d. mirė 
čičerinas, buvęs sovietų už- 
rubežinių reikalų komisi- 
ras. Jis jau buvo 64 metų 
amžiaus.

čičerinas buvo revoliuci- 
jonierius iš carinės Rusijos 
laikų. Jo Įpėdiniu yra da
bartinis komisaras Litvino
vas.

1927 metų nusiginklavimo 
konferencijoje čičerinas iš
kilo kaipo žymus taikos ša
lininkas savo pasiulymu vi
siškai ir greitu laiku sunai
kinti visus turimus karia
vimo pabūklus. Žinoma, nei 
kitos šalys nei Rusija 
nebandė daryti.

Vilkų Lizdas
Gedimino 

Laikų
Vertė A. VĖGĖLĖ

mus, nei iš šio nei iš to se
nis nukalba buk tautinin- 
kai-“fašistai” todėl laimėję 
kad važinėję ir agitaciją va
rę! Senam žmogeliui ir ra- 
zumas veikia iš kito galo: 
iš tautininkų kaip tik nie
kas SLA. reikalais niekur 
nevažinėjo.

Grigaitis, kaip žinantieji 
tikrina, buvo siuntinėjamas 
advokatų dideliais paimtais 
iš SLA. pinigais už SLA. 
narių namų forklozavimą.

'(Tęsinys iš pereito nr.)

XVI.
pasibaigė tie naminiai
nes kunigaikščio pilin

to

per- 
cen-

SAVO DARBUS 
PRIMETA KITIEMS

Visi gerai žino kaip 
eitą žiemą, prieš SLA. 
tro valdybos rinkimus, se
nukas Grigaitis bastėsi po 
Lietuvių kolonijas agituo
damas už socialistų-komu- 
nistų kandidatus ir savo 
draugučius ragindamas vi
somis galėmis važiuoti Į S. 
L. A. seimą. Tačiau dabar, 
ilgame savo editoriale išsi
verkdamas savo pralaimėji-

as-
pa-

pa-

J. Skaizgirys, 
Vanagaitis, 
.lankytė, 
B. Zaleskis, 
Kimbrys.

KATALIKŲ SUSIVIE
NIJIMO VALDYBA

Rymo Ka- 
seimas. 
pildomajin 
šie asme-

Baltutis —

Chicago, Ill. — Liepos 2 d. 
pasibaigė Lietuvių 
talikų Susivienijimo

To Susivienijimo 
komitetan išrinkta 
nys:

Kun. Aleksandras 
dvasios vadas.

Leonardas šimutis — prezi
dentas.

Juozas Venslauskas — vice 
prezidentas.

Juozas šaliunas — sekreto
rius.

Juozas Kvietkauskas — iždi
ninkas.

J. Joneika ir J. Vencius — 
iždo globėjai.

Dr. V. Krikščiūnas, daktaras 
kvotėjas.

BOLŠEVIKAI 
NEIGIA SLA.

SLA. Pild. Tarybos rin
kimų laiku ir seimo laiku, 
musų, raudonukai rodė la
bai didelio “susirūpinimo” 
tautinio Susivienijimo rei
kalais. Po seimo gi, vėl 
neigia musikę organizaciją 
ir kelia Į padanges savąjį 
“darbininkišką” Susivieniji
mą. Štai jų kalba:

“SLA. prospektais mažai kas 
džiaugiasi. Neveizint didelių va
jų, narių skaičius per pastarus 
du metus supiažėjo.

“O su LDS mes einame pir
myn. Po šio vajaus bene turė
sime virš 7,000 narių. Susivie
nijus su APLA narių skaičius 
žymiai paaugs. Finansinis sto
vis irgi geras.’’

Angliakasių unijos prezi
dentas John L. Lewis išei
na atvirai už Prez. Roose- 
veltą ir praneša kad darbi
ninkai prisidės pinigais pa
rėmimui Roose velto jo da
bartiniame rinkimų vajuje.

MYLIU...
(Eilės rašytos 1911 metais) 

Myliu aš tą musų šalį, 
Kur vargeliais surakinta, 
Nors aušrelė rods jau švinta, 
Vis dalios sulaukt negali.'...
Vis vargeliais surakinta, 
Bet graži, nors ir sunykus; 
Mat, kančios skaistus vainikas, 
Kaip aušrelė, mumiems švinta..* *
Myliu Lietuvį artoją, 
Kurs, išalkęs ir sušalęs, 
Del sausos juodos duonelės 
Po pūdymus prakaituoja....
Ir išalkęs ir sušalęs — 
Darbas menką duoda naudą, 
Bet niekuomet jis nerauda, 
Vis stiprus, nors ir be galės.'...* * *
Myliu ramų musų sodžių, 
Ir jo darbą, ir jo vargą, 
Ir tą laiką, javais margą — 
Jį iš kažin kur užuodžiu....
Taip ir kvepia laukužėlis! 
Ogi toji musų pieva!
Gal ir rojuje, pas Dievą, 
Musų pievų žydi gėlės!....•

Į tą lauką, javais margą, 
Platus kelias tiesiai suka, 
Palei kelią Dievo-Muka — 
Ir ji reiškia kančią, vargą....
Oi, ne vien laukan ji suka — 
Eina jis j svečią šąli, 
Kai juo eina mus’ broleliai, 
Tai net verkia Dievo-Muka....
Eina jie į svečią šalį,
Kur buk duonos daugiau yra, — 
Eina moters, eina vyrai, 
Kas tik sveikas, kas tik gali....

Oi, ir čia duonelės yra — 
Tik nėr kam jau arti, sėti, 
Kad į tolimą pasvietį 
Eina musų moters, vyrai....
Jie į tolimą pasvietį, — 
O po dirvas jų apleistas 
Svetimi klajūnai švaistos 
Ima arti, ima sėti....

Myliu aš tą musų šalį, 
Kur vargeliais surakinta, 
Nors aušrelė, rods, jau švinta, 
Vis dalios sulaukt negali....

Lmcty5 G if a.(“Tėvynes Keliais”

Ir gerai kad 
Lietuvių reikalai, 
vėl traukė svečiai.

Nes ne tiktai
no dukterį Aldoną Lenkų kalbos ir papro
čių, bet neužilgo atvyko jau žinomas mums 
Gervardas, Kujavų vyskupas, su dvasiš
kiais, mokinti busimą savo valdovę šven
tojo tikėjimo dėsnių, kuriame darbe daug 
jam padėjo Bernardas.

Niekam jis neišsidavė koki tikėjimą 
jis išpažysta, meldėsi tik tyliai prie Vieš
paties kad duotų jam galės atversti neti
kinčius. Nemažai žmonių jau jis buvo 
slaptai išmokinęs katalikų tikėjimo.

Bemokinant Aldoną ir rengiant ją 
prie krikšto, praslinko visa žiema. Tylu 
ir ramu buvo visoje Lietuvoje.

Kryžiuočiai neužpuldinėjo, nes pešėsi 
su Lenkais už Pajūrio kraštą, kur ir bu
vo užimti. Jie vedė derybas su Čekų ka
ralium apie užpuolimą ant Lenkijos. Lie
tuvos todėl nei nelietė, manydami ateityje 
užgriebti ją.

Taigi per visą žiemą Lietuviai sau ra
miai galėjo sėdėti namie.

Pavasarį iš Lenkijos atvyko nauji 
svečiai. Buvo tai galingi ponai, atvyks
tanti kunigaikščio dukters paimti. Tarp 
jų buvo ir kelios moterys, busimos karalie
nės draugės-patarėjos. Pirmininkavo joms 
Margarieta iš Zabierzovo, labai doringa 
moteriškė, našlė.

Kuomet šita moteriškė atvyko Gedi
mino rumuosna, pastebėjo stovinčią už Al
donos Bogną, sušuko iš džiaugsmo, išties
dama į ją rankas. Bogna pamačius vieš
nią, taip pat prie jos puolė.

Valdovų vaikams susivienijant, atra
do motina dukterį, duktė gi motiną.

Aldona pamačius Bognos džiaugsmą, 
pati linksmai prasijuokė.

Didysai kunigaikštis, ką nors sau ge
ro iš to motinos su dukteria susitikimo 
burdamas, taip pat linksmesnis pasidarė.

Bogna buvo viena iš belaisvių pateku
sių į Lietuvių rankas laike užpuolimo Len
kų žemių.

— Ir daugiau Lenkių motinų atras 
savo vaikus. Aš, Gediminas, Vilniaus, vi
sos Lietuvos ir dalies Rusijos didis kuni
gaikštis, atiduosiu jums drauge su savo 
duktere Aldona visus paimtuosius iš jūsų 
krašto belaisvius! — tarė atvykusiems pa
siuntiniams Gediminas.

Visų galvos nusilenkė prieš Gediminą. 
Gervardas, kujavų vyskupas, savo kara
liaus vardu tarė:

— Musų valdovas, Lenkijos karalius 
Vladislavas labai yra dėkingas Gediminui, 
Didžiam Lietuvos ir dalies Rusijos kuni
gaikščiui, ir nenorėdamas pasilikti skolin
gu, taip pat sugrąžina paimtus nelaisvėn 
Lietuvius. Jau traukia jie Lietuvon ir už 
kelių dienų bus čia, prie galingo Gedimino 
sosto.

Šita žinia akimirksnyje aplėkė visą 
Lietuvą, iš kur pradėjo rinktis Vilniun 
žmonės, laukti atvyktančiųjų iš nelaisvės. 
Džiaugėsi dar žmonės ir todėl kad iš prie
žasties kunigaikščio dukters jungtuvių bus 
iškelta jiems puota.

Karžygiai ir jaunuomenė džiaugėsi 
kad jų valdovas, susitaikęs su Lenkais, už
puls dabar kryžiuočius.

Tik Jonas ir Siaurutis nuliūdę buvo. 
Jonas liuosu laiku vis vaikščiojo pro Per
kūno šventinyčią, prie kurios yra vaidely- 
čių prieglauda, norėdamas . išgirsti savo 
mylimosios balselį. Siaurutis gi, įsimylė
jęs į Bogną, taip pat vis neramus buvo, o 
dabar, sužinojęs kad ji atrado savo moti
ną ir drauge su ja ir Aldona keliauja Len
kijon, dar labiau nulindo. Kas nepersisky- 
rus su Bogna, Siaurutis išsiprašė Aldonos 
biiti jos palydovu.

— Ir tu su mumis keliausi, juk ten 
tavo tėvynė, — tarė Siaurutis Jonui.

Jonas tačiau nieko į tai neatsakė, tik 
pakratė galvą. Ir niekas negalėjo įkalbė
ti jam gryžti tėvynėn.

Kuomet suskaityta Lenkai belaisviai 
kurie turėjo gryžti savo tėvynėn ir nuves
ta jie prie Gedimino, kunigaikštis tarė sto
vinčiam sale jo Jonui:

—. Įv tu Lenkas, turbūt noreli prie sa-

Bogna mokino Gedimi-

• • — . " • ■• Q 'i < 'vųjų? '
r— Gerasai .kunigaikšti, leiskite man 

pasilikti prie Jūsų! — prašė lenkdamas 
galvą Jonas.

.. (Paglostė Gediminas barzdą ir tarė:
— Gerai, pasiliksi.
— Tavo gi draugas iš Vilkų Lizdo, — 

pridūrė Gediminas, — eina kaipo mano 
dukters palydovas, nes traukia jį ten Bog
na, kurią jis pamylėjo. Eik ir tu prie jų, 
ten pamatysi savuosius.

Jonas nuėjo prie Lenkų.
Ten rado Margarietą, iš Zabierzovo, 

vaišinant Siaurutį, busimą savo žentą. 
Kuomet inėjo nedrąsiai Jonas ir atsistojo 
netoli Bognos, jo išbalęs po ligos veidas 
dar labiau darėsi panašus į Siauručio my
limąją.

Pamačius jį Margarieta ištiesė į jį ran
kas, o kiti nežinodami kas su ja darosi, 
kuomet ji šaukė į Dievą ir šventuosius, 
manė kad gal kas ją apkerėjo.

Po trumpos kalbos ir apsakymo apie 
Vilkų Lizdą, ji pažino Jone savo sūnų, ku
rį pirm dvylikos metų buvo paėmę kry
žiuočiai nelaisvėn.

Ir vėl džiaugsmas ir ašaros, kaip ir 
susitikus su Bogna.

Bet ir tai negalėjo priversti Joną gry
žti savo tėvynėn. Pagalios, juk jis liekasi 
prie kunigaikščio, nelengva todėl išprašy
ti ji-

Matydama kad jokiu budu negalima 
įkalbėti jam gryžti tėvynėn, motina tarė:

— Didis kunigaikštis duoda mums sa
vo dukterį, atiduoda tiek belaisvių, teisin
ga todėl kad pasiliktų Lietuvoje vienas, o 
su mumis eitų kitas Vilkų Lizdo auklėti
nis.

Kuomet apdžiuvo keliai, vieškeliu Len
kijos pusėn traukė paskui Gedimino duk
terį žmonių būriai; tokio didelio palydovų 
būrio niekas niekuomet nebuvo matęs: nes 
nes viena karalienė neatnešė tokio kraičio 
kokį atnešė Lenkijai Aldona, Didžio Lie
tuvos kunigaikščio duktė — nes atvedė iš 
nelaisvės 
žmonių.

dvidešimts keturis tūkstančius

(GALAS)
Redakcijos: Ši istorinė apysa-(Nuo

ka buvo perspausdinta tikslu supažindinti 
“Dirvos” skaitytojus su tuo istoriniu fak
tu kad Didžio Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino duktė Aldona nuėjo Lenkams ka
raliauti keliais desėtkais metų pirm Jogai
los nuėjimo Lenkams į žentus. Aldona bu
vo Algirdo ir Kęstučio sesuo, taigi Jogai
los teta. Kaip iš šios apysakos matosi, 
Lenkai turėjo didelio malonumo ką nors 
iš Lietuvių gauti, ir gavę labai didžiuoda
vosi.)

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 jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėm pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.

Reikalaukit “Dirvoje”SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

Karalienės SabbosMIKALDOS '
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Clevęlgad,

. ... II I, T--
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DOVANA: $2.00 PINIGAIS!
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STONISJono Ąpanaičio, Orkestras
Vaikams NemokamaiĮranga 25c Už 25 centus smagiai praleisit visą dieną su savo draugais
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“Vienybės” yra 50 me
tų senumo laikraštis. Susipa- 
žinkit su juo.

Pavieniais numeriais gauna-

R o ą d

Aptieka
Cleveland, O.

- ...... ENd. 8534
@ Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

f i e 1 d

© C. Pakeltis 
© 1117 E. 79 St.
© Telef. ENd. 8533

©

LIETUVIŲ

CLEVELANDO SAVAITRAŠTIS

O varze

aug Dovanų tiems kurie dalyvaus
8 DOVANOS ATSILANKIUSIEMS!

1- ma dovana - ELEKTRIŠKAS SIENINIS LAIKRODIS
2- ra dovana — CIGARETAMS DEGTUVAS — vyriška dovana
3- čia dovana — MOTERIŠKAS COMPACT — moteriai ar panelei 
ir PENKIOS METINĖS “DIRVOS” PRENUMERATOS!

EKSTRA! Alaus gėrimo kontestas! 
Šiame piknike, prie kitų dovanų, bus 
duodama ir viena dovana tam ar tai 
kas išgers daugiausia stiklų alaus!

A v
s O.
W

Atvažiavimas i pikniką auto
mobiliais iš visur: Davažiavę 
Cleveland miestą, važiuokit į 
rytus Euclid Ave. arba May- 
field Road, iki Green RoadjSrt’ 
ir ten tėmykit nurodymą j pik
niko vietą. 'ĮSU

@ MIRĖ LIETUVOJE
© Juozas Bukys parvažiavo j 
(©), Lietuvą numirti. Jis Clevelan- 
(§) j de turėjo gerą darbą, bet jau 
— Į pastarais pora metų jautėsi ne

kaip. šį pavasarį, Balandžio 
25 d., per “Dirvos” agentūrą 
išsipirko laivakortę ir išvažia
vo Lietuvon. Tikėję kad ten 
sveikata sustiprės. Bet jau bu
vo perdaug nusilpęs. Jis sirgo 
džiova, šiose dienose jo sesuo 
gavo iš Lietuvos žinią kad Juo
zas Bukys mirė. Jis buvo apie 
50 metų amžiaus, paėjo iš Bui- 
vėnų kaimo, Kupiškio vai., Pa
nevėžio apsk. Mėgo skaityti 
“Dirvą” ir kitus laikraščius, ir 
“Dirvą” išsirašė sau Į Lietuvą 
išvažiuodamas. Clevelande pri
sidėdavo prie Lietuviški! tauti
nių reikalų parėmimo ir buvo 
aukavęs Lietuvių Darželiui.

Lai ilsisi amžinai savo gim
tiniame krašte.

ne-
P. RIMŠA DETROITE

Dailininkas Petras Rimša 
tikėtai gavo progą surengti 
vo kurinių paroda Detroite.

SLA. seimo laiku Clevelande 
atsilankė žymus Detroito tau
tininkai p. Smailiai. Poni Smai
liem, kaip pasirodė, buvo pa
žystama su p. Rimša iš jaunų 
dienų Lietuvoje. P-Jė Biruta 
Smailytė, mokytoja Detroite, 
gavus progą susipažinti su p. 
Rimšos darbais, sugryžus į sa
vo miestą ėmėsi rūpintis gauti 
rėmėjus surengimui parodos 
Detroite. Ji užinteresavo žy
mius savo miesto Amerikieč'us 
menininkus ir už kelių dienų 

_ abi su motina atvykusios i Clc- 
© velandą, savo automobiliu p. 
© Rimšą išsivežė i savo miestą. 
© Paroda ten atidaroma Liepos 

13 dieną, tesis dvi savaites.
' Pittsburghiečiai taipgi rupi- 
naši surengimu P. Rimšai pa
rodos savo mieste.

siųs- 
šios

@ rungus Lietuvoje, 
(§) tus per “Dirvą” 
© ypatos:
© Antanina Gedvilienė . .
© Jadvyga Braukilienė . .. 
© Adomas Nakrašavičius. . 
© , Genovaitė Strolaitė . .. . 
(g; Juozas Mikalauskas . .. . 
z§\ Ona Čiurlaitė .............

Marė Ažukienė ..............
© Anatanas Blagnis ..........
© Aleksandra Jonuškienė . 
© Antanas Jankauskas ..

$10.00 
. 5.00

15.00 
10.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00
10.00

©
© Skaitykit “Vienybę

“DIRVOS” ADMINISTRACl- 
j JOJE GALIMA GAUTI oavie- 

®- niais numeriais Brooklync lei
džiamas tautinis laikraštis ‘Vie- 

© nybė’.

(g) ma “Margutis” ir “Tauta”.

® DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)

Šioje vaistinėje užlaikom vi- 
(g) ! aokias namines ir importuotas 
(§) gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
zg) 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-

(g) Skelbimai “Dirvoje”
@ Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
@ kaip tai namų pardavimas, iš- 
(g) nuomavimas, krautuvių iš'nuo- 

mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali- 
ma patalpinti šia kaina:

X 50c už vieną kartą
© 3 kartus už $1.00
© Priduokit gatavai parašę “Dir- 
©! vos” Administracijai.

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.
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Dalyvaukit ’Dirvos’ Piknike Liepos 12
U N CENSORED ŠIE

BY K. J. M.?

This’n — That’n

Š'iuomi kviečiame Tamstą ir Tamstos visą šeimą ir draugus atsilan
kyti pirmutiniame šios vasaros “Dirvos” piknike. Iš visų plačių apielin- 
kių rengiasi žmonių atvažiuoti, taigi piknikas bus didelis ir smagus.

“Dirva” nori padaryt šį pikniką smagiu visiems ir kad atvykusieji 
ką nors gautų. Taigi paskyrė dovanas,

(TEMYKIT pusi. 5-me apie “Dirvos” Pikniką su dovanomis — kuris 
atsibus sekmadienį, Liepos-July 1 2, Mačiutos farmoj. Įžanga 25c.)

Rezignavo Ohio Valsti
jos Senatorius

Columbus, O. — Clevelandie
tis valstijos senato narys John 
R. Davis, Demokratas, pasmer
kęs senatorius kaipo “parsida
vėlius specialėms privilegijoms’’ 
rezignavo. Jo sukilimas prieš 
savo draugus senatorius paėjo 
del to kad jie nepadarė jokio 
įstatymo pritaikyto darbo žmo
nėms ir atsisako priimti bedar
bės apdraudos bilių, aiškinda
miesi jog tas nesą galima dary
ti iki Suv. Valstijų Aukščiau
sias Teismas pripažins konsti
tuciniu Washingtone pravestą 
Federalį Socialės Apdraudbs 
Aktą.

Senatorius Davis sako kad 
visi, išskyrus gal 10 nuoš. se
natorių patys negyvena sa\ o 
protu ir nesutinka priimti ko
kį nors įstatymą nepasitarę su 
senato rūmų koridoriuose slam- 
pinėjančiais “patarėjais”, kurie 
yra tam tikrų specialių intere
sų ten atsiųsti ir užlaikomi ir 
jie diriguoja valstijos įstatym- 
davėjų veikimą.

Kitiems senatoriams Davis 
pasakė sekančiai: “Jus visi esat 
geri žmonės kaipo žmonės, bet 
kada visuomenės gerovė paves
ta į jūsų rankas, ji pavesta į 
labai prastas rankas”.

Tikietai Į Ežerų Parodą 
Po 50 Centų

Kurie Lietuviai nori įsigyti 
papigintų bilietų į Great Lakes 
Parodą, gali juos gauti “Dir
vos” redakcijoje. Šiuos tikie- 
tus įsigydami sutaupysit 25c., 
nes už tą patį tikietą galima 
ineiti ir į Pasaulio Gatves, kur 
yra išstatyta ir Lietuviški na
mai. Ten pat mokant įžangą, 
už 50c galima ineiti tik į Paro
dą, o į Pasaulių Gatves vėl 
reikia mokėti 25c-

Tikietus taipgi galima gauti 
pas V. Čėsną, J. Blaš'kevičių, K. 
Obelienį ir J. Brazauską.

AUKOS DARŽELIUI
Josephine Polterienė ir Ade

lė Vilčinskienė surinko $7.75, 
aukavo šie:

Per “Dirvą” aukavo šie: 
Stasys Šatkauskas ....
F. ir Z. Mudrauskai ....
Mr. ir Mrs. J. Myhling

Valasevičius .................
G. Banis ........................ . .25
Mr. ir Mrs. Blaskis . .. . 1.00
Mrs. žemantaitis .........
Vincas A. Kerševičius

. 1.00

iš Scranton, Pa. . .. 5.00
O. Baltrukonienė gavo iš šių: 
Mary Geleži utė iš

Baltimore, Md........... $1.00
F. J. žuris ................. 1.00

DR. VITKUI NEPAVYKO

'TIS been a pretty cool Spring and 
Summer we be having this year, 
ain’t it? Until this week it cer
tainly has, in fact we ar first re
alizing it is Summer now. Gee, we 
have only approximately two more 
months in which to really enjoy 
the great outdoors', then more long 
dreary months of cold.

Is K. J. M. turing to be a joy
killer? S’help me no! Efnphatical- 
)y no! . . . I’m merely trying 
to work you up to the fact that 
Summer is slipping, and if 
tend to take advantage of 
your family and friends, 
July 12th is THE day.
ladies and gents and boys and girls 
pack your potato salad, dill pickles, 
cookies etc., and come on out to 
the DIRVA PICNIC! By the way, 
while you’re packing . .
up your troubles too, cause you’re 
bound to forget them.

‘Course there’s no necessity of 
enumerating the contests and ac
tivities, youse all are well aware 
and acquainted with that good old 
family get-to-gether affair. An af
fair that comes but once or twice 
during the dear summer time, but 
leaves memories of bliss 
joyment for many moons.

Machuta’s Farm . . . 
accessible to Clevelanders 
cars, as there is street car
service direct to Green Rd., a very 
short hike and you’re out in the 
country, and at the picnic grounds. 
For you out-of-towners — just fol
low the map on another page in 
this paper, you can’t miss the lo-

you in- 
it with 
Sunday, 
Yousah,

cation, and can’t afford to miss.' the 
picnic. Now for a few snoops —

I WONDER —
True this is really digging up an
cient history, but on one of the 
evenings of the SLA. Convention, 
Doctors Vitkus and Kazlauckas of 
Cleveland, were in the throes or 
midst of discussion at the entrance 
of the Hall, which is the first time 
I have ever seen two people of the 
same profession and nationality, 
particularly Lithuanian associating 
with one another. What were they 
discussing? perhaps their opera
tions, eh what ?

birthday of Bertie Banialis. It was 
a surprise affair, staged by her 
folks. Folks which we haven’t 
heard much of, and a family that 
isn't in the market for publicity, 
that’s what I like about ’em. Fath
er has.' a good position and lovely 
car, but doesn’t dog it. Mother' 
has a lovely, well-kept home, but 
doesn’t brag about it. Brother, 
Johnny is very bashful and well- 
mannered, mix them all together and 
Bertie has a gift that can never 
be replaced.

YOUNGSTOWN

W.IAY PROGRAMAS
Liepos 4 dieną, radio stoties 

WJAY metinėje tautų iškilmė
je, Pasaulių Gatvių skyriuje, 
Didžiųjų Ežerų Parodoje, pro
grams dalyvavo ir Lietuvių 
grupė, Jaunoji Birutė, kuri at
liko tris Lietuviškus šokius — 
Suktinį, Klumpakojį ir Noriu 
Miego. Oras buvo lietingas vi
są dieną, bet kuomet atėjo lai
kas Lietuvių programui, lietus 
pasiliovė ir Birutiečiai atliko 
savo šokius kaip reikia. Pro
gramas buvo atvirame ore.

1.00
1.00
1.00

LANKOSI CLEVELANDE
Klemensas Urbšaitis, karo 

veteranas, šiomis dienomis vie
ši Clevelande pas savuosius. 
Jis prisilaiko veteranų sanato
rijoje Kentucky valstijoje.

Iš Cory, Pa., buvo atvykęs į 
Didžiųjų Ežerų Parodą “Dir
vos” skaitytojas Vincas Meš
kauskas. Atsilankė redakcijo
je.

Musų vietinis Dr. Vitkus 
L. A. seime nebuvo daugiau 
rinktas į SLA. Sveikatos Ko
misiją. Kiek girdėti, jis del to 
jautėsi labai įsižeidęs.

Nors tautinėje graupėje jis 
buvo siūlomas vėl į tą komisi
ją nominuoti, bet paaiškėjus 
kad jis darbuojasi ne su tauti
ninkais bet su kairiaisiais, jo 
tautininkai nenominavo. Bet 
kodėl nenominavo jį ir kairieji 
sunku suprasti.

Jis labai smarkiai darbavosi 
gelbėdamas jiems visomis pusė
mis, ir net jų “kongrese” pir
mininkavo, o kai atėjo nomina- 
vimas komisijų, draugas Gri
gaitis Dr. Vitkaus vardą iš są
rašo išbraukė ir padėjo kitus 
tris vardus.

Tai tau ir atlyginimas žmo
gui kuriam buvo pavesta net 
seimo rengimo komisija “peror
ganizuoti”, kuris keliais atve
jais atėjo Į SLA. 14-tos ir pas
kui į seimo rengimo komisijos 
posėdžius reikalaud'amas išmes
ti nekuriuos tautinius veikėjus, 
del to kad jam kas tai tokį įsa
kymą buvo davęs.

D. Vitkus žinojo kad jis at
stovauja tik vieną ar du asme
niu iš SLA. Pild. Tarybos, bet 
atėjęs į seimo rengimo komisi
jos posėdžius kalbėjo kaip vi
sos Piki1. Tarybos įgaliotas žmo
gus ir norėjo parodyt savo dik
tatorišką galią. Tas nepasise
kė, ir už visas savo pastangas 
dar gavo nubraukti nuo Svei
katos Komisijos kandidatų su
rašo.

Dr. Vitkui sveikiau butų jei 
jis dirbtų su savais, vietiniais, 
o ne kitų miestų politikieriams 
tarnautų, nes iš jų visada tik 
tokią padėką gaus kaip gavo 
dabar.... Savas.

S. 
iš-

pack-

and en-

. very 
without 

and bus

PERHAPS —
While on the subject of conven

tions, I had the opportunity of 
meeting and seeing a huge number 
of Lithuanians — in and out-of- 
towners'. Of all these, in my esti
mation the most distinctive look
ing, you know peaches and cream 
complextion, interesting eyes and 
all that, was . . . not a wo
man as you surmise, but Mr. John 
Valaitis, of Brooklyn, N. Y. He is a 
writer and contributor for and to 
many newspapers, one of which is 
Dirva, but that’s not the reason 
I’m complimenting him, after all 
looks' don’t make the writer, (giv
ing me a break, I hope).

AH —
A good reporter like unto a bad 

penny gets everywhere. There I 
go flattering myself again, but any
way I chanced to be way out South
east of Cleveland, uh huh up oh 
Woodstock Avenue. A party was 
in progress celebrating the ninteenth

Still harping about how a GOOD 
reporter gets about I had the plea
sure of being around Youngstown 
way recently, so I sorta gathered 
while I gaped, whilst thar. The 
town itself, is similar to Cleveland. 
That is the entrance to it. Slums, 
flats, squatters and plenty of smoke 
and grime. The city proper . . . 
Kinda nice, miniature'-like but en
ticing and cozy looking. People .

. . again similar to any other 
city, a mixture and conglamoration 
of all nationalities. Only difference 
is that the majority of them give 
one the impression of contentment. 
Contentment with little. Everyone

your health, a doctor of coure. Now, 
if you*wish any information on the 
subject of baseball, basketball, foot
ball. or any of the 
or their players, ask 
walking encyclopedia 
sports writers, and 
Roungstown’s Joey, 
to wager, if Joe’s 
down, he would be

with 
sion,

a willing to help-out 
a self-satisfied lot, so to

expres
speak.

ASK ‘EM —

If you are 
about religion 
consult a priest

desirous to learn 
you will naturally 
or minister. About

Not because of the loss of furnish
ings etc., oh no, but al) his famous 
ball players pictures, with which 
the house is decorated.

manly sports 
Joe Derin. A 
of sports, of 
contestants is 
I’d be willing 
house burned 
brokenhearted.

ASK ANYONE —
Just as we associate the name 

of Webster with the dictionary, so 
too do the Lithuanians link the name 
Lucas with Youngstown. Why not 
Websters1 gives one the meaning and 
pronuciating of every and any Eng
lish word, while the Lucas' give every 
stray Lithuanian unbounded hospi
tality, with a little singing by Rose, 
clowning by Helen and wit and hu
mor by Gus and Vic. Not only the 
Lucas family proper but also the 
married offspring — Mrs. Andrews. 
In all the correspondence from 
Youngstown we’ve never heard much 
about this sister, Mrs. Andrews. I 
wonder why? A very likeable per
sonality with a heart of gold, a 
lovely home and two children, with 
a father and daddy that any child 
could be proud to say “That’s my 
pop.”

JNAUGRATION —
It so happened that upon my visit 

to St. Francis Church, in Youngs
town, Father Patrick, former assis
tant of St. George’s here in Cleve
land, was delivering his first ser
mon as a pastor. He had a little 
difficulty with his Lithuanian, per
haps due to nervousness, but his 
English was perfect. Not in pro
nunciation and enunciation, but the 
while-hearted manner in which he 
begged cooperation and assistance. 
We too, wish you not only luck, 
but success upon your new venture, 
Father.

SINGERS VACATION

MEKSIKOJE
Clevelandietis A. B. Barto, 

kuris su vaikais išvažiavo į to
limus vakarus, apvažinėjes Ka
liforniją nuvažiavo dar ir į 
Meksiką pasidairyti.

Kelionę atlieka automobiliu.

SLA. SEIMO
FOTOGRAFIJOS

Kurie norėtų Įsigyti S.L.A. 
jubilejinio seimo fotografijas, 
darytas Lietuvių Darželyje ar
ba prie Lietuvių salės, gali jas 
gauti atsišaukdami Į “Dirvos” 
administraciją. Kaina po $1.

NORI MAIN AVENUE 
TULTUI 86,000,000

Per Cuyahoga upę senajame 
mieste norima išstatyti didelis 
moderniškas tiltas, kuris atsi
eitų, kaip apskaičiuota, šeši mi
lijonai dolarių.

Toje vietoje yra senukas su- 
gleręs tiltas ir per jį bei tą 
Main avenue dabar mažai kas 
važiuoja. Bet pastačius ten til
tą tas kelias vėl atsidarytų, ji 
labiausia naudotų nuo Lake- 
woodo ir Edgewater parko at
važiuojanti į miestą žmonės.

LANKĖSI PENNSYLVANIJO.I 
“Dirvos” bendradarbis Pet

ras W. Urbonas per šventes su 
tėvais ir kitais savo šeimos na
riais automobiliu išvažiavo pa
sivažinėti ir apsilankyti pas gi
mines ir pažystamus Pennsyl- 
vanijoje.

Clarksville, Pa., aplankė Rim
tautus ir kit., Coal Center, Pa., 
viešėjo pas Kamarauskus. Ta 
pačia proga pervažiavo Cum
berland, Maryland, ir Wheeling, 
W. Va. .

LANKOSI BALTIMORĖJE
Adv. N. Rastenis po SLA. 

seimo, kartu su savo žmona ir 
Alvina Baltrukoniute išvažiavo 
trumpam laikui į Baltimore.

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

Apdraudžia namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpina kitokių 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

VAŽINĖJO DETROITE
Per Liepos 4 d. šventes bu

vo išvažiavę į Detroitą p. Mvd- 
nauskienė su vaikučiais ir pp. 
Šklėriais. Kelionę atliko auto
mobiliu. Detroite viešėjo pas 
pp. Smalsčius. Smalsčiai yra 
labai draugiški žmonės, pava
žinėjo, aprodė miesto įdomes
nes vietas. Detroite yra daug 
gražių vietų, vertų pamatyti, 
sako sugryžus p. Mudrauskie1- 
nė.

KUNIGŲ PERMAINOS
Cleveland© šv. Jurgio parapi

jos vikaras Kun. K. Petreikis 
tapo vyskupo perkeltas klebonu 
i Lietuvių Šv. Pranciškaus pa
rapiją Youngstowne, į vietą 
klebono Kun.. E. šteigmano.

Kur gavo vietą Kun. šteig- 
manas, tuo tarpu nepatirta.

Che 
Cleveland 

Crust Compamj
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 

Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

SUTRAUKTA APYSKAITA Iš BIRŽELIO 30, 1936

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose ...................
United States Valdžios obligacijos, tie- 

sioginai ir pilnai garantuotos...........
State, Municipal ir Kiti Bandsai ir In- 

vestmentai, kartu Stock Federal Re
serve Banke, be Rezervų ...............

Paskolos, Diskontai ir Išdavos, be Rezervų
Bankiniai Namai ...............
Kitas Turimas Turtas . .
Nuošimčiai ir Uždarbiai ir
Kustomerių Privalumai už

Kredito Laiškus atliktus

$ 92,621,893.56

70,853,516.50

Viso

kiti šaltiniai 
Paskolas ir 
šio Banko. .

15,514,603.26
147,189,353.92

5,861,628.45
12,546.836.29
3,568.931.21

255.567.00

$348,412,330.19

ATSAKOMYBĖ

Kapitalo Notos ................$ 15,000,000.00
(Atsako už Depozitus ir Kitų Turtų)

Capital Stock
Perviršis

13,800,000.00
ir Nedalinti Pelnai 3,226,574.65

Atsitikimams ............................
Taksams, Nuošimčiui, etc.. .

Norbert Skirbunt, erstwhile singer 
in Lithuanian and other groups has 
just returned from a prolonged trip 
>n Pennsylvania, New York City, 
New Jersey and Connecticut.

ivut-'s Bernice Russell, renouned 
songbird, is a much rested girl af
ter returning home from a vacation 
spent at Cambridge Springs, Pa. 
Miss Julia Beacon of Pittsburgh 
stopped off for the week end on 
her way home from the convention.
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TWT.T.A TATZTTDCJ =

E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų ’ į
= kambarius leidžiame dykai. =

L ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E
r tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai liga- E

Ę nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
J gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
Ę sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
Ę Lithuanian Funeral Home =
Ę 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
~ ■■uiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiiiiiiiiiiHPaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiniiiiit"

VISOKĮ vasariniai dalykai vyrams
Specialiai jums pritaikytomis kainomis!

Polo Marškiniai
Labai gražus .........

Apatiniai Marškiniai 
kelnaitės 35c. 3

Stiprios Vilnonės
Maudymosi Kelnės

Parėdiniai Marškiniai
nauj ų spalvų .........

Trumpos Vasarinės
Kojinės ........................... 25c

Gražus šilkiniai Kaklaraiščiai 
du už $1.25

SKALBIAMOS
Vasarinės Kelnės $1.50 aukš.

Krautuvė atdara

$1.00
jr
už $1.00

$1.50

. . $1.50

HOMAN’S CAFE
7903-7905 Superior Ave.

LIKERIAI, VYNAS, ALUS.
Pas mus smagu užeiti ir 

praleisti laiką.
Atdara nuo 6 vai. ryto 

iki 2:30 nakties.

.'llllllilIlIlIlIllllllllEllIlillIlllllIlllIlIlllIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIllIlIHllllllllllilIlIlIlIlIIIlllir  
| T. SAMAS JEWELRY Į 

6704 Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kada S 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- = 
miausia kreipkitės į musų krautuvę. S 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių = 
reikmenų. Taipgi esu specialistas = 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir S 
akiniu. Viskas žemomis kainomis. E

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
E KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimmiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiimiimiitiiimiiiiiiiiiiiiiii?

PADĖKA
Tariam širdingą ačiū visiems 

draugams ir pažystamiems ku
rie taip nuoširdžiai atjautė 
mums musų liūdnoj valandoj, 
mirus mano vyrui ir tėvui Sta
siui čižinauskui. Tariam šir
dingą ačiū klebonui Kun. Vil- 
kutaičiui už taip malonų jo pa
tarnavimą, atsilankymą namuo
se, atlaikymą šv. mišių ir paly
dėjimą į kapines, taipgi kuni
gams Petreikiui ir Andižiulai- 
čiui už šv. mišias, ir visiems 
kurie taip skaitlingai lankėsi 
namuose1 ir palydėjo į kapines. 
Ačiū Dellai Jakubauskienei už 
taip prielankų jos patarnavimą 
laike laidotuvių.

Bendrai, ačiū visiems kurie 
kuomi nors prisidėjo ir patar
navo mums laike šermenų ir 
laike laidotuvių.

Zuzana čižinauskienė 
ir šeima.

Rezervas
Rezervas
DEPOZITAI

Pareikalavimui .......... $132,772,721.01
Ilglaikinis ................... 159,979,266.72

Estates Trust Department 
(Preferred) ............ 13,463,095.10

Corporate Trust Department 
(Preferred) ............ 6,487,476.76

Kitokia Atsakomybė ............
Palaikymai ir Kredito Laiškai

Išpildyti Kustomeriams . .

Viso

32.026,574.65
450,000.00

1,643,167.45

$312,702,559.59
1,334,461.50

255,567.00

$348,412.330.19

' MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM F
MEMBER CLEVELAND CLEARING HOUSE ASS’N
> Member Federal Deposit Insurance Corporation

Broadcloth gražus 
marškiniai .......

Athletic Nainsoo
Union apatiniai . 

Gražios šilko ir
Celanese kojinės .

Vilnonės Maudymosi 
kelnės ...............

Sportiniai Diržai
Vienspalviai ir margi . . 48c 

Vasarinės kepuraitės .... 24c 
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
visokių pavidalų ir stilių $1.45 
kiekvieną vakarą

. . $1.00

75c

25c

$1.00

THE KRAMER & REICH CO
7002 Suoerior Ave. Kamoas Giddings Rd.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS < 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- S 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi,- į 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- J 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į 

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate »' 
ir Apdraudos Agentūra į

P. P. MIL IOL IS |
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

HĘ’S using OTl/i/WO GASOLINE
MOTOR- B^r KgKg'jgBB^ A PENNZOIL PRODUCT 

’ MATCHED J

rl GET EXTRA U 
MILES FROM k 
EVERY GALLONJ

J

THE COLUMBIA REFINING COMPANY CLEVELAND, OHIO


