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Užima Ispanų Baž 
nytines Mokyklas

PRANCŪZAI BIJO IS
PANIŠKO LIKIMO

SMARKUS MŪŠIAI
ETIOPIJOJE

| LAIKE KARŠČIU MI
RĖ 12,183 ŽM.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Paryžius. — Ispanų kai
rioji vyriausybė gavo pa
ramą iš Prancuziios socia
listinės vyriausybės leidimu 
vežti i Ispaniją reikalingą 
karo medegą. Bet šiose die
nose Prancūzijos socialistai 
pradėjo galvoti kad kartais 
kitas lazdos galas gali atsi- 

RAUDONIEJI VYKDO | sukti prieš juos.
SAVO ANTI-RELI- 
GIŠKĄ TVARKA

Youngstown, O. — Pas
tarose dienose plieno ir ge
ležies darbai šio miesto sri
tyje tiek pakilo kad išrodo 
jog ilgai varginus depresi
ja ši miestą apleido. Ne- 
kurios plieno dirbtuvės dir
ba su 80 nuoš. normalio. Iš 
beveik visų dirbtuvių ver
žiasi Į padanges liepsnos — 
reiškia, plieno darbai eina. 
Ir žmonės daug linksmesni, 
kitokesni, ir miestas pagy
vėjo. Bizniai pakilo, ban
kai gavo naujų lankytojų, 
pirkimas ’ visokių reikmenų 
pašoko.

Pakėlė algas. Didžiųjų 
Ežerų laivų darbininkams— 
pasažierinių ir prekinių — 
5,000 skaičiuje, pakelta mo
kestis 5 nuošimčiais.

Nekurie laivai jau dirba 
unijistais darbininkais, ki
ti dar ne. Apie 2,000 laivų 
darbininkų jau susirašę į 
uniją, kiti 3,000 dar ne ir 
jie dirba 12 valandų dieno
je. Unijistai dirba 8 va
landas.

pa-Plieno darbininkams 
kėlė mokesti. New York.— 
United States Steel Corp., 
Inland Steel ir Republic 
Steel plieno ir geležies iš- 
dirbystės pakėlė savo dar
bininkams mokestį už virš
laikio darbą. Mokestis bus 
pusantro tiek kiek mokama 
už reguliari dienos darbą.

Plieno darbininkų orga
nizatoriai sako kad šis mo
kesčių pakėlimas ir kartu 
davimas dirbti viršlaikį da
romas tikslu sulaikyti dar
bininkus nuo rašymosi į 
uniją. Darbininkas gauda
mas daugiau uždirbti ne
paisys unijos, ir dirbdamas 
viršlaikį neturi kada vaikš
čioti po mitingus šaukiamus 
unijos organizatorių.

Berline atsilankęs Ame
rikietis lakūnas Lindbergh 
pasakė Berlino naziams kad 
aviacija yrą toks, baisus da- 

Liepos 29 d. sukilėliai Rykas kuris gali sunaikinti 
. .. , ta ka norima apsaugot.nuskandino valdžios po- >ra.ncuzijos ir ispanijos 

vandeninį karo laivą. vyriausybės dabar susideda 
Sukilėlių vadas Gen. jg taip vadinamo liaudies 

Franco paskelbė per ra- bendro fronto žmonių. Ir 
dio jog lėktuvais atakuos vienoje ir kitoie šalyje rau- 
visus valdžios kariškus dcnieji susidėję išvien lai- 
laivus kurie neprisidės !nėj° 'inkimuose l”>eš do- 

. ... siniuosius.
prie sukilimo. Jeigu Prancūzija remtų

. \ Ispaniją nugalėti sukilėlius
Madridas, Liepos 29 d. —įr duotų savo lėktuvus, ku- 

Ispanijos kairiųjų vyriausy- rių Ispanijoje trūksta, žli
bė Įsakė miestų valdžioms Ljyti žmones ir naikinti am- 
visoje šalyje paskubėti kon- žiais sukrautus, meno tur- 
fiskuoti visas likusias kata- tus, Prancūzijos žmonės tu
rkiškas mokyklas, kolegiias retų imtis tų pačių oriemo- 
ir universitetus ir paimti i nių prieš Prancūzijos socia- 
v aidžios žinią visus tų įs- j lįstų vyriausybę.
taigų mokslišką ir mokykli- '
nę verte turinčius turtus.

Kairieji Ispanijos valdo- Anglija, Belgija, Pran- 
vai nori panaikinti mokyk- cuzija Rūpinasi Taika
lose mokymą to ką jie vadi- Londonas. Sioae dien0.
na dėsimą,,, įtaka ir prieš-1 fia ivvko A ui Bd. 
tarnavmm ,.ems. gijos ir Prancūzijos atsto-

Visose v>esose mokyklose - konfel.encija k„,.,o1 a 
uždrausta religiškos pan.o- tarta |[aj sekmi ia„ at. 
kos. nors tuo tarpu kum- C, u tai ka Hitlel.is ,„a[, 
gams paliekama te.se mo-1, llžtik,.inimni Euronai 
kyti tikybos bažnyčioje. Ta- (-aį]<os 
čiau kunigams iš sakyklos 
uždrausta kištis i politiką.

Sakoma kad kratų metu 
pas nekuriuos kunigus ir 
vienuolynuose rasta didelės 
sumos slapstomų pinigų.

Kairo, Egiptas. — Ateina 
žinios kad persiorganizavus 
Etiopijos kariumenė pradė
jo aštrią kovą su Italijos 
kareiviais netoli sostinės 
Addis Ababa. S

Etiopus vadovauja vienas 
iš patikimiausių imperato
riaus generolų Ras Kassa. 
Jam į pagalbą eina su savo 
pulkais kitas vadas, Ras 
Siyoum.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 
DEVYNIS

Hamilton, O. — Liepos 
28 d. traukinis užlėkęs ant 
automobilio važiavusio per 
gelžkelio bėgius, užmušė 
devynis vienos šeimos nu
lius. kurių buvo trys gent- 
kartės — nuo močiutės iki 
anūkų.

Oconomowoc, Wis. —čia 
važiuojant per gelžkelio bė
gius automobiliui su pen
kiais žmonėmis, ant auto
mobilio vienu sykiu užlėkė 
du traukiniai, iš vieno ir 
kito galo einanti. Automo
bilis pateko i traukinių tar
pą ir liko sumaltas.

KARPIS IR DRAUGAS 
NUTEISTI

St. Paul, Mirth. — Alvin 
Karpis ir Charles Fitzge
rald, dalyviai turtuolio W. 
Hamm Jr. pagrobime, už 
kurio paliuosavimą išreika
lavo 8100,000, nuteisti kalė- 
jiman iki gyvos galvos.

MUŠIŲ EIGA

AUDROJE UŽMUŠTA 30
Tokio. — Jūrinėje audro

je Japonijos pakraštyje 
skandinta keli laivai ir 
vo 30 žmonių, desėtkai 
žeista.

nu- 
žu- 
su-

Žaibas užtrenkė du vaiku. 
Liepos 27 d. žaibas užtren
kė du vaiku paskirose vie
tose, Akrono priemiestyje 
ir kitą Toledo priemiestyje 
(Ohio), kuomet jie laike lie
taus buvo atsistoję po me
džiais.

Ogcechee, Ga. — Keturi 
gelžkeliečiai užmušta ir ke
liolika pasažierių sužeista 
traukiniam susilėkus vie
nas į kitą.

Susilaiko nuo darbų. Fę- 
deralė valdžia paskelbia jog 
susilaiko nuo projektuotų 
potvinių kontroliavimo dar
bų iki kito meto. Buvo ma
nyta kad valdžia prisidės 
prie Ohio upės potvinių su- 
kontroliavimo darbų tuo
jau, bet dabar dar negali, 
o tik kitą metą ti’ki Kong
resas galės skirti tam rei
kalui pinigų.

-------- 12 ŽUVO AUDROJE
Madridas. — Naujas su- Varšava. —Lenkijos dalį 

sikirtimas tarp kairiųjų vai- peršlavė smarki audra, ku- 
džios ir ją išversti norinčių rioje padaryta daug nuos- 
tautinių iiegų sudrebino vi- tolių tir užmušta 12 žmonių, 
są Madrido apieiinkę. Su- ----------
Gileliai pasiryžę užimti sos- Padarė rekordą. Naujas 
tinę greitu puolimu arba ją Angluos laivas “Queen Ma- 
badu slopinti, užkertant vi- ry” padarė Atlantiko per
sus kalnų kelius link mies- plaukimo rekordą. Liepos 
to. 27 tas laivas pasiekė New

Sukilėliai jsidrutinę Gu?- Yorką į 1 dienas, 8 valan- 
darrama kalnuose, kurie su- Has, 37 minutas.
pa užpultą sostinę. Prancūzų naujas tokio

Mūšiai eina pietuose ir pat didumo laivas “Nor- 
šiaurėje nuo sostinės. mandie” pernai pirmoj sa-

Kairiųjų valdžia paskyrė vo kelionėj perplaukė At- 
komisarus kontroliuoti iš- lantiką į 4 dienas, 11 valan- 
dirbystes ir reikalui ištikus 49 minutas. Bet tas Jai- 
paimt jas i valdžios rankas. Vas turėjo biskį daugiau ke-

V aidžia šaukia į kariu- iį0 negu Anglų laivas, 
menės eiles vyrus ir mote-1 -------------
ris.

Sukilėlių tautininkų va-| trumpo aprimimo, 
das Gen. Emilio Molą skel
bia kad Madridas į kelias 
dienas bus paimtas.

Dar septyni užmušta. Po 
Palesti

noje Arabų ir Žydų savi
tarpinėse kovose užmušta 
septyni asmenys.

Clay City, III. — Liepos 
28 d. traukiniui nuvirtus, 
nuo bėgių ir sudužus, už-, 
mušta septyni žmonės.

Washington. — Amerikos 
atstovybė ir daugiau esan
čių Ispanijoje Amerikos pi
liečių gavo visą valdžios 
pagalbą apleisti Madridą. 
Jų laukia Amerikos kariš
kas laivas Ispanijos pakraš
tyje.

New Yorko valstijoj su
sidarius nauja darbo parti
ja, kuri sako turinti 400,000 
organizuotų darbininkų, iš
leido atsišaukimą Į valstijos 
da rbini nertis remti išrinki
mą Prez. Roosevelto ir Gu
bernatoriaus Lehman.

ŽUVO 24 NAZIAI
• Berlinas. — Trokas va
žiavęs su 60 nazių kareiviu 
nuvirto nuo kelio, nusirito 
nuo kalno, ir šioje nelaimė
je užmušta 24 Vokiečiai.

Per savaitę iki Liepos 18 
d. Suv. Valstijose, del di
delių karščių, mirčių skai
čius pašoko 65 nuoš. Šitos 
žinios surinktos iš 86 di
desnių miestų. Tą savaitę 
viso mirė 12,183 žmonės, o 
1935 metais tą pačią savai
tę, kada buvo normalis va
saros oras, mirė 7,439.

VOKIEČIAI SUSIPEŠĖ
Milwaukee, Wis. — Vo

kiečių gegužinėje kilo peš
tynės ir riaušės, kuomet 
atsilankę į pikniką komu
nistai Vokiečiai užsimanė 
nuplėšti nuo stiebo iškeltą 
Hitlerio svastikos ženklą.

PRANAŠAUJA DIDĖ
LĖMS UKĖMS GALĄ 
Kansas City, Mo. — Wal-, 

ter B. Pitkin, mokslininkas, 
ūkių žinovas, sako kad ūkės 
šiame sausame dulkių ruož
te galės būti išgelbėtos iri- 
gacijomis įrengtomis pini
gais sutaupytais nuo potvi
nių nuostolių. Jis aiškiai 
sako kad Vakarai turės už
vesti laukų irigaciją, turės 
sugrąžinti laukuose didelę 
žolę kuri buvo užarta, ku
rioje ganėsi buffalos. Pa
galiau, sako jis, didęsės. 
ūkės turės baigtis ir palikti 
mažiukės po 20 akrų ar tam 
panašiai, kurias lengvai ga
lės savininkai prižiūrėti 
apdirbti.

ir

Sako, Lenkai susitarę 
Vokiečiais.. Varšava. — 
valdiškų šaltinių skelbiama 
kad Lenkai priėjo prie ati
tinkamo susitarimo su Vo
kiečiais del Danzigo.

su

Demokratei prieš Roose- 
vcltą. Dalis pažymių De
mokratų nusistačiusių prieš 
dabartini savo partijos na
rį Rooseveltą, šaukia savo 
suvažiavimą Rugpjūčio 7- d. 
Detroite, aptarimui kaip 
sukliudyti Rooseveltui atei
nančiuose rinkimuose.

Lietuvos karo lakūnų kryžiai karių kapinėse. Tsb.

50 Milijonų Kiau
šinių Užsienin 

Kiaušinių Eksportas Žymiai Pakilo — Padidėjo 
Reikalavimas Bekonų — Ūkininkams Nutarta 

Primokėti už I ir II Rūšies Bekonus
Kaunas. — Akcinė bendrovė 

“Maistas” pranešė ūkininkams 
kad padidėjus pareikalavimui ir 
pakilus kai kurių kiaulienos 
produktų kainoms užsienio rin
koje, vyriausybei pritarus, nuo 
Liepos 13 d. iki Rugsėjo mėne
sio “Maistas” mokės ūkinin
kams už I ir II rūšies bekonų 
štūką priedus prie anksčiau nu
statytu kainų.

Kaunas. — Iki Liepos mėne
sio vidurio šyrnet Pienocentras 
eksportavo jau 50 milijonu 
kiaušiniu. Per tą patį laiko
tarpį pernai buvo eksportuota 
17 milijonų ir užpernai 5 mili
jonai kiaušinių. Tai palyginti 
nemažas kiaušinių eksporto pa
didėjęs.

Šiais metais Pienocentras 
buvo numatęs eksportuoti tik 
40 milijonų štukų visą metą, o 
jau per pusę metų eksportuo
ta 50 milijonų štukų.

Dabar daugiausia kiaušiniu

eksportuojama i Angliją, Čeko
slovakiją, Šveicariją. Numato
ma didesniu mastu vėl pradėti 
eksportuoti i Vokietiją ir Ispa
niją.

Reikia skaityti kad kiek dau
giau dėmesio atkreipus į šią 
ūkio šaką, iš Lietuvos per me
tus netrukus butų galima iš
vežti apie 200 milijonų kiauši
nių. Toki kieki palaipsniui iš
vežti Pienocentras jau rengia
si. Tam tikslui turės būti ati
tinkamai pasiruošta.

Du šimtu milijonų kiaušinių 
surinkti ir juos eksportui pa
ruošti reikės atitinkamai kvali
fikuotų žmonių. Ir tų žmonių 
tam darbui palaipsniškas paren
gimas turės eiti neatsiliekant 
nuo kiaušinių eksporto didėji
mo.

Gi numatoma gauti už tuos 
kiaušinius iš užsienio suma 
(apie 15—16 milijonų litų) vi
sus tuos pasirengimus ir dar
bus turėtų pateisinti. “Skm.”

BAISUS AUDROS NUOSTOLIAI ŠIAURĖS 
LIETUVOJE

AUDRA SUNAIKINO 2000 HA PASĖLIŲ. AUDROS PALIE
STIEMS ŪKININKAMS TRŪKSTA DUONOS IR PAŠARO

Kaunas. — Liepos 4 d. per 
šiaurės Lietuvą praėjus audra 
paliko skaudžių padarinių Šiau
lių apskrityje, ypatingai Joniš
kio ir išdalies Kriukų valsčiuo
se. Ruožte apie 15 kilometrų 
ilgio ir apie 4 klm. pločio sumi- 
kinta 5,000 ha pasėlių.

Audra ėjus nuo Žemaičių link 
Šiaulių. Pradžioje buvęs dide
lis lietus ir audra. Tik netoli 
Joniškio pasirodę ir dideli ledai, 
kurie viską naikino. Pirmoji 
audros dalis didesnių nuostolių 
nepadarė. Smarkus lietus supla
kė pasėlius, bet jie atsigauna. 
Tačiau tose vietose kuriomis 
praėjo audra su ledais, padarė 
daug nuostolių. Kadangi ru
giai buvo jau beveik prinokę, 
vasarojus suaugęs, tai viskas 
sumušta, sunaikinta.

Nuo audros nukentėjo apie 
250 ūkių. Mažiausia nukentėjo 
bulvės. Jos, atrodo, atsigaus. 
Iš vasarojaus ir žiemkenčių nie
ko nelaukiama, žmonės nuka
potų javų šiaudus grėbė, džio
vino ir vežė Į daržines pašarui. 
Rugių, kurie jau buvo prinokę, 
raktojo varpas.

Sunaikintos ir apgadintos ir 
ganyklos. Labai svarbu parū
pinti nukentėjusių ūkininkų gy
vuliams ganyklų. Rūpinant įsi 
kad nukentėjusiems ūkininkams 
butų leista ganyti miškuose.

Labai aktualus pasidarė ir 
darbininkų klausimas. Sunai
kintus laikus valyti darbininkų 
reikia, yra daug darbo. Bet 
ukininkų samdiniai šalinasi iš 
darbo, nes mato kad jų šeimi
ninkai neturės iš ko apmokėti 
už darbą ir neturi ką duoti val
gyti. Kai kurie ūkininkai pa
tys atleidžia savo samdinius, 
nes daugelis audros paliestų 
ukininkų jau dabar neturi ir ne
turės naujos duonos.

Kai kurių ukininkų trobos 
sunaikintos ar apgriautos. Daž
niausia tokius kurios, kad ir ne
senai statytos, bet netvirtos

konstrukcijos. Tiems ūkinin
kams tikrai sunki padėtis. Jie 
nesenei perėję i viensėdžius. 
Dar vos spėjo atsigauti po 1928 
metu gamtos padarytų' nuosto
lių ir vėl nauja nelaimė.

Joniškio, Kriukų ir dalies Pa
dubysio valsčiuose ledai palie
tė apie 10,000 hektarų. Pasė
lių sunaikinta apie 4—5 tūks
tančių hektarų plotas. Tų vie
tų ūkininkams reikalinga pagal
ba ganyklomis, duona ir sėkla. 
Kai kuriems, atrodo, bus reika
linga ir miško medega atsista
tyti troboms.

Nelaimės ištiktose vietose dir
ba trys komisijos. Aplanko 
kiekvieną ūkininką, apžiūri ir 
apskaičiavę nuostolius surašo 
aktus. Šiauliuose ir apielinkė- 
je sudaryta nukentėjusiems gel
bėti komitetai. Renkama aukos. 
Visi gyventojai kurie nuo aud
ros nenukentėjo, nukentėju
siems labai užjaučia ir gausiai 
aukoja. “L.A.”

ANGLIJOS BIZNIE
RIAI LANKYSIS 

LIETUVOJE
Kaunas. — Paskutiniu metu 

tarp Lietuvos ir Anglijos ima 
vis daugiau plėstis ūkiški san- 
tikiai.. Del to atsiranda gyvas 
reikalas vieni kitus daugiau pa
žinti. Pernai tuo tikslu Lietu
vos prekybos ir pramonės rū
mai, drauge su kitų Pabaltijo 
valstybių panašiomis įstaigomis 
buvo suruošę didelę prekybi
ninkų ir pramonininkų ekskur
siją j Angliją.

šyrnet panašią ekskursiją i 
Pabaltijo valstybes ruošia 
glijos prekybos ir pramoms 
rūmai. Ekskursija numatoma 
Rugpjūčio 1—15 d. Pirmiau
sia, Anglų biznieriai atvyki i 
Lietuvą, kur išbus 4—5 die
nas, o po to vyks j Įeitas Pa
baltijo valstybes. Tsb.



DIRVA

PITTSBURGH PHILADELPHIA, PA. IŠ V. V. SĄJUNGOS DELEGATO VEIKIMO D E
SKUBA TAPTI AMERIKOS 

PILIEČIAIS
Pittsburghe, kaip ir kituose 

miestuose, ateiviai skubinasi 
patapti šios šalies piliečiais, no
rėdami pasinaudoti naujai pra
vedamais pensijų įstatymais.

Praeitą Birželio mėnesį apli
kacijas pilietybės popieroms 
gauti Pittsburgho distrikte pa
tiekė 2500 svetimšalių, kurie 
čia gyvena nuo senesnių laikų.

Valstijos įstatymai leidžia 
ateiviams, kaip greit jie patam
pa šios šalies piliečiais, tuojau 
naudotis senatvės pensijomis. 
Pirmiau, reikalaujama buvo iš
būti piliečiu per 15 metų.

Lietuviams taipgi patartina 
patapti Amerikos piliečiais ir 
pasinaudoti visomis gerybėmis.

Amerikoj gyvendami ir dirb
dami jus padėjot sukrauti tur
tus ir sumokėjot taksų, todėl ir 
jums pridera gauti dalis to ką 
valstija ar valstybė skiria se
niems.

KAS VEIKIAMA L. T. K. B.
Liepos 23 d., 8 vai. vakare, 

Liet. Tąut. Kata. Bažnyčios sa
lėje surengta didelis linksmas 
radio ir pasikortavimo vakarė
lis. Visi turėjo gerą laiką, lai
mėjo ir dovanas.

Kiekvieną šeštadienio vaka
rą, nuo 8 vai., tautinės parapi
jos* salėje atsibuna linksmi ba
liai, į kuriuos kviečiami atsi
lankyti visi kas tik mėgsta su 
draugais smagiai laiką praleis
ti. Salės vieta: 331 Reed St.

Draugai, svečiai ir pažysta
mi, arba norintieji susipažinti, 
atvažiavę iš kitų miestų, kvie
čiami atsilankyt į parapijos sa
lę šeštadienio vakarais, busit 
gražiai priimti.

L. T. K. B. iki šiol pamaldas 
laikė Lotynų kalboje, bet jau 
pradėjo ruoštis ir trumpame 
laike parapijos klebonas Kun. | 
J. J. Zittas pradės laikyti visas 
pamaldas Lietuvių kalboje, nes 
parapijos susirinkime parapijo- 
nys išsireiškė tam savo pagci-

AMERIKOJE
ROIT

Allegheny apskrityje Liepos 
pradžioje apskrities šelpiamų
jų sąraše buvo 27,520 šeimos, 
kurios sudaro 87,019 asmenų.

JAU UŽMUŠTA 157
Allegheny apskrityje auto

mobilių nelaimėse praeitą sek
madienį užmušta penki ašme
nys. Tokiu budu nuo pradžios 
šių metų iki šiam laikui aps
krityje automobilių nelaimėse 
žuvo 157 žmonės. Iš to skai
čiaus pačiam Pittsburghui pri
klauso-68.

davimą.
Kaip kas platina gandus buk 

ši tautinė šv. Marijos bažnyčia 
priklausanti Lenkams. Tos kal
bos yra tiesiog melas, bažny
čia yra pačių Lietuvių valdo
ma ir niekas kitas prie jos jo-i 
kių pretenzijų neturi. Tie ku
rie taip kalba, privalėtų tai įro
dyt faktais arba nustoti mela
gingai kalbėję.

L. T. K. B. Tautietis.

AKRON
REIKALAUJA ŠELPIMUI 

PINIGŲ
Harrisburg, Pa. — Liepos 27 

d. į valstijos sostine pradėjo 
sueiti šimtai bedarbių, kurie 
nori priversti valstijos seimą 
parūpinti bedarbiams šelpti pi
nigų. Per tins mėnesius iki 
šiol valstijos seimas nieko tuo 
reikalu nepadarė.

Jeigu trumpu laiku seimas 
nepadarys tinkamo tarimo, be
darbių supludimo organizato
riai sako sukvies į sostinę dar 
kelis tūkstančius žmonių.

Pennsylvanijoje yra 567,000 
pašalpos reikalaujančių bedar
bių. Reikalaujama parūpinti 
8100,000,000 naujų pinigų be
darbiui maitinimui.

SMARKI AUDRA IR 
NUOSTOLIAI .

Staigi audra Liepos 28 d. už
klupo kampą kur susieina trys 
valstijos — Pennsylvanija, W. 
Virginia ir Ohio ir padarė dik- 
čiai nuostolių. Žuvo trys as
menys, daug sužeista, išgriau
ta namų ir sunaikinta laukų — 
viso nuostoliu padaryta už apie 
milijoną dolarių.

Pittsburgho srityje siautė 
smalkus lietus, padarė šiaip 
nuostolių.

Audra užslinko iš West Vir
ginia kalnų. Daugiausia nu
kentėjo miesteliai Brownsville, 
Uniontown ir Smock. Ten iš
griauta namų, nutraukyta te
lefono ir elektros vielos, sulai
kyta komunikacija.

“Dirva” kasmet duoda kelių 
dolarių knygų vertės įdomių 
apysakų — ji niekad nenusi
bosta skaityti — $2 metams

PARSIDUOD A MUZIK ALIN IS 
INSTRUMENTAS

Gerame stovyje ‘Konstantinka’, 
pora metų naudota, pilno didu
mo, gerai užlaikyta; 104 raktų, 
keturbalsė, su “ši ft lever”, p.*r- 
lų apdarymas. Nauja kaštavo 
$350, parsiduos už $200. Pirk
ta specialiu darbo. Kreinkitės 
tuoj asmeniniai arba laišku.

Viktoras Grinius (31) 
Route 2 Box 61

Thompon, Ohio

BALSAVO SU RAUDONU
KAIS

SLA. 354 kuopos nariai pasi
piktino patyrę kad jų kuopos 
delegatė, J. Glinskienė, nuva
žiavus į SLA. seimą Clevelan- 
de, kuomet reikėjo sesijose da
lyvauti, nedalyvavo, o kai bu
vo balsavimas už ir prieš rezo
liuciją kuria musų kairieji už
sipuola ant Lietuvos, ji balsavo 
su raudonukais, ši kuopa su
sideda iš tautininkų ir katali
kų. o nepasirūpinta pasiųsti at- 
sakantesnio delegato, kuris už 
kuopos užmokėtus $12 butų ga
lėjęs priderančiai kuopą atsto
vauti, o ta moterėlė tik padarė 
kuopai gėdą. Mat, ji jokių laik
raščių neskaito taigi elgėsi taip 
kaip jai raudonieji agitatoriai 
nurodė.

Ateityje kuopa turėtų apsi
žiūrėti ką skirs savo atstovais.

žinantis. 
SMULKIOS ŽINELĖS

Liepos 19 d. sutiko netikėtą 
mirtį Jonas Dimšas. Jis tą 
dieną ežere žuvavo, jo valtelė 
apvirto ir jis prigėrė. Velio
nis dirbo Firestone gumų dirb
tuvėje. Buvo pavyzdingas dar
bininkas ir užvaizdų mylimas. 
Palaidotas Liepos 22 d. švento 
Kryžiaus kapinėse. Buvo vos 
42 metų amžiaus. Liko žmona 
ir viena duktė.

Pas A. Berotavičius lankėsi 
iš Waterbury, Conn., jo žmo
nos brolis Mateušas Škarnulis 
su savo šeima, škarnulis kita
dos gyveno Akrone. Paviešė
ję svečiai gryžo namon paten
kinti.

Pas savo tetą B. Prospaliaus- 
kienę praleido atostogas jos se
sers sunns Jerry Bartkus.

Pas K. Bartkus lankėsi iš 
Clevelando Bartkienės duktė 
Stella su savo vyru ir dukteria 
žuteliai, jos brolis Juozas Kur- 
pavičius, p. Martišienė ir Pr. 
žutelis.

Pas pp. Oleknavičius lankėsi 
iš Clevelando pp. D. Lašiniai 
su sunum Kaziu, ir Rakauskas.

Kalnas.

įwiLKELISFU
Licensed Funeral Director

j 6522 Superior Avenue
; NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI : 
; Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok ; 
! musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, ; 
i be atsižvelgimo j kaštus. I
I Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 1 
j moderniškas. x
i HEnderson 9292 •

Liepos 4 d. dalyvavo Chica- 
gos Liet. Vyčių piknike.

Liepos 6 d. lankė kai kurias 
Chicagos Lietuvių įstaigas.

Liepos 8 d. dalyvavo žymaus 
Amerikos Lietuvių veikė;o, .Lai
svės Varpo Kaune iniciatoriaus 
ir organizatoriaus Adv. J. Bor- 
den-Bagdžiuno išleistuvėse, pa
sakydamas sveikinimo ir linkė
jimų kalbą, išvykstančiam pa
siviešėti Lietuvon.

Liepos 9 d. iš tos pačios Ci
cero WHFC radio stoties per 
“Margučio” valandą kalbėjo 
apie Vilniaus krašto Lietuvių 
gyvenimą.

Liepos 10 d. V. Uždavinys 
išvyko į Omaha, Nebraska.

Liepos 11 di. lankė tas vietas 
kur pats mažas būdamas giyve- 
no, vizitavo Lietuvius.

Liepos 12 d. laikė viešą pa
skaitą Lietuvių šv. Antano pa
rapijos mokyklos salėje. Kal
bėtoją pristatė klebonas Kun.

J. Jusevičius laibai šiltais žo
džiais, kaip savo • parapijos bu
vusį seną parapijoną. Susirin
kusieji išklausę V. Uždavinio 
kalbos, įsteigė VVS skyrių ir 
sumetė Vilniaus reikalams 21 
dol. 55c. Be to, pats Kun. J. 
Jusevičius paaukojo 2 dolarius. 
Viso aukų surinkta $23.55.

Liepos 13 d. V. Uždavinys 
dalyvavo Omahos Lietuvių Vy
čių susirinkime, kur laikė pa
skaitą apie Lietuvą ir Vilnių 
jauniesiems Lietuviams Oma- 
hiečiams.

Liepos 15 d. V. Uždavinys iš
vyko iš Omaha, Neb., atgal į 
Chicagą. čia pabuvęs kiek lai
ko, palengva traukia atgal į 
Rytines Valstijas, į New Mor
ką. kur nustatys rudeninį mar
šrutą ir aprimus kiek didie
siems karščiams, trauks i Nau
jąją Angliją, lankydamas Lie
tuviui kolonijas, kur jis jau se
nai kviečiamas ir laukiamas.

BINGHAMTON, N. Y.

SLA. 50-TA KUOPA IR MU
SŲ RAUDONIEJI

“Naujienų” nr. 138-me tilpo 
rašinis, po kuriuo pasirašo Ko
respondentas. Jis giriasi kad 

i Birželio 2 d. savo susirinkime 
SLA. 50-ta kuopa pasisakė už 

' Amerikos Lietuvių “kongresą” 
ir išrinko keturis delegatus ir 

I visus “pažangiuosius narius”, 
kuriems rupi Lietuvos “laisvė 
ir demokratija”. Bet klausimas 
kas juos išrinko. Keli socialis
tai padarė sąmokslą prieš susi
rinkimą, slaptai suagitavę pus
antro tuzino tokių moterėlių 
kurios mažai supranta S.L.A. 
reikalus. Kitų pažiūrų SLA. 
nariai visai nieko nežinojo apie 
tų delegatų rinkimus, ir visai 
mažai jų buvo atsilankę į su
sirinkimą. Taip tai tie draugu
žiai pateko į raudonųjų “kon
gresą”/ kuris buvo neva Lie
tuvoje “demokratijos gynimui” 
šaukiamas.

Reikia paklausti tų “pažan
giųjų” ar jie kuo nors yra pri
sidėję prie Lietuvos laisvės at
gavimo jeigu ja taip rūpinasi? 
A)' yra davę nors mažą auką? 
Ar daug mes rasim tų “demo
kratijos gynėjų”, kurie yra 
pirkę Lietuvos Laisvės Pasko
los boną. Ne. Bet jie visą lai
ką varė šlykščiausią agitaciją 
kad Lietuvai niekas iš Ameri
kiečiu neduotų nei cento, ir bu
vo didžiausi priešai Lietuvos 
nepriklausomybės. Kokią teisę 
jie šiandien turi kištis į Lietu
vos reikalus?

Jų tikslas yra įtraukti į sa
vo purvinos politikos “kongre
są” tekias svarbias organizaci
jas kaip Susivienijimas, nes 
mat Susivienijimas ir jo na
riai yra daug prisidėję prie Lie
tuvos laisvės išgavimo. Ką S. 
L. A. turi su tokiais politiniais 
kermošiais? Visi žino kad Su
sivienijimas yra savišalpos or
ganizacija, ne politinė.

Jei musų raudoniesiems taip 
rupi Lietuvos laisvės ir demo
kratija, kodėl socialistų kuopa 
ir bolševikų organizacijos šioje 
kolonijoje nesiuntė nei po vie
ną savo atstovą į tą “kongre
są”? Pasirodo kad tiems po
nams nerupi nei Lietuvos lais
vė nei demokratija, tik rupi už
kariavimas Susivienijimo pa
šiursiant savo šalininkus.

Jeigu jiems rupi tikra demo
kratija, kodėl jie nesistengia 
ją atsteigti Rusijoje ir išlais
vinti ten įkalintus politinius 
kalinius? Tie “bendrafronti- 
ninkai” visomis pastangomis 
remia kruviną Rusijos diktatū
rą, o Lietuvai reikalauja demo
kratijos. Ar reikia didesniu 
svieto mulkintojų?

Jie siųsdami savo šalininkus 
į Clevelando “kongresą” su S. 
L. A. kuopų mandatais tikėjosi 
visiškai Susivienijimą užgrob
ti. Bet nabagams nepasisekė. 
Nuėjo niekais visi Grigaičio, 
Bimbos, Pruseikos ir kitų pro
pagandistų planai.

Tautiniai nusistatę rimti de

legatai, kuriems rupi SLA. ge
rovė, suvažiavę j Seimą apgy
nė savo organizaciją nuo ben- 
drafrontininkų užsimojimo ją 
pasigniaužti.

Toliau, tas korespondentas 
sako buk tautininkai neapsiėmė 
į komisiją Dr. I. šliupui pra
kalbas rengti. Buk jie bijoję 
ir nenorėję kad Dr. J. šliupas 
atvyktų ir papasakotų žmonėms 
teisybę apie Lietuvos reikalus. 
Jeigu tautininkai ir sandariečiai 
butų bijoję Dr. šliupo, jie nebū
tų r.ei atsikvietę jį i Ameriką. 
Jei jie butų bijoję Dr. šliupo 
nebūtų užsirašę jo “Laisvosios 
Minties”, o dabar tautininkų ir 
sandariečių nemažas skaičius 
tą laikraštį užsiprenumeravo, o 
ar daug tie pagyru puodai rau
donukai to laikraščio užsisakė?

Kodėl tie pagyrų puodai ne- 
rušuošė čia Dr. J. šliupui pra
kalbų? Nagi del to kad Dr. J. 
šliupas nepritarė jų “kongre
sui” ir net atsisakė jame da
lyvauti, jį pasmerkdamas, šių 
žodžių rašy tojui teko girdėti 
Dr. šliupą kalbant Scrantone. 
Pa., kur jis pasakė kad atva
žiavo i Ameriką ne pas kokias 
partijas, bet pas visus Ameri
kos Lietuvius. Dr. šliupas pa
sakė, jeigu jus Amerikos Lie
tuviai nebūtumėt prisidėję sa
vo aukomis ir našiais darbais 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
iškovojimo, gal ir šiandien jos 
nebūtume turėję. O dabar jei
gu jus parvažiuotumet į Lietu
vą tai nepažintumėt kokia, ten 
pažanga padaryta.

Toliau Dr. šliupas savo kal
boj pasakė : Nors dabartiniu lai
ku Clevelande “kongresas” ir 
pravarė keletij rezoliucijų, bėlt 
tai nėra girtinas darbas ir aš 
negaliu jų užginti, nes tokiomis 
rezoliucijomis nieko neatsieksi
te! Taigi, Dr. šliupas neprita
rė jokioms rezoliucijoms. Jo 
nusistatymas tebėra tas pats 
kaip ir seniau buvo už tautinę 
ir demokratinę idėją. Jis ir 
dabar tuo pačiu evoliucijos ke
liu eina. Korespondentas.

Grand Rapids, Mich.
IŠSIPILDĖ SENAS PAGEI

DAVIMAS
Čia pagaliau išsipildė ko vie

tos Lietuviai vis pageidavo ir 
kalbėdavo: šiomis dienomis ap
sigyveno ir įsisteigė savo ofisą 
jaunas ir pilnas energijos Lie
tuvis gydytojas, Dr. Frank A. 
Adams, antrašu 526 Leonard 
St.. N. W., Lietuvių apgyven
toje dalyje. Dr. Adams gimęs 
Ellsworth, Pa., baigęs medici
nos mokslą St. Louis Univer
sitete. Pereitą metą jis buvo 
internu Butterworth ligoninėje 
šiame mieste.

Dr. Adams gerai kalba Lie
tuviškai. Linkime jam geriau- I 
šio pasisekimo. Lietuviams pa
tartina kreiptis pas Lietuvi.

A. .1. Bernotus.

Jž $3 metuose pralinksminsi! 
yisą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”. I

P. RIMŠOS KURINIU PARO
DA UŽSIBAIGĖ

Liepos 25 d. po pietų skulp
toriaus Petro Rimšos kurinių i 
paroda buvo oficialiai uždary
ta. Į uždarymą susirinko da- 

! lis parodos patronų ir svečių, 
kuriuos kartu fotografas Sam- 

,sonas nufotografavo, kartu su 
pačiu kūrėju Rimša.

Parodą galima laikyti nusi
sekusia jei lyginti su lankyto
jų skaičium buvusiose, parodo
se Chicagoje ir Clevelande, nes 

i čia paroda buvo lankoma skait- 
lingiau. Bet atsižvelgiant į čia 
gyvenančių Liętuvių skaičių ir 
Detroito gyventojų skaičių tai 

Į kad ir paroda buvo aplankyta 
kelių šimtų žmonių, visgi nėra' 
didelis skaičius, ypatingai kad

I inėjimas buvo nemokamai.
Pažystant gyvenimą, perdaug 

stebėtis netenka, liaudis, o ypa
tingai Lietuviška liaudis, yra 
paprasta, nelankius mokyklų, ir 
apie meną nieko nesupranta. 
Net ir iš atsilankiusių turėta 
visokio juoko ir keistenybių. 
Tūlos musų tautietės atsilan
kiusios primetinėjo rengėjams 
buk jos nematančios jokio ran
kų darbo.... viskas esą čia iš
statyta fabriko darbai. Kitas 

■ tikrino kad prieš du mėtus bu
vus Lietuvos rankdarbių paro
da buvus įvairesnė, buvę klum
pių, kaklaraiščių ir t.p. Iš to 
matosi kad dar daug žmonių 
neatskiria paprastų rankdarbiu 
nuo skulptūros ir kitų meno 
kuriniu.

i

dovanojo artistui Rimšai kaipo 
“souvenirs”. Poni Medonienę 
po karo atvykus iš Lietuvos 
(šiaulietė), dabar uoliai dar
buojasi plunksna katalikiškoje 
spaudoj e. Korespondcnt as.

WATERBURY, CT.
DR. J. ŠLIUPUI ATSILAN

KIUS
Atsilankęs pas mus Dr. Jo

nas Šliupas savo kalboje papa
sakojo daug naudingų bei Įdo
mių dalykų. Mes Waterburje- 
čiai visi žinome kad Dr. J. šliu
pas yra vienas iš senųjų Auš
rininkų, kurs kovojo už Lietu
vos išlaisvinimą Lietuvoje ię iš 
ten nuo Rusų žandarų pabėgės 
tą patį darbą dirbo čia Ameri
koje, ir daug padarė Lietuvių 
apšvietimui.

Waterburieciams jo kalba pa
tiko, ką liudijo karšti plojimai 
susirinkusių klausytojų.

Po prakalbų, tuoj daugelis 
užsirašė “Laisvos Minties”.

Daugelis dalyvavusių dar ir 
šiandien kalba apie Dr. šliupą, 
kurio atsilankymu džiaugiasi, 
nes gavo progą pamatyti tą di
dį musų darbuotoją. Į jo pra
kalbas buvo suvažiavę žmonių 
iš plačių apieiinkių ir tolimes
nių miestų.

KARŠČIAI. Karštas vasaros 
oras buvo užklupęs ir musų 
miestų, nuo ko keliolika žmonių 
buvo ir apalpę, apie pora asme
nų mirė; dirbtuvės negalėjo ir 
atsakančiai dirbti, kelios buvo 
nutraukusios darbus. Karš-

NE UKIN.N<» 

BA UŽ VIsįį$,LI®Hffi 
TU VOS UklNIN- 'j';'
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Iš Eržvilko, Lietuvoje,- atjiif-i 
sta “Dirvos” redakcijai^ aniau-r M 
miškas (be parašo) Įąįękąs, pp' . 
kuriuo pasirašantis slapivardžiu •J 
“Lietuvos .tikri sūnus” štai ko
kiu budu barasi ant “Dirvos”' . '■ 
už pareiškimą kad Lietuvčkrpj(į 
ūkininkų kurstytojus, išdavikus 
nebuvo kaip kitaip ir bausti 
kaip tik .sušaudymu: ,. > • '.y, 

“Mums Lietuvos piliečiatrųs, 
teko paskaityti Jūsų redaguo
jamą savaitinį laikraštį ‘Dįf- - 
va’ nr. 22. Ir mums ūkinin
kams stebėtina kaip toki šiam-”’k 
štai kaip ‘Dirva’ gali išsilaikyti • ’ 
Amerikoje ir mulkinti žmonių' 
Amerikoj' gyvenančių akis'.’’-

Iš tamstos laiško matyt .kad 
tamsta nesi ūkininkas, bet dy- " ’ 
kaduonis miestietis, nes raštas 
ne ūkininko rankos.

Tamsta taip pat nesi' “tikras 
Lietuvos sūnūs” ir paširašai ne: - 
už save vieną bet- už visus, o- 
užtari Lietuvos išdavikų daiy • 
bus. Tamsta dar gal buvai per-.... .. 
jaunas savo kailiu patirti kokį 
pragarą turėjo Lietuviai Rusų. 
valdymo ir Vokiečių -okupaci- , 
jos laikais.' Tamsta pritari 
tiems keliems parsidavėliams, 
kurie už svetimus pinigus no
rėjo parduoti visą Lietuvą.

Tamstą dirbk Lietuvos, savo' 
tautos labui, ne svetimus vėjus 
vaikyk.

Del to yra kalta ir musų 
Amerikiečių Lietuvių spauda 
kad tais reikalais nesupažindi
na Amerikos išeivijos. Jau še
ši mėnesiai kaip skulptorius P. 
Rimša vieši Amerikoje, ir per 
tą laiką vos trys jo kurinių 
parodos tesurengta, spaudoje 
tik paskutinu laiku pasirodė 
platesnių informacijų apie Rim
šos kūrybą. Jei koks politikie
rius atvyksta iš Lietuvos tai

čiams praėjus vėl pradėjo nor
maliai dirbti.

Darbai Waterburyje kiek pa
gerėjo ir šymet daug žmonių 
jau gavo dirbti. Tik darbinin
kams atlyginimas yra nekoks: 
moka po $12—$14 už 40 valan
dų darbo savaitę. Darbininkai 
unijų neturi, išskyrus alaus 
bravoro darbininkus.

PRAĖJO NEPAMINTA. Da
riaus-Girėno Aero Klubo sky-

rnusų laikraščiai pribubnija iki 
sočiai. Ką politikieriai palieka 
Amerikos Lietuviams? — grei
čiausia nieko, apart paaštrini- 
mo politinių vaidų. Gi Rimšos 
kūryba kaip tik Amerikos Lie
tuvius kulturina ir lygina mu-, 
su nuomonių skirtumus. Ame-
ri'kos spauda deda gražiausius 
aprašymus apie Rimšos kūry
bą kaipo apie Lietuvos meną. 
P. Rimšos misija, mano spren
dimu, vertingesnė daugiau ne
gu šimto politikierių apsilan
kymas, nes ji atrekomenduoja 
mus Amerikonams labai gra
žiomis spalvomis.

Amerikos Lietuviai randa 
priekabių prie kiekvieno iš Lie
tuvos, tai jieškojo jų ir prie p. 
Rimšos. Mat, jei atvykęs iš 
Lietuvos renka aukas, sako at
važiavo pasipinigauti. Gi kad 
p. Rimša nerenka aukų ir ne
ima įžangos į parodą, tai sako 
kad p. Rimšą atsiuntus Lietu
vos valdžia, gal but propagan
dos tikslais. .. . Tokia baime 
serga daugiausia politiški fana
tikai, kurie niekad nesiskaito su 
tikrais faktais bet dato išvadas 
savo samprotavimais. Tikreny
bėje p. Rimšą nefinansuoja nei 
valdžia nei joks asmuo ar or-
ganizacija — jis šią misiją at
lieka savo paties didelėmis pa
stangomis ir gal but finansi
niais nuostoliais, ir dėka bei 
parama šviesesnių ir susipra
tusiu Amerikos Lietuvių.

P. Rimšas Detroite buvimo 
laiku gyvena pas pp. Smailius, 
ir p. Smailienės bei j u dukters 
Birutos iniciativa ir jo paroda 
čia buvo surengta. Kaip pasi
rodo, p. Rimša ir p. Smailenė
yra mokyklos dienų draugai.

Skulptorius svečiavosi pas 
pp. Motuzus, Dr. J. Jonikaiti. 
pp. Katkauskus ir kitur. Kar
tu su artistu ir korespondentui 
Ii ko padaryti pažintį su gana 
įdomia Detroito Lietuvių šeima 
tai pp. Medoniais. Pasirodė, p. 
Medenis turi labai didelę mone
tą (senų-pinigų) kolekciją, kur 1 
ri susidaro iš keliolikos šimtų, 
didumoj brangios monetos, au
kso ir sidabro. Keturiolika si
dabrinių monetų p. Medonis pa-

rius Waterburyje šymet Liepos 
17 d. jokio parengimo nepadarę 
del neskaitlingų narių, bet tik 
susikaupimu prisiminta tie did
vyriai lakūnai.

Butų gražu kad ir kiti apie- 
linkės Lietuviai Įkurtų Dariaus- 
Girėno Aero Klubo skyrius; jo
centras yra Brooklvn, N. Y., o 
musų skyrius yra vienintelis 
Conn, valstijoje.

Jei butų daugiau tokių sky
rių tai galėtume vieni kitiems 
talkininkauti ir tuomet galėtu
me aviacijos svarbą bendromis 
jiegomis išjudinti ne tik Lietu- 

! viuose, bet rastume paramos ir 
iš svetimtaučių, ir tada mes 

' būtume dar garsesni ir geriau 
Į žinomi svetimtaučiams.

Kas norėtų organizuoti tokį 
j aviacijos skyl ių gali kreiptis į 
mare, o aš galėsiu susitarus 

j pribūti pas jus su paskaita apie 
aviaciją.

Kreipkitės laiškais šių ant- 
irašu:

Darius-Girėnas Aero Klubas
27 Platt Street

Waterbury, Conn.
Pirm.-organiz. Joe Vaiey.

JIEšKAU savo dėdę Antaną 
Pultinevičių, apie 28 metai gy-
vena Amerikoje, pirmiau gy
veno Chicagos apielinkėje, da
bar nežinau kur. Labai norė
čiau su juo susirašyti. Kas 
apie jį žino arba jis pats pra
šomi atsiliepti. Jieško

Ona žiurinskaitė 
(Kalinauskienė)

95 Gorevale Ave. Toronto,
Ont. Canada.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O.

DAYTON
PIKNIKAS. šv« Kryžiaus 

Lietuvių parapija rengia pikni
ką sekmadienį, Rugpjūčio 9 d., 
Valley Pike parke. Visi vietoš 
ir apieiinkių Lietuviai žada da
lyvauti tame piknike.

APSIVEDĖ. Liepos 25 d. ap
sivedė Jurgis žiliffiSkas Jr: -Su ' 
p-ie Prane Latavas. čia retas' 
afšitildriiaš kad Lietuvis’ Vb-dSsk’i( 
su Lietuvaite. Linkėtina jau- .< 
navedžiams geros kloties.

ŪKININKAS NETEKO 2000 
DOL. Daytone atsilankė ūki
ninkas Walter Miller, iš Mią-^ 
misburg. Jį mieste pasitiko 
nepažystamas vyras, užkaibino, 
ir jie susidraugavo. Paskiau 
jiedu inėjo į pulruimį, kur prie 
jų prisigretino kiti du vytai'ir 
jie visi lošė bilijardą.

Laike lošimo, vienas tų vjmiĮ 
išsitraukė iš kišeniaus" pundą c 
pinigų ir pasijuokė iš ūkininko" 
buk jis savo gyvenime tiek pi-' 
nigų nėra matęs. Ūkininkas* iš- ' 
siėmė iš kišeniaus ir parodė.'sar , 
vo bankinę knygelę,'kurioje bu
vo įrašyta $2,000. Du vyrai dar. 
labiau ūkininką pašįepė, šaky- v 
darni kad tai nustojus .vertęs 
knygelė; vienas jų pasakė, Jis 
duoda $500 jeigu tas ūkininkas 
galės parodyt kad jis banke tu- ‘ 
ri tuos du tūkstančiu dblai'iii 
pinigais. Kvailas- ūkininkas,' 
vietoje tuos “draugus” ' Vestis A 
į banką pertikrint jog jis tiek 
pinigų tikrai turi, jis* nuėjęs .į *> * 
banką išsiėmė visus pinigus < ir 
atnešė kaipo įrodymą...; Už- ;
kelių minutų jo “draugai”, Jr, 
jo tikri pinigai dingo, ir jis- lį- 
ko stovys gatvėje su .„pundeliu 
popierių, kur turėjo būti tie. jo 
“išlaimėti” $500. . . “D.” .Rep.

JIEŠKOMAS Jonas JiiozėnJš 
(Johan Euzene). 1916 metąis 
gyveno E. Moline. III.- 1931 m. 
gyveno Oldahomą valstijoje,”

Lietuvos Konsulatas'-• 
100 E. Bellevue Place

i Chicago, .111.-

i
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ii f KEUONĖ J GRIPSHOLM PILĮ
“T. .... - •

« " RUGSĖJO 15, Sekmadienis. Stockholme.— 
Atsikėlęs kiek vėliau, pasirengęs einu pusryčiaut 
ir laukiu atvykstant automobilio, kurį Lietuvos, 
Miništeris' pv Savickis parūpino pavėžėti mane1 
Stockholm© ąpiėlinkėse ir nuvežti į garsią švė- 
cTų pilį Gripsholm, kuri randasi apie $0 kilomet
ru nuo! Stockholmo. '■

• Apie 11 valandą, atvąžiuoja prie viešbučio 
didelis automobilis: ir iš jo atėjo į viešbutį žmo
gus manęs jieškoti. žinojau kas manęs nori, ir 
susitikau su dideliu švedu, kuris persistatė var
du Sven Holmin, ir oficialiai yra Lietuvos Vice 
Konsulas Stockholme. Pasivadino mane į auto
mobilį — išeinu gatvėn, randu automobilį sto
vint priešingai atsuktą negu mes paprat Ame
rikoje, mat, kaip minėjau, Švedijoje važinėja
ma ne dešine puse, bet kaire. Prie automobi
lio priešakinių sparnų vienoje pusėje pritaisyta 
Lietuvos vėliavėlė, kitoje pusėje Švedijos. Tai 
oficialis automobilis, ir taip sostinėse važinėja 
kitų šalių diplomatai kada važiuoja oficialiais 
reikalais. Ponas Holmin Angliškai mokėjo tik 
kelis žodžius, bet automobilyje buvo švedė pa
nelė, kuri perstatyta vardu Anna-Lisa Janhekt, 
fv ji mokėjo gerai Angliškai kalbėti, todėl buvo 
Su kuo susikalbėti ir galėjau iš jos patirti kas 
tik man buvo reikalinga.

Gripsholm pilis randasi į pietvakarius nuo 
Stockholmo, taigi reikėjo pervažiuoti per pieti
nę dalį paties to miesto. Ir ta miesto dalis ran
dasi ant salos, bet daug didesnės negu salukės 
esančios tarp bizniškos Stockholmo dalies ir tos 
didžiosios pietinės salos, šioje pietinėje dalyje 
yra dirbtuvių, bravorų ir visko kitko kas palai
ko tą didmiestį gyvą. Savo palydovės panelės 
išklausiau kur Stockholmo darbininkai gyvena 
kad niekur nematyt jokių lūšnų nei į Amerikoje 
panašius suskurdusius darbininkų namus. Jie 
pravežė mane pro šalį didelių apartmentų, esan
čių gražesnėse vietose pakraščiais prie vandens, 
ir sako, šiuose namuose darbininkai gyvena.... 
Nustebau tai matydamas: apartmentai namai 
dideli, užima visą kvartalą arba bloką, iki astuo
nių aukštų aukštumo, aplinkui švaru, namai su 
daug langų, lauke parkiukai, gėlynai, 
bininkų. gyvenami namai Stockholme,
garo šilumą, elektrą, gazą, šiltą ir šaltą vandenį 
ir maudynę.

Tiesa, joks darbininkas nepajiegtų tokio na
mo išsistatyti. Darbininkas tuose apartmentų o- 
se nusinuomoja sau butą su tiek vietos kiek jam 
reikalinga, šeima iš vyro ir žmonos turi sau 
porą kambariukų ir virtuvę. Didesnė šeima, ar
ba pasiturintesnė, imasi daugiau kambarių •— 
taip'1 kaip visur, sulyg išgalių ir noro. Paskui, 
yra dar naujesni ir moderniškesni apartmentai 
ir kitose miesto dalyse, kur gyvena visoki įstai
gų tarnautojai, kurie įstengia brangiau mokėti 
ir nori gražiau gyventi. Paveizdan, toje dalyje 
miesto kur randasi Lietuvos Pasiuntinybė, iš
statyti naujieji apartmentai yra visai puikus ir 
su visais patogumais.

Mokestis už tokius butus atsieina nuo 900 
kronų į metus ir aukštyn. Kronas yra apie 25 
Amerikoniški centai.

. Stockholmas turi 500,000 gyventojų ir visi 
jie gyvena lyg aprėžtose miesto ribose, lyg se
novės mieste su apstatytom aplink sienom. Tas 
sienas sudaro didieji aukšti apartmentų namai. 
Išvažiavai iš mieto ribų ir viskas pasibaigia, 
nėra taip išmėtytų namų, namelių, namukų kaip 
matosi Amerikos miestuose arba ir Kaune. Ne
pamatysi apartmento išstatyto kur paskirai vie
no, atokiau nuo kitų. Visi jie statomi sekantis 
vienas nuo kito.

Kai išvažiuoji iš miesto, ten jau prasideda 
tikri ūkiai. Jie maitina miestą.

Kelius automobiliams švedai turi pusėtinai 
gerus.

Bedarbių šiuo laiku Švedijoje, man sakė, 
visai nėra, tik tie nedirba kurie nenori arba ne- 
pajiegia < dirbti. Esančius bedarbius valdžia pa
stačius ppe viešų i darbų — kelių ir tiltų staty
mo. Ir tiesa, , važiuojant toliau iš miestų, užti
kom,daugelyje vietų vieškelius platinamus, tie
sinamus, didesnius ir naujus tiltus 'statomus.

i-Sakosi viena-su kįta sujungtos i tiltaĮs, o tų 
salųšiapie, plęte, yra i labai daug. ■'

Stoękholnjo apiėjinkėse, plačiuose Malaren 
ežero* plotuose įr salose,; yra vis vietų kur seno
joj gyveno- Žuvėdų vikingų valdovai. Kur kas

Tai dar-
Jie turi

jo.-ten. statėsi sau pilaitę, arba sūnūs sųsi-

AR PERDAUG INTE
LIGENTIJOS 
LIETUVOJE?

pykęs su tėvu pasiėmęs savo daiktus išplaukė 
sau į kitą ežero pusę, apsirinko saloje tinkamą 
vietą ir išsistatė sau pilaitę.

Iš seniausių laikų yra žinomos senos sosti
nės įžymesnių buvusių valdovų tai Uppsaloj, to
lyn į šiaurę nuo Stockholm©. Vakarų linkui ant 
vienos salukės buvo Birka, kito garsesnio vikin
gų karaliaus Olavo pilaitė, 
vas karalius Olavas buvo ' 
likas ant Apuolės, kurią 
nas” aprašau, žiūrint į 
matyt kad tų plėšikiškų 
gyventi kur nors tolėliau 
kur parbėgę ką nors apiplėšę galėjo tarp dau-1 
gybės salų pradingti, ir lengvai 
nugalėti, žinodami visus kelius 

Valdovams besivaržant už 
giant sau pilis, taip atsirado ir 
į kurią mes važiavom. 
Malaren ežero šakoje, 
laivu iš Stockholmo, ir kasdien eina turistus ve
žiojanti laivai, kurie atveža į tris valandas lai
ko. Automobiliu atvažiuojama greičiau.

Orą tą dieną turėjom gražų, taigi važiavi
mas buvo malonus. Kelias ėjo pro akmeninius 
kalnus, pro pušynus, pro ežerų pašones. Gra
žios ūkės, namai ir gyvuliai puola į akį visu ke
liu kur tik pravažiavom.

GRIPSHOLM. štai per medžių viršūnes 
pasirodo ir Gripsholm pilies bokštai. Privažiuo
jam ją, ir pasistatę atokiau automobilį, einam 
per tam tikrą tiltą į pilį. Pirmą kartą savo 
gyvenime inėjau į tikrą senovišką Europos pi
lį, kuri dar stovi čielybėje. Kaune yra senoviš
kos pilies tik griuvėsiai, vieno jos apvalaus bok
što tik dalis stogso, viskas kitkas jos iki žemei 
nugriauta. Kaip Kauno pilies taip ir šios, sie
nos labai storos ir iš plytų statytos. Gripsholm 
pilis yra viduramžių stiliaus, kada statyta pilys 
su. apvaliais keturių sienų kampuose bokštais. 
Pilis stovi taip sakant vandenyje, nes statyta 
prie pat ežero kranto, o iš sausumos pusės ap
kasta grioviu, kur prileista vandens, kad prie
šams nebūtų lengva prieiti. Per inėjimą į pilį 
nuleista tiltas, kuris pakeliamas į pilies pusę 
ir kelias į pilį nukertamas. Pilis lieka iš visų 
pusių vandens apsupta.

Pradinė pilis buvo išstatyta 1386 metais — 
taigi tais laikais kuomet Lietuvėje Vytautas su 
Jogaila varžėsi už Lietuvos valdymą ir kuomet I 
Vytautas išleido Jogailą Lenkams į žentus. Po 
pirmutinių valdovų tos pilies, sekantieji ją da- į 
pildė, dastatė, ir ypač ji buvo sustiprinta kuo
met ją paėmė valdyti karalius Gustavas Vasa 
.1526 metais. Į šią pilį laivais galima atplaukti 
ir kitu keliu, iš pietų, neliačiant Stockholmo. 
Taigi, tas kuris valdė Gripsholm pilį, galėjo ne
turėt nieko bendro su Stockholme vėliau įsigy
venusiais valdovais ir į Malaren ežerą iš Balti
jos juros įplaukė per ilgą, siaurą jurų koją. Iš 
Gripsholm pilies šia siaura pertaka į pietinę da
lį Baltijos daug arčiau, ir be abejo šiuo keliu 
plaukė į Lietuvą švedai karaliaus Gustavo Va
zos užpuolimų laikais.

Pilies sienos tokios storos kad jokis seno
vės ginklas, iki atsirado ir pradėta vartoti para
kas, negalėjo jai pakenkti. Langai sienose ir 
bokštuose išstatyti taip kad iš lauko skylė ne
didukė, bet viduje storose sienose langai išpla- 
tėja ir juose gali stovėt ir į priešus vilyčias 
laidyt trys vyrai vienas greta kito. Langai be 
pakėlimii kaip dabar namuose daromi, bet lan
gas prasideda nuo pat grindų, taip kad į jį gali 
ineiti stačias kaip į kokias duris. Tai vis buvo 
daryta kad nebūtų keblumų apsigynimo metu. 
Iš siauro lauko pusėje ir plataus viduje lango 
trys ar keturi vyrai gali matyt viską kas aplink 
pilį dedasi, o į siaurą langą šuvius pataikyti sun
ku, 
bar

Lietuvos vyriausybės organas 
“Lietuvos Aidas” Liepos 9 d. 
pirmame puslapyje patalpino 
platų pranešamą apie Clevelan- 
de Birželio 21 d. įvykusią ben
drą tautinę konferenciją. Tą 
pranešimą padaro dideliu ant
raščių per visą puslapį, sekan
čiai :

Šios pilaitės Vaido
tas smarkusis užpuo- , 
savo knygoje “Meru- 
tų salų planą aiškiai 
valdovų tikslas buvo | 
nuo Baltijos juros, iš j

savo užpuolikus j 
ir spragas.
valdžią ir stei-,
Gripsholm pilis,

Ji išstatyta pietinėje 
Čia galima atvažiuoti ir

Aplink šią pili buvo dar ir stora siena, da- 
tik vartai tėra.
Viduje pilies randasi visi reikalingi kamba- 
nuo raštinės iki miegamųjų, nuo sandėlių 

Pilis turi po apačia nusius, paskui
riai
iki kalėjimų.
j viršų eina trys aukštai sienų, o bokštai dar 
iškyla aukščiau. Viduje ėjosi visas gyvenimas: 
ir puotos, ir linksmybės, ir šeimyniški reikalai, 
ir iš vidaus, nuo priešų gintasi. Bokštuose kaip 
kur yra buvę tam tikrų nelaisvių įkalinimo vie
tos, kaip pasakose apie tai minima. Ten buvo 
laikoma uždaryti aukšti imtiniai, kunigaikščiai 
ar kas kitas jiems lygus, ir pačių valdovų bro
liai ir kiti giminės, šiaip gi imtiniams nelais- 
viams buvo požeminiai urvai kalėjimai.

Tose storose pilies sienose tarp vienų ir ki
tų kambarių ir tarp vieno ir kito aukšto eina 
slaptos durys,; laiptai aukštyn ir žemyn, ir tt.

“š. AMERIKOS LIETUVIAI 
ŽENGIA TAUTOS VIE

NYBĖS KELIAIS”.
Pamini apie tos konferenci

jos priimtus tarimus ir kad su
daroma Amerikos Lietuvių Tau
tinė Taryba.

Kitoje, popietinėje laidoje, tą 
pačią dieną, “Lietuvos Aidas” 
redakcijos 
kalba apie 
bti tautos

straipsnyje šitaip 
musų pastangas dir- 
labui:
nies pabrėžėme rei-“Vakar 

kalą burtis viso pasaulio Lietu
viams musų tautos bei valsty
bės ateities ir gerovės vardan 
ir pasisakėme prieš tuos ele
mentus kurie, susižavėję mums 
svetimomis doktrinomis arba 
asmens ambicijas iškėlę aukš
čiau bendro darbo, tautą skal
do, pamiršdami pagrindinį Lie
tuvių vienybės Šukį.

“Ir reikia nuoširdžiai pasi
džiaugti ir sveikinti musų išei
vijoje pasireiškiančias pastan
gas burtis aplink Lietuviškąją 
mintį, atsisakant nuo savitar
pio vaidų ir siekiant vieno tik
slo: Lietuvos valstybės gerovės 

. bei po visą pasauli išsiblaškiu
sios Lietuvių tautos tvirtumo.

“Negalima perdaug kaltinti 
musų išeivijos kad ji ilgą laiką 
tvarkėsi ne pagal tą vienybės 
idealą, kuris kiekvienam geram 
Lietuviui negali nebūti bran
gus. Svetur įsikūrusios Lietu
vių kolonijos savo politines bei 
ideologines organizacijas kure 
daugiausia pagal tuos modelius 
kurie buvo Lietuvoje. Tik per 
paskutinį dešimtmetį pasikei
tus Lietuvoje sąlygoms, musų 
išeivijos gyvenime ima reikštis 
nauja sveika srovė, kurios, rei
kia tikėtis, laukia graži ateitis. 
Tik reikia palinkėti kad ta sro
vė kuogreičiausia sustiprėtų ir 
apimtų kuoplačiausius musų iš
eivijos sluoksnius. Paimkime 
keletą pavyzdžių.

“Šiandie rytinėje laidoje mes 
pranešėme apie Clevelande įvy- 
kurią šiaurės Amerikos Lietu
vių tautinę konferenciją, kurio
je buvo svarstyti musų išeivi
jai turį didelės svarbos klausi
mai, būtent: buvo jieškoma 
priemonių glaudžiau suderinti 
visų Lietuviu tautinių grupių 
veikimui, sekmingesnei kovai 
su Amerikos Lietuvių ištautė
jimu, buvo kalbama apie kovos 
priemones su Lietuvybės prie
šais ir Lietuvių tautinio veiki
mo ardytojais bei niekintojais, 
pagaliau, buvo jieškoma prie
monių kaip patraukti Ameriko
je gimusį musų jaunimą prie 
visuomeninio Lietuvių darbo.

“Tai yra pagrindiniai musų 
išeivijos reikalai. Svarbiausias 
iš jų yra pastangos surasti 
bendrą kalbą visų Lietuvių tau
tinių grupių veiklai, čia Cle
veland© konferencija vadovavo
si Šukiu: vienybėje — galybė. 
Jei šiaurės Amerikos Lietuvių

tautinės organizacijos tvirtai 
susiburtų — o iš konferencijos 
matyti kad to siekiama konkre
čiais žygiais, nes buvo nutarta 
tam tikrai išrinktai komisijai, 
j kurią inėjo žinomi Amerikos 
Lietuvių veikėjai, pavesti pa
rengti projektą sudaryti Ame
rikos Lietuvių tautinei tarybai 
— tai tada pasidarytų žymiai 
sėkmingesnė kova ir su Lietu
vių ištautėjimu bei su Lietu
vybės priešais ir butų lengviau 
pritraukti Amerikoje gimusi 
Lietuvių jaunimą prie Lietu
viško darbo. Tie klausimai bu
vo visą laiką keliami, bet jų 
sėkmingas arba bent patenki
namas išsprendimas daugiausia 
priklauso nuo suderinto, viena 
tautine linkme nukreipto, 
tuvių tautinių organizacijų 
kimo.

“Vienijimosi tendencijų
tome ir kitose Lietuvių koloni
jose. Sakykime, Latvijos Lie
tuviai susiorganizavo i Latvi
jos Lietuvių sąjungą, j kurią 
ineina visos Latvijoje esančios 
Lietuvių organizacijos. Susi
darius šiaurės Amerikoje Lietu
vių tautinei tarybai, turėsime 
išeivijoje du tvirtus organus, 
kurių veikimas grindžiamas 
tautinės vienybės principu.

“Ir Pietų Amerikos kai ku
riose Lietuvių kolonijose paste
bima noras nusikratyti vaidais 
ir imtis rimto tautinio ^darbo. 
Charakteringos šiuo atžvilgiu 
S. Paulo ‘Lithuanijos’ sporto 
organizacijos 7 metų gyvavimo 
sukaktuvių proga sušaukto su
važiavimo priimtos rezoliucijos, 
kuriose konstatuojamas koloni-

Lie- 
vei-

ma-

jos kultūrinio darbo pakriki
mas ir kviečiamos visos Lietu
viškos organizacijos bei spauda 
‘vieningai ir darniai ugdyti ne 
vien fizines ir medegines Lie
tuvių pajiegas, bet kartu švies
tis ir kelti tautinę kultiną.’ 
įdomus suvažiavimo nutarimas «
‘palaikyti glaudžius, draugiškus 
santikius su visomis kitomis 
Lietuviškomis organizacijomis 
kurios tik nėra priešingos ben
dram Lietuviškam kolonijos vi
suomeniniam ir kultūriniam dar
bui.’ Toliau numatomos kovos 
priemonės su nutautėjimu. Tai 
yra tie patys rūpesčiai kaip ir 
šiaurės Amerikoje, kaip ir ki
tose musų kolonijose.

“Bet svarbiausia kad iš visų 
čia pacituotų pavyzdžių mato
me jog visose didžiosiose musų 
išeivijos kolonijose bręsta tau
tinės vienybės reikalas. Kai ku
riose kolonijose, pav. Latvijoje, 
ta mintis jau įvykdyta, kai kur, 
šiaurės Amerikoje, ją rengia
masi įvykdyti, kitur, Pietų 
Amerikoje, vieningo tautinio 
darbo mintis jau yra gimus ir, 
atrodo, anksčiau ar vėliau ji 
bus įgyvendinta. Butų gerai 
kad ir Pietų Amerikos koloni
jose butų sudarytos tautinės 
tarybos arba tautinių organiza
cijų sąjungos.

“Mes metropolijos Lietuviai, 
galime 
svetur 
tangas 
vaidais 
viškąją 
eidami,
tos garbę bei patikrinti jos at
eitį ir gerovę.”

reilaka vi

tėviškėje 
jau labai 

Bet mirus

tik nuoširdžiai sveikinti 
gyvenančių brolių pas- 
nusikratyti savitarpio 
ir burtis aplink Lietu- 
minti. Tik tuo keliu 
mes galime iškelti tau-

Bedarbes Apdrau
dė Penn. Va 1st y joj

kurią

nera
nuo

duo,-

tokia
skir-

Pennsylvanijoje eina tąsynės 
už “bedarbės apdraudą”, 
ne visi vienaip supranta.

Dauguma žino kad tai 
tiesioginai apdraudimas
bedarbės, bet daugeliui neaišku 
ką ištikro ta • “apdrauda” 
da.

Kiekvienos valstijos 
pati “bedarbės apdrauda”
tinga. “Bedarbės apdraudą” 
jau turi 14 valstijų, tačiau nei 
viena jų neturi vienodo įstaty
mo, nors tie įstatymai taikomi 
tam pačiam tikslui.

“Bedarbės apdraudos” įstaty
mas Pennsylvanijoje, kaip ir ki
tose valstijose, yra tam:

Kad darbininkas kuris neten
ka darbo gautų tam tikrą nuo
šimtį savo gautos algos — pa
prastai apie pusę — per tam 
tikrą skaičių savaičių.

Teorija yra ta kad darbinin
kas per tą laikotarpį turi j ieš
kotis sau kito darbo,
narna mokestis ne tik praves 
darbo netekusį darbininką per 
jo sunklaikį, nereikalaujant jam 
kreiptis į pašalpos įstaigas, bet 
ir neduos bizniams susmukti 
tuo laiku kuomet kokioje nors 
vietoje vienu kartu didelis skai
čius darbininkų butų paleisti 
iš darbo.

Ta gau-

Išvaikščiojome visą tą pili, kuri dabar pa
versta muzejum. Jos daugelis kambarių ir da
lys sienų atnaujinta, nes buvo sugedę, ar suply
šę. Kambariai ir salės pilnos paveikslų karališ
kų šeimų. Daugelis kambarių ir salių naujai at
statyta taip kaip iš padavimų žinoma buvo ori
ginaliai įrengta. Baldai, stalai, sėdynės ir kiti 
mažmožiai kurie išlikę iš anų laikų jie taip ir 
laikomi. Nekurie kambariai ir salės kuriuos 
naudojo vėlesni valdovai, išlikę taip kaip jie bu
vo, ir išrodo puikiai. Daugumos kambarių grin
dys paprastos; taip kaip kur kaime Lietuvoje 
plačių eglinių lentų; bet nekurtose salėse grin
dys darytos iš degintų margo molio plytelių. Pe-

sa- 
iž-

al

Paprastai darbininkas turi 
laukti tris savaites iki prasidės 
mokėjimas bedarbės mokesties, 
ir tą mokestį jis gaus per apie 
16 savaičių. Daugiausia yra 
nustatyta mokėti iki $15 į sa
vaitę.

“Bedarbės alga’* darbininkui 
ateis iš Suv. Valstijų iždo, ir 
darbininkas gali jaustis kad tie 
pinigai jam priklauso, nes jo 
darbdavis — ir kai kuriose val
stijose pats darbininkas iš 
vo algos — moka į federal; 
dą tam tikrus taksus.

Darbininkai moka iš savo
gų “bedarbės apdraudai” Kali
fornijoj, Alabamoj, Massachu-, 
setts, Indianoj, New Hampshi-į 
re, Rhode Island ir Washing
ton valstijoj. Gi New Yorko, ■ 
Mississippi, Oregon, South Ca
rolina, Utah, Wisconsin ir Dis
trict of Colurhbia moka tiktai 
darbdaviai.

Pennsylvanijoj dar nenusta
tyta ar darbininkai mokės iš 
savo algų ir kiek. Tuo tarpu 
darbdaviai jau moka į federal; 
fondą 1 nuošimtį iš savo visų 
išmokamų algų. Jeigu nepra
veš “bedarbės apdraudos” įsta
tymo greituoju tai už kiekvie
ną metą tam tikslui sumoka
mus pinigus Pennsylvania nie
ko negaus.

Kai ką ima bailė kad girdi 
visi Lietuviai liks inteligentais 
ir nebus kam žemę dirbti, ne
bus kas inteligentui veikti.

Kai kas sako kad jau ir da
bar inteligentijos perdaug.

Taip kalbantis turi nesvei
ką vaizduotę ir nepažysta kąi- 
mo gyvenimo.

Tiesa, Lietuvoje daug įvai
rių valdininkų, raštininkėlių, 
profesionalų, mokytojų ir šiaip 
proto darbininkų. Bet tikroje 
prasmėje labai mažą dalelę jų 
galima priskaityti prie inteli
gentų. Valdininkauti ai- būti 
kokiu raštininkėliu tai dar ne- 
įrodymas asmens inteligentiš
kumo, jei jo visi poelgiai nesu
tinka su inteligento 
mais: Pavyzdis:

A. a. J. O. Sirvydo 
Jūžintuose rodėsi kad 
daug inteligentijos.
Sirvydui, pasirodė kad tik vie- 

. nas Sirvydas buvo inteligentas, 
o kiti visi inteligentiškumo lai
kėsi gerbdami ar vengdami Sir
vydo asmenį. Nebėra vado, nė
ra inteligentų: visi girtuok
liauja, riejasi, visiems liko siau
ra Lietuvos žemelė.

Labiausia inteligentų trūksta 
užkampiniuose miesteliuose, 
nors ten ir yra įvairių tarnau
tojų ir valdininkų. Pavyzdis:

Kamajuose per surengtą ka- 
riumenės šventę pasirodė kad 
Lietuvai reikia inteligentų, nes 
dabartiniai inteligentai yra tik 
inteligentų kaukės, žmonės su
sirinko, bet nei vienas nežino 
kas čia bus. Kokios čia iškil
mės? Argi musų inteligentams 
nebuvo laiko kad visuomenei 
butų paaiškinta šventės reikš
mė?

Himną giedant, matėsi kaip 
inteligentai stovi su skrybėlė
mis ant galvų. Paskui jie man 
aiškinosi kad skrybėliuoti buvę 
del to kad jie šauliai. ...

Tikras inteligentas turėjo ži
noti, karys ar šaulys, kad tik 
uniformoje būdamas jis priva
lo būti su kepure Tautos Him
ną giedant, šiaip būti su kepu
re pažeminimas himno.

Po prakalbos, buvo pakvies
ta kariumenės garbei sušukti 
valio. Sušuko tik vienas kai
mietis. o pašto viršininkas, dar 
jį ir pajuokė. Girdi, “neblogas 
balsas....”

Dauguma musų inteligentų 
neturi išsirašę laikraščių irz ne
skaito knygų.

Man teko girdėti musų tuos 
neva inteligentus pajuokiant 
Amerikiečius inteligentus kad 
jie tik paskui mužikus ir sekio
ja. kad jie visus Lietuvos pa
kampius išlandžioją ir nieko 
ten gero negauną. Verčiau va
žiuotų užsienin, sako.

Ar tai Lietuvis inteligentas? 
Trūksta mums dar inteligentų.

P. Kriukelis.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

Įsigykit sau Atminčiai 
šią puikią knygą 

DARIUS ir GIRĖNAS

iStMbNUOTl 
. U€TU\J! Al

čiai nemokėta dirbdinti tokie kokius vėliau pra
dėta daryti: šioje pilyje kambariuose palikta 
sienose skylės, kur buvo kūrinama malkos ir iš 
to kambariai gaudavo šilumos; jie nebuvo buo- 
si nuo durnų. Vėlesnių valdovų dastatytoje pi
lies dalyje pečiai jau dirbdinti iš koklių.

Tokiose vietose daug geriau lankytis ir vaik
ščioti vienam, tada gali prie kiekvieno dalyko 
sustoti kiek nori ir aptyrinėti bei išžiurinėti. 
Mano palydovai jau keletą kartų šioje pilyje bu
vo atsilankę, todėl jiems nebuvo ko prie kiekvie
no dalyko stovinėti, o jiems einant ir aš neno
rėjau pasilikti.

(Bus daugiau)

MNIM 
ir ©iR-crws

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

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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ginimu laukų ir ūkių tų ku
rie jų neklausys; teroriza
vimas viršaičių ir valdinin
kų kad neitų savo valdžios 
pasiimtų pareigų.

Ar jus už tokį savo brolį 
užstotume! ir šoktume! pa
smerkti visą Lietuvą ir jos 
vyriausybę, ar pasakytumėt 
broliui: “Kaip pasiklojai 
taip ir miegok?”....

Mes žinom kad ir dabar
tiniame atvejuje tie musų 
politikeriai Amerikoje ku
rie norėtų matyt Lietuvą 
priešų naguose suplėšytą 
negu ne jų partijos valdo
mą, suriks neva užstodami 
tuos nuteistuosius.

Geram, sąžiningam Lietu
viui, jo tautos ir šalies lais
vė turėtų stovėti pirmiau
sia.

Štai kaip patriotas Lietu
vis privalo mąstyti:

Geriau lai mano vienas 
brolis, kuris per savo kvai
lumą ir lengvatikystę pa
kliuvo, paneša sau užsipel
nytą bausmę, negu per jo 
išdavikišką aktą pakliūva į 
priešų vergiją visi kiti ma
no giminės, tėvai, broliai ir 
yisi kiti Lietuvoje gyvenan
tieji.

■Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

DAUGIAU APIE BENDRĄ VEIKIMĄ

“Dirva” keliais atvejais 
ir pati ir jos bendradarbiai 
kėlė klausimą apie reikalin
gumą Amerikos Lietuviams 
tautininkams ir katalikams 
veikti išvien.

Apie tai toliau kalbant, 
reikia pasakyti kad ir pas 
mus tautininkus ir sanda- 
riečius kiltų nesutarimas 
ką daryt: vieni sutiktų su 
katalikais dirbti išvien, ki
ti imtų rėkaut prieš.

Katalikų spauda prieš ke
lias savaites Į “Dirvoje” pa
reikštas bendravimo mintis 
tik mojo ranka.

“Darbininkas” p a n e i gė 
rašytojo Uosio siūlymą su
sidėti su tautininkais, pri
simindamas nepasisekimus 

.praeityje.
“Draugas”, pirmiau taip

gi gana sarkastiškai pasisa
kęs “nesutinku”, dabar jau 
prielankiau kalba. “Drau
gas” sako:

“Ar negalima butų eiti 
prie bendro darbo žingsnis 
po žingsnio? Pirmus žing
snius žengę, pamatytume ar 
sutariam ar ne, ar darbas 
klijuojąs ar ne. Jei ne, tai 
darbas nutraukiamas be 
ypatingi} susierzinimų. Jei 
bendras darbas imtų sek
tis, tai pasirodytų kad jau 
esame pasiekę ‘tam tikro 
gana aukšto laipsnio kultū
ros, pakantos, aiškaus pro
to ir t. p., o už vis labiau 
savo tautos meilės’.

“Prisiminkim čia praėju
sią vasarą, kada iškilo klau
simas viso pasaulio Lietu
vių kongreso Kaune. Tada 
‘Darbininkas’ aiškiai stojo 
prieš šaukiamąjį kongresą, 
o ‘Draugas’ aiškiai išėjo už 
kongresą. Už kongresą pa
sisakė ir A. L. R. K. Fede
racija. Kongresas nepavyko 
taip kaip optimistai tikėjo
si, bet nei-gi buvo toks kaip 
pesimistai išvedžiojo. Kon
greso silpnoji pusė yra ta 
kad jis nepaliko apčiuopia
mų rezultatų. Bet dar ne
reikia nusiminti ir del re
zultatų — Pasaulio Lietu
vių Sąjunga, svarbiausia 
kongreso išdava, dar gali 
stotis kimu ir pradėti vie
nyti visą išeiviją.

“Taigi nemokime ranka 
Į siūlomąjį bendrą katalikų 
ir tautininkų bendrą darbą 
ir svarstykime toliau”.

Iš visų šių musų tautinių 
ir katalikiškų pastangų ir 
diskusijų musų raudonieji 
gražiai tyčiojasi.

Visai dar nesenai, kuo
met mes kalbėjome apie 
bendravimą, o “Draugas” 
tam priešinosi, komunistų 
“Vilnis” įdėjo gana reikš
mingą nurodymą kaip mu
sų katalikai vieni sau veik
dami Smunka.

“Dirva” sakė kad iš ka
talikų eilių raudonieji trau
kia sau rėmėjus, ką “Vil
nis” visai nesivaržydama 
pripažysta.

Ar taigi katalikams ge
riau gręžti nugarą į tauti
ninkus, nieko su jais ben
dro neturėti, ir. leisti toliau 
raudonajai plėgai musų ei
lėse šienauti?

Bendro darbo yra daug, 
ir jį pirmiausia galėtume 
pradėti nuo sušaukimo ko
kio nors bendro kongreso — 
kad ir tą pačią Pasaulio

Lietuvių Sąjungą gyveni
mai! kūnyti.

Tautininkai ir sandarie- 
čiai savo bendroje konfe
rencijoje Birželio 21 d. ir
gi pasireiškė už Amerikos 
Lietuvių Tautinį Kongresą.

Tas Kongresas — kaip ir 
bendras Kongresas tauti
ninkų su katalikais, netu
rėtų būti vienai ar kitai 
srovei kokio staigaus pasi
naudojimo įnagiu. Reikia 
į gyvenimą žiūrėti plačiau 
ir Į ateitį toliau.

Daugeliu atvejų praeity
je (kas “Darbininką” ir da
bar baugina) suvažiavę į 
kokį bendą darbą, katalikai 
bandydavo tautininkus pa- 
klupdyt poteriaut, tautinin
kai iš savo pusės ką kito 
įveldavo, na ir urrr!

Nenagrinėję praeities tu
rėtume žiūrėti ką gero ga
lėtume nudirbti bendram 
labui stoję išvien.

Vieni ir kiti turėtų iškal- 
no suprasti kad nevažiuoja 
nei poterių mokytis, nei iš 
laisvamanybės lekcijų imti, 
o dirbti ką nors kas visiems 
atneštų gero, kas butų nau
dinga vištai tautai.

Mums bendrai pasijudi
nus, tuoj butų nublokšta 
musų raudonieji, tuoj gali
ma butų sustiprinti ir pa
dauginti nariais organiza
cijas, jaunimui butų galima 
sudaryti sąlygas dirbti su 
mumis, tuoj pakiltų laikraš
čiai ir daug kitų jau nuro
dytų pirmiau darbų pradė
tų įsikūnyti.

Reiktų kad šiuo klausimu 
daugiau pasisakytų tauti
ninkai veikėjai.

KAIP JUS PASIELGTU- 
MET?

Tarp andai sušaudytų ir 
dabar vėl sunkiomis baus
mėmis nubaustų Suvalkijos 
ūkininkų kurstytojų be abe
jo yra daugelio ir Ameri
kiečių Lietuvių brolių-gimi- 
nių.

įdomu žinoti kaip tokia
me atsitikime atsineša tas 
kurio brolis ai- pusbrolis ar 
šiaip giminė tapo Lietuvo
je nubausti.

Kaip atsineštumet jus, 
šitą skaitantis, jeigu Lietu
vos karo lauko teismas nu
teistų sušaudyti jūsų brolį 
už varymą išdavikiško dar
bo ir vedimą viso krašto į 
pražūtį, į praradimą Lietu
vos nepriklausomybės, tik
slu pavesti Lietuvių tautą 
vergauti kokiai nors kai
myninei šaliai?

Koks tas jų išdavikiškas 
darbas buvo? štai, maž
daug :

Susinėsimas su priešinin
ke valstybe, ėmimas iš jos 
agentų pinigų, už tai plati
nimas tarp kaimiečių litera
tūros raginančios streikuo
ti prieš valdžią, nemokėti 
mokesčių; grasinimas sude-

11 bilijonų cigaretų. Val
džios tabako akcizo biuras 
skelbia kad šymet per Bir
želio mėnesį buvo pagamin
ta rekordinis skaičius ciga
retų — net 14,008,714,350. 
Valdžia taksų už cigaretus 
tą mėnesį gavo $42,028,066.

ŠALIN, SENATVE SIDABRINE!

DAR NUBAUSTA 
ŪKININKU KURSTY
TOJŲ

Liepos pradžioje, kaip 
praneša Kauno laikraščiai, 
nuteista antra grupė Suval
kijos ūkininkų kurstytojų.

Desėtkas jų buvo nuteista 
mirties bausme, tik Prezi
dentas Smetona jiems mir
ties bausmes dovanojo.

Visi nubaustieji sužymė
ta vardais žinioje kitoje 
vietoje šiame numeryje.

Iš bausmės sunkumo ga
lima spręsti kad jie papildė 
didelius prasikaltimus. Lie
tuvoje nesiskubinama nu
sikaltėlius bausti, nors kai 
kas tam tiki ir kitiems pa
sakoja. Dar nesušaudė nei 
vieno komunisto pas ku
riuos kratų metu randa vi
sokios išdavikiškos literatū
ros, jeigu nes’uima jų veik
mėje. Tokių veikmėje su
gautų komunistų išdavikų 
nubausta mirtimi ilgų metų 
bėgyje visai tik keli.

Taigi, jeigu šie ūkininkų 
kurstytojai bausti tokiomis 
didelėmis bausmėmis, jie 
buvo suimti išdavikiškoje 
veikmėje.

Aš praeities džiaugsmus atminęs,
Paskęstu svajų sukuryj, 

Ir rymau vienas nusiminęs
Prie lango savo kambaryj.

Matau aš žydriąją mėlynę,
Ir josios degančias akis,

Ir skausmas drasko man krutinę
Ir plasta ilgesiu širdis.

Ir aš ilgiuos dienų auksotų
Savo linksmutės praeities,

Ir idealų išsvajotų,
Troškimų, laimės ir vilties

Kurie visi ten praeityje
Paskendę plasta sau tolyn, 

Kaip aš vargelių sūkuryje
Slenku prie grabo vis artyn.

Ir nors krūtinė dar liepsnoja
Ir žydi laimė ir viltis,

Bet jau senatvė persekioja,
Ir šaipos, juokiasi mirtis.

Šalin, senatve sidabrine,
Džiaugsmais krūtinė kupina, 

Dar ji supins tau sutartinę,
Nes joje širdis dar jauna!

Šalin, senatve nuobodžioji,
Aš jaunas, kupinas vilties, 

Neboju jei tu persekioji, 
šešėliais apsupta mirties.

Šalin, senatve, aš dainuoju
Dainužę aukso praeities, 

Ir su akordais jos plasnoju
Į šalį laimės ir vilties.

Viltis gaivina man krutinę,
Ir širdį dilgina jausmais, 

Šalin, senatve sidabrine,
Tu su mirtimi ir skausmais.

Jonas Morkūnas.

SEIMAS SUSIRINKS 
RUGSĖJO 1

“Lietuvos Aidas” prane
ša:

“Valstybės P r e z identąs 
paskelbė Vyriausybės Ži
niose savo aktą, kuriuo tau
tos atstovai kviečiami Rug
sėjo 1 d. 10 vai., priesaikai 
duoti, ir tos pačiosdienos 
12 valandą, pirmojo šeinio 
posėdžio. Tautos atstovų 
priesaikai ir seimo posė
džiui skirta vieta- —-seimo 
salė, teisingumo ministeri
jos rūmuose”.

O, ŽVAIGŽDUTE!
O, žvaigždute, auksažiede, b , 
Per visatos erdvę riedi, w
Amžiais tolių melsvumoje 
Švieti, spindėt nenustoji!

Gęsta aušros, švinta rytas,
Saulė leidžias — vakarėlis,'f ■;/ 1
Iš naktužės Ritinu ritas ‘ ,• 1 '

' •' Tavo sesės, draugužėlės.
O, žvaigždute, siųski žinią t
Į nubudusią krutinę,
Viliok, viliok nors man’ vieną 
Ten kur visad Skaisti diena!

Papilys. ___ z__ Kidronėlis. '

DIRVA

- ■■-----------

ETRURIJA - SENOVĖS LIETU
VIŲ KRAŠTAS?

Rašo Adv. Nadas Rastenis
Dabar, kuomet kai kurie Lietuvių ar

cheologai tvirtina kad senovėje pusė viso 
pasaulio buvo Lietuviai, o kiti sakė kad vi
skas buvo Lietuviška, aš ir vieniems ir ki
tiems ateinu į pagalbą pasistengdamas įro
dyti jog ir senovės Etruskiečiai bene bu
vo Lietuvių kilmės.

Etrurija gilioj senovėj buvo kultūrin
ga ir galinga šalis, toje vietoje kur vėliau 
išbujojo Romos valstybė ir dabar randasi 
Italija. Kaip kiekviena tauta bei valsty
bė palieka savo pėdsakus, taip ir Etrurija 
paliko savo palaikus visokių išdirbinių pa
vidale. Ant kai kurių surastų daiktų yra 
ir užrašai; bet tų užrašų ilgai niekas ne
įstengė išskaityti. Pastaru laiku Romos 
profesorius Pironti susidomėjo ant vieno 
palaiko sekančio turinio užrašu: “ECA 
KAUTHAS ACHUIAS VERSIE”. Prof. 
Pironti išskaitė tą užrašą sekami: “Tas 
buvo ugniai galingos saulės”. Taip išskai
tęs Prof. Pironti tikrina kad tas padaras 
buvęs rankena padidinančio stiklo. To
kiais padidinančiais stiklais Etruskiečiai 
užkardavę aukurus deginimui dievams au
kų, ir tokiais stiklais — sukoncentruotais 
saulės spinduliais — net Graikų laivus su
deginę.

Žinodamas Švenčionių krašto Aukš
taičių kalbą, aš galėčiau ir nesutikti su 
Prof. Pironti išaiškinimu jog jis teisingai 

j tą užraša išaiškino. Aš sakyčiau jog sa
kinys “EČA KAUTHAS ACHUIAS VER
SIE” Aukštaitiškai tartusi ir rašytusi “E 
ČIA KĄTAS AKIES VERŠIA”, kas da
bartinėje Lietuvių kalboje reikštų: “O čia 
kotas akies veršio”. Stiklas (apvalus padi
dinamas) galėjo būti “veršio akis”, o ko
tas tai rankena.

Etruskiečių vartota Runiškos raidės. 
Runiškas raštas senovėje vartota Lietuvo
je, kaip ir Skandinavijoje, Anglijoje ir ki
tose Lietuvos apielinkėse. Simanas Dau
kantas savo Lietuvos Istorijoje sako kad 
Lietuviai bene busią paėmę Runišką raštą 
nuo Foinikų. Kiti tvirtina kad tos raidės 
esą užvadinta Kūniškomis iš Lietuvių-Lat
vių kalbos, nes ir dabar Latviškai kalba 
vadinasi “runa”.

Bet sakau sau: pažiūrėsiu ką mokyti 
žmonės sako apie Etrurija. Žiuriu į enci
klopediją, turiu jų porą, viena “United 
Editors Perpetual Encyclopedia”, man do
vanojo Komp. Mikas Petrauskas išvažiuo
damas Lietuvon 1924 metais. Šioje enci
klopedijoje sakoma:

“Kokiai tautai gyventojai — vadina
mi Etruskais Romėnų kalboje, Tyrrheni 
(Tyrėnai?—N.R.) Graikų kalboje, ir Ra
sena arba Rasne jų pačių (Etruskų) kal
boje — originaliai priklausė ir iš kokio 
krašto jie atėjo, buvo debatuoiama daug 
šimtmečių prieš Kristų, ir dar dabar nėra 
nustatyta.”

Na, Daukantas ir kiti istorikai sako 
kad Baltijos pakraštyje buvęs Rusnės au
kuras, kur šventa Lietuvių ugnis rusenus, 
ir nuo Rusnės dalis ten buvusių Lietuvių 
pasivadinus Parusnė, Prusnė—Prūsija; o 
antra dalis nusitraukus į šiaurę ir ten su
sikūrus Rusija.

O čia, Rasnė ar Rusnė, koks skirtu
mas? O jei ir Rasena, tai ar mes Rasei
nių neturim ?!

Toliau, toj pačioj enciklopedijoj sako
ma kad Etruskiečių dievai buvę: Vejovis, 
perkūniška galybė; Nortia buvus laimės 
dievaitė; Stehlanas buvęs vulkaniška die- • 
vybė; Puplunas, gėrimų dievas; ir Apulu, 
panašus į Apollo. Dar buvę dievybės Se- 
mele (Žemelė?), Thurmas, ir Thalna. Et- 
ruskieeiai paėję iš šiaurės ir tvirtinę jog 
j iv dievai gyveną, šiaurėje. >

Jei kitos tautos daug ką sau prisiski
ria, kodėl ir mes negalim kai ką sau pri
sikirti? Prie to, pagvildenti tokius daly
kus įdomu.

■ MYSLĖ. Kuomet metai turi tiek dienų 
kiek žmogus akių? — Sausio 2.

STEIGIAMA LIETUVIŠKOS 
STATYBOS MUZEJUS

Lietuvos Žemės Ūkio Rūmai yra su
manę įsteigti Lietuvišikos statybos muze- 
jų, kuriame butų atvaizduota senovės Lie
tuvių ir šių dienų namų statyba. Tam 
reikalui eksponatai pradėta rinkti jau po
ra metų atgal. Iš įvairių Lietuvos vietų 
jau yra atvežta keli rinktiniai charakte- 
ringesni senovės trobesiai. Laikinai jie 
statomi atskiromis sodybomis Kaune, Pa
rodos Aikštėje, šiuometinės Žemės Ūkio 
ir Pramonės Parodos lankytojai galės tų 
trobesių pasižiūrėti. Čia bus atvaizduota 
Aukštaičių, Žemaičių, Dzūkų ir kitų Lie
tuvos provincijų sodybos iš 16—17-to am
žiaus. Dabar Parodos Aikštėje pastatyta 
tik keli senovės trobesiai. Iš jų tarpo pa
žymėtinas vienas taip vadinamas Žemai
čių nums. Tai yra seniausias Lietuviškos 
statybos pavyzdis.

Nums yra pastatytas iš apvalių, rink
tinių rąstų, nevartojant pjūklo. Numo du
rys padarytos iš tašytų lentų, o visi užka
bai, užraktai ir vinys — tik medinės. Ben
drai, visoje numo statyboje nėra nei ma
žiausios dalelės iš geležies. Viduryje numo 
aslos būdavo išplūkiama specials vieta ug
niai kūrenti, aplink kurią susėdus visa šei
ma dirbdavo tam tikrus savo darbus. Toks 
nums neturėjo nei langų nei lubų. Tsb.

LIETUVOJE PLEČIAMOS AMATŲ 
MOKYKLOS

Lietuvoje augant amatų mokyklų mo
kinių skaičiui, plečiama ir pačios mokyk
los, papildant jas naujais skyriais.

Šiais metais prie Kauno amatų mo
kyklos numatoma atidaryti knygrišystės 
ir smulkių odos išdirbinių skyrių; prie Pa
nevėžio mokyklos — elektro monterų sky
rius; prie Telšių mokyklos — dailydžių 
skyrių. Tolimesnėj ateityje numatoma ir 
prie kitų amatų mokyklų įsteigti naujus 
skyrius.

Jei bus lėšų, šymet numatoma įsteigti 
viena arba dvi naujas amatų mokyklas. 
Be to, kai kurioms mokykloms reikės sta
tyti namus, nes dabartiniu metu jų patal
pos yra permažos. Tsb.

MYSLĖ. — Sūnūs mano tėvo, o man ne 
brolis. — Aš pats. 
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Jau vėl Turime!

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

REIKALAUKIT “DIRVOJE*’
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

Karalienes 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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Suvažiavimo
Kaunas. — Birželio 7 d. lai

kinoje Lietuvos sostinėje Kau
ne įvyko Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti metinis vi
suotinis skyrių atstovų suva
žiavimas. Dalyvavo 47 atstovai 
nuo septyniolikos skyrių ir ge
rokas skaičius svečių. Suva
žiavimą atidarė ir plačiai api
budino apie draugijos nuveik
tus darbus centro valdybos pir
mininkas Adv. R. Skipitis.

Į prezidiumą buvo pakviesti 
miškų departamento direkto
rius Skaisgiris, Mažosios Lietu
vos patriar'ko Martyno Jankaus 
duktė Elzė Jankaitė (Klaipėdos 
skyriaus atstovė) ir J. Vana
gaitis (Klaipėdos skyriaus at
stovas).

Mintis įkurti tokią draugiją 
kuri padėtų po įvairius pasau
lio kraštus išsiskirsčiusiems 
Lietuviams atsispirti ištautėji- 
mui, kilo žymiai anksčiau. Tik
roji draugijos užuomazga bu
vo padaryta apie 1932 metų 
pradžią. Nuo to 
savo pavadinimą: 
sienio Lietuviams 
ba sutrumpintai

Ikšiolinė DULR centro val
dyba, kurią sudarė Adv. Skipi
tis, Kauno burmistras A. Mer
kys, Prof. M. Biržiška, Prof. K. 
Sleževičius, J. Vanagas - Simo
naitis, J. Kalnėnas, K. Kasa
kaitis ir V. Daudžvardis, veikė 
šešiolika mėnesių ir per tą lai
ką padarė 62 posėdžius; del 
daugybės visos eilės kitų dides
nių darbų, centro valdybos na
riai teįstengė aplankyti keturis 
savo skyrius. Už tai buvo lan
komi užsieniuose gyveną Lie
tuviai. Jungtinėse Amerikos 
valstybėse buvo aplankyta 41 
Lietuvių gyvenama vieta ir 
kiek gražesnis skaičius Latvi
joje.

Nuo pat savo Įsikūrimo pra
džios DULR skatino, rėme ir 
palaikė visa tai kas užsienyje 
gyvenančius Lietuvius galėtų 
surišti tampresniais ryšiais su 
savo tėvyne. Ji priiminėjo iš 
užsienių atvykstančias Lietuvių 
ekskursijas ir rūpinosi tų eks
kursijų patogumais.

Vienas iš didesniųjų, gal di
džiausių, draugijos nuveiktų 
darbų tai praėjusiais metais 
Kaune suruoštas Pasaulio Lie
tuvių Kongresas. Kada pradė
ta minėtam kongresui ruoštis, 
niekas netikėjo kad jis galės 
įvykti, nes Lenkai tokiam kon
gresui ruošiasi jau penki metai 
ir tai negali įvykdyti, o čia vis
kas užsimeta atlikti per pusme
tį. Adv. R. Skipitis šio Kon
greso organizavimo 
lankėsi Jungtinėse 
valstybėse.

Kaip jau žinoma, 
praėjo su pasisekimu, 
dalyvavo 95 delegatai iš 
nuolikos įvairiose pasaulio da
lyse esančių valstybių. Dau
giausia Lietuvių atstovų buvo 
iš Jungtinių Valstybių Ameri
kos — net 59. Viso i Pasaulio 
Lietuvių Kongresą buvo su
plaukę apie 3,000 užsieniuose 
gyvenančių Lietuvių. Jais vi
sais turėjo rūpintis Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti.

Nors šiame darbe labai daug 
padėjo ir valdžios įstaigos, vi
suomenė bei organizacijos, bet 
vis dėlto didžiausia našta teko 
pačiai draugijai.

žinoma, draugija negalėjo 
visiems atvykstantiems suteik
ti tų patogumų kurių ji norėjo 
ar kurie, paprastesnėse sąlygo
se, yra galimi. Per kongresą 
buvo suruošta visa eilė paskai
tų, kelios parodos; buvo paro
dyta įvairios įstaigos, kari lime
nęs gyvenimas kareivinėse ir 
vasaros stovykloj-poligone. Pa
galiau suruošta koncertinė da
lis, sportas, kur uoliai dalyva
vo ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių bei Latvijos geriausi Lie
tuviai sportininkai ir meninin
kai : dainininkai, muzikai.

Kiek visa tai turėjo reikš
mės, matyti iš to kad daugelis

mis dienomis. Jokių smurto
žymių nerasta. “L.A.”

Sužinota 
apie 19:30 
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TEATRO VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

laiko ji gavo 
Draugija Už- 
Remti — ar- 
DULR.

reikalais
Amerikos

kongresas
Jame 

vie-

Amerikoje gimusių Lietuvių
■ jaunuolių atvažiavo, neturėda- 
> mi apie Lietuvą jokio suprati-
■ mo, net susikalbėti Lietuviškai
■ vargiai tegalėdami, o dabar jau 

atsiunčia laiškus visai paken
čiamai Lietuviškai parašytus.

Visa tai kaip tik ir verčia 
DULR skatinti užsienio Lietu
vių ekskursijas į Lietuvą, ruo
šti užsienio Lietuvių vaikučiams 
vasaros kolonijas Lietuvoje. 
Pirma tokia kolonija buvo su
ruošta Prūsų Lietuvių vaiku
čiams, antra Latvijos, o šymet 
jau numatyta Estijos ir kitų 
kraštų Lietuvių 
kučiai tokiomis 
tenkinti.

Savo buvimo 
se Amerikos Valstybėse Adv. 
R. Skipitis lankė Lietuviškas 
mokyklas, kur vaikučiams pa
tiekdavo klausimą ar jie norė
tų Lietuvon važiuoti. Iš 3,000 
atsirado tik trys kurie to ne
norėjo. Bet vėliau paaiškėjo 
kad tie trys vaikai yra Lietu
viškas mokyklas lanką Italukai. 

Vasaros kolonijose gyvenę 
vaikučiai dabar atsiunčia dau
gybę laiškų, kuriuose reiškia 
savo pasitenkinimą 
Lietuvoje, 
butų gerai 
išplėsti, bet 
dėlės pinigų 
gija šiuo metu neturi.

Antras stambesnių draugijos 
darbų tai knygų bei laikraščių 
surinkimas ir išsiuntinėjimas 
užsieniuose gyvenantiems Lie
tuviams. Viso tokiu budu per 
draugijos rankas yra perėję 
kelios dešimtys tūkstančių kny
gų ir keli tonai laikraščių bei 
ženklų. Užsienių, ypač šiau
rės ir Pietų Amerikos Lietu
viai, pageidauja kad DULR nu
siųstų plokštelių su Lietuviš
komis dainomis, muzika, ir Lie
tuviškų filmų. Bet del lėšų 
stokos ir šiuos jų pageidavimus 
sunku greičiau įvykdyti.

Turėdama didžiausi tikslą 
užsienio Lietuvių jaunuomenę 
šviesti, DULR palaiko ryšius 
su apie 10,000 moksleivių. Be 
to, ji pati išlaiko aštuonias mo
kyklas maždaug su 500 moki
nių, keliolikai mokyklų teikia 
tai ko joms trūksta, ir kelis 
šimtus mokyklų sušelpia nors■ 
nedidele dalele knygų.

Pernai buvo suteikta atosto
gos ir suruošta vieno mėnesio Adv. Skipičiui pranešimą bai- 
kursai septyniolikai užsienių gus, buvo pareikšta padėka vi- 
Lietuviškų mokyklų mokytojjj. sai valdybai,už uolų pasida>-ba- 
Mokytojai buvo iš Amerikos ir j vimą.
Latvijos. Kursuose mokytojai Į naują DULR centro valdy- 
įsigijo daugiau žinių iš Lietu- bą išrinkta: Adv. R. Skipitis, 

Socialinės
Kasa- 

kaitis, J. Vanagas - Simonaitis, 
Agr. VI. Tiškus, Vidaus reika
lų ministerijos direktorius A. 
Survila, Prof. K. Sleževičius, 
Dr. Ignas Skripskelis ir J. Au- 
žėlis. Į Revizijos komisiją iš
rinkti : spaudos ref. Kompaitis, 
Dr. Damijonaitis ir Antanas 
Kasakaitis. Garbės teisman iš
rinkti: Prof. J. Jakubėnas, val
stybės kontrolierius Inž. K. Ša
kenis ir Prof. V. Vilkaitis.

Svarstant einamuosius 
kalus. Klaipėdos skyriaus at
stovas J. Vanagaitis pareiškė 
pageidavimą kad kitas DULR 
skyrių atstovų suvažiavimai 
butų šaukiamas Klaipėdoje, kad 
iš užsienių atvykstančias Lie
tuvių ekskursijas Klaipėdos 
uoste patiktų ir DULR atsto
vas, kad dalis atvykstančių už
sienio Lietuvių butų paskatin
ti pagyventi Klaipėdos krašte. 
Toliau, J. Vanagaitis iškėlė su
manymą kad DULR su Lietu
vos Turizmo Sąjunga susitarus 
suruoštų kelias ekskursijas į 
užienius.

Baigiant suvažiavimą, drau
gija priėmė nutarimą Lietuvy
bės klausimu, kuriuomi ragina
mi viso pasaulio Lietuviai lai
kytis gražioje vienybėje ir bū
ti tikrais Lietuviais, (šis at
sišaukimas jau tilpo “Dirvoje” 
kiek anksčiau.—Red.). Tsb.

vaikams. Vai- 
kolonijomis pa-

metu Jungtinė-

gyvenimu 
Iš to matyti kad 
vasaros kolonijas 

tam reikalinga di- 
sumos, kurių drau-

Kaunas. — Liepos 17 d. su
žinota daugiau apie Amerikie
čio sportininko Jono Knašo pa
skendimą Nemune, 
kad Birželio 16 d., 
cal.,
duryje Nemuno, garlaivio “Eg
lė” įgula pamatė srovės neša
mą lavoną. Tuojau pranešta 
policijai, lavonas ištrauktas ir 
pradėta tyrimas. Skenduolis 
buvo su drabužiais, apsiavęs 
suvarstomais pusbačiais, atro
dė vidutinio amžiaus. Skenduo
lis nufotografuotas ir, paskel
bus laikraščiuose apie rastą la
voną, niekam neatsišaukus, ati
duotas teismo medicinos 
tiltui daryti skrodimą.

Gydytojai nustatė kad 
duobs vandenyje išbuvo
dvi savaites, vadinas, Knašas 
buvo prigėręs Birželio pirmo-

Insti-

skęn- 
apie

DAR NUBAUSTA SU
VALKIJOS ŪKININ
KU KURSTYTOJU
Kaunas. — Liepos 

karo lauko teismas 
’ Suvalkijos ūkininkų 

l jų ir terorizuotojų bylą, kurie 
je buvo kaltinama 21 asmuo, 
gyventojai šakių apskr., Luk
šių, Plokščių ir Paežerių vals.

Karo lauko teismo sprendi
niu visi kaltinamieji nubausti 
šiomis bausmėmis: dešimts as
menų mirties bausme, kuri Val
stybės Prezidento malonės aktu 
pakeista kalėjimu iki gyvos gal
vos, būtent: Aleksandras Rit- 
bergeris, Juozas Sutkaįtis, Sa
liamonas Mauza, Antanas 
bilinskas, Pranas Katkus, Juo
zas Martinkevičius, Juozas Juš
ka, Andrius Valuckas, Petras 
Liepuonis, Antanas Bajerčius.

Sunkiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvos: Viktoras Simo- 
kaitis, Jonas Skaisgiris, Bronius 
Baltrušaitis.

Sunkiųjų darbų kalėjimu 15 
metų: Juozas Blažaitis, Anta
nas Bukšaitis.

Sunkiųjų darbų kalėjimu 
metų: Pranas Laugalaitis.

Sunkiųjų darbų kalėjimu 
metams, Jonas Bataitis.

Sunkiųjų darbų kalėjimu 
metams: Pranas Duoba, Juo
zas Tarnauskas, Pranas Tar- 
nauskas.

Paprasto kalėjimo 1 metais: 
Kazys Vaišnora. “L.A.”

pradžioje 
nagrinėjo 
kurstyto-

Ku-

10

5

M

Po skrodimo lavonas buvo 
sudegintas. Iš Knašo ruibų pa
žino Dr. K. Savickas, kurs Kar
lu su J. Knašu pernai atvyko i 
Lietuvą, kad tai buvo jo drau
gas. Niekas jo prigėrimo prie
žasties neišaiškina.

Chicagoje gyvena J. .Knašo 
tėvai. Sužinoję kad jų sunaus 
lavonas buvo sudegintas, jie 
ir giminės pradėjo trukšmuoti 
del to. Tačiau tas Įvyko pirm 
negu Dr. Savickas pažino Kna
šo rubus.

Dr. Savickas šiomis dienomis 
gryžta į Ameriką.

Jie pernai, su keliolika kitų , įįntų. ~ ’
Chicagos sportininkų, buvo nu-, banko vedėjai', kurį Chilton bu- 
vykę j Kauną, dalyvauti sporto damas vaikėzu buvo apvogęs, 
iškilmėse laike Pasaulio Lietu- sav?_
vių Kongreso. Kiti gryžo, tik 
Knašas ir Dr. K. Savickas pa
siliko Lietuvoje.

Clevelande tapo areštuotas 
Carl B. Chilton, 41 meto am
žiaus, vedęs su šeima vyras, 
kuris 23 metai atgal Oklahoma 
valstijoje buvo suimtas už ap
vogimą banko ir pabuvęs pus
meti kalėjime pabėgo.

Prieš įstatymus jis yra nusi
kaltėlis ir turėjo būti suimtas 
ir grąžintas į kalėjimą. Bet jis 
nuo to laiko daugiau nieko blo
go nepadarė ir pavyzdingai 
gyveno, todėl Clevelandiečiai jį 
užtarė ir sujudo išreikalauti Ok- 
lahomos valstijos gubernato
riaus kad jam bausmę dovano
tų. Gubernatorius sutiko da
lyką ištirti ir nereikalauja kad 
Ohio valstija nusikaltėlį grą-

Tuo pačiu laiku ir to

— Savo gubernatoriaus to 
žmogaus daugiau nepersekioti.
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GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi.........................

AKIS Už AKJ, DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi........................

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi................

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi. . . .

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi........................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p...

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai...................................................................

senoviškas
61 pusi, 

komedija;

$1

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

©
©

Lietuvos Ūkininkams Iš
mokėta per 100 Mili

jonų Litų

Kaunas. — “Lietūkio” 
dybos pirmininkas prof. P. šal
čius savo pranešimo pažymėjo, 
kad paskutiniu ląiku krašte pa
justa ekonominis atgijimas.

Situacija diena iš dienos ge
rėja ir jau šymet ji yra žymiai 
geresnė negu buvo 1935 me
tais. Daug prisidėjo prie Lie
tuvos ūkio kėlimo 1935 metais 
ir “Lietūkis”, ypač supirkda
mas vyriausybės pavedimu eks
portui skiriamus gru'dus ir sa
vo iniciatyva linus, pakulas ir 
įvairias sėklas. Tuo budu “Lie
tūkis” išmokėjo ūkininkams 
stambias sumas (apie 36,000,- 
000 lt.). ‘Lietūkis’ vienkart pla
tino reikalingiausias ūkininkams 
prekes ir reguliavo normalias 
kainas vidaus rinkoje, privers
damas sindikatus ir kitus pir
klius jų laikytis. 1935 metais 
vien “Lietūkis”, “Pienocentras” 
ir “Maistas” eksportavo ūki
ninkų gaminių į užsienius už 
80,384,607, 14 lt. — “Lietūkis” 
už apie 21,200,000 lt., “'Pieno
centras” už apie 26,500,000 lt. 
ir "Maistas” už apie 32,700,000 
litu.

vai-1

CF jfXkLAIPĖDĄ
Lietuviams gerai

' ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(Per Gothenburgę, Švediją

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

1 Kungsholm ...............
Drottningholm
Gripsholm ..................
Kungsholm ................
Platesnių žinių suteiks 
laivakortes visi musų

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė j namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi..................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.

45c

25c

10c

50c

5c0

©

©

KADA
trijų
vyrai, 3 moterys.

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi..................................................

MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 

111 pusi........... 35c

15c

Rugpjūčio 
Rugp.

18
27

Rugsėjo 5
Rugsėjo 10
ir parduos

__  __ ____ autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

FRANK DIMŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

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

PARSIDUODA NAMAS
13fe-l E. 88 — 4 miegkamba- 

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

©
©
©
©

©
©

©
©
©
©

©

©

©

©
©

vių kalbos, Lietuvos istorijos, Kan. Steponaitis, 
Lietuvos geografijos. Mokyto- Globos inspektorius K. 
jų susidomėjimas, ypač Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, vi
su tuo didėja, šymet gali jų 
susidaryti apie 50.

Užsieniuose gyveną Lietuviai 
ir patys energingai dirba tam 
kad išsaugotų savo Lietuvišku
mą'. Bet tame darbe jiems rei
kalinga nuolatinė parama iš pa
čios jų 

Prie 
to yra 
dinami 
Lietuviams taip pat leista tokį 
kambarį įsteigti. Bet jam rei
kalinga tinkama medega. Pats 
universitetas kreipėsi tuo rei
kalu i DULR ir pranešė kad ji, 
t. y. Draugija Užsienio Lietu
viams Remti, Įrašyta kaipo uni
versiteto talkininkė. Taigi, iš 

‘to matyt kad draugijos uždavi
niai nuolatos plečiasi.

Labai daug dėmesio draugija 
kreipia į jaunuomenės susira
šinėjimą. šio darbo ėmėsi aka
deminis Lietuvos jaunimas, stu
dentija ir visų aukštųjų moky
klų lankytojai. Toki susiraši
nėjimai yra labai reikšmingi, 
nes per juos užmezgami tarp 
Lietuvos ir užsieniuose gyve
nančio Lietuvių jaunimo tam
presni ryšiai. Draugija tuos 
susirašinėjimus globoja ir ra
gina juos nenutraukti.

Centro valdybos pirmininkui

tėvynės Lietuvos.
Pittsburgh© Universite- 
organizuojami taip va- 

tautiniai kambariai. rei-

X 
f *

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. IIEnderson 5699

¥
¥
J ¥

STONIS

Smagus Piknikas
Moterų Atjautos Klubas, iš 

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

©
©

©

©
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IŠSIDUODA KAMBARYS
Geras kambarys, priešakinis, 

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

7017 Lockyear Avė. ©

RESTAURANT-CAFE 
PARSIDUODA

Turi degtinės leidimą, randasi 
prie White automobilių db'b- 

Duodame j stalą skaniausius tuvės, graži vieta, kaina tik 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINE

C. P ak el t is 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, I kataro,’ lytiškų nusilpnė
jimų,: visokių* lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

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

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

$3500. ENd. 8963 (31)
©

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

gali-

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

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

G* F i Fi
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

©
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KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikiu 2 moterys, 3 vyrui. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi..............

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi........................

KONTRIBUCIJA
karo nuotikhj. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. !

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų 1 
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose 
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gele 34 pusi, didumo............................................

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi.....................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi....................................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi.........

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. 51 pusi......................

NASTL'TĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi..................................

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi................................ 10c

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi................................ 10c

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrui, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi............................................... 50c

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi....................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragediją keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys,' pora vaikų. 92 pusi.............

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p...........

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 40 pusi.............

RUSIJOS CARAS — Monologas ............................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p.......
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksnio komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI —■ keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p...... .
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi.......
SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy

rai ir trys moterys. 62 pusi...............................
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 

1—Baubu. 2—Išvaduvo. 3—Eglaitė; 4-—Duonos 
Bejieskant. ........................,.,.........................,

SALOMĖJA, Herodienės Duktė —. Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 motorus.. 60 p.......

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI •— patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė......

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi.......

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—‘Sapnas Velykų Naktį; 2—DušelEs; 3—Si
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — draina-tragidija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi......................

drama viename veiksme, iš 
30 p.
kome- 
pusl.

■ veik-
30 p.

10c

30c

25c

15c

45c

15c

25c

25c

20c

10c

15c

25c

15c

20c

50c

60c

10c

20c
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

25c

50c

50c

50c
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“DIRVOS” LIETUVIŠKAS PROGRAMAS 
“PASAULIU GATVĖSE” RUGP. 22 
Jaunimui proga parodyti savo gabumus

DIDELIS DR. VINCO 
KUDIRKOS D-JOS 

PIKNIKAS

UNCENSORED SIDE-GLANCES
BY K. J. M.?

ST. GEORGE’S PICNIC

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

šeštadienio vakare, Rugpju-, 
čio-Aug. 22, Cleveland© Didžių-1 
jų Ežerų Parodoje, Pasaulio 
Gatvių skyriuje, bus didelis ir 
smagus Lietuviškas programas 
susidedantis iš šokių, dainų ir 
muzikos.

Visą tą vakarą programas 
bus atliktas keliais atvejais, 
taip kad Pasaulio Gatvių praei
nanti lankytojai matytų.

Kurie vietiniai jaunuoliai no
ri prisidėti i programą su kuo 
nors, muzika ar šokiais, prašo
mi tuoj atsišaukti į “Dirvos” 
administraciją. Programo da
lyviai bus įleidžiami nemoka
mai. Mergaitės privalo turėti 
Lietuviškus rubus.

Paskubėkit atsišaukti, turė
sit tą vakarą smagų laiką Pa
saulio Gatvėse ir palinksminsit 
tūkstančius lankytojų Lietuviš
kais šokiais, dainomis, muzika. I

PROGA ATVAŽIUOTI Iš 
KITUR

Kitų miestų Lietuviams svar
bu atminti štai ką: vienu šuviu 
nušąusit du žvirbliu.
. . šeštadienio vakare: Pasaulio 
Gatvėse Lietuviškas programas. 
Aplankysit Didžiųjų Ežerų Pa
rodą ir Lietuvių kaimelį.

Sekmadienį, sekančią dieną— 
iškilmingas Lietuvių Kultūri
nio Darželio atidarymas.

Šiose iškilmėse kviečiami da
lyvauti plačios Amerikos Lietu
viai.

Iš kitur atvažiuojantiems bus 
parūpinta nakvynės Lietuvių 
namuose.

Kurie manote atvažiuoti į tas 
iškilmes, atsikreipkit į Lietu
vių Kultūrinio Darželio valdy
bos narius (K. S. Karpius, sek
retorius, 6820 Superior Ave., 
arba P. P. Muliolis ižd., 6606 
Superior Ave.) gavimui nak
vynės.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos didelis metinis piknikas at
sibus jau šį sekmadienį, Rug- 
pjučio-Aug. 2 dieną, Mačiutos 
larmoje, prie Green road, ši 
vieta visiems žinoma ir pripra
sta, arti miesto, taigi kiekvie
nas gali atsilankyti.

Kviečiami , į pikniką draugi
jos nariai su savo visomis šei
momis, taipgi visos kitos drau
gijos ir Darželio rėmėjai, nes 
šio pikniko tikslas sukelti pini
gų išstatymui Darželyje musų 
Tautos Himno kūrėjo Dr. Vin
co Kudirkos paminklą.

šiame piknike bus išleistas 
brangus laikrodėlis, ir visi ku
rie turit savo numerius nepali
kit jų namie, atsivežkit, šio 
laikrodėlio pelnas taipgi skiria
mas Dr. Vinco Kudirkos pamin
klo naudai.

AUKOS DARŽELIUI
Amžino Ražančiaus

Draugija $5.00
Vladas Selickas ’ 1.00
Jonas Selickas, Chicago L00

Per P. V. česnuli
Liet. Vyčių 25 kp. .$25.00
M. Simonaitis 1.00
R. Rakauskas ICO
V. Debesis .50

KAS TURIT KAMBARIŲ?
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

valdyba jau ruošiasi prie iškil
mingo Darželio atidarymo sek
madienį, Rugpjūčio 23 d.

Apie tai bus plačiau ir oficia- 
čiai pranešta toliau.

Bet Darželio valdyba numa
tydama kad į tas iškilmes atsi
lankys daug Lietuvių iš kitu 
miestu, atsišaukia į vietinius 
Lietuvius kad praneštų Darže
lio valdybai apie turimus lais
vus kambarius, kurie sutiks pri
imti svečius iš kitų miestų.

Praneškit Karpiui arba Mu- 
lioliui tuojau.

VISI I CHORĄ!
Sekantis Clevelando Lietuvių 

Dainininku Klubo susiėjimas ir 
pamoka bus Lietuvių salėje 
antradieni, Rugpjūčio 4 d.

Visi mėgstantieji dainuoti ir 
jaunimas norintis prasimokyti 
dainavimo kviečiami.

Choro vadovas yra WJAY ra
dio stoties tarptautinių progra
mų direktorius Stanley Altschu
ler. Choras yra bepartivis, pa-, 
sišventęs tik dainai.

Pamokos prasideda 8 vai. va
kare lygiai.

Svečiavimaisi CIe vėl an
cle ir Kitur

PETRAS LUIZA 
SUGRYŽO

Musų talentingas scenos artis
tas Petras Luiza neilgai gyve
nęs ir dirbęs Toledoje, tapo at
kviestas atgal į jo pirmesne 
darbavietę Clevelande. taigi jis 
būdamas vietoje galės daugiau 
darbuotis.

Ar bus Šymet Lietuviški 
Radio Programai?

Daugeliui jau rupi ar atėjus 
rudeniui ir žiemai bus duodama 
nuolatiniai Lietuviški radio 
programai, kaip buvo duodama 
pereitą žiemą.

Taip, tuo reikalu jau rūpina
masi, ir “Dirva” jau apie tai 
galvoja.

žinoma, tam tikslui reikalin
ga ir visuomenės paramos, to
dėl kuomet busit kviečiami i 
radio naudai daromą parengi
mą, nepatingėkit dalyvauti.

PARSIDUODA POOL STALAI
Goodrich Social Settlement 

pigiai parduoda savo pool sta
lus. Kam reikalinga kreipki
tės prie Miss Gannett.

TRYS LINKSMI KON- 
TESTAI KLUBE

Kaip visada taip ir šį penk
tadieni Amerikos Lietuviu Pi
liečių Klube bus “FISH FRY" 
ir šokiai. Taipgi bus trejos 
lenktynės. (1) Vyrams kuris 
padarys daugiausia “punktų” 
lošime bolių, lošiant po vieną 
kartą tik po du lošėju, iš šešių 
lošimų. Už tai dovana pinigais.

(2) Moterims už geriausią 
pašokimą Lietuviškos polkos. 
Moterys turi teisę pasirinkti 
sau vyrą partnerį tokį kokį ji 
nori. Dovana duosis tik mote
riai pinigais.

(3) Moterims už geriausi pa
šokimą valco, pasirenkant sau 
patinkamą partnerį: tik ne ta 
pora kuri laimės pirmutiniame 
šokyje. Dovanos tik moteriai 
ar merginai.

Platesni paaiškinimai bus pa
daryta ten pat salėje. Pradžia 
nuo 7; vakarienė bus gatava no
rint iems. Įžanga nemokamai.

Klubo Narys.

PADĖKA JAUNUOLIAMS
Pereitą savaitę, kuomet są- 

•šyryje su Clevelando 100 metų 
sukaktuvių iškilmėmis buvo su
rengta mieste gatvėse demon
stracija kurioje reikėjo ir Lie
tuviams prisidėti, del trumpo 
laiko ir šiokios dienos buvo ne
galima tinkamai pasirengti. Ta
čiau toje demonstracijoje Lie
tuvių jaunimo būrelis greito
mis sukviestas, labai puikiai 
pasirodė ir išdidžiai nešė Lie
tuvos vėliavą prie visų kitų 
vėliavų. Kitų net didelių tau
tų toje demonstracijoje daly
vavo tik po du ar panašiai as
menis, nešini vėliavas, o nusų 
Lietuvių susidarė apie 15 as
menų: 13 Lietuvaičių tautiš
kuose rūbuose ir pora vyrų, kas 
darė labai malonų įspūdį.

Musų Lietuvaitėms x už tokį 
pasidarbavimą priklauso nuo
širdus ačiū.

Jonas Brazauskas 
Lietuviu Skyriaus vadas.

Iš Lietuvos ir Italijos lankė
si ponia Carneckienėį Lietuvos 
Ministerio Čarneckio Italijoje 
žmona, kuri atvažiavo j Ameri
ką trumpam laikui pasisvečiuo
ti. Apsilankė Clevelando Pa
rodoje ir Lietuvių kaimelyje.

Iš Niagara Falls, N. Y., lan
kėsi A. Gutauskas su žmona ir 
duktere. Apsilankė “Dirvos” 
redakcijoje, atsinaujino savo ir 
savo kaimyno “Dirvą”; aplan
kė Lietuvių Darželį, pamatė Di
džiųjų Ežerų Parodą ir plačiai 
Clevelanda. Viešėjo pas Čes
nius, šalčius ir kitus.

S. N. Petraitis, iš Polithania 
State Banko, Pittsburghe, važi
nėjo Clevelande, praleido čia 
porą dienų.

Antanas Kundrotas su žmo
na ir sūnum išvažiavo automo
biliu pasivažinėti iki Niagara 
Falls, per Kanadą aplink eže
rą, ir gryš per Detroitą.

A. Grigienė praeitą penkta
dienį išvažiavo į Philadelphia, 
pasiviešėti pas savo dukterį įr 
žentą, Dr. Klimą.

Blanche šerkšnis išvažiavo į 
New Jersey ir New Yorko apie- 
linkę pasisvečiuoti. •

Mrs. A. Shukwit, iš Duryea, 
Pa., su savo duktere Adele vie
šėjo pas A. Miliauskus, 603 E. 
97 St., ir išvažiavo toliau į va
karines valstijas.

K. Miliauskienė, Adelaide Mi
liauskaitė, pp. Nemoniai ir Ma- 
gilai buvo apsilankę Youngs- 
towne pas Kum K. Petreikį, ku
ris paskirtas ten Lietuvių pa
rapijos klebonu. Iki šiol jis 
buvo prie šv. Jurgio parapijos 
klebono padėjėju Clevelande.

DIVORSAI CLEVELANDE '
Clevelande vedusių persisky

rimų išeina po 80 į savaitę.
Per metus laiko iki šių metų 

Birželio 30 dienos buvo paduo
ta 4,117 persiskyrimo reikala
vimų. Persiskyrimų didumoje 
jieško žmonos, vyrai pusiau 
mažiau tesikreipia į teismą jie- 
škoti atsiskyrimo.

A S the buzzing of the pesky 
flies, gave way to the biting 

of the still peskier mosquitoes, and 
the monotonous chirping of the big 
black cricket slowly grew louder, 
so also did the merriment and activ
ity of the folks at Basta’s Grove 
lessen but to a few frantic cries 
for Mary or Johnnie to hurry, be
cause it was time to leave.

The older folks undoubtedly went 
directly home, lingering perhaps a 
few minutes to bid goodby to an 
old acquaiptance . . the young
people also started homeward, even 
tho it probably took four dr five 
times longer to say goodby to their Į 
old and new acquaintances. (If 
you get what I mean.) In any 
event — old and young, both had 
the same mental attitude . .
“A wonderful time.”

Indeed it was a most enjoyable 
picnic, one of the best thus far this 
year, and most successful in many 
years for the parish; socially, finan
cially, yea even religiously.

A RINGER —
“Close” to a home run in base

ball, still doesn’t make it a homer, 
“close” to a full house in a card 
game doesn’t count either, but in 
horeshoes it does. With this know
ledge, Peter Cherniss, Cleveland boy 
studying for the priesthood at In
diana College, chooses this game, 
doing a right smart job of it at 
that. Say Peter, next time you’re 
at a picnic and want a good part
ner at horsehoes, let me know — 
I won’t resent sharing some of 
those admiring lassies with you.

HURRAH FOR CHET —
Previously mentioning that this 

picnic was a la - grand success, I 
failed to mention why/ The natural 
factor of course was ideal weather. 
The business factor was the enter
tainment committee, but too their 
have been committees before, when 
the affairs have been much less1 
successful. What I mean is, the 
untiring efforts, push and plugging 
of Chester Zuris, deputy county 
treasurer was accountable for the 
greater portion of the splendid work
ing of the entire picnic.

CONTENTED —
During the course of the day I 

chanced to meet Father Sofranec, 
newly appointed assistant at St. 
George’s. Besides being pleasant 
and intelligent to speak to, Father 
Sofranec is very sport-minded. If 
he has just a little of his own way, 
this parish will soon become a lead
er in the field of tennis, basketball, 
etc., among the parocial schools. 
Incidentally Father certainly does 
enjoy his pipe, so much in fact, 
that he appears to be chewing it.

ALL IN A GIST —
Father Valencius from Pittsburgh 

(I think), was at the picnic, while 
visiting his sister who is a nun at 
St. George. Possessing the quality 
of geniality, and appearing to be 
a he-man ‘cept he drinks pop, Father 
Vai, made a beeg hit with the par
ishioners.

What was Pete Skukas doing at 
or around the bar all day? Ele
mentary, my dears, says he . . . 
that’s where you meet everybody 
soonah or lateah. Well that’s one 
way of explaining nicely, eh what.

ODDS *N ENDS
GLORY BE —

My little — I mean our little 
girl friend, done went off and got 
herself engaged. She's aflashing 
the ring and everythin’ so it must 
be the truff. Who? Oh, Patsy 
Stankevičius the lucky kid, to Vic 
Gudzunas, the lucky stiff, just a 
second I’m repeating myself, they 
both can’t be lucky, well, maybe 
they can — to make it complete 
we’ll wish them both loads of luck.

SWING IT —
Without bands playing and minus 

confetti Cleveland welcomes the 
news that Peter Luiza (the four 
Marx Brothers of local Lithuanian 
comedians) is back home, and this 
time to stay. Yessir, the man who 
is a clowning entertainer, must also 
be a-something-to-crow-about work
er, realizing his old employers prac
tically begged him back to his old 
job, with a few trimmings and at 
a different figure or figures. To
ledo was kinda daid anyhow, eh 
Petras ?

MY PLEASURE —
And it really was a pleasure to 

finally meet-up with a relative of 
Mr. Karpius. This one being his 
sister, Mrs. Mary Grisko, of Provi
dence, R. I. About the same stature 
as brolis Kazys, just as,' nervous, 
only she beats K. S., as a conversa
tionalist (if you succeed in getting 
her interested).

FIRST LITHUANIAN DICTIONARY
It is expected that the first vol

ume of the first really exhaustive 
large-scale dictionary of the Lith
uanian language will be published 
early in the New Year. There will 
be at least four volumes in all, 
and a supplementary volume. Work 
on the compilation of the dictionary 
began in 1931, under the editor
ship of Professor Balčikonis, who 
is- being helped by other philolo
gists. The dictionary will contain 
only Lithuanian words, with care
ful indication of the accent, into
nation (priegaide), etc. All of the 
words are explained with other like 
words and characteristic sentences. 
International words and place-names 
are omitted.- The dictionary is be
ing printed in the orthography ela
borated by the late Professor Jab
lonskis.

The Vincent Greičius family was 
represented from the eldest to the 
youngest. I also noticed Vincent, 
Jr. came with a guri, uh huh, Adele 
Sutkus, if I’m not mistaken.

LITHUANIAN GLIDING RECORD
The Lithuanian pilot, Major Py

ragius, Director of the Gliding School 
at Nida, who is well known for his 
performances in the domain of glid
ing, has established a record which 
deserves appreciation beyond the 
boundaries of Lithuania. Major Py
ragius took the air in his glider on 
May 16 at 4 p.m. 'and remained 
aloft until 2 p.m. on the. following 
day, or 22 hours 36 minutes. As 
the result of this exploit, Lithuania 
has won the third place among 
countries of the world that have 
created gliding records. The first 
place is held by the U.S.S.R.: the 
second by Germany; and the third 
now by Lithuania. Last year Major 
Pyragius succeeded in keeping his 
glider in the air for twelve hours, 
so that he has now bettered his 
own record by 10 hours 36 minuts.

— Elta Service.

Į AUKI A PREZIDENTO
Kaip išrodo, Clevelande atsi

lankys Prezidentas Roosevelt. 
Jį kviečia į Clevelanda Ameri
kos Legijonieriai, kurie laikys 
savo konvenciją Rugsėjo mėne
sį. Be to, Prezidentas Roose
velt žada kalbėti kitose trijose 
vietose Ohio valstijoje. Mat, 
ateina rinkimai.

TRYS MILIJONAI KELIAMS
Šymet Clevelando mieste h- 

apielinkėje kelių taisymui ir 
gerinimui bus praleista arti 3 
milijonai dolarių.

PIKNIKAS
Rengia Dr. Vinco Kudirkos Draugija

Sekm. Rugp.-August 2 d.
ŽAIBAS UŽMUŠĖ

Pirmadienį laike žaibų ir per
kūnijos, laike darbo paežeryje 
buvo žaibo užtrenktas vienas 
viešų darbi] darbininkas.

MACHUTOS FARMOJE
Prie Green Road Pradžia 1 vai. dienos
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I I. S AMAS JEWEERY Į 
E 6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada = 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- 5 
miausia kreipkitės į musų krautuvę. = 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių 2 
reikmenų. Taipgi esu specialistas = 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir S 

— akiniu. Viskas žemomis kainomis. E
E VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
E KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. |
"iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiii::

Gerbiamieji! Dr. Vinco Kudirkos Draugija pa
siryžo pastatyti Clevelando Lietuvių Kultūrinia
me Darželyje paminklą didžiam Lietuvių tautos 
budintojui, švietėjui ir Lietuvos Himno tėvui. Į 
pikniką privalo atsilankyti kiekvienas tikras Lie
tuvis. Rengktės, kvieskit savo draugus, ir jūsų 
prisidėjimu ir parama neužilgo Clevelande išaugs 
dar vieo musų Tautos Didžio Vyro paminklas.

Įžanga 25c* Vaikams nemokamai
Šokiams gros Jono Apanaičio Orkestras Dr. V. Kudirka

DIRVA PLANS PROGRAM 
AT

GREAT LAKES EXPO
All you Lithuanians and your friends' 
who are planning to visit the Great 
Lakes Exposition, in Cleveland this 
year—please take notice. At this 
glorious exposition there are a num
ber of acres devoted to foreign 
nationalities, known as “The Streets 
of the World”.

Naturally you will be desirous of 
visiting this section, but if at all 
possible postpone it. Postpone it 
until Saturday, August 22nd. On 
this day your Cleveland Lithuanian 
newspaper, “Dirva”, will sponsor an 
entertainment in the “Streets of 
the World”. An entertainment which 
will make it doublely worth your 
while to postpone your intended vis
it.

As all other foreign groups are 
sponsoring shows and programs of 
some sort, so too, will the Lithuan
ians be treated to at least one even
ing of fatherland tunes and melo
dies. There is no additional charge 
for this entertainment, it is all in
cluded in your admission to the 
“Streets of the World”.

Free admittance to entrants! If 
you are desirous of partaking or 
taking part in this event you are 
cordially invited, just drop a line 
or better still come to our office, 
6820 Superior, and state your pos
sibilities.

The program will be comprised of 
singing, dancing, novelty acts, etc. 
Incidentally, you out-of-towners who 
are planning to come to Cleveland 
for the formal opening of the Cultur
al Garden, on Sunday, Aug. 23rd, 
make it a week-end stay and visit 
the Exposition.

KUDIRKOS PICNIC
On Sunday, August 2nd the Dr. 

Vinco Kudirkos Club, is sponsoring 
a picnic, at Machutos Farm. The 
proceeds of this affair, will be con
tributed to Dr. Kudirkos section of 
the Cleveland Cultural Garden.

Music will be furnished by. Johnny 
A ponaitis’ Orchestra — admission 
will be just 25c.

TRAVELING
After sojourning at the home of 

Mr. and Mrs. A. Meliskey, 603 E. 
97th St. Miss Adele Shukwit, Phy
sical supervisor of Public Schools 
in Duryea, Pennsylvania, with her 
aunt Mrs. A. Shukwit, left and are 
motoring on to Chicago, Detroit, 
Racine and Kenosha, Wisconsin.

TO YOUNGSTOWN
Mr. and Mrs. Steve Nemonis- and 

Mr. & Mrs. Thomas Magilia togeth
er with Mrs. K. Miliauskiene and 
daughter Adelaide motored to the 
city of Youngstown, O., on Sunday, 
July 26th. The purpose of the visit 
was to see Rev. Father K. Petreikis, 
who is pastor of St. Francis Catho
lic Church of this city.

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

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

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 
“TAUTA”

ir laikraščių iš Lietuvos 
pavieniais numeriais.

A. VIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALENE IR VALGYKXA
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

Į DELLA C. JAKUBS I 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 
= kambarius leidžiame dykai. E
į I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit E
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E
E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =

gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
Ę Lithuanian Funeral Home =
E 6G21 Edna Avenue ENdicott 1763 =
-n.nllllllUlltllllllll IIIIIIHIIIIlllllllll*MI'aillllllllllllllllllllllllllllllFlllllilllllli:illlll»^

Naudokitės Proga!
MUSU DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Reiškia didesni sutaupymą negu kitados kada
VILNONĖS MAUDYMUISI 

KELNAITĖS — 97c 
Vyrams ir vaikinams

SKALBIAMOS KELINĖS 1.59 
Baltos ir margos — ir nukš.’

VASARINĖS KEPURĖS 19c 
Vyrams ir vaikinams

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 97c 
Visų stilių ir pavidalų

POLO MARŠKINIAI ... 89c
Tai ko jus labiausia norit

2 už $1.75
GRAŽIOS KOJINĖS 19c

Margos ir tamsių spalvų
3 už 50c

Krautuvės atdara kas vakaras iki 8 valahdos

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

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

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimą.

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

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS | 
. Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pi» 4*! 
> tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- I; 
į šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi - Į> 
5 miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). ;! 
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate ;! 
į ir Apdraudos Agentūra

4 P. P. M U LIOLIS
% 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 5
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