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Ispanijos Naminis Karas
Graso Europos Taikai

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŠEŠI ŽUVO GELBĖDAMI 
TRIS

Duqiioin, Ill. — šeši ang
liakasiai norėdami išgelbėt 
iš dujomis apimtos anglia- 
kasyklos tris apalpusius sa
vo draugus, patys apalpo ir 
mirė kartu su tais trimis. 
Taip sutiko mirtį 9 darbi
ninkai.

Sterling, Ill. — Po trijų 
savaičių streiko, Northern 
Barb Wire Co. darbininkai 
sugryžo dirbti. Streikavo 
800 iš apie 1,500 darbinin
kų. Darbininkai prisirašė 
prie unijos, kam kompanija 
prieštaravo. Iškovota 10 
nuoš. daugiau mokesties, ir 
kompanija sutiko priimti į 
darbą streikerius be skirtu
mo.

šeši darbininkai teisiami 
už streiko žudystę. Ports
mouth, O. — šeši darbinin
kai Wheeling Steel korpo
racijos apkaltinti pirmo ir 
antro laipsnio žudystėje są
ryšyje su nušovimu laike 
streiko riaušių Birželio 23 
d. vieno tos kompanijos 
dirbtuvės sargo. Tie šeši 
darbininkai laikyta kalėji
me iki teismo.

Boi-šaukia kariumenę.
se, Idaho. — Sustreikavus 
miško darbininkams, kilo 
riaušės tarp streikerių ir 
streiklaužių, kame įvyko ir 
susišaudymu. Gubernato
rius pasiuntė į streiko vie
tą valstijos kariumenę.

Muštynė. Canandaigua, 
N. Y. — Miller Corset Co. 
sustreikavo merginos darbi
ninkės, kuomet atvykus iš 
New Yorko unijos organi
zatorė pradėjo rašyti jas Į 
uniją ir reikalauti daugiau, 
užmokesnio.

Riaušės kilo kuomet dir- 
btuvėn buvo bandoma įvež
ti streiklaužes. Jų autobu
sas apmėtytas akmenimis, 
išdaužyta langai. Policija 
areštavo 29 merginas.

Clevelando bravorų dar
bininkai galiau sulaukė pa
sekmių ilgų derybų savo 
unijos atstovų su bravoru 
savininkais. 900 unijistų 
ir jų padėjėjų gavo mokes- 
ties padidinimą. Jiems bus 
mokama po $3.00 į savaitę 

* daugiau.

Roma, — Pranešimai iš 
Rytų Afrikos sako jog ten 
Birželio mėn. mirė 50 dar
bininkų. Viso nuo 1935 m. 
pradžios iki dabar ten mi
rė 505 darbininkai,

PASAULINĖ OLYM
PIADA BERLINE

ETIpPAI SUPA SOS
TINE IR DESSYE

VALSTYBS VIENOS PRITARIA VALDŽIAI, 
KITOS SUKILĖLIAMS - IR PERSERGST1 

VIENOS KITAS “NEKIŠTI TEN NAGU”

Paryžius. — Prancūzijos 
socialistų vyriausybė grasi
na kitoms Europos šalims 
nesikišti į Ispanijos vidaus 
karo reikalus. Jeigu kuri 
nors valstybė imtų gelbėti 
Ispanams tautininkams nu
galėti raudonojo fronto vy
riausybę, Prancūzijos vy
riausybė stos Į pagalbą kai
riesiems.

Tą savo grasinimą Pran
cūzijos vyriausybė parėmė 
pasiųsdama prie Ispanijos 
sienos savo karišku lėktu
vus.

šeši lėktuvai, kurie pasių
sta Ispanijos pasienin, esą 
buvę užsakyti Lietuvos val
džios Prancūzų dirbtuvėse, 

ius juos

KAIRIEJI UŽGBRIE-
BIA, VISKĄ

bet Lietuva atsisaki 
imti.

vy- 
kad 
Eu- 
val-

rupi

Sovietų Rusija susirupi- 
nus gelbėjimu Ispanų 
riausybei, nes turi vilti 
kairieji laimėję Įsteigs 
ropoję antrą sovietų 
džią.

Vokietijai ir Italijai
kad laimėtų tautininkai.

Pereitą savaitę ištiko ne
laimė kelis Italijos lėktuvus 
gabenusius Ispanijos suki
lėliams ginklų.

šiose dienose prie Ispani
jos pakraščio Afrikoje su
stojo du Vokietijos karo lai
vai. Vokiečiai sako laikysis 
neutrališkai, bet viską pa
lieka Rusijos nuožiūrai: jei 
Rusija negelbės raudonojo 
fronto vyriausybei tai ir 
Vokiečiai nesikiš.

Anglija sutinka nesikišti 
Į Ispanijos civili karą ir no
ri kad nesikištų Rusija ir 
Italija.

Prancūzai sako, jeigu Eu
ropos šalys neduos Ispa
nams karo Įnagių ir jokios 
pagalbos, naminis karas il
gai nesitęs.

Maskva. — Rusijoje su 
didžiausiu entuziazmu lai
komos demonstracijos, ku
riose reiškiama padrąsini
mai ir siunčiama sveikini
mai Ispanų kairiųjų val
džiai kad ji laikytųsi prieš 
“fašistus”.

Plieno darbai pradėjo dar 
geriau eiti. Liepos mėnuo 
plieno ir geležies industri
joje užsibaigė su daug pa
likusių užsakymų Rugpjū
čio mėnesiui.

Rugpjūčio pradžioje plie
no darbai bendrai ėjo su 71 
nuoš. normalio. Taip buvo 
tiktai 1929 metais, nes per
nai plieno darbai judėjo tik 
apie 39 nuoš.

Madridas. — Kairiųjų vy- 
rieusyhė Ispanijoje užgrobė 
vienuolynus visose šalies da
lyse ir paėmė Į savo žinią 
visus jų turtus.

I Toliau, vyriausybė užėmė 
: Į savo kontrolę visas Ispani
jos elektros gamyklas ir tū
las kitas industrijas.

Visi aristokratų klubai, 
didžiūnų rūmai ir laikraš
čiai ten kur raudonieji šei
mininkauja paimta į jų ran
kas. /

Sukilėliai turi užėmę ke
lis svarbius centrus, iš ku
rių skelbia visai šaliai dek
retus ir pranešinėja savo 
laimėjimus. Tam naudoja 
ten esančias radio stotis.

Madrido vyriausybe pra
nešė kad vienoje vietoje kal
nuose jos kariumenė sumu
šė sukilėlius.

Sukilėliai praneša per ra
dio iš Burgos kad jų kariu
menė pažengė pirmyn visaip 
frontais, padarydama dide
lius nuostolius valdžios ei
lėse.

Berlinas. — Rugpjūčio 1 
d. didelėmis iškilmėmis čia 
prasidėjo pasaulinė sporto 
Olympiada, Į kurią suvažia
vo įvairių rūšių atletų iš di
dumos valstybių. Apskai
čiuota kad atstovaujamos 
50 valstybių. *

Atidarymo dieną susirin
ko apie 105,000 žmonių, di
dumoje Vokiečių, pažiūrėti.

Olympiadai pastatydinta 
netoli Berlino veik naujas 
miestas: sportininkams bu
tai, stadionas ir visos reik
menys.

Atidarymo ceremonijose, 
kuriose dalyvavo ii- Hitle
ris, pro jį ir pro Vokietijos 
vėliavą marguodami paski
rti valstybių sportininkai, 
vieni palenkė savo šalių vė
liavas į Hitlerio pusę. kiti 
ne. Nepalenkė Amerikos. 
Bulgarijos, Islandijos ir In
dijos vėliavų nešėjai.

Pirmas keturias dienas 
Olympiadoje pirmenybę tu
rėjo Amerika, ypač atsižy
mėjo negras Jesse Owens iš 
Ohio, universiteto studen
tas. Jis paėmė pirmą garbe 
bėgime ir aukštai šokime.

Kuomet Amerikos negrai 
pradėjo nugalėti Vokiečius, 
vienu tarpu Hitleris net pa
bėgo iš stadiono kad nerei
ktų atiduoti negrui pagar
ba. Hitleris tikėjo kad jo 
Vokiečių niekas neviršys." 

Kita Olympiada nutarta 
laikyti Japonijoje 1940 me
tais. Olympiados įvesta 44 
metai atgal, pasekant seno
vėje Graikijoje rengtas to
kias jaunimo sporto šven
tes, kuomet būdavo susiren- , 
karna prie Olympus kaino.

Port Said, Egiptas. —Čia 
gauta žinių kad Etiopijos 
likusioji kariumenė, susiri
kiavus išnaujo, supa aplink 
savo sostinę Addis Ababą. 
kuria Italai užvaldė. Italų 
okupacinė kariumenė nuo
lat Etiopų užpuldinėjama 
prie Dessve gelžkelio.

Etiopai buvo užpuolę Ad
dis Abahą ir pereitą savai
tę, bet buvo atmušti po 36 
valandų kovos.

Italai sušaudė Etiopietį 
vyskupą sostinėje, apkalti
nę jį gelbėjime savo vien
taučiams prieš Italus.

Pirmiesniam sostinės už
puolime Etiopai neteko i 
500 vyrų.

17 SVARŲ GRYBAS '
Sydney, Australija. —Čia 

netoli Walchia grybautojai 
surado vieną grybą 
svėrė 17 svarų, buvo 
lių aukščio, 23 coliu 
kui. Iš tokio grybo 
vakarienę visa šeima 
nesuvalgė.

kuris 
11 co- 
aplin- 
tiirėjo 
ir dar

Kla-Naziai durnavoja.
genfurt, Autrija. — Čia su
sitarę keli nazių agentai 
pradėjo gaudyti tvytingujų 
šeimų šunis ir ant jų šonų, 
iškirpę plaukuose Hitlerio 
ženklą-svastiką, paleidinė- 
jo bėgti namon. Tuomi šu
nų savininkai pasipiktino.

JAU UŽMUŠTA APIE 
35,000 ŽMONIŲ

RENGIASI PERVEŽTI
AUKSĄ

JACK SHARKEY PRA
DĖJO TREINIRUOTIS 
New York. — Joe Louis 

ir Jack Sharkey (Žukaus
kas) pradėjo treiniruotis 
savo kumštynei Rugpjūčio 
18 d. Sharkey pasiskyrė 
vietą Orangeburg, N. Y., 
negras Louis apsibuvo prie 
Pompton Lakes, N. J.

Ūkininku Sąjungos Kalti 
ninku Bylos Sprendimas

Iš 46 Teisiamųjų 24 Nubausti, 3 del Įsisenėjimo 
Neapkaltinti ir 19 Išteisinta

Kaunas. — Kauno apy
gardos teisme Ūkininku Są
jungos ir jos ekonominių 
centrų veikėjų byla buvo 
svarstoma tris mėnesius ir 
6 dienas. Liepos 22 d. pa
skelbta sprendimas.

Lygiai 13 valandą (1 vai. 
dienos) nuolatiniai tos by
los teisėjai Vazbys (pirmi
ninkaujantis), Kavaliūnas 
ir Paulavičius išėjo į teis
mo salę skelbti sprendimo.

Pirmininkaujantis teisė
jas perskaitė sprendimą:

Dionizas Trimakas nu
baustas trejais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo, bet 
bausmė vienu ketvirtadaliu 
sumažinta ir lieka kalėti 
dveji metai ir trys mėne
siai.

Feliksas Mikšys ir Petras 
Josiukas nubausti po 6 mė
nesius paprasto 'kalėjimo, 
iet bausmė ketvirtadaliu 
sumažinta.

Kiti gavo įvairias baus
mes, po kelis mėnesius.

Viso bylos buvo iškeltos 
prieš 46 asmenis. Iš jų 24 
nubausti, trys del įsisenėji
mo neapkaltinti ir 19 ištei
sinta.

su už apie 16 milijonų litų. 
Pernai per tą 
eksportuota už 
nų litų.

Tat šymet į
kta svetimos valiutos 
milijonai litų daugiau.

pati laika buvo 
apie 10 mili.jo-

kraštą partrau- 
apie 6 
“L.A.”

PRANCŪZŲ IR 
BALTIJO DRAU

GINGUMAS

PA-’

DIDELI ŠIEMETINIAI 
“MAISTO” LAIMĖ

JIMAI

Kaunas. — Prancuzų-Lietu- 
vių draugija surengė švedų 
klube pietus pirmam draugijos 
pirmininkui, dabartiniam pre
kybos ministeriui Paul Bastid 
pagerbti. Pietus, kuriuose da
lyvavo visa eilė Baltijos vals
tybių draugų, praėjo labai 
drauginga nuotaika. Bastidas 
padėkojo už jam suteiktą gar
bę, pareikšdamas kad Prancū
ziją ir Baltijos valstybes .jun
gia neperlaužiamas draugingu
mas. Baltijos valstybes Pran
cūzija vertinanti ne pagal jų 
gyvento jų skaičių bet pagal j u 
aukštas dvasines ii- etiškas 
vertybes. Prancūzija niekuo
met neapgailestrivus savo poli
tikos, kurios ji laikėsi 1918 ir 
1919 metais, Baltijos pakraš
čiuose saugodama Baltijos val
stybių nepriklausomybę.

Prieš ineidamas Į Blumo vy
riausybę Bastidas buvo atsto
vų rūmų užsienio komisijos pir
mininku. “L.A.”

Madridas. — Raudonasis 
kryžius praneša kad užmuš
tų abiejose pusėse šiame Is
panijos naminiame kare jau 
esą apie 35,000, sužeistų gi 
arti 100,000 žmonių.

Iš Ispanų Morokkto teri
torijos Afrikoje skelbiama 
kad ten yra paruošta didelė 
kariumenė užpuolimui so«- 
tinės Madrido.

Sukilėliai sakoma uždėjo 
didelę kontribuciją Žydams, 
nes reikia pinigų karo ve
dimui. ,

Madride kairėj i valdžia 
pradėjo areštuoti sau neiš
tikimus nužvelgtus asmenis 
pavadinant juos fašistais ir 
karaliaus šalininkais..

Washington. — Vyriau
sybė pasiryžus pradėti per
gabenti savo iždo auksą iš 
čia į naujai išrengtus rū
sius kalnuose prie Fort 
Knox, Ky.

Aukso išvežimas bus at
liekama didžiausiu atsargu
mu ir apsauga. Aukso tu
rima už daugiau 10,500,000,- 
000 dol. Sveria 6,000 tonų.' 
Vežimui reikės nemažiau 
15 šarvuotų vagonų.

Ta aukso saugojimo tvir
tovė įrengta už $600,000, 
yra dviejų aukštų, su dau
gybe klaikių perėjimų ii' 
įtaisyta kad gali būti už- 
tvindinta iš dviejų apsupan
čią kanalų, atsitikime ko
kio blogo.

LAVONAS SKRYNIOJE
Brooklyn, N. Y. — Tuš

čiame žemės sklype rastas 
skrynioje sugrustas lavonas 
Williamo Hessler, 31 metų 
amžiaus, kuris policijai bu
vo žinomas savo pasikėsi
nimais 
pinigų.
badytas daugelyje vietų.

Tokiu pat budu ir toj pat 
vietoj rasta nužudytas ke
turi metai atgal John Baz- 
zano. Tos žudystės polici
ja nepajiegė išaiškinti.

išgauti iš žmonių
Jo kūnas buvo su-

DUKTĖ UŽMUŠĖ SAVO 
MOTINĄ

Bayonne, N. J. — Suimta 
17 mergaitė ir jos vaikinas, 
kuriedu vienas kitam pri
gerėdami kirviu užmušė 
tos merginos motiną. Vai
kinas už kaklo pagriebęs ir 
užspaudęs motinai burna 
laikė, o duktė kirviu daužė 
jai galvą. Motina, 47 metų 
amžiaus, “prasikalto” atsi
sakydama skubomis patai
syti jiedviem valgyt sulyg 
dukters įsakymo, nes jiedu 
skubėjo eiti lošti tennis.

Suv. Valstijų Prezidentas 
Roosevelt, užbaigęs savo 
atostogas Maine valstijos 
vandenuose, gryždamas pa
darė vizitą Kanados val
džiai, apsilankydamas Que
bec mieste. Tai pirmutinis 
Suv. Valstijų prezidentas 
padaręs vizitą Kanados 
neral-gubernatoriui.

ge-

ka-Nusižudė ant žmonos 
po. Chattanooga, Tenn. — 
Apsilankęs prie žmonos ka
po, nusišovė Charles Gurkė 
iš Chicagos.

DIKTATURA GRAIKI
JOJE

Atėnai, Graikija. — Pre
mjeras Jonas Metaxas Rug
pjūčio 5 d. paskelbė Grai
kijoje diktatūrą po globa 
karaliaus Jurgio II.
xas paleido Graikijos seimą 
ir paskelbė karo stovį, kuo
met komunistai apšaukė 
generalinį streiką.

Meta-

Tai tau ubagas. Whee
ling, W. Va. — Pilietis El- 
mes Oliver, 50 metų amž., 
eidamas gatve sutiko nu
skurusi vyrą, kuris papra
šė dešimtuko “puodukui ka
vos’. Oliver neturėjo smul
kių, tik $5, kurią ištraukęs 
parodė. Nepažystamas pei
liu smogė tam žmogui ir 
griebęs jo penkinę pabėgo.

Kaunas. — “Maisto” pirmi
ninkas J. Tallat-Kelpša pain
formavo spaudą apie šių metų 
penkių mėnesių “Maisto” vei
kimo pasekmes.

Viso per pirmus šių metų 
penkis mėnesius “Maistas” sa
vo fabrikuose iš ūkininkų su
pirko 184,034 bekonines kiaules 
ir 25,360 lašininių kiaulių.

Pernai per tą patį laiką bu
vo supirkta 148,506 bekonirės 
kiaulės ir 32,558 lašininės. Tat 
šymet supirkta net 28,330 kiau
lių daugiau negu pernai.

Kitų gyvulių pernai “Mais
tas” per penkis mėnesius buvo 
supirkęs: raguočių 1,190, ver
šių 511, drauge 1,759. šymet 
viso tų gyvulių per tą pati lai
ką supirkta 4,875, būtent: ra
guočių 1,843, veršių 3,032.

Taigi kitų gyvulių — raguo
čių ir veršių — supirkimas šy
met yra padidėjęs 
tus.

Paukščių šymet 
mėnesius supirkta
nai gi 844; triušių šymet — 
14,780, o pernai 3,783.

Viso labo visų mėsiškų ga
minių drauge per penkis mė
nesius šymet eksportuota 13,- 
421,318 kilogramų, o pernai 
tuo pat laiku 9,399,619 kilogr.

Gyvų gyvulių šymet ekspor
tuota per 1,500,000 kilogramų.

Ypač yra labai daug padidė
ję lydytų kiaulių taukų ir įvai
rių konservų eksportai. Lydy
tų kiaulių taukų šymet ekspor
tuota net per 75 kartus dau
giau, o įvairių konservų apie 4 
kartus daugiau.

Viso šymet per pirmus pen
kis mėnesius, eksportuota mė-

PARENGTA 1,100,000 
LITŲ SUMAI VIEŠŲ 

DARBŲ PLANAS

miesto savivaldybei 
darbams vykdyti iki 
galo paskirta 254,000 
tos sumos numatyta

keturis kar-

per penkis
5,088, per-

Laukuose 
metrų ak-

Kaunas. — Vidaus reikalų 
ministerija parengė antro šių 
metų pusmečio viešų darbų pla
ną ir jį patiekė Minister)ų Ka
binetui užtvirtinti.

Antro pusmečio plane Įvyk
dymas atsieitų 1,100,000 litų.

Ikšiol viešųjų darbų planai 
buvo rengiami metams, bet il
gesnė praktika parodė kad vie
šuosius darbus tenka vykdyti 
ne tik rudens, žiemos ir pava
sario, bet ir vasaros sezonais.

Kauno 
viešiems 
šių metų 
litų. Iš
atlikti šie darbai:

Akmens darbai: 
surinkti apie 10,000 
menų, pristatyti į geležinkelio
stoti, sukrauti į vagonus, Kau
no stotyje iškrauti ir nugaben
ti į tašv'klą. Tam tikslui ski
riama 90,000 litų.

Kauno gatvių grindimo dar
bams skįrta 29,000 lt. Darbas 
bus atliktas viršminėtais ak- 
menais.

Kiti darbai bus atliekama Ne
ries ir Nemuno krantų pylimų 
įrengimui, apsaugoti miestą nuo 
Nemuno ir Neries potvinių.

Šią vasarą Kaune yra sure
gistruota apie 100 asmenų iš 
paprastųjų darbininkų, kuriems 
reikalinga duoti darbo. Anie 
tiek juodadarbių darbininkų 
yra likę be darbo, visiems ki
tiems gavus darbo prie staty
bos ir kitų sezoninių darbų.

“L.A.’’- — _  . w flra



PITTSBURGH
Plieno Darbininkai Prie

šingi Dirbti Viršlaikį 
Pittsburgho srityje plieno ir 

geležies išdirbystės, susitarti- ( 
sios apraminti darbininkus kad 
neskubintų stoti i bendrą plie-' 
no ir geležies uniją. įvedė virš
laikio darbą ir pusantro tiek 
mokesties už dirbintą virš nu
statytų darbo savaitės valan
dų.

Keliose tose išdirbystėse dar
bininkai per savo atstovybę iš
nešė rezoliucijas pareiš'kiančias 
jog nesidžiaugia tokiu darbda
vių geraširdingumu.

Tuose darbininkų pareiški
muose pasakyta kad toks mo
kėjimas tik pabrangins darbi
ninkų pragyvenimą ir jokios 
kitos naudos neduos; kad tas 
padaryta be darbininkų atsto
vybės žinios. Vietoje to, kaip 
kur darbininkai reikalauja tie
sioginio pakėlimo mokesties 15 
nuošimčių.

Plieno Darbininkų Organiza
vimo Komitetas, per savo pir
mininką Philip Murray pareiš
kia kad darbininkams besior
ganizuojant jau šis-tas laimėta 
be jokios kovos: beveik visoje 
šalyje plieno darbininkams su
teikta atostogos su apmokėji
mu, ir siūloma pusantro tiek 
mokėti už viršlaikio darbą.

Darbininkai rūpinasi iškovo
ti trumpesnės darbo savaitės 
plieno industrijoje — dabar tu
ri dirbti 48 valandas, vietoje 
kaip turėtų būti 40 valandų.

AUKSAS, SIDABRAS PENN- 
SYLVANIJOJE

Harrisburg, Pa. — Lebanon 
apskrityje, netoli nuo Harris- 
burgo, Cornwall rudos kasyklo
se randama aukso, sidabro ir 
vario.

1929 metais, kuomet buvo iš-- 
kasta daugiausia, buvo paga-' 
minta 3,500,000 svarų vario, 
826 uncijos aukso ir 5972 un
cijos sidabro.

UŽMUŠTI Už 5 MINUTŲ PO 
ŠLIUBO

Sturgion, Pa., gyventojas, 
Jacob Cwiakala, 47 m. amžiaus, 
apsivedė su 45 metų amžiaus 
nuotaka Bugler miestelyje, ir 
išėję iš bažnyčios susikabinę.' 
sėdo Į savo automobili važiuoti . 
sau. Už penkių minutų jų au
tomobilis susimušė su troku ir 
jaunikis vietoje užmuštas, o 
jaunoji mirė ligoninėje kelios 
valandos vėliau. Automobili 
valdė moteries sūnūs iš pirmes- 
nio vyro. Jos pirmas vyras bu
vo užmuštas automobilio nelai
mėjo virš pusantro meto atgal. 
Simus išliko gyvas, tik sutren
ktas.

LEWIS NENUSILEI
DŽIA DARBO FE

DERACIJAI

Angliakasių Unijos preziden
tas Lewis, kuris yra vadovas 
Indųstrialio Organizavimo ko
miteto, pareiškė kad jis aeuž- 
sileis Amerikos Darbo Federa
cijos veikiančiai tarybai :r va
rys savo darbą pirmyn. nesutinka, ypač laikraščiai ėda- pasiseks.

Angliakasių unija ir vienuo- si daug žiauriau negu šiaurės Taipgi buvo išduota raportai 
liko kitų unija esančių darbo Amerikos Lietuvių laikraščiai, musu “pažangiųjų” delegatų iš 
federacijoje, atsisako stoti tos Prie “Pietų Amerikos žinių” “demokratijos gynėjų kongre- 
tarybos teisman, kuri juos kai- susispietęs tautinis elementas,' so”. Susirinkime buvo matyti 
tina "kėlime maišto” savoje oi'- o “Argentinos Lietuvių Balsą” didumos nariu pasipiktinimas 
ganizacijoje. Tos 12 organiza- vadovauja K. N. Norkus, žino- del raudonųjų jau pirmiau ap- 
cijų bendrai turi 1,200,000 na- mas avanturistas, kuris už pra- rašyto sąmokslo nusiusti kuo
rui- sikaltimus pabėgo iš Lietuvos pos vardu delegatus į tą “kon-

Atsisakydami stoti tarybos ii- kuris ten Pietų Amerikoje, gresą”, todėl susirinkimas ne
teisimu ir nesutikdami pasidno- taipgi pridarė visokių meklio- norėjo nei jų raportų klausyti 
ti ai' nusileisti. Lewis ir jo pa- rysčių. šis laikraštis yra so- ntį priimti. Kai pradėjo jie 
dėjėjai sako savo kovą perkels cialistiškas. raportus duoti, ko ne visi na-,
į šio rudens Amerikos Darbo Tarp jų eina žiauri pjovynė riai išėjo laukan. Raportus iš- 
•Federacijos konvenciją. ir vieni kiti] “griekų” iškeldi- davę, jie patys juos ir priėmė.

Tos 12 unijų nežada itsimes- nėjimas. Norkui prikišama jo šnapsaitis Juozelis, mažai nu- 
ti iš darbo federacijos, tačiau visi nusižengimai Kaune. sumanydamas apie SLA. ir no-i 
nenori kad jas federacijos vir- Tautininkai ir katalikai labai j rodamas socialistams patarnau- 
šininkai varžytų. Federacija pasipiktino kuomet Lietuvos i ti. davė įnešimą kad kuopa ii' 
stoja už organizavimą tiktai' Ministeris J. Aukštuolis prade- toliau palaikytų ryšius su “de-j 
amatninkų, o Lewis ir visas jo jo palaikyti artimus ryšius su mokratijos gynėjų kongreso” 
komitetas dirba už suorganiza- socialistais, jie pasiuntė Lietu- išrinktu komitetu. Bet pažan- 
vimą didžiųjų industrijų viso- vos vyriausybei net prašvma gieji jam nepritarė ir tas įne- 
kių darbininkų. Lewis sako jie tokį vienpusišką minister] at-išimas atmesta. Tuo susirinki- 
dės visas pastangas suorgani- šaukti. Jį įtaria net bolševi- mas jr baigėsi.
zuoti 875,000 plieno, aųtomobi- kavime. * L. A.. Korespondentas.,

lių, gurno ir audirtyčių, darbi
ninkų j paskiras dideles kožnos 
industrijos unijas. Už šitas jų 
pastangas federacijos taryba 
pasiryžo juos net suspenduoti.

Lewis ir kiti jo rėmėjai at
laikę savo privatinį pasitarimą, 
pasiuntė Federacijos preziden
tui Green, aštrų laišką, kuria
me pareiškia jog atsisako sto
tie prieš federacijos tarybos 
teismą ir nepripažysta tarybai 
galės juos suspenduoti.

Tuo tarpu iš federacijos ei
na žinios kad jeigu bėgyje po
ros savaičių nebus susitaikyta 
tarp tų dviejų pusių, federaci
jos taryba balsuosianti už anų 
suspendavimą.

Rugp. 4 d. Federacijos tary
ba turėjo savo posėdi Washing
tone, kame nutarė duoti 30 die
nų laiko, kurių bėgyje Lewis ir 
jo sekėjai privalo susiprasti su 
Federacija. Po to žada imtis 
žygių prieš jų ir jo draugus.

ARGENTINA
BUENOS \1RES SULAUKĖ 

LIETUVOS ARTISTŲ
Argentinos Lietuviai pirmą 

kartą matė pas save Lietuvos 
dainos meno garsenybes — Ki
prą Petrauską, A. Sidabraitę- 
Petrauskienę, V. Jonuškaitę- 
Zaunienę, Petrą Oleką, Ipolitą 
Nauragį ir Juozą Mažeiką. Jie 
surengė Lietuviams dainų vi
karą Liepos 8 d., Mariano Mo
reno teatre.

Pietų Amerikos Lietuviai su
tiko juos neapsakomai džiaugs
mingai.

Pažymėtina tas kad Buenos 
Aires operoje- Colon dainavo vi
si penki viršminėti Lietuvos 
operos dainininkai (p. Petraus
kienė Į jų tarpą neineina. nes ji 
yra dramos artistė).

Colon opera yra viena iš ke
lių garsiausių operų pasaulyje. 
Toje operoje priima tik geriau
sius pasaulinius artistus. Mu
sui artistai pripažinta pažymiais 
ir jie dalyvavo perstatyme ke
leto operų. Kipras Petrauskas 
dainavo keletoje operų. Pet
ras Oleka priimtas į operos rė- 
žisorius. Per mėnesį laiko jam 
režisuojant pastatyta kelios 
operos. Jis ir dainavo “Faus
te” Mefistofelio rolę.

Lietuviams pašvęstame va
kare visi iš Kauno atvykusieji 
artistai pasidarbavo nemoka
mai. pelną atiduodami Lietu
viškoms mokykloms.

Argentinos, ypač Buenos Ai
res, Lietuviai jaučiasi labai di
deliais, nes vietiniai sostines 
laikraščiai turėjo daug rašymo 
apie Lietuvį imtiką Juozą Ko
marą iš š. Amerikos, ir tuoj su
laukė dar įžymesnių Lietuvių 
rautos atstovi! — operos daini
ninkų, apie kuriuos taip pat la
bai gausiai rašo.

Maža, jauna Lietuvos vals
tybė labai puikiai save užsire
komendavo šioje didelėje Pietų 
Amerikos respublikoje.

Iš Argentinos nekurie musų 
artistai nuvyko į Urugvajų, kur 
davė Montevideo Lietuviams 
koncertą.

NESUTIKIMAI. Buenos Ai
res Lietuviai taip savęs labai

WATERBURY, CT.
ŠIS-TAS Iš WATERBURIO 

PADANGĖS

Apie Waterbury yra keli dar
bštus Lietuviški farmeriai, ku
rie praktišku savo ūkininkavi
mu ilgą laiką tiek ukėse išsila
vino kad pralenkė net visus ki
tataučius, ir Lietuvių darbas 
ukėse duoda pelno. Ypatingai 
su žemvuogėmis šymet gražaus 
pinigo padarė ūkininkas Griš- 
kauskas. Jo nors ūkis neper- 
didžiausis, bet jis savo ūkinin
kavimu pralenkia net didelius 
ukius.

Waterburio apielinkėje ir pa
čiame mieste kaip kas susirgo 
nuo lietaus vandens, nes pasta
ru laiku pas mus gerokai pali
jo. Nors liga nepavojinga, bet 
visgi nemalonumas yra. Tat 
atsargiau gerkit lietaus vande
nį.

Bridgeport miestas gal bus 
viena veikliausia Lietuvių kolo
nija šioje valstijoje, bet Water
buris nepasiduoda, nors kaip 
kuo toli pasilikęs nuo savo kai
myninio miesto. Ir Ansonia 
pradėjo judintis, gal šymet ir 
didesnė bus Lietuvių veikla šio
je valstijoje.

Iš Waterburio į Cleveland© 
seimus buvo išvykę keli Lietu
viai atstovai, bet tik vienas Jo
nas Tareila yra stipriausias 
Lietuvystės reikaluose.

Lydietis.

BINGHAMTON, N, Y.

SLA. SEIMO RAPORTAI

SLA. 50-tos kuopos susirin
kimas įvyko Liepos 7 d., Lie- 
tuvių salėje. Susirinko nema
žas skaičius narių, nes daugelis 
įdomavo delegatų raportais iš 
SLA. seimo Clevelande; Rapor
tai buvo svarbus, nes p. Var- 
kulis ir p. Aimanas labai smul
kiai išdėstė visus seimo tari
mus. /š delegatu paaiškėjo 
kad seimas priėmė musų kuo
pos įnešimus, kur buvo reika
laujama kad nariams pašalpa 
butų mokama antru atveju, ir 
kad narys negalėdamas duoklių 
užsimokėti į Susivienijimą, bu
tų palaikomas prie organizaci
jos iš jo rezervo pirmiau sumo
kėtų duoklių. Mat. musų dele
gatai seime stovėjo už tai kas 
yra naudinga SLA. nariams, o 
ne už kokius socialistų ergelius. 
LTžtai delegatų raportai tapo 
priimta vienbalsiai.

Iš Šv. Jurgio parapijos bu
vo prisiųsta laiškas kviečiantis, 
kuopą prisidėti prie bendro mi-j 
liejimo Spalių 9 dienos. Tas 
mušit raudoniesiems nepatiko, 
nes J. M. Bučinskas buvo pra
dėjęs trukšmą kelti. Jis manė 
su bendrafrontininkais vėl pra-, 
vaiyti kad kuopa neprisidėtų, 
kaip jiems pasisekė padalyti 
pora metų atgal. Bet šį kartą 
nabagui nepavyko. Kuopa nu
tarė prisidėti prie Spalių 9-tos 
minėjimo ir išrinko į komitetą 
keturis atstovus. Bet kuomet 
rinkta atstovai, tas Bučinskas 
apsiėmė atstovu.... Matomai 
jis nori visas savo veidmainys
tes paslėpti ir dumti akis kuo
pos nariams, bet vargu jam tas

DETROIT
APSIVEDĖ. Liepos 24 d. 

Vytautas Smailis su p-le Mar- 
garieta Šimanskyte sudėjo pri
sieitą pas Kun. I. Boreišj amži
nai mylėtis, arba taip sakant 
suėjo į ženybinį gyvenimą. Tas 
atsitiko taip nejučiomis kad ne 

j tik jų draugai nežinojo jų to
kios didelės gyvenime permai
nos, bet nei korespondentas ne
suspėjo “suuosti”. Po sutuok
tuvių jaunavedžiai buvo išva- 

į žiavę keletui dienų į Ohio val- 
: stiją, praleisti “medaus mėnu- 
j lį”. Mes jiems nepavydime, 
priešingai, linkime geriausių 
pasekmių, bet kartu pareiškia
me kad nuo iškėlimo vestuvių 
neišsisuks, tą turės išpildyti, 
kaip to reikalauja Lietuviškas 
paprotis.

Iš SLA. 352 KP. SUSIRIN
KIMO. Rugpjūčio 2 d. atsibu
vo SLA. 352 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kuopa- nutarė su
rengti didelį pikniką Rugsėjo 
13 d., Mary Grove Parke, su 
visokiais įvairumais, apie ką 
sužinos Detroito Lietuviai iš 
plakatų ii- per radio.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas apie ištikusią audrą 
šiaurės Lietuvoje, kur žmonės 
labai nukentėjo. Tą klausimą 
iškėlė kuopos narys Juozas Kri- 
paitis, iš Ann Arbor, Mich., 
prisiųsdamas $2. Po apkalbė
jimo nutarta pasiųsti rezoliu
cija SLA. prezidentui Bagočiui 
kad jis padarytų viešą atsišau
kimą į SLA. kuopas, narius ir 
visus geros valios Lietuvius, 
prašant suteikti pagalbą sulyg 
išgalės, nuo audros nukentėjil
siems musų broliams.

K L A I DOS ATITAISYMAS. 
Pereitame “Dirvos” nr. mano 
korespondencijoje įsibriovė po
ra klaidų del “Dirvos” zeceric 
neatsargumo. Buvo pasakyta 
kad korespondentas su skulp
torium P. Rimša lankėsi pas p. 
Medonius ir skulptorius buvo 
apdovanotas monetomis. Tikre
nybėje burp lankytasi pas J. 
N. Medinį, 433 Margaret avė. 
Taipgi toj pačioj koresponden
cijoj pasakyta kad p. Rimša 
svečiamosi pas pp. Katkauskus, 
o turėjo būti pas pp. Kutkaus- 
kus, kurie užlaiko kafateriją 
ant kampo Fort ir 17 gatvių. 
P-s Kutkauskas yra Lietuvos 

NEPAPRASTAS

Ohio Lietuviai Farmeriai
Diena tuoj bus paskelbta

rytus iki Chardon Rd. (85), ir praVa 
esteli, važiuot tiesiog iki Montville, ten bus iškabinta ženklai

P. STANIONIO FARMOJ
Nuvažiavimas visai lengvas: Euclid Av 
žiavus Chardon mi

valstybės operos artisto Kat
kaus brolis. Korespondentas.

BALTIMORE, MD.
SĖKMINGAS “VIENYBĖS” 

PIKNIKAS
Liepos 26 d. Arion parke at

sibuvo gražus “Vienybės” pik
nikas. į kurį suvažiavo gražus 
būrelis svečių “Vienybės” rė
mėjų, kurie gražioj nuotaikoj 
linksminosi iki vėlybos nakties. 
Į pikniką buvo atvykę svečių ir 
iš kitų miestų: iš Philadelphi- 
jos J. Grinius su žmona ir vi
sa p. Valių šeima. Iš New Jer
sey Adv. Paulauskas su žmo
na. Iš Brooklyn© — “Vieny
bės” red. J. Tysliava, adm. V. 
Vaivadaitė, Vitalis Bukšnaitis. 
“Vienybės” jubilejaus karalai
tė Eugenija Vaitkiutė ir kele
tas kitų.

Prisiartinus vakarui, ir orui 
kiek atvėsus, prasidėjo pikni
ko programas, prakalbos. Kal
bėjo Adv. Paulauskas. V. Buk
šnaitis, Adv. Rastenis, Teisė
jas, V. F. Laukaitis ir J. Tys
liava. Visų kalbos buvo tauti
niai patriotinės, už ką publika 
nesigailėjo jiems plojimų. Vi
talis Bukšnaitis savo kalboj pa
brėžė kad jaunieji kurie Ame
rikoje gimę ir augę niekad ne
matę Lietuvos, tačiau Lietuvą 
laiko savo motina, o Ameriką 
tėvu. Jeigu kas pasirenka dar 
ir trečią močiaką Rusiją tai jo 
dalykas, tačiau tegul tie nepa
miršta kad tokiems Lietuvių 
tarpe nėra vietos ir negali bū
ti. Už tai p. Bukšnaitį publi
ka pagerbė gausiu plojimu.

Kaip pats piknikas atsibuvo 
gražioj nuotaikoj taip ir kal
bos buvo pasakytos tyrai pat
riotinės, kas publikai labai pa
tiko. Tik gaila kad pabaigoje 
tą taip gražią nuotaiką suga
dino savo netaktu programo 
vedėjas J. šliburis, kuris Balti- 
moriečiams nesuprantamu būdu 
pateko į tą vietą. Publika pa
sipiktinus jį taip sakant nu
švilpė nuo estrados, kas su
prantama padarė kiek nejnalo- 
iiumo ir svečiams iš kitų mie
stų.

Pasibaigus programui už va
landėlės pasigirdo Lietuviškos 
dainos aidai — ir visi gražiai 
linksminęsi iki galo, taip pik
niką užbaigė. P. P. Jaras.

Trumpos Pastabos apie! Viskį
Rašo Jonas Valaitis ' ' ,-

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brcpklyiį N. Y.- . , 
---- ------- ■’ ■ .. ’>

ISPANIJOJ
Ispanijos kairiųjų valdžia sa

vo valdomose dalyse uždarė vi
sas bažnyčias ir nusavino jų 
turtą, uždarė tikybinėms orga
nizacijoms priklausomas moky
klas ir jų turtus nusavino. Pla
ną įvykdė per 5 dienas.

Negalėdami sulaukti sukilė
lių puolimo Madrido, to miesto 
gynėjai pasiuntė 4,000 karei
vių į šiaurę, mėginti išprašyti 
sukilėlius iš tarpukalnių kelių. 
Kadangi jie Madridą apgulę 45 
mylias nuo miesto, ir bent lai
ku gali sunaikinti miestui van
dens rynas, tas valdžią surūpi
no. Sukilėliai kalnuose gerai 
ginkluoti, su Vokiečių ir Anglų 
šautuvais, turi 20 ginkluotų ka
ro orlaivių, 30 didelių patrankų, 
o vyrų yra 40,000 — tat laukia 
iki Madridas pasiduos. Ir vie
ni ir kiti laukia, ir atrodo, lau
kia pagalbos iš kitų valstybių.

O pagalba tokia: kairiųjų 
valdžiai gelbsti Prancūzijos ir 
Rusijos kairiosios valdžios; de
šiniųjų sukilėliams gelbsti Ita
lija ir Vokietija. Tuo tarpu 
Anglija stengiasi nuo Ispanijos 
atskelti dalį tarp Malagos ir 
Portugalijos ir pasidaryti sau 
draugingą valstybę.

Iš Amerikos automobilių dir
btuvių Ispanų valdžia atėmė 
turtus.

Tuo tarpu Madride oficialiai 
paskelbė kad per 13 dienų na
minio karo žuvo 19.000 karvi- 
menės ir žmonių iš valdžios pu
sės.

Ispanija gali būti didelis aks
tinas net naujam pasauliniam 
karui, — Prancūzijos vienas 
žymių vadų pareiškė: Jei Ispa
nijoj laimi valdžia, turim pa
nosėje sovietus, jei sukilėliai— 
fašistų centrą. Taigi, iš vienos 
pusės ligos perus, iš kitos pa
čią ligą....

ŠEI PS DEL KARŠČIŲ 
NUKENTĖJUSIUS

Amerikoje, 21-se valstijose 
karščiai sunaikino kelių šimtų 
tūkstančių ūkių derlių. Jau 
dabar reikia 250,000 ūkiams 
pašalpos. Nukentėjusieji krau-1 
stosi kitur. Kad nesuklystų ! 
r.ežinodami ko j ieško, valdžia ! 

įsteigė biurus kuriupse pataria 
ir nurodo ką kur’ gali rasti ir 
ko tikėtis. Bet pirfrtiftii• komi
sija ištiria ar tikrai nėra pra
gos ūkį atgaivinti. ' Jėf nė, duo
da $350 ii- leidžia iškeliauti. Ir 
Lietuviai ūkininkai turėtų ne
praleisti progos.

IRGI PALIKIMAS
Amerikoje yra geležinėse 

spintose užrakintos kelios, ge
ros operos, kurių negalima nau
doti. Amerikos kompozitorius 
Frederick Grani 1901 m. mir
damas jas paliko ir uždraudė 
ne tik vaidinti bet ir pažiūrėti. 
Taip jo palikimas ir bus saugo
jamas iki 1953 metų, kada jo 
mirties 50 metų sukaktuvėms 
tos operos bus leidžiamos .pa
rodyti pasauliui. .. . t

Progresui nei kultūrai tpki 
palikimai daug neduoda.

Iš CHICAGOS Į NEW 
YORKĄ ORU

Daugeliui gal visai nei i min
tį neateina kiek Amerikoj da
bar išvystyta orlaivininkystė., 
Tik įsivaizduokit kad tarp New 
Yorko ir Chicagos dabar kas
dien skrenda lėktuvai 24 kar
tus!

Dabar baigiami planai susi'- 
siekimui tarp Amerikos ir Ei:-' 
ropos lėktuvais, ne zepelinais. ■

IŠGYDYS DIFTERIJĄ
žmonių sveikatai gal geriau

sias išradimas atliktas dviejų 
Harvardo Universiteto dakta
rų. Ultra-violetiniais spindu
liais jiems pavyko užmušti in- 
fluenzos ligos bakterijas. Tuo 
bus užkirsta kelias difterijai, 
geltonajam drugiui ir įvairioms 
kitoms ligoms. „ ;

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

1 “Dirvos” Agentas ...
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
Užrašo naujas ir atnaujina, 
senas “Dirvos” prenųme- . 
ratas. Kreipkitės į ji.

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.
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SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

Mano Raštus ir Gabumą
(Atviras Laiškas P. Grigaičiui)

Rašo Vyt. širvydas.

stitucijai priešingi nebusią vyk
domi. O Tautų Sąjunga susi
lauks pasiaiškinimo del jos ko
mis! jonieriaus įžeidimo.

«... (Tęsinys iš pereito num.)
M; ■ -------------------

LANKANTIS ŠVEDŲ VALDOVŲ
“ GRIPSHOLM PILYJE

1 Vaikštinėdamas šioje senoviškoj švedų val
dovu pilyje, su Lietuvos Vice Konsulu p. Hol- 
nun ir p-le Anna-Lisa Janhekt, nors turėjau 
greitai eiti kad neatsilikti nuo jų, nes jie čia 
jau daug kartų yra buvę ir matę, tačiau, kad 
klausiau jų įvairių aiškinimų kas jiems apeina 
svečiui pasakoti, turėjau laiko galvoti sau vie
nas ir padaryti savotiškų išvadų.

Kaip jau sakiau, ši pilis paversta muzejum, 
kurią globoja tam tikra istoriška Gripsholm Pi
lies Draugija. Kaipo muzejuje, pilies visose sa
lėse ii- net karidoriuose ir mažuose kambarėliuo
se prikabinėta iš senų laikų įvairių Švedijos val
dovų, jų žmonų, šeimų ir vaikų paveikslų, žiū
rint į tuos paveikslus, gavau mintį kad senovė
je žmonės turėjo noro matyt save nupieštus 
paveiksluose, kaip dabar mes mėgstam matyti 
save fotografijose, ir turim noro fotografuotis. 
Viduramžiuose fotografų nebuvo, taigi kas no
rėjo turėti savo atvaizdą, turėjo pasikviesti ta
pytoją ir duoti jam nutepti savo paveikslą. Ta
da tapytojai turėjo daug darbo ir uždarbio. O 
kadangi tais laikais valdovai, ypač jų šeimos, ne
turėjo jokių pramogų ir gyvenime įvairumo, ne
turėjo kuo savo svečius palinksminti, vedžioda
vo juos po savo kambarius ir rodydavo savo gi
minių ir draugų paveikslus, kaip dabar darom 
mes, vartydami ir rodydami savo svečiams fo
tografijų albumus. Tada taipgi dalinosi paveik
slus vieni kitiems, ir gavęs paveikslą sūnūs ar 
duktė nuo savo tėvų, kur kitur gyvendami, iš
ėję į žentus ar marčias, turėdavo neapsakomo 
džiaugsmo. O koks džiaugsmas būdavo tėvui ir 
motinai kuomet sulaukdavo nuo savo sunaus ar 
dukters paveikslą savo anūko! Be abejo, lak
stydavo su tuo paveikslu po artimai gyvenan
čius gimines ir rodydavo, arba sukviesdavo juos 
pas save parodyti naują gautą atvaizdą! Toks 
tai buvo tų dienų gyvenimas. Tų dienų tapyto- 
jai-menininkai ne visi buvo gabus, kas matyt iš 
tų paveikslų: nekurie nuteplioti asmenys išro
do tokie nenaturališki kad net juokas ima. Kiti 
gi nupiešti labai puikiai. Gabesnieji piešėjai ta
da, be abejo, turėjo daug darbo, nes kuomet ka
raliui neapėjo kaštų klausimas, jis kvietėsi sau 
kurį žinomą tapytoją kad ir iš kelintos šalies.

Amžių bėgyje, vienu tarpu Gripsholm pilis 
buvo paversta j vienuolyną ir padovanota vie
nuoliams, bet karalius Gustavas Vaza paėmė 
vienuolyną į savo rankas, pareikšdamas kad tas 
viskas randasi ant jo valdomos žemės ir priklau
so jam. Tai buvo jau įsigalėjus protestantiz
mui Švedijoje — ir vienuolius išvaikęs vėl pa
darė sau pilį. Pilyje buvo įrengta ir vienuolių 
koplyčia, kuri tapo perdirbta į karališką teatrą 
— kuomet pradėjo ineiti į madą Europoje teat
rai. Tame teatre vietos yra del apie 100 žmo
nių, taigi sutilpo tik karaliaus šeima su gimi
nėmis ir draugais. To teatro scena dusyk di
desnė negu žiūrėtojų salė. Matyt, jau 300 me
tų atgal suprasta svarba didelės scenos, kur vai
dintojai gali laisvai veikti, ir galima išstatyti 
namus ir kitas reikmenis prie vaidinimo. O mu
sų Lietuviškose salėse Amerikoje scenukės di
dumoje įrengtos tik poros sieksnių gilumo, kur 
nesutelpa laisvai keturi vaidintojai. .. .

Papietavę, leidomės atgal į Stockholmą. Vi
sa kelionė užtruko šešias valandas.

Panelė Janhekt pasipasakojo kad ji pra
džioje vasaros lankėsi su ekskursija Lietuvoje, 
buvo Klaipėdoje, Palangoje ir dar kitur, švedai 
mat, turėdami du patogius laivus veikiančius 
Baltijos juroje tarp Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
šalių, rengia Į tas šalis savo žmonių ekskursijas.. 
Tai vis ugdymas drangingumo tarp tų kaimy
niškų šalių. Ji pasakojo kad jai kelionė ir Lie
tuva ir jos vietos patiko, tik skundėsi kad Lie
tuvoje viskas brangu. Mat, švediškais pinigais 
į svetimą šalį nuvažiavus, negali taip ponaut 
kaip savo namie. Už švedišką kroną jei gauna 
porą litų tai gerai, na ir kronai greit išeina, jei
gu jų perdaug neturi.

Gryžtant, išsikalbėjau apie švedų karalių 
Gustavą, kuris yra jau 70 metų amžiaus, bet 
mėgsta labai tenisą lošti, švedams jų karaliaus 
teniso lošimas jau virto pašaipa, kaip Amerikos 
milijonieriaus Rockefellerio golfas, nes tenis yra 
jaunųjų žaislas, kur reikia bėgioti ir šokinėti, 
bet karalius savo senus kaulus šokdina nenorė
damas senatvei užsileisti.... Sako, jis sulyg 
savo amžiaus esąs gana spritnas vyras. Gusta
vas yra virš šešių pėdų aukščio — matomai vie
nas iš tų milžinų kurių daugybę apie Stockhol
mą mačiau, kaip jau anksčiau minėjau.

Paklausiau panelės Janhekt kaip švedai at
sineša į Amerikoje praskilbusią judamų filmu 
artistę, švedę Greta Garbo. Ji atsakė kad Šve
dijoje ji yra labai mylima, švedai didžiuojasi 
savo tautiete. Kuomet čia rodoma jos filmcs 
žmonės eina žiūrėti.

Pas Lietuvius kitaip yra: jeigu turėtume 
tokią garsią artistę Lietuvaitę, iš pavydo kad ii 
padaro didelius pinigus, visi ją neapkęstų. At
siminiau vieną incidentą kuomet keli metai at
gal buvo renkama Europos gražuolė, ir iš Lietu
vos viena buvo išrinkta. Vajetumano kas darė
si Lietuvoje: visi pradėjo ją niekint, vadint ir 
paleistuve ir kitaip.... O kuomet per Lietuvą 
važiavo Estų' gražuolė į tą pačią gražuolių pa
rodą, ją Kauniečiai stotyje sutiko su gėlių bu
kietais ....

KOOPERATIVAI. Man papasakojo kad 
Švedijoje labai įsibujoję kooperativai — visokios 
įstaigos ir krautuvės veikia kooperacijos pagrin
dais. Kooperativų nariai iš savo krautuvių per
ka ir gale metų net gauna dividendų.

Kooperativų veikimas jau gerokai įsiveikęs 
ir Lietuvoje, daugelyje didesnių miestų randasi 
kooperativiai sandėliai ir krautuvės. Jau Lie
tuvoje miesteliuose tankiai užtiksi didelę krau
tuvę užlaikomą Lietuvių kooperatininkų, ne pri
vatinių žydų.

Švedijoje valdžia šiuo tarpu yra socialistų 
rankose, bet nemanykit kas viskas tas didaus 
ir gražaus kas Švedijoje yra, padaryta ar įsteig
ta socialistų. Toli nuo to. Socialistai yra tik 
pastarų kelių metų apsireiškimas Švedijos gy
venime, o ta šalis kultūroje ir moksle kilo per 
virš šimtą metų.

Užėjo mintin dar kartą palyginti Švediją 
ir Lietuvą. Kaip kas susirūpinę kas bus su Lie
tuva kada ten privis perdaug mokytų žmonių. 
Pasirodo kad tos baimės visai nereikia nešti: 
Švedija tokia kultūriška šalis, moksle pakilus ir 
turi garsius universitetus, o ten žemdirbių vi
sai nepritrukę, matosi gerai tvarkomi ūkiai, ir

Kas tik Lietuvoje taria kokį 
gerą žodį apie Amerikos Lietu
vius, jei tik iš tautininkų pu
sės tas žodis paeina ir į Ameri
kos Lietuvius tautininkus, tuoj 
musų partiniai patrakėliai ir 
sustaugia kaip rudžiai, au-au!

“Lietuvos Aide” Stepas Vy
kintas pareiškė keletą minčių 
apie išeivijos spaudą. Nors iš
eivija skaitosi ne tik Ameriko
je, bet ir visur kitur pasaulyje 
kur tik Lietuvių randasi, “Nau
jienų” senukas Grigaitis pasi
naudodamas p. Vykinto pareik
štomis mintimis, kaip margis 
per tvorą, suloja ant manęs 
(“Nauj.” Rugpjūčio 1 d.).

Grigaičiui užkliūva ir mano 
ūgis (nors jis pats yra coliu 
žemesnis už mane), ir mano 
rašyba, ir gramatika, ir sintak
sė, ir raštų ir temų turinis, ir 
net man įteiktas Gedimino or- 
denas....

Skaitydamas tą tamstos, p. 
Grigaiti, pastabą ir kabinimąsi 
prie manęs, prieinu vienos aiš
kios išvados: tamstai pavydas 
širdį graužia kad tamsta netu
ri mano gabumų; per visą am- 

| želi musų tautą išnaudojęs ir 
niekuo geru jai nepasižymėjęs, 
taigi negavęs ir jokio ordeno. 
nusenai, todėl liko tik degti pa
gieža prieš kitus

Ne tamstai, senuk, spręsti 
apie mano rašybinius gabumus, 

, kurs pats visą savo amželį, nie- 
I ko nesukurei ir niekuo nepasi

žymėjai. Tamsta visą savo ga
bumą parodei, ir visą savo gra- 
matiškumą išliejai vienam tik
slui — graibyti iš tamsių Lie
tuvių dolarius, visokius skymus 
bevarinėdamaš. Paskiausias ir 
tikrai jau paskutinis tamstos 
“gabumas-” buvo išklotas išvi- 
liojimui iš Amerikos ir kitų 
kraštų Lietuvių apie $40,000 
nupirkimui pabūklo neva į Lie
tuvą skristi.... Už tai tamsta 
tikėjaisi gauti ir ordenus ir šil
tą vietelę Lietuvoje, bet nega
vęs nieko, lieji tulžį ant kitų.

Tamsta nesi jokis Lietuviš
kos kalbos žinovas, tik seki se
ną, iš Rusų gramatikos pritai
kytą musų gramatikai formą, 
kas liečiasi atskyrimo ženklų 
vartojimo.

Jei du šimtai metų atgal koks 
tamstai panašus nusenęs Rusas 
nustatė kad prieš sakinius jun
giančius žodžius: kad, bet, kur, 
kurie, kaip, negu, taipgi, jog 
ir kitus turi būti dedama “za- 
piataja” (,), tamsta iki šiai die
nai nepagalvojai (kaip nepagal
vojo ir kiti musų rašytojai) ir 
nepaklausei savęs ar ištikto taip 
reikia?

Rusai nei vienas nesiėmė tos 
bendros taisyklės išdalinti, ne

siėmė nei vienas musų grama
tikos dirbėjų, ir tamsta tiek 
nesupranti kad klaidinga.! rašy
damas pats, drysti išbarti ma
ne už tai!

Tas “kablelis” arba “zapiata- 
ja” reikalinga vartoti tik kaip 
kuriose vietose, bet ne būtinai 
prieš visus: bet, kad, kur, negu, 
ir tt.

Angliška rašyba šiuo žvilgs
niu jau nustatyta.

Aš pasirinkau sekti pažingė- 
jusią, tobulą Anglišką atskyri
mo ženklelių formą, palikdamas 
nusenusią Rusišką formą tam
stai.

Lietuvių kalbos ir rašybos 
tobulinimas priklauso mums 
jaunesniems, ne tokiam kaip 
tamsta, kuris pražilai ir nupli
kai ne kalbos ir rašybos tvar
kymu besirūpindamas, bet gud- 
dravodamas kaip iš žmonių do
larius pagauti, žodžiu ir raštu.

Kaslink rašymo didžiųjų rai
džių tautos vardui (Lietuviai, 
Anglai ir t. p.). Tamsta žinai 
kaip senovėje rašyta: nebuvo 
net žodis nuo žodžio skiriama; 
paskiau pradėta žodžiai skirti, 
bet nebuvo vartojama para gra
fų nei didžiųjų raidžių. Atsi
rado koks drąsuolis kuris pra
dėjo rašymą skirstyti paragra
fais, sakinius pradėti didėsėmis 
raidėmis.

Eita dar toliau. Europa pa
siliko prie mažųjų raidžių ra
šant lietuviai, europiečiai ir tt.; 
tobulėjanti gi Angliška rašyba 
priėmė rašymą tokiais atvejais 
su didžiąją raide.

Pasakysiu tamstai kad toks 
rašymo būdas kaip tamsta nori 
rašyti ir kaip kiti senajame pa
saulyje dar laikosi, nėra taisyk
lė bet pasirinkimas. Galima ir 
taip ir taip rašyti. Tas nėra 
gramatiška klaida (jei bent tik 
tamstos supratimu....).

Ateina laikas kad ir Lietu
viai priims rašymą tautų ir t.p. 
vardų su didžiąją raide, tam
sta to nesulaikysi.

Nėra mums reikalo taikytis 
ir laikytis ir Rusiškos 
rašymo formos. Jei
mano kalba “bjauri” tai žinau 
del ko. Tačiau kadangi musų 
kalba ir rašyba dabar yra tik 
tvarkymosi stadijoje, ji nepa
siliks tokia kaip tamstai patin
ka, bet vingiuosis ir eis įvai
riais takais iki prieis nusisto- 
vėjimo.

Tamsta ir daugelis kitų ku
rie sekat seną Rusišką rašymo 
formą, darot daugelį tiesiog 
gramatiškų Idaidų, kurias aš 
“Dirvoje” ir savo raštuose ne
vartoju. Tų klaidų nematyda
mas mano rašyboje, tamsta ti- 
gi jog aš klaidingai rašau. ...

^HITLERIS sakoma jau ati
dengęs savo tikslus Čekoslova
kijos link. Londone gyvenąs 
Rusas laikraštininkas Augur, 
kuriam, matyti, dažnai prieina
mi Anglijos užsienių reikalų 
ministerijos žinių šaltiniai, į 
New York Times Liepos 26 d. 
rašė kad tuos tikslus atidengęs 
Čekoslovakijos Vokiečių parti
jos vadas Henlein, kuris kelis 
sykius atkiūtino Londonan nu
siskųsti kam čekai persekioją 
Vokiečius. Sako, jei Čekoslo
vakija nori taikos tai pirmiau
sia turi atsisakyti nesenai pa
sirašytos apsigynimo sutarties 
su Rusija ir stoti organizuoja- 
mon prieš Sovietiją koalicijom 
Antra, visi Čekoslovakijos kra
štai kuriuose gyventojų daugu
ma Vokiečiai, privalo gauti au
tonomiją ir valdytis nazių prin
cipais. Čekoslovakijos prezi
dentas Beneš jau davė Ang
lams suprasti ginsiąs savo kra
štą iki paskutines. Todėl Au
gur sako, “Tokiu bildu, Cent- 
ralinei Europai reikia lauktis 
aštraus krizio nelabai tolimoje 
ateityje.”

▼ ▼ ▼

įJGRIEžTESNĮ nagą Vokie
čių politika parodė ir Danzigo 
klausimu. Danzigo senato pir
mininkas, aišku, ne be Berlino 
pritarimo, pareiškė norįs atsi
kratyti Tautų Sąjungos saugo
mos konstitucijos ir “sulygin
ti” Danzigo kraštą su Vokieti
ja. Tautų Sąjungos pastaty
tas komisijonierius buvo kelis 
kartus įžeistas ir ignoruotas, 
ir pasikėsinta visai sunaikinti 
opozicija ir jos spauda, čia, 
tačiau, kliudoma ne viena Tau
tų Sąjunga bet ir Lenkija, ku
ri nuo 1934 metų taip aklai su 
Vokietija susidraugavo.

Lenkų minios pradėjo neri
mauti matydamos kad Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris šal
tai į Danzigo įvykius žiuri ir 
nieko nedaro. Pradėta šaukti 
masmitingai ir siųsti Varšavon 
rezoliucijos, kuriose reikalauta 
Danzigo nazius sudrausti. Kai

sakinių I kur Lenkai 
tamstai grobti

reikalavo patį Dan- 
ir prijungti jį prie

Lenkijos. Matyt, Lenkų liau
dis nesupranta tos “aukštos” 
politikos kurią ponas Beck ve
da. Valdžia žmones ramina 
pranešimais apie išrišimus, kur 
sakoma dekretai Danzigo konr

Tamsta iki šiol nesirūpinęs 
ir nei piršto neprikišęs musų 
rašybos nustatymui, nesiimk 
to darbo dabar, tik del to kad 
tamstai nepatinka jog aš esu 
apdovanotas “kavalieriaus or
dinu”.

R. S. Karpius, 
“Dirvos” Redaktorius.

viskas kas reikalinga miestuose ir fabrikuose 
apdirbama pačių švedų, iš svetur paprastų dar
bininkų neimportuojama.

Sugryžom į Stockholmą dar šviesoje, ir 
mano vežiotojai atvežę mane atgal į viešbutį, 
atsisveikinę paliko. Turėjau dar laiko šiek-tiek

pasivaikštinėti po neaplankvtas Stockholmo vie
tas, o rytoj vykstu į Uppsala — tą senovišką 
vikingų valdovų buveinę, dabar pragarsėjusį 
mokslo centrą, nes ten yra švedų universitetas.

* * *
Seka: Kelionė i Uppsalą.

Pilį apvaikštinėję, nors ir greitomis, paskui 
ėjom į gretimą miestelį Mariefred pietauti. Ka
dangi ši pilis dažnai lankoma turistų, miestelis 
turi atitinkamų valgyklų svečiams apsirūpinti 
ir kūnišku maistu. Valgyklos švariai ir gerai 
įrengtos. Ponas Vice Konsulas tai panelei ir 
man užfundijo pietus vienoje valgykloje prie 
pat ežero, iš kurios matyt ir ežeras ir pilis. 
Valgyt užėjome ant balkono, kad daugiau gali
ma butų matyti apielinkės.

Valgykloje vienas kambaris užkrautas' įvai
riais šaltais užkandžiais, taip kaip bufetuose 
Lietuvoje — pasirodo kad valgymo klausimu 
Lietuviai ir švedai turi maždaug tokią pat tvar
ką, vieni ir kiti tiki į valgymą iksočiai, kainos 
klausimas yra gal trečiaeilis dalykas. Kaip ge
resnėse valgyklose Lietuvoje, bufetuose lengvai 
priskaitysi iki poros desėtkų įvairių šaltų už
kandžių, po stiklais sukrautų, — tas pats ir pas 
Švedus, tik nekurie valgiai yra švediški, kokių 
Lietuviai nevartoja. Tų šaltų užkandžių bufe
te pats sau pasirenki kokius tik labiausia mėgs-

I.IETUVOS KARIŲ EKSKUR
SIJA I PAJŪRĮ (ši ekskursija 
buvo aprašyta “Dirvoje” pora 
numerių atgal). 1. Ekskursija 
garlaivyje klausosi koncerto (x 
pažymėtas ekskursijos vadovas 
Mrj. S. Narušis); 2. Ekskursija 
Bitėnuose, Martyno Jankaus u- 
kyje (priešakyje iš kairės į de
šinę: Ltn. Levickas, M. Jankus, 
Mjr. Narušis ir Ltn. Dielinin- 
kaitis); 3. Ekskursija su orkes
tru1 žygiuoja per Palangos par
ką Į Birutės kalną; 4. Ekskur
sijos dalyviai Palangoe pajūry
je; 5. Ekskursantai lipa į aukš
čiausią kopą Nidoje; 6. Ekskur
sija ant karo laivo “Prezidentas 
Smetona” plaukia jura.

ti, atsineši ant stalo ir užkandžiauji, iki buna 
pagaminta karšti pietus, sriuba ir mėsa kokios
užsigakai.

ĮLIET UVIUI, suprantama, 
giliausia apeina Klaipėdos kraš
tas. Tikro, griežto pareiškimo 
Vokietijos norų Lietuva, regis, 
dar nėra sulaukus. Pradėtosios 
prekybinės derybos buvo nu
trauktos ir Dirželio 10 d. vėl 
atnaujintos. Hitleris, vienoje 
savo kalbų partijos kongrese, 
šaukė buk rami Klaipėda esan
ti “pavogta” iš Vokietijos, bet 
vėliau, kada Lietuviai griežtai 
pasielgė statutu eidami, jis su
tiko ir su Lietuva pasirašyti 
nepuolimo sutartį.

Klaipėdos kraštas turi auto
nomiją, kurios Hitleris nori Če
koslovakijos Vokiečiams, tiktai 
dar nesivaldo nazių principais, 
nes abi buvusios nazių partijos 
uždarytas. Jei Vokietija sutin
ka su šia autonomija, o Lietu
va statutą griežtai vykdys, ga
lima laukti ramesnių laikų Vo- 
kietijos-Lietuvos parubežiu, nes 

j abi pusės patenkintos. Klaipė- 
' diškiai turės autonomiją, o Lie- 
I tuva turės uostą, gi Rytų Eu- 
| ropa — taiką.

į Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,
“TAUTA”

ir laikraščių iš Lietuvos 
pavieniais numeriais.

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

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

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland. O.
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AR NE PERPLATĄUS KELIO NORI? .

Pereitame “Dirvos” nu
meryje buvo perspausdinta 
Kauno “Liet. Aide” tilpęs 
straipsnis, “Sveikiname Iš
eivijos Vienybės Pastan
gas”.

Tą ‘Lietuvos Aido’ nume
rį matė ir Chicagos “Drau
gas”, kuris tuoj užrėkia:

“ ‘L. A.” mėgina padalyti 
sensaciją iš tautininkų ir 
sandariečių sudarytos ‘A- 
merikos lietuvių tautinės 
tarybos’, į kurią ineina keli 
laisvamanių laikraštininkai 
ir vienas protestonų dvasi
škis ....

“Reikia pasakyti kad toji 
‘tautinė taryba’ labai mizer- 
nas dalykas. Tai tik keliu 
asmenų padaras....

“Mes galime pasakyti kad 
didelė dauguma Š. Ameri
kos lietuvių žengia tautos 
vienybės keliais, tik ant to 
‘vienybės 
Lietuvos 
lė....”

Keista
nori labai plataus kelio, ant 
kurio jam stovi net tolima 
Lietuvos tautininkų vyriau
sybė ....

‘Draugo’ pašiepimas tau
tinės tarybos yra visai ne 
vietoje. Ne bent jis vis sap
nuoja kad visus kitus Ame
rikos Lietuvius vadovauja 
katalikų federacija, kurią 
jie pučia kaipo atstovaujan
čią “95 nuošimčius Ameri
kos Lietuvių”.

Tą federaciją, gerai mes 
žinom, sudaro tik keli kata
likų vadukai. Federacija 
kaipo tokia yra greičiau 
fiasko, jeigu ji turėtų būti 
priešakyje 95 nuošimčiu 
Amerikos Lietuvių katali
kų.

Kiek federacijos skyrių 
Amerikoje tikrenybėje vei
kia ir ką nuveikė?

Toliau, katalikų Susivie
nijimas yra mažesnis narių 
skaičium ir-turtu negu tau
tiškas Susivienijimas.

Musų katalikų visos “ga
lybės” reiktų žiūrėti jų pa
rapijose, bet iš giriamųsi 
130 parapijų kažin 25 ar 
turi po 200 parapijonų; ki
tos tenkinasi tik desėtku- 
kitu Lietuvių parapijonų, 
o jų parapijas padeda išlai
kyti toje apielinkėje gyve
ną kitataučiai katalikai.

Kiek Lietuviškų parapiji
nių mokyklų turi po virš 
200 mokinių?

Kita 
neturi ; 
lėlės.

Kas 
likusius 
viust kurie nepriklauso 
rapijose?

Taigi, tame j ieškokit 
vo pučiamos galybės ir 
sileiskit ant žemės iš debe
sų.

Virš visų tų “Draugo” 
pareiškimų aiškiai kyšo vie
nas: noras kad Lietuvoje 
butų leista klerikalams šei
mininkauti ....

Turėjot valdžią, kaip nu- 
šeimininkavot? Juk kairie
ji jus lengvai iš jos išspyrė. 
Tautininkams reikėjo paimt 
ir išgelbėt jums bažnyčios 
neliečiamybę ir jūsų kitas 
laisves, kurios dabai- Lietu
voje dvasiškijai užtikrin
tos. Patys butumet įprašę 
Lietuvai tą ką dabar turi 
katalikai Ispanijoje.

kelio’ stovi maža 
tautininkų grupe-

kad “Draugas1

daugybė parapijėlių 
jokios savo mokyk-

valdo ir vadovauja 
; Amerikos Lieto

pa-

nu-

Liaukitės, jeigu turit sa
vo protus!

AR NE UŽ VOKIEČIŲ 
MARKES TALPINO 
ATSIŠAUKIMUS?

Visi žinome kad pereitą 
vasarą Suvalkijoje prasidė
jo ūkininkų streikas. Visi 
žinom kaip tuo streiku tuoj 
susigalvojo pasinaudoti ko
munistai sukelti Lietuvoje 
revoliuciją, ir Vokiečiai su
ardyti Lietuvą, kad galėtų 
pasigrobti visą Pabaltijo 
kraštą, ko Vokiečiai taip 
nori.

Visi žinome kad tarp Su
valkiečių ūkininkų zujo pa- 
salingi gaivalai, platindami 
tam tikrus Vokietijoje ga
mintus atsišaukimus, už sa
vo pasitarnavimą paimdami 
užmokestį Vokiškomis mar
kėmis.

Visi gerai atmename kad 
tuos “ūkininkų atsišauki
mus” pereitą žiemą talpino 
Chicagos socialistų ‘Naujie
nos’.

Dabar, jau antru kartu 
Lietuvoje tų ūkininkų kur
stytojų bylose įrodyta, kad 
tie atsišaukimai buvo spau
sdinami Vokietijoje.

Taigi, klausimas visokių 
skymų ir pasipinigavimų 
sugalvotojui ‘Naujienų’ re
daktoriui Grigaičiui: Pasi
sakyk, tamsta, ar ne už Vo
kiečių markes tuos atsišau
kimus savo laikraštyje tal
pinai? Ar ne kartu su tais 
išdavikais Vokiečiams pasi
tarnauti norėjai? Ar ne su- 
žiniai tą darei, padrąsinda
mas tuos išdavikus?

Prieš Vaitkaus išskridi
mą, Grigaitis pešėsi sau pli
ką pakaušį kad jo laikraš
tis turės sustoti.... Na o 
tuos atsišaukimus talpino 
kiek vėliau po Vaitkaus iš
skridimo — kada iš skridi
mo padarytus pinigėlius su
valgė ir reikėjo daugiau...

LIAUKITĖS!
. Musų socialistai priėjo 

savo proto paskutinio ban- 
kruto!

Štai iš Chicagos, socialis- 
I tų vardu siuntinėja Lietu- 
I vai visokius protestus kokia 
1 tai bobelka, kuri vis vadi
nasi “panele”.

Ji siuntinėja Lietuvos vy
riausybei reikalavimus ir 
nurodymus kaip ten turėtų 
tvarkytis.

Kvaila bobelka, sutinka 
po tais visais Grigaičio pa
gamintais raštais dėtis sa
vo parašą. Pats Grigaitis 
ir kiti socialistų veikėjai to 
nedaro, jie gėdisi, ar bijo, 
nes žino kad iš tų jų “rei
kalavimų” tik katė nusi
juoks. .. .

Grigaitis žino kad jis ne
paklausytų jeigu kas iš kur 
atsiųstų jam reikalavimą 
kaip jo laikraštį redaguoti, 
jis tą reikalavimą numestų 
į gurbą, iki galo neperskai
tęs. Gerai žino kad jo ka- 
marotai, jeigu Lietuvą val
dytų, gavę keno nors “rei
kalavimus” daryti sulyg jų 
noro, nusijuoktų ir raštą 
numestų.

Tą žinodamas, visgi žai
džia kaip nusenęs vaikas: 
nors pats neišdrysta savo 
vardo po tais “protestais” 
pasirašyti, vistiek siuntinė
ja panaudodamas vieno sa
vo gizelio bobelkos parašą.

ŠTAI RAME LAIMĖTA
“Vilnis” ir “Naujienos” 

piktinasi pamačiusios “Lie
tuvos Aide” aprašymą apie 
SLA. seimą. Svarbiausia 
pyksta ir net koliojasi už 
tai kad pasakyta jog seime 
tautininkai ir sandariečiai 
moraliai laimėjo neprileis- 
dami seimui priimti rezo
liucijos prieš Lietuvą.

štai kame tautininkų lai
mėta, gerbiamieji:

Atmenat kaip tą rezoliu
ciją perskaičius, ir keletui 
desėtkų raudonųjų surikus 
už ją, prezidentas Bago- 
čius paskelbė jog ji “priim
ta”, ir manė kad taip pra
eis. Tautininkai ir sanda
riečiai jautė kad toks so
cialistų sauvaliavimas daro 
jiems ir Susivienijimui gė
dą, ir privertė Bagočių lei
sti viešai pasisakyti tiems 
raudonukams kurie už tą 
rezoliuciją, ir tiems patrio- 
tingiems Lietuviams 'kurie 
prieš ją.

Ir štai, iš 210 delegatų, 
tik 93 pasisakė už.

Bagočiaus “didumos” pir
miau priimta rezoliucija iš
krito. r~

SKAITYMAI
MIRĖ D. L. K. GEDIMINO AINIS

Jonas-Gediminas-Beržanskis- 
Klausutis

Birželio 12 d. Lietuvoje mirė Jonas 
Gediminas-Beržanskis-Klausutis.

Jo titulas buvo: Šviesiausias kunigai
kštis šaulys Jonas, Jono sūnūs, Gediminas- 
Beržanskis-Klausutis.

Štai jo trumpa biografija:
Gimė jis 1862 metais, Rugsėjo 7 d., 

Pluogų k., Viekšnių vai., Mažeikių apskr. 
1883 metais baigė gimnaziją Šiauliuose, 
1888 metais Petrapilio universiteto mate
matikos fakultetą. Be to baigė I juridi
nio fakulteto kursą. Toliau teisių moks
lus studijavo Varšavoje, būdamas jau val
stybės kontrolės valdininku.

Tautišką darbą pradėjo 1875—76 mo
kslo metais kartu su savo broliu Liudviku

Te____ Tokias rezoliucijas į besimokydami Šiaulių gimnazijoje.
jus galit išnešt kad ir kiek- bau dirbo besimokydami Petrapilio uni-

se Lietuvių laikraščiuose ir keletą atskirų 
brošiūrų. Jis rašė iš istorijos, lituanisti
kos, mokslo, mytologijos, prekybos, blai
vybės ir kitose srityse.

Tarp spausdintų jo veikalų yra: “Se
novės Lietuvių Tikėjimas”, “Ką Reiškia 
Žodis Criwe—Krivis”, “Lietuvių Heraldi
ka” ir tt.

Už ypa tingus nuopelnus Valstybės 
Prezidentas 1933 metais jį apdovanojo D. 
L. K. Gedimino ordinu tėvūno laipsniu.

“L.A.”

Eina gimtos kalbos Chi
cagos padangėje kad Gri
gaitis, surinkęs savo an
tram skridimui arti $40,000 
pinigų iš Amerikos ir iš pa.- 
šios Lietuvos, norėjo už juos 
nusipirkti savo Lietuvos 
universitete šiltą profeso
riaus vietelę. Štai kaip:

Jis antrą skridimą ruoš
damas gražiai ir apie Lie
tuvą ir apie Prezidentą A. 
Smetoną rašinėjo, tikėda
mas tuo “garbingu darbu”, 
“Dariaus ir Girėno testa
mento įvykdymu” pasidary
ti “užsitarnavusiu tautai” 
žmogum, ir tikėjo kad Pre
zidentas Smetona atlygini
mu už tai, pakvies jį į Lie
tuvos Universitetą profeso
riauti.

Bet Vaitkus atsisakė iš 
Amerikos skristi, ir kai bu
vo priverstas išskristi, ne
sutiko lėkti toliau kaip tik 
iki pirmai pamatytai Euro
pos žemyne sausai vietai — 
ir Grigaitis nieko garbingo 
tautai už $40,000 svetimų 
pinigų nepadarė. ... Jis ir 
po šiai dienai sėdi Chicago j.

Bet už tai Grigaitis ėmė
si keršyt Lietuvos vyriau
sybei: paleido visus purvus, 
talpino Vokiečių kurstan
čius atsišaukimus, ir rašo 
žiauriausius prote’stus prieš 
Smetoną ir viską Lietuvoje.

Labiausia apsivylęs ir pa
gieža persipildęs lieka tas 
žmogus kurs savo svajuose 
labai aukštai save iškelia, o 
išbudęs apsidairo ir randa 
save sėdint savo mažame 
kambaryje ir savo plikę 
glostant... .

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.
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Jis įrodinėjo kad tokios pavardės kaip 
I Daugirdai, Daugėlos, Kantautai, lygiai 
kaip ir Lietuviškos šaknies, nors ir Len
kiškos galūnės, pavardės yra Lietuviškos 
ir jų nešiotojai iš kūno ir kraujo yra mu
sų žmonės.

Velionis laikė save senovės Lietuvių 
tikybos išpažintoju ir nekartą netgi užsie
nyje buvo apie jį rašoma. Kadangi nebu
vo galima įvykdyti mirusio valios — sude
ginti jo kūną lauže, senovės Lietuvių ap
eigomis, tai jis sudegintas medicinos fa
kulteto krematoriume. Jis paliko žmoną, 
gimusią Jatnėkaitę, sūnų j. leitenantą Lai
mingą Žemgalių Jaunutį, dvi dukteris gim
nazistes Pajautą ir Minvydę (sūnūs Kęs
tutis žuvo laike Rusų revoliucijos).

Velionis visą gyvenimą buvo labai pri
einamas, jautrus žmonių nelaimėms.

Jis buvo visiškas blaivininkas, nerūkė, 
nepriklausė politinėms partijoms ir visa 
savo siela buvo atsidavęs vien Lietuvai ir 
Lietuvybei.

Velionis Liepos 14 d. nemažo Lietu via 
rinktinės šviesuomėnės būrio palydėtas į 
Vytauto Didžiojo Universiteto medicinos 
fakulteto ramus. Buvo pasakyta atsisvei
kinimo kalbos. ' “Tr.”

versitete drauge su 40 draugų Lietuvių 
studentų. Daug prisidėjo prie pamaldų 
ir pamokslų Lietuvių kalboje Petrapilio 
katalikų bažnyčioje iškovojimo. Taip pat 

rėjot. ten leido hektografuotą Lietuvišką laik-
Ši rezoliucija parodė kad raštį “Žinianešį”.

seime socialistai ir jų išpc- Varšavoje būdamas kartu su Dr. Vin- 
ros komunistai nėra šeirni- cu Kudirka ir kitais dirbo vietos Lietuvių 
ninkais. studentų draugijoje.

Aušros ir Varpo gadynėje jis rėmė 
slaptą laikraščių gabenimą ir buvo jų pla
tintojas, knygnešys ir bendradarbis. Daug 
prisidėjo prie Varpo ir Ūkininko įkūrimo, 
prie musų rašomųjų raidžių š, č, 1 nusta
tymo ir kit. Bendradarbiavo Vilniaus Ži
niose, Lietuvių Laikraštyje ir k. Jo strai
psniai dažniausia taikomi tautos momento 
reikalams. Vėliau tarnavo Rusų finansų 
ministerijos žinyboje keliuose miestuose. 
Kur tik buvęs, visur buvo labdarių, švieti
mo, mokslo ir blaivybės draugijų narys ir 
veikėjas. Dalyvavo didžiajame. Lietuvių 
Seime Vilniuje ir seimo darbuose 1905 me
tais. Uoliai dalyvavo Lietuvių Mokslo Dr- 
jos suvažiavimuose Vilniuje ir buvo vie
nas iš pirmų šios draugijos narių. Carui 
išleidus manifestą, jis 1905 m. Spalių 22 
d. pasiuntė carui diplomatišką padėkos te
legramą, kuri padarė įtakos Rusų valdžios 
sferoms ir kurios dėka Lietuvoje nebuvo 
įvesta karo stovis (jis po 1905 metų Spalių 
22 dienos buvo įvestas Kurše, Lenkijoje ir 
kituose Rusų valdytuose kraštuose).

Vilniaus Rusų II gimnazijoje, kur 
mokėsi jo sūnūs Kęstutis, jis iškovojo Lie
tuvių kalbos ir tikybos pamokų dėstymą 
Lietuvių kalba. Vėliau 1908 m. tą pat pa
darė ir Rygos Aleksandro gimnazijoje, kur 
tuomet buvo perkeltas tas pats jo sūnūs 
Kęstutis.

Beveik visą savo amžių rinko senovės 
dokumentus apie Lietuvių tautą, apie jos 
istoriją, kultūrą, apie santikius su kitomis 
tautomis, išaiškino daugelį senovės Lietu
vių didvyrių ainių, remiantis oficialiais 
dokumentais, parašė Lietuvių heraldikos 
dalį.

Savo dvaruose: Pankevičių dvare, Sen
uos apskrityje, Mogilevo gubernijoje, ir 
Horodenco dvare, Lepelio apsk., Vitebsko 
gubernijoje, sudarė puikius archivus ir 
bibliotekas Lietuvių, Lotynų, Slavų, Gudų, 
Lenkų ir kitomis kalbomis knygų liečian
čių Lietuvą. Taip pat Aušros, Varpo, Vil
niaus Žinių ir kitų laikraščių pilnus kom
plektus ir tt. Visos tos brangenybės atli
ko bolševikams kartu su dvarais ir visu 
kitu turtu. Su savim dokumentų ir savo 
daiktų buvo jam leista išsivežti tik tiek 
kiek galėjo pats panešti.

Nuo 1918 metų jis tarnavo Lietuvos 
valstybės kontrolėje ir linansų ministeri
joje, kurios daug metų buvo patarėjas.

1933 metų Rugsėjo 1 d. iš tarnybos 
išėjo pensijon del senatvės. Bet yisą lai
ką dalyvavo įvairiose Lietuvių visuome
ninėse organizacijose. Suorganizavo Vy
tauto Didžiojo ir istoriko Vijuko-Kojalavi- 
čiaus komitetus ir juose daug pasidarba
vo. Suorganizavo ii- pirmininkavo patrio
tiškai nusistačiusių Lietuvių bajorų drau
gijai. Parašė nemaža straipsnių įvairiuo-

viename patvartyje susirin
kę, bet jos nebus ir iniisų 
vardu — vardu viso Susi
vienijimo, ko jus labai no-

Rugpjūčio 11 dieną suei
na metai nuo įvykimo Kau
ne pirmo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso.

Šiauliai.

KAI NUVYS KRŪTINĖ ...
Kol graži krūtinė, 
Kaip gėlių žiedai, 
Tave visi myli, 
Mane užmiršai....

Kol jaunyste veidas
Spindi kaip aušra,
Tolei kiti “myli”, 
Tolei jiems gera.

Jie tave bučiuoja, > 
Mirkčioja akis,
Bet ar ilgai bus taip —
Kas bepasakys?

Mano tikrą meilę
Tu laikai už juoką, 
Dabar tą tik myli 
Kuris tau užmoka....

Bet praeis jaunystė 
Greitai, kaip sapnai, 
Mane atsiminsi — 
Tik jau bus vėlai. ...

Kai nuvys krūtinė,
Ašaros riedės, 
Nieks nenuramins tau 
Skaudančios širdies.

Jonas Oriolas.

MIGKIT, ARAI 
areliai narsieji, 
ramybės tyloj,

Migkit,
Migkit
Jus užsipelnėt, brangieji,
Amžiną laimę kovoj.

Ilgai ir sunkiai kentėjot
Savo tėvynės bare,
Baisų jus trenksmą girdėjot,
Skausmą patyrėt kare.

Nūdienio pamiršto ryto x
Saulė pakilo aukštai,
Ilsitės vienas prie kito ’
Suglaustom eilėm ramiai.

Migkit, areliai narsieji,
Amžiams užmigę tyloj,
Jus užsipelnėt, brangieji, ' ! <
Laimę, ramybę kovoj. *

Vertė VL šaulys. N

MIEGAS IR KIEK JO REIKIA
Yra ištirta kad aukštas ir dužas žmo

gus reikalauja daugiau miego negu liesas 
ir vidutiniškų papročių. Sveikam, abel- 
nai, reikia nuo 6 iki 8 valandų miego at
naujinimui suaikvotos nerviškos pajiegos 
dienos darbu.

Guldamas, visuomet gulk ant dešinio 
šono, kad lengviau ir greičiau sugromu- 
liuotas maistas pereitų iš skilvio; ir ypa
tingai nevalgyk nieko sunkaus sugromu- 
liojimui prieš einant gulti. Lengva vaka
rienė yra daug geresnė ir visiškai reika
linga turėjimui geros sveikatos. Jei esi 
pusiau sergančiu, ar ligotu, miegok 9 va
landas, tas bus geriau. “Žin.”

Jau vėl Turime!

VALGIU 
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. 
Visokį 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.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820. Superior Ave, Cleveland, O.



DIRVA 5

LIETUVOS ŪKIO IR PRAMO
NES LAIMĖJIMAI

Paroda Atskleidė Didellę Šalies Pažangą — Išda
linta Daug Aukso, Sidabro, Bronzos Medalių

Prieš vestuves mergina darė
si labiau nervinga, daug verkė 
ir pagaliau visiškai išėjo iš pro
to. Dabar Tamašauskai veltui 
vežioja ją pas įvairius gydyto
jus, kurie neranda jokių prie
monių jai pagydyti. “L.A.”

AKRON

1 -------
Kaunas. -- Birželio 27 dieną 

Kaune buvo iškilmingai atida
ryta didžioji Lietuvos žemės 
Ūkio ir Pramonės Paroda ja 
atidarė ministeris pirmininkas 
Juozas Tūbelis, kuris, ta pro
ga, pažymėjo kad anksčiau bu
vusiose panašiose parodose ga
na žymią vietą užimdavo už
sienio pramonės gaminiai. Gi 
šioje parodoje atstovauta tik 
grynai Lietuviška gamyba. Tai 
Lietuvos žmonių žemės ūkio ir 
pramonės darbų vaisius.

Didžiąją parodą Kaune iš vi
sos Lietuvos aplankė apie 110 
tūkstančių žmonių. Iš Klaipė
dos, iš gilios Žemaitijos, Dzū
kijos ir Aukštaitijos į parodą 
važiavo ištisos ekskursijos.

Parodos metu Kaune buvo 
jaučiama gyvas judėjimas, lai
kinoji sostinė buvo Įgavus nau
ją veidą. Parodos aikštėje pa
viljonai nuo ryto iki vakaro 
buvo pilnutėliai gausių lankyto
jų. Tai rodo kad l ietu vos 
žmones viskas gyvai domina, 
jie gyvai ir atidžiai seka savo 
krašto ūkišką pažangą ir lai
mėjimus. Parodos lankytojams 
buvo suruošta gana daug pra
mogų ir patogumų. Visą laiką 
parodos aikštėje radio praneši
nėjo paskutines naujienas, vi
są laiką skambėjo muzika, gro
jo orkestrai, nemokamai buvo 
rodoma kino filmos. Tenai 
pat buvo Įrengta paštas, tele
fonas, telegrafas, užkandinės, 
poilsio vietos.

Nemaža pramoga buvo ark
lių lenktynės, sporto rungtynės, 
skraidymas lėktuvais ir tt.

Šiųmetinė žemės ūkio ir pra
monės paroda buvo suskirsty
ta i du pagrindiniu skyrių: že
mės ūkio ir pramonės.

ŽEMĖS ŪKIO PAŽANGA

Ta didžiulė Lietuvos '^feinės 
ūkio pažanga, kurią turėjo 
progos pamatyti kiekvienas

sponatų gausumu ir jų atrin
kimu bei pavyzdingumu krito Į 
aki gyvulių skyrius, šiame 
skyriuje buvo išstatyta raguo
čiai, arkliai, kiaulės ir avys.

RAGUOČIŲ išviso buvo iš
statyta per 160. Buvo parody
ta visos trys pagrindinės, da
bar Lietuvoje auginamos ra
guočių veislės: juodmargiai, 
žalieji ir žalmargiai.

čia pat parodoje buvo išsta
tyta ir Lietuvos rekordistė kar
vė, pernai davus 8,613 kilogra
mus pieno, 346 klg. riebalu. 
(Tuo tarpu 1923 m. rekordistė 
karvė davė tik 3,680 klg. pie
no, 146 klg. riebalų).

Už raguočius galvijus juos 
išstačiusieji ūkininkai gavo 19 
aukso. 39 sidabro ir 67 bron
zos medalius. Gavusiems auk
so medarius duota ir pinigais 
po 100 litų.

ARKLIŲ skyriuje buvo pa
rodyta sunkieji, lengvieji ark
liai ir žemaitukai. Taip pat 
buvo išstatyta eksportiniai ar
kliai ir parodyta koki ir kur 
perkami. Už arklius gavo 25 
aukso, 51 sidabro ir 35 bron
zos medalius.

Už išstatytas kiaules paskir
ta 9 aukso, 17 sidabro ir du 
bronzos medaliai.

Už avis duota 15 sidabro ir 
7 bronzos medaliai.

Išviso gyvuliams premijuoti 
išmokėjimai apie 20,000 litų.

LIETUVOS PRAMONĖS 
LAIMĖJIMAI

Pramonės skyriuje savo ga
minius buvo išstačiusios 107 
įmonės. Parodoje norėjo daly-1 
vauti apie 150 Įmonių, tačiau 
kitoms nebuvo leista, nes visas i 
firmas sutalpinti nebuvo jokio 
galimumo.

Parodos lankytojai turėjo 
geros progos pamatyti bendrą 
Lietuvos pramonės vaizdą ir 
jos penkerių metų pažangą.

LENKAI VERČIA LIE
TUVIUS BŪTI JU

ŠNIPAIS
Kaunas. — Iš okupuotos Lie

tuvos ateina kas kart vis blo
gesnės žinios. Įsisiūbavus Len
kų administracija ten vis dar 
tebesmaugia Lietuviui kultūros 
įstaigas, uždarinėdama jas ii 
kimšdama į kalėjimus susipra
tusius Lietuvius, kurie niekuo 
nėra nusidėję Lenkams.

Pogrominiai Lenkų veiksmai 
tiek toli nuėjo kad ir dabar 
jau draudžiama Vilniaus kraš
to Lietuviams laikyti radio pri
imtuvą, nors tie priimtuvai ir 
yra valdžios leisti.

Lietuviškų mokyklų uždari
nėjimas virto Lenkams kaž ko
kiu nesveikatos reiškiniu, nes 
jie ir uždarytas mokyklas po 
kelis kartus uždarinėja.

Plačiai Lenkai naudoja bjau
rų ėdikišką paprotį varu vers
ti Lietuvius būti Lenkų šnipais 
ir rankioti visokias paskalas 
tarpe savo kaimynų ir paskiau 
jas pranešinėti Lenkų žvalgy 
bai. Ne tik į kalėjimus Lenkai 
grūda nieku nenusikaltusius 
Lietuvius, bet ir tremia juos iš 
gyvenamų vietų. Sakysim, iš
varo iš ūkio šeimą už kokių 20 
ar 30 kilometrų, kur ji yra pa
smerkta skursti ir badmiriau- 
ti. Tremia kai ką iš Vilnijos. 
Tokį įsakymą nesenai gavo 
Dūkšto zakristijonas B. Rašti
kis. Už ką? Juk tas žmogus 
yra nieku nekaltas, turi gau
sią šeimą, Dūkšte gyvena per 
30 metų. Tsb.

JAUNIKIS KRAITI IŠ
SIVEŽĖ, BET NUO

TAKĄ PALIKO
Netoli Marijampolės, Narto

PIKNIKAS. SLA. 354 kuo
pa rengia smagų pikniką sek
madienį, Rugpjūčio 16 d., pa
togioje vietoje, Amelian’s far- 
moje. Bus daug įvairumo, nau
ji muzikantai. Komisija.

SMULKIOS ŽINELĖS
Liepos 25 d. apsivedė Simas 

Valentas, pabuvęs senbernis, 
žmoną ėmė našlę Lenkų tauty
bės. Jeigu butų stengęsis, bu
tų gavęs ir Lietuvę žmoną. Jis 
užlaiko mažą dirbtuvėlę senų 
automobilių ratams gumų tai
symo, Lietuviškame gyvenime 
nedalyvauja.

Kazys Prospaliauskas su sa
vo abiem sunais lankėsi sve
čiuose pas savo giminiečius p. 
Lukošius Oakland, Md. Kelio
nę turėjo smagią, gryžo paten
kinti.

A. Bernotavičiaus jauniau
sias sūnūs Alfonsas sugryžęs iš 
Oxford universiteto praleisti 
atostogas pas savo tėvus, laiko 
neaikvoja veltui: dienomis dir
ba dirbtuvėje, o vakarais lan
ko Kent kolegiją, ima vasarinį 
kursą, žodžiu, yra pirmos ei
lės moksleivis. Jis mokosi ro
dos medicinos.

Alena Jarašiutė susirgo, gy
dosi Peoples ligoninėje.

Senas “Dirvos” skaitytojas 
J. Navickas (nuo 161 Hopp st.) 
pradėjo dirbti Dairy pieno par
davimo įstaigoje. Ta pienine 
duoda geros rūšies pieną, o kai
na kaip ir pas kitus. Akrono 
Lietuviai gali paremti p. Na
vicką jo darbe, užsisakydami 
per jį pieną. Kalnas.

f™Ės ITnioTI
11 -F
MIRĖ LIETUVIAI

Rugp. 4 d. miesto ligoninėje 
mirė Katrė Zinkevičienė. Pa
šarvota Wilkelio laidotuvių įs
taigoje. Laidojama šeštadienį 
2 vai. po pietų, East Cleveland

Ji buvo našlė. Liko du su- 
nai, Saliamonas, Jonas, ir duk
terys Olga ir Antosė.

POVILAS ZIN1S, nuo 13417 
Woodworth avė., mirė Rugp. 4 
d., laidojamas šeštadienio rytą, 
9:00 vai., iš naujos parapijos 
bažnyčios, Kalvarijos kapinėse. 
Pašalvotas Wilkelio laidotuvių 
įstaigoje. Liko žmona Antani
na ir du vaikai, Edvardas ir 
France.

Jonas Savickas, 1335 Russell 
rd., mirė Rugp. 1 d., palaidotas 
4 d., su pamaldomis šv. Jurgio 
bažnyčioje. Liko žmona Apo
lonija ir keturi vaikai.

KORTAVIMO VAKARAS
šeštadienį, Rugpjūčio 15 d., 

7:30 vai. vakare, p. Onos Peč- 
kaitienės sode bus kortavimo 
vakaras su užkandžiais ir do
vanomis kiekvienam stalui, šis 
vakaras rengiamas rėmimui iš
rinkimo Jono T. DeRighter į 
Ohio Valstijos seimą (State Re
presentative) antram terminui. 
Visi prašomi atsilankyti, bus 
malonus laiko praleidimas gra
žiame sode. - Įžanga tik 25c.

Naujenybe Lietuvių 
Klube

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas, pradedant šiuo penkta
dieniu, registruos visus kurie 
atsilankys Klube, Registraci
ja bus tokia: kiekvienas daly
vis galės pasirašyti tam tikroj 
knygoj, panumeriu, ir kitą pen
ktadieni, Rugpjūčio 14, 10 vai. 
vakaro, Klubo kambaryje bus 
traukiama vienas numeris iš 
visų kurie bus užsiregistravę 
iki tam laikui. Kurios ypat.os 
numeris bus ištrauktas, ta gaus 
•?2.50 pinigais, jei ta vpata ra
sis tuo laiku klube. Jei nesiras 
klube 3 minutos po 10, tie pi
nigai liks kitam penktadieniui, 
ir tada jau bus traukiama ant 
sumos 85.00. Tvarka irgi to
kia pati. Laimėtojui nesiradus, 
pinigai liks trečiam penktadie
niui, ir tt.

Penktadienio vakarais Klube 
buna “fish fry”, šokiai ir žais
lai. Atsiveskit savo draugus.

Todėl visi prašomi atsilanky
ti į Klubą šį penktadienį ir už
siregistruoti. Regis travimas 
reikalinga vieną kartą visam 
laikui. Klubo Valdyba.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Sekanti antradienį, Rugpjū

čio 11, įvyks reguliaris Klubo 
susirinkimas Klubo kambaryje, 
nuo 7:30 vakare. Visi nariai 
prašomi būti, atsivesti naujų 
narių įstojimui, ypač Lietuvių 
salės šėrininkai stokit į Klubą. 
Mėnesinė mokestis tik 5c., įsto
jimo mokesties nėra. Valtį.

VARDUVIŲ MINĖJIMAS
Pas senus “Dirvos” skaity

tojus biznierius p. Bogužaus- 
kus, kurie užlaiko alinę po nr. 
6704 Wade Park avė., Liepos 
26 d. susirinko daug svečių jų 
įstaigon paminėjimui varduvių 
p. Onos Bogužauskienės. šei
mininkai gražiai svečius vaiši
no. Tarp svečių matėsi k’tų 
gerų “Dirvos” rėmėjų, pp. Juo
zas ir Ona Ramanauskai, pn. 
A. Luckai ir daug kitų. Visi 
linkėjo Onai ilgiausių metų.

Reporteris.

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINE

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)

Lietuviška Koplytėlė 
Soldine, Lakūnų Žu

vimo Vietoje
Kaunas. — Birželio pabaigo

je Dariui ir Girėnui paminklui 
statyti komiteto nariai buvo 
nuvykę. į Marijampolę priimti 
ten padirbto Lietuviško kry
žiaus koplytėlės, skiriamos sta-

PAAIŠKINIMAS MUSŲ 
RAUDONUKAMS

Keletas musų vietos tamsių 
raudonukų “susirūpinę” viso 
pasaulio “išvadavimu”, laikas 
nuo laiko susirinkę nutaria, di
desniam žmonių priviliojimui, 
skelbti “viešas paskaitas”, ku
riose garsina buk kalbėsiąs tas 
ar kitas vietos I.ietuvis dakta
ras. žmonės nuėję daktaro su 
jo paskaita nesulaukia, bet iš
girsti tų raudonukų kvailas 
kalbas.

Paskiausia jie “nutarė” kvie
sti “Dirvos” redaktorių į jų su- 
eigėlę paaiškinti ką mano apie 
Lietuvą ir komunizmą.

“Dirvos” redaktorius savo 
mintis apie tai nuolat pareiškia 
“Dirvoje”, jas seka tūkstančiai 
Lietuvių, ii’ žino visi Clevelan- 
diečiai. Jūsų grupelei patarti
na pasiskaityti “Dirvą” ir žino- 
sit. Žmonių neklaidinkit savo 
“nutarimu”, nes “Dirvos” re
daktoriui nėra reikalo eiti jums 
pustuziniui aiškintis.

Kvietimas i Programą
Kurie vietos jaunuoliai, vai

kinai ir panelės, nori dalyvau
ti Lietuviškuose šokiuose Pa
saulio Gatvėse Lietuviškame 
programe, tuojau atsikreipkit j 
“Dirvos” administraciją. Bus 
pagelbstima gauti Lietuviškus 
rubus arba nurodoma kaip pa
sigaminti.

Programo dalyviai turps dy
kai inėjimą į Parodą ir Pasau
lio Gatves.

Sekantis šio programo daly
vių susirinkimas bus Rugpju- 
čio-Aug. 10 d., nuo 8 vakare.

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

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Pelei. ENd. 8533 ENd. 8534 
\ptieka atdara 7 dienas savaitėje.

PIENAS PABRANGO
Clevelande pabrango pienas 

1 centu kvortai."
Taipgi žymiai pabrango svie

stas ir kiaušiniai. Sakoma tai 
atsitiko del šios vasaros saus
ros.

parodos lankytojas, yra sukur
ta grynai ūkininkų ir žemės 
ūkio kultūros darbą dirbančių 
organizacijų bei įstaigų.

Paskutinė žemės ūkio paro
da Lietuvoje buvo 1930 metais, 
t. y. tuo laiku kai pradėjo po 
truputį reikštis ūkiškas krizis. 
Šiųmetinė paroda buvo ypač 
įdomi tuo kad ji vaizdavo Lie
tuvos žemes ūkio • paskutinių 
šešerių metų laimėjimus. Iš 
daugybės parodoje išstatytų 
eksponatų matyti krizio nepa
laužiama Lietuvos ūkininkų kū
rybinė pažanga.

Kas gi žemės ūkio skyriuje 
buvo parodyta? Pirmiausia, ek-

Nors per pastarus metus ir 
Lietuvos pramonę buvo palietę 
ūkiški sunkumai, tačiau pramo
nės įmonių , skaičius visame 
krašte nuosekliai auga, pati 
pramonė tvirtėja, tobulėja jos 
gaminiai, kurie kasmet sulau
kia vis daugiau pirkėjų. Drau
ge atsirado ir naujų, jau savo 
gamybą gražiai išvysčiusių pra
monės šakų. Kai kurių pramo-

kaime ūkininkauja A. Miliaus
kas. Ūkis vidutinis ir gerokai 
apleistas. O čia šymet iškarto 
visos trys dukterys sumanė iš
tekėti. Aišku, iš nedidelio ūkio 
ir dar apleisto, trys kraičiai su
sidarė nepavydėtinai menki.

“Bet kas į tai dėmesį kreips, 
juk jaunikis mergos, o ne krai
čio įieško”, samprotavo A. Mi
liauskas. Tačiau atsitiko ki-

J1EŠKOMAS Jonas Juozėnas 
(Johan Euzene). 1916 metais 
gyveno E. Moline. III.: 1931 m. 
gyveno Oklahoma valstijoj.

Lietuvos Konsulatas 
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Ill.

B/y Lietuviams gerai 
ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburgą, Švediją

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

Kungsholm .................. Rugpjūčio 18
Drottningholm Rugp. 27
Gripsliolm ...................... Rugsėjo 5
Kungsholm ...................... Rugsėjo 10
Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

nės šakų gamyba yra padidėjus 
net dešimtį kartų.

Išviso šioje žemės ūkio ir 
pramonės parodoje produktus, 
gėrimus ir tabaką buvo išsta
čiusios 27 įmonės; žemės ūkio 
ir pramonės mašinas bei meta
lo gaminius — 17 įmonių; me
džio pramonės, popierio ir kar
tonažo dirbinius — 10 įmonių; 
odos dirbinius ir kailius —- 5 
įmonės; susisiekimo priemones 
ir elektrotechnikos gaminius —| 
21 įmonės; spaudos, statistika 
ir mokslo priemones — 16 įmo
nių ; gumos dirbinius — 1.

Už įvairius eksponatus duo
ta keli desėtkai aukso, sidabro 
ir bronzos medalių.

Parodos lankytojus, tarp ki
tų eksponatų, daug domino ka
riškas paviljonas, kuriame pa
rodyta karo gyvenimas, kokius 
kariumenė perka iš ūkininkų 
žemės ūkio produktus; išstaty
ta gaminių pavyzdžiai, prieš
lėktuvinės apsaugos priemonių 
pavvzdžiai, ūkininkams tinkan
ti darbo vežimai ir pakinktai.

Šios parodos proga, Kaune, 
toje pačioje parodos aikštėje, 
buvo atidarytas oro muzeius, 
kuriame jau yra vienas ekspo
natas. Tai žemaičių nums, ku-

taip. Jau išėjo užsakai bažny- 
I čioje, abi pusės pasiruošė ves
tuvėms, pagaliau sulaukė pato
gaus laiko vestis, ir jaunikis 
išsivežė jaunosios kraitį susi
dėjęs į galą ilgadrobyniu. Bet 
tą dieną kada turėjo įvykti su
tuoktuvės, veltui Miliauskai 
laukė nuo ryto jaunikio atva
žiuojant. Ir tėvai ir svečiai 
ėmė nerimti, jaunoji verkti.

Tik štai apie pietus karieta 
atbirzgia penki vyrai, jų tarpe 
ir pusgirtis jaunikis, visi iššo
ko iš karietos, apstumdė sve
čius, jaunikis čia pat vos neap- 
mušė ir tėvą ir jaunąją, iškei- 

I kė kad tėvas “ubagas” ir jį ap
gauti norėjęs, duodamas tok) 
apgailėtinai menką kraitį. Mi- 
liuskai nustebo ir perpyko: juk 
jis. dar prieš kelias dienas tą 
kraitį pats priėmė, pats rami- 

j no kad tai niekis, ir tt. Bet 
1 dar tėvai nespėjo suprasti kas 
čia dedasi, kai jaunasis su sa
vo vyrais sulipo į karietą, nu
plakė arklius ir išvažiavo na
mo net apie Vilkaviškį. Taip 

| ir iširo vestuvės ir visas joms 
pasiruopimas nuėjo vėjais.

Miliauskas savo kraitį iš 
jaunikio atsiėmė. “L.A.”

tyli didvyrių žuvimo vietoje, 
Soldine. Ją dirbo Marijampo
lės amatų mokyklos mokytojai 
Karalius ir Vėbra. Koplytėlė- 
Kryžius padirbta labai gražiai 
ir tikrai primena žemaičių kop
lytėles randamas Telšių ir Ra
seinių apielinkėse. ši koplytė
lė jau išsiųsta į Soldiną ir pa
statyta transatlantinių didvy
rių žuvimo vietoje. Koplytėlė 
stovės toje vietoje kur buvo 
rastas Dariaus kūnas. Tsb.

PADĖKA
Šiuomi dėkoju savo vyrui ir 

sunams, Vitui ii' Pranui, už su
rengimą man gražaus vardinių 
pokilio per šv. Oną ir už pado
vanojimą man gėlių bukieto. 
Taipgi ačiū kaimynams ir drau
gams, kurie taip gausiai tame 
pokily j e dalyvavo.

Ona Suopis.

CHORAS DAINUOJA
Naujas Clevelando Lietuvių 

Daininkų Klubas pradėjo savo 
pamokas labai nuosekliai. Mo
kytojas Stanley Altschuler la
bai gabiai chorą veda.

Pamokos buna Lietuvių sa
lėje antradienio vakarais nuo 8 
valandos. Kurie dainuojate ir 
kituose choruose, galit daly
vauti Dainininkų Klube.

Kita pamoka bus antradienį, 
Rugpjūčio 11.

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

FRANK D1MŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

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

SPIRIAMA TEKĖTI
MERGINA IŠĖJO

IŠ PROTO

riuo lankytojai labai domėjosi. 
Netrukus į oro muzejų bus at
gabenta ir daugiau vertingu
eksponatų. Prie šio namo įvai
rias klumpes buvo išstatęs 
Plungės miestelio gyventojos 
Laukys, kuris jau esąs padir-
bęs apie 100,000 medinių klum
pių. Jos parodoje turėjo gerą 
pasisekimą. Tsb. i

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ja jiems: S3 metams

Daukšių kaimo gyventoją Ta
mošauską užpuolė visokios ne
laimės, pasibaigusios tuo kad 
jis skaldydamas akmenis nete
ko akių. Savaime suprantama, 
ūkis pasilikęs be šeimininko 
pradėjo skurst. puiki žeme vie>- 
tomis pradėjo dirvonuoti.

šeimininkei truko ir energi
jos ir sugebėjimo prižiūrėti 
ūkį. Todėl visi laukė nekan
triai kol vienintelė dukra ateis 
į 16-tus metus ir bus galima 
paimti žentas.

Jaunikiai pajutę lengvą pri
ėjimą prie šio 75 margų ūkio 
jau pas 14 metų mergaitę ėmė 
lankytis iš tolimų apielinkių. 
Prieita prie to kad mergaitė 
įsimylėjo į vieną, o tėvai pro
tegavo kitą vyriškį. Įvyko kon
fliktas. Duktė atsisakė tekėti 
už nekenčiamo žmogaus, o tė
vai nei nemanė nusileisti duk
ters įgeidžiui ir sutikti su jos 
pasirinkimu. Duktė ilgai spy
rėsi. bet ’ tėvai prieš jos valią 
pradėjo ruoštis vestuvėms.

DIDELIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugp. 9 d.. Mo

terų Sąjungos 36-ta kuopa ruo
šia didelį pikniką naujos para
pijos darže, kur tikima atsilan
kys daug Lietuviu. Sąjungie- 
tės piknikui ruošia įvairių žai
dimų ir lenktiniavimų, už ką 
bus duodama gražios dovanos. 
Sąjungietės remia gerus Lietu
vių sumanymus, o šiuo kartu 
jos kaip tik stengiasi uždirbti 
pinigų kad galėtų suteikti kuo- 
didesnę dovaną Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui. Todėl visi 
pasistengkit būti naujos para
pijos darže šį sekmadienį. Ne
žiūrėkit kas ką daro, bet kone 
naudai. To laikydamiesi, dar 
Clevelande daug gero nuveik- 
■sim. P. Štaupienė.

VĖL ROMOJE
Clevelando vyskupas Joseph 

Schrembs šymet vėl išvažiavo 
į Romą, kur lankosi pas popie
žių. Jis važinėja į Romą kas 
vasarą, nuveždamas ten “pot- 
ragrašius”. Palaikydamas su 
popiežium artimą draugingu
mą, gal tikisi gauti paaukštini
mą. kaip tik proga bus._____

" STONIS ’
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

PERSIORGANIZUOJA
Cuyahoga apskrities visas 

bedarbių šelpimo ir sužiūrėjimo 
štabas susidėjęs iš 1,101 asme
nų, su Liepos 31 diena palei
džiamas iš vietų. Tas daroma 
prisitaikymui prie naujo pra
vesto šelpimo įstatymo.

Sulyg naujo įstatymo, šelpi
mo administracijos išlaikymo 
kaštai negalės būti didesni kaip 
8 nuoš. visų praleidžiamų pini
gų. Iki šiol buvo daug keis
tenybių. 68 šelpimo adminis- 
tacijos tanaiitojai gaudavo no 
$150 į mėnesį ir daugiau.

Dry Cleaning £
Senas Drapanas padarom ;!• 
kaip naujas, išvalom ir £ 
sutaisom. £
Vyriški Siutai ir Topcoats ? 
išvalyti, suprosyti už 85c. £

ą Moteriškos dresės — 95c. •!-
❖ Y
£ EVA PETRAITIS £ 
£ 6702 Superior Ave. £
£ Telef. HEnderson 5699 £

PPP If 7! p gasolin^
B B'SBvSjr BB A PENNZ0IL product

HE'S USING 
MOTOR- 

MATCHED
THE COLUMBIA REFINING COMPANY

(I GET EXTRAW 
2 MILES FROM k 

EVERY GALLON)
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais j

Visuomene Gausiai Remia Darželį. Dikčiai 
pelnyta Kudirkines Piknike

Pinigų reikalinga daugiau, ir tuojau, Darželio gražinimui baigti

Youth’s Forum

Kudirkines Piknikas 
Dave Gražaus Pelno 
Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi- 

nės Draugijos piknikas praeitą 
sekmadieni dar kartą parodė 
kaip geri patriotingi Clevelan- 
do Lietuviai susirūpinę Cleve- 
lando Lietuvių Kulturiniu Dar
želiu. šimtai Lietuvių visą po
pietį iki vėlumos linksminosi, 
vaišinosi, ir padarė gero pelno, 
kuris gal pasieks porą šimtų 
dolarių.

Šiuos pinigus draugija skiria 
įrengimui Lietuvių Darželyje 
Dr. Vincui Kudirkai paminklo. 
Tai bus apvainikavimas musų 
didžio darbo. Tadtt Darželis 
bus jau visai baigtas.

Dr. Vincui Kudirkai paminklą 
Darželyje statyti Clevelandie- 
čiai galvojo jau keli metai. Bet 
tą paminklą parūpinti geriausia 
pritiko Dr. Vinco Kudirkos var
du draugijai Clevėlande, kuri 
čia gyvuoja jau arti 30 metų. 
Taigi, Dr. Vinco Kudirkos Pa- 
šalpinė Draugija ir ėmėsi kelti 
fondą įtaisyti paminklą Darže
lyje savo patronui.

Kreditas už šio sumanymo 
pravedimą draugijoje priklauso 
senam tos draugijos darbuoto
jui ir bendrai Cleveland© kolo
nijos tautiniam veikėjui A. M. 
Praškevičiui, kuris praeitame 
metiniame susirinkime tą su
manymą iškėlė, nariai pritarė, 
ir paskiau tapo nutarta rengti 
šis dabar įvykęs piknikas, pel
ną skiriant Dr. V. Kudirkos pa
minklo įgijimui.

Izidorius Samas, taipgi ilga
metis Kudirkines darbuotojas, 
brangmenų parduotuvės savi
ninkas, prisidėjo su reikšminga 
parama padovanodamas $55.00 
vertės laikrodėlį išlaimėjimui, 
irgi tam pačiam tikslui.

Laikrodėlį laimėjo J. Vaitke
vičius, nuo 6813 Zoeter aye.

Taip tai pravesta šis pasek
mingas piknikas. Už gero biz
nio padarymą ir sukėlimą tiek 
pinigų šiame piknike priklauso 
padėka visai darbščiai komisi
jai ir darbininkams.

KADA LANKYTIS 
CLEVELANDE

Kitu miestų Lietuviams ge
riausia proga apsilankyti Cle
veland© Parodoje bus šio mėne
sio 22-23.

šeštadienio vakare, nuo 7 va
landos, Pasaulių Gatvėse atsi
bus Lietuviškas programas.

Programas bus visą tą vaka
rą pakartojamas kas valanda.

Tada stenigkitės atsilankyti 
Pasaulių Gatvėse.

Kurie nespėsit aplankyti . vi
sos parodos, galėsit aplankyti 
rytojaus dieną.

Tada, sekmadienį, Rugp. 23 
d., - po pietų, galėsit dalyvauti 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
atidarymo iškilmėse1.

Nakvynės Clevelande kreip
kitės parašydami laišką išanks- 
to Darželio valdybai.

Nuo Lietuvių salės, 6835 Su
perior avė., bus automobilų pa
radas. Visi automobiliais pra
šomi suvažiuoti tarp 3 ir 4 vai. 
po pietų. Automobilius reiks 
parėdyti Lietuvos ir Amerikos 
vėliavukėmis (jų galima gauti 
“Dirvos” knygyne, skersai gat
vę nuo Lietuvių salės).

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

Bakūžes
Tikietai gaunami “Dirvoj”
Į!l!ll)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillEIIII9ll!llll!lllllllllilllllllll!lllll(lllllllllllllllllllllllllll^

| I. SAMAS JEWELRY^ 
== 6704 Superior Avenue =

Rengiantiems apsivesti, dabar kada = 
ar vėliau, ir norint kų nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- -3 
minusia kreipkitės j musų krautuvę. S 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių = 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir H 
akiniu. Viskas žemomis kainomis. E

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI =
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. =

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllll^

Darželis Visų Remiamas
Nežiūrint tam tikrų- gaivalu 

priešingumo, ir tam tikrų net 
didelių musų biznierių ir profe- 
sijonalų neprisidėjimo ar prisi
dėjimo tik su maža auka. Lie
tuvių Kultūrinis Darželis sto
jasi kunu. Diena iš dienos jis 
eina prie pabaigimo. Kas tik 
į Darželį nueina tiesiog stebisi 
jo didingumu, jo architektūra.

Darželio atidarymui paskirta 
jau ir diena — sekmadienis, 
Rugpjučio-August 23 d.

šį pavasarį, kaip tik pradėjo 
Clevelande atsigauti darbai, ir 
Darželio valdybai besirengiant 
prie Darželio baigimo, pradėjus 
vajų Birutos Fontanui išstaty
ti, štai kaip maždaug žmonės 
atsiliepė su aukomis:
Darželio metinio pikniko

Birželio 14 pelnas $339.00 
Vajus davė apie 800.00
Iš SLA. gauta 500.00
Dr. Vinco Kudirkos D-ja

sukėlė apie 200.00
(Pastaba: Kudirkines pikniko 

pelnas dar visai nežinomas, nes 
komisija nesudarė atskaitų,' tai 
tik spėjimas. Ir ši suma nebus 
pavesta Darželio iždui.)

Iš šito matyt kad tik šią va
sarą Clevelandiečiams sujudus 
Darželį baigti ir atidaryti, vie
tos Lietuviai poros mėnesių bė
gyje suaukavo Darželio reika
lams virš $1800. Yra be to dar 
pažadėtų ir nepriduotų pinigų.

Yra žmonių kurie dar vis lai
ko kišenių užspaudę ir nepasi
drąsina duoti savo penkinės.

Yra tokių kurie nežada duoti, 
ir yra tokių kurie mielai duotų 
jeigu tik juos kas pakalbintų.

NEUŽSITRAUKIT SAU 
GĖDOS!

Prie musų Darželio kitų ko
lonijų Lietuviai labai mažai 
prisidėjo, nors Pittsburgh© Uni
versiteto Lietuvių Kambariui 
sudėjo didesnę pusę kitos kolo
nijos. Ir SLA. $500 auka Dar
želiui yra .sulyginami maža 
prie visos sumos ką Clevelan-

Clevelando Parodos 
Lankytojams

Daugelis vietinių ir iš kitų 
miestų Lietuvių vyksta aplan
kyti Cleveland© Didžiųjų Eže
rų Paroda. Kiekvienas atsilan
kęs nori pamatyti ir Lietuviš
kas Bakūžes. Ten atsilankiu
sius pasitinka ir Lietuviškai 
užkalbina musų tautiečiai, ku
rie tose bakūžėse turi savo biz
nius.

Lietuviškos bakūžės yra dvi, 
jos randasi Pasaulių Gatvėse 
(Streets of the World). Leng
viausia jas surasti einant į Pa
saulių Gatves, laikantis po de
šinei. Jos stovi prieš Alpų 
Kalnus. Ta sekcija vadinasi 
K-29 (visi keliarodžiai nurodys 
kaip ten nueiti).

Vienoje Lietuviškoje bakūžė
je parsiduoda kava ir kringe- 
liai (doughnuts), antroje, sker
sai gatvę, didesnėje, alus, už
kandžiai, krupnikas ir saldus 
gėrimai. Taipgi yra pardavimui 
ii' parodai gintaro, medžio išdir
binių ir kitų dalykų iš Lietu
vos.

Padidino Ohio Sene
liams Pensijas

Ohio valstijos gubernatorius 
šiose dienose paskelbė jog pa
didina šios valstijos seneliams 
pensijas nuo $15 iki $25 į mė
nesį, bendrai imant.

Visoje Ohio valstijoje pensi
jas gaunančių senelių yra 87 
tūkstančiai. Cuyahoga apskri
tyje jų yra 7,200.

Valstija pinigus pensijoms 
sukelia iš taksų ant degtinės.

diečiai Darželio reikalams per 
praeitus kelis metus suaukavo.

Taigi Darželis bus įrengtas f 
pačių Clevelandiečių (ir ačiū 
federalei viešų darbų adminis
tracijai) pastangomis.

Kurie Clevelandiečiai iki Dar-' 
želio atidarymo neprisidės su 
auka, jiems kris amžina gėda! j 
Gėda bus ir tiems kurie galėda- I 
mi duoti didesnes sumas, sten
gėsi atsikratyti aukų rinkėjų 
sukrapštyti vos dolarį....

Darželis jau baigdamas — jis 
bus pabaigtas! Kurie netikit, 
nuvažiuokit, pamatykit, persi- 
ti'krinkit! Persitikrinę paragin- 
kit save ir savo draugus duoti 
dar daugiau 1

KAM PINIGŲ REIKIA?
Pinigų daugiau reikia užmo

kėjimui už šiuos dalykus:
Birutės Fontanas,
Darželio laistymo sistema, 
Gėlių ir krūmų susodini

mas.
Apskaitliuojama kad tam vis

kam reikalinga apie $3.500 ma
žiausia. Jau dalis tos sumos 
sukelta, todėl lieka dar tik po
ra tūkstančiu dolarių gauti, ir 
musų Darželis stosis visame 
puikume!

žinovai pripažysta kad iš 20 
kitų Darželių, Lietuvių Darže
lis bus puikiausias!

Lietuviai! Neužsileiskim nie
kam! Padarykim musų Dar
želį vainiku visų Darželių!

Savo auką galit priduoti Dar
želio sekretoriui, K. S. Karpius, 
6820 Superior avė., arba iždi
ninkui, P. P. Muliolis, 6606 Su
perior avė., ir visoms aukų rin
kėjoms kurios turi oficiales 
Darželio Atiku knygeles.

Prašomi prisidėti su aukomis 
ir kitų miestų Lietuviai.

Darželio Valdyba.

AUKOS DARŽELIUI
Per P. P. Muliolį aukavo:

Aušros Vartų Moterų
Draugija $25.00

Juozas A. Wvlkes 5.00
Per “Dirvą”

Antanas šeštokas 2.00
Juozas Razumas
(iš Rockford, 111.) 2.00

SVEČIAI Iš KITUR
Juozas Razumas, su žmona 

ir šeima, iš Rockford. Ill., vie
šėjo pas savo giminiečius St. 
Stepšius. Aplankė Cleveland© 
Parodą, Lietuviu Darželį ir ki
tas vietas. Jie Clevelande pra
leido keletą dienų tarp draugų 
ir giminių.

Iš Pittsburgh© lankėsi sekan
ti: Juozas Zelenauškas su žmo
na ir dukrelėmis Adelaide ir 
Blanche, ir Antanas Žukauskas 
ir Vincas Zamblauskas.

Aplankė Parodą ir Lietuvių 
Kultūrinį Darželį.

Iš Shenandoah, Pa., atvyko 
p-lė Jean Bleiwa, vieši pas savo 
giminiečius Joną ir Margaretą 
Verbylus. Su ja kartu atva
žiavo ir Karalevičių šeima.

Jonas čeriauka, plačiai žino
mas Cleveland© veikėjas, dabar 
vedėjas moteriškų rūbų siuvyk
los Ashtabula, O., gavęs ato
stogų buvo atsilankęs pas savo 
draugus Clevelande, čia pralei
dęs keletą dienų išvažiavo dar 
toliau pasivažinėti.

Iš Daytono laikosi: Marijona 
ir Agota Miliskevičiutės. Uršu
lė Varkalienė ir Anelė Varka- 
liutė, Adelė Veniutė.

Keletą dienų praleido Cleve
lande, viešėjo pas pp. Karpius, 
Tom Austin su savo žmona 
Elena, iš Daytno, tenaitinio vei
kėjo J. A. Urbono žentas ir 
duktė.

D. Jokūbaitis, vietinis, važi
nėjo po Chicagą, aplankė Da
riaus ir Girėno paminklą. Pa
sisvečiavo pas savo gimines ir 
draugus.

Kazė Sadauskienė, “Dirvos” 
skaitytoja, išvažiavo porai sa
vaičių į svečius į Fitchburg, 
Mass., pas savo pusseseres. Ke
tina aplankyti kitus Naujosios 
Anglijos miestus.

SUSIRINKIMAS
Mažų namų savininkų sky

riaus susirinkimas bus 'Lietu
vių salėje, trečiadienio vakare, 
Rugpjūčio 12 d., nuo 8 vai.

Editor—Peter Skukas

AMONGST OUR
LITHUANIANS

TOUR EAST
Mr. and Mrs. George Saike, 892 

Paxton Rd., will make an extensive 
tour of the eastern states for a 
week or so. Included in the itiner
ary are, Pittsburgh, Wilkes Barre, 
Philadelphia, Washington, D. C., and 
New York City. Accompanying them 
will be their niece, Patsy Stankevi
čiūtė.

PENNSYLVANIA GIRL VISITS
Shenandoah, Pa., loses an at

tractive high school student, when 
Miss Jean Bleiwis, of that city, de
cides to sojourn with Mr. and Mrs. 
John Verbela of this city, for a 
short time.

PITTSBURGH EOLKS SEE EXPO
Cleveland’s Exposition is attract

ing many Lithuanians from all parts 
of the country and this week-end 
Pittsburgh sent its share when Mr. 
and Mrs. Jos Zelenauskas, Adelaide 
an<t Blanche Zelenauskas, Anthony 
Žukauskas and Vincent Zamblaus
kas’ came to see the interesting dis
play of products there.

HIPPODROME
Hippodrome Teatre pamaty

sit naują filmų žvaigždę kuo
met pradedant Rugpjūčio 8 d. 
Simone Simon pasirodys pirmą 
kartą sensacinėje naujoje fil- 
moje, “Girl’s Dormitory”.

Su ja toje didelėje dramoje 
sutramdytos meilės, dalyvauja 
Herbert Marshall, tankiai vadi
namas žavėtiniausis filmų mei
lužis, Ruth Chatterton, už ku
rią žymesnės aktorės nėra vi
soje šalyje, ir prie jų kiti pa
žymus vaidintojai.

Filmą prasideda su vaizdu 
turtingųjų mergaičių mokyklo
je. Marshall yra mokyklos di
rektorium, kiti užima kitas 
svarbias vietas.

Trumpas laikas prieš mokslo 
baigimą, Simone, labai graži 
mergina, pasiruošus apleisti tą 
įstaigą ir tą vyrą kurį jį slap
tai mylėjo, Herbert Marshall.

Jį taip pat pamilus ir Rnlh 
Chatterton, ir kuomet užtinka
ma meiliškas raštelis S'mone’s 
rašytas tam direktoriui, ji nu
tempiama mokyklos perdėtinių 
teismui. Ruth ją nusiveda nuo
šaliai ir Simone prisipažysta 
mylėjus direktorių, daug už ją 
vyresnį.

Kuomet jam apie tai prane
šama, direktorius irgi pasijun
ta kad ją slaptai myli.

Prie šios filmos rodoma kad
kitų vaizdų.

į DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS 
f ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus ?
I T
j Pasiruoškit sutikti rudenį ir žiemos šaltą orą apsiru- £ 
? pindami savo namo aptaisymu išlauko. Kam aikšot pi- * 
Ž nigus lopymais senų stogų? — Duokit uždengti tvir-
J tom naujom “shingles”, kurios laikys iki jūsų namas 1 
? stovės. Darbas ir medega garantuota. ?
į. Duodu lengvais išsimokėjimais. *
į The Home Owners Service Company j 
j HEnderson 3842 7313 Myron Avė. *
į Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas J
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A. W1RBICKAS 
užlaiko gražią užeigą

ALINE IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais d uodam?, skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
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I DELLA C. JAKUBS I
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Ę 
7 Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= kambarius leidžiame dykai. =
1 I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit = 
£ teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai iigo- 
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 
£ gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
E sirinkimo. Reikale itelefonuokit. E
Ę Lithuanian Funeral Home E
Ę 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
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į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS ?
4 Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų ps, !» 
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į' 
/ sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi. - I; 
> miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). S
5 Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate ?4 ir Apdraudos Agentūra 4
| P. P. MULIOLIS į
5 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į 
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Phone: ENdicott 4486

ANNOUNCE ENGAGEMENT
Mr. and Mrs. George Salasevicius 

of 892 Paxton rd., announce the en
gagement of their niece, Patsy Stan
kevičius, to Mr. Victor Gudzunas' of 
Cleveland.

DR. VINCAS KUDIRKA PICNIC 
A SUCCESS

Last Sunday at Machutas’ Farm 
the Kudirka Society held a very 
successful picnic from all angles 
that one may care to look. Dr. 
Vincas Kudirka is the father of 
the Lithuanian National Anthem, 
whose bust will be placed in the 
Cleveland Cultural Garden through 
the financial aid made possible from 
this picnic.

HONEYMOON TOUR
Mr. and Mrs. John August, 1128 

East 72nd Street, bride and groom 
of several months, spent a week 
traveling around Lake Erie com
pletely through Canada and the 
United States as a part of a de
layed honeymoon. Mrs. August is 
a sister to the editor.

VISITORS FROM DAYTON
Last week-end Cleveland played 

host to a number of visitors of 
Dayton, Ohio. Amongst them were: 
Mr. and Mrs. Tom Austin, Mrs., the 
former Urban girl, the Misses Mary 
and Agatha Miliskevicius, Miss A- 
nele Varkala, Adele Venis and Mrs. 
U. Varkala.

WEEK-END IN DETROIT
A most interesting few days were 

spent in Detroit by the Clevelan
ders, Misses Bernice Russell, Jeanet
te Jankauskas, Sue Coral and Peter 
Skukas. The hosts in Detroit made 
the excursion and stay most en
joyable and most fascinating. The 
hosts were Mr. and Mrs. 'Philip 
George and their step daughter. 
Miss Mary Russell, of Detroit. 
Sight seeing and entertainment tore 
the hours in twain so crammed 
were the seemingly speedy hours. 
The group also visited Mr. and Mrs. 
Walter Gillis, of Detroit. The Cleve
landers traveled by boat.

Incidentally the Cleveland group 
met Miss Alice Patrick of their 
own city who ' had just spent a 
week vacationing in Detroit and was 
returning on the same boat for home.

FIRST ACETYLENE FACTORY 
IN LITHUANIA

On May 29 last an acetylene fac
tory was opened at Kaunas. It is 
the first of its kind in Lithuania. 
Numerous personalities attended the 
ceremony of inaugu'aration, includ
ing Mr. Merkys, Mayor of Kaunas; 
Mr. Novickas, Inspector of Bridges 
and Highways, and Mr. Philblad, 
the Swedish Consul. The factory 
has been founded by the “Liet-Aga” 
Comnany, which has invested the 
sum of Lits 500,000 in the enter
prise.

LITHUANIAN WHO FOUND GOLD MINES
TORONTO. ONT., CANADA

“WALKED UP AND HIT ME” 
SAYS LONG LAC DISCOVERER
Tony Oklend, Lithuanian Gold 

Prospecor, Never Went to School 
Settles Down at 50 on Great Estate

Discovery of the Little Long Lac 
gold mine in 1932 has' brought him 
all the money he wants and all he 
desires in life now are a good home, 
a speedy motorboat, a woolly St. 
Bernard dog, and the chance to go 
prospecting again. Tony Oklend, 
unmarried Lithuanian now near 50 
years of age confided as he dis
cussed the purchase of the Wilfred 
Cox estate here.

He grinned as he recalled how he 
had panned his way to fortūną, 
which he had come to Canada to 
seek in 1910, after having tired of 
wandering over Europe.

“I never went to school and I 
can’t write”, he explained.

His’ first job was in the round
house at Jellicoe, but he didn’t like 
it because “it was too much work.” 
“Two of us,’’ explaining in half 
Lithuanian and half English, “had 
to look after 18 engines. In 1912 
I went to the Little Long Lac sec
tion to trap. There for seven 
years I trapped in the winter and 
prospected in the summer. I made 
good money from my trapping. Sil
ver fox and mink were the main 
prizes.

“Then in 1913 I found gold in’ 
that section” the prospector con
tinued. “I sold some big nuggets1 
to the Hudson Bay Co. for $750. 
Then I started to prospect all over 
Little Long Lac. I got gold by 
panning the streams and by crush
ing the rock and clay. There is 
lots of gold around there. All these 
good spots I found I marked, but 
I didn’t have the money to record 
them.”

All this time he had been living 
in the bush in a log cabin with on
ly his big St. Bernard for company.

Discovered Minerals
“I then went to Loon Lake and 

bought 40 acres of land and set up 
summer resort camps',” he recalled, 
remarking, however, they weren’t 
very successful, particularly when 
four of his camps burned up on 
him. “There was not very much 
money in that.” Here he stayed for 
ten years, keeping up his prospect
ing. “I found lead, zinc and cop
per mines but there was no market 
for them, I couldn’t sell them. I 
went baek to Long Lac in 1931 and 
started staking properties. But still 
1 had not money to record them. In 
the spring of 1932 I, with my part
ner. made the. rounds of all the 
claims again. There were 15, some 
of them rich, some just ordinary. 
We each got $25,000 for them, and 
10 per cent of the profits.”

It was in December, 1934, two 
years after the agreement was 
made, that they started to develop 
the mine and produce gold bricks, 
the miner declared.

Gold bricks, he explained, the or
dinary size, weigh about 35 to 36 
pounds. The next'two summers he 
worked for the company, looking 
over their properties and exploring 
for more. He staked an area of 
ten and a half miles for the Little 
Long Lac mines, Tony explained.

Walked over Gold
“There is lots of gold there, but 

you have to know how to find it,’ 
he continued “It just walked up 
and hit me,” he laughed. “Some 
prospectors walked right over it

Naudokitės Proga!
MUSŲ DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

Reiškia didesnį sutaupymą negu kitados kada
VILNONĖS MAUDYMUISI 

KELNAITĖS — 97c 
Vyrams ir vaikinams

SKALBIAMOS KELINĖS 1.59 
Baltos ir margos — ir aukš.

VASARINĖS KEPURĖS . 19c 
Vyrams ir vaikinams

Krautuvės atdara kas v;

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Suoerior Axe. Kamoas Giddings 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 pigiausių 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimų.

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

S WILKELIS FUNERAL HOMEl
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
į NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI
■ Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok j 
! musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
J be atsižvelgimo į kaštus.
1 Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

Į! moderniškas.

j HEnderson 9292
Jįp;,—*—.—  ........ ------,—--...

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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not knowing there was gold. They 
broke up rocks without looking at 
them and threw a lot of gold away 
įnt° the lake.” An old prospector 
had told him how to tell gold and 
where to look for it.

“This summer again I am going 
up to the same district and look for 
more gold for the company and for 
myself,” he said, adding that he is 
never going to do anv more trap
ping.

While running his trap lines he 
had several experiences with bear 
and moose, he recalled. “In about 
1916 I killed an old bear just about 
sunset. Then for sleeping that night 
1 built a lean-to and put the bear 
inside it. About two in the morn
ing I was awakened up to find two 
bear cubs climbing all over me to 
get to the mother. Did I yell! I 
shot one of the young ones but the 
other got away.”

Shot Off Finger
The little finger is missing from 

his left hand. “Huh,’’ he laughed. 
“I shot that off.” He explained 
that he was trudging through the 
woods carrying his rifle over his 
shoul’der with the barrel to <the 
front. His finger was over the end 
of it. “A txyig caught in the trig
ger and off it went. I didn’t know 
it first my finger had been shot 
off; I just thought part of the mitt 
had been ripped. .As I went on a 
bit further I noticed my finger 
dangling by a couple of pieces of 
skin. Do you know what I did?” 
he laughed again. “I just took out 
my knife, cut off the end of the 
finger and threw it away. I took 
a train to Port Arthur, had it doc
tored, and was back at work the 
next day.”

Recalling that he had once walk
ed from Lithuania to Berlin, to the 
ocean, he said that last winter he 
travelled “in class.”

“I spent three months in Florida 
and then, with my chauffeur, went 
down to Mexico,” he said. Now he 
is going to devote his winters to 
his magnificent estate, and try and 
get a bit of speedy boating in be
tween.

■ “I have an 18-foot motorboat that 
goes' 50 and 60 miles an hour, a 
good home, and now I can enj y 
my old days.”

(Toronto Daily Star)

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

PARSIDUODA MUZIKALINIS 
INSTRUMENTAS

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

Viktoras Grinius (31) 
Route 2 Box 61

Thompon, Ohio

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

karas iki 8 valandos


