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Ispanijoj Įsiliepsno
jo Naminis Karas

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Illinois valstijoje prasidė
jo bruzdėjimas už suorga
nizavimą plieno darbininkų 
į vieną didelę tos industri
jos uniją.

Sterling, Ill., streikuoja 
Northwestern Barb Wire 
Co. darbininkai, kurie yra 
pirmutiniai išjudinti į tą 
bendrą kovą.

South Chicagoj, milžiniš
koj Carnegie-Illinois Steel 
Corp, dirbtuvėj labai smar
kiai bruzda darbininkų agi- 

' tatoriai ir prieš juos dirba 
kompanijos agentai, kurie 
skaldydami darbininkų jie- 
gas agituoja už laikymąsi 
kompanijos unijoje.

Plieno gamyba šios savai
mės pradžioje visoje...šalyje 
Į pakilo bendrai iki arti 71 
^nuošimčių normalio. Per- 
j eitą savaitę operavo su 69.

Camden, N. J. — Kilęs 
RCA Victor išdirbystėj di
delis streikas pagaliau už
baigtas. Streiko bėgiu bu
vo susirėmimų ir mušty
nių. nuo ko desėtkai darbi
ninkų ir policijos buvo su
žeista.

Akrone, Goodyear gumų 
dirbtuvėje, skyriuje nr. 1, 
vėl kilo streikas, kuris tę
sėsi dar ir šios savaitės pra
džioj. Prie dirbtuvės Įvy
ko muštynių, streikeriams 
užpuolant ir apdaužant tuos 
kurie ėjo dirbti.

Cleveland') Darbo Fede
racija pradėjo rūpintis at
naujinti kovą už paleidimą 
iš kalėjimo Tom Mooney, 
kuris laikomas Įkalintas 
Kalifornijoj nuo 1916 me
tų.

Nuo Kovo mėn. 1933 me
tų, kuomet Prez. Roosevelt 
ėmėsi gelbėti šalį iš depre
sijos, arti 6,300,000 vyrų ir 
moterų jau gavo darbus, 
skelbia Am. Darbo Federa
cijos prezidentas Green.

Šių metų Gegužės mė
nesi dar buvo 11,259,000 
žmonių negaunančių darbo, 
Federacijos raportas sako.

Kuomet pradėjo veikti 
NRA, sako raportas, per 
10 mėnesių buvo paimta Į 
darbus 2,350,000 darbinin
kų. o NRA panaikinus, per 
sekančius 10 mėnesių dar
ban paimta tik 1,700,000.

įieško laivo. Liepos 4 d. 
Floridos vandenuose nesu
laukta laivo kuris turėjo 
atplaukti ir neatsiranda 
jau 3 savaitės. Jame buvo 22 
žmonės: 9 darbininkai ir 
13 keleiviu., .. ,, , t :

NORĖTA NUŽUDYTI
ANGLU KARALIUS

SAKOMA JAU KRITO
APIE 25,000 ABIE

JOSE PUSĖSE

Londonas. — Pereitą sa
vaitę naujam Anglijos ka
raliui Edwardui VIII jojant 
parade, koks tai politiškas 
užsidegėlis Airis norėjęs jį 
nušauti. Kitas pilietis pa
matęs jį tiesiant ranką su 
revolveriu, paspėjo jį iš jo 
išmušti. Karalius išliko ne
užgautas. Airis suimtas.

Karalius Edwardas nuo 
dabar bus labiau saugoja
mas. Iki šiol jis visai lais
vai visur maišėsi.

JACK SHARKEY SU
PORUOTAS SU NE

GRU JOE LOUIS

RUSIJA STIPRINASI 
KARPATUOSE Visi Skaitosi

Tautininkai Nori Užimti 
Sostinę Madridą

NAZIAI SUVARŽĖ DAN- 
ZIGO TEISES

Paryžius. — Prancūzija, 
kuri yra viena iš garanto- 
rių laisvės, pasiryžus pro
testuoti Tautų Sąjungai del 
Danzigo nazių senato pir
mininko išleistos' deklaraci
jos, kuria suvaržoma visų 
kitų Danzigo piliečių teisės 
ir miestas lieka pilnai nazių 
kontrolėje.

Madridas, Ispanija, Lie
pos 23 d. — Ispanijoje, ku
rią labiau ir labiau pradėjo 
užvaldyti kairieji, kilo na
minis karas. Sukilėliai yra 
tautininkai, kurie nori pa- 
liuosuoti šalį nuo raudono
jo teroro. Kelis metus val
dę, raudonieji nieko nepa- 
jiegė šaliai gero duoti, bet 
pridarė daug blogo: išgrio
vė ir išdegino daug tikybi
nių įstaigų, išžudė daug 
nekaltų žmonių.

Iki šiol jie tai darė tik 
taip sau “žaisdami"’. Betgi 
pastarų kelių savaičių kai
riųjų apsiėjimai rodo kad 
jie nori įvesti Ispanišką so
vietų valdžią.

Ispanijos padėtis ėjo blo
gyn. Kraujo praliejimas di
dėjo. Vietoj pasirūpinti iš
dalinti Ispanams dvarų že
mes, kairioji vyriausybė pa
velija gaujoms užpuldinet 
ir deginti dvarus ir naikin
ti kitokį turtą.

Alkaniems reikia maisto 
o ne raudonų vėliavų ir 
kvailų komunistiškų daug 
žadančių kalbų.

SUKILO MOROKKO.I
Ispanų sukilimas prasidė

jo Morokkoj, Afrikoj, ir iš 
ten tuoj persimetė į pačią 
Ispaniją. Sukilėlius tauti
ninkus vadovauja Genero
las Franco, militaris guber
natorius iš Kanarių salų.

Jis gavo savo pusėn 20,- 
000 kareivių, kurie tuojau 
užėmė Afrikoje Tangiers ir 
nužygiavo į Ispaniją. '

Gen. Franco sako jo tiks- ' 
las yra išgelbėt vakrinę Eu- ' 
ropą nuo Rusiško komuniz
mo. 1

Kairiųjų vyriausybė, ku
ri turi savo pusėj ištikimus 
jai kareivius ir karo 
bei lėktuvus, leidosi 
sukilėlius.

Pasekmingesniam
vimui. valdžia paleido iš ka- 
riumenės dalį kareivių ir 
jų ginklais apginklavo jau
nus sukurstytus vaikėzus.

Kitas sukilėliu vadas, ku
ris veikia pačioje Ispanijoje 
ir randasi arti sostines Ma
drido, Gen. Molą pasirengęs 
užpulti ir paimti sostinę.

Karas įsiliepsnojo plačiu 
mastu. Daug kariumenė® 
ir laivyno bei lėktuvų ko- 
mąndierių pereina į sukilė
lių pusę. Vienur-kitur jau 
nuskandinta po karo Tan ą. 
Kur sukilėliai užvaldė karo bęfi Ispaniją ir Europą nuo 
laivus, ten kairiųjįj valdžios i komunizmo.

New York. — Lietuvis 
kumštininkas iš Bostono, 
Tack Sharkey - Žukauskas, 
kuris dabar yra jau 33 me
tų amžiaus, suporuotas sto
ti į kumštynes su jaunu 
negru, Joe Louis, iš Detroi
to. Jų kumštynė bus Yan
kee Stadiume, Rugpjūčio 18 
dieną.

Joe Louis tik dabar nese
nai pralaimėjo prieš Vokie
tį Max Schmelingą.

Jack Sharkey buvo nuga
lėtas Primo Carneros 1933 
metais ir buVo apleidęs 
kumštynes. Dabar vėl jau 
iš pereitos žiemos pradėjo 
kumščiuotis ir kelis kartus 
laimėjo.

Sharkey dabar sveria 206 
svarus, bet iki kumštyiru 
nusimažins iki 196 svaru.

Rusija padarė sutarti su 
Rumanija ir Čekoslovakija 
nutiesti dvigubą geležinke
lį tarp Karpatų kalnij per 
Rumanija Į Čekoslovakiją, 
sujungimui Čekoslovakijos 
su Juodąją jura ir tokiu bu
dri su Rusija.

Šituo budri Rusija galės 
gelbėti Čekoslovakijai atsi
tikime Vokiečių ar jų drau
gų puolimo.

PAKILO 154,000 PĖDŲ
Maskva. — Sovietų mok

slininkai skelbia kad jie iš
leido radio balioną iki 154 
tūkstančių pėdų i aukšti — 
kas padaro naują aukštu
mo rekordą.

laivus 
prieš

karia-

Lietuvos Gynėjais
Kiekvienas Tures Dirkti Krašto Saugumo Darbą 

_ ir Skaitysis Kareiviu iki 45 Metų Amžiaus

PRANCŪZIJA SUVALS
TYBINA AMUNICIJOS 

DIRBTUVES
Paryžių-. — Prancūzijos 

kairiųjų vyriausybė perlei* 
do du svarbius įstatymus—- 
suvalstybinti karo reikme
nų dirbtuves ii| perorgani
zuoti Prancuzijhs Banką.

Valdžia turės užmokėti 
privatiniams amunicijos iš- 
dirbysčių savininkams 
milijonus dolarių už jų 
savinamas išdirbystes.

66
nu

TURKAI UŽĖMĖ DAR- 
DANELIUS 

Istanbul, Turkija.
sėtkai tūkstančių Turkijos 
kareiviu atžygiavo ir vėl 
pasidarė valdytojais Darda- 
nelių pertakos, kuri skiria 
Aziją nuo Europos.

Kada Vokiečiai pralaimė
jo didįjį karą, tada ir Tur
kai, kariavę Vokietijos pu
sėje, buvo suvaržyti. Nuo 
jų atimta ir nuginkluota 
Dardaneliai. Ši pertaka 
veda Juodąsias juras 
Viduržemio juromis.

De-

SU
SU

DEVYNI SUMESTI 
Į UPĘ PRIGĖRĖ

Dundee, Mich. — Liepos 
16 d. netoli čia traukinis 
užlėkė ant automobilio ku
riame žaviavo dvi šeimos iš 
devynių asmenų, ir nunešęs 
visus automobilyje Į greti
mą upę nuo tilto nuvertė. 
Visi prigėrė.

Kitoj vietoj, prie Capac, 
Mich., kitas traukinis užlė
kė ir užmušė 5 žmones.

Nužudė šeimą. Erie, 
— Samuel C. Weed, 40 m. 
amžiaus sekmadienio mo
kyklos mokytojas, nužudo 
savo žmoną ir du jaunu kū
dikiu, kaip sako norėdamas 
paliuosuoti juos nuo jo pa
ties papildytos “mirtinos 
nuodėmės”. Jis pats norėjo 
nusižudyti pašokdamas po 
troku, bet išliko gyvas ir 
tapo areštuotas. Policija 
sako jis turėjo susinešimą 
su kita moteria, ką 
gėda savo šeimai.

Pa..

laikė

Ash-Nužudyta mokinė.
enville, N. C. — Čia viešbu
čio kambaryje rasta nužu
dyta 19 metų New Yorko 
universiteto studentė. Ji 
buvo užpuoliko išgėdinta ir 
paskui nužudyta.

Katukas nužudė kūdikį. 
Dundalk, Md. — Katukas 
lopšyje gulėdamas su kūdi
kiu, tą kūdikį nužudė. Kū
dikis rasta užtroškęs kai 
katukas gulėjo jam užšliau
žęs ant burnosi

kareiviai atakuoja juos lėk
tuvais.

Sakoma kad nuo pradžios 
sukilimo abiejose pusėse iš
mušta jau apie 25,000 vyrų.

Sukilimas apsireiškia vi
sose Ispnijos dalyse, žemė
je ir jurose.

Tautininkai nori atsikra
tyti raudonųjų ir įvesti sa- 
vodiktatoNšką tvarka pa
našią į Italijos, tikslu išgel-

JAPONAI RENGIASI 
KARUI

Tokio. — Astuoni milijo
nai gyventojų, iš Tokio ir 
Yokohama, atliko tikrą ka
ro laiko pratimą. Per ke
turias naktis tie miestai ir 
jų apielinkės turėjo laikyti 
užgesinę šviesas, uždarę te
atrus ir visaip kitaip susi
varžę, kas buna reikalauja
ma iš gyventojų karo laiku.

NUO KARŠČIU MIRĖ 
3715 ŽMONIŲ

Apskaičiuojama kad Su
vienytose Valstijose per 14 
dienų karščių žuvo 3715 
žmonių. Karščiai pasibaigė 
prieš savaitę laiko.

Vakarinėse valstijose vėl 
prasidėjo būti karštas oras.

RUSIJOJE UŽMUŠTA 51
Maskva. —Prasidėjo tar

dymas vienuoli'kos gelžkelio 
tarnautojų, už apsileidimą, 
del ko gelžkelio nelaimėje 
Birželio 22 d. 51 asmuo už
mušta ir 52 sužeista.

knypkėmis Užsiūta 
MOTERIES KAKLAS 
Louisville, Ky. — Šven

toriuje atrasta nusilpus mo
teris, 33 metų amžiaus, ku
rios kaklas buvo perpjau
tas ir oda susinta juodu siū
lo su knypkėmis iš abiejų 
žaizdos pusių. Ji sakė buk 
jai susiuvę jos draugai vy
rai, teikdami pagalbą po 
automobilio susimušimo.

Policija jai netiki ir ve
da tyrinėjimus.

ANGLIJA PRIEŠINGA 
VOKIEČIU KOLONIJŲ 

GRĄŽINIMUI
Londonas. — Vokietijos 

reikalavimai atgauti visąs 
savo per karą prarastas ko
lonijas sutiks iš Anglijos 
pusės griežtą pasipriešini
mą, sako Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Baldwin.

ĮTARIAMAS policijos 
VIRŠININKAS

St. Paul, Minn. — Tardy
me žmogvagių kurie buvo 
pagrobę vieną vietos tur
tuolį ir išgavę už jo sugrą
žinimą gyvo $100,000, pa
aiškėjo kad tame suokalby
je dalyvavo ir buvęs miesto 
policijos viršininkas, ku
riam iš tos sumos buvo su
mokėta 825,000.

Kaunas. — Nesenai Lietuvo
je buvo išleista naujas karei
viavimo įstatymas, kuris įpa
reigoja visus Lietuvos piliečius 
dirbti krašto saugumo darbą, 
šiame įstatyme yra įvesta ga
na daug naujumų ir todėl su 
juo verta visiems gerai susipa
žinti.

Įstatymo pradžioje sakoma 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės ir žemių neliečiamybės gy
nimas yra visų Lietuvių ir Lie
tuvos piliečių aukščiausias tik
slas ir garbingiausia pareiga. 
Visa tai Lietuvių tauta siekia 
visomis išgalėmis, su didžiau
siu pasišventimu ir pasiaukoji
mu, nesigailint nei savo turto 
nei gyvybės, šiam tikslui įgy
vendinti kiekvienas Lietuvos 
pilietis-vyras privalo pats at
likti kareiviavimo prievolę. Ji 
atliekama tarnaujant kariume- 
nėje ir esant atsargoje bei ap
saugoje. Svetimšaliai gavusie
ji Lietuvos pilietybę taip pat 
turi atlikti kareiviavimo prie
volę. Karo metu Respublikos 
Pkezidentas gali leisti tarnauti 
kariumeriėje ir ne Lietuvos pi
liečiams. Taip pat karo metu, 
nerikiuotės pareigoms eiti, į ka
ri limenę gali būti imamos ir 
moterys-savainbrės.

Pašauktieji į kariumenę, o 
karo metu visi 18—45 metų 
amžiaus, vyrai iš Lietuvos pi
lietybės gali būti atleisti (vi
siškai išvažiuoti užsienin) tik 
krašto apsaugos ministeriui su
tikus. To paties 
tikimu, Lietuvos 
tarnauti ir kitų 
riumenėse, karo
karo ar kariško pobūdžio orga
nizacijose, tačiau jie nuo 'Lie
tuvos piliečiams uždėtų karei
viavimo prievolių neatleidžiami.

Asmenys vengianti kareivia
vimo prievolės ir už tai teismo 
nubausti, laikomi garbės nete
kusiais piliečiais. Jie tada ne
gali eiti valstybės, savivaldybės 
ir visuomenės tarnybos parei
gų. šias teises jiems gali grą
žinti tik Respublikos Preziden
tas malonės tvarka. Kare'v>a- 
vimo prievolę kariumenėje at
liekančių vyrų beturtės ir pra
gyvenimui lėšų negalinčios už
sidirbti šeimos, kurias jie prieš 
stodami į kariumenę savo už
darbiu išlaikė, šelpiamos bend
ra socialinės globos tvarka.

Iš visų šio įstatymo nauju
mų, tenka pažymėti vieną nau
ją dalyką, būtent karo mokes
čius. Vyrai del kurių nors 
priežasčių nepaimti į tikrąją 
karo tarnybą arba iš jos pa-

ministerio su- 
piliečiai gali 

valstybių ka- 
laivynuose ir

Garsieji Lietuvos ANBO lėktuvai. Vaizdelyje matome Lietuvos 
gamybos lėktuvus “Anbo IV”. Jie statomi Lietuvos' karo aviacijos dirb
tuvėse. Nesenai suėjo 10 metų nuo pirmo Lietuviškos gamybos lėktuvo 
nasirodymo. Kampelyje matoma ,‘Anbo” konstruktorius Pulk. Gustai
tis. (Tsb.)

leisti neištarnavus nustatyto 
laiko, privalo 15 metų mokėti 
karo mokesčius, šie mokesčiai 
yra pagrindiniai ir papildomie
ji. Pagrindiniai mokesčiai yra 
visiems lygus, o papildomieji 
bus imami nuo turimojo turto 
ar uždarbio. Asmenims kurie 
karo mokesčių nesumoka, mi- 
nisterių kabineto nutarimu jų 
vietoje gali būti uždėta darbo 
prievolė valstybės reikalams.

Kareiviavimo prievolei atlik
ti šaukiami vyrai 21 metų am
žiaus, o karo metu gali būti 
šaukiami 18 metų amžiaus. Ka
rinės prievolės atlikimo laikas 
baigiasi kai sueina 45 metai 
amžiaus. Taikos metu karei
viai tarnauja pusantrų metų, o 
karo metu — kol reikalauja 
valstybės saugumas. Tsb.

PASAMDĖ VYRO 
UŽMUŠĖJĄ

Seimeliškių valsčiaus, Ubiškių 
kaimo ūkininkas Pranas Duno
jus taikiai gyveno su savo žmo
ni Rože Dunojiene-Budrikaite, 
kurią vedė prieš keleris metus, 
kai ji gryžO' iš Amerikos.

Pas Dunojus stojo bernauti 
Jonas Karašauskas, 20 m. am
žiaus. Dunojus buvo gerokai 
vyresnis už savo žmoną. Du- 
nojienė įsimylėjo jauną berną ir 
kalbino jį nužudyti Dunojų, o 
paskui ją vesti. Ilgai bernas 
nesutiko žudyti Dunojaus, bet 
nuolat prašomas apsiėmė1 tai 
padaryti.

Kai kartą Dunojus išvyko į 
Žiežmarius, Dunojienė berną 
stipriai pavaišino degtine, da
vė kirvį ir pasiuntė pagal miš
ką palaukti gryžtančio iš Žiež
marių vyro. Bernas puolė 
atliko baisų uždavinį. Kai su- 
gryžęs pranešė savo “darbda
vei” apie išpildytą pareigą, ji 
pasidžiaugė ir padrąsino: “Da
bar gerai, niekas nematė ir tu 
neatsisakysi. .. . ”

Bet nenujautė kadi netrukus 
tėkš abiem atsakyti. Valdžios 
organai išaiškino jų piktą są
mokslą, abudu žudikai suimti 
ir uždaryti kalėjime. Beimąs 
pradžioje gynėse, bet matyda
mas kad nėra išeities, viską 
smulkiai išpasakojo.

Kauno apigardos teismas Du- 
nojienę nubaudė 15 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, o Kara-

Kaip nepil-
baus-
L.A.”

šausią 12 metų, 
nameeiui vienu trečdaliu 
mę sumažino.

Dariaus Dukrelei Pa
skirta Pensija

Kaunas. —Garsus musų tau
tos transatlantinis lakūnas Ka
pitonas Steponas Darius paliko 
vieną dukrelę, Nijolę. Dabar 
ji yra 11 metų amžiaus ir mo
kosi Kauno mergaičių gimna
zijoje. Nijolės motina yra pra
džios mokytoja.

Birželio mėnesi Lietuvos P e- 
zidentas mažajai Nijolei na”' v- 
rė pensiją kas mėnuo po 100 
litų, kol mokysis mokykloje ir 
po 150 litų iki eis aukštuosius 
mokslus universitete. Pensiją 
Nijolė gaus iki jai sueis 24 me
tai amžiaus. Tsb,



PITTSBURGH
Iš SANDARIEČIŲ DAR

BUOTĖS
ALT. Sandaros kuopų sąry- 

šis turėjo savo susirinkimą 14 
d. Liepos L. P. salėje, S. S., 
dalyvavo gana skaitlingas bu
ris narių, kas parodo jų susi- 
jdomavimą savo organizacijos 
reikalais.

Pirmiausia parengimų komi
sija pranešė kad Sandaros me
tinis piknikas įvyksta Rugpjū
čio 2 d. Lietuvių tikėję (Coun
try Club), kartu su Ūkės drau
gijos pikniku. Piknike bus vi
sokių pramogų su dovanom s.

Toliau sekė raportai P. Piva- 
rono ir J. Virbicko iš Sandaros 
seimo ir bendros Tautininkų 
Konferencijos Clevelande. Ra
portai priimta su dideliu pasi
tenkinimu kaip Sandaros sei
mo pravestais tarimais bei val
dybos išrinkimu taip ir Tauti
ninkų Konferencija. Mat, mu
sų Pittsburghiečių nuo senai 
laikomasi tos nuomonės kad 
musų vidurinei srovei Lietuvos 
ir Lietuvių tautos reikalais rei
kia dirbti išvien.

Taip pat pranešta kad žada 
atsilankyti Pittsburghe skulp
torius Petras Rimša su savo 
meno kurinių paroda. Jam pa
roda numatyta surengti Pitts
burgh© Universiteto rūmuose. 
Parodos rengimui išrinkta pora 
atstovų ir nuo Sandaros: 
Virbickas ir P. Marmokas.

veikt, nes “progresistai” jau 
tik gryžę iš Clevelando pradė
jo savo darbą. J, Virbickas.

.ĮIEŠKO naujų taksų
Harrisburg, Pa. — Bedarbių 

šelpimu per ateinančią žiemą 
besirūpindami Pennsylvanijos 
legislatures atstovai jieško ką 
daugiau aptaksuoti, nes reika
linga surasti daug milijonų do
larių.

Jau keletas naujų taksų už
dėta, kurie sukels 33 milijonus 
dolarių, o dar reikia 15 milijo
nų dolarių, kuriems taksų šal
tinių nesuranda.

J.

RIMŠOS KURINIŲ PARODA
Jau antra savaitė kaip Det

roite tęsiasi Skulptoriaus Pet
ro Rimšos kurinių paroda, kur' 
atsibuna Gordon Beer Art 
leries, 39 E. Adams Avė. 
kia pripažinti kad paroda gana 
skaitlinga eksponatais ir tur
tinga meno žvilgsniu. Ypatin
gai Rimšos medalionai, kurių 
jis turi gana daug, labai gra
žiai ornamentuoti ir vaizduoja 
svarbius Lietuvių tautos istori
jos nuotikius bei įvykius. At
silankę parodoje Amerikonai ir 
kiti svetimtaučiai tiesiog stebi
si Rimšos nepaprasta kūryba ir 
skaito P. Rimšą pasaulinio ka
libro artistu-skulptorium. Vie
tos Amerikonų spauda aprašo 
Rimšos paroda su pasigerėjimu 
ir pripažysta jį vienu iš šių die
nų gabiausių skulptorių pasau-

Gai-
Rei-

IŠ V. V. SĄJUNGOS DELEGATO VEIKIMO sios publikos reikalaujama kad

AMERIKOJE

Chicago
Dariaus ir Girėno Žuvi

mo Paminėjimas

RAUDONŲJŲ FRONTO”
RAPORTAS

Kaip kitur taip ir Pittsburghe 
komunistai ir socialistai 
savo tikrojo vardo ir va- 
kokiais ten “progresis- 
Taigi viena iš tų “pro- 

p. Kaličienė duodama

Kun. A. Karužiškis. Tą 
dieną vakare dalyvavo 
Clevelando Lietuvių Šv. 
parapijos mokyklos bai- 

iškilmėse, kurioje Kun.

rnaniauk. Jam matyt.
ka ruginė duona skanesnė *negu 
Lenkiška kvietinė.

Gaila kad Waterburio Lietu
viuose nęra vienybės, dar vis 
neišnyko pa-Įrduoliai ir fana
tikai. Kaip butų linkėtina kad 
Waterburieeiaj Lietuviai stotų 
ant tikro kelio.' Koi’csp.

WATERBURY, CT.Chicagos miesto valdžia Mar-1 
quette parką pavadintų Da
riaus-Girėno Parku. Publika 
rezoliuciją priėmė gausiais ap
lodismentais. ir čia pat buvęs 
apskrities sekretorius ir Mar
quette Park distrikto miesto 
tarybos narys viešai prižadėjo 
dėti visas pastangas kad par
kas butų perkrikštytas sulyig 
Lietuvių pageidavimo.

Tokiu budu tenka tikėtis kad 
Marquette Park kolonija, kurią 
sudaro beveik vieni Lietuviai, 
savo parkui susilauks Lietuviš
ko vardo, ir tada šita kolonija 

| jau bus kaip ir Lietuviška res
publika.

Valstijos gubernatorius, ku
ris iškilmėse negalėjo dalyvau
ti, savo kalbą prisiuntė Dr. A.

Šio ir To po BiskĮ
Birželio 12 d., Liet. Nepi;i4 

klausomas Politinis Klubas (ar
ba taip žmonių vadinamas “ke- 
turiasdešimts astuonių klubas”) 
pakeitė savo varčią. Buvo tam 
dalykui išrinkta komisija, kuri 
parinko vardus ir patiekė narių 
balsavimui. Buvo patiekta šie 
vardai: “Kaunas”, “Nemunas”, 
“Dubysa“. Balsų dauguma klu
bas liko pramintas “Nemunas”.

Tą pačią dieną klubui buvo 
siūlyta išrinkti nors vieną at
stovą į raudonųjų “kongresą” 
Clevelande, bet diduma nubal
savo tokio atstovo (nesiųsti, di
duma balsų pareiškė kad Lietu
va gali ir be jų valdytis, tik 

eisenos, Zimontui, kurį įgaliojo tą tek- \ rejkįa jaj pagelbėti. Keista bu
vo kad musų katalikų vadai 
pritaria komunistams ir spyrė
si už siuntimą atstovo į raudo
nųjų “kongresą”, 
bloga katalikams 
Turėtų pažvelgti į okupuotą 
Lietuvą, tuomet žinos kas iš- 
likro bloga.

Waterburyje buna daug vi
sokių parengimų, iš kurių pasi
daro gražaus pelno, bet nei vie
ni rengėjai nesužadina sau šir
džių kad neša sunki] kryžių 
musų pavergti broliai Vilniečiai 
ir nepagalvoja apie pagelbėji
mą jiems. Ar ne laikas butų 
paaukoti kokį centrą Vilniaus 
Geležiniam Fondui arba Vilniui 
Vaduoti Sąjungai? Juk Water- 
buriečiai skaitot laikraščius, iš 
jų matot kaip kitos kolonijos 
gausiai aukoja tam gražiam ir 
kilniam tikslui. Kodėl nepasi
rodyti ir šiai kolonijai?

Gerai butų kad Waterburie- 
čiai pagyvintų Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrių. Reiktų išbu- 
sti iš letargo miego.

Plieno Darbininkų Or
ganizavimosi Eiga

Plieno ir geležies dirbtuvių 
darbininkų organizavimas į vie
ną didelę uniją varomas gana 
sparčiai, kaip praneša organi
zatoriai iš pietų ir rytų, kurie 
pasiryžo sutraukti virš 500,000 
plieno ir geležies industrijos 
darbininkų po unijos vėliava.

Tą darbininkų organizavimą 
vadovauja John L. Lewis, ang
liakasių unijos prezidentas..

Plieno kompanijos kovoja su 
organizatoriais ir darbininkais 
kurie nori įstoti Į uniją, saky- 
mos paleisią iš darbo tuos 
savo, darbininkus kurie -prisidės 
prie unijos.

Liepos 19 dieną įvyko Chica
gos Lietuvių metinė šventė — 
paminėjimas trijų metų sukak
tuvių tragiško žuvimo Dariaus

■ ir Girėno, ir metinių sukaktu-! 
vių nuo atidengimo jiem pa
minklo Marquette parke. Prie 
paminklo susirinkus Lietuvių 
miniai iš arti 8,000, atmaršavo 
Legijonų militariškos c_ 
palydimos militariškų benų ir's^

I lakūno Kietos vairuojamo lėk- 
Į luvo. Visiems susirinkus prie 

jaminklo, prasidėjo trijų valan- 
lų programas, kurį sudarė dau-

I gybė Lietuviškų ir Angliškų 
prakalbų.

Pirmiausia, Adv. A. A. Oliui 
Į akompanuojant sugiedota Val
stybės Himnas, ir Lietuvos 
Konsului A. Kalvaičiui akom
panuojant sugiedota Lietuvos 
Himnas. Įžangines kalbas pa
sakė Angliškai Adv. Vasiliaus
kas, o 
Paskui

I tojų.
nentui 
jasakė 
liui Vaduoti Sąjungos delega
tas Vincas Uždavinys, “Drau-

I go” redaktorius L. Šimutis, ir 
svečias iš Lietuvos, Kun. Ru- 
Izinskas. Jų kalbos metu te
ko matyti publikoje daugelį 
verkiant.

Po šimučio kalbos, i pamink- 
ą įmūryta V. Uždavinio iš Lie- 
uvos atvežtos “relikvijos”, tai 
ra šmoteliai plytų parinktų iš 

griuvėsių Krėvos pilies (kur 
enovėje buvo nužudytas Didis 

Lietuvos Kunigaikštis Kęstu-
I iis”, iš Trakų pilies ir iš Gedi
mino pilies Vilniuje, šitas lie
kanas įmūrijus, Legijonų šau
liai militariška tvarka iššovė 
tris salvas, publikai stovint at
sikreipus rytų pusėn. Tokiu 
judu Dariaus-Girėno paminklas 
labar ti.ri svarbias Lietuvos 
relikvijas, nes jau Birželio 29 
1. čia pabėrė nuo Birutos kal
no parvežtų žemių, Chicagoje 
buvusio SLRKA. seimo delega
tai. Tos relikvijos, anot Užda
vinio kalbos žodžių, turi suvie- 
lyti išeivijos Lietuvą su Lietu
va tikrąją, ir išeivijos Lietuvių 
širdis su širdimis Lietuvių Tė
vynėje.

Šių visų iškilmingų ceremo
nijų metu lakūnas Kįela erdvė
se skraidydamas orlaiviu, susi
rinkusioms minioms barstė gė
les.

Programui baigiantis, Adv. 
A. A. Olis perskaitė rezoliuciją, 
eurioje vardu visos susirinku-

Kaip iš ankstyvesnių prane
šimų “Dirvoje” žinoma, Vilniui 
Vaduoti Sąjungos Delegatas 
Amerikoje Vincas Uždavinys 
Birželio 5 d. atvyko Clevelan- 
dan, Ohio, kur užtruko ilgesnį 
laiką dalyvaudamas įvairiuose 
Lietuvių susibūrimuose ir lan
kydamas vietos Lietuvių bei 
Amerikiečių įstaigas.

Birželio 7 d. dalyvavo Lietu
vių parapijos piknike, kurį su
rengė 
pačią 
antros 
Jurgio 
gimo
Vilkutaičio pristatytai kalbėjo 
iškilmių dalyviams, priminda
mas Vilniaus krašto Lietuvių 
mokyklos likimą.

Birželio 9 d. V. Uždavinys 
pakviestas Clevelando Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas, kal
bėjo apie Vilniaus krašto Lie
tuvių moterų veiklą ir apie V. 
V. S. Moterų Sekcijos darbą 
Laisvoje Lietuvoje. Kėlė kai 
kuriuos Clevelandiečių moterų 
veikimo galimus planus. Sub
rinkusios narės žadėjo užmeg- 
sti ryšius su VVS moterų sek
cija ir dirbti bendrai Vilniaus 
vadavimo darbą.

Birželio 12 d. VVS. atstovas 
laikė viešą paskaitą Cleveland 
Lietuvių visuomenei Liet.ivu; 
salėje, kur susirinko didelis bu
ris klausytojų, nors oras 
labai karštas, nepalankus 
sytejams ir kalbėtojui, 
rinkusieji išklausę kalbos
sakymų į paklausimus, įsteigt 
VVS skyrių ir sumetė aukų 
$18.55. Be to, p. Aleko Banio 
rūpesčiu, sudaryta tam tikri' 
loterija, kuri davė Vilniaus rei
kalams gryno pelno $20.20. (ši' 
pinigai VVS delegatui dar ik 
įteikti). Šį platų VVS susiriii 
kima vedė “Dirvos” red. K. S

' i perskaityti susirinkusiai 
publikai.

MIRŠTA LABAI DAUG -
LIETUVIŲ

Sakoma kad Chicagoj yra ar- 
dviejų šimtų tūkstančių Lie- 

Suprantama, tai tik

Argi dar 
Lietuvoje ?

ti 
tuvių, 
spėliojimai, tačiau Lietuvių čia 
yra didelė daugybė. Bet fak
tas kad giltinė tarpe Lietuvių 
čia šienauja be pasigailėjimo. 
Taigi Lietuviai labai miršta. 
Nėra tos dienos kad ‘Margutis’ 
per radio neskelbtų bent vienas 
Lietuvių laidotuves, o daug to
kių dienų buna kad skelbiama 
jų net penkios ir šešios.

Seniausioje ir vienoje iš di
džiausių kolonijų Bridgeport© 
beveik nėra tos dienos kad Lie
tuvių šv. Jurgio bažnyčia ne- 
palydėtų amžinastin vieną Lie
tuvi, o buna i tokios dienos 
kad palydi net du ir tris. O 
kiek Lietuvių laidojama be pa
skelbimų per radio ir be1 baž
nyčių, niekas nežino. Taigi 
retėja Lietuvių eilės labai smar
kiai. V. S. Jokubynas.

‘\M A R G U T IS”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu i mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill

Lietuviškai Adv. Olis. 
sekė kalbos kitų kalbė- 
Įspudingia usias ir mo- 

tinkamiausias kalbas 
iš Lietuvos atvykęs Vil-Pirmą savaitę parodą lankė 

nelabai 
rikonai 
didelių 
savaitę 
rodė iki 
ties Detroite mirė apie keturi 
šimtai žmonių. Bet šią savai
tę, kaip tik oras atvėso, paro
dos lankytojų skaičius žymiai 
padaugėjo, ir parodos galerija 
vis esti pilna žmonių.

Paroda baigsis šeštadieni, 25 
Liepos, tą dieną po pietų bus 
oficialis parodos uždarymas. 
Pageidaujama kad tą popieti 
Į parodą susirinktų kuodau- 
giausia Lietuvių. F. Motuzas.

skaitlingai, kaip Ame- 
taip ir Lietuviai, delei 
karščių, kurie per visą 
tęsėsi ir termometras 
10-1F. Iš tos priežas-

buvo 
klau- 
Sus:-

musų 
gėdisi 
dinasi 
tais”,
gresisčių 
savo raportą iš SLA. seimo 40- 
je kuopoje visai be lygsvaros, 
kiek mokėdama įžeidinėjo prieš 
“pažangiuosius” nusistačiusius 
žmones. Po mitingo, siankiodn- 
ma tarp narių, net inkriminavo 
pp. Gegužį ir Vai'dylą buk jie 
'seime balsavimo lakštelius de
legatams iš rankų traukę ir 
draskę.

Daugelis pamanė kad iai pa- 
pastos karštos moterėles ple
palas, tačiau prisižiūrėjus ar
čiau matyt kad tai tų “progre- 
sistų” sutartinas darbas.

SLA. 40-ta kuopa, kuri pasi
žymėjus visokiais naudingais 
parengimais, kaip praeityj taip 
ir dabar surengė savo kuopos 
delegatų priėmimo pokilį. Ka
dangi Adv. Bagočius, SLA. pre
zidentas, po seimo viešėjo šio
je kolonijoje tai buvo ir jis pa
kviestas j tą vakarėlį. Bago
čius pasakė gana gražią kalbą 
už SLA., bet reikia stebėtis iš 
Mažuknos, SLA. vice preziden
to, kuris pasisakė nekalbėsiąs 
nieko, nes Pittsburghe ir taip 
daug kalbą. Jam suteikta pro
ga jis pasinaudojo agitacijai 
už Bagočių ir visą savo “pro- 
gresivį” sąstatą.

Todėl dabar aiškiai supran- J 
tania kodėl ta moterėlė tiek 
purvina kitaip manančius negu 
Bimba ar Grigaitis. Tai vai
siai Clevelando “kongreso“. Pas 
tuos žmones nėra nei sąžinės | 
nei doros, jei jau sutarta tai 
reikia ir vykdyt, neatsižvel
giant į skriaudas oiganizacijai. -<es’ taipgiI i 

Pavyzdžiui, asmeniškai pa
klausiau jos kodėl ji priešinosi 
Dr. Viniko, SLA. centro sekre
toriaus, raportui. Ji sako: Ra
portas labai gisras, bet kada 
Grigaitis padarė sumanymą tą 
raportą priimti tik kaip infor
maciją tai ji tik tiek ir tema
tė.

Reiktų mums tautininkams 
sandariečiams pradėt smarkiau

MALLET CREEK, O
MIRĖ LIETUVIS, ši vieta 

landasi arti apskrities miesto 
Medina. Prieš metus laiko čia 
gyveno dvi Lietuvių šeimynos, 
Ramanauskai ir Juodviršiai. 
Pereitą metą Ramanauskai ap
leido Mallet Greek ir išsikėlė į 

I Clevelandą. Liko vieni Juod- 
viišiai, Pranas Juodviršis laikė 
toirzdaskutyklą.

Liepos 12 d. laike didelių 
karščių mirė Pranas Juodviršis, 
sulaukęs pusamžio. Liko žmo
na, sunai Antanas ir Alfonsas 
ir duktė Virginia. Jie dar ne
suaugę. Velionis tapo palaido
tas Liepos 16 d. iš katalikiškos 
bažnyčios Medinoj. Laidotuvė
se dalyvavo daug žmonių.

Laidotuvėms pribuvo iš Pa. 
valstijos jo žmonos motina p. 
M. Tamošauskienė ir sesuo 
S. Valiunienė. iš New Yorko 
Thomas Coyle; iš Cleveliando 

Į jos sesuo Armuievičienė, brolis 
S. Tamašauskas, velionio brolis 
Povilas Juodviršis, Ona Rama
nauskienė, buvus per ilgus me
rus kaimynais, Vaitkevičienė ir 
Bogužauskas. Daug laidotuvė- Į 
se dalyvavo iš Corlett npieiin- 

iš Brunswick,
Neu ra i ir kiti.

Palydėjus velionį, po 
synų jo žmona užkvietė 
dalyvius pas 
iškėlė pietus, 
vavusiems jos 
se varia ačiū.

Ilsėkis, Pranai, šioje išeivi
jos šalyje. Kainas.

O., p.

paka- 
visus 

save Į namus ir 
Ji visiems daiy- 
vyro laidotuvė

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvieta.

WILKELIS FUNERAL HOME

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos1 išgales ir 
musų patarnavimas, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas 
moderniškas.

Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI
noro. Vienok

užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
j kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

14
Clevelando

Darželio

V. Uždavinys 
Lietuviu 
piknike, 
česnulis 

Surinkto

Karpius.
Birželio 

dalyvavo 
Kultūrinio
kur pirmininkas Adv. 
pasakė viešą kalbą. 
$13 aukų (rinko pp. Rastenie
nė ir A. Banys).

Birželio 19 d. Kaip svečia: 
dalyvavo A. L. Tautinės San
daros seime, kur pasakė kalba 
primindamas Vilniaus veikalus 
ir sveikindamas VVS. vardu.

Birželio 20 d. dalyvavo to- 
surengtoje va
ši iu pu i pager- 

kur pasakč

d. dalyvavo Cle- 
Jurgio parapijos 

gal'bėjo Vil
ią patį vaka-

pačios Sandaros 
karionėje Dr. J. 
bti Clevelande, 
trumpą kalbą.

Biižclio 21 
velando šv.
piknike, kur kiek 
niaus reikalais, 
ra dalyvavo Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje jubilejinio sei
mo išvakarių susipažinimo va

Birželio 22 d. V. Uždaviny? 
dalyvavo kaip garbės svečias 
SLA. jubilejiniame seime, km 
pasveikino VVS vardu 
bėjo ilgoką kalbą VVS 
niaus reikalais.

Birželio 23 iki 26 d. 
vo minimame SLA.
posėdžiuose ir Įvairiuose paren
gimuose. SLA. jubilejinis sci- 

iš vadinamųjų Tautiški 
fondo, V. Uždavinio pra 
paskyrė 3400 Vilniui Va- 
Sąjungai, jos varomai

ir kal-
ir Vil-

dalyva-
seime, jo

mis, 
Centų 
šą .nu, 
duoti
Vilniaus akcijai paremti.

Birželio 27 d. V. Uždavinys 
išvyko iš Clevelando Į Chica- 
gą. Pakelyje aplankė garsią 
Lietuvio J. J. Bačiuno kuror
to, Tabor Farm.

Birželio 28 d. Chicagoje da
lyvavo T. Vanagaičio “Margu
čio’’ surengtame piknike, kur 
pasakė tūkstantinėms minioms 
kalbą Vilniaus reikalais. ’to 
pačią dieną vakare dalyvavo 
Susivienijimo Liet. R.-K. Ame 
rikoje jubilejinio seimo išva
karių vakarėlyje, kur VVS. de
legatą pristatė dalyviams Susi
vienijimo prezidentas L. šimu
tis.

Birželio 29 d. dalyvavo S.L 
R.K.A. seime, kur pasakė trum
pą kalbą Vilniaus reikalais ir I

I sveikino VVS. vardu. Tą pa- 
I čia dieną vakare draug su visu 
I seimu dalyvavo iškilmėse prie 
Į Dariaus-Girėno paminklo, kur 
I V. Uždavinys pasakė karštą 
I kalbą, primindamas anų lakūnų 
Į garbingus žygius

Birželio 30 d. V. Uždavinys 
I dalyvavo ' ALRK. Federacijos 

tarybos suvažiavime, kur taip 
pat pasakė trumpą kalbą ir 
sveikino VVS vardu.

Liepos 1 d. dalyvavo SLKRA. 
seime ir vizitavo visas Chica
gos Lietuvių redakcijas bei kai 
kurias įstaigas.

Liepos 2 d. A. Vanagaičio 
iniciativa sukviestame Chicagos | 
Lietuvių veikėjų “Margutinin- 
kų” susirinkime V. Uždavinys ( 
padarė platų, uždarą praneši
mą Vilrfiaus reikalais, aptarta 
kai kurios Vilniaus \..........
gairės Amerikoje 
plačiau mintimis diskusijose. 
Ta patį vakarą iš Cicero ra
dio stoties WIIFC per “Margu
čio’'' radio valandą (vienintelė 
Amerikoj Lietuvių valanda ku
ri reguliariai kasdieną perduo
dama) WS Delegatas kalbėjo 
Vilniaus reikalais į Chicagos 
apielinkių Lietuvius.

PROFESIJONALAI. Water
buryje yra gar.a dikčiai visokių 
profesijų Lietuvių, kurie galė
tų daug ir gero nuveikti, bet 
gaila kad yra daug visokių 
tamsuolių, kurie ne tik ką ne
pritaria geram veikimui bet 

Yra vienas tokis 
kuris save skaito daug supran
tančiu, bet ne vienam ištraukė 
iš akių ašaras. Neatsimena jis 

pakelti, mokesčius1 ]{a-j prieš keliolika metų atva
žiavo tiesiog iš Krokuvos ir lai
žė Lenkų batus, tokiu buvo ir 
čia, o dabar stengiasi būti ki
tokiu, bet už jo darbus dauge
lis jį keikia ir nekenčia. Bro
lau, kad gimei Lietuviu tai Lie
tuviu ir skaitykis, o ne veid-1

BI TIK BARŠKĖTI

“Keleivio” nr. 26-me laso
ma kad Kaune karo mokyklą 
baigė šymet 103 kariūnai, ku- įar trukdo, 
rie pakelti i leitenantų laips
nius. Toliau prie to priduria, 
girdi, “Lietuvos valdžia turės 
ūkininkams j 
kad tiems ponaičiukams butų 
iš ko algas užmokėt.”

Kur jūsų smegenys, vyrai? 
Argi gali būti kariumenė be 
vyresniųjų? Lietuvos vyriau
sybė žino ką daro. Jeigu kari
ninkų yra perdaug normos, jti 
perviršius leidžiamas atsargon, 
o gabesni paliekami, ir be to 
jiems visiems atlyginimas nė
ra mokamas.

Bet jus, “Keleivio’’ galvočiai, 
pažiūrėkit į tas šalis kurias val
do jūsų pačių garbinami drau- 

i gai socialistai, ir kaip yra ypa
tingai Lenkijoje: ne valdžia 
jiems moka algas, bet jie patys 
pasiskirta iš ūkininkų ir kitų. 
Tai buvo apie Voložiną, Zdziem- 
ciolą ir Eišiškes.

Ar mums Lietuviams negar
bė kad mes turime jau gana 
mokytų žmonių ? Gal “Kelei
vio” redaktorius išmano apie 
kariumenes tiek kaip jo Maikis 
ir tėvas....

Ponui “Keleivio” redakto- 
ririau, susipažink plačiau su ka- 
riumene, tada žinosi kodėl reik 
daug kariūnų. Buvo Lietuva 
kada tamsi ir juoda, anot vieno 
poeto, bet šiandien jau ji švie
sėja ir prilygsta kitoms kultū
ringoms šalims. Kazys.

PER
X k LAI PĖDA 
Lietuviams gerai 
žinoma

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(Per Gothenbui’gą, Švedijai U

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos:
Laivu ičplaukimai iš New Yorku | 

Kungshclm .................. Rugpjūčio
Drottningholm Rugp.
Gripshoim ...................... Rugsėjo
Kungsholm ...................... Rugsėjo
Platesnių žinių suteiks- ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

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

Rockefeller Center. N. Y. City
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C-*“ CBMRgOBJT
JUNE 1 3th TO SEPTEMBER 7 th

Finest Bathing Beach in the World . . .
< Largest Hotels on the Great Lakes . . .
\\ 1000 outside rooms at reasonable rates

. Fishing . . . Golf. . . Tennis . . . Dane- XX\~ 
ing . . . and all recreational attractions VSN
... Appetizing Meals ... Ample Garages V 

S ^^X • • • ^rec Parking Space . . . Ideal for a \ 
7 day, a week-end or your entire vacation.

/'tfcgSX SEND FOR FOLDER
Reached by rar!, nitcrttrban nr busses to Sanduskv; 

-c—■—W °r by aulo, Ohio Route 2, L. S. 6, or by steamer.

V Bo.-rl. linu ( u., S-i.-uJusky, O.

DIDELE EKSKURSIJA

| LIETUVA
Dideliu ir populiariu garlaiviu

Komaras Apdovanotas

Amerikietis Juozas 
ras, stipruolis imtikas, 
pereitą žiemą išvažiavo į 

veikimo pentiną imtynių tikslu, iki šio! 
pasidalinta ,ten. turi Seras. Pf^kmes.

Komą- 
kuris

Ar-

Jis 
turėjo jau arti 70 imtynių ir 
išėjo nenugalėtas.

Pažymus Buenos Aires dien
raštis “Critica” apdovanojo Ko
marą Aukso Diržu už jo gerą 
pasižymėjimą imtvnėse.

Jž S3 metuose pralinksminsi! 
yisą kaimą — išrašykit saviš- 

i kiams j Lietuvą "Dirvą”.

Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21, 1936
I KLAIPĖDA (per Ro+terdamą) G G

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kreipkitės j:
COSMCPOLITAN 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”
6820 Superior Ave., Cleveland, O.

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

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

J. SEKYS
•133 Park St., Hartford, Conn.

A. S. TREČIOKAS
197 Adatns St., Newark, FL J.

A. VARAŠIUS
1200 Carson St.,

S.S. Pittsburgh, Pa.
VIENYBE TRAVEL BUREAU., 

193 Grand St,, Brooklyn, N. Y.
c. j. wasHnbr 7

1921 Carson St.
S.S. Pittsburgh; Pa. •*.

HOLLAND-AMERICA LINE
’ ' ' . * •. : ‘ J f V? .



DIRVA

K. S. Karpius

‘DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione

SKANDINAVIJOJE f
(Tęsinys iš pereito num,)
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DAR VIENAS MUZEJUS — IR VIKINGŲ 
PALIKIMAI LIETUVOJE C

Vikingai savo šalyje pylė ir piliakalnius, 
kas atvaizduota muzejuje tam tikrų jų gyven
tų sričių atstatymuose. Tais laikais nestatyta 
aukštų bokštų nei kitokių pagairių, bet statyta 
piliakalniai. Jie buvo reikalingi tėmijimams to
li Į jurą užeinančių iš juros priešų.

Lietuviai neapsipažinę su istorija tiki kad 
pagonijos laikais Lietuvoje pylė piliakalnius ir 
ant jų sukūrę ugnį garbino dievus. Visai ne 
tam piliakalniai daryta. Jie buvo tvirtovės, ant 
jų stovėjo arba pilys, arba buvo tėmijimo punk
tai. Ir piliakalnių randama abiejose pusėse Bal
tijos juros. Gal but kad žemaičiai išmoko 
liąkalnius daryti iš savo priešų.

Skandinavija labai sena — joje žmonės 
veno akmens amžiuje, paskiau žalvario, ir
šių geležies ir plieno laikų. Tiesa, ir Lietuvoje 
randama daug dalykų iš akmens amžiaus.

Aš neginčiju kad dabartinėje Lietuvoje, ir 
ypač Baltijos pakraštyje, negyveno tie patys 
žmonės kurie dabar ten gyvena, nors yra davi
nių kad tuose pačiuose plotuose yra buvę ir Suo
mių rasės žmonės. Kaip ilgai jie ten gyveno ir 
kada Lietuviai juos iš ten išstūmė, ar jie buvo 
pirm Lietuvių ar laike Lietuvių ten buvimo bu
vo atsibastę — tai klausimas reikalaujantis nu
statymo ar tik daleidimo kad buvo taip ar taip. 
Tačiau kad Lietuvių-žemaičių prabočiai, tose 
srityse gyvenę butų galėję būti aukštos kultū
ros žmonėmis, nerandu tam įrodymų. Kodėl jie 
butų galėję ar turėję nusmukti sekančiais am
žiais po to, ir net išnykti visos jų kultūros įro
dymo ženklai ir daviniai, kuomet jų sąlygos buvo 
neprastos, jeigu vienu tarpu buvo pakilę? Ku
rios tautos kilo kultūroje iš ankstyvų amžių, jos 
laipsniškai kilo, paliko savo kilimo žymes, ir ki
lo dar daugiau. Taip kilo labiausia žinomi Ger
manai, Frankai ir Skandinavai.

Kai kurie švedai, mažiau apsiskaitę apie gi
lesnę senovę, bet žinanti kad>‘ lytinėje Baltijos 
pusėje jų prabočiai vikingai ir vėlesni karaliai 
laikas nuo laiko buvo įsiveržę į tam tikras dalis, 
nori tikėti ir kitiems skelbia kad ten švedai val
dę ilgus laikus. Jeigu tuo pasiremdami švedai 
tikrintų jog jų prabočiai tik vieni patys ten at
gabenę savo gyvenimo reikmenis paliko ir dabar 
musų archeologai tai iškasa, mes Lietuviai prieš 
tai turėtume pilną teisę protestuoti. Vikingai 
galėjo daug daugiau palikti Lietuvių žemėse sa
vo išdirbinių mainikaudami ir kariaudami negu 
laikinai apsigyvendami. Kad’ jie ilgai negalėjo 
ir negyveno Lietuvių žemėse aiškiausias įrody- 

- mas yra tas jog jų kultūros nei kalbos žymių nei 
įtakos Lietuviuose nėra užsilikę.

Lietuviai-žemaičiai gyvendami sau paskirai, 
gyveno primitiviai, buvo daugiau medžio kultū
ros žmonės, žemdirbiai, jiems metalas buvo ne
prieinamas ir metalo kultūroje jie negalėjo pa
sižymėti. Kada iš kaimynų pradėjo gauti me
talinius padargus ir papuošalus, juos priėmė ir 
ėmė .jais naudotis.

Tokia tai mano išvada apie musų prabočių 
praeities gyvenimą ir kultūrą.

Išėjęs iš muzejaus, sugryžau 
ir prisėdau prie vienos valgyklos 
na buvo visai šilta ir šaligatvyje
ta staliukų, prie kurių sėdėjo ir daugiau žmonių. 
Paprašiau kavos ir pyragaičių. Atnešė im'bri- 
kėlį kavos, del poros puodukų, ir keturis pyra
gaičius. Pyragaičių gali valgyt kiek nori ir už
moki tik už suvalgytus, kitus nusineša atgal.

Dar buvo ankstyvas popietis, taigi ryžausi 
eiti ir toliau — užsikandęs ir pasistiprinęs, 
dar turėjau gana laiko aplankyti kitą svarbią 
Stockholmo įstaigą — Karališką Knygyną, čia 
ėjau su minčia užtikti ką nors ir apie Lietuvą — 
ką švedai kada nors turėjo suminėję apie musų 
tautą. Tiesa, švediška kalba neišskaitysiu ir 
nesuprasiu, tačiau vistiek pamatysiu kad kas 
nors Visgi yra užrašyta ir pažymėta.

Inėjus į knygyną, neapsipratęs su juo nei 
jo tvarka, žvalgiausi į tai kas po akim pateko. 
Knygyne, be šiaip skaitymo skyriaus, sukrauta 
daug senų raštų Lotynų ir kitomis kalbomis, iš 
Įvairių amžių. Tsitėmykit, knygos ankstyvais 
amžiais nebuvo spausdintos taip kaip dabar mes 
jas pažystame: jos visos buvo rašytos ant tam 
tikrų gamintų lakštų, daugiausia ant pergami- 
no (išdirbtos avies odos).. Viena tokių knygų 
patraukė mano dėmesį — ir negalėjau gelbėt 
jos nepamatęs: tai buvo didelė knyga, kurią pa-

Į biznio gatvę 
užsikąsti; die- 
buvo pristaty-

Kaip Nyksta Lietuviai APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

nešti reikėtų poros vyrų. Jį rašyta ant avies 
odos, Benediktinų vienuolyne Bohemijoje (Če
kijoje), 12-me amžiuje. Knyga išskėsta ties ta 
vieta kur joje nupiešta ant vieno puslapio ra
guota baisybė — tai to vienuolio kuris tą kny
gą rašė įsivaizdavimas velnio tais laikais. Kny
ga matyt religiška, nes tais laikais niekas kito
kių knygų ir nerašė, ir tik vienuoliai temokėjo 
piešt ir rašyt. Ta knyga yra tai taip vadinama 
“Velnio Biblija”. Ta ir kitos knygos, to ir kitų 
laikų vėliau, nes jau ant popierio rašytos, — 
yra rašytos ir pamargintos įvairiu rašalu, nu
piešta spalvuoti paveikslai. Piešta ne tik spal- 
vomis-dažais, bet ir auksu. Kadangi vienuoliai 
neturėdavo ką veikti, jie į knygos perrašymą
įdėdavo riša savo laiką ir gabumus, ir knygos į vo pradėta apie 1925 metais, 
išeidavo puikios, spalvuotos, kiekvienas pusią- bet progresas iki šiol padary- 
pis kaip nors išmargintas, net didėsės raidės, Įas (]ar nežymus. Dr. K. Gri- 
apgražintos auksu ir kitokiais dažais. Vieną j njus yj-a vienas iš tų pionierių 
knygą perrašyt imdavo kelis metus, todėl kny- kuris atkakliai veda kova su 
gos tada būdavo brangios, vieną knygą gal tu- džiova visą laiką, 
rėdavo koks vienas valdovas. Kad ir ta pati

Rašo Dr. D. Pilka
Lietuvoje yra įsigyvenę trys 

seni ožiai, kurie naikina Lietu
vius be skirtumo jų amžiaus, 
asmens, užsiėmimo, ar pažiūrų. 

, Šitie trys žili ožiai yra tuber- 
kuliozas, sifilis, ir vėžys.

Tuberkuliozas Lietuvoje yra 
plačiai įsigalėjęs, jau nuo senų 
laikų. Yra nurodoma kad buk 
Lenkai atnešė šitą ligą į Lie
tuvą daug metų atgal. Vėliau 
Rusų carai viešpataudami musų 
krašte leido jai įsigalėti į mu
sų kūną. Tuberkuliozas šian
dien yra giliai įleidęs savo pra
gaištingas šaknis į Lietuvių 
plaučius ir ėda organizmą be 
pasigailėjimo. Tai yra skaudi 
rykštė Lietuviams, kuri kas
met kainuoja tūkstančius gyvy
bių, ir neša didelį ekonominį 
nuostolį.

Kova su džiova Lietuvoje bu-

Bet juk vie
nas generolas be armijos, lie

knyga, tai yra tas pats aprašymas, arba turinys, , jrankių, be kapitalo negali daug 
galima buvo turėti visai kitokio didumo, kitokių
pamarginimų ir spalvų, nes kad ir tas pats vie-j gali but laimėta ant greitųjų, 
nuolis, ar kitas, kitam žmogui tą pačią knygą Tuberkuliozo šaknis reikia raut 
perrašydamas, galėjo panaudoti kitokį stilių ir pamažėli ir nuodugniai, čia 
kitokius pamarginimus. reikia armijos mokslo žmonių.

Tik vėliau, kuomet 15-me šimtmetyje atsi-1 gja reikia vesti kova su nema- 
rado raidės ir knygas galima buvo spausdinti j tomu priešu—Bacillus tubercu- 
po daug vienu kartu, jos pasidarė vienodos, ir ]osįs įr kitais reliatyviais mi- 
pigios ir žmonėms apsimokėjo mokytis skaityt, 
nes galėjo gauti knygų.

Antrame aukšte, senų žemėlapių skyriuje, 
užtikau vieną žemėlapį iš laikų karaliaus Gusta
vo Adolfo, kuris buvo vadinamas “Šiaurės Liū
tas’ , ir valdė pradžioje 17-to šimtmečio. Jisai 
tada valdė ne tik Skandinaviją bet ir buvo didis 
kunigaikštis Suomijos, Estijos, Karelijos ir In- 
drijos. Ant to žemėlapio, kuris apima visą 
šiaurinę Europą, pažymėta ir LITVANIA. 
škia Lietuva,
su beveik visais 
vardų miestelių 
miestų-miestelių 
labai iškraipyti,
Kelis jų pasižymėjau: Vilna, Kowna, Polonga, 
Hioyragola, Szawles, Skudij, Telsa, Kroze. Se
redžiaus, Marijampolės, Alytaus nėra. Tais lai
kais mat Lietuvoje jau buvo Lenkų privisę, jau 
buvo apie 50 metų po Liublino unijos.

Lietuvos rubežių didumas buvo pažymėtas 
rytuose iki upės Berezinos ar Beržinės. Paski
rai pažymėta ir Lietuvos provincijos: Samogitia- 
žemaitija. Kuršas arba Kurliandija pažymėta 
šiaurėje nuo Žemaitijos.

Pabaigęs savo “mokslišką kelionę”
vidurmiestį pasivaikščiot, nes dar buvo šviesu 
ir oras visai šiltas ir gražus, 
pamatyt ką turi krautuvėse,, ką galima butų 
parsivežt atminčiai. Krautuvės, kaipo didmies
čio, garsios šiaurės sostinės, žėri auksu ir sidab
ru ir visokiomis brangenybėmis, žmonių pilnos 
gatvės, visi šnekučiuoja, smagus. Manau sau, 
argi čia bedarbių nėra, ir kur gyvena darbinin
kai, nes niekur nematyt tokių prastų ir purvinų 
miesto dalių nei sukrypusių lūšnų kaip Ameri
kos didmiesčiuose. Kelis kartus buvau išėjęs į 
miesto pakraščius, bet ten nėra mažų namų, vi
sur sustatyta gražus po kelis aukštus didieji 
apartmentai. Gal juose darbininkai gyvena?

Švedija bendrai nuo bedarbės ne vargsta, ta
čiau visgi turi kur nors darbininkai gyventi, 
jų rankose yra visas darbų, dirbtuvių, įstaigų 
ir biznių vietų judėjimas. Gal dar surasiu kur 
darbininkai gyvena.

Seka: Kelionė Į Gripsholm Pili. . .

nukovoti. Kova su džiova ne-

Rei-
Jos plotas pažymėtas kaip reikia, 

miestais ir miesteliais ir radau 
kurių dabar jau nėra. Bet tų 
užrašai arba pavadinimai tai 
Lotyniškai-Lenkiškai išdarkyti.

ėjau Į

Ėjau pasidairyt,

JUROS MERGA

Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų,Juros
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _________________________

REIKALAUKIT ’‘DIRVOJE”
6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio

1.00

Į krobais. Dr. Biežis ką tik ap
rašė apie įvairias bakterijas 
musų spaudoje. Kiekvienas 
skaitytojas privalėtų atkarto- 
tinai perskaityt tą straipsnį, 
kad daugiau susipažinus su ši
tais nematomais žmogaus prie- 

i - . sais.
, Prieš 
Į traštis 
tuvoje. 
jame straipsnyje nurodo džio
vos baisų pavojų tautai ir val
stybei. Jis kviečia sukrusti ir 
kovoti iki pergalės. Bet to
liau, Dr. Grinius, kaipo Drau
gijos kovai su Tuberkuliozu 
pirmininkas, savo reporte iš
dėsto trukumus: tuberkuliozo 
bacilų platintojų iziolavimas 
(atskyrimas) beveik nepradėtas; 
trūksta iziolatorių (prieglaudų, 
ligoninių); nėra pastovių pa
jamų.

Kitą baisią Lietuvai “dova
ną” yra palikęs Napoleonas. Tai 
yra Prancūzų lika sifilis. Že
mutinėje Kauno miesto dalyje, 
Nemuno ir Nėrio upių susisie
kimo kertėj, ant dirvonėlio, 
riogso senai sugriuvusi duetikų 
tvirtovė — Napeleono fortas. 
Daugelis Kauno vaikėzų didžiuo
jasi kad 
patavo ir 
jų. Bet 
tovė turi 
čia, iš šito kampučio, buvo iš
platinta Lietuvoje baisi liga 
žinoma visame pasaulyje kaipo 
Prancūzų karaliaus Liudviko li
ga arba sifilis. Tai yra Pran
cūzų dovana Lietuvai, kurią Na
poleonas su savo armija 
viešpataudamas paliko, 
užkrėtę Lietuvos dukteris 
lio perais pasitraukė, bet 
tuvos žmonėms paliko amžių 
kovą. Kad atsikratyt šitos li
gos Napoleono garbintojai Kau
ne todėl turėtų rausti iš gėdos, 
vietoj didžiavimosi, tik pamis- 
lijus kiek tai skriaudos palikta 
ateities amžiams.

Supratęs Napoleono Lietuvai 
padaryta skriaudą, Prūsijos Lie
tuvis gydytojas, Dr. Schaudinn 
(Šiaudinis) leidosi į nematomų 
priešų (bakterijų) pasaulį kad 
surast tikrus ligos perus, kurie 
naikina Lietuvius. 1905 me
tais jam pavyko surasti ir išai
škinti pasauliui sifilio ligos kir- 
miną-Treponema Pallidum. Tai 
yra vingiuotas, plauke pavidale

mane guli dešimtas me- 
“Kova su Džiova” Lie-

Dr. Grinius įžengia-

čia Napoleonas vieš- 
semia sau inspiraci- 

tikrenybėj šita tvir- 
kitokią reikšmą. Iš

ten
Jie 

sifi- 
Lie-

kirminas, kuris gyvena kraujo 
sriovėj ir ėda žmogaus sveika
tą. Ačiū Schaudinn atradimui 
ir Wassermann pritaikytam ty
rimui šiandien visas civilizuo
tas pasaulis pradėjo valytis nuo 
šitos Prancūzų ligos. Kova su 
sifiliu ir Lietuvoje yra vedama, 
bet palyginus su kitų kraštų 
tempu, mes dar toli esame at
silikę, nes stoka tyrinių, stoka 
gyduolių, stoka įstaigų.

Vėžys Lietuvoje taipgi yra 
įsigyvenęs iki ausų. Vėšys į 
Lietuvą pat neatėjo. Labai ga
li but, kad Lietuviai patys atsi
nešė jį iš pietinių tautų, buvu
sių giminingų Lietuviams se
novėj. Bet dar panašiau gali 
but kad Teutonai, ar Slavai, ar 
švedai beviešpataudami ir be- 
sigrumdami ant Lietuvos žemės 
paliko jį.

Vėžys ėda Lietuvius lyginiai 
kaip Lietuvoje taip ir čia Ameri
koje. Kova su vėžiu šiandien 
yra neapsakomai didelė. Ji yra 
vedama visuose kraštuose. Pe
reitą vasarą Prof. E. Vintele- 
ris, medicinos fakulteto narys, 
buvo atvykęs iš Lietuvos į New 
Yorką patirti kas čia yra daro
ma kovai su vėžiu, žinoma, 
profesorius tik pamatė New 
York’o milijonines įstaigas ko
vai su vėžiu ir gryžo į Kauną 
kupinas inspiracijų. Kaip ten 
nebūtų, kova su vėžiu Lietuvo
je dar tebėra primityvis daly
kas. Keletas Lietuvos gydyto
jų yra susidomėję šituo klau
simu, bet progresas tebėra la
bai lėtas. šiandieninis vėžio 
gydymas atsieina labai bran
giai. Vienas gramas radiumo, 
pavyzdžiui, kainuoja suvirš šim
tą tūkstančių dolarių. O kiek 
jo yra Kaune? Raudonojo Kry
žiaus ligoninė turi keletą milh- 
gramų, tai ir viskas.

Kova su vėžiu Lietuvoje 
dar sunkesnė, nes žmonės 
įpratę gydyti patys save,
buko proto kaimietis persitikri
na kad be pagelbos ilgiau nėra 
galima gyventi tik tada jis pra
deda jieškoti pagalbos, kas 
tankiau buna pervėlu.

Tokis tai sveikatos likimas 
kerta mus Lietuvius pikčiau ne
gu kokis karas. Sveikatos rei
kalas todėl privalėtų but stato
mas pirmoj vietoj. Tik svei
kas Lietuvis gali tinkamai ves
ti, kovą už būvį su matomais ir 
nematomais priešais; tik svei
ka, higieniškai išauklėta Lietu
vaitė gali gimdyti ir auklėti 
tinkamą sveiką šeimyną savęs 
pavadavimui; tik sveiki Lietu
vos sunai ir dukterys gali bū
davot! stiprią valstybę, tvar
kyti ją, žengti mokslo ir pro
greso keliu pirmyn iki aukš
čiausio civilizacijos laipsnio; tik 
sveikas Lietuvis kūniškai ir 
protiškai gali palikt pasaulio 
laimėtoju. Jam priklauso 
tis.

šituos tris žilus ožius, 
tris baisias ligas, reikia
lauk iš Lietuvių šeimynų, 
Lietuvos. Bet kaip? Čia rei
kia ne kareivių su šautuvais bet 
mokslo žmonių, mokslinių įs
taigų, ligoninių, sanatorių, ši
tai kovai vesti reikia tokių daik
tų kokių Lietuvoje nėra.

Su didele vilčia buvo kreip
tasi į Rockefeller Foundaciją, 
kad gavus paramą pabudavoti 
Kaune higienos institutą. Pra
šymas buvo išklausytas, direk
torius iš Paryžiaus atvažiavęs 
apžiurėjo Kauną, bet prašymas 
liko nepatenkintas. Kas liko 
daryt? Niekas daugiau kaip 
tik laukt pakol “tuščias tautos 
aruodas” pasipildys, pakol kraš
tas prasigyvens.

Todėl aš ir rūpinuosi kad mes 
Vakarinio Pasaulio Lietuviai 
dar kartą butume mielaširdin- 
gi, kad mes sumestume atatin- 
kantį fondą kovai su džiova, 
sifiliu, vėžiu ir kitomis ligomis 
Lietuvoje. Pagelbėkim šitą sy
kį Lietuvos mokslinėms įstai
goms, kurios veda kovą už mu
sų ir už Lietuvos žmonių svei
katą.

įJRUSIJOS valdovai parašė 
naują savo kraštui konstituci
ją. Gyvenimo faktai, mat, pri
kalė galvon kad senojon “pa
miršta” įdėt tų principų kurie 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos konstitucijas daro stiprio
mis ir gerbiamomis — tai yra, 
bolševikai pamiršo Sovietijos 
piliečiams duoti laisvę ir lygy
bę. Dabar, sakoma, kiekvienus 
Rusijos pilietis gaunąs teisę 
“visuotinam, lygiam, tiesiogi
niam ir slaptam” balsavimui, 
reiškia tą del ko Rusų, Lietu
vių ir kitų buvusios Rusijos 
tautų veikėjai nuo 1905 metų 
revoliucijos kovojo.

Liežuviai kalba kad Vokiečių 
ir Japonų puolimo privengda
mas, Stalinas “gerinasi” savo 
žmonėms, kaip caras Nikalojus 
gerinosi, karą su Japonais 30 
metų atgal pralaimėjęs. Tada 
jis ir liberalinę konstituciją 
ir seimą-Dumą davė. Tie ku
rie Stalino nuoširdumui labiau 
tiki, mano kad: jis žmonėms tik
rai gero nori. Pamatęs kad 
tauta protiškai stingsta, politi
nėmis laisvėmis jos dvasią ir 
stiprybę pakels. Tik ateitis pa
rodys ar tai bus gryno aukso 
dovana, ar nauja kokia priga- 
vystė, tikslu diktatūrą ilgėliau 
palaikyti.

lai- 
su- 
ku- 
su-

yra 
yra 
Iki

1JJEI BOLŠEVIKAI ištiesų 
nulenkė galvą liberalizmo prin
cipams (reiškia žodžio, spau
dos, sąžinės ir susirinkimų 
svei) tai Rusijai, pagaliau, 
švis ta skaidri ateitis del 
rios daugelis jos geriausių
nu nuo 1905 metų ir anksčiau 
galvas guldė. Rusija, gali bū
ti, tikrai į civilizuotų Europos 
tautų tarpą įžengs, ir Lietuva 
įsigys malonesnį kaimyną.

Juk žinome, Kapsuko būriai 
tykojo Lietuvos valstybę pra
ryti kada Rusijoje viešpatavo 
akliausia karingo komunizmo 
diktatūra. Lyginai ir Klaipė
dos klausimas paaštrėjo tik 
kada Berline įsiviešpatavo akla 
diktatūra.

Su didžiųjų tautų liberalais 
kurie laisvę gerbia ir ją vi
siems pripažysta, mažoms tau
toms lengviau susikalbėti negu 
su diktatoriais kurie sau ar sa
vo partijoms garbės trokšta.

atei-

šitas 
vyti 

iš

flLIETUVIAI dėkingai minės 
buvusio Rusijos užsienio reika
lų ministerio čičerino atmintį. 
Jis mirė Maskvoje, Liepos 7 cl. 
Kaip žinoma, Lietuvos ginčuo
se su Lenkija del Vilniaus jis 
visados musų pusėn stodavo. 
Amerikos bankininkas. Irvin T. 
Bush, štai ką Londone Lapkri
čio 1 d., 1927 metais, Tarptau
tiniam Institutui pasakojo.

Sako, Spalių mėnesį pasiva
dina mane čičerinas 11-tą va
landą naktį ir susinervinęs pra
šo perduoti Prezidentui Cool
idge prašymą pavartoti savo 
įtaką ir sudrausti Lenkiją, ku
ri ruošiasi pulti Lietuvą, 
kininkas pabūgo karo ir 
Maskvą apleido.

Ban- 
tuoj

kada^ISTORIJA tik vėliau 
nors tikrai pasakys kiek tiesos 
buvo Maskvos nuožvalgoje jog 
Lenkai 1927 metų pabaigoje 
ruošėsi pulti ir paimti Lietuvą, 
tokiu budu “užbaigti” ir Vil
niaus klausimą. Bet . čičerino 
vedama Rusų diplomatija ne
snaudė. Associated Press ži
nia tą metą Lapkričio 25 d. pa
sakojo: “Sovietų vyriausybė 
pasiuntė Varšavon draugišką 
pasargą kurioje nurodė pavojų 
pasaulio taikai, jei Lenkai ban
dysią ką nors prieš Lietuvą da-

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”.

ryti”. Toje pasarginėje noto
je Čičerinas sakė: “Į ginčo, ku
ris Lietuvą ir Lenkiją skiria, 
priežastis nesigilindama, Sovie
tų vyriausybė tiki kad taikos 
užlaikymas labiau priklauso 
rankoms Lenkų negu Lietu
vių”.

Pilsudskis, su dideliu kari
ninkų buriu, kaž kodėl, tuo lai
ku po Vilnių švaistėsi. Atku
to ir Plečkaitininkai, piniginės 
paramos gavę. Susekta suokal
bis prieš Voldemarą. Todėl ši™ 
Sovietų nota, ir nusiuntimas^ 
čičerino pagelbininko, Litvino- L 
vo, tartis su Stresemanu, Vo- g 
kieti jos užsienio reikalų minis- s 
teriu, Berline, spaudoje šukė- 
lė didelį gyvumą. Lenkai bu- g 
vo priversti atsiliepti diploma- | 
tinėmis notomis Londonui, Pa- | 
ryžiui, Berlinui, Maskvai ir net 
Washingtonui, save baltindami, 
o Lietuviams, suprantama, visą 
bėdą užkraudami. Lenkų am
basadorius Washingtone skaitė 
save priverstas Amerikos laik
raščiams pareikšti: “Nėra nei 
mažiausio klausimo kad Lenki
ja turėtų noro pulti Lietuvą.” 
Kalta vis Lietuva del jos “ka
ro stovio” palaikymo su Len
kija ....

kardu grūmodamas, pa- 
Voldemaro ko jis nori, 
ar karo? Voldemarui, 
teliko pasirinkti taika;

flTO VISO pasėkoje. Pilsuds
kis atbėgo Genevon ir Gruodžio 
10 d., 
klausė 
taikos 
aišku,
bet šitokiu šiurkščiu budu iš
gautas atsakas nieko gero Len
kijai nedavė ir rubežių su Lie
tuva neatidarė, nežiūrint trijų 
konferencijų.

Voldemaras šiandien kalėji
me, o Pilsudskis ir čičerinas po 
žeme.

Vilniaus klausimas dar neiš
rištas, bet mes visada busimę| 
čičerinui dėkingi kad reikalą 
stojo musų pusėn už Lietuvo.,| 
valstybės saugumą.

NELAIMINGI ATSI
TIKIMAI

Kaunas. — Netoli Alytaus 
Liepos 10 d. ištiko nelaimė au
tobusą, kuriame užsimušė ke
turi cirko nariai, tarp jų ii- ži
nomas Amerikoje Pilkauskas, 
kuris 1934 m. dalyvavo Chica- 
gos Pasaulinėje Parodoje kaipo 
fakiras Ben-Ali.

Nelaimė ištiko kai autobusas 
su 20 žmonių nuvirto nuo auk
što kranto, staiga pasisukęs į 
šalį kad neužgavus ūkininko 
vežimo.

Kitas Amerikiečiams žinomas 
asmuo, Antanas Bružas, kuris 
prieš ketvertą metų su Augus
tu Gricium lankėsi Amerikoje, 
žinomas Lietuvos laikraštinin
kas, apsirgo nervų suirimu ir, 
kaip pranešama, paimtas į pro
to ligų sanatoriją.

Jis savu laiku labai daug pa
sidarbavo Lietuvoje ir pastarų 
kelių metų bėgyje vedė Talkos 
Spaudos Biurą (Tsb) kuris pa
tiekia užsienio Lietuvių laikraš
čiams žinias ir paveikslus iš 
Lietuvos.

Įsigykit sau Atminčiai 
šią puikią knygą 

DARIUS ir GIRĖNAS

. IMTOM

MRIUS 
IR

384 pusi, didumo, 86 paveikslai
Kaina $1.50; paštu — $1.65
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PRANCŪZIJOS BĖDOS
Prancūzijos s o c ialistinė 

vyriausybė nieko negali pa
daryti šalies pagerinimui.

Nors trumpu laiku sun
ku ko nors tikėti iš bent ko 
nors, tačiau Prancūzijoje 
niekas nieko iš nieko kito 
nesitiki, dirba sulyg savo 
geriausio supratimo kas 
sau.

Valdžia turi pati rūpintis 
savo likimu.

Nors kaipo socialistinė, 
naujoji Prancūzijos vyriau
sybė turėjo būti darbinin
kų ir jų reikalų užtarėja, 
darbininkai visiškai nelau
kė ką valdžia gero jiems 
ims daryti. Jie sukėlė di
džiausius streikus, ir juos 
kelia po senovei. Komunis
tų su'kurstomi darbininkai 
užgriebia dirbtuves, iškelia 
virš jų raudonas vėliavas. 
Tuomi, žinoma, nepasigelb- 

' sti nei sau nei valdžiai ne
padeda tvarką palaikyti.

Valdžia tuo tarpu neturi 
perdaug laiko rūpintis to
kiais mažais dalykais kaip 
visada darbininkų reikalai 
valdžioms išrodo. Valdžia 
užimta, tarptautiniais rū
pesčiais ir darbais: rupi 
vaidai su Vokietija, rupi 
Italijos tolimesni žygiai, 
rupi gelbėjimas Austrijos 
iš nazių nagų; rupi apsau
gojimas franko nuo nusmu
kime; rupi ginklavimasis ir 
apsigynimas.

Tuo tarpu kai nuo visų 
čia paminėtų ir daugelio ki
tų tarptautinės svarbos da
lykų priklauso šalies ateitis 
ir tų pačių darbininkų gero
vė ar skurdas, darbininkai 
prie to visai neprisideda.

Kiekviena vidaus klasė, 
partija ir luomai rūpinasi 
tik savo siaurais reikalais, 
o keletui ministerių kabine
to narių palieka šalies ge
rove pasirūpinti. Seimo at
stovai posėdžiuose visu įtū
žimu kovoja už tai ką Įsako 
jų partijos vadai.

Tokia tai yra demokratiš
kos šalies tvarka. Tokia 
tvarka būtinai šaukia kokį 
nors pasišventėlį paimti vi
sos tautos ir valstybės liki
mą j savo rankas ir vesti 
reikalus viduriniu, visiems 
naudingu keliu.

Tėmytojai sako kad gali 
Prancūzijoje pakilti kitas 
Mussolini arba kitas Stali
nas. Tada tai visi turi pil
dyti įsakymus ir dirbti ge
rovei visos šalies.

Rusija susitvarkė ir ne
reikėjo kas keli mėnesiai 
valdžioms mainytis, kuomet 
ten diktatorius užvaldė.

Gaila tik kad Rusijos pa
rūkai, paėmę į savo rankas 
valdžią, nesigriebė tuojau 
gerinti šalies padėtį, tiktai 
svajojo apie užkariavimą 
pasaulio; nieko jie neužka
riavo, tik del savo paikų 
raudonų idėjų išžudė daug 
nekaltų žmonių.

Italija gavo Mussolini iš 
kitos pusės. Tas tuojau su
tvarkė savo šalį ir pastatė 
ant stiprių kojų, net nuka
riavo didelę imperiją. Jei 
Italija butų patekus komu
nistams, kaip jau išrodė 
galės patekti, ji butų skur
dus ir butų buvę išžudyta 
daug savų žmonių.

Vokietija prie vieno val
dovo susitvarkė ir sustiprė
jo. Ji net gali atsiimti vi
sas iš jos atplėštas koloni
jas.

Lietuva gražiai užsireko
mendavo: ją per 10 metų 
valdęs pasišventęs žmogus 
aukštai pakėlė ir pravedė 
pro katastrofas pačiais di
džiausiais pasaulinės depfe-

sijos metais.
Nelinkėtina Prancūzijai 

raudonojo diktatoriaus, nes 
jis butų pražūtis ir pačiai 
tai garsiai respublikai ir 
Europos darbininkams.

Gaila kad Prncuzijos dar
bininkai neturi gana su
pratimo dirbti kartu ir sa
vo šalies gerovei. Gal pa
kils koks supratesnis žmo
gus, kuris visus sutvarkys. 
Kaip dabar yra, visi luomai 
ir visos partijos veda tą ša
lį į panašią Ispanijai trage
diją.

NETURINT K A 
SAKYTI

Musų katalikų laikraščiai 
primygtinai bando Įrodinė
ti kad nesenai sušaudyti ke
turi Lietuvos ūkininkų kur
stytojai buvę “labai dori ir 
geri žmonės”.

Taip, jie galėjo būti labai 
dori, ne girtuokliai, ne pa
leistuviai, galėjo eiti kas 
sekmadieni ir Į bažnyčią,— 
bet jei parsidavė svetimai 
valstybei už jos pasiūlytus 
judošiškus pinigus, jei pasi
žadėjo svetimiems dirbti 
tikslu apversti, silpninti sa
vo šalies naminę tvarką, 
privesti dalykus iki to kad 
šalis turėtų prarasti savo 
nepriklausomybę — tai jie, 
ir visi kiti tokie, yra išdavi
kai ir verti nubausti.

Visi gerai žinome kaip 
Vokiečiai dirbo norėdami 
pagrobti Klaipėdos kraštą. 
Ten nieko nepešę, radę pro
gą iš kitos pusės Lietuvai 
kenkti, jie papirkinėjo ir 
davė literatūrą tokiems “ge
riems” vyrukams, kurie ga
vę sau i kišenių Vokiškų 
markių dirbo prieš savo 
valstybę.

Visokiu atveju tas skai
tosi šalies išdavyste, ir iš
davikai visuomet baudžiami 
sulyg jų prasižengimo di
dumo.

IŠVAŽIUOJA LIETUVON
Chicagietis Adv. J. Bor- 

den-Bagdžiunas Liepos 23 
d. laivu “Europa” išplaukė 
į Lietuvą. Ten mano pra
būti porą mėnesių.

Važiuodamas iš Chicagos 
į New Yorką, p. Borden su
stojęs keletui minu tų Cle- 
velando stotyje, telefomt 
paskambino “Dirvos” re
dakcijai atsisveikinti.

Gerb. Borden nebuvo Lie
tuvoje arti 30 metų. Jis 
yra vienas iš sumanytojų 
padovanoti Lietuvai nuo 
Amerikos Lietuvių “Laisvės 
Varpo”, kuris nuo 1919 me
tų skambina Kaune Karo 
Muzejaus bokšte.

NAZIAMS NERAMU
Vokietijos naziai rodos 

turėtų jaustis ramus, žino
dami kad Vokiečiai yra ar
ti 100% už Hitlerį. Betgi 
taip nėra. Nors iš viršaus 
išrodo niekas negrąso na- 
zių diktatūrai, tačiau jie 
geriau žino kaip ten yra, ir 
užtai nerimauja.

Štai dabar naziai prave
dė naują kriminalinį įstaty
mą sulyg kurio gali bausti 
sunkiomis kalėjimo bausmė- 
vis tuos kurie kritikuos na- 
zių diktatorišką valdžią.

■ Jeigu viskas ten butų ge
rai ir visi butų už Hitlerfir

jo rudmarškinių tvarką, iš 
kur rastųsi tų kritikuojan
čių kuriuos reikėtų net di
delėmis bausmėmis 
ti numalšinti?

bandy-

VIS VERKIA ...
Musų socialistai ir komu

nistai savo spaudoje vis ne
užmiršta. praeito SLA. ju- 
bilejinio seimo, Clevelande, 
kuriame tikėjosi viską lai
mėti, o veik viską pralai
mėjo, tautininkams nede
dant jokių pastangų prieš 
juos.

Kad jie tikėjo SLA. sei
me laimėti prieš tautinin
kus ir kad yra labai apsi
vylė pralaimėjimu aišku iš 
jų pasigyrimų ir didžiavi
mosi savo bendru “kongre
su”. Į tą suvažiavimą at
vilioję didelę palaidą gaują 
žmonių iš Chicagos, kadan
gi tuo laiku buvo galima at
važiuoti papiginta gelžkelio 
bilietų kaina, jie gyrėsi su
traukimu arti 400 “delega
tų” !

Jiems išrodė kad ta dide
lė minia bus ir SLA. seimo 
delegatais. Bet kadangi pa
piginta kaina gelžkelio bi
lietai išsibaigė į 24 valan
das, Chicagiečių minia tu
rėjo skubėti gryžti.

SLA. seimui liko tik keli

desėtkai. Toliau atvažiavo 
daugiau. Jų vadai tikėjo kad 
ir visi kiti “pagaus” jų su
stiprinimą dvasios, paleistą 
“kongrese”. Bet kas tau 
dav.ė!

Tautininkai su sandarie- 
čiais, 60 galvų, atlaikę savo 
bendrą konferenciją, nieko 
apie SLA. seimo reikalus 
nei neužsiminę, bet gra
žiai vienas kitą supratę, 
visą raudonojo fronto per 
metus laiko rengtą “laimė
jimą” puste nuputė.

Dabar raudonieji visaip 
aimanuoja. Vienur Vitai- 
čio laimėjimą 108-niais bal
sais sulygina su nieku ir 
kala buk 101 balsų pareikš
tų prieš ji yra svarbiau....

Kitur giriasi kad 93 bal
sai už rezoliuciją prieš Lie
tuvą yra svarbiau negu 90 
prieš ir 16 susilaikiusių....

Kitur vėl baubia “trivo- 
gą” kad “fašistai” jau ren
giasi užkariauti Susivieni
jimą, nukeldami seimą Į ry
tus. ...

Jeigu jų sąžinė butų ra
mi, jeigu jiems nerūpėtų 
užgrobimai kitų sudėtų or
ganizacijos pinigų ir musų 
visuomenės išnaudojimas, 
po seimo jie dirbtų sau ra
miai savo darbą ir gana.

Dabar gi, tiek dėję vilčių 
Į savo “kongresą” ir laimė
jimą seime, jaučiasi labai 
skaudžiai aplaužyti, ir bijo 
kad kitame seime nebūtų 
visai “išjodyti”.

Suv. Valstijose yra apie 
2,000 privatiškai turimų 
lėktuvų.

PAVASARIS
Alyvos jaunutės žaliuoti pradėjo, 
Ir puoštis, dabintis baltučiais žiedais, 
žiemužė šaltoji senai jau praėjo 
Su snaigių žvaigždėtų būriais.
Vos taip nesenai vien pusnys žvilgėjo, 
Dabar jau šypsos skaidrus žolynai, 
Kur vien tik šarmoti medžiai stovėjo, 
Ten džiugina ausį paukštelių balsai.
Žavinga ir vasaros skaisti
Pavasario rubus dėvi malonius,
Ji snaigių žvaigždėtą mantiją numetus, 
Laukuose pažėrė kvapius smaragdus.
Ant lankų žalių aksominių
Spindi ametistais žiedai purienų, 
Ir gulbių baltųjų pulkai iš žydrynės 
Nusileido i bangas melsvų ežerų.
Ten saulėtą dieną, kai žydras dangus, 
Kai nejuda, nešlama vandens lelijos, 
Su gulbėmis nardo saulė spindulius, 
Papuošdama bangas auksinėmis gijom’s.

Kidronėlis.
-------------------------- ** <• j- «<. a- ,

GYVENIMAS SLENKA
Gyvenimas tyliai sau slenka išlėto,

Malonus, jausmingas, gražus, 
O kartais Įšėlęs jis blaško ir mėto

Nuskynęs jaunystės žiedus.
Likimas audringas, jis švilpia kaip vėjas,

Ir meta j žmogų skausmus,
Ir paštą sunkiųjų vargų jam uždėjęs

Nuseja erškėčiais takus.
Ir žmogus sulinkęs, vos žengia, vos eina,

Nes spaudžia pečius jam našta.
Ir mato kad priešais jo laimė ateina —

Senai išsvajota, laukta.
Jis tiesia jai ranką: “O, laime lauktoji,

Kur . klaidžioji tu be manęs,; į i '
Matai kad vargelių naštužė sunkioji

s T kapą* be laiko nuves.... ”
Jam laimė atsaką:‘“Aš beldžiaus išryto,

Bet bildesio tu negirdėjai, 
Dabar tik šešėlis manasis nukrito —

Ir tai jau tu jį pastebėjai.
______ ___  _____Jonas Morkūnas.

SKAITYMAI
LIETUVOS ATEIVIAI IŠ 

“AUKSO ORDOS“
ŠIS-TAS APIE LIETUVOS TOTORIUS

Graikų mitologijoje surado Rusai žo
dį tinkamą praminti atsibasčiusiai iš Azi
jos tautai, 'kuri be pasigailėjimo kardu ir 
ugnimi naikino jų sodybas. Tas žodis — 
“tartarai”, Graikiškai pragaras — kas gi 
kitas jei ne pragaro sūnus galėjo būti ne
šą siaubą kreivaakiai ir pikti žmonės?

Dalį šių “pragaro sūnų”, įsikūrusių 
vyriausią stovyklą Krymo pusiausalyje, li
kimas atbloškė Vytauto Didžiojo laikais 
ir į Lietuvą. Tie kuriuos atsivedė netekęs 
sosto Chanas Tochtamyšius, buvo apgy
vendinti Lydos apskrityje, o kiti atėjusie
ji vėliau, gavo žemes apie Trakus, Alytų 
ir Gardiną.

Lietuvos kunigaikštystės aktuose ran
dame žinių apie tų ateivių gyvenimą. Tas 
jų gyvenimas buvo privilegijuotas, turėjo 
jie visi bajorų titulus, taip kad labai tenka 
abejoti kai kurių istorikų versija kad jie 
galėjo būti kada nors paimti karo lauke 
belaisviais. Nors visur jie vadinami kuni
gaikščiais Totoriais, bet patys, matyti, ne
mėgo to vardo. “Aš ne Totoris, bet bajo
ras musulmonas”, užakcentuodavo jų ne 
vienas, atsidūręs del kokio ginčo valdžios 
įstaigoje.

Užsilikusiuose testamentuose jie iš
kalbingi ir ištikimi savo tikybiniams pa
pročiams. Aukštu stiliumi parašytas 1674 
metis Jachijos Kaišedoravičiaus testamen
tas. ... “Numatydamas žmogaus gyveni
mo nepastovumą šiame pasaulyje”, — ra
šo jis, — “ir žinodamas kad gyvenimo ir 
mirties valdovas nustatė dangiškoje Kon
sistorijoje tokią konstituciją kad gimęs tu
ri mirti, taip pat žinodamas kad Jis savo 
sprendimo nelinkęs keisti ir kiekvieną mi- 
nutą gali pakviesti į požemius, aš, būda
mas sveiko proto, duodu savo žmonai Um- 
sun parėdymą po mirties mane palaidoti 
basurmanišku papročiu prie mečetės....”

Toliau Kaišedoravičius išvardija turtą 
kurį jis užrašo žmonai ir dukteriai. Jis 
prašo testamente žentą ir dukterį atlikti 
prie jo kūno “umiremas” ir pagal išgalės 
suruošti paminėjimą. Jis neužmiršta me 
rodyti kiek giedorių turi būti jį laidojant 
kapinėse.

Savo kalbos jau matyt ir tada dauge
lis Totorių nemokėjo, nes testamenetai pa
rašyti Lenkiškai arba Rusiškai; tik mulos 
pasirašinėjo Arabiškai. Kaž koks Sula- 
manas Sulemanavičius mokytumu pralen
kęs ir mulas. Jis testamentą pasirašęs 
Hebraiškai.

Nelabai klusnus buvo paskutiniai va
liai apeiti palikimais giminės. Jie kai ka
da testamentus užginčydavo, ir tada teis
mas turėdavo spręsti kam turi atitekti 
turtas. Taip 1677 metais giminės apskun
dė Trakų miesto teismui Alejaus Kaliuos 
testamentą esant padirbtą ir tik po atlik
tos mirusiojo rašto ekspertyzos teismas 
skundą atmetė ir pavedė turtą valdyti kaip 
nurodyta testamente, Kaliuos žmonai Cha- 
dei.

Turtų užvaldymu domėjosi ne vien gi
minės, tais potraukiais persiimdavo net 
ištisos bendruomenės. Klastingą suokal
bį. suruošė prieš savo tautietį 1683 metais 
Traku apskrityje “Keturios dešimtys To
torių” kaimo gyventojai. Jie sueigoje pa
darė nutarimą ir surašė jį Trakų miesto 
knygose kad paminėtam to paties kaimo 
gyventojui Rudzinskui niekas neturi tei
sės teikti jokios pagalbos,, kalbėtis ir svei
kintis su juo ir nelankyti net ligos ištikto. 
Gal butų gyvenęs be pašalinės pagalbos ir 
vienas Rudzinskas, jei ne nuolatiniai pa
sėlių sunaikinimai ir gyvulių išžudymai. 
Apskundė jis tą boikotą, turintį galutinį 
tikslą išgyvendinti jį iš pasaulio ir užval
dyti jo turtą, Trakų miesto teismui. Vi
sas kaimas už tai nubausta.

Daugelis Totorių skundžiasi karo su 
Maskva metu kad karas jiems nuostolin
gas ir jie tik įkritą į skolas. Kad užkim
šti savo medegiškas spragas, jie kiek ga
lėdami daugiau plėšė grobio ir gabenosi į 
namus belaisvių, kuriuos paversdavo ver

gaiš. Totorė Fatima Mucharemienė pra
neša kad jos vyras, Mucharemas, beka
riaudamas po Smolensku gavo daug belai-, 
svių. Parsivežtų tarpe buvus Maskvietė 
mergina vardu Agafja, ji ištekėjus užjo 
baudžiauninko. Kad buvo grobiamos ta
da iš abiejų pusių moterys, rodo Rainos 
Huseinienės Aziulevičienės pranešimas:

. .aš buvau ištekėjus už Huseino Aziu- 
levičiaus, kai mane paėmė i nelaisvę Mas
kva ir nusivežė Į Maskvos žemę, kur .ište
kėjau už Ruso Ivano ir susilaukiau duk
ters Fatimos. Po Ivano mirties šugryžaji 
ir parsivežiau dukterį. Vyras ją priėhiė 
ir ištekant davė pasogą.”

Be eilinių Totorių Lietuvos kunigaik
štystėje yra gyvenusios šios stambios fi
gūros: Perekopo valdovai Machmet Girė- 
jus ir Aslam Girėjus, užvolgio valdovas 
Šach Achmetas, Punsko valdovo sūnūs Is
lam Soltanas, Ostrino valdovo sūnūs Azu- 
bėk Soltanas, raurza Huseinas Alejavičius, 
kunigaikštis Aisa Murzičius, teisėjas “Ka
di” ir visų Totorių dervišas Čeliberas Mur
zičius.

Be to, septyniolikto šimtmečio kuni
gaikštystės dokumentuose užtinkama pa
ties Tamerlano iš moteriškosios linijos ai
nis — Tamerlanas Paalksnis Mongirdavi- 
čius. Šių trijų pavardžių bajoras sakosi 
esąs pagrobto mūšyje prie Vorkslos metu 
Tamerlano dukters ir Lietuvos karvedžio 
atžala.

Užsilikę iki šių dienų musų krašte 
Totoriai tėra paprasti ūkininkai. Kur din
go jų turtinga ir tituluota diduomenė, ar 
ištautėję ar ervžo i savo tėvynę žinių nėra.

“L.a.” ~ v * P> Tl;čag>

BITĖS IR ŠIRŠINAI
Išlėkus iš savo avilio bitė niekados ne

puola. širšinų pirmoji, o širšinai visada 
stengiasi užpulti bitę ir atimt: iš jos me
dų. Dažnai ją ir užmuša. Ir bemaž visa
da kovoje nugali širšinas bitę, nes jis daug 
stipresnis.

širšinas kartais stengiasi Įlysti ir į 
bičių avilį. Kartais jam tai nusiseka, bet 
tuomet bitės, stovinčios sargyboje, puola 
neprašytą svetį ir priverčia jį bėgti. Ben
drai imant, bitės labai taikios: jos nepuo
la pirmosios. Jos stengiasi tik tuos pava
ryti nuo savo avilio kas sukasi apie jį ir 
nori pasinaudoti jų darbo vaisiais, būtent, 
medumi.

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemės nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didelė, 
610 pusi., su daugeliu iliustracijų. Vertė Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.4/0

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00. <l
Reikalaukit “Dirvoje”

Karalienės Sabbos
MIKALDOS

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O«
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(Tęsinys iš pereito nr.)
PAKELTA Iš MIEGO NIDA

Kai karių ekskursantų dai
nos nuaidėjo per pasinėrusį 
gražiame pušyne Nidos kuror
tą, gyventojai pabudo ir iš vi
sų kampų pradėjo rinktis pas
kui karią ekskursiją.

Pirmas karių-turistų malo
numas — kopimas į didelį smė
lio kalną, “Sahara” vadinamą. 
Iškarto visi energingai kapstė
si aukštyn, tik Įspėjus, dauge
lis pradėjo mažinti tempą, nes 
užuot porą žingsnių pirmyn už
lipus, pusantro nuslysti atgal 
su slenkančiu smėliu. Fotogra
fai išnaudojo Įdomesnius kopė
jų nuotikius. . . . Kariai aukš
čiausioje Saharos viršūnėje, 
apsilankė Sklandymo mokyklo
je, kur buvo parodyti ir pade
monstruoti sklandytuvai.

Po to tęsėsi žygis per Ne
ringos pušyną į pajūrį.

Užtraukus kariams sutarti
nę dainą ir užgriežus orkestrui, 
išsigando briedžiai, kurie ilgais 
šuoliais perbėgo per kelią į pu
šyno gilumą.

Daėję Baltiją, juroje kariai 
išsimaudė, šiek-tiek pailsėjo ir 
išplaukė į Klaipėdą.

lankę Smiltynę ir palinksminę 
vietos gyventojus savo daino
mis, atvyko į įgulos rajoną, kur 
Įgulos Viršininkas generalinio 
štabo Pulkininkas Lanskorons- 
kis kariams ekskursantams nu
sakė ekskursijos reikšmę ka
riams, o ypatingai puskarinin
kiams, kaip kareivių viršinin
kams; nupasokojo juros .reikš
mę Lietuvai ir priminė kad ka
riai, susipažinę su brangia mu
sų jura, skiepytų savo valdi
niams juros meilę ir kad reika
le už savo jurą net ir galvą pa
dėti nesigailėtų.

pakaitomis

APLANBYMAS RAMBYNO
Ekskursantai, kupini įspū

džių, trečią kelionės dieną pa
liko Klaipėdą ir gryžo atgal.

Nors ir ankstyvą rytą, orkes
trui griežiant ir
dainuodami, kariai per miestą 
išžygiavo į uostą, iš kur tuo 
pačiu laivu “Vilnius” išplaukė 
atgal į Kauną. Kai kas ilsėjo
si, kas Įspūdžiais dalijosi. Bet 
pravažiavus Tilžės tiltą ir pa
mačius Rambyno pušyno viršū
nes, visų akys sužiuro ir pasi
girdo balsų: 
Jankus? Ar

Mar-

karių
Ram-

“Kur Martynas 
bus aplankytas 

Rambynas, jo aukuras ir 
tynas Jankus?”

Ekskursijos vadovybė 
norus patenkino, aplankė
byą ir, norėdama jo globėjui 
atiduoti reikiamą pagarbą, nu
žygiavo pas Mažosios Lietuvos 
Patriarką, patį Martyną Jan
kų,. į jo ūkį, nuo Rambyno už 
trijų kilometrų.

Martynas Jankus gražiai pa
sisveikino su kariais, tarda
mas: “Sveiki. Lietuvios karei
viai !” Kariai atsakė galingai 
“Sveikas Tamsta!”

Martynas Jankus pasakė ka
riams gražią kalbą, pasidžiau
gė kad jį toks didelis pulkas 
karių aplankė, padarydami jam 
daug garbės. Visi nusifotogra
favo, ir ekskursijos vadovybei 
bei puskarininkių atstovams pa
sirašius jo garbės knygoje, iš
vyko iš Bitėnų kaimo į Kauną.

Pasiekus Kauną, ekskursijos 
vadovas Mjr. S. Narušis ka
riams padėkojo už gražų ir 
drausmingą elgesą ekskursijos 
metu ir leido komandoms išsi
skirstyti.

Kariai buvo labai patenkinti 
šia didele kelione, įgytomis ži
niomis bei įspūdžiais. Jie taip I

KLAIPĖDA — LIETUVOS 
PREKĖMS VARTAI Į PLA

TŲJĮ PASAULĮ
Klaipėdoje kariai ekskursan

tai nužygiavo į kapus, kur prie 
žuvusių karių paminklo išri
kiuotai karių rinktinei ekskur
sijos vadovas Mjr. S. Narušis 
pasakė savo žodį ir puskarinin
kiai orkestrui griežiant “Mari
ja, Marija”, uždėjo vainiką ant 
žuvusių karių kapo.

Iš kapinių ekskursija su daf- 
nomis nužygiavo i Klaipėdos 
Įgulos rajoną, kur pulko kari- 

4 ..mukai .su puskąrinirkiats laukė, 
jų atvykstant. Pulko vadovy- 
įįę karius ekskursantus gražiai 
priėmė ir aprūpino šiltu mais- 

*TU.
Antrą Sekminių dieną eks

kursija turi nepaprastą išvažia
vimą karo laivu “Prezidentas 
Smetona’’ į jurą. Prieš įžen
giant į tą Lietuvos karo laivą, 
laivo karininkas Ltn. Labanau
skas maloniai papasakojo ir pa
aiškino apie karinius ir preky
binius laivus, jų savybių skirtu
mą bei karinio laivo vėliavos 
reikšmę.

Karo laivas “Prezidentas Sme
tona” neša ekskursantus į Balti- ' 
jos juros bangomis griūvančius 
plotus! “Karo laivas”, “Karo 
laivo vėliava”. Tai iki šiol že
myno kariams ekskursantams 
buvo nesuprantamos sąvokos, 
liet kai paplaukiojo tuo laivu 
ir, kai virš galvų didingai ple
vėsavo karo laivo vėliava, tos 
sąvokos paaiškėjo lyg mūšų 
krašto saugumo ir šventimo 
reiškėjos. Taigi Kauro Įgulos 
kariai plaukė kariniu laivu! Di
delės bagos daužėsi į metalinį 
laivą, retkarčiais aptėkšdamos 
pasvirusius ant briaunos eks
kursantus ir “plaukiančius į 
Rygą”

Krantams pasislėpus tarp 
baguctos juros ir pilko dan
gaus, laivas kovodamas su šo
ninėmis bangomis, apsigryžęs 
atpuškavo į uostą. Kariai ati
davę karo laivo vėliavai pagar
bą, išžygiavo į įgulos rajoną, 
kur buvo parengti autovežimiai 
važiuoti į Palangą

PALANGA, GRAŽIAUSIAS 
LIETUVOS KURORTAS

Pusė valandos kelio ir karei
viai jau Palangoje. Ar Palan
ga kada nors matė tiek karių 
surku pasakyti, bet kad ji nė
ra girdėjus tokių dainų kokių 
padainavo šie kariai ekskursan- 
tai, tai galima drąsiai tvirtinti, 
nes dainos buvo dainuojamos 
naujausios ir gražiausios.

Kariai apžiūrėję Birutes kal
ną, pajūri ir kurortą, išvyko į 
Klaipėdą, kur turėjo savo pro
grams aplankyti Klaipėdos pa
jūrį, vadinamą Smiltynę. Aif’I

Važiuosi

Kaunas. — Lietuvių-Vokiečių į 
prekybos derybos, kurios buvo: 
išnaujo pradėtos Birželio 30 d., 
tęsiamos gana sparčiai toliau. 
Abiejų delegacijų sudėtyje di- 

Vck’isi- 
, čių delegacija yra tik žymiai 
I sustiprinta. Pilnaties posėdžiai 
eina Berline, Vokiečių užsienių 
reikalų ministerijos rūmuose1.

Delegacijos yra pasiskirsčiu- i 
sios į gausias komisijas, kurių 
posėdžiai vyksta įvairiose 
kiečių įstaigose. Tačiau 
pilnaties posėdžiuose, tiek 
skirose 
kiną m i 

Tuo 
mažojo 
rašą, 
m uotų 
derybų 
gacijose yra gera.

pat dėkingi kad kariumenės va
dovybė bei jų viršininkai juos 
leido į tokią malonią ekskursi
ją, aprūpindami dovanai kelio- tJcsn'; nerai'
nės priemonėmis, nakvyne ir i 
maistu.

šitaip Lietuvos kariai įvairi
na ir kulturina savo gyvenimą 
ir gražiai bei naudingai pralei
džia karinės tarnybos laiką.

KAUNE VĖL NOR
MALU IR RAMU

Kaunas. — Visose įmonėse 
fabrikuose darbas jau nor

maliai eina, kaip ir seniau. Pa
tys darbininkai parodė savo su
sipratimą, pasmerkdami už sve
timus pinigus dirbančius pro
vokatorius, daugelį jų patys 
perduodami saugumo organams.

Tuo budu tik tris paras bu
vęs įvestas apsiausties stovis 
Kauno mieste ir apielinkėje 
šauktas.

Piliečiai gali vaikščioti ir 
žinėti visą parą ištisai.

DEL KAI KURIŲ DAR
BAVIEČIŲ

Kambario lentpjūvėje 
dilba visi priimtieji j dar 
bet atitinkamos įstaigos turėjo 
išspręsti klausimą kaip bus su 
tais darbininkais kurie po pir
mutinio streiko Kamberių buvo 
atleisti. (Kaune riaušės paki
lo kuomet vienas darbininkas 
savo darbdavį Kamberį nušovė 
ir paskui pats nusišovė. Komu
nistai atėję į to darbininko lai
dotuves bandė padaryti demon
straciją, kam policija pasiprie
šino. Ištiko muštyr.ė, kas pri
vedė prie suvaržymo judėjimo 
Kaune ir apielinkėse naktį tarp 
10 ir 4 valandos ryto.)

Darbo inspekcijai 
padaryti kai kurių 
“Inkaro” fabriko 
būklės pagerinimo,
fabrike visą laiką tarp darbda
vių ir darbininkų buvo nesusi
pratimų, kurie dažniausia kil
davo del įmonės vadovybės 
siskaitymo su darbininkais,

ir

at-

va-

dar ten Ka 
žygių del 

darbininkų 
nes šiame

ne-

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury. Conn.

Tik vienas “Dirvos” Knygynas Amerikoje 
turi šią knygą apie DR. JONĄ ŠLIUPĄ

Paminėjimui Jo 75 Metų Amžiaus Sukaktuvių-
PASISTENGKIT ĮSIGYT ŠIĄ KNYGĄ!

JDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —

AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS
116 PUSL. KNYGA 

(didelio formato)
Knyga verta apie S 1.00 

Atiduodama už 25c
(Iš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, Įskaitant 

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

Štai Įdomiausia knyga apie 
vieną labiausia Amerikoj ži
nomų Lietuvių veikėjų, ku
ris per kelis desėtkus metų 
darbavosi ir daug nuveikė 
atbudinimui Amerikos Lie
tuvių. Knyga parašyta la
bai aiškia kalba, ir aiškios
stambios raidės, lengva skaityti ir suprasti, ši knyga apie 
Dr. JONĄ ŠLIUPĄ išleista tik metas laiko atgal, sąryšyje 
su jo 70 metų 
rius parsivežė 
paleidžiama į

amžiaus sukaktuvėmis. “Dirvos”- redakto- 
jų iš Lietuvos pusėtiną skaičių ir dabar jos 
visuomenę. Įs igykit sau vieną!

Kaina su prisiuntimu tik 30 centu.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Vo- 
tiek 
at- 

aiš-komisijose tebėra 
principiniai klausimai, 
tarpu Vokiečiai rengia 
susisiekimo prekių są- 

Kaip iš gerai painfor- 
šaltinių tenka patirti, ' 
nuotaika abiejose dele- 

Tsb.

LIETUVOJE PRASI
DĖJO JUROS VA

SARA

prie

me
ti i-

Kaunas. — Nepriklausomoje 
Lietuvoje jau’kuris laikas kaip 
plačiau varoma mintis vis dau- j 
giau pažinti Baltijos jurą, do- j 
mėtis jos reikšme Lietuvos po
litiniame ir ūkiškame gyveni
me, nes visa tai dar daugiau 
artins Klaipėdos kraštą 
Didžiosios Lietuvos.

Šiai minčiai išplėsti, 1934 
tų vasarą buvo surengta
džiulė pirmutinė Juros Diena.

Dabar juros mintį stengiasi 
skiepyti visame krašte. Tuo 
tikslu svarbiausios Lietuvos or
ganizacijos jau pavasarį buvo 
sudariusios tam tikra komite
tą, kuris visame krašte paskel
bė Juros Vasarą. Ji prasidėjo 
Liepos 1 d. ir tęsis iki Rugsėjo 
1 d. Juros Vasaros metu dau
gelis organizacijų ruošia gan- j 
sias ekskursijas į Baltijos pa
jūrį ir į Klaipėdoflįrtaraštą. Be , 
to visame krašte varoma smar-1 
ki propaganda apie Baltijos ju
ra. Tsb.

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

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprosyti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5G99

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą
3 kartus už 81,00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Dalyvavo Parade
Clevelando miesto istoriškos 

100 metų inkorpo’Tvimo sukak
tuvės suėjo Liepos 22 dieną. 
Tą dieną mieste surengta dide
lis paradas, kuriame dalyvavo 
ii’ įvairios tautos. Dalyvavo ;r 
Lietuviai.

Ilgoje demonstrantų eilėje 
plevėsavo ir didelė Lietuvos tri- ■ 
spalvė vėliava, kurią nešė apie 
tuzinas Lietuvaičių, tautiškais 
rūbais pasirengusių.

Paradas prasidėjo nuo Euclid 
avenuo ir 21-mos gatvės ir ėjo 
į Ekspozicijos plotą. Muzika ir 
dainomis skambėjo visas mies
tas.

Lankėsi Pennsylvanijoje
šiomis dienomis Mikas Dra- 

sutis su žmona lankėsi pas sa
vo gerus draugus Praną ir Do
mą Maznikus (“Dirvos” rėmė
jus ir skaitytojus) gyvenančius 
ukėje prie Leman, Pa.

Pranas dirba angliakasykbj 
Plymouthe. Lance No. 11. Jis 
savo svečius nusivedė prie ka- į 
syklos, užmovė “mainerišką” 
kepurę ir lempą ir nusigabeno 
į žemių gelmes 1100 pėdų, kur 
parodė anglies kasyklas. Kiek 
ten įdomumo! Daug imtų vie
tos aprašyti tai.

Dabar kasyklos dirba 2—3 
dienas į savaitę; už puspenkto į 
tono iškasamos anglies darbi
ninkas gauna $2.24. Išvežtą i 
viršų anglį sijojama net Į sep
tynias skirtingas rūšis.

Plymouth ir Leman apielin- 
kėse gyvena dailus būrelis pa
siturinčių Lietuvių. Gamtos 
vaizdai šioje apielinkėje neap
sakomai puikus: visur žaliuoja 
kalnai, o pakalnėse daugybėj 
ežerų ir ežerėlių, visur matyt 
pristatyta namų ir bakūžėlių. 
Visas tas malonumas žmogų 
traukte traukia. Nors karščiai 
ir ten buvo dideli užėię, bet ' 
naktimis vėsiau kaip kitur. 1 

žmonės ten daug prielankes- ;
ni, draugiški ir daug daugiau 
patriotingi. Mike Drasutis.

LANKOSI PARODOJE
Clevelande tankiai atvažinė- 

' ja Lietuvių iš aplinkinių mies- 
I tų, o kaip kada ir iš labai toli
mų kolonijų, kurie visi įdomau
ja Didžiųjų Ežerų Paroda, vpač 
gi Lietuvių Bakūžėmis, kurios 
dvi yra įrengtos Pasaulio Gat
vių srityje.

Apsilankę Clevelande, arba 
jei pas jus atsilanko Lietuvių 
iš kitur, nepamirškit nuvežti 
juos į Pasaulių Gatves.

Neužilgo Pasaulių 
bus kitas Lietuviškas 
muzikos programas.

Taipgi svarbu kad 
do svečiai aplankytų 
vių Darželį.

Gatvėse 
dainų ir

Clevelan- 
ir Lietu-

DARBAI CLEVELANDE
Šį pavasarį ir vasarą Cleve- 

landas darbais pakilo daugiau 
negu kuris kitas didmiestis iš 
dešimties didžiųjų miestų, iš 
kurių surinkta žinios.

Sausros Nuostoliai
Laike pastarų savaičių dide-I 

■ lių karščių ir sausros Ohio val
stijos ūkės, kaip apskaitliuoja- 
ma, panešė nuostolių už virš 
dešimts milijonų dolarių.

Nors Ohio turi ir didelių mie
stų su milžiniškomis plieno ir 
kitokiomis išdirbystėmis ir tu-’ 
ri gausias minkštos anglies ka-1 
syklas, ši valstija tačiau skai
tosi ūkiška valstija.

Ohio valstijoje yra 219,000 
įvairaus didumo ūkių, kuriose i 
auginama viskas, nuo paprastų 
mažiausių svogūnų iki didžiųjų i 
kukurūzų, ir nuo viščiuko iki 
didžiųjų raguočių.

Tiesa, tokiai valstijai su virš ■ 
šešiais milijonais gyventojų. 
10 milijonų dolarių nuostolių 
nėra didelė suma, tačiau visgi 
nuostolis.
DIDELĖLIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.

i Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland, O. i

ENd. 8534 |

ji pasi- | 
namams Į

yra la- 
skaityt,

"Štai del patogiam vasaros vaka
rui” sako ši poni, kuomet 
statė šių naujai įgytą savo 
lempą, ą

“Karštos vasaros dienos 
bai įkyrios, bet kada reikia
rašyt ar dirbt prie žėrinbios šviesos 
yra dar blogiau.”

Taigi, dabar yra išdirbamos lem
pos kurios kasdien darosi po-pulia- 
riSkesnėt. Jos yra ne tik vėsios bet 
ir apsaugoja akis nuo žėrėjanėios 
ir tiesioginai varginančios šviesos.

Tos lempos, be to kad padarytos 
apsaugoti akis nuo varginimo, dar 
pritaikytos visokiuose stiliuose taip 
kad galima statyti bent kambaryje 
ir jos atsakys kiekvienam reikalavi
mui. Vakarai namuose bus malonus 
ši vasarą ir aplink visą metą kuo
met uždegsi tokią patogią lempą.

GIRDĖK
SAVE

KALBANT

SUSTOK ir 
pasikaityk 
kur šiądien
Pasivadinkit draugus — 
Pasiimkit savo šeimą, 
Ir išvažiuokit j atvirą 
Lauką šiandien. 
Pasiimkit maisto ir 
Praleiskit dieną 
Puikiame, Vėsiame 
Parke prie Gamtos 
su Saule ir Vandeniu.

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

EDGEWATER PARK 
Clifton karas ar Motor Coach

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

GORDON PARK 
East 79th St. karas

GARFIELD PARK
E. 105th St. karas iki Parko

LAKEWOOD PARK
Clifton Karas arba 
Warren Road Coach

ROCKEFELLER PARK
Hough Avenue Berelis

Trolley

SHAKESPEARE Daržas 
(Rockefeller Parke)

SHAKER*LAKES 
Fairmount Karas arba 
Lee Road loach

ir jums gali
pasilaikyt tolimo pasi
kalbėjimo demonstravi
me dalyvauti. Būtinai tą 
dalyką pamatykit. Busit 
labai patenkinti.

WADE PARK 
Euclid Avenue karas

WOODLAND Hills Park
Kinsman Karas

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

PURITAS Springs Park 
Lorain karas iki W. 98 .St. ir 
prsčst į Kurilas Av. Coach

EUCLID BEACH PARK 
Nottingham Coach arba 
St. Clair karas pažymėtas 
“Euclid Beach”.

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

BDlfoa

I'M AUJAS Įdomus da

lykas Ohio Bell išstaty
me Didžiųjų Ežerų Pa
rodoje yra tai prietai
sas kuriuo kalbantis te
lefonu žmogus gali gir
dėt save kalbant, balsas 
sugryžta atgal į tave. 
Ten jštikro yra kas tai 
ypatingo kas jus suįdo
mins

Važiuokit Gatvekarias 
ir Užmirškit Trafika 
ir Rūpestį kur Pasidėti 
Savo Automobilį * * *
Gatvekarių Važinėjimas 
ant E. 9th Street Pier 

Linijos Vasarai vėl 
Atnajintas



*5* * i*
▼

i

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Youth’s Forum
jį “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

SUSITVĖRĖ NAUJAS
CHORAS

AUKOS DARŽELIUI PADĖKA
AMONGST OUR 

LITHUANIANS

Liepos 21 d. Lietuvių 
susirinkę buris vietos 
mylėtojų sudarė naują 
landė Lietuvišką chorą,

salėje 
dainos 
Gleve- 

_________ _______ kuris 
bus dainos atstovas, be partijų 
ir politikų. Iki šiol to Cleve
lande nebuvo.

Choras pasivadino Clevelan- 
do Lietuvių Dainininkų Klubas. 
Dainavimo direktorium apsiėmė 
radio stoties WJAY tautinių 
prbgramų direktorius Stanley 
Altschuler, akompanuos daini
ninkams poni Altschuler.

Nuo dabar, Lietuviai tankiau 
girdės gerų Lietuviškų dainų 
per radio.

Choro laikinu pirmininku iš
rinktas K. S. Karpius, raštinin
ku F. J. žuris.

Pirmą vakarą 
šė šie: Helena 
K. Magilienė, K. 
Šaltmerienė, U. 
S. Palunienė, Marė Galdikienė, 
Bronė Rasiliutė, L. Banionienė 
A. Labanauskienė, Anelė; Vely- 
vis, S. Labanauskas, P. Slau- 
ta, J. Medelis, N. Skirbantas. 
J. Petrauskas, M. Žitkus, 
Telksnis, V. P. Banionis, F. 
žuris.

Po choro suorganizavimo 
užvardijimo, buvo “krikštynų” 
pokilis, choristai užsigėrė šalto 
alučio ir skirstėsi namon, pasi
žadėdami atsivesti į chorą dau
giau savo draugų dainininkų.

PAMOKA ANTRADIENĮ
Sekantį kartą choras susi

rinks antradienį, Liepos 28 d., 
Lietuvių salėje, nuo 7:45 vaka
ro. Visi užsirašiusieji ir kiti 
kas tik nori ateiti ir dainuoti, 
gali pribūti į pamoką.

Jei esi kito kokio vietos cho
ro nariu, gali priklausyti ir ten 
ir dalyvauti Dainininkų Klube, 
ypač del to kad su šiuo direkto
rium daugiau galėsi pramokti, 
na ir turėsit progos daugiau 
pasirodyt ir dainuot.

Pirmutinę didelę dainą direk
torius p. Altschuler parinko S. 
Šimkaus, “Atsisveikinimas su 
Tėvyne” (iš operetėš ‘Išeivis’)

Kurie jaunesnieji nori'pradė
ti'mokytis dainuoti, gali atsi
lankyti. • Rep.

Dvi savanorės rinkėjos, Z 
Mudrauskienė ir K. Raekuvie-
nė, surinko tarp savo draugų
Darželiui aukų $8 25. Aukavo
šie:

A. ir O. Januliai $1.00
Juozas Rumbutis 1.00
Juozas Vaičiūnas 1.00
K. Sadauskienė' 1.00
J. Antanaitis 1.00
J. Vaišvila 1.00
D. Grigalius 1.00
Mrs. J. Penshoek .50
P. Palukevičius .50
B. Brazis .25

Kitos aukos
V. čerke.sienė 1.00
Martinas Bogušinskas 1.90

AUKOTOJŲ YRA
šios naujos aukos parodo kad

i chorą įsira- 
Tamošiuinienė. 
Mulvinienė, F. 

česnavičienė.

S.

ir

Clevelande yra dar daugybė 
Lietuvių neaukavusių Darželiui 
ir niekas jų neužkalbina.

Kaip tik kas pakalbina, tuoj 
aukautojų ir atsiranda.

Darželio Sąjunga rengiasi 
prie dideli ii iškilmių — Darže
lio formalio atidarymo trumpu 
laiku. Pinigų dar reikia.

Prisidėkit ir jus visi kurie 
dar neaukavot ar mažai auka- 
vot — kada susirinksim Į Dar
želio iškilmes, kiekvienas galė
sit pasigirt draugams, “Ir ma
no čia dolaris Įdėtas. .. .”

Iškilmės bus didelės ir Įspū
dingas. Rengkitės prie jų.

Aukas galima priduoti per 
“Dirvos” redaktorių ir per P. 
P. Muliolį, kuriuos visada galit 
rasti jų įstaigose.

Kaipo buvęs SLA. 50 meti
nio jubilejinio seimo rengimo 
komisijos pirmininkas, šiuomi 
reiškiu širdingą padėką visiems 
mano bendradarbiams, komisi
jos nariams, kurie padėjo daug 
darbo, vargo ir panešė daug 
pinigiško nuostolio stengdamie
si kad delegatai ir svečiai butų 
madagiai ir maloniai priimti.

Išeilės ačiū musų meninin
kams kurie be jokių atlygini
mų davė savo laiką, gabumus ir 
dėjo pastangas musų svečių pa
linksminimui.

Daug labai prisidėjo prie va
karų paįvairinimo musų vaišin
tojos - supažindinto jos (hostes
ses) ir jaunuolės palydovės 
(ushers). Ačiū sub-komisijoms 
k. t. programų komisijai, fi
nansų, vakarų vedėjams, tvark
dariams ir visiems kitiems ku
rie taip gražiai išvien veikė. 
Turiu tarti ačiū ir SLA. Cen
tro Valdybai, jos pirmininkui 
Adv. F. J. Bagočiui ii' sekreto
riui Dr. M. J. Vinikui už vie
ningumą mums dapadėti.

Jei buvę trukumo tai lai bu
na pamiršta, nes nebuvo tiks
lingi. Galima pasakyti kad 
Clevelandiečiai SLA. nariai ir 
jų draugai padėjo visas pastan
gas padaryti šį seimą reikštnin- 
gu.

Prie pabaigos ačiū ir delega
tams ir svečiams, kurie tikrai 
padarėte šį seimą maloniu ir 
atmintinu. P. J. žuris.

BY K. J. M.

promoted or 
don't know, 

assigned to pinch
It

just
but

what gi or
to reali?,a-

that some-

ply register at the Lithuanian Hall, 
at the next meeting, Tuesday eve. 
at 8 p. m. or any Tuesday there
after.

This chorus is to be used for Lith
uanian affairs, WJAY entertain
ment, and all civic activities where 
foreign talent is needed. Financial 
remuneration for many of these 
affairs will also be received. In 
addition — parties, picnics, and en
joyable social get-to-gether even
ings are ahead for all members'. 
Perhaps this is your social chance 
— use it.

AN APOLOGY

I reach to a rainbow of phras- 
and find only • faded hues; 

luster long since ravished 
million chambermaids and 
rustic
say is second hand, a tat- 
page 'from 
novel, 
of sweetish speeches nor
a bait upon

Vald.

LIETUVIŠKAS RADIO 
PROGRAMAS

Trumpu laiku iš radio stoties 
WJAY bus duodama Lietuviš
kas radio programas su daino
mis ir kalbomis. “Dirvos” re
daktorius duos paskaitą 
Lietuvių Kultūrą. Apie 
bus pranešta “Dirvoje”.

apie
tai

Lietuvių Piliečių Klubas 
ir Jo Tikslai

WHETHER I’m 
doing a favor I 
anyhow I’ve been 
hit for the Editor this week,
all came about after my return from 
a lovely vacation — ah 
ious memories, but now 
tion.

I sensed in a moment
thing was going to pop, or ‘twas an 
ill - wind blowing when the skipper 
was so happy to shake my hand on 
my return. Says he ( besides a 
couple of other things): “Son (or 
maybe it was Sonny Boy), 
been doing quite a fine job 
predicting bundles of bliss 
and general good news 
ing. how would you like 
these few items for me”?

You can imagine me

RELATIVES VISIT EDITOR

Mrs. Mary Grisko, sister to K.
Karpius, together with her

you’ve 
of 

d ropping, 
comment- 
to write

refusing. 
Just as I was beginning to think I 
was a big shot or something, with 
my secretary taking over my colum- 
ning 
just 
what 
tion”

and everything, I find Tm 
the “something”, so this is 
he handed me to “Make Men-

NEW CHORUS FORAIS

Dr. Kudirkos Draugijos
Piknikas Rugp. 2

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos didelis metinis piknikas at
sibus jau kitą sekmadienį. Rug
pjūčio 2 d., artimoje prie mies
to vietoje, Mačiutos faunoje.

Svarbiausias šio pikniko tik
slas sukelti pinigų išstatymui 
Lietuvių Darželyje Dr. Vincui 
Kudirkai paminklo.

šį pikniką privalo paremti 
visi Lietuviai, nes pinigai 
labai svarbiam tikslui.

eis

VAŽIUOJA LIETUVON
Ciprijonas Selickas, karo 

teranas, Liepos 24 d. apleidžia 
Clevelandą ir vyksta apsilan
kyti Lietuvoje. Jis kilęs iš 
Svėdasų.

Amerikon atvyko 1907 me
tais. Pasauliniame kare tarna
vo Amerikos kariumenėje nuo

ve-

Kovo 17 d. 1917 iki Rugp. 4 d. nemokamai.

štai žodis-kitas reikalu Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubo. 
Kaip jau daugumai turėtų 
ti žinoma, šis klubas jau 
pusė metų laiko atgal buvo 
organizuotas ir jo tikslas 
vien tik draugiškumo (social) 
klubas, kuriame gali prigulėti 
vyrai, moterys, jaunikaičiai ir 
merginos, sulaukę 21 metų am
žiaus, nežiūrint tikybos nei po
litikos. Mėnesinė mokestis iki 
šiol buvo 15 centų, bet pakuli
niame klubo susirinkime (Lie
pos 14 d.) buvo nutarta nario 
mokestį numažinti iki 5 centų 
mėnesiui, kad kiekvienam gali
ma butų prie jo priklausyti. Už 
šią mokestį visi nariai turės 
privilegijas naudotis viskuo ką 
tik klubas turi ar turės ateity
je Klubo kambaryje Lietuvių 
salės name.

Linksmos Vakaruškos
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas kas penktadienį rengia 
vakaruškas: šokius, kortavimą 
ir kitokius žaidimus, kas ko
kius sumanytų. Visiems na
riams įžanga j tuos parengimus

bū
vi rš 
per- 
liko

SVEČIAI CLEVELANDE
Iš Providence, R. L, lankosi 

“Dirvos” redaktoriaus K. S. 
Karpiaus sesuo Marė Griškienė 
su sunum Jurgiu ir p-le Alice 
Haley. Jurgis yra studentas 
Rhode Island Kolegijoje.

Pas P. Armulevičius lankėsi 
p. Armulevičienės motina, Ma
rė Tamašauskienė ir dvi sese
rys, Ona ir Magdė, iš New Phi
ladelphia, Pa. Jos atvyko j lai
dotuves Juodviršio, kuris mirė 
Mallet Creek, O. Juodviršis 
buvo Tamašauskienės žentas.

Iš Waterbury, Conn., lankė
si Jonas Aleksandravičius su 
žmona ir sunum Petru, čia su
sitiko su kitu savo sunum, Juo
zu, kuris yra teatro manadže- 
ris Cincinnati O. Jis Clevelan
de leido savo atostogas. Ap
lankė Clevelando Parodą, Lie
tuvių Darželį, “Dirvos” 
ciją ir kitas vietas.

Iš Detroito lankėsi 
Clevelande gyvenęs Dr. 
Sims (šimoliunas). čia 
kė savo senus draugus ir “Dir
vos” redakciją ir gryžo.
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rises above

feels proud and 
of their “own 
the babble of 
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1 Obviously all of us have heard 
of \the Townsend, Coughlin, Smith 
movements . . . each with in
dividual ideas of how to make this 
country a utopia. Obviously all of 
us have not heard of the Stanley 
Altschuler movement . . .with the 
idea of making or forming a group 
of talented Lithuanian singers — to 
put Cleveland Lithuanians on the 
map of songdom.

Every nationality 
honored 
kind”

the crowd 
casion for not only one but perhaps 
an entire group, with the proper 
co-operation, to “stand out”.

Understanding that to be success
ful requires much effort, persever
ance, practice, good-will etc., most 
important of all is leadership. Girls 
and boys, you may talk of your 
Mussoiinis and Hitlers, but the di
rector of this chorus can give them 
a few lessons in persistence and de
termination, believe you me. Mr. 
Altschuler, a man who is interested 
in foreign groups, particularly Lith
uanian. A man who has started 
a number of groups onto the road 
to success. So we have leadership!

The first meeting of this group 
of aspirants was held on Tuesday, 
July 21st.
dropped over and 
even wager that this organization 
is “goin’ places”. (And incidentallly 
he’s usually correct.) Refreshments 
were served and a general good
time was had by an enthusiastic 
first week group. All who attend
ed left feeling in high spirits, full 
of determination to make good on 
their new undertaking.

Now you who would liked to have 
joined and feel rather peeved or 
sorry that you were not informed 
of the organižation of such a group, 
cheer - up! The invitation is still 
open — any person, young or old, 
feeling they would care to join, 
eithei’ to learn to sing or to par
ticipate in the activities proper, sim-

The editor personally 
said that he’ll

1919 metų. Yra apdovanotas 
Purple Heart ir kitais atsižy- 
m'ėjimo ženklais kare.

Jis sako sudiev sako < 
gams kurių negalėjo asmeniš
kai sueiti ir atsisveikinti.

Išlydėjo ji stotyje broliai Jo
nas, kuris specialiai atvyko iš 
Chicagos, ir Vladas, vietinis, ir 
šiaip buris draugų.

Išvj’kdamas jis užsirašė sau 
j Lietuvą “Dirvą”.

HOMAN’S CAFE 
7903-7905 Superior Ave. 

LIKERIAI, VYNAS, ALUS.
Pas mus smagu užeiti ir 

praleisti laiką.
Atdara nuo 6 vai. ryto 

iki 2:30 nakties.

Priede to, Klubas užlaiko sa
vo kambaryje valstybinių ge
riausių gėrimų už žemesnę kai- 

drau-1 na negu kitur, taigi kam bas- 
'- ' tytis kur nors kitur jeigu turi- 

1 me nuosavą vietą. Patapti šio 
Klubo nariu labai lengva, gali
ma bent vakarą atsilankius į 
Klubo įstaigą pas Klubo už
vaizdą. Įstojimo mokesnio nė
ra, viskas ką reikia mokėti tai 
po 5c į mėnesį.

Praėjusį penktadienį buvo 
gražus buris puikių žmonių ir 
buvo matot kad visi gražiai va
karą praleido.

Taip pat yra vilties kad šį ir 
kiekvieną penktadienį atsilan
kys gražių žmonių, todėl ir 
tamsta esate prašomas būti jū
sų klube penktadienio vakare, 
arba bent vakarą per ištisą sa
vaitę. Klubas atdaras kas va- 
,karas. Klubo Narys.

Kaip įgyti Maironio 
Paminklą

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja rengia pastatyti Lietuvių 
Darželyje paminklą Dr. Vincui 
Kudirkai.

Tarp'katalikų yra mintis pa
statyti paminklą poetui Pralo
tu! Mačiuliui-Maironiui.

Kudirkinė Draugija sukėli
mui tam reikalui pinigų rengia 
pikniką ir leidžia laikrodėlį.

Iš kur musų katalikai gaus 
pinigų Maironio paminklui?

Jie turi pinigu, tik turi juos 
paimti ir galėtų pirmiau negu 
Kudirkinė išstatyti Maironiui 
paminklą.

Iš katalikiškų draugijų yra 
surinkta prieš kelis metus virš 
8400 bedarbių Lietuvių šeimų 
globojimui. Kada valdžia pra
dėjo šelpti bedarbius, tie pini
gai liko komiteto rankose.

Paskyrę dalį tų pinigų Mai
ronio paminklui, tuoj savo sva
jonę ir atsiektų.

Pasidarbuokit'.

Smagus Piknikas
Moterų Atjautos Klubas, iš 

Corlette, rengia savo pikniką 
sekmadienį. Rugpjučio-Aug. 2 
d., žinomoj vietoj, Neuros far- 
moj, North Brunswick, Ohio. 
Gera muzika šokiams, skanus 
valgiai ir gėrimai. Įžanga tik 
20c. (31) Komisija.

Narys.

SUSIRGO
Marijona Obelienienė, žinomo 

biznieriaus K. Obelienio žmo
na, staiga susirgo ir paimta į 
ligoninę. Jai padaryta opera
cija. ,

Linkėtina greitai pasitaisyti.

IŠSIDUODA KAMBARYS
Geras kambarys, priešakinis, 

gražioj gatvėj, Lietuvių šeimo
je, vyrui ar merginai. (32) 

7617 Lockyear Avė.
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6704 Superior Avenue
, Rengiantiems apsivesti, dabar kada

ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- 
kti iš graždaikčių — deimantų ir 

■U' k visokių kitokių papuošalų — pir-
miausia kreipkitės į musų krautuvę.

6 P\ kur rasit didžiausį rinkinį visų šių
SUnt'&t reikmenų. Taipgi esu specialistas

taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

STAIGA SUSIRGO
Poni Juzafina Tulauskiene, 

nuo 6619 Lawnview avė., stai
ga susirgo, nuvežta į Polycli
nic ligoninę, kur jai Liepos 21 
d. padaryta operacija. Ją pri
žiūri Dr. Vitkus.

Linkim jai greito pasveiki
mo. Kaimynai.

RESTAURANT-CAFE 
PARSIDUODA

Turi degtinės leidimą, randasi 
prie White automobilių dirb
tuvės, graži vieta, kaina tik 
83500. ENd. 8963 (31)

REIKALINGA NAMUOSE 
senyva moteris ar jauna mer
gaitė prižiūrėjimui namų ir 
mažo vaiko. Lietuvių šeimoje 

13726 Eaglesmere avė.
(St. Clair ir E. 140 St. karas)

I*
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son, 

George and his girl friend, Alice 
Haley, arrived Wednesday afternoon 
at the Karpius homestead prepara
tory of visiting and spend the week. 
Arriving from Providence, Rhode Is
land, their native city, they intend 
resting up, after a scenic tour ac- 
cross1 country, including New York 
City and Niagara Falls.

George is a student of Rhode Is. 
College, this being his first trip 
outside of the state, although he 
this far west as Cleveland, altho he 
has visited South America.

LITHUANIAN WOMEN’S CLUB 
HOLDS OUTING

A beautiful day — an ideal spot 
— a group of about 100 people. 
Add these three factors together, 
in addition to making mention that 
the people were all out for a good 
time, equals — The Lithuanian 
Women’s Club Picnic.

The gathering was held at Mihel- 
ich’s Farm, on Sunday, July 19lh, 
amid much unreserved gaiety deriv
ed from the contests. One in par
ticular, tickled everyone’s funny bone 
the watermelon eatihg contest, won 
by Mrs. Della Primosch, with secon
dary honors going to Beatty Orpse 
Some of the ladies started out with 
great gusto but soon fell by the 
wayside due to the fact that they 
couldn’t take their seeds — Della 
and Beatrice could.

By the way, this Outing was held 
on Ona’s Day. This
aside each year, celebrating the 
feast of St. Ann, Anne, or Anna. 
All 
Club 
a 
of 
13 
a
the “chipping in” was tallied.

set

the Ona’s belonging to this 
“chip together” and furnish 

number of items in celebration 
their name's day. As their are 
members bearing this name, quite 
bit of chips were raised, when

VACATIONS IN TOLEDO

es 
their 
by a 
their 
I can 
tered 
penny 
snare 
feign 
I cannot stimulate 
I am struck dumb 
iest oaf leaning on 
a medieval hayfield, 
like an ill-strung necklace dan
gled idly o’er a Narcissus spring 
that I may gloat egoistically 
over the wordy gems. Some
where the strand of thought is 
broken and they all slip down 
the bank and take their place 
with others of their kind in the 
dregs of the mind-pool. I fran
tically try to retrieve them, but 
finally give up in despair and 
say, “Alas, they’re only pebbles, 
anyway!” — V. J. B.

Romeos. Anything

an old ten- 
I cannot make a

the waters, 
a sensation, 

like the ver
ti is sickle in

My words

Tik Po 50 Centų!
Kurie nori sutaupyti 25c 
ir matyt visą Didžiųjų 
Ežerų Parodą Cleve- 
lande ir Pasaulių 
Gatvėse Lietuvių 

Bakūžes
Tikietai gaunami “Dirvoj

FRANK D1MŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

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

Ar Esi Patenkintas?
Ar tav'o darbas1 toks kokio tu nori? 

Jeigu ne, perskaityk šitą, ir imkis 
darbo. Visi vyrai turi mokėt ama
tą ir toki kuris gerai moka ir yra 
sveikas—murinimas ir tinkavimas 
yra sveiki užsiėmimai.

Pirmi 6 vyrai kurie šią savaite Įsi
rašys gaus pilną kursą tik už S10, 
po tų 6 priėmimo, kaina pakils iki 
$50. Atdara 5 iki 9 vakare.
Cleveland Building Trades 
2163 East 2nd St., 2nd floor.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.
« n i d v a »

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

4LINĘ IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais duodam?, skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St
-uimiiiiiimiiitiint jiiiiruciiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig iiiiiiiiiiiiniiiiiiiirj

= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) : 
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų

= kambarius leidžiame dykai.
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 
į nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžmin- 
y gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale itelefonuokit.
į Lithuanian Funeral Home
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763

i

Miss Helen Skukas. is spending • 
one week of her vacation with 
very excellent company, her sister 
and brother-in-law, the Žukas’, now 
residing in Toledo, Ohio. Taking 
a short excursion through Michi
gan, Helen will complete 
weeks vacation in addition 
ing all her in-laws.

Don’t moan now Editor, 
vou entrusted me to write
news items this week, dintcha ? V»'ell 
I did! Just calm as a toadstool, 
and let your column be written by 
you next time. —I tried'

her two 
to meet-

old bov, 
up your

PARSIDUODA MUZIKALINTS 
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 8200. Pirk
ta specialia darbo. Kreipkitės 
tuoj asmeniniai arba laišku.

Viktoras Grinius (31) 
Route 2 Box 61

Thompon, Ohio

JIEŠKAU savo dėdę Antaną 
Pultinevičių, apie' 28 metai gy
vena Amerikoje, pirmiau gy
veno Chicagos apielinkėje, da
bar nežinau kur. Labai norė
čiau 
apie 
šomi

Kas
pra-

95

su juo susirašyti, 
jį žino arba jis pats
atsiliepti. Jieško

Ona žiurinskaitė 
(Kalinauskienė) 

Gorevale Ave. Toronto,
Ont. Canada.

PARSIDUODA NAMAS
1351 E. 88 — 4 miegkambn- 

riai, pavienis, dvigubas gara
žas; turi karštą vandenį; par
siduoda išdalinimui turto. At
daras popiečiais.

Pasinaudokit
LIEPOS NUMAŽINTOMIS KAINOMIS!

Vvrams ir Vaikinams 
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
Vertė iki 81-45 97c
Grvnos Vilnos Maudymuisi 

KELNAITĖS ............ 97c
Puikios šilko KOJINĖS Margos 

19c 3 už 50c
VYRAMS VASARINĖS 

KEPURAITĖS

Vyrams ir Vaikinams
POLO MARŠKINIAI

Gražių spalvų 79c., 2 už 1.50 \
Vvrams Broadcloth 

KELNAITĖS ar MARŠKINIAI 
Tik po 33c

I9c

SKALBIAMOS KELNĖS
Baltos ir margos
Kaina po 1.19, 1.57 ir 1.91

Krautuves atdara kas vakaras iki 8 valandos

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

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

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773

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

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

Tget extra' 
MILES FROM 
EVERY GALLON

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
% Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-- 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi - 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

1 P. P. M ULIOLTS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

ToJoT PFNN7IP MOLINE
MATCHED - / A PENNZ0,L PR0DUCT
THE COLUMBIA REFINING COMPANY CLEVELAND, QHIQ


