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Kanadoje šymet aukso 
kasyklos pagamins aukso 
už apie $130,000,009 ver
tės. 1935 metais pagamin
ta $115,000,000 vertės.
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Barnsley, York, Anglija.
— Kasykloje ištikus 
gimui užgriuvo kelis 
kus darbininkų. Iš 
žuvo.

Pakėlė 20,000 darbinin
kų mokesti. Pittsburgh. — 
The Aluminum Co. of A- 
merica paskelbė kad nuo 
Rugsėjo 15 d. suvirš 20.000 
tai kompanijai dirbančių 
darbininkų gauna mokes- 
ties pakėlimą po 3c i va
landą, taip kad dabar jie 
gaus apie 11 nuoš. daugiau 
negu mokėta 1929 m. Tai 
antras jiems mokesties pa
kėlimas bėgyje 10 mėnesiu.

Toledo, Ohio. — Čia su
streikavo unijistai gažo 
gamyklos darbininkai rei
kalaudami pripažinimo 
nijos, algų padidinimo 
tūlų kitų sąlygų.

Roma, Italija. — Fišistų 
konfederacija cheminių iš
dirbinių nutarė mokėti sa
vo 40,000 darbininkų po 10 
nuoš. daugiau algų. Toje 
konfederacijoje yra 850 
įvairaus didumo dirbtuvių.

Streikas pasibaigė. Mont
gomery, Ala. — Po dviejų 
mėnesių pasibaigė strei
kas 2200 darbininkų Ten
nessee Coal, Iron and Rail
road Co.

Detroit. — Automobilių 
išdirbysčių sąjunga prane
ša kad automobilių dirbtu
vėse darbininkų uždarbiai 
šymet buvo 16 nuoš. dides
ni negu pernai, ir 52 nuoš. 
didesni negu 1934 metais.

Automobilių darbininkų 
unija Detroite nutarė pri
sidėti prie John L. Lewis 
komiteto organizuojančio 
industrijų darbininkus.

Mašinos ir kasyklose už
ims darbininkų vietas. Ke
letas West Virginia anglia- 
kasyklų ruošiasi sumekani- 
zuoti savo kasyklas, tikslu 
sumažinti darbo lėšas ir at
silaikyti prieš išlaukinę 
kompeticiją.

Illinois valstijoje jau ke
li metai kaip nekuriose ka
syklose įvesta mekanizaci- 
ja ir West Virginia kasyk
lose apie 3,000 darbininkų 
esą netekę darbų del to.

Pradės organizuoti. Det
roit, Mich. — Automobilių 
darbininkų unijos organi
zatoriai skelbia kad kelių 
sekančių savaičių bėgyje 
bus pradėta organizuoti 
General Motors korpora
cijos darbininkai.

ABI PUSĖS LAIMI IR PRALAIMI - RAUDO
NIEJI SAKO TUOJ UŽVALDYS. BET SU

KILĖLIAI ŽADA PULTI MADRIDĄ

SAN SEBASTIAN, Rugp. 13. 
Mūšiuose aplink šį miestą šian
dien sukilėliai vielomis buvo su
mušti ir atstumti. Keliolika jų 
paimta nelaisvėn.

Sukilėliai nori užvaldyti pa
jūrį apsisaugojimui nuo raudo
nųjų užpuolimo iš užpakalio ka
da bus einama užimti sostinė 
Madridas.

Prie Cordohos sukilėliai išžii-1 
dė apie 2,000 savo priešininku | 
kairiųjų.

Sukilėlių pasisekimas pietuo
se, užėmimas svarbaus miesto 
Radajoz ir šiaurėje užėmimas 
miesto Tolosa. padrąsino suki
lėlius ir Generolas Molą pradė
jo ruoštis prie užpuolimo sos
tinės Madrido,

Burgos, Ispanija, Rugp. 
12 d. — Ispanijos sukilėlių 
vadovybė praneša kad rau
donosios valdžios kariume- 
nė buvo priversta trauktis 
iš jurų pakraščio miesto 
San Sebastian, neatlaiky
dama sukilėlių smūgių. Su 
kariumene bėga iš miesto 
ir gyventojai. San Sebas
tian seniau buvo mėgiama 
Ispanijos karaliaus Alfonso 
vasarojimo vieta.

Smarkus mušis taipgi ei
na apie Irun, kur sukilėliai 
apsupę ir jau visai arti da- 
simušę prie miesto.

Sukilėliai tautininkai de
da didžiausias pastangas iš
stumti raudonuosius iš visų 
jų laikomų vietų šiaurės Is
panijoje.

Prie Belchite, Katalonijo- 
je, sukilėliai sako išmušė 
200 Katalonijos savanorių, 
Barcelonos gyventojų.

Sukilėliai turi užėmę, ket
virtą dalį Ispanijos.

Madridas. — Raudonoji 
vyriausybe skelbia kad ne
žiūrint sukilėlių smarkių 
atakų ir kaip kur užėmimo 
miestų, valdžios palaikyto
jai vis dar turi viršenybę.

Sakoma kad sukilėliams, 
kurie laiko Cordoba, Gra
nada ir Seville, pasidarė vi
sai bloga miestuose kur jie 
kelinta savaitė laikosi be 
tyro vandens ir be elektros. 

• Vyriausybe padarė nau
ją apvalymą fašistų iš viso
kių valdiškų vietų.

Lisbonas, Portugalija. — 
Generolas Franko, Ispanų 
sukilimo vadas, skelbia jog 
jis įvestų Ispanijoje tokią 
maždaug valdžią kokią tu
ri Italija, Vokietija ir Por
tugalija, jeigu jiems pasi
seks nukariauti raudonuo
sius. “Kariumenė darbuo
jasi kaip chirurgas išgel
bėjimui Ispanijos nuo mir
ties”, pareiškė jis. Milita- 
riška diktatūra butų įves
ta ir laikoma tol kol butų

JACK SHARKEY GE
RAI PASIRUOŠĘS

PRIEŠ NEGRĄ
Lietuvis buvęs pasaulinis 

kumštynių čampionas Žu- 
kauskas-Sharkey yra pil
nai pasirengęs susitikti su 
negru Joe Louis Rugpjūčio 
18 d., Yankee stadiume, 
New Yorke. Jack Sharkey 
baigia savo tręiniravimosi 
pasiruošimą Orangeburge,

reikalinga.
Ispanijos buvęs karalius 

Alfonso randasi Austrijo
je. Jis turėjo slaptą pasi
tarimą su savo dviem su- 
nais. Alfonso gal kartais 
bandyti gryžti į savo šalį 
ir padėti sukilėliams išgel
bėt ją iš raudonųjų teroro.

ŽYDAI NEPRISIIMA 
RADIKALŲ

Geneva, Šveicarija. —Čia 
prasidėjo Žydų pasaulinis 
kongresas. Iš kongreso iš
mesta penki radikalai de
legatai, 
lestinos 
riaušes

Madridas. — Šis linksmas 
Ispanijos sostinės miestas 
pavirto į pasakiška baimės 
karnivalą. Tūkstančiai na
mų turi iškabinę raudonas 
vėliavas, langai išrėdyti ko
kiais nors raudonais perri- 
šalais, apsisaugojimui nuo 
įsiveržimo nelauktų raudo
nųjų žmogžudžių gaujų: jie 
laisvai siaučia, žudo nužiū
rėtus “fašistais” žmones.

Gatvėse tos gaujos užpul
dinėja, sulaikinėja žmones 
ir krečia, o sau nepatinka
mus asmenis sušaudo.

Aristokratai k i e kvienas 
kas valanda laukia pašauki
mo į raudonųjų “teismą”, 
kuris veika dieną ir naktį, 
ir iš ten vargu kas gyvas 
išeina.

Gatvėse žmonės daugu
moje dėvi raudonus kakla
raiščius apsisaugojimui nuo 
įtarimo “buržujais” ir “fa
šistais”.

Akivaizdoje to visko, ar 
stebėtina jei kitaip manan
čių piliečių dalis sukilo ir 
deda galvas išvadavimui Is
panijos iš raudonojo tero
ro?

VALSTYBES TARIASI 
NESIKIŠTI Į ISPANU

NAMINĮ KARĄ
Paryžius. — Didžiosios 

valstybės tariasi kas dary
ti Ispanijos klausimu, kad 
neįsivėlus į Europos karą. 
Iš raudonieji ir baltieji 
Europos valdovai nori įsi
kišti ir gelbėti vieni vienai 
pusei, kiti kitai, tačiau jei 
kuri atvirai imtų gelbėti, 
kitos sukeltų daug trukš- 
mo, o gal ir karą, kurį ir 
sulaikyti butų sunku.

Iki šiol jau apie desėtkas 
valstybių pasižadėjo būti 
neutrališ'komis. Prancūzi
jos vyriausybė ragina vi
sas suinteresuotas valsty
bes padaryti pilną sutari
mą Rugpjūčio 17 d.

Prancūzijos sočia listų 
vyriausybė sako, jeigu ku
ri kita valstybė kišis į Is
panijos reikalus. Paryžius 
bus priverstas gelbėti Is
panijos kairiųjų valdžiai.

‘LEGIONIERIAI’ 
APKALTINTI

Detroit. — Tlrys “juodo
jo legiono” nariai tapo at
rasti kaltais sąmyšyje su jų 
teroristiniais darbais, kiti 
trys išteisinti.

Dar apie 50 kitu, tos pa
čios organizacijos narių 
laukia teismo. Jie kaltina
mi terore, žudystėje ir tt 
Jų skandalas iškilo 
pora mėnesių atgal.

AUSTRIJOS ŽYDAI 
SUSIRŪPINO

Vienna. — Austrijos Žy
dai, kurių ten esama 250,- 
060, pradėjo rūpintis koks 
likimas jų laukia, kadangi 
Austrijoje pradėjo apsirei
kšti judėjimas prieš Žydus 
tuoj po to kai pasirašyta 
draugingumo sutartis su 
Vokietija.

Londonas. — Šiose dieno
se suėjo 22 metai nuo pra
sidėjimo pasaulinio karo.

Europa, perkentus baise
nybes to karo, šiandien vėl 
stovi beveik ant slenksčio 
j naują karą.

Štai kaip dabar stovi val
stybės, pasidalinusios į dvi 
priešingas puses:

Su Prancūzija: Sovietų 
Rusija, Čekoslovakija, Lie
tuva, Turkija, Rumanija, 
Belgija, Jugoslavija ir gal 
Anglija.

Su Vokietija: Austrija, 
Vengrija, Lenkija, Bulga
rija, Suomija, Japonija, Ita
lija.

Anglija laikosi labai at
sargiai. Patys Anglijos pi
liečiai taipgi plačiai pasida
linę ir nenusistatę kurią 
pusę palaikyti.

A n g lijos konservativiai 
nenori gelbėti Rusijai, nes 
Rusijos komunizmas pavo- 
gas Anglijos valdomai Indi
jai Azijoje. Bet Anglams 
taip pat reikia būti atsar
giais su Japonais, kurie no
ri užvaldyti Aziją, ir apsi
saugoti nuo Vokiečių ir Ita
lų užimojimų plėstis pasi
griebiant Anglijos koloni
jas.

Italijai Įsigalėjus Vidur
žemio jurose, Anglija liktų 
ten lyg pasmaugta.

Taigi Anglija galvoja vi
saip norėdama rasti sau 
išeitį.

Seattle, Wash. — Rugp. 
d. iššokdamas iš viešbu

čio iš penkto aukšto per 
langą nusižudė Suv. Vals
tijų Kongreso narys Ma
rion A. Zioncheck. Jis iš
krito gatvėn beveik prie 
savo žmonos kojų, kur ji jo 
laukė.

Šis pusgalvis žmogus, iš
rinktas i aukščiausią šalies 
įstatymdavystės Į s t a i gą, 
yra tai atvaizdas Ameri
konų budo: kas geriau lo
šia kvaili tas gauna sekė
jų. To neužteko. Ir Ame
rikos spaudos atstovai ir 
ir fotografai važinėjo kar
tu su juo po miestus kai 
jis atlikinėjo visokius pus
pročio žmogaus darbus, ir 
apie jį rašė ir jo fotogra
fijas talpino. Mat. viskas 
tas buvo “juokinga” ir to
kiais “juokais” savo skai
tytojus maitino.

Pagaliau Zioncheck buvo 
paimtas proto ištyrimui, iš 
igoninės pabėgo, parvažia

vo į savo miestą ir čia. at
iko • paskutini savo “juo
kinga” aktą — stačia gal
va iššoko per langą pas sa
vo žmona gatvėje. .. .

Kaunas. — Populiarus P-an- 
cuzų dienraštis 
pusi, patalpino 
riame kalbama 
užsienio politiką 
padėtį.

Laikraščio žiniomis, Rugsėjo 
mėnesį Rygoje įvyksianti svar
bi konferencija Baltijos vals
tybių, “kurios nenori pasidary
ti nei germanizmo nei bolševiz
mo eta.pais ir kurios glaudžiai 
susijungė atsispirti bent ko
kiems pavojams”. Per tą kon
ferenciją busiančios pasirašy
tos svarbios konvencijos. Bet 
ypač busiąs svarstomas nuola
tinės Baltijos santarvės Tautų 
Sąjungoje vietos klausimas.

Toliau laikraštis pabrėžia kad
Lietuva vis labiau 
prisiartinanti prie 
jos.

Tuo reikalu viešoji
nuomonė visiškai pasikeitus per 
paskutiniuosius kelerius metus. 
Tam viešosios nuomonės sąjū
džiui geriausias įrodymas esąs

tas kad Lietuvos gimnazijose 
vietoje Vokiečių kalbos buvus 
įvesta Prancūzų kalba.

Dienraštis “Matin” visiškai 
objektiviškai atvaizduoja Lie
tuvos ekonominę padėtį, pažy
mėdamas kad

“Lietuva parodė gražų atsi
statymo pavyzdį”.

Toliau paminima Lietuvos di
džiosios ekonominės organiza
cijos — Maistas, Lietūkis, Pie
nocentras — ir nurodoma kad

Lietuvos prekybiniai 
nuo 1923 m. iki 1935 
vę dideli aktyvą.
Paliesdamas Lietuvos

binius santikius su Vokietija, 
laikraštis nurodo kad, pablogė
jus prekybiniams mainams su 
Vokietija, Lietuva žymiai su
stiprinus savo prekybinius san
tikius su Anglija, Prancūzija, 
Belgija ir Sovietų Sąjunga. Tu
rint galvoje didėjančius reika
lavimus Klaipėdos uostas smar
kiai išsiplėtęs. “L.A.”

UŽMUŠTA 26 ARABAI
Jeruzalis. — Policija ir 

Anglai kareiviai išmušė 26 
Arabus susirėmime netoli 
Nablus. Arabai nuolat su
dyla trukšmaudami prieš 
Žydus.

UŽMUŠTA ORO 
NELAIMĖJE

St. Louis, Mo. — Perei
tą savaitę netikėtoje lėktu
vo nelaimėje šalę šio mies
to užsimušė aštuoni žmo
nės. Lėktuvas nukrito už 
celių minutų po pasikėli
mo į orą su keleiviais.

New Yorke, Alex Kru- 
mocky, dirbdamas prie vie
šų darbų, vandenyje upėje 
užtiko aukso pinigų, $1060 
sumoje, kurie buvo iš 1900 
ir 1908 metų. Jis pinigus 
perdavė policijai, kuri iš
laikius juos per pusę me
tų, atiduos radėjui toje su
moje popieriniais.

Du .Rusai lakūnai, kurie 
buvo pakilę skristi iš Suv. 
Valstijų Į Maskvą, paskri- 
dę dali kelio buvo priver
sti nusileisti. Dabar jie 
skrenda su sustojimais, 
per Alaska.

Nušovė švogcrį. Dalias, 
Ga. — Policija vedė suim
tą vyrą, kuris nužudė sa
vo žmoną. Jos du broliai, 
palaukę už krūmų kelyje 
ir iššokę savo švogerj nu
šovė atkerštui už seserį.

DIDELI MIŠKŲ GAIS
RAI

Penkiose šiaurinėse cen- 
t valinėse valstijose siaučia 
milžiniški miškų gaisrai, 
kuriuos gesinti stojo 20,- 
000 žmonių.

Gaisras vietomis atėjo 
per rubežių iš Kanados.

Kaunas. — Danijos skautes, 
švęsdamos savo organizacijos 
25 metų gyvavimo sukaktuves, 
Liepos 3 d. surengė tarptautinę 
skaučių stovyklą Korinthe, prie 
puikios Brahe Trolleborg pilies, 
Fylu saloje.

Stovykloje dalyvavo viso 18 
valstybių skaučių: Danijos, Ka
nados, Australijos, Pietų Ame
rikos, Egipto, šiaurės Ameri
kos, Brazilijos, Anglijos, Škoti
jos, Belgijos, Prancūzijos, Nor
vegijos, Švedijos Lenkijos, Suo
mijos, Holandijos, Šveicarijos, 
Lietuvos. Pačių Danių skaučių 
buvo apie 1600 ir svetimtaučių 
apie 400. Tai pirma tokia gau
si dalyvių skaičium stovykla 
Danio j e.

Už Brahe Trolleborg pilies 
parko, dobilienoje. Liepos 3 d. 
išdygo visas Įvairiaspalvių pa
lapinių miestas.

Musų Lietuvaičių dalyvavo 
stovykloje viso 12. Jos atvyko 
Liepos 2 d. anksti rytą ir tuoj 
ėmėsi statytis sau palapines.

Lietuvaitės savo stovyklą įsi
rengė sulyg savo priprasto bu
do Lietuvoje. Savo kiemelį ap
tvėrė, pastatė vartus, ant kurių 
viršaus buvo medinėm raidėm 
išrašas: “LIETUVA”. Iš atsi
vežtų iš Lietuvos samanų prie 
vartų padarė Danijos skaučių 
ženklelį dobilą ir savo rūtelę, 
stiebe iškėlė Lietuvos vėliavą, 
ir rodos kas tokio. Bet rodos 
toks menkas Lietuvaičių sto
vyklos įrengimas susilaukė ne
tikėto susidomėjimo. Darbui 
tik įpusėjus, atvykęs filmuoto- 
jas pirmas joms pranešė kad 
Lietuvaičių rajonas gražiausia 
įrengtas. Filmavo jas dirban
čias, jų palapinių vidų, jas po 
vieną ir grupėmis. Lietuvaičių 
stovyklos vartų nuotrauką įdė
jo Fyns Tidende dienraštis sa
vo pirmame puslapyje, drauge 
su straipsniu apie stovyklą.

Stovyklų vadovės buvo daž
nos Lietuvaičių rajono viešnios. 
Jos kalbėjo kad daug ko Dani
jos Skautės turi iš Lietuvaičių 
pasimokyti. Visų valstybių sto-

vyklaujančios skautės jas lan
kė, gausiai lankė ir Danų vi
suomenė. Lietuvaičių kiemelis 
lankymo dienomis buvo pilnas 
svečių. Labiausia grožėjosi jų 
pasidarytomis palapinėse lovo
mis, rankdarbiais ir audiniais. 
Sako, visus tuos daiktus butų 
išpirkę jei tik butų galėjusios 
parduoti. Nepaprastai domė
josi Lietuvaičių tautiniais ru
bais. Kur tik jos pasirodydavo 
jais pasipuošusios, vis fotogra
favo. Visi begalo gėrėjosi Lie
tuviškų spalvų suderinimu.

Surengtoje visų šalių skaučių 
parodoj nuvežė, kaip buvo pra
šyta, tris eksponatus, o bendra
me lauke pašoko: Noriu Miego, 
Blazdingėlę ir Kepurinę. Teko 
joms dalyvauti ir radiofono 
programe: padainavo sutartinę 
ir Lietuviškai tarė kelis žo
džius Danijos skautėms.

Kaunas. — Per paskutinius 
kelerius metus Lietuvos šau
lių sąjunga la'bai išplėtė savo 
kultūrinį veikimą. Kad dar
bas eitų sparčiau ir šaulių bū
riai turėtų savo pastoges, jau 
seniau daug kur buvo pradėta . 
statyti šaulių namai, šiandie
ną šaulių sąjunga didžiuojasi 
šaulių namais, tikromis apielin- 
kės pilimis Utenoje, Tauragėje, 
Varėnoje, Anykščiuose ir kitose 
Lietuvos vietose. Tai yra ten 
dideli ir pavyzdingi šaulių na
mai. Dažnai šaulių namuose 
sau pastoges randa ir kitos Lie
tuvos kultūrinės organizacijos. 
Dėl to dabar keliasdešimts šau
lių burių pradėjo statyti savo 
namus. Statybos medžiagą šau
liai gauna papigintai, o visus 
statybos darbus atlieka patys 
šauliai. Visuomenė šaulių na- 

'mų statybą gyvai remia auko
mis ir darbu. Dėl to visai tei
singai šaulių namai vadinami 
tautos namais. — Tsb. -

■m;
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PITTQRI IQ C M nepriėmė bedarbės ap-
* l^DUIVUn DRAUDOS BILIAUS NEW YORK CITY Trumpos Pastabos apie Viską

Rašo Jonas Valaitis

Klaipeda Prašo KnygųHarrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos legislatures (seimo) 

j posėdis nutraukta ir atstovai 
* išsiskirstė nepriimdami svar- 

i — be- 
į darbės apdraudos Įstatymą.

Pennsylvania šymet sumo
kės federate! valdžiai 25 mili
jonus dolarių bedarbės apdrau
dos taksų, tačiau del nepriėmi
mo savo įstatymo, iš tų taksų 
nieko negaus — kitaip sakant 
paneš 25 milijonus dolarių nuo
stolių.

Valstijos senate daugumą su
daro Republikonai, kurie ir už
kirto kelią tam biliui. Taip sa
kant, jie numetė valstijos pini
gų 25 milijonus dolarių.

PIKNIKAI 
užėjus, prasidėjo ir 
t-, ■ - mc liepi mimamRengia tuos dileles . . ... , ..... . blausi šiuo laiku teinurengia nrv.os, rengia ’ 

Kai ateina

LEWIS VARO SAVO
DARBA PIRMYN

Amerikos Darbo Federacijos 
suspendavimą John L. Lewis,

Vasarai 
piknikai, 
draugijos, 
parapijos ir klubai,
sekmadienis nežinai nei kur va
žiuot. Nekurie žmonės, ypač 
biznieriai, lanko po kelis pikni
kus tą pačią dieną.

Rugpjūčio 2 d. buvo A. L. T. 
Sandaros piknikas Lietuviškoje 
Ukėje. žmonių atsilankė ne- 
perdaugiausia, mat tą dieną bu
vo penki Lietuviški piknikai. 
Taigi, kai maža publika tai ir 
pelno nedaug atliko, vos pora 
desėtkų dolarių. šiame pikni
ke pirmą dovaną laimėjo sto
riausia moteris, p. Pažereckie- 
nė (p. Pivaronienės motina), 
antrą p. čubienė. Prie to bu
vo pajų valgymas, kurio čam- 
pionu pasirodė A. Zdankus, an
troj vietoj F. Radžiukinas Su
rištom kojom lenktynėse pirmą
dovaną laimėjo V. Virbickas ir angliakasių unijos prezidentas 
H. Brosky, antrą F. Radžiuki- jr vadas Industrialio Organiza- 
nas ir P. Janulevičienė. vinto Komiteto, priėmė kaipo

Gana įžymus piknikas ren- išmetimą jo iš Federacijos. Ta- 
gianta sekmadienį, Rugp. 23 d..čiau del to visai nenusiminda- 
pastangomis Lietuvių Vaizbos nias Lewis paskelbė vajų su- 
Buto, Lietuvių Ukėje (Lithua- traukimui į savo pradėtą darbi
niai! Country Club). Vaizbie- nir.kų organizaciją tris milijo- 
čiai pasamdė autobusus :r savo 
pirkėjams duos tikietus dykai 
važiuot į pikniką ir atgal.
PIKNIKAS LIETUVIU KAM

BARIO NAUDAI
Dar vienas ir tai didžiausias 

šios vasaros piknikas bus' sek
madienį, Rugpjūčio 30 d., tame 
pat Lietuvių Ūkės Darže, ši 
pikniką rengia galima sakyt vi
si Pittsburgho Lietuviai, nes 
yra atstovai beveik nuo visų 
vietos draugijų, kurie turi su
organizavę speciali komitetą to 
pikniko rengimui, kurio pirmi
ninku yra J: Virbickas, sekre
torium B. Pivaronienė ir iždi
ninku J. Viktoravičius. Nariais 
to komiteto yra visa eilė darb
ščių vyrų ir moterų.

Tą dieną pikniko dalyviams 
bus išdalinta dovanos: elektriš
kas šaldytuvas, pečius, ir $30 
pinigais. Tikietėlius tam pik
nikui darbuotojai skleidžia 
tik apie Pittsburghą 
tose kolonijose.

Visas šio pikniko 
Lietuvių Kambario
Pittsburgho Universitete.

Kuriems netektų įsigyti pik
niko tikietų išanksto. vistiek 
bukit piknike ir gausit sau ti 
kietus ten pat. Kiekvienas ra
ginamas prisidėti prie šio nau
dingo darbo. Lietuvių Kamba- 
ris Pittsburgho Mokslo Kated
roje bus ant visados pasigerė
jimas mums ir musų

Šiame darbe neturi 
partijų, nei skirtumų,
yra darbas musų Lietuvių tau
tai. Juozas Virbickas.

nūs narių.
Lewis ir jo draugai desėtko 

vadovaujamų unijų, kurios Fe
deracija suspendavo, sako ne
sistengs išnaujo kelti bylą ir 
bandyti taikytis. Jie bendrai 
turi apie milijoną narių tose 
savo organizacijose ir varysis 
pirmyn, gaudami daugiau na
rių.

Geležies ir plieno darbininkų 
organizavimas eina pirmyn — 
šiose dienose sakoma ta unija 
paaugo nuo 11,000 iki 19,000 
narių.

C. I. O. (komitetas industria- 
liam organizavimui) skelbia jog 
šią žiemą iki pavasario sura
šys į plieno, geležies ir cino 
darbininkų uniją apie 900,000 
narių.

WATERBURY. CT

bet ir ki-

eispelnas 
įrengimu

vaikams, 
būti nei 
nes čia

apskrityje pradė
tuos bedarbius ku-

NENORINTIEMS DIRBTI NE
DUOS PAŠALPOS

Allegheny 
ta susekioti
rie atsisako eiti dirbti prie vie
šų valdišku darbų ir jiems su
laiko davimą pašalpos.

Du tūkstančiai tokių bedar
bių nustojo gauti pašalpą bėgy
je pastarų kelių mėnesių.

Pastaru laiku vėl pradėta su
rašymas nedirbančių jų ir pa
šalpą imančių bedarbių. Mano
ma kad dabartiniu laiku randa
si apie 3700 sveikų ii- galinčiu 
dirbti asmenų, kurie vis vengt 
eiti dirbti. Nekurie davė ko
kius nors pasiaiškinimus 
nesiregistravimo į darbus, 
kiti tiesiog pasakė kad 
geriau gyventi gaunant 
1^.

Paskutiniu laiku Waterbury- 
je pagyvėjo ir darbai, šymet 
ypač daug žmonių dirba fabri
kuose. Daugybė darbininku 
linksmi kad jų vaikai šią vasa
rą ir pavalgę ir aprengti. Tik 
klausimas ar ilgai taip bus.

Gatvėse matyt daugiau nau
jų automobilių važinėjant negu 
kitados, tai visgi žmonės turi 
daugiau pinigų.

Waterbufyje ir biznieriai lin
ksmesni. Pasiteiravus, sako 
kad šymet žmonės daugiau iš
perka prekių, vadinas laikai 
žymiai pagerėjo.

Waterburyje buvo pasirodęs 
mėnesinis laikraštukas ‘Laimė’. 
Mes manėm kad ‘Laimė’ ir bus 
tikra laimė. Bet deja, leidėjas 
buvo priverstas savo ‘Laimę’ 
sustabdyt ir nuėjo kepyldon 
dirbti.

Laikraštukas buvo ne koks, 
tačiau galėjo būti patobulintas. 
Pasirodo kad Waterburieciai lie
pa jiegia nei mažo laikraštuko 
išlaikyti.

Nesenai Waterburio Lietu
viai katalikai apie iš kelių drau
gijų sudarė “bendrą frontą” 
prieš komunistus, ir priešakyje 
atsistojo vadovauti negabus ir 
dalykų nežinantis “propeso- 
rius”. Ir kova prasidėjo ne 
prieš komunistus bet prieš tau
tininkus ir gerus Lietuvius.
Jis tiek “pažysta” Lietuvišką tys dieną kada byli bus tardo- 
gyvenimą jog mėgsta skelbti 
kad ne Dr. Kudirka ir ne Ba- 
sar avižius atgaivino Lietuvių 
tautą, bet daina.... Gal jisai 
savo daina Lietuvą ir atgaivi- ■ gynė, 
no... .

Reikėjo pasikalbėt, “profeso
riau”, su Aušrininku šliupu, jis' 
butų papasakojęs kas Lietuvą; 
atgaivino. Lydintis.

del 
bet 

jiems 
pašal-

ŠE L-SUMAŽĖJO VALSTIJOS : 
PIAMŲJŲ SKAIČIUS

Harrisburgh, Pa. — Nuo Ge
gužės mėnesio Penu, valstijoje 
šelpiamų bedarbių skaičius su
mažėjo 53,000 asmenų. Dau
guma jų gavo darbus privati
nėse industrijose, kiti paimti 
į viešuosius darbus.

Dabar dar pasilikę šelpiamų
jų eilėse 553,263 asmenys.

prityręs 
o ka
be jo-

prieš

senoji tėvynė Lietuva, | 
nepriklausomybę, turė- 
viską kurti ir steigti

Lietuvių
Amerikos

Lietuvių Radio vedėjas iš

LIETUVA PASAULIO 
MOKSLININKUOSE

šiais metais pasaulio moks
lininkų konferencija įvyko Chel
tenham, Anglijoje, nuo Liepos 
31 iki Rugpjūčio 14 d. Kon
ferencijoje dalyvavo 50 valsty
bių atstovai, kurių iš Amerikos 
buvo 10, o iš Lietuvos taip pat 
keletas. Konferencija paliete 
keletą svarbių mokslui klausi
mų.
KELIOS TAUTOS
VIENOJE VALSTYBĖJE

Kroatų vado Matček gimta
dieni minėdami Kroatai kaimie
čiai privertė jį pasakyti kalbą, 
kurioje jų vadas, tarp kitko, 
pareiškė: “Dievas Įsakė mums 
duoną prakaitu užsidirbti, bet 
kada mes prakaituojant, o mu
sų duoną svetimas valgo, tada 
mums reikia organizuotis prieš 
pavergėją.” Tuo tarpu Slovė
nų vadas Zagrebe 100,000 mi
niai pareiškė, “Mes Kroatai ir 
Slovėnai turime organizuotai 
kovot už nepriklausomybę abie
jų taujų' . Tiek Kroatai, tiek 
Slovėnai, tiek Serbai sujungti 
po karo į Jugoslavijos valsty
bę. Tas parodo kad kelias tau
tas sujungti nėra naudinga.

KAIP VOKIEČIAI
“SIENAS PLATINA”

čekoslovakikos Vokiečių ko
lonijos atstovas lankosi Angli
joje. Ir tiek jau buvo pasiekęs 
kad buvo įtikinęs Britų vyriau
sybę jog čekai Vokiečius tikrai 
persekioja, apie ką Britai če
kus Įspėjo. Ir dabar tik iš to 
pasiuntinio paaiškėjo ko jie no
ri: Vokiečiai nori kad Britai 
padėtų atskirti nuo Čekoslova
kijos tas dalis valstybės kurio
se Vokiečiai gyvena, kaip to 
užsimanė Vokiečiai naziai.... 
Tas Britus ir Prancūziją labiau 
suartino, tuo labiau kad tas Vo
kietis pradėjo ir daugiau rei
kalauti — kad Čekai nutrauktų 
draugingumą su Sovietais....

DU ŠVIETIMO
MINISTERIAI

Kubos švietimo ministeris 
Dr. Martinez viena diena atlei-'

WMBQ—Brooklyn, N. Y.

do 319 aukštųjų mokyklų mo
kytojų kaip netinkamų parei
goms eiti. Pirmiau buvęs švie
timo ministeris Murillo juos 
buvo paėmęs kaipo rinktinius, 
geriausius, kvotimų keliu.
KINŲ KELIAI

Milžiniška Kinija pirmiau ne
turėjo gerų kelių, per kelis pas
kutinius metus smarkiai sukru-- 
to, ir jau dabar turi kelių 30,- 
000 mylių, kuriais galima va
žiuoti bi kuriuo metų laiku au
tobusais.
KARVĖMS ROJUS

Rosedale ūkyje, Virginojoje, 
įsteig'ta karvėms rojus. Vis
kas bus elektra operuojama. 
Karvėms Įtaisė vėsinti fenus 
(vėdyklius), centralinį šildy
mą, elektros lempas kaitintis, 
elektros pirštus kasyti ir šu
kuoti karvėms plaukus, elektra 
milžti įtaisvm.us. Ir tvartai 
aptverti elektrifikuotu sietu, 
jei kurį musė ar kitas vabzdys 
palies, daugiau nelėks. Ir kar
vės kiekviena sau turės pr.ivn- 
tiš'ką šalto ir šilto vandens fon
tanėlį.

Washing tone Rugsėjo 7—12 
bus elektros inžinierių pasauli
nis suvažiavimas. Del to ūkis 
bus parodyti kas galima inži
nieriams padaryti ūkiuose.

Labai gražią pradžią jau 
yra padaręs p. J. Kripaitis iš 
Ann Arbor, Mich., kuris užpre
numeravo mums “Literary Di
gest” ir per Lietuvos Konsula
tą New Yorke yra mums pri
siuntęs apie 70 įvairaus turi
nio Angliškų knygų.

Naudingiausios knygos, žino
ma, butų iš tų dalykų kurie yra 
Institute dėstomi, bet tiks ir 
bent kokios kitos knygos, ypač 
parašytos lengva kalba, nes 
Angliška kalba yra visiems stu
dentams privaloma ir Angliškų 
knygų Lietuvoje net ir pirkti 
sunku gauti.

Mes prašytume knygas auko
jančius asmenis bei organizaci
jas pristatyti jas į artimiausi 
Lietuvos Konsulatą Amerikoje, 
o su konsulatais mes tiesiogi
niai susitarsime del jų perveži
mo į Lietuvą.

Tikime kad šis atsišaukimas 
bus Tamstų palankiai sutiktas 
ir kad Tamstos nuoširdžiai pa
dėsite mokslo ir žinių jieškan- 
čiai Lietuvos jaunuomenei.

E.

Jūsų 
atgavus 
jo veik 
naujai.

Daugelis dalykų 
darbštumo ir gausios 
Lietuvių paramos dėka jau yra 
padaryta. Bet dar labai daug 
kas tenka naujai steigti bei to
bulinti, kad pasivyti arba bent 
arčiau prisiartinti prie aukšto
sios civilizacijos tautų, tiek kul
tūroje, tiek ekonominėje srity
je.

Taip prieš porą metų atski
rų asmenų iniciativa su valdžios 
parama buvo įsteigta pirmuti
nė ir vienintelė Lietuvos aukš-

ADVOKATAS IR KLIJENTAS
Liepos 17 d. New Yorko Ad

vokatų Sąjungos Skundų Ko
miteto kambaryje lankėsi New 
Yorko Lietuviams žinomas ad
vokatas, Maurice Gevirtz. Skun
džia jį buvęs Rusų armijos ka
rininkas, Grigorij Dulinov. Ad
vokatą Gevirtz gina
advokatas Robert Daru, 
liniukas Dulinov atvyko 
kio ginėjo.

Dulinov savo skunde
Advokatą Gevirtz pareiškė kad 
i udenį 1928 m. Adv. Gevirtz 
apsiėmęs jį legalizuoti ir kad 
jisai, 
virtz 
$700. 
tame 
daręs, 
atsilankęs pas Advokatą Ge-| toji prekybos mokykla — Pre- 
virtz į jo namus ir pareikalavęs 
grąžinti savo $700, Gevirtz jam 
liepęs išsinešdinti.

Bus įdomu žinoti kodėl 
linov anksčiau tų pinigų iš 
vokato Gevirtz nereikalavo, 
sakymas nesunkus: Dulinov at
vyko Amerikon su Francuzijos 
pasu ir Amerikos konsulo 
vadinama “transit visa”, 
jam davė teisę Jungtinėse 
stybese gyventi tiktai 130 
nu, o po tam pasidarė nelegalis. 
Kaipo nelegalis Dulinov nedry- 
so tiesotu keliu nei prie Adv. 
Gevirtz kibti. Jeigu jisai bu
tų patraukęs savo advokatą at
sakomybėn tai imigracijos val
dininkai galėjo prie jo prisi
kabinti ir jį iš čionai išdepor- 
tuoti.

Karininkas Dulinov visą lai
ką čionai nelegaliai gyvendamas 
turėjo slapstytis, didelį vargą 
vargti. Bijojosi prie Adv. Ge
virtz ir artyn eiti —- jisai galė
jo Dulinovą imigracijos valdi
ninkams išduoti. Todėl Dulinov 
visuomet eidavo Gevirtz’o rei
kale pas detektivą Kazį Pileną- 
Palmer, kuris Dulinov’ą išklau
sęs eidavo pas Adv. Gevirtz ir 
pranešdavo jam ką Dulinov 
jam sakė ir ko iš jo reikalauja. 
Advokatas Gevirtz žinodamas 
kad Dulinov prie jo nedrys ka
binėtis, į Dulinov’o grasinimą 
jokios domės neatkreipdavo.

Nors Adv. Gevirtz į stebu
klus ir netiki, vienok 1934 metų 
rudenį įvyko tiesiog stebuklas. 
Kongresas pakeitė imigracijos ■ 
įstatymą, kuriuo visi Jungtinė
se Valstybėse NELEGALIAI 
apsigyvenę Rusai pabėgėliai ga
lėjo eiti į Ellis Island ir užsi
registruoti. Dulinov taip ir pa
dare. Pernai gavo savo pir
mas popieras.

Jausdamas save laisvu nuo 
persekiojimo Dulinov ir atlan
kė Adv. Gevirtz; jis gi remda
masis tuo kad nuo laiko kaip 
jisai apsiėmė Dulinov’ą legali-1 
zuoti praslinko apie septyni mo
tai ir todėl Dulinov teismo ke
liu jam nieko nepadarys — 
maste Adv. Gevirtz. Dulinov 
ėmė jį ir apskundė Advokatų 
Sąjungos Skundų Komitetui. 
Žinoma, tas dar nereiškia kad 
Dulinov bylą išlošė; toli gražu 
ne. Bet nesmagumo Adv. Ge
virtz pridarė.

.Minėtoje byloje liludinirkais 
šaukiami Lietuviai: detektivas 
Kazys Pilėnas-Palmer ir Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
Sekretorius A. B. Strimaitis. 
Byla liko atidėta iki Rugsėjo 
mėnesio. Tuo tarpu gi Dulinov 
tariasi su Adv. Kostu Jurgėla, 
kuris turbut karininką gins kuo
met Skundų komitetas nusta-

Dulinov, Advokatui Ge- 
užmokėjęs už tą darbą 
Advokatas Gevirtz nieko 

jo legalizavimo reikale ne- 
, ir kada pernai Dulinov

Du-
Ad-
At-

taip 
kuri 
Val
di e-

kybos Institutas Klaipėdoje 
(Bussiness College), šiame Icr 
stitute yra dėstomi visi dalykai 
kurie yra mokomi ir užsienių 
aukštosiose prekybos mokyklo
se, kaip tai: biznio administra
cija, ekonomika, teisė, ekono
minė geografija, transportas, 
draudimas, prekybinis skaičia
vimas, buhalterija, mašinraštis, 
stenografija ir panašus kiti ko
merciniai dalykai bei svetimos 
kalbos.

Norinčiam komercinius mok
slus studijuoti dabar nereika
linga važiuoti į svetimas vals
tybes ir išvežti dideles sumas 
pinigų. Ii- studijuoti dabar ga
li daug didesnis skaičius, nes 
savoje šalyje yra daug pigiau, 
daugelis studentu nuo mokes
čio už mokslą visai atleidžiami, 
o neturtingiems duodama net 
stipendijos pragyvenimui . In
stitutas turi savo knygyną ir 
skaityklą. Bet iškarto susipir
kti visas reikiamas knygas bei 
išsirašyti sava ir daugelį sveti
momis kalbomis išeinančių lai
kraščių bei žurnalų (magazi
nes) labai brangiai kaštuoja ir 
mes visko padaryti

žinodami didelį 
Lietuvių duosnumą 
įvairiems Lietuvos 
praeityje, tikime kad Tamstos 
neatsisakysit ir mums padėti, 
išrašydami Prekybos Institutui 
Klaipėdoje Amerikoje išeinan
čių laikraščių bei žurnalų ir pa
dovanodami vieną-kitą Angliš
kų knygų.

neišgalime. 
Amerikos 
ir aukas 
reikalams

ma.
Baigiant reikia pažymėti, kad 

Adv. Gevirtz jau kelias Lietu- ■ 
vių bylas emigracijos reikaluose1 

. Keletas metų atgal -Adv.;
Gevirtz gynė Kostantą Nor
kų. Reporteris, i

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

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

NOTARAS
Užrašo naujas ir atnaujina 
senas “Dirvos” prenume
ratas. Kreipkitės į jį.

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

Galvanauskas, Rektorius,
Dr. J. Pajaujis,

Reikalų Vedėjas,
J. K. Gasiunas,

Knygininkas.
Nuo Redakcijos: Lietuvos 

Konsulatų antrašai Amerikoje 
yra šie:
Lithuanian Consulate General 

46 Fifth Avenue 
New York City

Lithuanian Consulate 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Ill.
“Dirvos” skaitytojai gali šia

me reikale daug prisidėti: išra
šyti arba Amerikoje einančius 
komercinius žurnalus, arba pa
siųsti atliekamas knygas biznio 
kolegijas lankiusių savo vaikų.

Nusiuntimas tokių knygų į 
konsulatą kaštuos po kelis cen
tus. Jeigu susidarytų didesnis 
rišulis knygų, jas galima siųsti 
ir ekspresu.

Tuoj pertikrinkit pas save 
esamas nenaudojamas bet ne- 
nusenusias biznio kolegijų kny
gas ir pasiuskit vienam iš čia 
paduotų konsulatų.

BINGHAMTON, N. Y.

SKAITLINGAS PIKNIKAS
Rugpjūčio 2 d. J. Kaminsko 

giraitėje įvyko Marijos Magda
lenos draugijos piknikas, žmo
nių buvo susirinkę gana skait
lingai, visi gražiai linksminosi 
atvirame ore. žaliuojančių me
džių pavėsyje.

ši draugija susideda vien iš 
moterų ir merginų, ir jos pa- 
reoigimai - visada esti pasekmin
ga. Pasirodo kad Binghamtci
no moterys ii- merginos yra 
darbščios ir gerai žino kaip 
pramogas suruošti. Koresp.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O.

NEPAPRASTAS

PIKNIKĄ
Ohio Lietuviai Partneriai

Sekm. Rugsėjo-Sept. 6
P. STANIONIO FARMOJ °h2°
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VIKINGŲ SOSTINĖJ — IR MOKSLO CENTRE 
UPPSALOJ

16. Stockholmas. — šiandien 
mano rūpestis buvo nuvažiuoti 

garsią senovišką vikingų sostinę

RUGSĖJO 
atsikėlus, visas 
ir aplankyti tą 
Uppsalą. Ponas Ministeris Savickis man patarė
apsilankyti ir Gamla Uppsaloj, kuri yra dar to
liau nuo dabartinės Uppsalos miestelio, nes ten, 
sako, yra dar senesnių palikimų, net ankstyvų
jų amžių žmonių supilti piliakalniai.

Už pono Ministerio man suteiktus nurody
mus kur lankyti, ką ir kaip pasiekti Stockholme 
ir jo apielinkėse, esu jam labai dėkingas, nes jo 
informacijomis ir įteiktais žemėlapiais pasinau
dodamas nejutau kaip praleidau šešias dienas, 
ir visą laiką sunaudojau labai naudingai ir daug 
patyriau. Dar labiau patenkintas esu kad bu
vau visą laiką sau vienas, išskyrus vakarykštį 
važinėjimą su p. Savickio pristatytais man pa
lydovais.

Švedijos gelžkelių tvarkraščiai sudaryti labai 
aiškiai, taigi lengvai susiradau kaip nuvažiuoti 
į Uppsalą. Išvažiavau 11 valandą prieš pietus. 
Traukiniai į Uppsalą eina ir gryžta kas valan
dą, taigi nebuvo jokio nepatogumo suvažinėti. 
Gelžkelio bilietą pirkau j abu galu, gaudamas 
papiginta kaina. Iki Uppsalos trunka nuvažiuo
ti tik apie valandą laiko.

štai ir Uppsaloj. Nors aplink Stockholmą 
yra aukštų akmeninių kriaušų, į Uppsalą važiuo
jant žemės paviršis pasirodė visai 
gus, be akmenų, be miškų, ir visur 
kai.

Laukuose visur matosi baigtas

Sanskrito kalbai, 
vienoje spintoj ai 
vienoje spintoje 
ten parašyta?

pa- 
tai-

po
po

Raš-

kitomis: ly- 
dirbami lau-

kirsti vasa
rojus ir dobilai, ir jau kaip kur matyt sudygę 

■ žiemkenčiai rugiai.
Nuo Malaren ežero iki Uppsalos eina upelis 

vardu Fyrisan. Rytinėje pusėje upelio stovi 
į modemiškas miestelis su krautuvėmis, dirbtuvė- 
k mis. Darbai čia daugiausia yra gražiųjų mcli- 

nių-porcelinių indų, kurie pragarsėję net užsie
niuose.

Vakarinėje upelio pusėje randasi aukštuma, 
kuri visa užimta universiteto, knygynų ir ka- 

| tedrų bei su tomis įtaigomis surištais pastatais 
ir namais. Pačioje aukščiausioje kalno dalyje 

į ,stovi pilis, kuri matyt iš labai toli ir 
I matosi dideli tolimi tų lygumų plotai.

Šios pilies išlikusios dalys paėjo iš 
Į raliaus Gustavo Vazos, kuris išstatė 

! metais. Tai yra sulyginamai nelabai

iš kurios

pilių, kokių žymės dar

stovi, pradžioje 13-to 
šiaurės švedų svarbus 

Turėjo savo 
bažnyčią, ir miestas augo taip
septynioliktame šimtmetyje čia 
atkelti net Švedijos Arkivysku-

Universiteto rūmai yra dideli ir ispu-

laikų ka- 
pilį 1540 
sena lie

kana. Pilies dalis yra pristatę dar ir jo vaikai.
Tačiau ten pat apielinkėse yra kitų pastatų žy- 

: mes, kurių tik pamatai likę. Tai buvo senesnių 
laikų pilys, kurios jau nugriautos.

šios pilies rūmų atstatytoje ir atnaujinto
je dalyje dabar užsilaiko tos srities valdyba. 
Pilies galuose du apvalus bokštai primena vėl 
apvalus bokštus mūrinių 
likę Lietuvoje.

Kur dabar Uppsala 
šimtmečio, buvo išaugęs
senoviškas uostas ir prekyvietė, 
pilis, išsistatė 

< smarkiai kad 
matyta reikalo 
pi jos sostinę.

Vaikštinėjant po pilies apielinkes ir apžiu- 
rinėjant kas man buvo įdomu, pradėjo lynoti. 
Nuo pilies palengva ėjau linkui universiteto rū
mų, ir kadangi jau buvo laikas pietauti, netolie
se universiteto prie aikštės pamatęs kavinę, in- 
ėjau užsikąsti ir pasisėdėti iki nustos lyti.

Greita pilies ir universiteto rūmų, toliau 
to kalno dalyje, yra įrengtas didelis botaniškas 

į daržas, pavadintas garsaus botanisto Linnaeus 
> vardu.
dingi. Inėjau į vidų, kurio didžioji salė išreng
ta lyg kokio milžiniško muzejaus salė, pilna sto- 
vylų ir kitų įdomybių. Niekas netrukdo iheiti 

į ir nepaklausia ko čia vaikštinėji.
Šie naujieji universiteto rūmai toje vietoje 

..įrengti 1887 metais.
Iš universiteto rūmų nužygiavau į univer- 

’■ siteto knygyną. Knygynas yra įžymiausias šve- 
" Gijoje, baigtas įrengti kaip dabar stovi 1841 me
stais.Jame yra didžiausią kolekcija knygų viso- 
įje Švedijoje, ir tuyi daug pačių brangiausių da- 

Į lykų ir apie 16-17 tūkstančių senoviškų rankraš- 
■ čių. Tarp kitų rinkinių.yra 500 metų senumo 
I Sidabrinė Biblija, taip praminta todėl kad ji ra
usyta sidabru ant rausvo pergamino. Ji buvo

Lietuviai ir Jura
Ilgai Apleista Baltija Nustemba Pamačius Lietu

vius Staiga Puolančius j Jos Bangų Glėbį

kia prekyba eina su išlaukiniu 
pasauliu. Tūkstančiai laivų kas 
met į Klaipėdą ateina ir išeina. 
Kas butų jeigu uosto neturėtu
me? Pasmaugti butume, nes 
per svetimas šalis siekti į jurą 
butų perbrangu, savo produktų 
niekur negalėtume kitur išsiųs
ti, ir tie produktai ką galima

parašyta Italijos vienuolių, ir 1648 metais šve
dų pagrobta Pragoję, kuomet švedai buvo už
puolę tą čekų miestą.

Knygyne pirmiausia bandžiau apžiūrėti se
nų dalykų skyrių, kur užtikau vėl panašų kaip 
mačiau Stockholmle Karališkame knygyne žemė
lapį su pažymėjimu visos Lietuvos ir Žemaiti
jos.

Mes Lietuviai sakomės jog musų kalba 
eina ir yra panaši senovės 
gi buvo įdomu patėmyti 
gi buvo įdomu patėmyti 
manot, ar aš supratau kas
tai parašyti ant paimu lapu ir tam tikrų plato
kų balanų, tačiau parašyti Siamo (Azijoje) var
tojamu raštu, visai nepanašiu nei į Lotynų, nei 
į Gotų ar Rusų raštus, todėl nieko iš tų Sans
krito raštų išskaityt ir jokio palyginimo pada
ryt negalėjau, šie seni Sanskrito kalba raštai 
sutalpinti Rytų raštų skyriuje, greta jų randasi 
Kinų, Turkų, Arabų, Persų ir kitų raštų.

Arčiau į paupį gryžtant, šiek-tiek žemiau j 
negu pilis ir universiteto rūmai, stovi nepapras
to aukštumo ii' gražumo bažnyčia — tai kated
ra, kuri yra didžiausia Skandinavijos šalyse. li
tas jos didumas aiškiai matosi. Nenorėtum da- 
sileisti kad tokiame mažame miestelyje, plynuo
se laukuose, kur neprieina nei didelis vanduo, 
galėtų būti išstatyta tokia didinga katedra. Ji 
yra liudytoja kad Uppsalos plotas kitados buvo 
reikšmingas ir svarbus, daug pirmiau negu įsi
kūrė moderniška sostinė Stockholmas arčiau Bal
tijos vandenų. Tos katedros statyba buvo pra
dėta tarp 1271—1290 metų, ir su laiku ji išdi
dinta iki tiek kad 1435 metais — penki metai 
po Vytauto mirties, ji 
katedra. Keletą kartų 
nies, vis atstatyta, o į 
išrodo, galutinai buvo
dastatant aukštus bokštus ir kitus 
priedus.

Toje katedroje buvo laidojama švedų kara
liai. Tarp kitų yra palaidotas ir karalius Jonas 
III ir Katarina Jagelonaite. jo žmona, 
vedė iš Krokuvos. Katedroje vienas 
pavestas šių dviejų valdovų grabams, 
Jagelonaitės grabo sienoje išdirbtas
Krokuvos miesto atvaizdas, šalip karalių, ten 
palaidota ir daugelis pačių pažymiausių Švedijos 
garsių žmonių.

Katedros viduje vaikščiojant, tiesiog rei
kia stebėtis jos aukštumu, dudumu ir turtingu
mu. Katedroje už didžiojo altoriaus, kur gali
ma apeiti, yra įrengta vieta, kur stovi sidabri
nis grabas karaliaus Eriko, vėliau praminto šv. 
Eriku. Tame grabe tuno to Skandinavų šven
tojo kaulai.

Už altoriaus akmeninėse grindyse yra iš
kaltos skylės, akmeniniais dangčiais užslėgtos, 
inėjimui į požemius, kur palaidota kiti garsieji 
žmonės.

Visai arti šios didžiosios katedros, skersai 
siauros gatvės, stovi kitas maldnamis — Tre
jybės bažnyčia, kuri yra daug senesnė už ka
tedrą. Ji žinoma buvo jau visai apgriuvus, bet 
dabar atstatyta artimiausiu panašumu į tokią 
kaip ji buvo pradžioje. Ji yra prastos išvaizdos, 
neaukšta, ir su storu neaukštu keturkampiu bok
štu. Ji atsirado kaip tik švedai priėmė krikš
čionybę. šioje bažnyčioje 1160 metais karalius 
Erikas buvo priešų užpultas, ir mūšyje prie jos 
lauke buvo nužudytas. Jo kaulai, kaip minėjau, 
dabar ilsisi sidabriniame grabe didžiojoj kated
roje.

buvo padalyta tų laikų 
ji buvo sugadinta ug- 
tokią kokia ji šiandien 
perdirbta 1893 metais, 

išlaukinius

kuria jis 
užkampis 
o viršuje 
metalinis

GAM1LA UPPSALA. Iš Uppsalos vykau 
dar kiek toliau į šiaurę, į Senąją Uppsalą. Ten 
eina autobusas, ir nuvažiuoti trunka apie pus
valandį laiko. Kelias eina per lygius laukus.

Pastebėtina kad čia visai lygus laukai, kaip 
Lietuvoje apie Marijampolę. Kadangi buvo vi
sai nustoję lyti, mano apsilankymas toje seno
viškoje pagonų vikingų vietovėje buvo patogus. 
Ten privažiuojant ištolo pasimato eilė piliakal
nių. Netoliese nuo jų matyt keli namai, kaime
lis, ir nedidelė bažnytėlė. Privažiavus arti, pa
matai kad ta bažnytėlė akmeninė, mediniu sto
gu. I Senoji Uppsala originaliai buvo vadinama 
Uppsala, aplink kurią anktyvuose amžiuose su
kosi visas gyvenimas švedų gentės Svearna va
dinamos. Ten jie turėjo savo tikybinį centrą ir 
gąrbino savo pagoniškus dievus. Kuomet pra
dėjo įsivyrauti krikščionybė, ten ant tos pago
niškos maldvietės buvo išstatyta krikščioniška 
bažnytėlė, po kurios pamatais dar ir dabar sako 
yra užlaikytos žymės pagoniško aukuro. Ten

Lietuvos žmonės mėgsta va
saros metu maudytis, taigi visi 
bėga į ežerus ir upes ir kuror
tus. Kauno ir šiaip plačios Lie
tuvos aukštesnėji inteligentija 
mėgsta maudytis juroje, taigi 
vasaromis vyksta į Palangą.

Bet per eilę metų, pasišvais
tymas Palangos pliaže buvo vi
sas Lietuvos žmonių susidomė- ’ butų išsiųsti, priklausytų nuo 
jimas Baltija.

Tačiau pastarais pora metų 
Lietuvoje pradėta rodyti nepa
prastai didelis susidomėjimas 
jura — labiausia tuo tikslu kad 
Lietuviai mylėtų ir net norėtų 
kovoti už jurą. Kaip gi tai; 
turim jurą, už kurias kitos val
stybės net karus kelia, o mes 
Lietuviai nei neapsilankom į 
tą bekraštį vandenyną.

Pernai Lietuvoje buvo ren
giama Juros Diena: raginta vi
si važiuoti į pajūri, apsipažint 
su tuo vandenynu kuriuo gali
ma nuvažiuoti į visus-visus pa
saulio kampus ir galus.

šymet jau rengta JUROS 
VASARA. Be šiaip žmonių ir 
maudytis mėgstančiųjų, į pa
jūrį nuvežta net Kauno Karo 
Mokyklos mokiniai kariai.

Taip, gerai žinom tą: kad ką 
žmogus kur aplankęs, matęs, 
pažinęs, pamyli, nori ir tankiau 
ten lankytis.

Kaipgi Lietuvis gerbs ir my
lės Baltiją kad jį iki šiol skyrė 
šimtai kilometrų, kad jis apie 
jurą neturėjo jokio supratimo.

šymet važiavo į Baltiją dau
gybė, ir ten rengta įvairios iš
kilmės. Sakyta kalbos apie 
juros svarbą valstybei ir apie 
tai kaip mums Lietuviams yra 
garbė ir laimė jurą po savo šo
nu turėti.

Lietuvos laikraščiai raginami 
jurą garsinti, poetai raginami 
rašyti-dainuoti jos garbei dai
nas, kompozitoriai — kurti ju
rai muziką.

Staiga, ta jura kuri buvo rei
kalinga tik maudytojams ir žu
vininkams, ir prekėms ir už
sienio įsivežti ar savo bekonus 
į kitas šalis išsiųsti, na ir lai
kas nuo laiko Amerikiečių eks
kursijoms atvažiuoti, — virto 
visai tautai reikalinga ir miela! 
Keno nors pagalvojimas, keno 
nors supratimas juros svarbos 
buvo tas akstinas kuris įdiegė 
visai tautai kreiptis į jurą.

Ir Lietuviai moka mylėti, ka
da pažysta svarbą ir reikalą.

Mes mylime savo senoviškus 
piliakalnius, juos daugumoje 

■ apgražinome, šventadieniais su
sirenkame prie jų arba ant jų. 
Bet jie, be to kad primena se
novę ir kad gal po jais guli-il- 
sisi pelenai ar kaulai kokio ne
žinomo senovės karžygio, arba 
tik taip sau kaipo iškila stovi, 
ant kurios kitados tūnojo pilai
tė, kitos svarbos neturi.

Piliakalnius lankyti ii’ tyri
nėti yra tam tikrų žmonių-mok- 
slininkų archeologų darbas.

Bet JURA yra gyva srovė- 
arterija, kuri reiškia tautos gy
venime tiek kiek žmogaus kū
nui kraują nešiojančios arteri
jos. Tik vienas Klaipėdos uos
tas—vartai į jurą—kaip nau
dingi pasirodė Lietuvai: ko-

malonės to kuris butų musų 
kelyje į jurą.

. Taigi, jura yra svarbi, reikš
minga musų valstybei.

Skaitant musų Lietuvos laik
raščiuose aprašymus apie jurą 
ir ragininant Lietuvius ją pa
milti, man prisiminė “Dirvos” 
redaktoriaus K. S. Karpiaus- 
Karpavičiaus jau nuo 1928 me
tų pradėjusios pasirodyti i sto
nes apysakos iš Lietuvių prie
tikių su jurų bastūnais vikin- 
kais Skandinavais. Pirmutinė 
jo apysaka, “Baltijos Aras”, 
vaizduoja iš Palangos apielini- 
kės pavogtą vaikutį, Kastį, ku
ris tarp vikingų užaugintas, su- 
gryžęs į savo gimtinį kraštą 
plėšti, jį pažinęs, atsisuka prieš 
užpuolikus atėjūnus. Jis Bal
tijos pakraštyje žūsta, ginda
mas jį nuo Norvegų karaliaus 
Olavo.

Antras jo romanas, “Juros 
Merga”, vaizduoja narsuolį Ra
mojų, kuris nuo Nemuno-Duby- 
sos krantų vyksta į Baltiją gin
ti tenaitinius savo žmones, kuo
met ateina gandai jog ten at
ėjo kokie tai “siaubūnai iš ju
ros”. Priešai nugalimi, Ramo
jus, Įsimylėjęs į “juros mer
gą”, nuo jos atplėšiamas ir 
damas atgal į savo tėviškę, 
lyje žūsta.

Trečias ir didžiausias už 
sus paskirus jo istorinius 
manus yra “MERUNAS”,
rio karžygis, Merunas, sugry- 
žęs iš plačių bastymųsi juromis 
— nes per Baltiją, kaip jau sa
kiau, galima pasiekti visus pa
saulio kampus — žinodamas ir 
mokėdamas vikingų kovos bū
dų, eina gelbėt žemaičių pilį 
Apuolę nuo švedų vikingų ka
raliaus Olavo iš Birkos. Apuo
lė buvo tų laikų pažymiausia 
Baltijos krašto pilis, nors kiek 
toliau 
kiškas 
ėjunų 
valdo.

Kas 
paties
veikaluose pareiškimas nusiste
bėjimo kodėl Lietuviai, per 
amžius gyvendami prie juros, 
turėję tiek daug reikalų su už
jūrio užpuolikais ir pirkliais, 
taip nutolo nuo juros kad nepa
liko ar užmiršo net pasakas ir 
padavimus apie tuos prietikius.

Net ir dabar, iki dabar, mu
sų rašytojai apie jurą nieko ne
sikėsino parašyti. K. S. Kar
piaus tos trys apysakos pasida
ro pranokėjos to kas nuo dabar 
pradedama sąryšyje su Balti
jos jura rašyti-kurti.

Musų rašytojams reikės jieš- 
koti naujų temų ir sunkiai pa
dirbėti, nes Karpius padengė 
gana svarbias temas.

Keista kad ne pačioje Lietu
voje gyvenantis rašytojas, bet

ve-
ke-

vi- 
ro- 
ku-

nuo pajūrio. Tas pasa- 
karžygis Apuolę nuo 
priešų atima ir pats

at-
už-

labiausia įsidėmėtina
K. S. Karpiaus tuose jo

tai

krikščionybės pradžioje buvo įsisteigus net ank
styba vyskupija. Reiškia, ten buvo švedų val
dovų centras. Ten per ilgus laikus prisilaikė 
vikingai karaliai, kurių pačių ankstyvųjų kūnai 
sako esą palaidoti po čia pat esančiais penkiais 
piliakalniais. Ankstyvose krikščionybės į Šve
diją veržimosi dienose, čia buvo įvairių nuotikių. 
Jei kuris karalius priimdavo krikštą, jo gimi
nės ir žmonės prieš sukildavo, jį išvydavo arba 
nužudydavo, išvaikydavo dvasiškius, ir sudegi
nę išstatytą bažnyčią, vėl grąžindavo savo se
ną tikėjimą, švedai gilioje senovėje tikėjo kad 
jų dievai reikalauja net žmogiškų aukų, tik vė
liau, kaip ir Lietuviai, pradėjo aukauti gyvu
lius, ir dievai turėjo būti tuo patenkinti.

Krikščionybė į Skandinaviją veržėsi iš Sak- 
sų sostinės Hamburgo, kur buvo įsteigta vysku
pija ir buvo dedama pastangos apkrikštyti pa
gonis šiaurėje.

PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS

1 - n 'i- -i - uir ,>
Papa Grigaitis pradėjo 

kritikuot musų redaktorių 
“gramatikas”. Visuomenei 
patartina būti pasirengu
siai su aukomis: jis bene 
tuoj pradės kelti koki šim
tą tūkstančių dolarių “lei
dimui” Lietuviams savotiš
kos gramatikos!

MANO DRAUGAS Pruseika 
matyt jau visai nuseno — jau 
kalba apie andarokų padalkas.

Apie padalkas galvoti ir kal
bėti (ir rašyti, kaip jis “Vilny
je”) — tai senbernio senatvės 
apsireiškimas.

MANO BROLIAI kamunistai 
pradėjo rinkti naujas sumas 
pinigų — neva kamunistų par
tijos kandidato išrinkimui 
Amerikos prezidentus.

Ar išrinks jį ar ne, ale 
vardu prisipinigaus.

Musų raudonkakliai sakosi 
turi surinkti iš darbininkų pen
kis tūkstančius dolarių. Kodėl 
ne penkiasdešimts, kaip drau
gas Grigaitis sumano ir pada
ro?

i

jo

PRAŽIOPSOTA PROGA. Ei, 
draugai! jus praleidot puikiau
sią progą pasipinigaut!

štai Portsmouth, Ohio, šeši 
plieno darbininkai streikeriai 
kaltinami žmogžudystėj už nu
šovimą vieno kompanijos sargo 
arba “kapitalistų šunies”, o jus 
nesigriebėt rinkti aukų tų šešių 
darbininkų “gelbėjimui”....

Kame dalykas: ar todėl kad 
jie ne nigeriai, ar kad darbinin
kai sužinojo kur jus padedat 
pinigus renkamus “darbininkų 
gelbėjimui”? '

KADA Lietuvos laikraščiai 
gyrė Grigaitį už jo “skridimą” 
į Lietuvą, senis plikę sau glos
tė ir džiaugėsi. O kai pamate 
tuose laikraščiuose paminint ką 
apie kitus Amerikos Lietuvių 
darbuotojus, Grigas tuoj givalt 
rėkia....

KOKS BUTŲ JUOKAS jeigu 
Lietuvą valdant krikdemams, 
arba socialiaudininkdms, Ame
rikos tautininkai siuntinėtų ten 
reikalavimus grąžinti tautinin
kams politikieriams “pilietines 
laisves”.

Toks pats juokas ir dabar,

tolimas užjūrio išeivis atidarė 
vartus Lietuvos rašytojams ra
šymui apie musų jurą, Baltiją.

Lietuvių palinkimas prie ju
ros kaip tik labiau suįdomins 
visus Lietuvoje skaityti Kur
piaus tuos veikalus, kurie ir 
taip eina per žmonių rankas 
ir noriai skaitomi jau keli me
tai. Jaunas Vytis.

Palanga.
paskutinio Lietuvių karaliaus 
1245 metais, 

bažnyčia buvo
ta ankstyvoji 
sudeginta, vė-

Pirmutinio ir 
Mindaugo laikais, 
Senosios Uppsalos 
liau vėl atstatyta.

Tarp pačių įžymiausių tos 
liekanų tenai, yra tie penki piliakalniai, kurie 
eina lygioj eilėj tolyn nuo tos bažnytėlės. Trys 
tų piliakalnių yra dideli ir sakoma jie stovi ten 
nuo 6-to šimtmečio. Jie pranimti Skandinavų 
dievų vardais, Oden, Tor ir Frey piliakalniai. 
Sulyg tyrinėjimų, tikrinama kad po jais palai
dota trys seni švedų karaliai, Aun, Egil ir Adils.

Užlipau ant paties pirmutinio didžiojo pi
liakalnio viršūnės. Ten užlipti nedraudžiama.

Piliakalniai nėra labai aukšti, daug žemesni 
negu Birutės 
viršūnėmis, ir 
langos esantis

gilios senovės

kalnas Palangoje, bet smailomis 
aukštesni negu Į šiaurę nuo Pa- 
supiltas “švedkapis”.

(Bus daugiau)

bet tie kurie nori padėti savo 
draugams gauti Lietuvoje vie
tas prie valdžios lovio, čia 
Amerikoje kvailesniems Tiž sa
ve skelbia buk jie reikalauja 
“atsteigti pilietines laisves Lie
tuvos žmonėms”....

tautininkus.
pavyzdžiui, nu-

jau išdėstė vi- 
Jie nesisle- 

norį monopolizuoti SLA.

DURNELIŲ PROTAVIMAS. 
Raudonieji redaktoriai tai bai
siai “razumni” vyrai. Jų visas 
“razumas” matosi jų kalbose ir 
rašymuose apie 

štai kaip jie, 
rašo:

“Tautininkai
sas savo kazyras. 
pia
vien tik savo interesuose.”

Ir ko jiems slėptis: juk tauti
ninkai neina nieko vogti nei ka 
nors iš kitų atimti, tik sako: 
Susivienijimas yra tautininkų 
organizacija, ir nori ją nuo jū
sų apginti ir išlaikyti sau.

Jus, kurie kaip vagys, plėši
kai ir žmogvagiai norit įsigauti 
į organizaciją, darot viską pa
salomis: jus savo tikslus sle- 
piat ir už darbininkų pečių ir 
po demokratijos andoroku ir 
visur kitur, kad tik svetimą ge
rą pagrobus.

NORI SUSIRAŠYTI
Jaunas, išsilavinęs- inteligen

tiško budo vaikinas, apkeliavęs 
keletą kartų aplink pasaulį, no
ri susipažinti su Amerikietėmis 
Lietuvaitėmis. Pageidautina fo
tografija. Laiškus rašykit Lie
tuviškai.

1219 S. Palos Verdes, 
San Pedro.- California

Walter H. Thomson,

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

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

- C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Jį/jy Lietuviams gerai 
ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(Per Gothenburgų, Švedija

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

Kungsholm . ................ Rugpjūčio 18
Drottningholm 
Gripshoim ......................
Kungsholm .......................
Platesnių žinių suteiks 
laivakortes visi musų

Rugp. 27 
Rugsėjo 
Rugsėjo 10 
ir parduos 
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

5

Įsigykit sau Atminčiai 
šią puikią knygą 

DARIUS ir GIRĖNAS

’ MIMUS 
life SlfeCtMS

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

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



DIRVA

Dienos Klausimais
Redaktorius-—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior AveCleveland, Ohio j

DAR KELI ŽODIAI “DRAUGUI” KAS TIK “FAŠISTAS” — 
 ________________________ BIJOK JO!

Lietuvių tautinei spaudai 
paskelbus apie Clevelando 
bendroje tautinėje konfe
rencijoje išrinkimą komisi
jos sudarymui tautinės ta
rybos,’ tarp kitų iš to darbo 
nusijuokė ir katalikų dien
raštis “Draugas”. “Dirva” 
jam pereitame numeryje 
šį-tą atsakė, tačiau “Drau
gas” tęsia toliau savo pasi
tyčiojimą, palygindama mu
sų pastangas su varlės pu- 
timusi prieš jautį.

Mes nelabai džiaugtumes 
jeigu musų katalikai ištik- 
ro norėtų save lyginti jau
čiui, nes tas gyvulis nors ir 
didelis, gyvulių pasaulyje 
užima bene žemiausia vie
tą.

“Draugas” tikrina:
“Kiek žinome, tą tarybą 

sudaro ne organizacijų at
stovai, bet paskiri asmenys. 
Tai ir sudaro tarybos men
kumą, kad ji jokių organi
zacijų neatstovauja”.

Mes sakome: Clevelando 
bendra tautinė konferenci
ja išrinko tik komisiją iš 
penkių asmenų tai tarybai 
sudaryti. Tie asmenys ku
ine paskelbta buvo išrinkti 
tarybai sudaryti, nėra dar 
taryba. T tarybą bus pri- 
kviesta visų tautinių orga
nizacijų atstovai — tada 
taryba ir stosis tokiu pat 
kunti (tik ne jaučiu) kaip 
yra katalikų Federacija.

Ir Amerikos tautininkai 
nesigyrė, tai tarybai maz
gą užmegsdami, ir Lietuvos 
laikraščiai (“Lietuvos Ai
das”) nerašė kad Amerikos 
tautininkai “kalnus varto”. 
Ir čia ir ten buvo konsta
tuota tik faktas ką Ameri
koje Lietuviai tautininkai 
pradeda daryti. Taigi “Dr- 
gui” buvo visai ne veltoje 
prikišti tautininkams savo 
tą “nereikėtų girtis Lietu
vos visuomenei, kaip dideli 
darbą jie yra atlikę. ...”

•Y* %-
Jeigu “Draugas” nežino 

tikro Lietuviškų parapijų 
stovio Amerikoje, turėtų tai 
patirti, surinkti paskiausias 
žinias. Nereikia spręsti vi
sų Amerikos Lietuvių pa
rapijų didumo sulyg vienos 
ar kelių didesnių parapijų 
Chicagoje. Diduma Lietu
viškų parapijų Amerikoje 
tiek nusmuko parapijonais 
jog tikrai neišsilaikvtų jei
gu jose nesilankytų aplin
kiniai kitataučiai katalikai. 
Žinias renkant, turėtų būti 
paduota klebonui klausimas 
kiek yra Lietuvių pavapijo
nų, ne bendrai parapijom}.

“Draugas” klysta saky
damas kad “didelė daugu
ma musų parapijų susidaro 
ne iš šimtų, bet iš tūkstan
čių parapijonų” (musų pa
braukta).

“Laisvamanių laikraščių 
redaktoriai” jūsų, katalikų, 
jiegų visai nemažina, tiktai 
parodo kur jus savo pagy
ru save suvedžiojat.

Nors raudonieji jūsų vi
są galybę iščiulpė ir paliko 
tik korį, laikas nuo laiko 
vis išgirstame kokį nors ku
nigėlį spjaunant tautinin
kams į veidą ir išdidžiai 
pasigiriant, “mes, katalikai, 
reprezentuojam 95 nuošim
čius Lietuvių!”...

Jeigu tas jūsų įsivaizduo
jamas “jautis” ir yra dar 
didelis, jis tačiau labai-la- 
bai suliesėjęs ...

LAIKAS KĄ NORS 
DARYTI

Jau suėjo metai laiko nuo 
Kaune pereitą vasarą įvy
kusio- pirmutinio Pasaulio 
Lietuvių Kongreso. Kon
grese, į Pasaulio Lietuvių 
Sąjungą, išrinkta keli Ame
rikos Lietuviai veikėjai. Jie 
galėjo, jeigu pritarė Kon
greso dvasiai ir tikslams, 
padaryti daugiau negu iki 
šios padarė. Pasiimti titu
lą, užimti vietą kito kuris 
galėtų dirbti, yra prastas 
pasielgimas.

Amerikoje galėjo būti su
šauktas Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Kongresas.

Dabar gi, nei iš šio nei iš 
to, musų raudonasis fron
tas atlaikė savo kokį ten 
terla-“kongresą”, o tautinė 
ir katalikų srovės, kurios 
galėjo dirbti nustatytu pla
nu. nei nepasijudina.

Kiek nujaučiama, katali
kams atstovams sugryžu- 
siems iš Kauno Kongreso, 
rankas surišo jų Federaci
ja, ir jos atstovams nevei
kiant nei tautininkai negali 
toliau žingsnio žengti.

Gaila kad musų srovių 
vadai tepajiegia dirbti tą 
kas naudinga jų siauriems 
interesams, o ne visos Ame
rikos Lietuvių visuomenės 
gerovei.

MULKINA PER AKIS
Ispanijoje kilus naminiam 

karui, kur tautiniai susi
pratę piliečiai nori atsikra
tyti raudonojo teroro, kuris 
labiau įsivyrauja ir veda 
šalį į pražūtį, apie tai pla
čiai rašo ir Amerikos lie
tuvių spauda.. Tautiniai ir 
katalikiški laikraščiai pri
taria sukilėliams.

Del to musų raudonieji 
lapai baisiai tūžta ir me
luodami savo skaitytojams 
rėkia buk tuomi mes einam 
“prieš Ispanų liaudį”.

Mat, Ispanų valdžią su
daro taip vadinamas “liau
dies frontas”, kurį sulipdė 
gudrus raudonieji teroris
tai politikieriai. Jeigu kas 
eina pi’ieš tuos kraugerius 
barbarus, musų komunistai 
tamsiems savo skaitytojams 
tikrina jog tai ėjimas pries 
liaudį....

Komunistai ir socialistai 
teroristai politikieriai nėra 
jokia “liaudis”.

Ispanijos liaudis yra pa
vergta tų despotų politikie
rių, kuriems žmonių gyvas
tis ir turtas yra niekas.

Ispanijos liaudis stoja į 
eiles revoliucijonierių norė
dama kuogreičiausia rau
donųjų kraugerių atsikra
tyti iki nevėlu.

Raudonieji visai neatsto
vauja liaudies arba visuo
menės. Tai yra tik maža 
pasalinga grupė kraugeriš
kų barbarų, naikinančių vi
ską ką geri žmonės per il
gus amžius sau susikrovė.

Rusijoje šeimų persisky
rimai ir suirimai pasiekė 
tokio skandalingo laipsnio 
kad valdžia buvo priversta 
uždėti tam tikrą mokesti 
tiems kurie nori persiskir
ti. Tuoj persiskyrimai su
mažėjo 90 nuošimčių.

Rusija surado naują bū
dą panaikinti kapitalizmą. 
Ji pati gfyžta į kapitalisti
nę tvarką, bet prisispyrus 
ją vadina komunizmu.

šiųdieninės “demokrati
jos” baubas tamsiems žmo
nėms gąsdinti liko žodis 
“fašistas”.

Tautininkai Ispanijoje su
kilo atsikratyti raudonojo 
teroro — pasaulis gąsdina
mas Ispanijos “fašizmu”,.

Lietuvoje tautininkai pa
ėmė šalies reikalus rimtai 
vesti, išgelbėjo šalį iš grę
siančio raudonojo teroro — 
apie tą valdžią mūsiškiai 
jos priešai apsiputoję rėkia 
“fašistai”!

Kur tik tautinis elemen
tas, amžiais garsią savo 
tautą ir jos valstybės rube- 
žius nori apginti nuo rau
donojo teroro — jie vadi
nami “fašistais”, lyg kokios 
paniekos žodžiu.

Iki Italijoje tautininkai 
nesukilo komunistus paža
boti, ir Itališkai nesušuko 
“Tautos vienybė1!” tolei ne
buvo pasaulyje fašizmo.

Laimė kad Airijos tauti
ninkų vadas, laisvės kovo
tojas De Valera anksčiau 
užbaigė Airijos laisvinimo 
darbą-. Jeigu jisai dabar 
dar kovoti} už Airijos pa- 
liuosavimą ir jis butų vadi
namas tuo “baisiu” žodžiu, 
“fašistas”.

“Dirvoje” jau buvo aiš
kinta kad ir komunistai ir 
socialistai yra “fašistai” —

ERŠKĖČIŲ DYGLIAI
Ant tako gyvenimo mano 
Sus’pynė erškėčių dygliai, 
Gėlytės nuvyto, paseno, 
Ir švilpauja vėjai klaikiai.

Vis tęsias dygliuotas takelis, 
Aplink neramumo naktis, 
Skausmais vainikuota dalelė, 
Bet dar neužgeso viltis.

Prašvito ten toli aušrinė,
Pražydo karoliai rasos, 
Ir viltis man gimė krūtinėj: 
Atein’ aušra mano Dienos!

Kam gėlės nuvyto paseno, 
Sus’pynė erškėčiai žiauriai?
Ant tako gyvenimo mano
Kam sugaudė vėjai klaikiai?....

Kidronėlis.

MANO RAUDA
Tarp spygliuotų rožių augo a
Didelis jurginas.
Neturėjo vyro draugo, '
Rožės juk — merginos....

Kaip mane taip jį vienatvė
Virkdino per dienas;
Žmonių, pilnas .kaimas-gatvė, '
Aš namuose vienas. '

Kaip jurginas rožių krūmo
Nedryso vilioti,
Taip žmonių klastos, piktumo *
Tenka vien bijoti.r ..

Vienas dainą uždainuoju,
Kada širdį skauda,
Kada ilgesiu didžiuoju
Mano siela rauda....

Vieni giria, kiti peikia,
Nenori suprasti;- .
Aukso, ne dainų jiems reika,
Kur man draugą rasti? . ...

Eisiu aplankyt jurginą,
Skinsiu jį -rasotą,
Paviliosiu už merginą
Sau rožę spygliuotą!.... ’

__ __ _  . Vikt. Tatarėlis. 1

CITRINOS KAIPO VAISTAS
Visiems žmonėms, — sergantiems ar 

sveikiems, — lemonadas yra tinkamu gė
ralu. Jis pataiso vidurius. Jis yra tikru 
vaistu , nuo kirmėlių ir odos ligų. Citrinų 
sunka iš visų, žinomų vaistų yra geriausiu 
vaistu nuo škorbuto.. Ji ne tik išgydo li
gą bet ir . apsaugoja nuo jos. Jūreiviai 
kasdien vartoja jas.tam tikslui.

Gydytojas pataria trinti dantų sme
genis citrinų sunka, kad jos butų sveikos, 
lankos ir nagai taipgi yra užlaikoma šva
riai, baltai ir minkštai kasdien vartojant 
citrinos sunką vietoje muilo. •

Citrinos suriką taipgi neduoda nušal
ti. Citrinos yra vartojama nuo drugio, su
maišius su stipria, karšta juoda, arbata, 
ar kava be cukraus.- Neuralgiją galima 
išgydyti patrinant skaudamas dalis citri

Jau vėl Turime!

VALGIŲ į 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

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,

jie dirba ir kovoja tuo pa
čiu obalsiu, “Vienybėje ga
lybė”, arba “bendras fron
tas”.

Raudonieji organizuoja 
savo “bendrus frontus”, bet 
kuomet tautininkai bendru 
frontu prieš juos išstoja, 
jie išrėkia Itališką žodį, 
“fašistai”!

Tautininkai visose šalyse 
turi pilną teisę ginti ir ap
saugoti savo tautą, jos gar
bę ir amžiais krautus kul
tūros turtus nuo dabartinio 
amžiaus laukinių barbarų 
raudonųjų, kurie kur tik 
įsigriebia ten žudo žmones, 
naikina kultūros turtus ir 
paniekina tautystę.

Dar niekur “fašistai” ne
buvo ir nėra priešingi dar
bo žmonėms, nes jie visi yra 
kilę iš tų pačių tautos žmo
nių ir geriau supranta sa
vo šalies ir savo žmonių rei
kalus negu iš kur kokie at
sibastę ar savi dykaduoniai 
“svieto lygintojai”.

Taigi, bukit tautos mylė
tojais ir jos gynėjais nuo 
visokių izmų!

Suv. Valstijų paštas išlei
do pašto ženklelį pagerbi
mui Amerikos motetų tei
sių pionierės kovotojos Su- 
zannos B. Anthony. Šie žen
kleliai prasidės parsiduoti 
Rugpjūčio 26 d.

Nebaska valstijoje sene
liai gauna nuo $5 iki $30 į 
mėnesį senatvės pensijos. 
Jų yra 21,632. Pensijų fon
dą sudaro federalės val
džios skiriami pinigai ir pa
čios valstijos skiriamos su
mos.

LIETUVOS ISTORINIAI 
PAMINKLAI

RAUDONDVARIO PILIS
Gražus reginiai panemuniais kiekvie

nam keliautojui ir brangus istoriniai kiek
vienam Lietuviui. Daug kraujo čia Lietu
vių pralieta, šimtmečiais bekovojant del 
savo laisvės su plėšriais kryžiuočiais. Lie
tuvių kovas su kryžiuočiais liudijančių pa
minklų yra daugybė išlikusių ir iki pat 
šių dienų, kaip senos pilys ir daugelis pi
liakalnių.

Nuo Kauno į vakarus už kokių devy
nių kilometrų, kur Nevėžis įteka Nemu
nan, ant aukšto skardžio, apaugusio se
nomis liepomis ir ąžuolais, ištolo matosi 
raudonas pilies bokštas. Tai buvus Rau
dondvario pilis. Kaip matosi iš aplinku
mos, piliai pastatyti pasirinkta labai sau
gi vieta, ypač iš pietų ir vakarų pusės. 
Todėl čia Lietuviai jau seniausiais laikais 
tuėję įsitaisę stiprią pilį atsispirti prieš 
kryžiuočius, protėvius dabartinių Vokie
čių, su kuriais ir dabar pasaulis negali ra
miai sugyventi.

Ranudondvaris senovėj daug kartų bu
vo kryžiuočių sunaikintas ir užimtas, bet 
ilgai jie čia negalėjo išsilaikyti, nes Lietu
viai atkakliai puldami, nors ir su menkais 
ginklais juos įveikė, o nuo Žalgirio mūšio, 
kada kryžiuočių galybę Lietuviai sutriuš
kino, daugiau jie čia jau neatsibastydavo.

Kada ši pilis Raudondvaryje pastaty
ta nežinoma, bet jau istorijoje minima nuo 
trylikto šimtmečio. Dabartinis pilies bok
štas, sako, tebestovįs nuo Vytauto laikų. 
Nuo 15-to šimtmečio pilis priklausė Ogin
skiams, o 17-me šimtmetyje kunigaikš
čiams Radvilams, vėliau Zabielams. 1834 
metais pilis perėjo Tiškevičiams, kurie se
ną pilį pavertė paprastais dvaro rūmais, 
gerokai visą perdirbdami. Aiški senos pi
lies žymė užsiliko tai žemai, pilies bokšte, 
maži, apvalus langeliai, per kuriuos seno
vėje buvę vilyčios mėtomos ar šaudoma į 
priešus.

Dabar ši pilis karo reikalams jau ne
betinka, todėl joje įsteigta vaikučių prie
glauda, kur jie gyvena ir mokos iki už
auga pilnamečiais piliečiais. Nesenai Rau
dondvaryje pastatyta didelė muro bažny
čia vieton karo metu susprogdintosios.

Raudondvario apielinkės labai gražios 
ir patogios vasaros poilsiui, todėl daugelis 
Kauniečių mėgsta čia vasaroti ir šiaip 
dažnai atsilankyti, čionykščiai ūkininkai 
vasarą turi progos iš vasarotojų šiek tiek 
uždirbti.

Senų žmonių pasakojamas padavimas 
kad senovėje Raudondvario pilyje gyvenęs 
galingas Lietuvių kunigaikštis ir turėjęs 
gražią dukterį Laimą. Vienas karvedys 
Laimą įsimylėjęs, bet sulyg tų laikų pa
pročiu kunigaikštytes galėjo vesti tik ku
nigaikščiai, ne žemesni valdiniai. Todėl 
kunigaikštis Laimai neleidęs tekėti už to 
narsuolio ir jį uždaręs pilies bokšto rusin. 
Laima, jį mylėdama, slapčia lankius ir 
kalbinus pro mažytį langelį, o kad jos nie
kas ten nepastebėtų, bokštą apsodinus vi
jokliais. Tie vijokliai dar ne taip senai 
išnvko. B. Buračas.

(“L. A.”)

na. Citrina taipgi yra nugydymui karpų, 
išnaikinimui pleiskanų galvoje įtrinant ją 
į plaukų šaknis. “Žin.”

Z

SVEIKATOS REIKALAI
LIETUVOJE ziv

Didinama Ligoninių Skaičius. Plečiama 
Gydytojų Tinklas Provincijoje

Dabartiniu laiku Lietuvoje yra 71 li- 
goninų su 3,800 lovų. Vienuolika ligoni
nių su 1,253 lovomis išlaiko valstybė, 25 
ligonines su 1,303 lovomis laiko savivaldy
bės ir 35 ligonines su 1,285 lovomis — pri
vatus asmens bei Įstaigos. Kiekvienam 
tūkstančiui Lietuvos gyventojų tenka po 
15.4 lovų. Ligonių skaičius vis didėja.

Apskričių savivaldybės stato visą eilę 
naujų, moderniškai įrengtų ligoninių. Ke
lias ligonines Kaune pastatė ir privatus 
gydytojai. Ligoninių statybai ir jų išlai
kymui iš valstybės iždo kasmet skiriama 
stambios sumos pinigų.

Pernai per visus metus į ligonines bu
vo priimta apie 51,780 ligonių. Iš to skai
čiaus mirė 2,298 žmonės. Šių metų pra
džioje visose ligoninėse išviso gulėjo arti 
3,000 žmonių.

1 •'I . .
Be to, yra -9 kūdikių lopšeliai, 53 vai

kų prieglaudos ir 174 senelių ir biednuo- 
menės prieglaudos. Šios socialės globos 
įstaigos sutalpina apie'8,500 asmenų. Vie
nose tik senelių prieglaudose išlaikoma per 
4,640 žmonių, o vaikų prieglaudose ir lop
šeliuose — apie 4,000 vaikų.

Per ligonių kasas yra apdrausta apie 
81,700 žmonių — 46,860 vyrų ir 34,830 mo
terų. Didžiosios Lietuvos ligonių kasos 
yra apdraustųjų asmenų medicinos pagal
bai aprūpinti per metus išleidžiama apie 
3,500,000 litų.

Visoje Lietuvoje veikia 325 vaistinės, 
.1.3 vaistinių sandėlių, 7 chemijos farmaci
jos laboratorijos, taigi išviso 345 farma
cijos įstaigos. Jose dirba 228 provizoriai, 
289 provizoriaus padėjėjai ir 117 mokinių, 
išviso 634 žmonės.

Pernai naujų vaistinių įsisteigė, ben
drai farmacijos įstaigų skaičius padidė
jo 11.

Praėjusiais metais vaistinės pagami
no apie 827,600 receptų ir pardavė vaistų 
už 2,200,000 litų. Bendrai už viską vaisti
nės pajamų turėjo apie 6,300,000 litų.

Sveikatos reikalų aprūpinimas sudaro 
gana stambias išlaidas savivaldybių biud
žetuose. Ypač daug išleidžiama beturčių 
gydymui, taip pat ligonių, gydytojų išlai
kymui ir tt. Kad medicinos pagalba bu
tų labiau pasiekiama kaimui, pastaru lai
ku susirūpinta išplėsti gydytojų tinklą 
provincijoje. Tam tikslui paskirta pašal
pų, kuriomis pasinaudodami gydytojai ga
lės apsigyventi ir mažesniuose provincijos 
centruose. Tsb.
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DIRVA

Atidengiąs Dariaus ir Girėne 
Paminklas Soldino Miške
Įspūdingos Paminklo Atidengimo Iškilmės

Kaunas. — Liepos 17 d. suė
jo treji metai kai Vokietijoje, 
Soldino miškuose, tragingai žu
vo musų tautos didvyriai Da
rius ir Girėnas. Vos tik jiems 
žuvus buvo sumanyta Soldino 
miškuose pastatyti paminklą, 
kuris visiems primintų kad šio
je vietoje du narsus Lietuviu 
tautos sūnus paaukojo savo 
jaunas gyvybes tėvynės Lie
tuvos garbei. Lietuvos visuo
menės aukomis, Dariui ir Girė
nui paminklas buvo pastatytas, 
o jo atidengimo iškilmės įvyko 
Liepos 17 d.

Dariaus ir Girėno garbei pa
statytas Įspūdingas granito pa
minklas yra du dideli kryžiai. 
Jis iškilo Soldino miške ir yra 
iš tėvynės atvykstantiems Lie
tuviams amžina tautinė šven
tenybė, o tos srities gyvento
jams — juos patraukianti įdo
mybė. Paminklas pastatytas 
toje pačioje vietoje kur nukri
to “Lituanica”. Plačiu ratu 
granito kryžiai apsupti žemu 
betono aptvaru ir geležiniais 
vartais. Apie betoninį aptva
rą apsodintą gyvatvorė, kuri 
vėliau išaugs ir sužaliuo's. Ne
toli nuo didžiųjų granito kry
žių, kurie yra pats paminklas, 
pastatytas dar ąžuolinis kry
žius Lietuvių liaudies stilium 
išdrožinėtas. Visa paminklo 
vieta yra viduryje miško ir iš
tolo matoma.

Paminklo atidengimo iškilmė
se dalyvavo Lietuvos nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas mi- 
nisteris Vokietijoje Dr. Jurgis 
Šaulys, Dariaus sesuo, ponia 
Nelsonienė su vyru. Lietuvos 
Aero Klubo atstovai su to klu
bo pirmininku Prof. Z. Žemai
čiu. Dalyvavo ir Vokiečių val
džios bei aviacijos atstovai ir 
didelis buris Berline bei kituose 
Vokietijos miestuose gyvenan
čių Lietuvių. Vokiečių lakūnai 
prie didvyrių paminklo ėjo gar
bės sargybą.

Paminklo pašventinimo apei
gas atliko iš Lietuvos atvykęs 
Kun. Gronis. Po jo jaudinan
čio, patriotiško pamokslo, gra
žią kalbą pasakė miristeris Dr. 
Šaulys. Jis, tarp kita ko pa
reiškė :

— Reikia nepaprastos ryžtin
gos dvasios ir retos drąsos jvy- 
gdyti skridimui be sustojimo iš 
New Yorko į Kauną. Juo tra
giškiau kad likimas ištiko abu 
narsius lakūnus prieš pasie
kiant pasirinktą tikslą. Darius 
ir Girėnas buvo sunkioje gy
venimo kovoje užgrudyti vyrai, 
kurie, vieną kartą pasiryžę 
skristi New Yorko į Kauną, ne
pabūgo jokio vargo savo pla
nui įgyvendinti. Po ilgų lau
kimo dienų pagaliau 1933 metu 
Liepos 15 d. rytą oras buvo 
jiems palankus, ir jie išskrido 
į tolimą tėvynę. Visa Lietuvių 
tauta savo dvasia lydėjo didvy
riškus lakūnus jų ilgame ir pa
vojingame kelyje. Aną tamsią 
ir audringą naktį Dariaus ir 
Girėno valdytas lėktuvas nu
krito šioje vietoje ir sudužo. 
Be skeveldrų niekas r erodo tos 
aną naktį įvykusios dramos. Tai 
arti tikslo, ir vis dėlto žūti, tai 
yra tikrai tragiška likimo pas
kirtis.

Šis kuklus paminklas turi pri
minti čia prieš trejus metus 
Įvykusią dramą ir didvyrišką 
dviejų lakūnų Lietuvių drąsą, 
kuriems nebuvo lemta pasiekti 
jau beveik rankom apčiuopamą 
tikslą.

Tragiškas dviejų lakūnų Lie
tuvių likimas sukėlė Vokietijo
je karščiausią užuojautą 
aukščiausių vietų iki plačių 
tos gyventojų masių.

Už užuojautą pareikštą 
didvyriškos Lietuvių 
Dariaus ir Girėno mirties ir už 
jūsų draugišką atsilankymą Į

nuo 
vie-

del 
lakunu

LIETUVOJE JAU NE
UŽTENKA KIAULIŲ 

EKSPORTUI

Amerikos Legiono Konvencijos Belaukiant ■Aprodineja Modernišką 
Elektrišką Virtuvę

Kaunas. — Paskutiniu laiku 
padidėjus lašininių ir bekoni- 
nių kiaulių pareikalavimams už
sienio rinkose, Lietuvoje įai’- 

jčiama kiaulių trukumas. Kiau- 
j lės kurios tik buvo galima iš
vežti, jau išgabentos, nors tais 
išvežimais pareikalavimai toli 

t, . x gražu nepatenkinti. Atitinka-Pnes trejus metus pa- ...... . ... T . mos firmos susirūpinusios eks-uzjauta tragiškam Lie-, , .... . ,. . poetiniu kiaulių narengimu.lakunu likimui stiprina ' • - ,oekrc viltį kad čia Lietuvių 
aukomis pastatytas pa-'

Jis at- 
skridimo parengimą ir

TUVOS SVIESTO
IŠVEŽIMUI

Kaunas. — Užsienių rinkose

mirtį. Jis perskaitė 
ir Girėno testamentą,

paminklo atidengimą aš jums 
savo vyriausybės ir visos Lie
tuvių tautos vardu širdingai dė- 
kojų, 
rodyta 
tuvių 
mano 
tautos
minklas bus gerbiamas. Aš pa- NEUŽTNEKA IR LIE- 
vedu jį jūsų globai ir apsaugai.” I

Gilių minčių kalbą pasakė ir 
Lietuvos Aero Klubo pirminin
kas Prof. Z. žemaitis, 
vaizdavo
Atlanto vandenyno nugalėtojų yra didelis pareikalavimas svie- 
tragišką 
Dariaus 
kuriuo po jų mirties Lietuviai
lakūnai neprivalo atsisakyti nuo 
vandenyno nugalėjimo ir turi 
prisidėti prie tėvynės 
vardo ir garbės kėlimo 
gų tautų tarpe.

Vokiečių aviacijos
Sommeris savo kalboje priminė | pieno, 
tą baisią 1933 m. Liepos iš 16 [ 
į 17 naktį, kada pasauliui bu
vo pasiųsta žinia apie tragišką 
vandenyno nugalėtojų Lietuvių 
mirtį.

Prie naujo didvyriam pamin
klo Lietuvos visuomenės var
du buvo padėtas didelis laurų 
vainikas su Lietuvių tautinių 
spalvų kaspinais. Taip pat vai
nikus padėjo Lietuvos ir Vokie
tijos aviacijos- atstovai. Da
riaus sesuo, ponia Nelsonienė, 
padėjo didelę rožių puokštę to
je vietoje, kur gulėjo jos žuvęs 
brolis ir kur dabar yra pastaty
tas Lietuviško ąžuolo 
Paminko atidengimo 
buvo labai įspūdingos.

sto, ko nebūdavo kitais metais 
vasaros laiku. Kainos visose 
užsienių rinkose pakilusios.

Lietuvos sviesto eksportinin- 
kas Pienocentras visą pieninč-

Lietuvos se pagaminamą sviestą šiuo 
kulturin- metu be vargo eksportuoja. Bet 

gamintojai ūkininkai šiuo n;e- 
atstovas' tu į pienines pristato mažiau 

“Sekm.”

PALANGOJ STATYS
PUIKŲ MAUDYMO

SI BASEINĄ

kryžius, 
iškilmes 
— Tsb.

JAU PASTATYTAS 
DARIAUS-GIRĖNO 

MAUZOLIEJUS 
KAUNE

Kaunas. — Musų didvyriams 
Dariui ir Girėnui, nugalėjusiems 
Atlantą ii* tragiškai žuvus Vo- 

i kietijoje, Soldino apylinkėse, ne- 
. toli savo tėvynės Lietuvos sie

nos, buvo pasirūpinta juos tin- 
kemai palaidoti. Lietuvos Aerc 
Klubo pastangomis, Kauno ka
pinėse šiuo metu jau baigiamas 
statyti skoningas ir gražus di
dvyriams mauzoliejus. Vieta 
jam parinikta labai graži, arti 
tos vietos kur laidojami kariai 
lakūnai. Pats mauzoliejus yra 
apskritos formos, pastatytas iš 
Lietuvos laukuose surinktų 
granito akmenų. Virš inėjimo, 
iš to pat rausvo granito iškal
ti du kryžiai, vienas su kitu 
skersiniais dalyje, kur yra iš 
bronzos išlieti gražus Dariaus 
ir Girėno paveikslai, bus pa
kabinti taip pat bronzos lenta 
su iškalta žuvusiųjų didvyrių 
testamentu. Testamento rai
džių projektą piešė žinomas 
Lietuvos dailininkas V. Joman
tas.

Mauzoliejaus statyba visai už
baigta ir tik belieka sutvarky
ti viduje vieną-kitą smulkme- i 
ną. Po to Dariaus ir Girėno 
kūnai bus čia perkelti laiki- į 
nam poilsiui. Dabar jų kūnai 
tebėra dar Vytauto Didžiojo 
universiteto anatomikume. Kai 
bus pastatyta Prisikėlimo Ba
žnyčia ir joje įrengtas tautos1 
panteonas, jame tarp kitų įžy
mių vyrų, bus palaidoti ir Da
rius su Girėnu.

Perkėlus didvyrių k u n u s, 
mauzoliejus bus pašventintas ir : 
tą pat dieną atidarytas publi
kos lankymui. Kūnų perkėli
mas buvo numatytas Lienos 
19 dieną, bet kadangi dar mau
zoliejus visai nebuvo užbaig
tas, tai teko atidėti vėlesniam 
laikui. — Tsb.

Kaunas. — Prieš metus lai
ko, vidaus reikalų ministerijo
je suprojektuota musų didžiau
siame kurorte Palangoje pasta
tyti visais požiūriais modemiš
ką baseiną, kokio dar neturi nei 
vienas Baltijos valstybių kuror
tas. Su šiltu ir šaltu vandeniu, 
bendru ir atskirais maudymosi 
kabinetais, voniomis, plaukioji
mo, sporto baseinu, kabinomis, 
kosmetikos kabinetais. Kartu 
čia bus restoranas valgykla, šo
ki ii salė ii- įvairaus pramoga
vimo vieta.

Baseinas suprojektuota įren
gti ties pliažu, gretimai šymet 
pravestos Dariaus-Girėno alė
jos. Baseino įrengimas kaš
tuos apie 300,000 litų. Pirmie
ji, parengiamieji darbai bus at
likti šį rudenį, kai tik Palango
je pasibaigs vasarojime sezo
nas. “Sekm.”

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
creipkitės į “Dirvos” Agenturp 
nformacijų ir laivakorčių.

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINE

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.) 
šioje vaistinėje užlaikom vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 

, tai nuo aštriojo užsisenėjusic 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

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

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland,

ĘNd. 8534

STONIS

0.

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Jž $3 metuose pralinksminsi 1 
yisą kaimą — išrašykit saviš-1 

1 kiams j Lietuvą “Dirvą”, i

pasižymėjusiem šunim — 
abu pakilo i vadovybę Cleve- 
— atiduodama oficialiais žen- 
18-to visuotino Amerikos Le- 

suvažiavimo, kuris atsibus

Miss Marguerite Bacon, great
great-great-great grandaughter of 
Gen. Moses Cleaveland, at the Elec
trical League exhibit at the Great 
Lakes Exposition.

P-lė Marguerite Bacon, tolima 
miesto įsteigėjo,

Cleaveland, uoliai

John Aten Elden, kuris mirė Sausio j 
I d. 1935 m.

Legiono konvencijų istorijoje Ge- . 
nerolo McQuigg vardas yra neišdil- J 
domai įrašytas nuo 1920 metų kuo
met jis vadovavo prirengimą Legio
no pirmutinio parado antroje meti- I
nėję nacionalėje konvencijoje Cleve- j anūke Clevelando 
landė. Generolo Moses

Nuo to laiko metiniai Legiono pa- | tiki į pilnai modernišką elektriškų 
pasaulyje. I virtuvę savo namuose, kg ji ir skel-

*' —x.------- : Electrical
Di-

Pagarba dviem Ohio valstijos la
biausia 
kurie 
landė 
klais 
giono
Clevelande Rugsėjo 20 iki 25.

Tie ženklai taipgi yra atminčiai 
dviejų Amerikos Legiono didžiausių 
vadų, vienas kurių tarnavo naciona- 
lio komandieriaus pareigose ir kito 
kuris buvo Chef de Chemin de Far 
prie Keturiasdešimties ir Astuonių. 
Būdami Clevelando gyventojais* jie 
abu ėjo Legiono pareigas Ohio De
partment vedėjų.

Legionui ir jo Priedui labai verti
nami medalionai turi atvaizdus mi
rusio Brig. Gen. John Rea McQuigg, 
o ženklas Keturiasdcšimts ir Astuo
nių Draugijos ir Astuonių ir Ketu- 
riasdešimts yra atminties ženklas

PIKNIKAS. Visi Akroniečiai 
pasirengę smagiai praleisti lai
ką šį sekmadienį, Rugpjūčio 16 
.1., SLA. 354-tos kuopos pikni
ke. Piknikas atsibus Amelian 
farmoje, kuri vieta visiems ge
rai žinoma. Susirinkit anksti, 
turėsit smagi] laiką. Komit.

tie 
ki-

PO PIKNIKO. Buvusios Lietu
vių šv. Petro parapijos parapi- 
jonys surengė pikniką Rugp. 2 
.1. palei Youngs ožerą. Publi
kos susirinko daug.* Dalyvavo 
ir daug Lietuvių, jie su Ame
rikonais gražiai visą dieną lin
ksminosi, dainavo Lietuviškas 
daineles, žaidė; J. Vertelis pa
šoko keistą šokį, kuris ne tik 
Lietuviams bet ir svetimiems 
patiko, šios parapijos klebonas 
Lietuviais labai buvo patenkin
tas, jų apsiėjimą pagyrė.

Labai neapgalvotai daro 
Lietuviai kurie priguli prie
tų svetimų parapijų, tas reiškia 
skaldymą Lietuvių kurie yra 
nariais šv. Petro parapijos; čia 
jiems keletą kartų į metus yra 
parkviečiamas Lietuvis kuni
gas. Kun. Mahoney, parapijos 
klebonas, yra labai prielapkus 
Lietuviams, už savo patarnavi
mą neskaito nieko.

Pas p. O. Kazlauskienę atsi
lankė jos brolis Andrius Rage
lis iš Pittston, Pa. Jis čia 
viešėjęs, aplankęs draugus, 
važiavo atgal patenkintas.

Sena “Dirvos” skaitytoja p. 
Gaškienė atostogas praleido 
Boston, Mass., kelionę turėjo 
pasekmingą.

Stasys Tamašauskas lankėsi 
Clevelande. apsilankė pas Debe
sius, čekaičius ir kitus.

pa- 
iš-

B. Prospaliauskienė su savo 
sesere p. Bartkiene iš Cleve- 
lando, lankėsi Pennsylvanijoje, 
atlankė Jeronimą Bartkų. Jas 
labai stebino Penn. valstijos 
kalnynai, kokių savo gyvenime 
nebuvo mačiusios. Sako, nema
žai tuėjo baimės per kalnų ke
liuos važiuodamos. Kalnas.

JUNE 13th TO SEPTEMBER 7th %-aA 
Finest Bathing Beach in the World. .. VW.

\ Largest Hotels on the Great Lakes . . .
w. 1000 outside rooms at reasonable rates \\\\

___Fishing ... GolfTennis*.. .'Dane- W"! 
ing . . . and all recreational attractions VMįj 
... Appetizing Meals ... Ample Garages VX 

. . Free Parking Space . . . Ideal for a V 
iSjSSpA day, a week-end or vour entire vacation. ’

SEND FOR FOLDER
Reached by rali, interurban or banes to Sandusky; 

top °r by auto, Ohio Route 2, U. S. 6, or by steamer.

The G. A. Boeck ling Co., Sandusky, O.

radai tapo Vaizdingiausi
Clevelandas gaus progos pamaty- ' 

ti ši spektakli antradienį, Rugsėjo 
22 d., kaipo įžymiausią nuotiki šios 
konvencijos, į kurią suvažiuos arti 
200,000 Legionierių ir jų draugų į 
Clevelandą.

■Poni McQuigg yra aktivė narė 
East Cleveland skyriaus Amerikos* 
Legiono Moterų ir narė Pasižymėju
sių Svečių Komiteto rengime Mote
rų 16-tos nacionalinės konvencijos.

bia atsilankantiems
League skyrių Progreso Salėje, 
džiųjų Ežerų Parodoje.

Kaip Moses Cleavelando dienų 
žimukų vietą užėmė moderniški 
tomobiliai, kaip kitų senesnių daly-

PADĖKA
šiuomi norime padėkoti vi

siems kurie parodė rnumš tokio ! 
prijautimo ir prisidėjo su pasi
tarnavimu laidotuvėse musų 
vyro ir tėvo, Jono Savicko, ku
ris mirė Rugp. 1 d. ir buvo pa- į 
laidotas 4 d.

Padėkojant grabnešiams, lai
dotuvių direktoriui N. A. Wil- Į 
keliui ir visiems kurie atsilan
kė šermenyse, dalyvavo laido
tuvėse. Ačiū kaimynams už 
gėles, o ypač Onai Stapulionie- 
nei už jos visapusį pasitarna- 
vimą ir suteiktą mums pagalbą 
visą laiką.

A. a. velionis buvo labai ge
ro budo, ramus žmogus, visi 
su juo gražiai sugyveno. ._ Pa- 
ėjo iš Užpomečių k., Kelmės p.. 
Raseinių ap. Amerikoje išgy
veno apie 28 metus, seniau gy
veno Alliance, O., o dabar jau 
senokai gyveno Clevelande.

Ilsėkis, muši] tėveli, amžinai, 
žmona Apolonija ir sunai.

1335 Russell rd.

SODALIEČIŲ “NAKTIS 
LIETUVOJE” IR PIKNIKAS

Musų Motinos Nesiliaujan
čios Pagalbos parapijos Mergi
nos Sodalietės rengia “Naktį 
Lietuvoje” ir Pikniką sekma
dienį, Rugp. 16 d., parapijos 
sode, 13022 Neff rd. Prasidės 
3 vai. po pietų.

“Laivakortės” atvažiuoti į šį 
Lietuviška parengimą kainuoja 
tik 25c. Už šią mažą kainą ga
lėsit linksmintis taip kaip bū
tumėt šia vasarą nuvažiavę į 
savo mylimą kraštą Lietuvą. 
Merginos bus pasirengusios 
tautiškais rubais, linksmins vi
sus artistiškomis dainomis ir 
šokiais. Vaikučiai galės žuvau
ti Nemune—fish pond už 5c.

Visi atsilankiusieji bus pa
vaišinti Lietuviškais valgiais, 
papuošti gėlėmis ir rūtomis.

Kvečia Rengėjos.

KORTAVIMO VAKARĖLIS
Kortavimo vakarėlis, kurio 

pelnas skiriamas rėmimui iš
rinkimo Jono T. DeRighter an
tram terminui į Ohio State Re
presentative, atsibus Onos Peč- 
kaitienės sode, 6028 Superior 
avė., šeštadienio vakare, Rugn. 
16 
tik 
no 
mi

d. Atsilankiusiems įžanga 
25c. Dovanos prie kiekvie- 
stalo Atvykstantieji prašo- 
atsivežti stalukus. Kom.

PILIEČIU KLUBO 
PRAMOGA

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas registruoja visus narius 
tam tikroje knygoje po nume
riais, ir pradedant šiuo penkta
dieniu. Rugpjūčio 14, priede 
jau priprasto “fish fry” ir šo
kių, Klube, 10 valanda vakaro, 
bus iššaukiamas iš užregistruo
tų numerių vienas, ir numerio 
turėtojas gaus $2.50. Jeigu to 
numerio savininkas neatsilieps 
į 3 minutas, tie pinigai liks ki
tam penktadieniui ir tadą jau 
bus $5.00. Plačiau visa tvarka 

I bus paaiškinta atsilankiusiems 
1 ten pat ■ klube.. Valdyba.

ve- 
au-

kų vietą užėmė naujausi išradimai, 
taip senovišką virtuvę pakeičia nau
jausi elektriški padargai.

Moderniška visa elektriška virtu
ve yra tik vienas iš daugelio Elec
trical League įrengimų Progreso 
Salėje.

MIRIMAI
PETRAS OLEKAS, nuo 1133 

East 75th St., mirė Rugp. 12, 
pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių Wilkelj. Laidojamas 
penktadieni, Rugp. Id, su pa
maldomis šv. Jurgio bažnyčioje 
9 vai. ryto.

Paliko žmona Ona, sunūs ir 
duktė.

PADĖKA
Palaidoję savo vyrą ir tėvą, 

Povilą Žinių, šiuomi reiškiame 
savo gilią padėką musų drau
gams kurie gausiai prisidėjo su 
pasitarnavimu ir pagalba musu 
liūdnoje valandoje; ačiū Jur
giui Emužiui, Juozui Šukiui ir 
jų šeimoms, laidotuvių direk
toriui Wilkeliui už gražų pa
tarnavimą, ir visiems kurie da
lyvavo laidotuvėse.

Jo žmona ir šeima. 
13417 Woodworth av.

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą

3 kartus už $1.00
Priduokit gatavai parašę “Dir

vos” Administracijai.

PAGAMINK VISA VALGĮ
Mėsą ir Užkandį su

ELECTRIC ROASTER!

Jus tikrai turit geresnius valgius kuomet 
ruošiat juos atsargiai. Gaminki! savo val
gius visus vienu kartu, mėsą ir užkandžius! 
Tik sudekit viską į Elektrišką Roaster ir 
paveskit jam iškepti be rūpesčio. Jums nė
ra reikalo stovėti prie jo ir saugoti.

Elektriškas Roaster yra didelis, kilnojamas 
pečius. Jis pagamina valgį del šešių iki as
tuonių asmenų—mėsą, daržoves, ir užkan
džius. Jis kepa, verda ir šutina.

Maistas pagaminamas Elektriškame Roas
ter yra geresnis—skanus, sveikas maistas, 
kuriame pasilikę naturališki mineralai ir 
vitaminai. Tuo pat kartu maistas gamina
mas vėsioje virtuvėje—karštis sukoncent
ruotas ant maisto ir neišeina kepti virėją.

Taipgi galima naudoti Elektrišką Roaster 
išlaikymui valgio šiltu — pasigamink valgi 
namie, paveizdan, ir išvažiuojant susidėk 
viską tame roasteryje Į automobili ir išsi- 
vežus i laukus, turėsit šiltą valgį už kelių 
valandų vėliau.

Elektriškas Roaster nebrangus Įsigyti ir 
ekonomiškas operuoti. Nusipirkit jį sau 
dabar ir turėkit tą patogumą pasigaminimo 
pilno, gerai suplanuoto valgio, vienu kartu!

Pamatvkit naujo modelio Elektrišku 
Roaster išstatytą parduotuvėse.

MIDLAND BUILDING • 18TH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO • CHERRY 2535
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Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
DARŽELIO ATIDA- PREZ. ROOSEVELT
RYMAS ATIDĖTA CLEVELANDE
Clevelando Lietuvių Kultūri

nio Darželio Sąjunga buvo nu
tarus formaliai Darželi atida
ryti Rugpjūčio 23 d. ir tuo rei
kalu jau pasirodė spaudoje ži
nios. Tačiau Darželyje darbas 
šiek-tiek susitrukdė ir todėl pa
minėtą dieną atidarymo cere
monijų nebus. Atidarymas ati
dėta tūlam laikui, apie ką tuoj 
bus oficialiai spaudoje praneš
ta. Atidarymas Įvyks šios va
saros pabaigoje. Tėmykit laik
raščiuose pranešimus.

Taipgi kurie kitų kolonijų 
Lietuviai norėtų prisidėti prie 
šio didelio darbo su savo auka, 
prašomi, paskubėti prisiųsti.

Aukas siunčiant, čeki, pini
gus arba money orderi siuskit 
šiuo antrašu: P. P. Muliolis, 
Ižd., 6606 Stiprio? avė., Cleve
land, Ohio.

K. S. Karpius, Sekr.
6820 Superior Ave. 

Cleveland, O.

Važiuoja Lietuvon
šios vasaros pabaigoje išva

žiuoja Į Lietuvą trys Clevelan- 
diečiai. Jie yra sekanti:

Ona Jastramskienė, kuri vyk
sta i savo tėviškę Vestraminus, 
Lazdijų parapijoje,, paviešėti. 
Ji išplaukia laivu Kungsholm, 
kitą savaitę, Rugpjūčio 18 d.

Rugsėjo 5 d., laivu Grips- 
holm, išplaukia Juozas Niaura 
ir Jonas Puskunigis.

Niaura vyksta j Artejus, 
Svėdasų p., Puskunigis Į Kazlų 
Rudą, Marijampolės apsk.

Visus dokumentus ir laiva
kortes jiems parūpino "Dirvos” 
agentūra.

CLEVELANDIEČIAI SVETUR
Jurgis ir Julė Salasevičiai ir 

Petronėlė Stankevičiūtė išvažia
vo i Wilkes-Barre, Pa., pas gi
mines. žada apvažinėti pla
čiau ir praleisti kelionėje porą 
savaičių ar gal daugiau. Kelio
nę atlieka savo automobiliu.

Poni Zubinienė su dukteri
mis, Adele ir Aldona, savo au
tomobiliu išvažiavo porai savai
čių Chicagos linkui. Apsilan
ko ir Wisconsine. Išvažiavo 
Rugpjūčio 3 d.

Muzikantas Jonas Apanaitis 
su savo sesere lankosi Daytone. 
Vieši pas Paulauskus.

PRIE NAUJO CHORO!
Lietuviu Dainininkų Klubas 

palengva auga. Dainuoti atei
na naujų narių. Choro moky
tojas Stanley Altschuler ren
giasi smarkiam darbui rudens 
sezonu. Choro pamokos buna 
antradienio vakarais Lietuvių 
salėje.

RADIO
Paklausykit sekmadienį 
RUGPJUČIO-AUG. 16 

6:30 vai. vakare
LIETUVIŠKŲ DAINŲ

iš W J A Y
Dainuos Šv. Jurgio parapijos 

Choras V. Greičius ved.
CHORŲ PARADO SERIJOJ 
Duodamoj POC BEER CO. 

Vadovystėj Stanley Altschuler

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

Bakūžes
Tikietai gaunami “Dirvoj”

| I. SAMAS JE WELRY I 
= 6704 Superior Avenue |

Rengiantiems apsivesti, dabar kada = 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- ■= 
kti iš graždaikčių —- deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- E 
miausią kreipkitės į musij krautuvę, = 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių = 
reikmenų. Taipgi esu specialistas s 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir = 
altinių. Viskas žemomis kainomis. E 

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI Ė 
E KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. "
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S. Valstijų Prezidentas Roo
sevelt pasiryžo aplankyt Cleve
lando Didžiųjų Ežerų Parodą 
šį penktadienį. Jo sutikimui ir 
priėmimui paruošta tam tikras 
programas. Atvyks penktadie
nio rytą, aplankys nekurtuos 
viešų darbų projektus, paskiau 
bus pervežtas per Parodą, ten 
pat esančiame dideliame laive 
turės pietus su 400 parinktų 
Ohio valstijos piliečių, ir vaka
rop išvyks į New Yorko vals
tiją, kur pakviestas sakyti kal
bą.

šis Prez. Roosevelto atsilan
kymas nėra politiškas ir neturi 
bendro su jo rinkimų vajum. 
Jis atvyksta kaipo šalies prezi
dentas, ne kaip partijos narys.

šiose dienose Clevelande su
sirenka Kun. Coughlin’o orga
nizuojamos Socialio Teisingumo 
Unijos konvencija. Coughlin, 
kaip žinoma, išėjo griežtai prieš 
Rooseveltą. • Prezidento atsilan
kymas Clevelande nustums to 
kunigo parodą į užpakalį — 
prezidentas užims pirmą vietą 
spaudoje ir žmonėse.

Prezidentas atvyksta ne tik
slu Kun. Coughlin’ui pakenkti, 
bet todėl kad pasitaikė tuo lai
ku jam gauti progą į Clevelan- 
dą užvažiuoti.

25 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTUVĖS

Pijušas ir Katrė Vilkaičiai, 
4210 Oak Park Ave., šiose die
nose sulaukė 25 metų savo ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių. 
Jie yra jau seni Clevelando gy
ventojai, nes Clevelande ir ve
dė. Jie turi gražiai Lietuviš
kai išauklėtą' sūnų Albertą, 22 
metų, ir dukterį Aleną, 12 me
tų amžiaus. Yra “Dirvos” skai
tytojai ir remia tautiškus ir 
bažnytinius reikalus.

Poni Katė Vilkaitienė kilus 
iš tėvų Valaičių, Kupčiškių k., 
Šunskų parapijos, P. Vilkaitis 
paeina iš Opsrutų k., Vilkaviš
kio parapijos, abu Suvalkiečiai.

Linkėtina jiems geros svei
katos ir pasisekimo ir ateityje.

KAS TURIT BIZNIO 
MOKYKLŲ KNYGŲ

Klaipėdoje įsteigta biznio ko
legija, kuriai labai pageidauti
nos gerų Amerikos biznio kole
gijų knygos. Jūsų sūnūs ar 
duktė, lankę biznio kolegiją, tu
ri atliekamų knygų. Kurios 
knygos yra gerame stovyje, at
neškit jas “Dirvos” adminis- 
tracijon, bus persiųstos kur 
reikia.

LEMKE NEGAUNA
GANA PARAŠŲ

Union Party kandidatui Kon- 
gresmanui William Lemke rei
kalinga gauti tam tikras skai
čius piliečių parašų kad galėtu 
gauti vietą oficialiame kandi
datų lakšte Lapkričio 3 d. rin
kimuose Ohio valstijoje.

Union Party yra trečia par
tija statanti kandidatus prieš 
Rooseveltą ir Landoną. Lem
ke nori gauti paramą ir Cough- 
!ino ir Townsendo, bet tie nesi
skubina su parama.

DAINUOS PER RADIO
šį sekmadienį. 6:30 vai. va

kare, šv. Jurgio parapijos cho
ras vadovaujamas Vinco Grei
čiaus, dainuos iš radio stoties 
WJAY, Chorų Parade, kurį va
dovauja Stanley Altschuler ir 
teikia POC Beer Co.

SLA. 14 KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS

SLA. 14-tos kuopos piknikas 
įvyks šį sekmadienį, Rugpjūčio 
16 d., Martinkų ukėje. Visi 
SLA. nariai ir šiaip Lietuviai 
prašomi atsilankyti, o mes už
tikriname gerus laikus.

Važiuoti reikia Kinsman Rd. 
Route 422; pravažiavę Chagrin 
Falls, pirmu skerskelių sukit 
po dešinei ir “tėmykit iškabas.

įžanga į pikniką nemokamai.
J. Verbela, sekr.

Lietviškas Programas 
“Pasaulio Gatvėse“

Kurie manot apsilankyt Cle
velando Parodoje, palaukit iki 
šeštadienio vakaro, Rugpjučio- 
August 22. Tą vakarą Pasau
lio Gatvių Aikštėje bus Lietu
viškas programas, kurį rengia 
“Dirva”.

Bus dainų, juokų ir Lietuviš
kų šokių.

Tam vakarui ir visiems ki
tiems apsilankymams Clevelan
do Parodoje tikietus galit gauti 
“Dirvos” administracijoje — 
kaina tik 50c. Parodon nuėjus 
reikia mokėti 75c. Taigi su
taupysit 25c.

Kurie vietiniai arba Akronie- 
čiai norėtu prisidėti prie šokių 
programo prašomi tuoj atsi
šaukti į “Dirvos” administraci
ją. Juo didesnis buris nueis 
tuo bus smagiau. Visi progra
mo dalyviai ir tautiškais rubais 
pasirėdžiusios Lietuvaitės bus 
įleidžiamos į Parodą nemoka
mai.

AUKOS DARŽELIUI
štai dar keletas naujų auko

tojų Darželiui:
Per Adv. P. V. česnulį:

V. ir E. Baltrušaičiai $25.00
V. Greičius 1.00

Per P. P. Muliolį
J. B. šaliunas iš Wilkes-

Barre Pa, 2.00
Per Mrs. Polterienę

Agnes Lapinskas 1.00
Per Eva Petraitienę

Kazys Obelienis $15.00
Per “Dirvą”

Susanna Stonevice 1.00
Jonas Saulis 2.00
V. Dambrauskas ' 2.00

DARŽELIO SUSIRINKIMAS
Lietuvių Darželio Sąjungos 

visuotinas susirinkimas įvyks 
šio penktadienio vakare, Lietu
vių salėje, nuo 8 vai. Visi at
stovai ir pavieniai veikėjai ir 
aukų rinkėjos prašomi atsilan
kyti." Vald.

Svečiai Clevelande
Poni Kazlauskienė, iš Chica

gos', lankosi pas pp. Porterius. 
Ji apvažinėjo Michigan, Penn- 
sylvanijoj. čia aplankė Lietu
vių Darželį, Parodą ir tt.

Suzanna Stonevice iš Van
dergrift, Pa., lankosi pas savo 
dėdę Ipolitą Stonį Clevelande. 
Ji gyvena ir dirba Brooklyn, 
N. Y. Jai labai patiko Lietu
vių Darželis, taigi paaukavo $1. 
Apsilankė Clevelando Parodoje 
ii- plačiai apsipažino su Cleve
lando miestu.

Du Pittsburghiečiai, “Dir
vos” rėmėjas Jonas Saulis, ir 
Vinas Dambrauskas, gavę ato
stogas, atvažiavo apžiūrėti Cle
velando. Apsilankė “Dirvos” 
redakaijoje, Lietuvių Darželyje 
ir Clevelando Parodoje.

Jiems Lietuvių Darželis taip 
patiko kad kitą dieną apsilankę 
“Dirvoje” abu paklojo Darželio 
parėmimui po du dolariu.

PLAIN DEALER PRIEŠ 
GUBERNATORIŲ DAVEY

Cleveland Plain Dealer, De
mokratų partiją remiantis dien
raštis, editoriale atvirai išėjo 
prieš dabartini .Ohio valstijos 
gubernatorių, Martin L. Davey, 
Demokratą.

Gubernatorius Davey nuo pat 
laimėjimo rinkimų du metai at
gal, elgėsi taip kaip reikalauja 
griežtas siauras partijos pro
gramas. Plain Dealer savo il
game straipsnyje išdėsto Gub. 
Davey politiškus ir asmeniškus 
nenuoseklumus ir prie to visko 
dar štai kaip pasako:

“Su Martin L. Davey balsas 
(laike rinkimų gautas balsas) 
yra viskas. Jo pasisekimų die
vas tai organizacija (partijos 
organizacija). Jo pasididžia
vimas yra partijos ištikimybe.”

Ir Plain Dealer savo skaity
tojams rekomenduoja, kaipo at
sakantį 1 gubernatoriaus parei
goms žmogų, John W. Bricker, 
Republikonų partijos kandida
tą.

Amerikoniški laikraščiai nė
ra tokie siaurai-aklai partiviški 
kaip mūsiškiai. Jeigu mato sa
vo remiamos partijos narį ne
tinkamu visuomenės darbe vie
tą užimti, tą tiesiog ir pasako.

SERGA Pranas Savickas (Sa
vage), randasi dukters namuo
se, 3796 Monticello Blvd, ži
notina jo draugams kurie norė
tų apsilankyti.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

TRAVELING LITHUANIANS
Miss Bernice Russell's spasmodic 

dashes to and fro brought her to 
Jamestown, New York, last week
end making this entrance her pre
mier visit to the great state of 
New York.

Mr. Johnny Apanaitis, of the fam
ed orchestra of the same name spent 
a delightful time in Dayton, Ohio, 
with his sister. They were guests 
of the Paulaskas family there.

By card, Mr. and Mrs. George 
Saike, and their niece, Patsy, have 
so far traveled to Wilkes Barre, 
Pa., on their extended tour of the 
east.

Although she may only be a small 
town girl from Vandergrift, Pa., 
Miss Susanna Stonevice. is visiting 
at the exposition here in Cleveland, 
and during working time she is a 
small town girl making good in the 
city of New York. She is also 
visiting her uncle, Mr. Ipolitas Sto
nis of this city. .

Leaving August 3rd, Mrs. P. Zu
bin and her daughters the Misses 
Adele and Aldona Zubin are making 
a tour- of the mid-western states, 
taking in Chicago and parts of Wis
consin. Adele bares the president’s 
secretary’s desk in one of the larg
er banks of this city while her 
sister refrains from teaching for 
a time to enjoy this pleasant trip.

VACATIONS

John “Jinny” Montville, of this 
city spends a delightful two weeks 
at Geneva, Ohio, summer resort 
near here with William Scrips. Here 
they bumped into some Homestead, 
Pa., boys which made just, one grand 
party and one grand vacation.

DIRVA ENTERTAINMENT AT 
GREAT LAKES EXPOSITION

As1 previously mentioned, “Dirva” 
will sponsor a night of entertain
ment at the Great Lakes Expo on 
Saturday, August 22nd.

The program as afore mentioned 
will be held in the “Streets of the 
World”. An evening of gaiety is 
in store for Lithuanians from far 
and near.

Music for dancing will be furnish
ed by Johnny Apanitis’ Orchestra. 
The program is free, for all nation
alities to witness, so let’s all turn
out, and show the other nations 
represented herein that we also 
have a place in the sun.

1 DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS |
• • *♦* i ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus

v Pasiruoškit sutikti rudenį ir žiemos šaltą orą apsiru- ;i;
? pindami savo namo aptaisymu išlauko. Kam aikšot pi- j
į nigus lopymais senų stogų? — Duokit uždengti tvir- ?
J tom naujom “shingles”, kurios laikys iki jūsų namas į
j stovės. Darbas ir medega garantuota.

Duodu lengvais išsimokėjimais.
X 

4 The Home Owners Service Company j 
t HEnderson 3842 7313 Myron Ave. į
J Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas ;i;
•j* •{••{••J* *4* *J* *«■* •{••J* •** *5* *%* •** *J* d* *>• **■**•• •J* **• *i*

A. WIRBICKAS 
užlaiko gražią užeigą

ALINĘ IR VALGYKLĄ 
Penktadienio vakarais duodam?, skanios žuvies. 

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
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Į DELLA C. JAKUBS |
= ('JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E 
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
2 kambarius leidžiame dykai. =

I ie-tuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit = 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai Ilgo- :
2 nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
5 gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= Lithuanian Funeral Home
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

ž REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS | 
> Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa, p
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale -vi- į
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi;1- <
5 miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). S
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate S 
į ir Apdraudos Agentūra >

| P. P. M ULIOLIS i 
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 5

Phone: ENdicott 4486

WEEP NOT BY THE GRAVE 
(Neverkit Pas Kapą)

By Valdykis Ainis

Weep not by the grave
Of those who were brave, 

Who died for a better tomorrow
Each task and each strife
May claim someone’s life 

Who fell in a strife is a hero.

Shed no mournful tears
While following the hearse, 

But further the'task undertaken
Each strife and each aim
Will carry the name

Of him who died bravely, 
unshaken.

Speak not of the loss,
Death, grave, or the cross;

Let not worthy deed be 
diminished:

There never was lent
More fit monument

To the dead, as the start where 
they finished.

Translated by Nadas Rastenis

SHOWERS
Although June is gone the steady 

march of brides' continues to go 
on as ever. Last Saturday, Mrs. 
Lutkus, 3818 East 116th Street, held 
a wedding shower in honor of her 
daughter Irene whose marriage will 
take place, September 5th, to Mr. 
Frank Gailimas of this city.

This shower turned out most suc
cessfully with numerous friends who 
came to see the bride-prospective 
receive a good start in her marital 
career.

Miss Connie Saike, of this city, 
was honored at a wedding shower 
held at her residence and given by 
her mother. Many close friends at
tended, leaving gifts that enhance 
the state of marriage. She will 
alsu be married on Septemebr 5th. 
The prospective groom is Mr. Leo 
Cherauka, the wedding is to be 
held at St. George’s Church.

NEW CHORUS PROGRESSES
The recently formed chorus, un

der the capable directorship of Mr. 
Stanley Altschuler is making very 
commendable strides towards suc
cess. Many old members' of the 
Lyros Chorus, of which Stanley was 
director are jonin.g this chorus and 
everyone combined — it’s bound to 
be “tops”.

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoj?
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 
“TAUTA”

YOUNGSTOWN
GATHERED WHILE I GAPED!

' D?ar Boss,
Guess maybe you’ve got other 

things on your mind besides writing 
a gossip column. What is she, a 
blond or brunette? Anyhow, be
ing a very conscientious minded pub 
lie servant, I shall endeavor to 
inform you of a few incidents which 
I sincerely hope will enlighten ycur 
tireless task. The pure trust and 
undying faith you have put in me 
will not go unrewarded. I promise 
.... Oh, gee! Can I help it, Boss? 
I’ve been dating a politicilan.

Guess what ? I saw Jimmie 
Yurchison the other day. Uh, huh! 
I think Jimmie’s planning to go 
west, where he can yodel about the 
“Lone Prairie” and treat his women 
right to their faces. How do I 
know? Relatively simple, dear boss. 
J saw him getting his ten easy les
sons on how to be a cowboy from 
Range Romances.

Imagine anyone going to a li
brary every day. not returning home 
till after midnight, and bringing 
back no books. I agree with you 
— it must be some library or some 
story. It’s my job to find out which 
but Vic Lucas must have had some 
previous experience with Shadows. 
I haven’t given up yet, tho.

Oh, Boss! Do you haopen to 
know where the Akron Lithuanian 
Social Club is' buried ? I’d like to 
send some water lilies with my 
deepest sympathy. Maybe the Youngs
town Lithuanian Social Club should 
not have beaten them at baseball 
last summer, huh?

I bet the gentlemen who prefer 
blondes will be glad to hear this. 
All the way from New York for a 
vacation and just as blonde as ever 
is Isabel Derin Tch! Tch! And 
you, who is the connoisseur of gol
den locks, didn’t know that, or did 
you?

Gusty Lucas finally comes back 
into tho picture surrounded by mys
tery. Shhhhhh! He has been re- 
ceving numerous telephone calls and 
from an unknown feminine voice. 
Unkown, huh? But not for long, 
on account of because this little 
Shadow is shadowing.

I’ve got some more love interest 
for your column, too. I am now 
more than ever convinced that Moon 
Derin is “in” for a long timt Says 
he can’t eat, can’t sleep, and feels 
sick. If you’re as good as I think 
you are, you'll find that the an
swer is “lovesick” after you’ve giv
en a diagnose to the case.

Just to do the Derin Family up 
right I don’t think we ought to 
leave out that interesting character 
known as Joe Derin, who has been 
the inspiration for some of my prize 
winning columns. This time he’s 
in the limelight because he’s out of 
the limelight. Maybe I’d better

Naudokitės Progai
MUSU 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 vakaras iki 8 valandos

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 Namu KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

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

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

^wilkelisfuneralhome 
Licensed Funeral Director

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

; HEnderson 9292 I
*a=»--------------------»—i.— ______________ —____________ .....

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

explain. Joe's gone respectable on 
us. He’s actually gone to work, for 
good and it’s only a matter of a 
few weeks before the boss begins 
to take notice of him and promotes 
him. Too bad. Another source of 
scandal runs out on me.

Maybe K. J. M. isn’t such a 
swell columnist but he must have 
something. His influence is felt 
all the way to Brooklyn. Imagine 
him being the only one to notice 
that “Lithuanian” was misspelled in 
the publication, “Vienybe”. And 
they had been misspelling- it for 
years and years before our own 
K. J. M. discovered it. He would 
tho! That guy’s nothing but a bom 
snoop. We ought to present him 
with a bouquet of for-get-me-nots 
and poison ivy, to show our sur
prised appreciation.

And now for the “scoop” of the 
century! All the way from Tampa, 
Florida comes this shocking revela
tion. Revelation is hardly the word 
for it. At least that’s what Benny 
York thought when he wandered 
into that Nudist Colony. But how 
was he to know that a high sound
ing word like Gymnosophical could 
lead to such complications! Benny 
thought a Gymnosphical Society was 
a place where they taught the science 
of body building — so you can im
agine his embarassament when he 
found out they did it a la Adam and 
Eve. No clothes or nothing! Not 
even a fig leaf in the whole dam 
place. Too bad there weren’t any 
Olympic officials around because he 
broke a record in leaving. Benny’s 
face stayed red for days afterwards 
and his friends thought is was sun
burn.

I leave you with my eye to the 
keyhole.

THE SHADOW.

FRANK DIMŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

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

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

s EVA’S-?
? Dry Cleaning
? Senas Drapanas padarom į 
į kaip naujas, išvalom ir ? 
į sutaisom. J
? Vyriški Siutai ir Topcoats <• 
J išvalyti, suprosyti už 85c. * 
X Moteriškos dresės — 95c. y 
| EVA PETRAITIS į
$ 6702 Superior Ave. ?
Į; Telef. HEnderson 5699 X

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLES 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


