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Auga Stipri Euro ETIOPIJA PRADĖJO KARŠČIAI PRAĖJO - RIAUŠĖS PARYŽIUJE
KILTI PRIEŠ ITALUS MIRĖ VIRŠ 2,000 BASTILIJĄ MININT

pos Sąjunga
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Plieno darbai Clevelando 
srityje pakilo pusketvirto 
punkto. Nekuriu plieno ga
minių reikalavimai sumažė
jo, bet kitų žymiai padidė
jo.

VOKIETIJA TELKIASI 
SU ITALIJA IR APIMA 

NEKURIAS SAVO 
KAIMYNES

Netiki streiko. Plieno ir 
geležies išdirbystės nesiti
ki generalinio streiko savo 
industrijoje, nors pradėta 
smarkus vajus už suorga
nizavimą plieno darbininkų 
i uniją ir nors to organiza
vimo vadas Lewis pareiškė 
gana atvirus tam grasini
mus.

Plieno kompanijos savo 
tikrinimus remia tuo kac 
jų privatinėse unijose esą 
apie 250,000 plieno ir gele
žies darbininkų, o tik 17,000 
narių tesusirašę i metalo 
darbininkų uniją, kurią Le
wis palaiko.

Darbo Federacija prieš 
John L. Lewis. Amerikos 
Darbo Federacijos veikian
čioji taryba kalba apie iš
braukimą iš federacijos ei
lių United Mine Workers 
ir 11 kitų nesukalbamų uni
jų.

Darbo Federacijos virši
ninkai labai nepasitenkinę 
United Mine Workers pre
zidentu John L. Lewis, ku
ris nori suorganizuoti viso
kių industrijų darbininkus j 
vieną uniją. Darbo Fede
racija stovi tik už organi
zavimą amatninkų Į jų pa
skiras unijas.

Federacija praneša kad 
Rugp. 3 d. turės teismą tų. 
trylikos unijų, pirm negu 
imsis galutino žygio praša
linti jas iš Federacijos.

Paryžius. — Pradeda, iš
rodyt kad Europoje gema 
nauja valstybių sąjunga, po 
vadovyste Vokietijos ir Ita
lijos, kuri gali virsti galin
giausia Europoje. Tas pa
sireiškė kuomet' šiose die
nose Vokietija padarė su 
Austrija taiką.

Vokiečiams atsisakius už
kabinėti Austriją ir pripa
žinus ją savistove, ko Hit
leris iki šiol nenorėjo pri
pažinti, užsimezgė draugin
gumo -ryšiai Hitlerio su 
Mussoliniu, kurie šiandien 
skaitomi stipriausi valdovai 
Europoje.

Valstybės kurios linku
sios į tą bloką yra: Vokie
tija, Italija, Lenkija, Suo
mija, Austrija, Vengrija, 
Bulgarija ir gal Jugoslavi
ja ir dar Rumanija.

Tas naujas blokas nusitę
sia nuo Baltijos iki Vidur
žemio jurų, atkirsdamas 
Sovietų Rusiją nuo jos są
jungininkės Prancūzijos ir 
Prancūziją nuo jos kitos 
sąjungininkės Čekoslovaki
jos.

Prie to, dar tikrinama 
kad padaryta Vokiečių su
tartis su Japonija, kas iš
stato Rusijai pavojų iš ry
tų ir vakarų.

Kiti sako kad Hitlerio su
tarimas nesikišti į Austri
jos reikalus yra tik jo lei
dimas dūmų i akis: jis vėl 
pulsiąs Austriją iš nežinių.

Roma. — Neužimtose da
lyse Etiopai pradėjo sukili
mus prieš Italijos okupaci
nę kariumenę, kas privertė 
Italų karo vadą Etiopijoje 
vėl pasistoti ant kariškų 
pagrindų.

Vos praėjus porai dienų 
nuo paleidimo iš tarnybos 
100,000 Italijos kareivių, 
jiems prisiėjo vėl gryžti ir 
stoti Į karą prieš Etiopus 
pačiu lietingiausiu Etiopi
joje sezonu.

Mieste Jimma Etiopai už
puolė ir nužudė 20 Italijos 
lakūnų, jų tarpe aukštus 
karininkus.

Paskiausi pranešimai sa
ko kad Etiopams atakavus 
sostinę Addis Ababa, joje 
tapo sunkiai sužeistas Ita
lijos ten pastatytas vicero- 
jus Maršalas Graziani, ku
ris Etiopiją užkariavo.

SAKO, LANDON GAUNA 
PASEKĖJUS

Žinovai tikrina kad bėgy 
je kelių savaičių nuo to kai 
Republikonai nominavo gu
bernatorių Landon Į prezi
dentus, visoje šalyje pradė
jo persimesti balsai nuo da
bartinio Prezidento Roose- 
velto i Landono pusę.

Balsavimai yra tik ban
domi, bet jie parodo persi
svėrimą. Roosevelt dar yra 
pirmoje vietoje, bet štai 
kaip vienas nuo kito netoli:

Roosevelt.........51.8%
Landon......... .■. 48.2%
Roosevelto balsais suma

žėjo 4 punktais po to kai 
Landon tapo nominuotas.

Suv. Valstijų automobilis
tai pereitą metą sumokėjo 
taksų už gasoliną virš tris 
ketvirtdąlius bilijono dola
rių. Iš tos sumos valstijų 
iždai gavo $616,851,671, fe- 
deralė valdžia gavo $172,- 
262,481.

Sugryžo dirbti. Connels- 
ville, Pa. — 150 stiklo dar-| 
bininkų sugryžo dirbti ka
da Dunbar, Pa., dirbtuvė, 
po 9 mėnesių stovėjimo, vėl 
ėmė veikti.

Coraopolis, Pa. — Stan
dard Steel Spring Co. 350 
darbininkų nubalsavo giyž- 
ti dirbti po poros savaičių 
streiko.

Portsmouth, Pa.— Whee
ling Steel Corp, plieno dar
bininkai sakoma sugryžo 
dirbti po kelių savaičių ga
na trukšmingo streiko, ku
ris apėmė apie 5,000 darbi
ninkų. Streikas kilo už al
gas ir kitas sąlygas, kurios 
darbininkams pripažinta, 
nors dar nepaskelbta.

Nužudė septynis. Indiana 
Harbor, Ind. — Pavydus 
vyra, 36 m. amžiaus darbi
ninkas, kirviu nužudė savo 
žmoną ir šešis vaikus, pas
kui nušovė savo įnamį, ir 
pats nusišovė.

PRANCŪZIJA JIEŠKO 
ANGLIJOS DRAUGIN

GUMO
Paryžius. — Akivaizddje 

naujų atsitikimų Europoje, 
Prancūzija ir Belgija pra
dėjo kalbinti Angliją suda
ryti stiprius ryšius tarp tų 
trijų valstybių ir paskiau 
versti Vokietiją pildyti Lo- 
karno sutarti.

Anglija iš savo pusės, ne
norėdama leisti Italijai Įsi
galėti nuo to kai Italija pa
siryžo užimt ir užėmė Etio
piją, jieško naujų draugų 
gyvenančių prie Viduržemi- 
nių ir Aigajos jurų, kurie 
galėtų gelbėti Anglijai prieš 
Italiją. Tam tikslui reika
linga sustiprinimas santikių 
su Turkija, Graikija ir Ju
goslavija.

Nubaudė “ubagą”. Chicago. 
John Liston, 65 metų bekojis 
“ubagas”, kuris policija suse
kė turi $48,000 bankuose, tapo 
teismo nubaustas užsimokėti 
$400 ir teismo kaštus už uba
gavimą gatvėse. Kada teisėjas 
išnešė jam nuosprendi, “uba
gas” pareiškė: "Verčiau eisiu 
į kalėjimą, bet miestui nemo
kėsiu nei cento!”

ŽMONIŲ
Chicago. — Liepos 14 d. 

karščio siena kuri buvo ap
supus vidurvąkarines vals
tijas, sugriuvo užklupus lie
tui ir vėsiam o*rui iš šiau
rės vakarų.

Michigan valstija, kurioj 
per savaitę mirė nuo karš
čių apie 540 žmbnių, pirmu
tinė sulaukė oro atvėsimo.

Michigan valstijoje tem
peratūra buvo pasiekus 106 
laipsnių, nukrito iki 84.

Daugelyje kitų valstijų 
[užėjo lietaus net su audro
mis, kur padaryta net nuo- 

| stelių.
I Per 12 dienų karščių pa
liestose valstijose nuo įvai- 

. rių priežasčių mirė apie su- 
virš 2,000 žmonių.

Spėjama kad laukai pane
šė nuostolių visą bilijoną 
dolarių.

KORIKO NEREMIA
Bolton. Anglija. .— Bu

vęs kalėjimo korikas, aplei
dęs tą darbą, užsidėjo kir
pyklą, bet žmonės pradėjo 
patirti kas jis yra ir jo Įs
taigoje nesilanko.

Anglijoje valdiškų Įstai
gų tarnautojai, 18,000 skai
čiuje, pareikalavo pakėlimo 
mokesties, arka streikuos. 
Jiems pagrąsinta iš valdžios 
pusės kad tie kurie strei
kuos bus tuoj pat paliuo- 
suoti iš vietų.

Vokietijoje leista turėti 
tik viena darbininkų unija., 
nazių vadovaujama, kuri 
giriasi turinti 25 milijonus 
narių, vyrų ir moterų. Vi
si darbininkai ir darbdaviai 
varu verčiami toje unijoje 
priklausyti.

Prancūzijos karo vyriau
sybė supirko ir sudėjo at
sargai apie 21 milijoną bu
šelių grudų.

Paryžius. — Liepos 14-ta 
diena yra istoriška Prancū
zijos diena — šventimas iš- 
griovimo Baltilijos, ką re
voliucingi Prancūzai sukilę 
prieš savo karalius išgrio
vė 117 metai atgal.

Tai buvo komunistų suki
limas, kurio metu išžudyta 
daugybė žmonių.

Šventę minint, tuoj po to 
kai naujasis p r e m j e r a s 
Blum padarė karštą atsi
šaukimą į “raudonąjį fron
tą” laikytis vieningai, pra
sidėjo riaušės. Raudonieji 
gryžtanti iš iškilmių, buvo 
tautininkų užpulti ir apmė
tyti akmenais.

Blum savo kalboje ragi
no kairiuosius griežtai lai
kytis prieš fašistus (jis no
ri gauti komunistų pritari
mą. bet jie jam nepritaria,' 
ir tautininkai, fašistais va
dinami, prieš ji 'kovoja).

Vienoj vietoj riaušinin
kus išvaikius, kitoje vieto
je vėl susibūrė kairieji ir 
dešinieji, ir vieni giedodami 
Internacionalą, kiti Marsa- 
lietę (Prancūzijos himną), 
vėl pradėjo peštis.

Gatvėse girdėjosi šauks
mai “Pakart Blumą! Pran
cūzija turi būti Prancū
zams!” (Blum yra Žydas).

Komunistai vienoje vieto
je Paryžiuj iškėlę savo rau
doną vėliavą su pjautuvu ir 
kuju.

VAIKINAS 8 PĖDŲ, 5 CO
LIŲ AUKŠČIO

Alton. III. — Robert Wad- 
low, 18 metų amžiaus, jau 
skaitomas aukščiausiu vyru 
moksliškai žinomam pasau
lyje. Jis yra 8 pėdų 5 co
lių aukščio, sveria 425 sva
rus, ir dėvi 35 numerio ba
tus. Bet jis turi ploną bai
gą, sulyg savo amžiaus.

Prez. Roosevelt išvažia
vo laivu porai savaičių ato
stogų į juras.

LIEPOS 17-TA — DARIAUS IR GIRĖNO ŽU
VIMO SUKAKTUVIŲ DIENA

Jau trys metai — bet mes vis juos atmenam, lyg 
tai butų ištikę vakar . . .

VAIZDAI Iš SOLDINO. Trys vasaros atgal, šio
je vietoje, šiame gražiame pušyne, Vokietijoje, atėjusios 
uogauti moterys rado sudužusį lėktuvą ir prie jo du ne
gyvus vyrus. ... Tai buvo Liepos 17 diena. O dvi die
nos prieš tai. iš Amerikos išskrido du musų narsuoliai 
lakūnai, Darius ir Girėnas... Neilgai truko patirti kad 
tas sudužęs lėktuvas yra Lituanica ir kad tiedu vyrai 
tai Darius ir Girėnas.... Padarę rekordinę kelionę, jie
du žuvo prie savo tėvynės slenksčio, kur jų laukė garbė 
ir džiaugsmingas priėmimas. .Tuos Lietuva sulaukė tik 
grabuose. . . . Viso pasaubo Lietuviai išgirdę tą liūdną 
žinią, pravirko . . . šis paveikslas parodo du vaizdus 
Soldine, tame pušyne. Pirmutinis vaizdas tai Dariui ir 
Girėnui pastatytas ten paminklas. Pastatė pati Lietu
va. Antrame vaizdelyje matosi tas paminklas iš toliau, 
ir aptvertas. Tą vietą Vokiečiai išnuomavo Lietuviams 
ilgiems ’alkams. (Paveikslas iš Tsb.)

Kas Yra Išrinkti į 
Lietuvos Seimą

Daugiausia Išrinkta Ūkininkų, paskui Seka Val
dininkai, Agronomai ir kitokį.

Kaunas. — Birželio 9-10 d. 
buvusiu naujojo Lietuvos sei
mo rinkimų daviniai jau paaiš
kėjo.

Kaip žinoma, dabar Lietuvos 
seime bus 49 atstovai. Jie bu
vo renkami astuoniose rinkimų 
apigardose: Kauno, Marijam
polės, Alytaus, Ukmergės, Pa
nevėžio, Šiaulių, Telšių, ir Klai
pėdos.

Bendrai paėmus, visose api
gardose seimą rinko 68.3 nuoš. 
turinčių teisę balsuoti.

Išviso Lietuvoje seimą rink
ti turėjo teisę 1,136,067 asme
nys, o rinkimuose dalyvavo 
775,951 asmuo.

KAUNO apigardoje i seimą 
yra išrinkta: Kauno burmistras 
Antanas Merkys, finansų vice 
ministeris Julius Indrišinnas, 
Kauno apskrities tarybos pir
mininkas Bronius Gadavičius, 
savivaldybių departamento di
rektorius Pranas Barkauskas, 
ūkininkas Antanas Jučas, ir ve
terinarijos gydytojas Jonas Ja
kimavičius.

ALYTAUS apigardoje išrin
kti: Dr. Simas Janavičius, Pra
lotas Juozapas Laukaitis, Sei
nų apskrities viršininkas Povi
las Brazdžius, vidaus reikalų 
ministeris Gen. Julius Čaplikas 
ir ūkininkas Antanas Petraus
kas.

MARIJAMPOLĖS apigardo
je: miesto burmistras Juozas 
Maurukas, apskrities viršinin
kas Alfonsas Pimpė, ūkininkas 
Pranas Dailydė, agronomas Sta- 
syš Jakubauskas, ūkininkas Ju
stinas Sadauskas ir ūkininkas 
Jonas Kudirka.

UKMERGĖS apigardoje — 
ūkininkas Klemensas Griauli-

nis, Kun. Mykolas Gylys, ūki
ninkas Jonas Čeža, agronomas 
Kazys Stat Ulevičius, agronomas 
Jonas Jasutis ir ūkininkas Pra
nas Galvydis.

PANEVĖŽIO apigardoje iš
rinkta: ūkininkas Antanas Rep
šys, agr. Alfonsas Gilvydis, uk. 
Petras šegemogas. uk. Petras 
Dilys, valstybės kontrolierius 
Inž. Kostantinas Šakenis, gim
nazijos direktorius Mečislovas 
Kviklys ir uk. Juozas Kalpokas.

TELŠIŲ apigardoje — uk. 
Jonas Viliušis, uk. Kipras Stan
kūnas. agr. Antanas Bričkus, 
agr. Jonas Raudonis, uk. Alek
sas Knuipys. vaistininkas Pra
nas Adamkevičius.

ŠIAULIŲ apigardoje — že
mės ūkio ministeris Stasys Pu
tvinskis, Klaipėdos krašto gu
bernatorius Inž. Vladas Kur- 
kauskas, uk. Juozas Buožys, uk. 
Vladas žalkauskas, Kan. Juo
zas Bikinas, uk. Pranas Alek
sandravičius, uk. Izidorius Alek
sa, Dr. Jonas Gečas ir Dr. Flo
rijonas Tallat-Kelpša.

KLAIPĖDOS apigardoje iš
rinkti: uk. Mykolas Jurgelaitis, 
uk. Jonas Pakalniškis ir darbi
ninkas Albertas Sedaitis.

Galutinai paaiškėjus kas yra 
išrinkti Į seimą, dabar laukia
ma kad naujasis seimas susi
rinks pirmam savo posėdžiui. 
Pagal Įstatymą, pirmutinį sei
mo posėdį turi sušaukti Lietu
vos Respublikos Prezidentas.

Tsb.

IŠRADO 10 VALAN
DŲ LAIKRODĮ

Kaunas. — Užsienių moksli-
ninku keliamas kalendoriaus 
reformos klausimas laikas nuo 
laiko paskatina ir Lietuvos 
mokslo bei technikos veikėjus 
pareikšti savo nuomonę.

Užsieniečių yra suprojektuo
ta reformuoti esamą kalendo
rių, sudarant 12 mėnesių po 28 
dienas, su viena diena atskira 
per metus.

Lietuvos inžinierių draugijos 
organe “Technika ir Ūkis” vie
nas inžinierius, pasirašęs “Inž. 
L. T—nis”, pareiškęs savo sam
protavimus už kalendoriaus re
formą, randa butinu. įvedant 
naują kalendorių, įvesti ir nau
ją laikrodį.

Kadangi pasaulyje priimta 
decimalis (dešimtimis) skaičia
vimo būdas, rašo tas inžinie
rius, tai butų labai patogu da
linti parą į 20 valandų, vietoj 
į 24, kaip dabar.

žurnale įdėta ir inžinieriaus 
siūlomo reformuoto laikrodžio 
brėžinys su 10 valandų ir 100 
minučių ciferblatu. Reiškia, 
laikrodis butų iš 10 valandų, 
valanda iš 100 minutų, minuta 
iš 100 sekundų. Laikrodis į 
parą apsisuktų du kartu, kaip 
dabartiniai laikrodžiai.

“L. A.”

Trys užrtiušta Ispariijos riau
šėse. Ispanijoje vėl kilo poli
tiškas užsidegimas, kuriame su
sikirtime policijos su fašistais 
du žmonės užmušta ir 13 su
žeista.



D I R V A

PITTSBURGH
APLA. KUOPA PRADEDA 

TVARKYTIS
A. P, L. A. 2-ra kuopa, kuri 

per teismą ir tąsynes tapo liuo- 
sa nuo bolševikų jungo, jau vi
siškai užbaigė nesusipratimus 
ir pradeda tvarkytis ii' stotis 
aint gerų pagrindų. Jau gauta 
reikalingi čarteriai; draugijos 
vardas dabar bus Lietuvių Pa- 
šalpinė Draugija Amerikoje, o 
Įdubas vadinsis Lietuvių Lais
vės Klubas — mat, klubas arba 
kuopa tapo laisva nuo komisa
rų Miliausko, Gasiuno ir kitų 
diktatūros. Dabar šios dvi or
ganizacijos tvarkysis pačios di
dumos balsų nutarimais, kaip 
joms nariams patiks, ne kaip 
diktatoriai įsakinės.

Apsigynus vienos nelaimės, 
kuri šią organizaciją vargino, 
tai yra raudonųjų diktatūros ii' 
užpuolimo mus praryti, šį pa
vasarį užklupo kita nelaimė — 
šį pavasarį užėjęs potvinis ap
sėmė Įdubo namą, taigi vėl te
ko nukentėti. Bet ii' nuo tos 
nelaimės mokėsim išeiti. Yra 
gabių ir sumanių vyrų musų 
organizacijoje, kurie nusimano 
apie visokius darbus. Suga
dintos grindys, jie stojo į tal
ką ir sutaisė, ,ir taiso bei bai
gia kitokius darbus.

Musų bolševi'kėliams dabar 
net seilės varva matant klubo 
veikimą. Klubo ii' draugijos 
pusėje liko netoli 200 narių, o 
jų pusėn nuėjo koks tuzinas, 
o dabar prisirašo vis naujų į 
musų pusę. Kviečiame ir dau
giau narių prisirašyti, nes or
ganizacijos pastatytos ant stip
rios papėdės. Lai gyvuoja L. 
P. D. A. I J. Saulis.

SIŪLO SKIRTI 25 MILIJO
NUS DOLARIŲ ŠELPI

MO REIKALAMS
Pennsylvanija išbaigė pasku

tinius pinigus skirtus valstijos 
bedarbių šelpimui. . šiose die
nose Republikonai valstijos sei
mo atstovai pasiūlė skirti 25 
milijonus dolarių, kuriu užtek
tų iki Vasario 1 dienos aprū
pinimui 
šeimų.

567,000 bedarbių ir jų

SUDRASKĖ 60 AVIŲŠUNES
Washington, Pa. — šioje sri

tyje praeitą savaitę palaidi šu- 
nes sudraskė apie 60 avių. Del 
tos priežasties valstijos šunų 
inspektorius pradėjo tyrinėji
mą neturinčių leidimus šunų ir 
tokių šunų savininkus trauks 
atsakomybėn.

PLIENO DARBAI
Pittsburgho srityje praeitą 

savaitę plieno darbai pasiekė 
naują aukštą laipsnį, po depre
sijos laikų: pereitą savaitę dir
bo su 68 nuoš. normalio.

Pirmą savaitę Liepos mėne
sio 1935 metais dirbo tiktai 20 
nuoš. normalio.

PATERSON, N. J.
VIEŠNIA. Patersone pas p. 

Kryžauskus Jr. lankėsi Marė

SCRANTON, PA
GRAŽUS PAPROTIS

Liepos 12 d., vadovaujant 
vietinės L. T. K. parapijos kle
bonui Kun. X. M. Žukauskui, 
buvo surengta iškilmingos pa
maldos parapijos kapinėse, už 
mirusius ir 
jos nąrius. 
žiai giedojo 
vadovaujant

Po pamaldų Kun. Žukauskas <?iai neprivalo užmiršti: 
pasakė gražų pamokslą, kuria
me priminė parapijos ir kapi
nių įkūrimą, mirusių i 
nančių parapijos narių vargus 
ir sunkumus kuriant parapiją.

Pamaldoms pasibaigus, Gedi
mino parke parapijos komite
tas suruošė parapijos pikniką. 
Į pikniką buvo suvažiavę dau
guma parapijiečių, daugelis 
vietos biznierių, kurie muzikai 
grojant gražiai pasilinksmino. 
Parapijos komitetas ii' klebo
nas dėkinas parapijiečiams ir 
biznieriams už gausų atsilan
kymą.

VIEŠNIOS . Atvažiavus pas 
savo motiną atostogoms vieši 
čia garsi Lietuvaitė dainininkė 
p-le E. Sadauskaitė. Ta proga 
ji prižadėjo sekmadienį, Liepos 
19 d., giedoti solo per pamal
das L. T. K. parapijos bažny
čioje. Scrantono Lietuviams 
bus gera proga išgirsti garsios 
dainininkės giedojimą.

Taipgi Liepos pradžioje at
važiavo pas savo motiną ato
stogas praleisti p-lė Marė Bal
čiūtė, iš Pittsburgho, kur ji 
tarnauja viešos sveikatos prie
žiūros skyriuje. P. M.

NUOTIKIAI S.LA. SEIME
Socialistai Siūlosi prieš 

Komunistus . . .
gyvuosius parapi-
Per pamaldas gra- j susidėjus ir šiame seime nieko 
parapijos choras, nepešus, paaiškėjo daugelis da- 

varg. J. Aučiui. lykų, ką tautininkai-sandarie-

Socialistams su komunistais

Iš socialistų ir komunistų 
spaudos poseiminių raudų aiš- 

>i gyve- j.u jų prisipažinimas kad jie 
pralaimėjo, nors bando aiškin
tis kad laimėjo tos protesto 
prieš Lietuvą rezoliucijos klau
simu, 
tų tik 
ją tai 
mėj o.

Keletą dalykų socialistai iš
siplepėjo, kas turi būti perser
gėjimas visiems tautininkams 
ir sandariečiams ateityje:

Grigaitis savo laikraštyje il
game editoriale nurašo ilgą li
taniją, kurioje jis pasisako kad 
jis pereitą žiemą važinėdamas 
po kolonijas, lindo prie nekuriu

sų-

nei 
jo-

DAR VIENAS SVARBUS LIE
TUVYBEI AKTAS

Lie- 
gar-

mė

Bet jeigu iš 209 delega
te balsavo už rezoliuci- 
aišku kad jie ir čia pra-

sandariečių vadų siūlydamas 
jiems veikti išvien su socialis
tais, prieš tautininkus. Reiš
kia, jis jau tiesė savo pinkles 
ant nekuriu sandariečių vadų, 
kuomet ii sandariečių ir tauti
ninkų pusės buvo geriausias 
•tarimas.

Reikalinga kad ateityje 
sandariečių nei tautininkų
kis veikė jas neprisileistų prie 
savęs tokių pinklių rezgėjų, nes 
tas saldliežuvis senis ką tiktai 
daro, daro tikslu įvelti kitus, o 
iškelti save ir savo kromelį.

Grigaitis verkia kad “fašis
tai” nuveikė sandariečius, kad 
sandariečiai pasidavė “fašis
tams” ir kitokių nesąmonių nu- 
rezgia, norėdamas kad sandarie
čiai kokiu, nors budu imt ų bijot 
to žodžio “fašistas” ir stotų vėl 
dirbti to senuko kromeliui.

Sandariečių ir tautininkų su
sipratimas parodo kad be dide
lių pastangų mes visada galim 
su raudonaisiais apsidirbti — 
taigi ir dirbkim!

Chicago
Dariaus ir Girėno Žuvi-
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K.YLA PO LIT Is- 
LAUKE 
mieste paskuti-
metais Lietuviai

Marquette 
iškilmingas 

trijų 
laku-

konai mažai doriiėjosi tokiais 
gražiais kultūriškais ateivių pa
rengimais, nes mažai jų lankė
si. Vietinis.

sisvečiuoti, atlankė ir kitus sa
vo pažystamus ir gryžo atgal 
tarnybon. Kalnas.

AKRON BALTIMORE, MD.

LIETUVIAI 
K OS 

Scrantono 
niais keliais
pradėjo veikti politikoje orga
nizuotai. Sudarė Lietuvių Po
litikos Klubą (Lithuanian Poli
tical Club of Lackawanna Co.), 
kuris yra bepartivis. Skyriai 
to klubo sudalyta West Scran- 
tonc, Thorp, Carbondale ii' Ey- 
non, Pa. Politikieriai norėda
mi Lietuvių paramos kreipiasi 
į klubo valdybą, kuri tariasi su 
jais ką jie duos Lietuviams jei 
bus išrinkti (kokias valdiškas 
vietas). Lietuviai rėmė dabar
tinį miesto mayorą, pasekmėje 
turi 38 Lietuvius dirbančius 
miesto darbuose, turi 8 Lietu
vius policijantus, vieną polici
jos saržentą. Vakarinėj mies
to dalyje išrinkta Lietuvis tei
sėjas, Edward Bellen.

Politikieriai matydami 
vių vieningumą su jais 
si. Ateinančio rudens
nuims Demokratų partijos są
raše pastatė Lietuvį Ant. Ja- 
nušaitį (Yanoshat) kandidatu 
į P&nnsylvanijos valstijos sei
mą. Janušaitis laimėjo nomi
nacijose ir tikimės laimės rin
kimuose Lapkričio mėnesį. Ži
noma, tai bus Lietuvių kvoti
mas ką jie gali. Reikės ne tik 
visiems Lietuviams už jį bal
suoti bet ir dirbti kad jų kai
mynai balsuoti] už Janušaitį. 
Vieni Lietuviai negalės išrink
ti, neturi gana balsų, bet jei pa
sidarbuos gauti ir kitų balsus 

savo vientauti, Janušaitig
galės būti išrinktas.

Luzerne apkrityje gavo no
minacijose kitas 
Valibus, taipgi į 
Tat nesnauskim, 
kim kad abudu 
rinktume! V.

Liepos 19 d., sekmadienį, 
vai. po pietų, prie Dariaus 
Girėno paminklo, 

, Parke, rengiama
programas pam i nė j i m u i 

> metų žuvimo sukaktuvių 
nu Dariaus ir Girėno.

Paminklas pastatytas 
laiko atgal.

Pi ograme dalyvaus: I 
valstijos gubernatorius 
Horner, Generalinis ' 
prokuroras Kerner, Teisėjas C. 
H. Laukaitis iš Baltimore, ku
ris atstovaus Marylando guber
natorių Harry Nice; valstijos 
prokuroras Courtney, Lietuvos 
Konsulas A. Kalvaitis ir kiti 
žymus Chicagos vadai ir Lietu
viai veikėjai. Dainuos Chica
gos Lietuvių bendras choras, po 
vadovyste komp. A. Pociaus; 
gros didelis benas iš 65 muzi-

mėtas

Illinois
Henry

valstijos

Vakare parkas bus iliuminuo
tas tautinių spalvų šviesomis ir 
bus šaudoma “fajervorkai’’.

Lietu- 
sk a i to

ri aki

Savickiutė iš New Yorko, kuri į už 
ilgai nesimatė su savo pusbro-j 
liu. Viešnia labai gėrėjosi Pa- 
tersono apielinkėmis ir gamta. į 
Dalyvavo ir parapijos piknike, Į 
susipažino su Patersoniečiais. Į 
Kryžauskas J r. savo pusseserę 
automobiliu apvežtojo, aprodė I 
visas svarbesnes vietas.

P-lės Savickiutės tėvai gyve
na Ashley, Pa. Jos dvi sesu
tės dirba valdiškose įstaigose 
Washington, D. C. Pati Marė 
dirba New Yorke, moteriškų 
sijonų formų piešėja. Rep.

Conn, valstijoje “Dirvos” pre 
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

Rengimo komiteto tikrinimu, 
nr tinės nuo paminklo atidengi
mo iškilmės bus didesnės ir įs
pūdingesnės negu buvo pamin
klo atidengimo iškilmės.

Taigi kas tik jaučiasi Lietu
viu. kas tik įvertina Dariaus ir 
Girėno žygį, kuris gaivina ir 
stiprina Lietuvybės dvasią nau
jiems žygiams, tegul išanksto 
i uošiasi Liepos 19 d. dalyvauti 
šiose iškilmingose sukaktuvių 
minėjimo iškilmėse.

Dalius ir Girėnas gyveno, 
kovojo, kentė, dirbo, skraidė, 
Atlantiką nugalėjo musų Lie
tuviu ir jaunosios Lietuvos 
garbei. Pagerbkime jų atmin
ti visi, visi. L S.

SEATTLE, WASH.
Ales Lietuviai tolimų vakarų 

Amerikos gyventojai, mažai te
sirūpiname musų tautos reika- 

čia Lietuvybės darbuoto- 
nesiranda, todėl Lietuviai 

Senieji jau 
o jaunieji

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS' NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musą patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo T kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

HEndlerson 9292

Lietuvis, Dr. 
Penna seimą, 
broliai, dirb- 
Lietuvius iš-

At Kerševičius. lais.
J'.1 
tautiškai apsnūdę, 
baigia savo dienas,
į musų tautos reikalus mažai 
dėmesio tekreipia. Jie neturė
jo tinkamos progos išsiauklėti 
tautiškoje dvasioje, čia labai 

. retai atsitinka kad vedybos bu
tų grynai Lietuviškos.

Vietiniai Lietuviai kaip ka
lt1 da parengia balių ar pikniką, 
j'Jbet jokių pamarginimų nebūna, 
•| tik muzika, šokis, tai ii- viskas.

čia gyvuoja D. L. K. Gėdi
ji mino pašalpinė draugija ii- L. 
; D. L. D. kuopa, ši sakosi esan- 
11 ti dailos draugija, bet dailėje 
> nieko neveikia, tik tuo vardu, 
•y dangstosi. Vietinis.1

VALSTIJOJ LAIKE KARŠČIO 
MIRĖ ARTI 500 ŽMONIŲ 
Detroitą ir Michigan valsti

ją praeitos savaitės karštas 
oras guldė žmones į graibą lyg 
kokia staigi epidemija.

Pačiame mieste žmonės kris
te krito, nes paveizdan Liepos 
13 d. viena diena nuo karščio 
ir nualpimo mirė 64 asmenys.

Viso mieste krito virš poros 
šimtų žmonių. Visos miesto 
lavoninės buvo užpildytos ne
gyvais žmonėmis, prie kurių 
susirinkę šeimos ir giminės 
apsiašaroję jieškojo saviškių, 
kaip tas buna kokiai katastro
fai ištikus, kuomet vienu kartu 
užmušama, ir lavonai suveža- 
ma, o vėliau giminės sueina su
rasti savuosius.

Visoje Michigan valstijoje, 
iškaitant Detroito miestą, nuo 
karščių mirė arti 500 žmonių 
vienos savaitės bėgiu.

REVENNA, OHIO

Newarke, Gegužės 26 d. dar 
vienas aktas tapo iškilmingai 
atliktas pakėlimui viešai 
tuvos ir Newarko Lietuvių 
bės.

Newark miestas per du
nešiu iškilmingai apvaikščiojo 
savo šimto metų kaipo miesto 
inkorporavimo sukaktuves — 
iškilmės rengta Masque Teat
re.

Miestas suorganizavo iš 100 
prakilnesnių piliečių susidedan
tį komitetą vedimui apvaikščio- 
jimo šventės. Pagal statistikos 
pasirodė kad Newark apgyven
tas apie 60 nuoš. ateiviais. To
dėl viršminėtas komitetas pa- 

I kvietė ir Newarke gyvenančias 
tautybes dalyvauti iškilmėje. Iš 
kiekvienos tautos paskyrė po 
pirmsėdį jų grupei. Iš Lietu
vių grupės tapo paskirtas tokiu 
pirmsėdžiu Vincas Ambrozevi- 
čius. Visi tautinių grupių sky
rių atstovai laikė savo bendrus 
posėdžius miesto rotušėje, pir
mininkaujant Jos. Giuliano. Jie 
su miesto atstovais nustatė vi
są ateivių programą. Kurios 
tautų grupės neįstengė vienos 
visą savo dienos programą už
pildyti, tos susidėjo kelios vie
na diena, 
vieni visą 
pildyti.

Iškilmes 
ėmė vesti 
dras komitetas, su patarimu ir 
pagalba Kun. Kelmelio. Mies
to valdyba davė Mosque teatrą 
programui įvykdyti ir šimtą 
tariu lėšoms padengti.

Niekad Lietuvių vaidas 
buvo Newarke taip plačiai 
garsintas kaip dabar, 
tūkstančių kortelių buvo išda
linta po visą miestą skelbiant 
bendrai visų tautinių grupių 
programos. Lietuviai buvo pa
tys pirmutiniai. Lietuvių var
das buvo garsinamas per šešias 
dienas prie Mosque teatro, ant 
iškabų sekančiai: “Lithuanian 
Group May 26”. Buvo garsi
nama visuose Angliškuose laik
raščiuose. Plačiai garsinta ir 
tarp Lietuvių įvairiais budais. 

Tokiu trumpu laiku, veik be 
pinigų, 
darbas 
gomis. 
prastai

Lietuviai pasiryžo 
dienos programą iš-

rengimo darbą pa
vasario 16-tos Ben-

do

ne- 
iš- 

Dešimts

APVAIKČŠIOJO SIDABRINES 
VESTUVES

Seni “Dirvos” skaitytojai, 
buvę Akroniečiai, pp. Pi-. Alar- 
tinkai, kurie dabar farmeriau- 
ja šalę Ravennos, liepos 5 d. 
apvaikščiojo savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo ir kartu jau
niausios savo dukters Jievos 16 
metų gimtadienį.

Pasveikinti pp. Martinkus tą 
dieną susirinko jų artimi drau
gai : A. Poloniai, dainuškai, mu
zikantas V. Vasiliauskas, p. Jo- 
nuškienės brolis Izidorius S. 
Rodavičius, visi iš Akrono, ir 
kaimynas ūkininkas Pr. Ridi
kas su savo žmona ir sunais.

Laike pietų, V. Vasiliauskas 
ir S. Rodavičius pasakė trum
pas kalbas, palinkėdami jauna
vedžiams ilgiausių metų, api
budindami praeities ir ateities 
reikalus.

Pp. Martinkai išaugino gra
žią šeimą, du sūnūs, vienas jų 
tarnauja laivyne vyresniuoju, 
antras yra dailydė, dirba ir gy
vena Willoughby, Ohio, 
dukteris, Magdę ir Jievą. 
gyvena su tėvais tikėję.

Pp. Martinkai paačiavę 
čiams-draugams, prisiminė 
tą kad jų mylimiausias lanky
tojas yra “Dirva”, kuri ateina 
į jų namus kas savaitę; sako, 
su ja nesiskirs kolei gyvi bus. 
Nėra Amerikoje geresnio laik
raščio Lietuvių kalboje kaip 
"Dirva”, pasakė p. Martinka.

Po pietį], muzikantas V. Va- lėtą dainų, 
siliauskas pagriežė seną Lietu-1 vedė pirmininkas Vincas Am- 
višką šokį, vadinamą 
Ūžia”, o svečiai šoko, 
musų tautinį 
neteko ;matyt 
parengimuose, 
kas jį moka.

Svečiai pasilinksminę, paten
kinti vakare išsiskirstė.

Svečias, i

tckia 
stogu

kitais at- 
paveizdan 
dalyvavo 

412 (pusė 
Žydų —

Dvi
Jos

sve-
ir

buvo atlikta milžiniškas 
musų komiteto pastan- 
Pasekmės buvo nepa- 

gražios: sukviesta tūk
stantinė minia žmonių, 
kad Newarke nesusirinko 
minia Lietuvių po vienu 
kaip šio programų laiku.

Lietuviai sumušė rekordą vi-' 
sų kitų didesnių tautų grupiųį 
dalyvių daugumu ir 
sižymėjimais, nes 
Lietuvių parengime 

, 1026 asmenys, Rusų 
jų buvo Lietuviai),
875; Italų — 810; na o Čekų, 
Portugalų, Ukrainą dieną ben
drai dalyvavo 1825, arba po 
608 kiekvienai tų tautų. - Vo
kiečiai sutraukė 829. Lenkai 
iškilmėse negalėjo dalyvauti, 
nes tarp savęs susipešė ir ne
sudarė komiteto.

Lietuvių programe kalbas pa
sakė Generalinis Lietuvos Kon
sulas P. Daužvardis iš New 
Yorko, kalbėjo Angliškai, 
lyvavo net penki Lietuviai 
nigai. Muzikalis programas 
vo gausus, dalį jo atliko šv.
cilijos choras vedamas Antano 
Stanišausko. Prie programų 
daug prisidėjo Prof. J. Žilevi
čius, ir jis akompanavo vienam 
dainininkui. Vakaro žvaigždė 
buvo p-lė E. Mickunaitė, buvus 
solistė Lietuvos operoje; jai 
akompanavo J. Mickunas.

Prie kitko, vargoninkų cho
ras, po vadovyste komp. J. Ži
levičiaus, puikiai sudainavo ke- 

Vakaro programą

Da- 
ku- 
bu-

, “Lai
Šį seną 

šokį dar niekur 
šokant viešuose 
matyt retai jau j del ligos jo žmonos, atsiuntė 

telegramų pasveikinimą ir kal
bėti prisiuntė savo atstovą Mr. 
Thomson.

Reikia pastebėti kad Ameri-,

brazevičius.
Lietuvių vakarui miesto ma- 

yoras Meyer C. Ellenstein. ne
galėdamas asmeniniai dalyvauti

PIKNIKAS. SLA. 198-ta ir 
354-ta kuopos rengia bendrą 
pikniką šį sekmadienį, Liepos 
19 d., žinomoje vietoje. Ame- 
lian’s faunoje. Bus linksmas 
ir draugingas piknikas, gera 
muzika šokiams. Visi kviečia
mi atsilankyti. Komisija.

SMULKIOS ŽINELĖS
Akrono priemiestyje gyven- 

■ tojo farmerio Petro Sederio 
vyresnėji duktė ištekėjo už sve
timtaučio.

Liepos 4 d. pas pp. Jankaus
kus viešėjo jo brolio dukterys 

J iš Pittsburgho.
Susirgo Jonas Kazlauskas, 

brolis Povilo; gydosi Peoples 
ligoninėje.

Dirbtuvėje prie darbo susi
žeidė rankos pirštus p. Vasi
liauskienės sūnūs Pranas. Gy
dosi miesto ligoninėje.

Pas K. Bartkų lankėsi jo bro
lis Antanas iš Clevelando. Jis 
dar atlankė brolio dukterį ir 
žentą pp. V. Kubilius.

Pas J. Garijonius lankėsi jų 
artimas draugas M. Vasilaus- 
kas iš Day tono. Paviešėjęs ke
letą dienų gryžo namon.

Jurgis Brazas su savo žmo
na buvo išvažiavę į Springfield, 
Ill., kur dalyvavo savo brolio 
dukters vestuvėse. Jie labai 
patenkinti kad jų giminaitė iš
tekėjo už Lietuvio. Bražai ke
lionę turėjo gerą, gryžo namon 
patenkinti.

Ir A krone lankėsi p. Baro
nas, iš Lietuvos, platindamas 
Vytauto Didžiojo Albumą. Te
ko girdėti kad Albumą pirko 
Jurgis Rokas. Ar daugiau kasi 
nusipirko nežinia.

J. Krikščiukaitis nusipirko.1 
automobilį, kurį pavedė savo 
vienatinei dukteriai, Marytei. 
P-lė Marytė yra veikli Lietu
vaitė, narė Akrono Lietuvių
Draugiško Klubo. Ji skaito 
“Dirvą” ir gražiai kalba Lietu
viškai. Turi gerą tarnybą.

Senoji p. Kubilienė, ilgalaikė 
“Dirvos” skaitytoja, šiose die
nose išvažiavo į Pennsylvanija 
dalyvauti savo giminiečio laido
tuvėse.

M. Venckuno sūnūs, kuris 
tarnauja S. V. karo laivyne,
buvo parvažiavęs pas tėvus pa-

Adv. Nadas Rastenis
Adv. Nadas Rastenis šiomis 

dienomis sugryžo į Baltimorę, 
čia apsigyvena, ir atidarė tei
sių ofisą 501 Hearst Tower 
Buildinge. Telefonas: Plaza 
4478.

Daugelis Baltimoriečių paty
rę kad Adv. Rastenis čia apsi
gyvena, apsidžiaugė. Turėsim 
daugiau veikėjų ir inteligentų.

ŠVEDŲ AMERIKOS
" UNIJA

(Per Gothenburg:?, Švediją

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

Gripsholm ............. ........... Liepos 25
Kungshohn ........... . . . Rugpjūčio 18
Drottninąholm Rugp. 27
Gripsholm ............. .... Rugsėjo b
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

A. IIo<'."i !ing (u, SaiifJuiiky, O.

JUNE 13th TO SEPTESV18ER 7th
Finest Bathing Beach in the World
Largest Hotels on the Great Lakes

LOGO outside rooms at reasonable rates
,.. Fishing . . . Golf. . . Tennis . . . Dane- 

. and all recreational attractions 
Appetizing Meals . . . Ample Garages 

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

SEND FOR FOLDER
Reached by vail, interurban or bastes to Sandusky 
or by auto. Ohio Route 2, U. S. G, or by steamer

EKSKURSIJA

I LIETUVA
Dideliu ir populiariu garlaiviu

Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21, 1936
i KLAIPEDA (per Ro+terdamą) o l.

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kreipkitės į:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS

168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

“DIRVA”
6<820 Superior Ave., Cleveland, O.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Hoisted St..Chicago, I’l.
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Kelione

SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

tarpu Žemaitijoje ir toliau Lietuvoje, apart tų 
papuošalų ir ginklų, nerandama nieko. Tiesa, 
randama, bet tik iš stačių rąstų-kuolų kaltos pi
laičių sienos, užpildytos akmenais ir moliu, kad 
butų stiprios. Randama tokie liudytojai kaip 
Apuolės kasinėjimuose, kurie visiškai nepasako 
kad tų laikų Baltijos pakraščio gyventojai galė
jo būti aukštos kultūros. O tokius ginklus ir 
papuošalus galėjo pasidaryti tik aukštos kultū

(Tęsinys iš pereito num.)

DAR VIENAS MUZEJUS — IR VIKINGŲ 
PALIKIMAI LIETUVOJE

RUGSĖJO 14. Trečia diena Stockholme. 
Per naktį išsilijo, rytas vėl saulėtas, gražus. 
Netrukdys mano apvaikštinėjimams.

Papusryčiavus ir sugryžus Į viešbutį, tele
fono operatorė pranešė kam man skambino iš 
ygtUYOa Pasiuntinybės. Aš paskambinau ten 
atgal. Ponas Ministeris Savickas pranešė kad 
sutvarkė su Lietuvos vice konsulu pavežioti ma
ne rytoj, sekmadienį, po Stockholm© apielinkes 
ir ypatingai nuvežti į seną garsią švedų pilį, 
Gripsholm. Automobilis pribus rytoj 11 valan
dą ryto. Pats p. Savickis atsisveikino, pasiduo
da į ligoninę operacijai. Gaila kad tokioje pa
dėtyje žmogų radau. Jis irgi jautėsi nemalo
niai. Laikė mane svarbiu svečiu, o negalėjo nei 
pavaišinti, nei kartu praleisti laiką. Linkiu jam 
pasveikti.

Atsilankymas Stockholme priminė kelionę į 
Washingtona prieš išvažiavimą į Lietuvą, kur 
nuvykęs į Lietuvos Pasiuntinybę radau Dr. M. 
Bagdoną, einantį Lietuvos Ministerio pareigas, 
visai nesveiką, nelinksmą, ir jį vargino apendi
citas, tik dar Dr. Bagdonas nebuvo pasiruošęs 
pasiduoti operacijai.

Visas Stockholmas šiandien išsipuošęs vė
liavomis — tai yra našlaičių aukų diena: renka 
aukas pardavinėdami tam tikrus ženklus — bal
tą dirbtiną ramunę, ir pardavinėja išlaimėjimo 
arba lioterijos bilietėlius — laimėjimui skirta 
keli šimtai tūkstančių kronų. Laimėgus jau tik 
antrą ar trečią dovaną užtektų pusę metų po Eu
ropą važinėti. Bet aš negodus ant svetimo tur
to tai ir nerizikavau pirkti bilieto. Prie to, nu
skriausti pačius švedus butų nejauku, jeigu iš 
kitur atvažiavęs laimėtum jų sudėtus pinigus.

Eidamas miestu, d'aėjau miesto Koncertų 
Salę — didelį, moderniško stiliaus geltonų plytų 
pastatą. Tai vieta kur atsibuna įvairus koncer
tai ir sutelpa daug šimtų žmonių. Operos na
mas yra paskirai. Nuostabu buvo kad didelėje 
aikštėje prieš tą Koncertų Salę atsibuna turgai 
— šiandien kaip tik, prieš sekmadienį, čia su
važiavę, suėję kaimiečiai, sunešę savo produk
tus, vaisius, pardavinėja miestiečiams.

NACIONALINIS MUZEJUS. Ant kitos sa
los, toje pačioje miesto dalyje kur randasi Skan- 
sen ir Nordiska Museet, yra dar vienas — Tau
tos Muzejus. šio muzejaus viršutinė dalis už
pildyta karališkais palaikais, meno kuriniais, o 
apatinė dalis — tautos praeities dalykais, ar
cheologiškais rinkiniais. Man įdomu buvo Vi
kingi] istorija, taigi ir pašvenčiau daug laiko ta
me senovės skyriuje. čia sukrauta Vikingų 
ginklai, akmenų raštai arba Runos, papuošalai. 
Papuošalų yra brangių, d'arytų iš aukso ir si
dabro bei žalvario, kokių daug suranda ir Lietu
vos archelogai kasinėdami Lietuvos piliakalnius.

šiame muzejuje, kaip ir Kopenhagene, pa- 
tėmijau kad švedai buvo lygiai pat karšti reli
giški žmonės kaip tik apsikrikštijo, ir visas jų 
viduramžių menas yra išimtinai religiškas. Vis
kas kas daryta gražaus iš medžio tai vis kokie 
nors šventieji, arba altorėliai namams ir mald- 
namiams. Taip pat yra daug kas iš metalo, vė
lesnių laiko darbo, net labai brangus ir puošnus 
dalykai, vis tai šventųjų atvaizdai, kryžiai, Kris
taus gyvenimo pavidalai ir tt.

Vikingai-Skandinavai krikštijosi 400 metų 
pirm Lietuvių, ir Vytauto laikais pas Skandina
vus krikščioniška tikyba buvo pasiekus turtin
giausio laipsnio. Viskas tada buvo bažnyčiai ir 
Dievui: menas, sidabras, auksas. Protestantiz
mas, užėjęs trumpu laiku po to, suskaldė katali
kų galybę ir prasidėjo daugiau pasaulinio me
no kūryba.

Lietuviai, kurie vėliau apsikrikštijo negu 
kitos Europos tautos, irgi viską skyrė Dievui ir 
bažnyčiai iš pat pirmo. Tą patėmijau apsilan
kęs Kaune Bažnytinio Meno Muzejuje. Lietu
voje viskas ėjo keliais šimtais metų vėliau po 
Vakarų ir Pietų Europos, nes Lietuva priėmė 
krikštą Vytauto-Jogailos dienose, apie pabaigą 
14-to šimtmečio. Bet ir ji nepraleido to tikybiško 
užsidegimo ir viską “apieravojo’’ bažnyčiai. Pats 
Vytautas, kaip tik priėmė Romos katalikų tikė
jimą (pirmiau jis buvo krikštijęsis Rytų tiky
boje), tuoj griebėsi statyti Lietuvoje bažnyčias, 
kurios dar ir šiandien šian-ten stypso, vienos 
jau sugriuvusios, kitos dar naudojamos.

Taigi, kiekvienoje šalyje kur tik Romos ti
kyba inėjo, ji pasiėmė gausią savo auką. _

Kopenhagene ir Stockholme, bažnytinis me
nas sukrautas tautos istorijos muzejuose ir yra 
panaudojamas atvaizdavimui tų tautų istorinio 
kilimo ir pirmynžangos. Lietuvoje gi dvasiškių 
sumanyta bažnytinį meną uždaryti savame mu
zejuje, kur žmogus inėjęs jautiesi lyg kokioje 
bažnyčioje.

Antspaudų ir senoviškų ženklų skyriuje, 
12-to šimtmečio antspaudų surinkime užtikau 
vieną raito riterio arba vyties ženklą. Lituanis
tas tuoj užsirėktų kad tas ženklas paimtas nuo 
Lietuvių, arba tiesiog pasisavintas. Aš ne men
kesnis Lituanistas už kitus, bet mėgstu j daly
kus žiūrėti plačiau. Tas paprastas ženklas yra 
iš anų garsių ritierystės laikų, kada buvo gar
bingiausiu užsiėmimu aukštos kilmės vaikinui 
turėti arklį ir paauksuotus šarvus ir išdidžiai 
jodinėti, o kartais ir kariauti. Taigi bent kuri 
įžymesnė šeima, darydamas! sau herbą-ženklą, 
norėd'ama jį turėti kitokį už kitų, šian ir ten 
galėjo piešinyje įmaišyti ir raitą vyrą. Arklys 
ir raitelis juk nebuvo jokia paslaptis ar užgin
tas dalykas. Lietuvoje vyties arba raito vyro 
ženklas atsirado, kaip istorija sako, laike kuni
gaikščio Gerimanto, kuris mirė 1275 metais, šis 
ženklas, paskiro kunigaikščio panaudotas, paga
liau pasiliko ir Vytauto Didžiojo ženklu ir Lie
tuvai likus nepriklausoma musų dienose, paliko 
musų valstybės ženklu.

Skanijos Vikingų metalinių papuošalų ir pi
nigų skyriuje tame muzejuje mačiau daug daly
kų iš sidabro ir aukso, iš 10-to ir 11-to šimtme
čių. Iš kapų iškastų papuošale tarpe matyt ir 
gintaro gabalų ir karolių.

Kaip jau minėjau, Skanija yra pati pietinė 
Švedijos dalis, nuo kurios į rytus skersai Balti
ją guli Žemaitija. Ten, Žemaitijos piliakalnius 
ir senus kapus kasinėjant, užtinkama tokių pat 
papuošalų ir ginklų kaip čia tie sudėti muzeju
je. Lietuvos archeologai užtikę tokius dalykus 
Lietuvos žemėje, tikrina kad jie yra buvę tų 
laikų tos vietos gyventojų ne .tik dėvėjami bet 
ir gaminami. Tuo remdamiesi prirodinėja kad 
tais laikais Lietuvoje gyvenę aukštos kultūros 
žmonės. Aš nors nesu archeologas, pilnai su 
tuo nesutinku. Lengviausias ir pigiausias bū
das tų visų dalykų įsigijimui buvo prekiaujant 
Skanijos vikingams su žemaičiais. Tą aiškiai 
sako ir musų istoriški padavimai, žemaičiai už 
savo produktus galėjo lengvai tų dalykų iš vi
kingų įsigyti ir visai galėjo nemokėti jų pasi
daryti. Jeigu gintaro gabalai randama Švedijos 
vikingų senuose kapuose, nereiškia kad tuos pa
puošalus, iš žalvario, sidabro ir aukso vikingai 
gabenosi iš žemaičių kultūringų meistrų gamin
tus, jie galėjo tik parsigabenti gintaro į savo 
šalį ir ten pridėti iš jo padarytus papuošalus 
prie metalinių papuošalų. Romėnai daug anks
čiau, kaip padavimai sako, gabenosi gintarą iš 
Baltijos, gabenosi jį ir vikingai. Kad vikingai 
buvo žymiai kultūringesni už gyventojus kito
je Baltijos juros pusėje tą įrodo visokį kitoki 
muzejuose surankioti tų laikų liudytojai Tuo

Lietuvos Bony Turėtojams
Nuo Liepos 1 d. prasideda 

eilinis metinis palūkanų (pro
centų) apmokėjimas už Lietu
vos Laisvės Paskolos bonus. Ta 
proga bonų turėtojams bus iš
duodama nauji kuponų lapai.

Kiekvienas bono ar bonų tu
rėtojas, norėdamas gauti pa
lūkanas už 1936 metus, priva
lo atsiųsti Pasiuntinybei bonus 
drauge su nustatytos foimos 
pareiškimu. Bonus su pareiš
kimais galima siųsti Pasiunti
nybei tiesioginiai arba per ban
kus ar kitas panašias patarna
vimo įstaigas. Pareiškimų blan- 
kos yra gaunamos Pasiuntiny
bėje (adresas: Lithuanian Le
gation, 2622 — 16ta St., N. W. 
Washington, D. C.).

Dabartiniu laiku yra dvi bo
nų turėtojų rūšys: vieni kurie 
yra pratęsė bonus, ir antri ku
rie juos laiko be pratęsimo. 
Naujiems kuponų lapams gau
ti tarpe šių dviejų bonų turėto
jų rūšių nėra jokio skirtumo: 
ir vieni ir antri gali bent ku
riuo laiku po Liepos 1 d. pa
reikalauti naujų kuponų lapų. 
Tiesa, pratęsusieji bonus jau 
yra gavę palūkanas už 1935 m., 
o tie bonų turėtojai kurie bonų 
nepratęsė, dar ne. Bet šiems 
pastariems del to jokio nuosto
lio nebus. Jiems bus apmokė
ta 1935 metų palūkanos tuo 
laiku kada jie atsiųs pačius bo
nus apmokėti arba juos bent 
kuriam laikui (bet ne ilgiau 
kaip iki 1945 metų Liepos 1) 
pratęsti.

Pareikalavusiomis naujų ku
ponų lapų bus išrašyta po de
šimts kuponų. Apmokėdama 
palūkanas už 1936 metus, Pa
siuntinybė pirmutinį kuponą 
atkirps, o likusius devynis kar
tu su kiekvienu kuponu pasiųs 
bonų savininkui. Nepareikala
vusiems palūkanų už 1936 me
tus, drauge su kiekvienu bonu 
bus pasiųsta pilnas kuponų laJ 
pas iš dešimties kuponų. Pri
nokusieji kuponai, kaip ir iki 
šiol, bus apmokami bent ku
riuo laiku.

šiuo atveju daug kam, ypa
tingai tiems bonų turėtojams 
kurie pratęsė savo bonus trum
pesniam laikui negu iki 1945 
metų Liepos 1 d., gali kilti 
klausimas kodėl visiems bonų 
turėtojams bus išduodami pil
ni (dešimties kuponų) lapai, o 
ne tik tiek kuponų kuriam lai

ros žmonės. Ginklus ir papuošalus galėjo pa
likti ir atėjūnai vikingai, kurie tarpais užgrieb
davo ir pasilikdavo gyventi Žemaitijoje ir Kur
še ir-Prūsų žemėse po kelis desėtkus metų. Mu
sų Pabaltijo krašto gyventojų aukštos kultūros 
įrodymui reikalinga daug daugiau daviniu, o jų 
kaip tik neturim jokių, išskyrus išlikusius nuo 
supuvimo giliai žemėse sukaltus, dar ir apdegu
sius rąstus. (Bus daugiau)

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

įJDIDžIŲJŲ valstybių tarpe 
šiandien pastebime du pagrin
diniai skirtingus valdymosi bu
dus: diktatūras ir demokrati
jas. Ir pastebime kad viso da
bartinio nerimo kėlėjai pasau
lyje yra diktatūros. Italai pa
grobė Etiopiją, Vokiečiai neži
nia kam be saiko skubiai gin
kluojasi, Rusija savo komunis
tinėmis atžalomis kitose valsty
bėse ruošia suirutes ir sukili
mus, Japonija kramto Kiniją.

Tik Amerika, Prancūzija ir 
Anglija atsižiūri į savo pilie
čių teises ir nejieško priekabių 
svetur. Jos reformų ir įstaty
mų keliu bando gyvenimą tvar
kyti ir tobulinti.

▼ ▼ ▼
^LIETUVAI, istorijos bėgy

je, įtakos darė Lenkija, Rusi
ja, Vokietija, o istorijos apy
aušryje — vikingai švedai. Nė
ra jokio abejojimo, tos valsty
bės Lietuvai darys įtakos ir at
eityje. Be Švedijos, jos visos 
valdėsi diktatūrų pagrindu.

Lietuviai gali manyti jog 
Lenkų įtaką jau visai išgyve
no. Tačiau, Lenkai galvoja ki
taip, ir pagrindiniu jų užsienio 
politikos tikslu yra “globoti” 
Lietuvą. Rusija trokštų kad 
visos Pabaltijo sąjungos vals
tybės prisidėtų prie federativės 
“Socialistinių Sovietinių Res
publikų" sąjungos.

New Yorko “Times” kores
pondentas sykį net rašė kad 
kas tai Kaune su šita idėja žai
džiąs, o Amerikoje Z. Jankaus
kas, iš Philadelphijos, visokių 
pavojų Lietuvai pabūgęs, tą 
pati ragino daryti.

Į Pabaltijo kraštus ir Vokie
tija nagus tiesia — tai “Vokie
čių kultūros”, sako, pozicija 
Europos Rytuose. Lietuviai, 
pasižiūrėję į kokius “kulturin-

Komunistai dar Save 
“Tiešijasi”

Musų komunistai, socialistų 
bendrafrončiai, giriasi “Vil
nyje”) kad “Dirvos” skelbtas 
komunistų su socialistais susi- 
ėdimas tuoj po seimo neįvykęs.

Palaukit, draugučiai.
Sočialistai vadai šiame seime 

jau pakuždomis siūlėsi sanda- 
riečiams dėtis išvien ir iki kito 
seimo visai nusikratyti komu
nistų Susivenijime. ... Mat, 
socialistai lenda prie tų kurie 
galingesni. Ar tas jums, ko
munistai, patiks, jeigu tie ku
riuos jus gelbėjot šiame seime, 
jums jau užpakalį atsuka?

Toliau, socialistai nori jus va
dovauti ir tolei su jumis laiky
sis kol jus sutiksit remti jų 
žmones į Pild. Tarybą.

Tą viską sudėjus į krūvą pa-' 
matysit kad Grigaitis jus laiko, 
žiopliais.

Kai jus savo spaudoje siū
lot sudaryt ir palaikyt bendrą 
stiprų frontą prieš “fašistus”, 
socialistai jau atsuko jums nu
garą ir laižosi prie sandariečių.

Kaip greit paaiškės socialis
tų linkimas1] dešinę, jums pri-1 
sieis su jais susipešti. Arba, j 
jei jie norės jus vadovauti, — 
o jus labai norit vadovauti juos 
ir siūlot stiprint bendrą fron
tą ir toliau, — jums reikės su 
jais susipjauti.

“Dirvos” Reporteris.

Skaitykit “Vienybę”
“DIRVOS” ADMINISTRACI

JOJE GALIMA GAUTI pavie
niais numeriais Brooklyne lei
džiamas tautinis laikraštis ‘Vie
nybė’. “Vienybės” yra 50 me
tų senumo laikraštis. Susipa- 
žinkit su juo.

Pavieniais numeriais gauna
ma “Margutis” ir “Tauta”.

kui bonai yra pratęsti. Atsa
kymas trumpas: išduodant pil
nus kuponų lapus, norima su
teikti galimybės bonų turėto
jams pasinaudoti mokamomis 
5 nuoš. palūkanomis per ilges
nį laiką. Sakysime, pavyzdžiui, 
nors bonas yra pratęstas tik iki 
Liepos mėn. šių metų, bet, jei 
tokio bono turėtojas pageidau
ja boną pasilaikyti ilgesniam 
laikui, jis tai gali padaryti be 
jokio nuostolio, nes, turėdamas 
pilną kuponų lapą, jis kiekvie
nais metais, pristačius prino
kusį kuponą, gaus jam priklau
somas palūkanas.

Ar yra būtino reikalo bonų 
turėtojams tuojau pareikalauti 
naujų kuponų lapų? Ne. Bo
nų turėtojai galės gauti naujus, 
kuponų lapus bent kuriuo laiku 
iki galutino bonų apmokėjimo.

Ir pratęstuosius bonus, ku
rių apmokėjimo terminas suei
na šių metų liepos 1 d. (kaip 
jau buvo pasakyta) galima pa
silaikyti bent kuriam laikui ly
giai kaip ir nepratęstus.

Dar vienas ypatingo dėmesio 
vertas dalykas. Bonų turėto
jai, kurie, gavę naujų kuponų 
lapus, panorės kad bonai butu 
apmokėti prieš Liepos 1, 1945 
m., drauge su bonais privalo 
grąžint visus neprinokusius ku
ponus.

Patariama bonus siųsti Pa
siuntinybei registruotais laiš
kais. Tas reikalinga del bonų 
pristatymo saugumo. Taip pat 
pageidaujama kad tie bonų tu
rėtojai kuriems reikės tiesiogi
niai (ne per Washington© ban
kus) grąžinti gautus bonus, 
drauge su naujų kuponų lapais 
atsiųstų registruotatn laiškui 
pašto ženklų.

Lietuvos Pasiuntinybė.

Jž $3 metuose pralinksminsit 
yisą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

“MARGUTI S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill

Pasakiško grožio Neringos kopos — tai Lietuvos 
Sahara, atvaduotame Klaipėdos krašte. Tai dalis ilgos 
žemės juostos, kuri nusitęsia nuo Klaipėdos i pietus, 
ant kurios yra ir šalių gražių pušynų ir garsi vasarvie
tė Nida ir kitos vasarvietės, šis plotas guli tarp Bal

tijos juros ir Kuršmario, kas buvo vaizdžiai aprašyta 
Thrvos redaktoriaus kelionėje Lietuvoje, apsilankyme 

Nidoje. Greta šitų smėlio kalnu yra įrengta Lietuvos 
sklandymo mokykla, kur Lietuviai jaunuoliai mokosi 
skraidyti bemotonniais Ikktuvais. (Paveikslas iš Tsb.)

| gus” žmones Vokiečiai pavertė 
! Rytų Prūsijos Lietuvius, aiš
ku, tos “kultūros” kratosi.

“V. L.” redaktorius 1907 me
tais Prūsų Lietuvius pavadino 

j “Akmeniniais žmonėmis’,’ nes 
juose nebuvo galima sužiebti 
tokį tautybės jausmą kuris su
švito Didžiojoje Lietuvoje. O 
Dr. J. šliupas savo knygutėje 
“Mažoji Lietuva” 1910 metais 
rašė: “čionykščių (Prūsų) Lie
tuvių apšvietimas stovi ne ant 

| aukšto laipsnio, o jų dievotu- 
l mas neturi nei krašto, nei ga
lo". v

^NEGALĖDAMI savo dides
nių kaimynų kultūrinės įtakos 

į visai atsikratyti, Lietuviai, ta- 
1 čiau, privalo būti labai atsar
gus jų pavyzdžiais sekioti. Kas 

j tinka Rusui tas gali netikti 
Lietuviui; kas miela Lenkui ar 
Vokiečiui gali būti nemiela že
maičiui ir Dzukui. Reikia Lie- 

I tuviui save tautiškai suprasti, 
, ir paimti domėn Lietuvos gyve
nimo sąlygas. Todėl Amerikos 
Lietuviai ne visai daug gali pa
sakyti savo broliams Lietuvoje 
kaip gyventi ir kaip valdytis, 

i nes mes visai kitokiose sąlygo
se gyvename ir visų Lietuvos 

i gyvenimo būklės smulkmenų 
nežinome. Kas mums teoretiš
kai labai puikiu gali rodytis, 
Lietuvos sąlygoms gal visai ne
tinka. Todėl kiekvienas rim
tas Amerikos Lietuvis pilnai 
pritars J. Maksimavičiaus iš 
New Britaino nuomonei apie 
“kongresą padėti Lietuvos liau
džiai demokratiją atsteigti”. 
Viena, sako jis, šį kongresą 
rengia ne Amerikos Lietuviai, 

i kurie gelbėjo Lietuvai sunkiuo
se laikuose; antra, Lietuvoje 
tvarką gali ir turi teisę pasida
ryti tik Lietuvos piliečiai. Ir 
gerai “Dirvoje” buvo anuosyk 
parašyta: “Kaip kvaila butų 
jeigu iš Lietuvos kuri partija 
ar valdžia atsiųstų rezoliuciją 
reikalaujančią kaip Amerikos 
Lietuviai privalo SLA. tvarky
ti, ir ką SLA. seime turi da
ryti”.

Amerikos: Lietuviai ir SLA. 
nariai tokias rezoliucijas “į 
gurbą” pasiųstų. Taip pat Į 
gurbą pasiųs Lietuvos Lietu
viai ir visus musų raudonukų 
“pamokslus”. Tačiau, dėl tų 
keleto Lietuvių sumulkinimo 
išeiti prieš savo tautos reikalus 
raudonojo fronto “konrese”, 
“Varšavoj sugros mazurką, na- 
ziai rankom paplos.”

▼ ▼ ▼ .
^LIETUVA savo politinių įs

taigų išvystymą turi atlikti pa
ti, savo tautiškomis spėkomis. 
Mums tik smagu pastebėti kad 
Lietuva aklai neseka savo dik
tatoriškai besivaldančių kaimy1- 
nų neramuolių pavyzdžiais, bet 
rūpinasi atsiklausti tautos bal
so. Gaila kad tam balsui lais
vai pasireikšti trukdo svetimi 
“geradėjai”, kuriems vienas ir 
kitas lengvatikis Lietuvis pati
ki. Tačiau, niekas lengvai ne
siduoda. Tik per bandymus ir 

i kovas Lietuviai ras sau atatin
kamas valstybinės tvarkos for
mas.

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

384 pusi, didumo, 86 paveikslai 
Kaina $1.50; paštu — $1.65

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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BE GEROS VALIOS NIEKO NEBUS

(Mintys del Tautininkų ir Katalikų Bendradarbiavimo)
Kada skirtingų pažiūrų visuomenės dalys telkia

mos bendram darbui, tuojau iškyla tikslų ir spėkos san- 
tikių klausimai. Kokiam tikslui nesuderinamų pažiūrų 
žmonės kviečiami bendrai dirbti? Ir kokią tame darbe 
spėkos poziciją kiekviena grupė paims? Galingesni, ai
šku, sieks vadovaujamos rolės, kas silpnesnei pusei ne- 
visada patinka.

“Lietuviško fronto” sudarymą ragindamas, p. Uo
sis “Dirvoje” Gegužės 22 d. nurodė vieną-kitą tikslą ku
rie galėtų bendram darbui sutelkti musų “centrą” ir 
“dešinę”, reiškia, tautininkus ir katalikus. Svarbiausi 
tikslai tai (1) Lietuvos valstybės laisvės išlaikymas ir 
(2) gyvas reikalas tarp Amerikos Lietuvių palaikyti 
Lietuvybę, Lietuvių kalbą ir dvasią. Tuos tikslus ku- 
nydami, mes kovotume prieš nei tautininkams nei kata
likams nepageidaujamą tarptautinę kairumo idėją, kuri 
musų tautą kovoje del būvio ir vietos šiame pasaulyje 
silpnina. Tai tikslai kuriems, aišku, kiekvienas susi
pratęs Lietuvis pritaria, jei tik tautybės reikalą stato 
virš ekonominio ar socialio (šituos du reikalus sveikas 
protas lieptų palikti rišti tiems kurie Amerikos gyven
tojų daugumą sudaro — Amerikonams; mes, su musų 
puse milijono Lietuvių, tų klausimų 125 milijonų gyven
tojų Amerikai neišrišime, tik begalo menku balsu dis
kusijose tegalėtume dalyvauti).

Kas gi mus klupdo ir neleidžia vieningoje talkoje 
tuos tikslus kūnyti? Kodėl tautininkai ir katalikai tik 
paskyrium, atsiskyrę nuo vieni kitų, tuos tikslus vyk
do? Uosis įvardija religijos, pasaulėžiūros ir skirtin- 

- gai suprastos politinės demokratijos klausimus, bet mes 
labiausia pritariame šitai jo minčiai: “Daugiausia, tur
būt, skiria tie budo ir valios trūkumėliai, kurie nelei
džia su pakanta ir pagarba pažiūrėti į kitaip manančius 
žmones”. Tiesa, ši kliūtis “nėra virš žmogaus jiegų nu
galėti”, tačiau, i'kišiol nei vienoje nei kitoje pusėje ne
buvo rodoma didelio noro ją nugalėti. “Dirvai” pana
šią mintį anksčiau pasiūlius, tuojau atsiliepė “Draugas”, 
kuris, matyti, nei nenori bandyti ją nugalėti.

Reiškia, mes privalėtume persiauklėti. Jaunesniems 
tas nesunku, bet senesniems — kažin? Katalikų mi
nioms per metų eiles tapo įkalbėta kad tas kas bažny
čion neina, yra “bedievis, laisvamanis”, su kuriuo kuo- 
mažiausia santikių reikia turėti. O tautininkams, bū
davo, nuolatos kartojama jog jie tik vieni tikruoju, vi
duriniu keliu einą, kuris neveda “nei į Romą, nei j Mas
kvą”, ir kuris priešingas “taip juodam, taip raudonam' 
internacionalui”. Tautininkai visados tikėdavo ir saky
davo kad musų katalikams ne tiek tautos ir Lietuvybės 
reikalai rupi kiek bažnyčios ir kunigų biznis. Senos vė
žės ir duobės kelyje tik tada išlyginamos kada inžinie
riai naują paviršį tam keliui duoda. Ar musų inžinie
riai pasirengę naują paviršį toms vėžėms duoti, kurias 
musų visuomenė jau giliai išbraidė?

Katalikai, pasižiūrėję į savo 130 pastatytų bažnyčių, 
į savo skaitlingas bažnytines ir svietiškas draugijas, į 
25 -metus sulaukusią Kazimieriečių Akademiją mergai
tėms, į Marianapolio Kolegiją berniukams, į savo para
pijines mokyklas, į savo Susivienijimą ir Federaciją, į 
savo laikraščius ir veikėjus gali teisėtai pasididžiuoti ir 
pareikšti: “Kam mums su kitais tartis ir talkos jieško- 
ti? Tegul jie ateina pas mus, jei nori dirbti. Musų vė1- 
žės kelyje jau išdirbtos!” Ar persiauklės jie kitaip gal
voti?

Tautininkai veikliau organizuotis, galima sakyti, te
pradėjo tik po 1914 metų seimo Brooklyne, tautiniu 
frontu beveik vieni, be didelės katalikų pagalbos, visur 
per šį laiką grūmėsi su kairiųjų spėkomis, ir ta kova ne
leido jiems savo organizacijas stipriau pagrysti, nes 
tautos reikalą jie visados aukščiau savo statė. Be to, 
smarkesnieji jų vadai, Lietuvai atsidavę, išvyko Tėvy
nėn ir ten apsigyveno. Kiti paseno, ar mirė. O 1926 
metų perversmas taip Amerikos tautininkus ideologi
niai sukratė kad tik po aštuonių metų Clevelando kon
ferencijoje 1934 metais jie ėmė pusiausvyros rasti. Da
lis jų net su kairiaisiais bendradarbiavo, ir tik laipsniš
kai tautinę sąmonę teatgauna. Tautininkų pusėje, tokiu 
budu, dabar viskas dar virimo, vaikščiojimo padėtyje. 
Kokiose organizacijose sąjūdis nusistovės, sunku pasa
kyti. Juk, šalia Sandaros, radosi Tautininkų Klubas 
Brooklyne ir Liaudies Sąjunga Chicagoje. Sandariečiai 
padarė tokią pat klaidą kurią Lietuvos Liaudininkai pa
darė kada vieton jieškoti talkos su Krikščionimis Demo
kratais, Sleževičius susidėjo su kairiaisiais socialistais. 
Ar persiauklės jie kitaip galvoti? Ar bus rasta būdų 
sandariečius ir tautininkus į organizuotą kūną sulieti 
kad organizuoti tautininkai galėtų organizuotiems ka
talikams eiti naudingon talkon tikslams kurie butini ir 
brangus tai Lietuvybei, kurią katalikai aukštai gerbia, 
o tautininkai dievina? Greita ateitis parodys.

Svarbausia dabar, tai abiejose pusėse pradėti geros 
valios auklėjimą. Tas, pirmon vieton, tai musų laikraš
čių ir laikraštininkų uždavinys. Reikia pradėti, kaip p. 
Uosis sa'ko, auklėtis “su pakanta ir pagarba į kitaip ma
nančius žmones pasižiūrėti”. Tada tas Lietuvis katali
kas kuris neveidmainiauja tvirtindamas jog jam Lietu
vybė po katalikybės brangiausia, ir tas tautininkas ku
ris taip pat neveidmainiauja sakydamas kad Lietuvybė 
jam virš visko, ras būdų pasirinkti kelis svarbiausius 
tautos tikslus ir jiems tokioje gražioje talkoje dirbti 
kad tauta gėrėsis ir gražiais vaisiais džiaugsis.

“Iš mažos gilelės dideli ąžuolai išauga”. Ar paso
dinsime tą gilelę? Vyt. Sirvydas.

POLITIKIERIŲ 
ŽAIDIMAS

Prancūzijoj socialistų vy
riausybė uždarinėja tauti
nes organizacijas apšaukda
ma jas “fašistinėmis”. Kas 
tautiška, kas keno norima 
dirbti išvien tautos labui, 
dabar priimta vadinti “fa
šizmu”.

Ipanijoje raudonieji už
daro tautines ir religiškas 
įstaigas ir organizacijas — 
tai musų raudoniesiems ge
rai.

Bet kada Lietuvoje tau
tininkai uždaro priešingas 
vyriausybei organiza c ij a s 
tada mūsiškiai kairieji ler- 
muoja.

Kaip greit Prancūziją už
ėmė valdyti socialistai, ten. 
lermuoja komunistai ir tau
tininkai.

Lietuvoje, kur valdo tau
tininkai, ten rėkia, socialis
tai ir komunistai ir katali
kai.

Vieni ir kiti nori būti val
džioje, ir kurie nėra val
džioje, prieš esančiuosius 
rėkia dieną ir naktį, ir net 
sapnuose.

Jeigu vienų partijų vadai 
yra ministeriais, kitų par
tijų vadai randa anuos di
džiausiais niekšais, vagimis 
ir “budeliais”. Bet jie ver
kia ir laukia progos atsisės
ti į anų vietą ir būti vadi
namais tais pačiais vardais.

Vieni ir kiti ir treti Ame
rikoje rėkia prieš Lietuvos 
vyriausybę, buk ji pasista
čius savo žmones į seimą.

Bet tą patį daro, pasista
to valdžioje savo žmones ir

kiti kada paima valdyti.
Ar statė ką kitą kada 

nors kiti kaip tik “savo” 
žmones? Juk Lietuvoje se
niau seimą rinkdavo parti
jų sąrašus: tu balsuok už 
tokį ar tokį sąrašą, o par
tijų vadai padės į vietas tik 
griežtai savo pakalikus.

Taigi, visa išvada net ir 
papasčiausim žmogeliui ir 
juodžiausiam darbininkui 
turėtų būti aišku:

Visur visokį partijų žmo
nių riksmai, skandalavimai 
ir šmeižimai valdančiųjų 
partijų yra tik todėl kad tie 
kurie rėkia patys nori už
imti valdančiųjų vietas!

ŠIO PUSMEČIO MI
NĖTINOS DIENOS

Liepos 17 — Dariaus ir Gi
rėno žuvimas

Rugpjūčio 15 — Žolinė
Rugsėjo 8 — Tautos Šven

tė, iškilmingai švenčiama 
visoje Lietuvoje.

Spalių 2 —Angelų sargų
Spalių 7 — Ražančiava
Spalių 12 — Kolumbas at

rado Ameriką
Lapkričio 1 — Visų Šventų 
Lapkr. 29 — Adventas 
Gruodžio 25 — Kalėdos.

Clevelande, vienas išradė
jas, Dr. Longoria, verčia
mas teismo keliu imti atly
ginimą $600,000 sumoje už 
jo išradimą labai naudingą 
vario darbuose. Išradėją 
teismo kėliu verčia imti 
tuos pinigus Bridgeport 
Brass Co., iš Bridgeport, 
Conn., kuriai jis iškart pa
žadėjo tą išradimą pavesti, 
o paskui pavedė vienai Cle
veland© firmai.

Turkijoje tiktai pastarose 
dienose pradėjo veikti pir
mutinė popieros dirbtuvė.

RYTAS....
(Eilės rašytos 19.1.1 m.)

Gražu kada teka aušrelė raudona 
Ir žadina musų mieguistą žemelę, 
Ir mišką, ir lauką, ir sodžių, ir kelią, \ 
Ir musų širdyje gyvenimą kelia.... 
Vai, rytas, tarytum antroji mus’ duona! 
Smagu kada kelias j darbą artojai, 
Ir vikrus švienapjoviai dalges galanda, 
Ir piemens, raliuodami, gena lauk bandą. 
Taip, rodos, ir gertai tą rytmečio gandą! 
Ir gera ir linksma kad nepramiegojai. 
Taip lygiai gražus ir jaukus tasai rytas 
Kurs nūdien mus’ mielajai švinta tėvynei, 
Aušros spindulėliais šviesiai iškaišytas — 
Gal, Dieve, jį rojaus žiedeliais išpynei! 
Laimingas kurs regi tą mus’ rytmėtėlį, 
Ir gali juo džiaugtis, klausytis to gando, 
Kuris su aušra nuo pat Viešpaties skrenda! 
Laimingas kas rytmetį tą 
(“Tėvynės Keliais”)

atsikėlė!
Liudas

t

M

Gira.

DIRVA T
Dideli plotai dirvos artojų 
Visam pasaulyj grūdais užbertos, 
Ir darbininkų vargu sunkiuoju 
Giliai suartos, gražiai purentos.

Stichijos lietus palaisto žemę, 
Prakaitas vilgo labiau už lietų 
Žmonės čia maistą, gyvybę semia, 
Nebijo darbo, kad tik derėtų.

Žinau aš “Dirvą”, — ne žemę juodą: 
Ant balto lapo raidės ir žodžiai, 
Kur dvasios peną ir šviesą duoda, 
Kuria maitinas miestai ir sodžiai.

. Pavargęs kunu, vos jiegos kelia, 
Nelaimės spaudžia, prislėgta siela; 
Pasaulis skyrė man liūdną dalią, 
Tik vienas draugas, tai “Dirva” 

miela!
Vikt. Tataiėlis.Lietuva.

TRAKŲ PILIES GRIUVĖSIAI IR
EŽERAS SU 38 SALOMIS

KUR BUVO LIETUVOS GALYBĖS 
ŠIRDIS

Trakuose buvo Lietuvos kunigaikščių 
didinga ir galinga pilis, kurios griuvėsiai 
ir šiandien iškalbingai byloja apie musų 
tautos praeitį. Iš Vilniaus taip netoli į šį 
grožio kupiną 'kraštą. Taigi, važiuojame: 
būrelis Vilniaus Lietuvių studentų ir jau
nų inteligentų. Iš Lentvaravo stoties per 
laukus keliais ir takeliais, per kalvas ir 
pakalnes traukiame į Trakų ežero pakran
tę. Netoli ji — tik ketvertas kilometrų.

Štai žaliakrantėse daubose niukso mė
lynas gamtos milžinas, tasai gražus eže
ras su savo visaip išlankstytais krantais, 
su salomis, kurias net tiksliai suskaityti 
sunku. Sėdame į valtis po penketą žmo-

kią vietą savo pilims pasirinko. Teko daug 
labai gražių ežerų matyti visoje Europo
je. Gražus Keturių Kantonų ežeras, Le- 
mano, Badeno, bet kažin ar ne gražesnis 
už juos visus Trkų ežeras gražią vasaros 
dieną arba mėnesienos naktį, kai Lietu
vių sentėvių šešėliai praeiti vaidina.

Rodos imtum ir pasiliktum tenai vi
sam amžiui, kaip tie Kristaus apaštalai 
ant Taboro kalno sakydami: “Gera čia

BIRUTA, D1.K. Kęstučio* žmona, Vytauto motina 

nių. Iriamės kaip mokėdami, bet netingė
dami. Plaukiame smarkiai. Turbūt bent 
po šešetą, septynetą kilometrų per valan
dą. Reikia net to išsivingiavusia, salomis 
apsikaišiusio ežero geografija susidomė
ti kad nepaklystume, kad nuvažiuotume 
tenai kur kitados Kęstutis ir Vytautas su 
Birute viešpatavo.

Pasakiškas ežero gražumas saulėtą 
vasaros dieną. Irklai pliauškinasi dangiš
kos spalvos šaltose gilaus ežero bangose. 
O grožio jausmas veržiasi kiekvienam iš 
krutinės, Lietuvaitė mėgsta dainą. Už
traukia mergaitės, pritaria berneliai — ir 
skamba Trakų ežero krantais Lietuviška 
tyra daina, kaip ji skambėjo prieš šešetą 
šimtų metų, kaip nuo amžių čia skambėjo, 
kaip dabar jau tik retomis progomis su
skamba.

Nuo salos pro salą, pro dvaro sodus 
ir ramus — štai mes atsiiriame į Trakų 
pilį. Tai Kęstučio, Birutės ir Vytauto iš
kalbinga pilis, tai senovės Lietuvos pasi
didžiavimas. Vilioja ji mus. Rodos, im
tum ir apsigyventum čia, lyg tas legendi
nis Kruzo.

Pilies saloje radome jos dabartinį sar
gą, kuris pats save vadina Kruzo, kadan
gi jis čia žiemą-vasarą gyvenąs. Tai sep
tyniasdešimties metų senis; supratęs kad 
mes esam Lietuviai, pats keletą žodžių Lie
tuviškai prašneko, pasisakydamas esąs 
Lietuvis pravoslavas, gerai pažinęs visą 
garbingą Lietuvišką Vileišių giminę. Tuo
jau pasigyrė kad jį toje saloje aplankę 
Lietuviai: Biržiška, Žemaitis, Yčas ir eilė 
kitų. Senis laukia kad galime išmesti ko
kį auksiną, tai pasakoja atsidėjęs ką apie 
Trakų pilį žino. Pasakoja kad visos ap
linkinės salos dar ir dabar Lietuviškais 
vardais vadinasi, kad čia senovėje buvo 
Lietuvos kunigaikščių sodyba. Rodo ir 
čia surastus senus daiktus, anų laikų . gin
klų palaikus. Ir liūdna klausyti kad ši 
musų praeities galybės liudymų vieta šian
dien Lietuviui sunkiai tepraeinama. .. .

Dairomės nuo salų ir negalime atsige
rėti gamtos grožiu. Sykiu turime pripa
žinti musų senovės kunigaikščiams geriau
sią skonį grožio dalykuose, kad tokią pui-

KĘSTUTIS — Traku pilies valdovas. Valdė nuo 
1315 iki 1382 metu.

mums, Viešpatie!....” Bet čia šiandien 
vis dėlto tik senovės didvyrių dvasia tepa- 
likus. Jau nėra net kas jų palikimo! lobį 
saugoja. Riekia atsiminti kas esąs ir bai
gti svajoti. Reikia gryžti f gyvenimo tik
rovę. Reikia gryžti tuo pasakišku van
dens keliu paskubomis į Vilnių. Ir vėl 
iriamės, skubame kad suspėtume į trauki
nį. Ir beveik visi širdyse sau linkime kad 
pavėluotume, kad butų galima ilgiau pasi
likti šioje tokioje gražioje ir tiek daug 
Lietuviui sekančioje vietoje. Ir vėl iš ty
rų Lietuvaičių krūtinių veržiasi Lietuviš
ka daina, kuri, kaip kokia galybė mus at
gaivina, padrąsina, vilčių sukelia. Gryž- 
tant ir su ežeru atsisveikinant, akys nuo
lat atsigręžia, o širdyje didelis klausimas: 
“Ar nebus dar lemta nors kartą pamaty
ti Trakų pilies griuvėsius ir jų ežero už
buriantį groži ? . .

“L.A.” V. Gustainis.

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 krautuvėn, 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 Ava. . Cleveland, Q,i
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Kauno įgulos Kariai Ekskursijose VIETINES ŽINIOS
ATIDARĖ KINIŠKA

Iš karių ekskursijos Į pa
jūrį. šiomis dienomis įvy
kusios Lietuvos karių eks
kursijos dalyviai ant Biru
tes kalno prie koplyčios, Pa
langoje (viduryje — ekskur
sijos vadovas Mrj. Narušis).

VALGYKLĄ

TARNYBA KARIUMENĖJE 
SENIAU IR DABAR

Mes kurie gyvename Lietu
voje ir turime progų pažinti 
kariumenės tvarką ir jos gyve
nimo sąlygas, dažnai per įvai
rias iškilmes bei jos su visuo
mene susiartinimo šventes ga
lime jos dalyse ne tik pabuvo
ti bet ir paragauti jų maisto. 
Bet musų broliams Amerikie
čiams gyvenantiems užsienyje 
tetenka apie Lietuvos kariume- 
nę šiek-tiek patirti tik tiems 
kurie atvažiuoja į Lietuvą sve
čiuotis, o tie iš jų kuriems ne
tenka atvažiuoti į Lietuvą, -vi
sai negali žinoti kaip musų I 
kariai gyvena, kaip jie leidžia I 
atliekamą laiką ir ar ir jie taip 
pat slapstosi nuo kariumenės 
tarnybos kaip kad daugelis yra 
vien tik del to prieš didyjį ka
rą patekę į tolimą užjurį.

Tiesa, čia lyginti dabartinių 
sąlygų su prieškarinėmis visai 
negalima, nes prieš karą reikė
jo eiti tarnauti svetimiems, ir 
gerai darė tie kurie vengė tar
nybos, nes jie silpnino Rusų 
valstybės pajiegas. Atlikti ka
rinės prievoles jaunuoliai turė
davo vykti keleiriems metams į 
Tolimą Rusiją, net nemokėdami 
Rusiškai kalbėti ir per visą ke- I 
Jerių metų tarnybos laiką 
galėdavo pasimatyti su 
namiškiais bei giminėmis.

Šiandien tarnaujama ne 
timiems — savo tėvynei,
išvažiuojame į tolimus kraštus, 
o toje pačioje ar gretimoje ap
skrityje. Visur tiek su vadais, 
tiek su visais kitais kalbame 
sava Lietuviška kalba. Patys 
vadai bei viršininkai yra bro
liai, giminės bei geri pažysta
mi. Jei ne pats karys dažnai 
parvažiuoja narnom tai namiš
kiai, važiuodami į turgų, jį ap
lanko. Tarnaujame ne kelelis 
metus, o tik nedaugiau kaip 
pusantrų metų. Karys atosto
gauja namie, o prireikus, palei
džiamas ir šeimos reikalams.

ne
savo

sve-
Ne-

KARTU IR MOKOSI
Be rikiuotės pratimų ir gin

klų pažinimo pamokų, neraštin
gieji kariai išmokomi rašyti ir* 
skaityti ir išeina iš kariume- Į 
nės gerokai prasilavinę. Ka-| 
reivinėse įrengta kinai ir radio,, 
kiekviename kambaryje bei! 
kiekvienoje salėje įtaisyta ra
dio ruporai, kariai visuomet ga-, 
Ii klausyti muzikos, dainų bpi ( 
paskaitų. Kiekvienoje dalyje 
yra kareivių bibliotekos, kas 
nori gali pasiskaityti įvairių 
■knygų bei žurnalų. Kariai do
vanai gauna dienraščių ir ka
riškų laikraščių. Per valstybi
nes, tautines ir dalių šventes 
kareiviams ruošiama pramogų, 
duodama teatrai, kinai, rengia
ma vakarėliai su koncertais ir j 
šokiais.

Vasarą daroma ekskursijos 
kiek į vietoje stovinčių dalių 
rajono žymesnes istorines vie-1 
tas, pramonės įmones bei fab- j 
rikus, tiek rengiamos ir plates
nio masto į tolimesnes kelio
nes, nes Lietuvos kariai mėgs
ta ekskursijas, mėgsta turiz
mą.

EKSKURSIJA Į PAJŪRĮ 
šiais metais tokia ekskursija 

buvo padaryta per Sekmines j 
pajūrį. Eksursiją sudarė Kau
no įgulos puskarininkai' ir mo
komųjų kuopų baigusieji ka
riai, viso apie 300 žmonių.

Ekskursantus iš Kauno išly-

dėjo Kariumenės štabo Spaudos 
ir švietimo Skyriaus Viršinin
kas Pulkininkas J. šarauskas 
pasakydamas jiems atitinkamą 
žodį. Ekskursijai vadovavo 
Mjr. S. Narušis. Ekskursam tai 
važiavo Susisiekimo Ministeri
jos valdišku laivu “Vilnius” ir 
turėjo tokį kelionės tvarkraštį : 
aplankė žymesnes istorines vie
tas prie Nemuno: Seredžiuje, 
Veliuonoje, Jurbarke, Smalinin
kuose, Rarnbyne, Rusnėje, Ni
doje Juodkrantėje, Klaipėdą, 
jos 
vos

Juodkrantėje, 
pajūrį ir žymiausią Lietu- 
kurortą Palangą.

EKSKURSANTŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Nemunu puškoja gražutėlis, 
kaip skaidriame vandenyje iš- 
sianaudžius gulbė, baltas garlai
vis “Vikius”. Tingų rytą bu
dina jo monotoniškas šniokšti
mas ir švelnus dainų garsai — 
tai 2-ro pėstininkų D. L. K. Al
girdo pulko judrus mokiniai- 
kariai, tik pabaigę mokomąją 
kuopą grandiniai ir ryšininkai, 
pagarsėję dainininkai. Puošnus 
garlaivis tykiai skrodžia srau
naus Nemuno vandenį, o vaka
rų vėjas šiurena pro nudegu
sius saulėje karių veidus, kirs
damas didokas bangas ir gai
niodamas 
debesis.

Gražiais 
jaukiomis

saulę užstojančius

ša
be i 

kad 
čia

miškais ir krūmais, 
sodybomis apsikaišę 

Nemuno krantai, žaliuojančios 
pievos ir rugių laukai — visa 
bėga, vis keičiasi, užleisdami 
musų akims dar gražesnius ne
matytus vaizdus.

šaunus gusarų pulko orkes
tras traukia maršus, kuriuos 
laivas “Vilnius” paįvairina 
vo sirena, ties miesteliais 
kurortais duodamas ženklą 
mes plaukiame ir kad mes
sutosim. štai Lampėdžių, Ka
čerginės, 'Kulautuvos kurortai, 
toliau Zapyškis, Vilkija, Sere
džius, Veliuona ir pagaliau ■— 
Jurbarkas, kur kitados buvo 
Rusų pasienio punktas, muiti
nės ir kitos įstaigos.

JURBARKAS — visų akys 
nukleiptos į gražios gotikos 
bokštus, karių dainos sustip
rintos, gusarų orkestras trau
kia maršą. Jautriausi Jurbar
ko visuomenės dalis jaunimas 
karių sutikti jau buvo susirin- 

Į kęs prie kranto, smalsus veidai 
1 ir žėrinčios akys sekė išlipan
čius įvairiomis uniformomis ka
lius, kurie Jurbarke reti sve
čiai, nes Jurbarke nestovi.

Kol rinktinė, maršu ir dainų 
taktan keldami kojas, pražy
giavo visą miestą ir pasiekė 
gimnazijos poilsio vietą — mie
sto parką, apie karius spėjo su
sirinkti tūkstantinė minia, ku
rios daugelis rado savo draugų 

' bei gerų pažystamų. Kariai 
I ekskursantai, traukdami skam
bias dainas, palieka Jurbarką, 

, o minia su ovacijomis ir skepe- 
I taičių mosavimais dar toli lydi 
' Nemuno krantu, iki garlaivis 
išnyksta iš jų akių.

Garlaivyje tik mirga, tik ple
vėsuoja raudonos ir žalios ka
rių kepurės, baltos skepetaitės, 
tai nuolat suaidi triukšmingi 
“Valio”, atsakymas mus džiu
giai sveikinančioms mėlynakėms 
geltonkasėms ir bemužėliams- 
raudonskrūosčiams. Ar žilas 
senelis, parodydamas spindin
čią galvą, ar jaunas berniukas, 
įsibridęs su meškere į banguo
jantį Nemuną — visi su šypse-j

Generalinio štabo Pulkininkas 
Stasys Raštikis 

Lietuvos Kariumenės Vadas.

Tong Y. Chin
Pirmadienį, Liepos 13 d., su 

gražiomis iškilmėmis tapo ati
daryta nauja puiki Kinietiška 
valgykla, Chin’s Golden Dragon 
Restaurant, vienatinė Kiniška 
kafeterija šioje šalies dalyje.

Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
I Ohio valstijos Lieutsnantas Gu
bernatorius Harold G. Mosier, 
miesto mayoro atstovai ir Ame
rikoniškų ir ateivių laikraščių 
redaktoriai arba administrato
riai.

Tong Y. Chin yra vienas iš 
pažymiausių Kinietiškų valgyk
lų savininkų šioje valstijoje. 
Svečius pavaišino Kiniškais 
valgiais.

Inėjimas į “Golden Dragon” 
yra ypatingas, per “Mėnulio 
duris’’, kurios atsidaro pačios 
kada svečias ateina. Svečiui ei
nant artyn durų, reikia praeiti 
pro du žiburiu šviečiančiu vie
nas į kita. Kada žmogus užei
na į žiburių tarpą ir nukerta 
spindulius, tuomi durys atsida
ro ir paskui pačios užsidaro.

MIRĖ CLEVELAN-
DIEČIAI

Liepos 9 d. mirė Gina Urbšai- 
tvtė-Liutvinienė, 52 metų am
žiaus, sesuo Juozo, Andriaus ir 
Klemenso Urbšaičių. Palaido
ta pirmadienį, Liepos 13 die
ną, su bažnytinėmis apeigomis 
iš šv. Jurgio bažnyčios.

Velionė Clevelande išgyveno 
34 metus, paėjo iš Svaigimų 
kaimo, Sudargu par., šakių ap. 
Liko duktė ir trys sūnus, trys 
broliai Clevelande ir sesuo As
trauskienė, Lietuvoje gyvena 
sesuo Agota.

Liepos 13 d. mirė Juozas De
vonas, 38 metų amžiaus. Pali
ko tėvus, du brolius ir tris S£r 
seris. Palaidotas Liepos 16 d. 
su pamaldomis Šv. Jurgio baž
nyčioje, Kalvarijos kapinėse.

Liepos 15 d. mirė Veronika 
Jesulaitienė, 71 m. amž., nuo 
2627 W. 41 St. Laidojama šeš
tadienį, Liepos 18 d., 8 vai. ry
to pamaldomis šv. Jurgio baž
nyčioje. Paliko vyrą, tris sū
nūs ir vieną dukterį.

Visų šių laidotuvėmis apsi
rūpino graborė Della C. Jaku
bauskienė,

PIKNIKAS IR KORTAVIMAS
LRKSA. 50 kuopa rengia di

delį pikniką Liepos 19 d. nau
jos parapijos darže, šokiams 
gros Jono Apanaičio orkestras, 
norintiems bus kortavimas su 
dovanomis prie kiekvieno sta
lo. Kviečia visus Komisija.

STONIS
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali- I 
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

SUSTOK ir 
paskaityk 
kur ši^ien j 
Važiuosi

ir or-

na kelia kepurę, mosuoja ran
kom, sutikdami ir palydėdami 
žvalių karių ekskursiją. Karių 
atsakymai į sveikinimus — jau
nuoliškai, entuziastingi, galingi 
“Valio”, karinės dainos
kestrų muzika, visa tai traukė 
panemunės gyventojus - žiūro
vus.

SMALININKĄ I-Tilžė-Rusnė— 
tai lyg tarptautinis vandens 
kelių ruoštas, kuriame laivai 
plaukioja po Lietuvos, ir Vokie
tijos vėliavomis. Kairėje Ne
muno pusėje kyšo nuo senovės 
Lietuviškos sodybos, tik dau
gumoje Vokiečių naujakurių 
apsodintos. Dosinėje laisvoji 
Lietuva ir autonominis Klaipė-! 
dos kraštas. Taip eina iki pat 
Kuršių marių.

Daugeliui karių ekskursantų 
pirmą kartą teko važiuoti gar
laiviu ir ir didele upe, Nemu
nu. Jiems įdomu, drauge ir ma
lonu, o kai įvažiavo į Kuršių 
marių įlanką ir kaip iš akių 
dingo žaliuojanti krantai, pra
dėjo rūpintis ir aiškintis kaip 
reikėtų gelbėtis jei laivas pra
dėtų skęsti. Bet kadangi ka
riai negali abejonėse gyventi, 
ir čia greit buvo išaiškinta kad 
tokio pavojaus nėra.

Kai ankstų Sekminių rytą | 
Nidos gyventojai, savo namus, 
išsipuošę žaliais berželiais, dar' 
saldžiai miegojo, kariai 
tai jau žengė smėlėtu 
krantu ir savo atvykimą 
smagiomis dainomis.

• Bus daugiau)

NUO KARŠČIŲ MIRĖ 251
Clevelando srityje praeitos 

savaitės karščiu bėgyje nuo 
įvairių iš karščių paeinančių 
priežasčių mirė 19 žmonių.

Ohio valstijoje per visą kar
ščiu savaitę mirė 251 žm.

Karščiai buvo didėli ištisas 8 
dienas — temperatūra buvo nuo 
94 iki 98 laipsnių pavėsyje kas
dien.

Oras persimainė Liepos 14 
vakare. Gražiai atvėso, bet be I 
jokių perkūnijų, žaibų ir lie
taus. kas yra retas atsitikimas 
karščių pasėkoje.

DARBAI CLEVELANDE
Darbai per pirmus šešis mė

nesius 1936 m. Clevelande eina 
aukščiausiame laipsnyje kokia
me nebuvo nuo 1930 metų. Tą 
metą darbai ėjo 97.7 nuoš. nor- j 
maiio. šymet pasiekė 95.2'7.]

Daug darbų atsirado sezoni- i 
nių, nors ir šiaip dirbtuvės ir 
industrijos dirba geriau.

turis- 
marių 
skelbė

DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikėm 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 mobiliu 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė vakarus, 
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieks atdara 7 dienas savaitėje

PADĖKA
Tariu nuoširdų ačiū visiems 

kurie dalyvavo laidotuvėse ma
ro brolio Kazio Palilionio, Lie
pos 15 d. Mano sąlygose nega
lėjau kitaip jums atsidėkoti, 
taigi nors per “Dirvą” pranešu 
jums savo dėkingumą.

Kazys Paiilionis buvo 50 m. I 
amžiaus, mirė staiga Liepos 12 
d., palaidotas trečiadienį su pa
maldomis Šv. Jurgio bažnyčioj.

Iš Lietuvos paėjo iš Joniškė
lio miestelio, Panevėžio apskr. 
Amerikon atvažiavo 1913 m.

Liko dvi pusseserės Veronika! 
Skukauskienė ir Ona Krunkai- f 
tienė ir aš brolis

Mikolas Paiilionis. i

APSIVEDĖ
DR. A. J. KAZLAUCKAS

Dr. A. J. Kazlauckas, pats 
paskučiausias iš Lietuvių gydy- Į 
tojų pradėjęs praktikuoti Cle
velande, apsivedė šeštadienį, ] 
Liepos 11, su Lietuvaite, p-le 
Antanina DeRigther. Po pie
tų savo artimų giminių tarpe, Į 
brolio Jono DcRighter namuo
se, jaunavedžiai išvažiavo auto- 

ant “honey moon” į

Linkime jaunai porai laimin- 
ir visokių ki- go gyvenimo.

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

HOMAN’S CAFE 
7903-7905 Superior Ave. 

LIKERIAI, VYNAS, ALUS.
Pas mus smagu užeiti ir 

praleisti laiką.
Atdara nuo G vai. ryto 

iki 2:30 nakties.

! APSIVEDĖ
Juozo ir Agotos Sinkevičių 

sūnūs Juozas apsivedė, žmoną 
paėmė svetimtautę.

šiose dienose mirė Vincas 
Balčiūnas. Velionis buvo ne
vedęs ir dar jaunas, apie 39 m.

. amžiaus. Rep.

16 UŽMUŠTA
Clevelande ir Ohio valstijoje, 

praeitą sekmadienį automobilių 1 
nelaimėse užsimušė ar užmuš-i 
ta 16 žmonių.

Clevelando srityje šymet vi
so užmušta 93. I

TIK SUJUNGK
ELECTRIC ROASTER 

ir virk

Vėsioje Virtuvėje
Lengva yra turėti vesią 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 pagamini 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- 
suliavimas sulaiko karštį nuo plitimo po 
virtuvę kaitinimui kepėjos.

Pasirinkit tokį 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!

WOODLAND Hills Vark 
Kinsman Karas

WADE PARK
Euclid Avenue karas

EUCLID BEACH PARK 
Nottingham Ccach arba 
St. Clair karas pažymėtas 
“Euclid Beach’.
PURITAS Springs Park 
Lorain karas iki W. 98 St. ir 
prsčst į Puritas Av. Coach

Gatvekarių Važinėjimas 
ant E. 9th Street Pier 

Linijos Vasarai vėl 
Atnajintas

SHAKESPEARE Daržas 
(Rockefeller Parke)

SHAKER LAKES 
Fairmount , Karas arba 
Lee Road loach

Važiuokit Gatvekarias 
ir Užmirškit Trafiką 
ir Rūpestį kur Pasidėti 
Savo Automobilį* * ‘ *

Važiuokit į —
EROOKSIDE PARK 
Fulton arba W. 25 St. karas

EDGEWATER PARK 
Clifton karas ar Motor Coach

FOREST CITY arba 
WASHINGTON PARK 
E. 55th įvaras iki Fleet Ave.

GORDON PARK 
East 79th St. karas

GARFIELD PARK
E. 105th St. karas iki Parko

LAKEWOOD PA B K
Clifton Karas arba
Warren Read Coach

ROCKEFELLER PARK
Hough Avenue Be.-ėlis

Trolley

METROPOLITAN Park 
Detroit, Clifton, Madison, 
arba Lorain Ave. karai iki 
Rocky River Reservation.

METROPOLITAN Park 
Euclid Ave. karas užrašu 
“Euclid Village’ iki
Euclid Creek Reservation

Pasivadinki! draugus - 
Pasiimkit savo šeimą. 
Ir išvažiuokit į atvirą 
Lauką Šiandien. 
Pasiimkit maisto ir 
Praleiskit dieną 
Puikiame, Vėsiame 
Parke prie Gamtos 
su Saule ir Vandeniu.

Pamątykit Elektric Roasters 
dabar išstatytus krautuvėse.

THE ELECTRICAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING • 18TH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO • CHERRY 2535
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UNCENSORED SIDE-GLANCE S THE HEART AND THE BRAIN
STANLEY ALTSCHULER IMASI VADOVAU-

. TI LIETUVIU CHORĄ
-------------

Dainos mėgėjai! Štai jums smagi žinia! Radio sto
ties WJAY tautinių programų direktorius, geras Lietu
vių draugas, Stanley Altschuler, pasitaręs su keliais 
vietos Lietuvių veikėjais, pasiryžo imti sumokyti ir va
dovauti Lietuvių tautini chorą. Tą chorą p. Altschuler 
žada panaudoti dainavimui Lietuviškų dainų per radio, 
ir choras bus visada pasiruošęs pasitarnauti Lietuviams 
visuose kituose svarbiuose reikaluose, parodose ir tau
tinėse šventėse.

Choro pirmutinė pamoka bus antradienio vakare. 
LIEPOS-JULY 21, nuo 8 vai. lygiai, kur prašoma visi 
kas mėgsta dainavimą, ir yra dainavę Lietuvių choruo
se, o taip pat ir jaunimas kuris mėgsta pasimokyti dai
navimo — sueiti! Bus draugiškas susipažinimas, pa
sišokimas, užkandžiai ir šalto išsigėrimo!

Ateikit patys ir patsikvieskit savo draugus kurie 
mėgsta dainuoti! Rudenop choras pradės dirbti dide
lius darbus! Kviečia Komisija.

Rengiamasi Statyti Pa
minklas Dr. Kudirkai

PENNED BY "EM” 
( K. J. M ’s Secretary )

Tautinių Chorų Paradas
Nauja serija Kultūrinių Pro

gramų, kuriuos duos the Pilse- 
nes Brewing Company, prade
dama šį sekmadieni. Liepos 19, 
per WJAY, nuo 6:30 vai. va
kare, kurie turės būti visienis 
įdomus, nes susidės iš klasiš
kos muzikos ir tautinių choru 
dainų.

šie programai, vadovystėje 
Stanley Altschuler, direktoriaus 
tautų programų, bus žinomi 
kaip “Chorų Paradas”, kuriuo
se kas savaitę dainuos skirtin
gos tautos choras. Kiekvieną 
mėnesi bus išrenkama iš daina
vusių grupių populiariškiausias 
choras ir jam bus suteikiama 
diplomas. Choro gerumą spręs 
bešališki dainų žinovai.

Lietuviai taip pat šiame pro- 
grame dalyvaus.

Lietuviai Duos Antrą 
Programą Parodoje

Kviečia Tautų Grupes 
Dalyvauti Legijono 

Spektaklyje
Tautų grupės Clevelande ta

po užkviestos dalyvauti milži
niškame dramatiškame spekta
klyje, “The Drama of Ameri
ca”, kuris bus perstatytas pir
mą vakarą 18-tame Amerikos 
Legijono suvažiavime, Rugsė
jo 20 d., Stadiume.

Keletas tautų jau pasižadėjo 
dalyvauti, ir bendras tautų pri
sidėjimas pagelbės atvaizduoti 
Amerikos vystymąsi ir kožnos 
tautos prisidėjimą Amerikos 
pakėlimui.

Keleto tautų atstovybės Wa
shingtone jau davė pažadėjimą 
Legijono skeptaklio direktoriui 
John A. Crawford jog parga
bens iš savo šalių po kubišką 
pėdą žemės, kuri bus atsiųsta į 
Clevelandą ir panaudota tame 
perstatyme, kas atvaizduotų 
ne tik tų šalių prisidėjimą prie 
Amerikos bet ir jų šiltą drau
gingumą šiai šaliai.

Clevelamdo Didžiųjų Ežerų 
Parodoje Lietuviai užkviesti su
ruošti kitą Lietuvišką progra
mą — šis programas bus “Dir
vos” Programas Pasaulio Tau
tų Gatvių aikštėje. Tą progra
mą išpildys pažymus vietos ir 
iš kitų miestų dainininkai.

Apie prcgramo laiką bus pra
nešta vėliau.

Praeitą sekmadienį Parodoje 
programą pildė šv. Jurgio pa
rapijos choras. Tas programas 
buvo pavadintas “Lietuvių Die
na”. Kadangi tą pat dieną bu
vo “Dirvos” piknikas tai publi
ka susiskaldę.

To program© rengėjai jau iš 
praeitos žiemos žinojo kad yra 
tą dieną rengiamas “Dirvos” 
piknikas, bet matyt nenorėjo su 
tuo skaitytis. Taigi, jų pas
tangas matė tik dalis parapi
jom].

Jeigu ta “Lietuvių Diena’’ 
diena butų buvus rengiama iš
vien, kaip paveizdan buvo pa
daryta Chicagoje, butų išėję 
kas kita.

Dabar gi tinka pavadinti tik 
“Šv. Jurgio choro” programas, 
ne Lietuvių Diena. Rep.

Dr. Vincas Kudirka
Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi- 

nė Draugija smarkiai varosi 
sukelti šią vasarą gana pinigų 
išstatymui Clevelando Lietuvių 
Darželyje Dr. Vinco Kudirkos 
paminklą. Taigi, antras po Dr. 
Jono Basanavičiaus, musų Dar
želyje bus pagerbtas Dr. Vin
cas Kudirka, Lietuvos Himno 
autorius ir žymus rašytojas ir 
poetas.

Dr. Vinco Kudirkos pamink
lą Darželyje pastatyti draugija 
nutarė praeitame metiniame sa
vo susirinkime. Tam tikslui 
pinigus kelia pardavinėdama 
tarp narių tam tikras laimėji
mo knygeles ir rengdama pik
niką. Piknikas įvyks sekma
dienį, Rugpjūčio 2, žinomoje 
vietoje, Mačiutos farmoje, prie 
Green rd. Įžanga į pikniką tik 
25c., o paskirta dovana yra virš 
$50 vertės puikus laikrodėlis.

Visų Lietuvių pareiga yra 
pagerbti musų Tautos Himno 
tėvą Dr. Vincą Kudirką. To
dėl visi rengkitės į pikniką.

PILIEČIŲ KLUBO NARIU 
DĖMESIUI

Kaip dabar didelės oro kait
ros, geriausia yra atsivėdinti 
jūsų klube, kur oras yra vėsus 
ir pakenčiamas geriau negu kur 
kitur.

Kaip ir visada, šį penktadie
ni Klube bus FISH-FRY ir ge
ra muzika, šokiai visą vakarą. 
Puikiai praleisit vakarą vėsioje i 
vietoje,
ir Klubo 
prezidentas.

PO DIRVOS PIKNIKO
“Dirvos” piknikas praeitą 

sekmadienį buvo smagus ir pa
sekmingas. Nežiūrint nepapra
sto karšto oro, žmonių atsilan
kė iš plačių apielinkių Ohio val
stijoje. Visi turėjo gerą laiką, 
šoko, linksminosi, o gavusieji 
dovanas gryžo labai patenkinti.

Dovanas gavo sekantieji:
Pirma — sieninį elektrišką 

laikrodį — Albinas Banionis.
Antrą — moterišką “com- 

paktą” — Elzė Aleknienė.
Trečią — vyrišką cigaretams 

degtuvą — Pranas Janulevičius.
Penkias metines' “Dirvos” 
prenumeratas gavo šie: 
Antanas Pielikis, 
A. Zoruba,
D. Jokūbaitis,
Juozas Krepas, 
Justinas Miščikas.
Piknike darbavosi Albina Ži

linskaitė, Julė ir Jurgis Sala- 
sevičiai, A. Grigienė, Marė Do- 
vidaitienė, Jonas Verbyla. Vin
cas Banionis, Jonas Alekna,

SVEČIAI CLEVELANDE
Juozas Ivanauskas, iš Min

neapolis, Minn., lankėsi Cleve
lande su biznio reikalais. Jis 
yra savininkas ir vedėjas Her
cules Mfg. Co., kuri yra išdir
bus daug įvairių praktiškų iš
radimų. šiuos savo išradimus 
p. Ivanauskas parduoda.

Jis sako kad išradimus labai 
lengva padaryti ir gauti už juos 
gerus atlyginimus, tik reikia te
myli kokie pagerinimai kur rei
kalingi ir kaip galima juos pri
taikyt.

Minneapolis yra didelis mie
stas, turi apie 475,000 gyven
tojų; skersai Mississippi upės 
yra antras didmiestis, St. Paul, 
su apie 300,000 gyventojų. Lie
tuvių ten sako yra nedaug ir 
judėjimas tarp jų mažas. Pp. 
Ivanauskai turi išauginę gražią 
šeimą, penki stiliai išėję univer
sitetą.

Apsilankęs “Dirvos” redakci
joje p. Ivanauskas išrašė savo 
žmonai “Dirvą”.

Praeitą savaitę lankėsi Cleve
lande Antanas Kiseliauskas, iš 
Worcester, Mass. Jis apsilan
kė Lietuvių Darželyje.

Važinėjo ir Pittsburghe.
Iš Chicagos lankosi Vincas 

Kiniauskas. Važinėjo Detroite 
ir Kanadoj, čia žada apsigy
venti jeigu, patiks.

Iš Detroito buvo atvažiavęs 
studentas A. Jasikonis, įsigijo 
knygą “Darius ir Girėnas”.

SPLASH - splash - splash, auch! 
that one came up and hit me in 
the eye. J suppose you’re all won
dering what’s happening, will, the 
splashing sound is produced by 
sweat rollin’ off my brow. Like all 
good newspapermen, W. Wintchell 
and K. J. M., decided to take a short 
vacation and left the column writ
ing up to their secretaries, so this 
may be the reason for my writing.

I installed a desk over my tub 
so when I bathe I keep cool and 
write — no use copying this inven
tion, I have a patent on it.

This heat can get anybody down 
hut the alluring Rose Lucas came 
all the way from Youngstown, O., 
to attend the Dirva picnic. Consid
ering the hot weather and the cele
bration of “Lithuanian Day” at the 
Great Lakes Exposition, a very fav
orably good sized crowd turned out 
to go a-picknicking. Everyone had a 
splendid time. Johnny Apanatis’’ 
Orchestra played, Miss Lucas sold 
pop (and was it cool and refresh
ing!) and I took a snooze under the 
shade of a pear tree.

Indians! Red Sox! Yankees! Tigers 
....no matter what team, how good 
they are or anything — you haven't 
seen a real good baseball team un
til you see “The Black Cat Grillers'”. 
This team claims all victories at 
all Lithuanian picnics. Manager F. 
Chapas sure can pick players and 
he’s not so bad himself. You should 
see his wind-up for pitching! Wow 
he cranks his arm for about five 
minutes and finally cuts loose. He’s 
strong competition for Dizzy Dean. 
Bill Micus seems to be the ace play
er, playing all positions on the team.

Bill Youngs, Tony Zitel, and Vince 
Palevich keep cool by going swim
ming. I doubt if these boys let a 
day go by without taking their daily 
swim. Bill seems to have the best 
looking tan, but Tony and Vince 
have one to flash off, too!

Going to movies sometimes helps 
people to further their education in 
many ways. Claudette Colbert sor- 
ta taught four girls the art of 
thumbing a ride. (Only they didn’t 
“thumb”). If any of you folks saw 
“It Happened One Night” then you 
are sure to know how they got the 
ride from the car line to the picnic 
grounds Sunday.

I heard the church bells ring 
Saturday as Mrs. Somonitis’ son

Charles proudly slipped a wedding 
band on the lovely Miss' Zeveskus’ 
finger — Congratulations!

The happily married Mr. and Mrs. 
Joe O’Bell will catch a bundle that 
will fall from heaven sometime this 
fail.

The weatherman told me that my 
friend “The Shadow” is baking like 
a potato too ‘cause this unwelcomed 
weather is bittin’ all towns in Ohio.

The lead in my pencil is melting, 
so guess I’ll wait till the boss re
turns', he promised me a typewriter. 
The mailman was just around and 
delivered the boss some fan mail. 
I know it’s fan mail because all 
three envelopes have the same hand
writing? (Wonder how much he 
pays the guy to write to him ?)

Even tho, my pencil is drippy, I 
just have to include this poem about 
K.J.M., I’ve had it lying around for 
a couple of months just waiting for 
an opportunity to slip it in ‘cause 
he’s to humble. Here ‘tis —

“ MY BOSS ”

Has dark hair 
For which gals care 
Is not tall 
Nor very small 
Has the looks 
Indulges in books 
Is neat dresser 
Money gets lesser 
Works industriously 
Loves passionately 
Enjoys Springs 
Cares not to sing 
Loves good drinks 
And not from sinks 
Ladies1 he thrills 
Cocktails he spills 
Drinks coca-cola 
Plays a mean victorola 
Not stuck on dancing 
Prefers romancing 
Has a car 
Boy what a jar 
Runs a column 
Is never very solemn 
He can croon 
Especially in June 
Hank’s his pal 
Has many a gal 
Throw it all together 
And you have K. J. M.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

Tik Po 50 Centų!

Just as the human heart is claret red 
And palpitates' in sympathy with all 
Mankind, so brain reposes in man’s head, 
Master of realism beyond the heart’s recall; 
Uncolored, of the paleness of the sky, 
This hue uncovers what the heart conceals, 
And faster than the swiftest spark can fly, 
The false disclose and the true reveals.

Sometimes the heart will mastery attain 
For one brief hour. O, guard that hour well! 
The gushing ruby red may leave a stain 
The brain cannot eradicate; the knell 
Of Fate acclaims that oft unguarded hour 
When heart in haste assumes the greater' power.

( V. J. B. )

THE FOLLOWING ARE A
NUMBER OF LITHUANIAN MEN 
EMPLOYED BY THE CLEVELAND 

RAILWAY COMPANY

Geo. Noreika — Motorman 
1473 E. 6 st St. — Married

Started May 13, 1913.

J. W. Skodis — Motorman 
7602 Redell Avenue — Age 49 

Started — Jan. 25th, 1919. 
Married — 4 children.

Pete Petrulis — Motorman.
Cleveland Road — Age 24.

Started in 1925.

A. Krupsley — Motorman.
Started, Feb. 27, 1930 — 29 yrs. old 
Married has 2 children.
6910 Lawnview Ave.

S. Stepsis — Conductor.
Started — Aug. 1, 1917.
Married — 3 children.
1260 E. 83rd St.

P. Rolanaitis — Motorman. 
Started - Nov. 10th, 1925. 
937 E. 72nd. St. Married 1 child.

ĮGALIOJIMAI
; reikalingi Lietuvoje pirki- I 
Į mui, pardavimui, valdymui i 
I žemių ir kitokio turto. ;

: K. S. KARPIUS i
I I

: Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.

į Rašykit laiškais arba atsi- ! 
lankykit ypatiškai. i
“DIRVA”

6820 Superior Ave.
! Cleveland, Ohio.

________________________________________

A. W1RBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALIX Ų IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais duodama, skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
iiiiiiiiiiiiniiEiiiti ai uit t luiiniin ulini iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiinii niiiiiiiinr^

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

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

Lithuanian Funeral Home
6621 Edna Avenue ENdicott 1763

im
ti

AUKOS DARŽELIUI
Šią savaitę aukų Lietuvių 

Darželiui pridavė tik viena rin
kėja, Zofija Mudrauskienė. Au
kavo šie:

Stella Miškinis $1.00
A. Radis 1.00
S. Damukaitis 1.00
K. Račkuvionė 1.00
Marijona Juška .25
Mrs. Aleknienė .50

Viso $4.75
J. Višiniauskas (iš

Rochester) 50c

Kurie nori sutaupyti 25c 
ir matyt visą Didžiųjų 
Ežerų Parodą Cleve
lande ir Pasaulių 
Gatvėse Lietuvių 

Bakūžes
Tikietai gaunami “Dirvoj”

Pasinaudokit
LIEPOS NUMAŽINTOMIS KAINOMIS!

J. A. Wylkes, Jonas Petraus
kas, Antanas Zdanis ir Petras 

Prašome būti visi, bus 
trijų dienu senumo 

Kliibietis.
Luiza, už ką jiems širdingas 
ačiū.

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

ADV. RASTENIS
GRYŽO BALTIMORĖN

Adv. Nadas Rastenis, motus 
pragyvenęs Clevelande, sugry- 
žo atgal į savo ilgai gyventą 
miestą Baltimore, Md.

Clevelandiečiai apgailauja jo 
netekę.

PARVEŽĖ DAUG DARBO
Fred H. Chapin, prezidentas 

National Acme Co., apsilankęs 
Europoje gavo savo dirbtuvei 
užsakymų padaryti įvairių ma
šinų už pusę milijono dolarių.

LANKOSI ROCHESTERIETIS
Jurgis Višniauskas, iš Roch

ester, N. Y., lankosi Clevelande 
pas savo seserį ir švogerj pp. 
Jackus. Clevelande plačiai ap
važinėjo, apžiurėjo Lietuvių 
Darželį ir davė savo auką Dar
želio reikalams. Taipgi daly
vavo “Dirvos” piknike. Išsira
šė įsau “Dirvą”.

Apie Rochester] papasakojo 
kad ten darbai daugiausia rub- 
siuvyklos, akinių stiklų, foto
grafinių kamerų dirbtuvės ir 
šiaip kitokios. Lietuvių ten 
gyvena apie 3,000, turi bažny
čią, Lietuvių Gedimino salę, ir 
turi keletą organizacijų.

j I. SAMAS JEWELRY |
= 6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada X 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- s 
kti iš graždaikčių — deimantų ir — 
visokių kitokių papuošalų — pir- į 
miausi.a kreiokites į musų krautuvų = 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių 3 
reikmenų. Taipgi esu specialistas =' 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir H 

■- akiniu. Viskas žemomis kainomis. E
g VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
| KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

LANKOSI RYTUOSE
Aldona Wilkeliene su savo 

dukrele ir motina išvažiavo į 
New Jersey pasiviešėti pas p. 
Wilkelio seserį. Ta proga jos 
apsilankė New Yorke ir plačio
se apielinikėse.

TOWNSENDIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Clevelande šiose dienose atsi- 
buna Townsendo Plano promo- 
terių suvažiavimas, kurie nori 
pravesti įstatymu mokėjimą 
$200 senatvės pensijos visiems 
seneliams.

Vieni tos organizacijos vadai 
norėtų tverti trečią partiją ir 
statyti kondidatus į šalies val
džią tokius kurie sutiks tą pla
ną vykdyti. Kiti nori remti da
bar esančių partijų tą planą 
užgiriamčius kandidatus.

Kurie nori lošti politiką tie 
šiame suvažiavime dalyvaudami 
reikalauja atimti dalį galybės 

»iš pačios centralinės grupės ir 
suteikti jos valstijų veikėjams, 
dirbantiems už tą planą.

Dalyvaujantieji konvencijoje 
seneliai, kurie tiki kad tas pla
nas lengvai gali būti pravestas, 
jo sumanytoją Dr. Townsend 
tiesiog garbina lyg kokį prana
šą. .. . Rep.
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| EVA’S |
Dry Cleaning :Į;

5 Senas Drapanas padarom * 
* kaip naujas, išvalom ir 4 
$ sutaisom. *
į Vyriški Siutai ir Topcoats ❖ 
į išvalyti, suprosyti už 85c. ? 
? Moteriškos dresės — 95c. y
į EVA PETRAITIS 
į 6702 Superior Ave.
į Telef. HEnderson 5699 į

Vvrams ir Vaikinams 
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
Vertė iki $1.45 97c
Grynos Vilnos Maudvmuisi 

KELNAITĖS ........... 97c
Puikios Šilko KOJINĖS Margos 

19c 3 už 50c
VYRAMS VASARINĖS 

KEPURAITĖS .......... 19c
Krautuvės atdara kas v;

Vyrams ir Vaikinams 
POLO MARŠKINIAI 

Gražių spalvų 79c., 2 už 1.50
Vvrams Broadcloth 

KELNAITĖS ar MARŠKINIAI 
Tik po 33c

SKALBIAMOS KELNĖS
Baltos ir margos

Kaina po 1.19, 1.57 ir 1.91
karas iki 8 valandos

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

PRIGĖRĖ
Sekmarienį, Mallet Creek. O., 

gyventojas Pranas Juodviršis 
prigėrė besimaudydamas Lester 
rezervuare.

HE’S USING 
MOTOR- 

MATCHED

FRANK DIMŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

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

PARSIDUODA MUZIKALINIS 
INSTRUMENTAS

Gerame stovyje ‘Konstantinka’, 
pora metų naudota, pilno didu
mo, gerai užlaikyta; 104 raktų, 
keturbalsė, su “šift lever”, per
lų apdarymas. Nauja kaštavo 
$350, parsiduos už $200. Pirk
ta specialia darbo. Kreipkitės 
tuoj asmeniniai arba laišku.

Viktoras Grinius (31) 
Route 2 Box 61

Thompon, Ohio

PENNZIP
THE COLUMBIA REFINING COMPANY

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
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
riausi patarnavimą.

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

vaxxyaxxww/.'.w.’.vasxxxv.vaVxwaxw.xwaw

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS J
C Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p«^ >
c tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- ;>
? sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi..- J
> miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). .*
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
į ir Apdraudos Agentūra į

I P. P. MIGLIOMS , j 
š 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

GASOLINE
A PENNZOIL PRODUCT

CLEVELAND,. OHIO


