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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO industrijoj te
besitęsia streikas, iššauk
tas prieš mažesnes plieno 
kompanijas, tačiau plieno 
darbai eina.

Iki šiolei šiame plieno 
streike žuvo 16 darbininkų 
ir pašalinių. Streikas ap
ima dirbtuves Chicagoje, 
Clevelande, Youngstowne, 
Warren, Niles ir kituose 
Ohio miestuose.

Republic plieno kompani
ja, kurios dirbtuvėse šis 
streikas daugiausia tęsia
si, sako kad ji dabar dirba 
su 90 nuoš. normalio.

Unijos vadai sako kad 
darbai varoma su dideliais 
nuostoliais, ir tikrina kad 
streikas bus laimėtas dar
bininkų pusėje.

Sibire Sušaudedar 72

Patterson, N. J. — Pas- 
saic slėnyje sustreikavo 6 
tūkstančiai šilko ir rayon 
audėjų po CIO vadovyste. 
Audėjai tikisi greitai lai
mėti.

Detroit, Mich. — Auto
mobilių unijos nariai dali
nanti agitacinius lapelius 
prie Fordo dirbtuvių krei
pėsi į apskrities šerifų pra
šydami apsaugos, nes sako 
Fordo pasamdyti mušeikos 
unijistus užpuola ir sumu
ša.

Susitaikė. Detroit. — 
Chrysler automobilių kor
poracija susitaikė su unija 
ir 21,000 Plymouth auto
mobilių išdirbėjų gryžo į 
darbų. Nesusipratimas iš
kilo prieš pora savaičių, kai 
susipešė U. A. W. A. uni
jos nariai su kompanijos 
unijos nariais.

Daugelyje šalių, kurios 
buvo depresijos prispaus
tos, industrialiai darbai ei
na taip gerai kaip nėjo net 
geraisiais 1929 metais.

Dauguma to darbingumo 
paeina nuo to kad valsty
bės daug leidžia pinigų ka
riniam apsiginklavimui, sa
ko raportas.

Darbai Amerikoje eina 
palyginamai gerai. Birže
lio mėnesį šymet darbuose 
buvo darbininkų tiek kad 
per 500,000 nesiekė 1929 
metų darbingumų.

Visokių rūšių darbų vie
tose šioje šalyje dirbo 46,- 
910,000 asmenų.

Birželio mėnesį bedarbių 
visoje šalyje nustatyta apie 
6,082,000, įskaitant priau
gusius.

Pernai Birželio mėnesį 
bedarbių buvo 8,333,000.

Anglijoje plieno ir gele
žies darbai šiuo laiku eina 
taip gerai kaip niekad va
saros metu nebuvo. Vieto
je sezoninio darbų apmažė- 
jimo, jie padaugėjo.

Pačiose Britanijos salo
se bedarbių yra 1,379,459.

Maskva. — Iš Kauka 
zo praneša kad ten su 
šaudyta 18 Rusų “ne
ištikimųjų”.

¥ ¥ ¥
Maskva, Rugp. 11. — Iš 

Irkutsko, Sibiro, praneša 
kad ten sušaudyta 72 įtar
ti tolimų rytų gelžkelio ar
dytojai, Trockistai, deši
nieji ir “Japonams parsi
davėliai”.

Tai yra didžiausias vie
nu kartu sušaudytas Sibi- 
riokų skaičius.

Jiems primetama sudau
žymas Sibiro traukinio ka
me užmušta 14 žmonių — 
tas buk atlikta Japonijos 
šnipams parsidavimu tikslu 
silpninti Sovietų transpor- 
tacijų, jeigu kiltų su Japo
nija karas.

•
Wm. F. McDermott, Cle

veland Plain Dealer dien
raščio atstovas, kuris šiose 
dienose lankėsi Maskvoje, 
rašo apie baisiai įtemptų 
Rusijoje padėtį:

“Čia girdi kalbas apie in- 
dustrialį suirimų, apie te

ISPANIJOJE
Sukilėliai Pliekia Loja- 

listus visomis Pusė
mis

Madridas, Rugp. 11. — 
Sukilėlių lėktuvai bombar
davo Valencijų, Ispanijos 
kairiųjų valdžios lizdų, kur 
jie apsistojo pabėgę iš Ma
drido.

Keli desėtkai žmonių už
mušta ir sužeista.

Prie Jamara, į pietus 
nuo Madrido, įvyko abiejų 
pusių mažos reikšmės su
sirėmimai.

Rugp. 10 d. Gen. Franco 
kariuomenė smarkiai už- 
atakavo kairiųjų pozicijas 
prie de la Canada, kuomet 
kairieji užsimojo atsiimti 
savo prarastas pozicijas.

¥ ¥ ¥

Hendaye, Rugp. 11 d. — 
Gen. Franco kariuomenė 
šiandien pradėjo smarkų 
puolimų kairiųjų iš rytinio 
Madrido šono, siekdamiesi 
linkui Tagus upės, į vaka
rus nuo Tiruel. Kairieji 
išmušti iš Fries de Albar- 
racin miestelio. Kairieji 
pripažino kad jų kariuo
menė tų miestelį “apleido”.

Gen. Franco stengiasi 
nukirsti rytinį kairiųjų su- 
sinešimą tarp Madrido ir 
Valencijos.

Apie 300 Amerikos pilie
čių pribuvusių kairiesiems 
pagalbon žuvo nuo Balan
džio mėnesio.

Sukilėliai smarkiai dirba 
šiaurinėje Ispanijoje, norė
dami kairiuosius galutinai 
sumušti prie Santandero, 
Asturijoje, kur dar valdo 
Madrido šalininkai.

Kaip greit Madridas bus 
atkirstas nuo Valencijos, 
taip, sakoma, baigsis kai
riųjų viešpatavimas Ispa
nijoje.

Tikima kad karo persva
ra bus kuomet Gen. Fran
co užkariaus visas kalnų 

rorų, intrigas ir histerijų, 
bet tas didumoje yra tiktai 
spėjimai ir įsivaidzavimai. 
Tikros žinios užrakintos 
Kremliuje pas Komunistų 
partijos vadus, iš kurių iš
gauti nieko negalima.

“Įtempimas daug žymes
nis negu kitais laikais ka
da aš atvažinėjau į Mas
yvų. Baimė, nežinė ir ne
pasitikėjimas visur. Kas
dien ateina nauji gandai a- 
pie naujus areštus, komi
sarus netekusius malonės, 
apie perorganizavimų ir 
pamainas aukštųjų valdi
ninkų, apie špiegavimų, ar
dymų, ir sabotažų. Visa 
šalis serga špiegavimo li
ga ir špiegų gaudymas ta
po'gyva industrija.

“Čia nebūna jokių viešų 
tardymų. Tuoj gauni suži
noti kas atsitiko kaip tik 
laikraščiai paskelbia kokį 
komisarų ar administrato
rių, ar laikraštininkų ‘ar
dytoju’, ‘špiegu’, parsida- 
liu”.

Kalbama kad greit gali 
atsidurti prie sienos gar
sus sovietų užsienių reika
lų komisaras Litvinovas.

tuštumas į pietvakarius 
nuo Tiruel.

Jau dabar Franco valdo 
14,000 Ispanijos populiaci
jos,’ kairieji tik 9,000,000.

SMARKUS MŪŠIAI 
JAPONU SU KI

NAIS

Peiping, Rugp. 11 d. — 
Mušis tarp Japonų ir Kinų 
prie Nankovv eina visu at
kaklumu. Nankow liepsno
se. Tas miestas yra vartai 
Didžiojoje Kinijos Sienoje 
iš šiaurinės Kinijos pro
vincijos Hopeh į Mongoliš
kų provincijų Chahar.

Japonai ir Kinai traukia 
į šia sritį dideles savo spė
kas, po to kai Japonai išvi
jo Kinų kariuomenę iš Pei- 
pingo.

Kinai praneša sunaikinę 
būrį Japonų kareivių no
rėjusių prasiveržti į Cha
har provincijų.

Abi pusės turėjo nuosto
liu 20,000 vyrų.

¥ ¥ ¥

šanghai. — Japonų karo 
laivais užgrūstas šis Kinų 
uostas, ir čia išsodinta ar
ti 1,000 naujų Japonų jūr
eivių.

¥ ¥ ¥

Tokyo, Japonija. — Ja
ponijos sostinėje bijoma 
Kinų karo lėktuvų užpuo
limo iš oro. Kinija pirko 
keliolika smarkių trimoto- 
rinių lėktuvų iš Amerikos.

Japonijos vyriausybė pa
skyrė dideles sumas pinigų 
karui prieš Kinus.

40 VALSTYBIŲ UŽGYRĖ 
HULL PLANĄ 

Washington. — Keturi 
desėtkai pasaulio valstybių 
prisiuntė savo užgynimus 
Suv. Valstijų Valstybės se
kretoriaus Hull “keturioli
kos punktų” programui, 
kurio tikslas yra pastūmė
ti ir apsaugoti pasaulinę 
taikų.

Lietuvos šaulių Sąjungos nariai 
dalyvauja prie Karo Muzejaus ir

Nežinomo Kareivio Kapo, savo iš- tuvos šaulių Sąjungos 18 metų gy- 
kilmčse Kaune, apvaikščiojant Lie- vavimO sukaktį. ’ Tsb.

LAIKRAŠČIU

VĖL SUTRUKDĖ AL 
GU-VALANDU 

BILIŲ

Washington. — Atstovų 
Buto taisyklių komisijoje 
griežtai pasipriešinta ir 
bent laikinai sutrukdyta 
administracijos algų - dar
bo valandų bilius.

Nekurie atstovai pasiry
žę priešintis šiam biliui iki 
nebus užtikrinti, kad ūkių 
bilius bus priimtas.

Mat, vieni atstovai rūpi
nasi miesto darbininkais, o 
kiti ūkių savininkais, ku
riems reikalauja paskolų, 
o Prez. Roosevelt tuo tar
pu atsisako daryti ūkiams 
paskolas.

PER ATLANTIDĄ TIK 
12 VALANDŲ 

Kelionė per Atlantikų li
ko mažos svarbos dalyku. 
Šių pastarų savaičių bėgiu 
daroma bandymai skraidy
mui per Atlantikų nustaty
mui pasažierinių kelių.

Šiose dienose Angliškas 
lėktuvas perskrido iš New- 
foundlando į Airijų per 12 
valandų.

Tuoj bus taip kad pus
ryčiavę New Yorke vaka
rieniaus Londone.

KORĖJOJ ŽUVO 300 
ŽMONIŲ

Keijo, Korėja. — Kilus 
smarkioms audroms ir po- 
tviniams, šiaurinėje Korė
joje žuvo apie 300 žmonių, 
150 kitų sužeista, ir daug 
liko be namų.

PRISIPAŽINO PRIE 
ŽUDYSTĖS

New York. — Raitas po
licininkas suimtas už nu
žudymų savo mylimosios, 
prie ko ir prisipažino. Jis 
tik užsigina pavogęs jos 
pinigus, $1,000. Tas poli- 
cijantas yra vedęs vyras.

50 PRIGĖRĖ. Venezue- 
loj, Centralinėj Amerikoj, 
ežere apvirtus dideliam lai
vui prigėrė 50 žmonių.

keturi žuvo oro
NELAIMĖJE

Daytona Beach, F!a. — 
Rugp. 10 d. pasažierinis 
orlaivis įlėkęs į naujai iš
tiestas elektros vielas ne
toli aerodromo sudužo ir 
užmušta 4 pasažieriai.

PENKI PRIGĖRĖ. Chi
cago. — Crystal ežere sek
madienį apvirtus valčiai 
prigėrė 5 asmenys.

Žuvo dėl karvės. Bax- 
ley, Ga. — Du kaimynai 
ūkininkai per eilę metų py
kosi dėl karvės. Šiose die
nose jų susišaudyme krito 
vienas ūkininkas ir jo žmo
na, antrasis liko sužeistas.

VOKIEČIAI PAGERBĖ DA
RIŲ IR GIRĖNĄ

UŽDĖTAS VAINIKAS 
SOLDINO MIŠKE

Kaunas. — Soldino laikraš
tis “Soldiner Tageblatt” savo 
Liepos 17 d. numeryje įdėjo 
Dariaus ir Girėno mirties su
kaktuvių dieną šitokią žinią:

“Šiandien prieš ketverius me
tus du transatlantiniai lakūnai 
Lietuviai — kapitonas Stepas 
Darius ir leitenantas Stasys Gi
rėnas — turėjo dėl nakties tam
sumo nusileisti Soldino miške 
su savo lėktuvu “Lithuanica”

ŽYDAI TARSIS SU 
ANGLIJA DĖL 
PALESTINOS

Zurich, Šveicarija. —Pa
saulinė Žydų veikėjų kon
vencija 304 balsais prieš 
158 nutarė tartis su Brita
nija Palestinos padalinimo 
tarp Žydų ir Arabų klau
simu, nors daugelis Zionis- 
tų konvencijos dalyvių la
bai 'tam priešingi.

Šis nutarimas, tartis su 
Britais Palestinos klausi
me neįgalioja Zionistų ko
misijų pasisakyti už arba 
prieš padalinimų. Tai bus 
tik ištyrimas pačių sųlygų 
kokias Britai siūlo.

Daugelis Žydų veikėjų 
apsiverkė kai tas klausi
mas buvo leistas balsuoti.

AMERIKOS GRUDŲ 
DERLIUS

Apskaičiuota kad šios 
vasaros Suv. Valstijų kvie
čių derlius siekia 193,000,- 
000 bušelių pavasarinių ir 
648,000,000 bušelių žiemi
nių.

Ši skaitlinė yra keliais 
desėtkais milijonų bušelių 
mažesnė negu buvo val
džios apskaičiuota Liepos 
mėnesį.

VĖL REKORDAS! Lai
vas “Normadie”, kuriuo į 
Lietuvų važiavo Lietuvos 
sportininkai , Prancūzijos 
uostų pasiekė vėl rekordi
niu laiku, į 3 dienas, 22 va
landas ir 7 minutas.

Šiuo laivu Rugp. 18 d. 
išplaukia atgal Lietuvon 
likusieji du svečiai, Gilvy- 
dis ir Kviklys.

Nesulaukė Padėkavonės 
Šventės.... Elyria, O. — 
Čia vieno ūkininko 150 in- 
dikų nesulaukė Padėkavo
nės šventės, kuomet reikia 
netekti galvų ir tenkinti 
Amerikoniškų apetitų — 
anų dienų du šunes išžudė 
150 indikų. 

ir čia rado mirtį. Lietuva pa
statė savo drąsiems vandenyno 
nugalėtojam, lakūnam, kuriuos 
taip arti nuo tikslo ištiko 
toks žiaurus likimas, nelaimės 
vietoje gražų paminklą, kuris 
yra virtęs vietos gyventojams 
lankymosi vieta, šitoje ramu
mo vietoje, tarp miškų, šį ry
tą buvo atsilankęs apskrities 
viršininkas p. Danzigas ir pa
dėjo prie paminklo vainiką. Jei 
šiandien musų mintis grįžta 
prie tos graudžios nelaimės, ku
ri ištiko šiuos vyrus ir kartu 
jų tautą, tai kartu atsimena
me taip pat tą nuoširdžią ir 
karštą Vokiečių tautos užuojau
tą, kuri šiandien buvo simbo- 
liškai iš naujo pakartota, pa
dedant pirmam apskrities val
stybės pareigūnui vainiką di
dvyriams pagerbti”.

Turimomis žiniomis, Lietu
vos įgaliotas ministeris Berly
ne Dr. Jurgis šaulys, sužinojęs 
apie tą simpatingą mostą, pa
siuntė Soldino apskrities vir
šininkui p. Danzigui laišką, ku
riuo padėkojo jam už tą paro
dytą Lietuvai, žuvusių didvy
rių asmenyje, simpatiją ir dė
mesį. L. A.

LIETUVOJE, apie Liepos 
vidurį, atvyko Lietuvių eks
kursija iš Škotijos. Ekskursi
joje dalyvavo 64 asmenys.

Ekskursantai daugumoj ten 
gimusieji jaunuoliai, Lietuvą 
pamatę pirmą kartą.

ŠIAURĖS Lietuvoje dėl liū
čių daug kur neišvažiuojami 
keliai, šiaurės rytų Lietuvoje 
Liepos mėn. vietomis labai daug 
prilijo, nuo ko labai pabiuro 
keliai. Biržų-Panevėžio linijoje 
ties Paberže įklimpo net du au
tobusai. Viename autobuse va
žiavo 27 žmonių ekskursija, 
kuriai teko nakvoti. Taip pat 
vietomis blogas kelias ir Pa
nevėžio Pušaloto apylinkėse. 
Kai kurie blogesni keliai numa
toma netrukus pradėti remon
tuoti.

ŽMOGŽUDYS pats pasidavė. 
Prieš kiek laiko Radviliškyje, 
Basanavičiaus gatvėje buvo ra
sta kirviu nukirsta moteriškė, 
žmogžudyste įtartas Lerkus, 
turtingų tėvų sunus, apie 28 
m. amžiaus. Dėl jo nusikalti
mo niekas neabejojo, ypač, kad 
po įvykio jis pasislėpė.

Neseniai Lerkus grįžo pas 
savo tėvus. Jam toks gyveni
mas jau nubodęs ir jis nutaręs 
nusižudyti. Tik pirmiau nu
taręs atsisveikinti su namiš
kiais. Tačiau tėvai ir broliai 
jį perkalbėjo ir įkalbėjo jį net 
geruoju policijai pasiduoti. Ga
lų gale jis sutiko ir pats tė
vas jį perdavė policijai.

IŠ LIETUVOS

MIRĖ
JONAS LAPĖNAS
KAUNAS. — Liepos 23 d. 

širdies liga mirė Jonas Lape
nas, 46 metų amžiaus. Kilęs 
iš Dagilinės dvaro, Krinčino 
par., Panevėžio aps.

Iš neturtingos šeimos paėjęs, 
Jonas Lapenas savo gabumais 
iškilo iki žymaus prekybininko 
ir visą laiką darbavosi Lietu
vos įstaigose. 1926 metais ve
lionis buvo pakviestas “Mais
to” bendrovės direktorium ir 
tą bendrovę išaugino į milijo
ninę įstaigą. Su tos įstaigos 
praturtėjimu praturtėjo ir jis 
pats, už ką buvo nužvelgtas 
bendrovės skriaudime ir pa
trauktas atsakomybėn. Taigi, 
kaip pradžioje Jonui Lapėnui 
sekėsi taip pačiais paskutiniais 
metais ėmė nesisekti. “L.A.”

LENKTYNĖS “aplink Lie
tuvą”. Liepos 24 ir 25 d. Lie
tuvoje sureųyta automobilių ir 
ruot4į/'":’ ttynes aplink
Lietuvą . Visas lenktynių ke
lias sudarė 1,256 kilometrus.

SUSIRŪPINO auto katastro
fomis. Paskutiniu laiku vėl pa
sitaiko daug automobilių ir mo
tociklų katastrofų. Aiškinant 
katastrofas nemaža randama ir 
šoferių kaltės. Ryšium su tuo 
numatoma padidinti bausmes 
šoferiams, jei katastrofe įvyks 
dėl jų kaltės.

ATGABENTAS didžiausias 
kranas. Į Klaipėdą atgabentas 
didžiulis kranas, kurį užsisakė 
Lindenau laivų dirbtuvės. Jis 
bus didžiausias Lietuvoj ir įga
lins taisyti 9000 tonų talpumo 
laivus ir galės pakelti iki 75- 
000 kilogramų.

LIETUVOS karo aviacija 
Liepos 21 d. Kaune minėjo sa
vo metinę šventę. Tuomi ka
ro aviacija įžengė į 19-tus sa
vo gyvavimo metus. Iškilmių 
pabaigoje lėktuvai pademons
travo ore.

VIETON jungtuvių — po 
traukiniu. Liepos 21 d., netoli 
Šiaulių Joniškio įvyko keista ir 
sunkiai paaiškinama savižudy- 
stė. 20 metų jaunuolis Ramual- 
das Jurkevičius, iš Svirplių kai
mo, ėjo su savo sužadėtine No- 
riunaitė į Joniškį pas kleboną 
jungtuvių reikalu. Sužadėti
niai žingsniavo palei geležin
kelio liniją. Ir tuo metu, kai 
traukinys ėjo pro šalį, Jurke
vičius staiga metėsi po juo. 
Traukinys nukirto jo galvą.

SUĖMIMAS ir Mušimas. 
“Viln. Rytojus” praneša, kad 
Pažemiškių km., Dūkšto vals., 
dar Birželio 26 d. buvo suim
tas vietos gyventojas Antanas 
Vardingauskas ir pasodintas į 
kalėjimą tebesėdi. Suėmimo 
priežastis nežinoma.

Kitą dieną, vienas ; lenkiuks- 
tis užpuolė netoli savo pirkios 
besėdinčią su vaiku jo žmoną 
Vardingauskienę Agotą, ir ją 
prie kaimynų kojomis apsp"r- 
dė, kad ta vos atsigaivino. Ma
žas vaikas paliko gyvas tik vie
nos kaimynės dėka, , J
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH PHILADELPHIA, PA.

PRADEDA VEIKTI LIETUVIŲ 
IMPORTO BENDROVE

Įveža visokius Lietuvos Maisto Produktus. Ant
rašas: 132 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Vaikinas Išžudė Savo 
Šeimą

Namuose žemumoje po Oak- 
land Tiltu, Rugp. 6 d. jaunas 
20 metų vaikinas, susigraužęs 
kad jis turės apakti, nušovė 
savo našlę motiną ir dvi sese
ris ir paskiau pats nusižudė.

šeima gyveno skurdžiai ir 
nuolat nusiskųsdavo savo ne- 
dateklium, taigi vaikinas pali
ko raštelį pasakydamas apie tai 
ir primindamas kad tėvai pa
tys turėję juos išžudyti negu 
leisti Vargti pasaulyje, be jo
kios gražios ateities.

Išliko gyvas vienas brolis 
kuris tą naktį dirbo, ir viena 
sesuo kuri nebuvo namie.

“VIENYBĖS” PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugp. 8 d., čia 

buvo Brooklyno tautinio dien
raščio “Vienybės” naudai su
rengtas piknikas. Svečių da
lyvavo iš plačių apielinkių, ir 
iš tolimesnių miestų.

Iš paties Brooklyno atvyko 
ekskursija veikėjų su “Vieny
bės” redaktorium Juozu Tys
liava priešakyje.

Iš Baltimorės lankėsi Adv. 
N. Rastenis su žmona, Adv. T. 
Grajauskas, Elena Wassell, S. 
Janusas, J. S. Galinaitis, V. 
Lukas su žmona, S. Leonavi
čius ir kiti. Buvęs.

SMARKI AUDRA. Pereitą 
penktadienio naktį Pittsburgho 
srityje užėjo smarki perkūnija 
ir lietus, žaibai apgadino 20 
namų. Karštas oras pasikeitė 
vėsesniu. Perkūnija praėjo 
Allegheny upės slėniu, kur pa
darė daugiausia nuostolių.

Žaibai nutrenkė elektros ir 
telefono vielas. Pittsburgho 
gatvės buvo pavirtusios į upes.

LIETUVOS SKAUTĖ 
AMERIKOJE

44 Valandų Darbo Sa
vaitė Pennsylvanijoje
Pennsylvanijoje inėjus ga- 

lėn 44 valandų darbo savaitei, 
tokios industrijos kurios nega
li prie to visiškai prisitaikyti 
gaus leidimą laikyti prie dar
bo tam tikrus darbininkus il
giau negu 44 valandas, tačiau 
už valandas virš 44 valandų, 
darbininkui turės būti mokama 
pufeantro tiek. r ' lU-i,

Toks nusisv..v galutinai 
priimtas ir bus vykdomas kaip 
moterų darbe taip ir darbuo
se bendrai.

Yra tokių industrijų kurios 
dirba ištisas 24 valandas ne
galėdamos sustoti. Tokioms 
bus padaryta pritaikyti pa
lengvinimai.

Suv. Valstijų skautės, švęs
damos savo 25 metų sukaktį, 
suruošė tarptautinę stovyklą— 
Camp Andree, Briarcliff Ma- 
nor, N. Y., nuo Rugpjūčio 9 
iki 25.

Vykdydamos savo įsteigėjos 
Juliette Low pageidavimą, į 
šią stovyklą jos užkvietė po 
vieną skautę iš kiekviėnas val
stybės ir jom apmoka kelionę 
į Ameriką ir atgal.

Lietuvos Skaučių Seserija 
kvietimą priėmė ir stovyklon 
atsiuntė studentę - skautę Jad
vygą Pavilanaitę, kuri į New 
Yorką pribuvo laivu “Queen 
Mary” Rugpjūčio 9 d.

Skaučių atvyko iš 26 vals
tybių.

tikro Lietuvos bičių 
Angliškai-Lietuviškų 
Atgabenama jau ir

tinaitėmis), įvairių rūšių sal
dainių, 
medaus, 
žodynų.
kondensuoto pieno.

Yra atėję batams ir padams 
odos pavyzdžiai, visokių odinių 
rankdarbių ir tt.

Bendrovės raštinė yra:
132 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
Jos vedėju yra Kazys P. Vil
niškis.

Lie-

BOSTON, MASS.

di- 
ne- 
už-

Rūpestis su Pašalpas 
Imančiais Bedarbiais
Allegheny apskrityje, pačiu 

sunkiausiu depresijos metu, be
darbių buvo 226,000. Tuo lai
ku apskritis pašalpą davė 63,- 
932 šeimoms, kurioms bendrai 
išmokėta po apie 
larių mėnesiui.

Dabar gi, kaip 
bedarbių yra apie 
pašalpos mokama
momš Ir pavieniams.

‘ pu suma siekia $2,500,000 
nėšiui. Kaip atsirado tas 
daugėjimas?

Jeigu reikalinga pašalpa
reikalinga tam tikrai daliai, 
betgi kada išmokama suma iš
kilo žymiai aukščiau negu rei- 
.kalinga, tai aišku kad čia ko
kiu nors budu pinigai aikvo- 
jama.

milijoną do-

apskaičiuota,
36,000. Bet
51,060 šei-

Pašal- 
mė- 
pa-

tai

Statys Moterims 
Ligoninę

Viena Fittsburgho turtuolė, 
Sarah C. Miller, 1897 metais 
padarė palikimą pusės milijo
no dolarių išstatymui Pitts
burghe moterims ligoninės.

Ta suma per 40 metų suau
go į pusantro milijono dolarių. 
Dabar jau yra pilnai pakanka
mai pinigų tękios ligoninės iš
statymui, todėl to turto globė
jau jau ruošia planus ligoni
nei ir pradės ją statyti atei
nančiais metais. Ligoninė tu
rės 125 lovas ir bus dalis Pitts
burgho Universiteto Medikalio 
Centro.

LIETUVIŲ VETERANŲ 
PRAŠYMAS

Pereitą rudenį, Bostono 'ir 
apielinkės Lietuviai, pasaulinio 
karo veteranai, susiorganizavo 
ir įkūrė prie Amerikos Legio
no, Stepono Dariaus Postą nr. 
317.

Nuo pat įsikūrimo Lietuvių 
postas buvo visur kviečiamas 
dalyvauti paraduose, kuriuose 
jis reprezentavo Lietuvius ir 
kėlė Lietuvių vardą.

Pradžioje šių metų, Postas 
pradėjo organizuoti Lietuvišką 
beną, ne tik tam kad paraduo
se pasirodyti su savo benu, bet 
labiausia kad užinteresuoti į 
musų jaunimą muzika ir turė
ti beną kuris galėtų musų vi
soms Lietuviu organizacijoms 
patarnauti parengimuose.

Vadovystėje muziko Prano- 
Kriaučiurio, jaunikaičiai susi
renka kas savaitę repeticijoms. 
Pažanga padaryta. Jau atėjo 
laikas kada Lietuvių benas ga
li pasirodyti viešai.

Nors veik visi beno nariai 
turi nuosavus instrumentus, 
bet Postas turėjo pirkti kele
tą instrumentų. Dabar benui 
reikia įtaisyti uniformas. Ste
pono Dariaus Postas dar jau
nutė organizacija, neįstengia 
viena tų išlaidų padengti.

Kadangi Lietuvių benas tar
naus ne tik Postui bet visuo- j 
menei, todėl veteranai kreipia
si į visus Lietuvius ir Lietuvių 
organizacijas prašydami finan
sinės paramos jų benui. .

Rugsėjo 22 d. Amerikos Le
giono Parade dalyvaus arti 
milijonas veteranų ir mes Lie
tuviai norėsime matyti musų 
veteranus žygiuojant lydimus 
gerai organizuoto ir unifor
muoto Lietuvių beno.

Aukas prašome siųsti 
adresu: ,StePhen Darius 
No.

Į

šiuo 
Post

317, P. O. Box 30, 
South Boston, Mass.

Amerikos Legiono
Stepono Dariaus Postas

No. 317.

IMPORTAVIMAS STATOMA 
ANT BIZNIO PAGRINDŲ

Kurį laiką Amerikos Lietu
viai mažesniais kiekiais im
portavo Lietuvos maisto pro
duktus. Paprastai, ką nors 
dirbti mažu mastu neapsimoka. 
Taigi ir mūsiškiams importas 
neapsimokėjo. Vienok jie to 
nepaisė, nes tai darė daugiau 
patriotiniais sumetimais, o ne 
dėl biznio.

Tuo pat metu, nors žymiai 
vėliau pradėję, Lietuvos im
porto ėmėsi ir viena-kita Ame
rikoniškų bendrovių. Kai pa
sirodė kad Lietuvos produktai 
yra geri, o čia dar rinkoj atsi
rado mėsų trukumas, tos Ame
rikoniškos firmos ėmė spausti 
Lietuvos gamintojus reikalau
damos daugiau produktų.

Radęs savo produktams 
dėsnių pirkėjų, “Maistas” 
noiėjo patenkinti mažesnių
sakymų, nes ištikro jam jie ir 
neapsimokėjo. Tuo tarpu, at
ėjus vasarai, Lietuvos ūkinin
kai sumažino ir savo produktų 
“Maistui” pristatymą. Dėl to 
“Maistas” sustojo priėminėjęs 
mažesnius užsakymus iš Ame
rikos, nes nepajiegė išpildyti 
iš anksčiau sutartų kvotų.

Amerikos Lietuviai, kaip im- 
porteriai taip ir vartotojai, 
ėmė reikšti nepasitenkinimą 
kad “Maists” juos pavedė sve
timų globai ir aptarnavimui..

Grynai patriotiniai šį reika
lą imant, tas Lietuvių nepasi
tenkinimas pilnai pateisinamas. 
Bet biznyje sentimentalumas 
dažnai laikomas vienu iš ma
žiau reiškiančių elementų. Ta
čiau šiuo atveju bandyta rasti 
bendras taškas, kuris abiem 
pusėm butų palankus.

Jau pernai kai Ministeris P. 
žadeikis ir Generalinis Konsu
las J. Budrys tarėsi su “Mais
to” direkcija dėl importo į 
Ameriką išvystymo, “Maistas' 
pareiškė pageidavimą kad 
portu imtųsi organizuotai 
pintis Amerikos Lietuviai.

Tas pageidavimas Amerikoje 
rado pritarimo, bet praktiškai 
klausimas ilgokai nebuvo iš
spręstas. Tik šį pavasarį im
tasi konkretaus darbo, kurio 
pasėkoje šiose dienose 
Yorke susidarė rimta 
tuvių importo bendrovė, 
du: AMLIT COMPANY, 
Organizatoriai darbo ėmėsi at
sargiai,, bandydami apsieiti ma
žiausiomis išlaidomis, kad im
portuojamos 
jams apsieitų

Taigi nuo šiol Amerikos 
tuviai nuolatinai galės gauti 
Lietuviškų gaminių kasdieni
niam vartojimui už prieinamą 
kainą, o ne kaip kokią reteny
bę, už kurią praeityje tekdavo 
daug mokėti. Ir reikia džiaug
tis kad tie gaminiai mus pa
sieks per savus žmones — Lie
tuvišką bendrovę.

Sveikiname ją, linkėdami pa
sisekimo ir pažadėdami savo 
kooperaciją.

Parduotuvėse visada prašy
kite Lietuvos gaminių.

K. Paulius.

LIETUVIŠKAS SVIE
STAS AMERIKOJE

Pardavėjai

,»»

im-
ru-

New
Lie-
var-
Inc.

prekės vartoto- 
pigiausia.

gaus bonusus

Kadangi bendrovė nusistatė 
užsiimti urmo (vvholesale) pre
kyba tai jai teks daugiausia 
reikalų turėti tik su prekybi- 
ninkais-biznieriais.

Bendrovė nori ir tikisi aug
ti. Ji nori, todėl, turėti gerų 
santikių su visais kas tik pa
rodys gerą valią ir prisidės 
prie jos veiklos plėtimo. To
dėl bendrovės administracija 
numato kad po metų, kai bus 
suvesta apyskaitos ir jos pa
rodys pelno, visiems pirkėjams 
bus išdalinta bonusai, propor
cingai jų padarytai apivartai 
su šia bendrove. Taigi išeina 
kad ir pirkėjai bus Amlit Co. 
Ine., pelno dalininkai.

Kas galima gauti pirkti
Tuo tarpu bendrovė bando 

užmegsti ryšius su Lietuvos 
gamintojais. Su “Pienocen
tru”, “Tilka”, “Sodyba” ir ki- 

I tomis santikiai jau užmegsti. 
Tuo tarpu Amlit jau turi par
davimui Lietuvos sviesto (sta-

"Be kitų įvairių Lietuvos 
maisto produktų, šiuo laiku 
yra gautas didelis kiekis nesū
dyto Lietuviško sviesto iš Pie
nocentro.

Visas šitas sviestas yra ga
lima parduoti svetimtaučiams, 
ir Lietuviai daugelyje vietų 
ne tik pageidauja bet ir tiesiog 
reikalauja tarp kitų Lietuvos 
produktų ir Lietuvos sviesto.

Lietuvos sviestas parduoda
mas bačkutėmis po 112 svarų 
urmo kaina. Butų gerai kad 
Lietuviai maisto dalykų parda
vėjai užlaikytų Lietuvišką svie
stą, ir Lietuviai pirkėjai-var- 
totojai jo reikalautų iš 
krautuvninkų.

Platesnes informacijas 
Lietuvišką sviestą galite 
rašydami:

A.
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T.M.D. DUOS SAVO 
KNYGAS VISIEMS 

DOVANAI

Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
per 40 metų savo gyvavimo 
kaip kultūrinė organizacija, 
leido didumoje tik moksliško 
turinio knygas. Per tą laiką 
musų žmonių mokslingumas 
žymiai pakilo. Bet daugelis 
musų brolių dar ir po šiai die
nai didelės svarbos mokslui ne
priduoda, ir daugelis dar nėra 
skaitę TMD. išleistų knygų.

Kad galėtų kiekvienas Lie
tuvis įsigyti ir perskaityti T. 
M. D. išleistas knygas, praei
tas TMD. seimas, įvykęs Chi
cagoje, patarė kad visas kny
gas visuomenei išdalinti visiš
kai nemokamai. Tą darbą vyk
dyti pavedė Centro Valdybai, 
kuri reikalą gerai išnagrinėjus 
šiuomi skelbia knygų gavimo 
sąlygas.

Kadangi kiekvienam yra aiš
ku kad ir dovanai knygas da
linant susidaro tam tikros iš
laidos, knygų laikymo nuoma, 
priėmimas užsakymų, susiraši
nėjimas, suraišiojimas siunti
nių, vyniojimui popiera, arba 
dėžės, nugabenimas į paštą, 
susirašinėjimas, apmokėjimas 
persiuntimo, — tas viskas su
rišta su tuo knygų dovanojimo 
darbu. Be išaidų jokiu budu 
neapsieinama. Tatai padengi
mui įvairių išlaidų, TMD. val
dyba nutarė imti 25 nuoš. nuo 
knygų vertės kaip persiuntimo 
ir kitų kaštų.

Kas nori gauti TMD. knygas 
dovanai, su primokė j imu išlai
doms 25 nuoš. knygų vertės, 
prašomi kreiptis prie TMD. 
knygininko, žemiau nurodytu 
antrašu. Gausite knygų sąra
šą, iš kurio galėsite pasirinkti 
tokių knygų kokių jus norėsi
te.

A. B. Strimaitis,
G. P. O. Box 127

New York, N. Y.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

savo

apie 
gauti

S. Trečiokas, 
Adams Street

Newark, N. J.

INDIANA HARBOR, 
IND.

MIRĖ LIETUVĖ. Liepos 27 
d. persiskyrė su šiuo pasauliu 
Katrė Bacevičienė, po tėvais 
Garkauskaitė, 52 m. amžiaus. 
Amerikoje išgyveno 32 metu. 
Paėjo iš Garlevos par., Stanai
čių k., Suvalkijos. Tapo palai
dota su bažnytinėmis apeigo
mis, šv. Kazimiero kapinėse 
Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
vyras, Juozas, du sunai, Bro
nius ir Andrius, ir keturios 
dukterys, Albina, Anelė, Jen- 
nie ir Juzė. Taipgi liko jo dvi 
tikros seserys, Elzbieta Ketu- 
rakienė ir Agnieška Razevičie- 
rė, Reading Pa., ir viena sesuo 
ir brolis, ir tikra teta, Veroni
ka Kubilienė, Lietuvoje.

Amžino atilsio Katrės sielai. 
Ilsėkis, brangi sesele, ir lauk 
musų pas tave ateinant.

Jonas Kubilius.

PAREMKITE!
Kviečiame visus Lietuvius 
skaityti, rašyti, užsirašyti 
ir platinti “Lietuvių Nau
jienas”. Išeina 14 pusla
pių didumo, 2 sykiu per 
mėnesį. Kaina metams $1.
“LIETUVIŲ NAUJIENOS” 

332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

ATOSTOGAUJA. “Tėvynės” 
štabo harys Pranas Bajoras, 
iš Brooklyno, šiose dienose lei
džia atostogas su savo žmona 
Jieva Maine valstijoje.

KOPM. A VANAGAITIS su 
žmona ir Adv. A. A. Olis su 
šeima, išlydėję Lietuvos spor
tininkus, gryžo Chicagon per 
Niagara Falls, Kanadą ir Det
roitą.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O

CEGELSKIENĖ Jieva, 74 me
tų, mirė Clevelande, Liepos 
31. Palaidota Rugp. 3. Pa
ėjo iš Kirsnos vai., Rudami
nos par., Suvalkijos. Po tė
vais Ivanauskaitė. Ameri
koje išgyveno 37 metus.

ZINKEVIČIUS Juozas, 27 me
tų, mirė Clevelande, kur bu
vo ir gimęs. Palaidotas 9 
d. Rugpjūčio.

ŠVOBA Stasys, 66 metų, mirė 
Liepos 24, Clevelande. Pa
laidotas su pamaldomis at
laikytomis Airių bažnyčioje. 
Liko žmona. Jisai buvo ve
dęs nešlę, Virbickienę.

BACEVIČIENĖ Katrė, 52 m., 
mirė Liepos 27, Indiana Har- 
bor, Ind. Amerikoje išgy
veno 32 metus. Po tėvais 
Garkauskaitė. Paėjo Garle
vos parapijos, Stanaičių k.

URBANIENĖ Pranė (po pir
mu vyru Maskaliunienė), 50 
metų, mirė Liepos 30, Chi
cagoje. Marijampolės aps., 
Krosnos par., Vartų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 26 me
tus.

ŠIMONIS Justinas, pusamžis, 
mirė Liepos 31, Chicagoje. 
Švenčionių ap., Rimšų par., 
Dūkštų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

GIRDIENIS Juozas, pusės am
žiaus, mirė Rugp. 1, Chica
goje. Telšių ap., Alsėdžių 
par. Amerikoj išgyveno 32 
metus.

AMBRAZAITIS Juozas, mirė 
Liepos mėn. Dayton, Ohio.

SUPŠINSKAS Edvardas, 28 
metų, mirė Liepos 24, New 
Britam, Conn.

KOČANSKIS Simanas, 32 me
tų, mirė Liepos 31, New Bri- 
tain, Conn.

DAMULEVICIENĖ Viktorija, 
51 metų, mirė Liepos 30, 
Norwood, Mass.

FILIPONIENĖ Julė, mirė Lie
pos 29, Norvrood, Mass.

AKUNEVIČIUTĖ Adelė, 22 
metų, mirė Rugp. 4, South 
Boston, Mass.

BENEVTČIUS Kazys, prigėrė 
besimaudydamas Liepos 9, 
Mar-Lin, Pa.

KLUČINSKAS Algirdas, mirė 
Liepos 2, Mar-Lin, Pa.

MARGEVIČIUS Motiejus, mi
rė. Liepos 17, Mar-Lin Pa. 
Seinų ap., Veisėjų p., Kal
velių k. Buvo 60 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveno 
45 metus.

GEČAS Jonas, pusės amžiaus, 
mirė Liepos 31, Chicagoje. 
Švėkšnos parap., Gedmintų 
dvaro.

DAYTON, OHIO
PO VYČIŲ SEIMO

čia atsibuvo Lietuvos Vyčių, 
Amerikos jaunimo organizaci
jos, seimas. Seimas prasidėjo 
Rugp. 3 d. ir tęsėsi per tris 
dienas. Sesijos buvo laikomos 
Lietuvių parapijos salėje.

Delegatų abiejų lyčių daly
vavo keli desėtkai. Vienas 
Daytonietis, Pranas Gudelis, 
liko išrinktas centro vice pre
zidentu.

Sekantis Vyčių seimas nu
tarta laikyti Chicagoje.

Seime dalyvavo Lietuvos 
svečiai, Vilkaviškio Vyskupas 
M. Reinys ir Lietuvos Skautų 
vadas Kazys Laucius.

Vietos visi dienraščiai pla
čiai aprašinėjo ir paveikslus 
talpino žymesnių seimo daly
vių. Dayton Daily News pa
talpino ant pirmo puslapio pa
veikslą Vysk. M. Reinio ir vie
tos Lietuvių klebono Kun. L. 
Praspaliaus. “D.” Rep.

KELIONE Į LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivą Išplaukimai iš New Yorko
KUNGSHOLM ______ Rugp. 19
DROTTNINGHOLM Rugp. 26 
GRIPSHOLM ______ Rugsėjo 4
KUNGSHOLM ___ ... Rūgs. 14
Sutaupysit pinigų pirkdami 

laivakortę ten ir atgal.
Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraš
čio. Gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus agentus 
arba

Swedish American Line
636 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. City 
Chicago, III. 181 N. Michigan Av. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

BIRŽ. 12 iki RUGS.6

Kuponą gavimui platesnių smulkmenų

Aplankykit šį puikų pusiausalio resortą prie gra
žaus Erie Ežero pakraščio. . . . Praleiskit čia iš
tisą dieną, savaitę arba atostogas.... NAUJI 
PATOGUMAI.... NAUJI PAGERINIMAI.

▼ MAUDYTIS “Gražiausia Vieta Pasaulyje” 
JODINĖJIMUI įrengta nauji keliai.

’’’ TENISUI iošt geriausios aikštės.
v ŠOKIAMS puiki salė ir Coctail Terrace.
"r PRIE TO daug visokių kitų smagiam lai

kui praleisti užsiėmimų ir sportų.
HOTEL BREAKERS IR BON AIR — VĖSUS — 
PATOGUS — VISI KAMBARIAI NEBRANGUS

Prie Ohio No. 2, U. S. 6, tik 53 mailėB į vakarus 
nuo Clevelando. . .privažiuojama traukiniais, bu- 
sais ir elektrišku Sandusky, Ohio, taipgi laivu 
iš Cleveland, Ohio.
Pasiuskit šį

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE 
SANDUSKY, OHIO.

Send, without obligation, to me, 
your latest literature.

Name_______________________________

Address__________________________



Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS

arba:

Į ant sosto, pasivadinęs kito- 
Į kiu vardu — prezidento ar 
. diktatoriaus — susiveda ir 
i savo draugus, ir smaugia 
I žmones, ir išnaudoja, ir 
apdeda taksais, o žmonėms 

j neužmiršta parodyt savo 
šyvą kumelę Demokratiją, 
jų užbovijimui.

$
Grigaičiui ir Pruseikai 

pritruko ėdesio, tuoj abu
du strykt ant šyvos kume
lės Demokratijos, ir “ben
dru frontu” renkasi aukų 
“gelbėjimui” Lietuvos de
mokratijos. Kai žmonėms 
nusibodo ta pasakėlė, jie 
vėl stykt ant šyvos kume- 

i lės Demokratijos, ir “ben
dru užpakaliu” renkasi au
kų “gelbėjimui” Ispanijos 
demokratijos....

Šyva kumele Demokrati
ja jodinėdami, Amerikos 
politikieriai puikiai gyve- 

i na iš žmonių prakaitu už
dirbtų dolarių.

Žmonės, pamatę šyvą ku
melę Demokratiją, daugiau 
duoda taksų, ir džiaugiasi 
kad turi “laisvę” būti kuo- 
labiausia aptaksuoti.

Prie geros valdžios žmo
nių reikalus tvarko tik tiek 
viršininkų kiek reikalinga, 
o kai valdžią paima šyvos 
kumelės Demokratijos jo- 
dytojai, jie Į valdiškas vie
tas susiveda savo draugus, 
gimines, pačias, vaikus ir 
anukus, ir žmonės džiau
giasi kad gavo naudotis 
“laisve” juos visus šerti!

Ale tie kurie šyvą kume
lę Demokratiją viešai jodi
nėja prieš žmonių akis, ne
mėgsta ją šerti. Taigi ta 
kumelė ir tapo nususus.

Žiūrėkit kaip yra: Kurie 
šyva kumele Demokratija 
įjoja į valdiškas vjętas, jie 
nedirba tos kumelės gero
vei, ale savo: jie stengiasi 
prisikrauti sau kišenius, di
deles algas imdami; jie ne
daro įstatymus kokių rei
kia žmonėms, bet tokius 
kokius jų draugai ir bosai 
ir pakalikai paliepia pada
ryti.

Nuėjus ten kur įstatymai 
daromi, nerasi ten nei Jur
gio nei Miko prašančių kad 
padarytų lengvesnius įsta
tymus ir sumažintų mokes
čius ir taksus, ale rasi di
delius, suktus, gabius, iš
kalbius politikierius, kurie 
pataria ir net reikalauja 
įstatymų darytojų padary
ti tokius įstatymus kad di
deliam ir suktam politikie- 
riui butų geriau, o mažam 
paprastam žmogeliui sun
kiau.

Visose įstatymdavystėse, 
nuo mažiuko miestelio ro
tušėlės iki pačių didžiųjų 
Kongresų ir Parliamentų, 
rasi gaujas tų gudrių per- 
kalbėtojų ir įkalbėtojų, ku
rie šyva kumele Demokra
tija įjodintus valdžios ve
dėjus už nosių vedžioja, ir 
jie bijo išeit laukan ir pa
sakyt savo žmonėms kad 
taip yra. Jeigu kuris pa
sako teisybę, kitą kartą jis 
būna išmestas iš eilės ir 
neišrinktas.

Kitą kartą išgirsit nuo 
manęs apie mano Ekskur
siją į Klyvlando Terminai 
Bokštą.

Kaip Žmonės Baigia Nujo
dinėti tą šyvą Kumelę, 

kurią Demokratija 
vadina.

Kas tik šioje ašarų pa
kalnėje išdygsta, to smer- 
telniems žmoneliams ir rei
kia.
■ Mes Lietuvoje gyvenda
ma nežinojom apie bana
nus ir niekad neužėjo ant 
seilės noras nuėjus šventą 
dieną į miestelį jieškot ar 
neturi kas parduot bananų.

Kai nebuvo automobilių 
niekas nebėdavojo kad be 
jų negali kur nuvažiuoti.

Kai nebuvo orlaivių, nie
kam nebuvo reikalo niekur 
greitai keliauti, ir vistiek 
atlikdavo savo biznius ge
rai ir padarydavo pelnus.

Ką tik koks gudruolis ar 
žioplys išgalvoja ir parodo 
tuoj žmonėms to ir reikia.

Kai pasaulyje nebuvo tos 
šyvos kumelės kurią mes 
Demokratija vadinam, pa
saulyje buvo mažiau revo
liucijų, mažiau vainų ir 
apie divorsus niekas Kaip 
ir negirdėjo.

Ale kai vienas koks nie
kur vietos nerandantis pa
saulio pilietis negalėjo nie
kur nieko sau vienas gauti, 
ir tingėjo užsidirbti, jis iš
galvojo Demokratiją.

Dabar Demokratija tapo 
tokia populiariška kad visi 
kas tik nori iš kitų pasi
naudoti šoka ant tos šyvos 
kumelės ir jodinėdamas rė
kauja.

O kas tik rėkauja tas vi
sada patraukia į save žiop
lių atidą ir gauna ko užsi
mano.

Demokratija yra tai to
kia stebuklinga kumelė ku
ria jodami kokie driskiai iš
kyla į didelius vadus; ku
rią tampydami kokie tin
giniai priverčia kitus už 
juos dirbti.

Viskas ko reikia tai tik 
užšokti ant šyvos kumelės 
Demokratijos ir surikti:

— Vyrai ir moterys! Ar 
matot kaip tie ir tie jus iš
naudoja! O kodėl? Todėl 
kad jus neturit laisvės žo
džio ir balsavimo! Jus še- 
riat savo prakaitu tuos ir 
tuos! Nuverskit juos nuo 
savo sprando, pasisodinkit 
mane sau ant sprando, ir 
aš taip pat mokėsiu jus iš
naudoti ir puikiai gyventi 
jūsų prakaitu!

— Ura! — surinka vie
ni.

— Jis teisybę sako! — 
surinka kiti.

— Kam Baltrus turi sė
dėt mums ant sprando, ku
rio mes neišrinkom, kad 
mes galim išsirinkt sau 
Raulą ir užsidėt ant savo 
sprando! Lai gyvuoja De
mokratija !

Ir tuoj Baltrus vikst nuo 
sosto, ir likęs be duonos ei
na ubagaut, o Raulas strikt

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

DIRVA

¥

Jack Ganson-Karabinas
* v *

LIETUVIAI PASIŽYMĖJĘ 
IMTYNĖSE

Amerikoje sporto lauke pa
kilo keletas Lietuvių, kurie per 
eilę metų užėmė žymias vietas.

Ypač gerus turėjome imty
nių, kumštynių ir golfo spor
te.

Imtynėse Lietuvių vardas 
buvo žinomas šioje šalyje per 
apie 30 metų, ir dar yra gyvi 
tie patys pirmieji imtikai, kaip 
Juozas Juška, Andrius Kun
drotas. šiedu imtynėse daly
vavo dar tik keletas metų at
gal.

Jiems dar besiūnant, atsira
do eilė jaunesnių imtikų.

Smarkiausia imtynes tarp 
Lietuvių išjudino Karolis Po
žėla. Tarp Amerikonų Lietu
vių vardą kaip imtikai plačiau
sia garsino Karolis Sarpalius, 
Jack Ganson-Karabinas, Juo
zas Komaras, Juozas Šimkus 
ir eilė kitų mažesnio kalibro 
imtikų.

Pastarais keliais metais šie 
paminėti vardai Amerikos im
tynių arenose lyg išnyko.

Juozas Komaras lankosi Eu
ropoje, ir jau arti du metai 
kaip išvažiavęs iš Amerikos. 
Juozas Šimkus mirė. Karolis 
Sarpalius nežinia kur, o Karo
lis Požėla paskiausia buvo gir
dimas Anglijoje, kur buvo su
silaikęs nuo imtynių dėl akių 
ligos.

Stipriausią poziciją imtynių 
sporte užėmė Jack Gansonas- 
Karabinas.

Jis per keletą pastarų metų 
mažiau užsiėmė ristynėmis, o 
daugiau jų promotavimu. Pir
miau turėjo užėmęs visą Pa- 
cifiko pakraščio imtynių biz
nį, o dabar jau kelintas metas 
caldo šiaur-rytinės Amerikos 
imtynių biznį Atlantiko pakra
štyje nuo Bostono iki Mont
realo, Kanadoje.

Gansonas šiuo laiku yra vie
nas iš pažymiausių imtynių ir 
sporto promoterių Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoje. Ir tu
ri darbo tiek kad dirba kartais 
ištisas 24 valandas paroje.

Turi geriausius imtikus
, Gansono ‘sostinė’ yra Mont- 
real, Kanadoje, o kitas jo cen
tras yra Bostonas.

Jis savo žinioje turi apie 40 
geriausių pasaulinių imtikų, 
tarp jų ir pasaulinį ■ čampioną 
Yvon Robert, kuris yra po kon
traktu dirbti tik su Gansonu.

Gansonas promotuoja imty
nes Montreale, Buffaloj, Que- 
becke, Torontoj, Ottawoj, Ha- 
milton, Ont., Niagara Falls, 
Three Rivers, Sherbrooke, Que. 
ir keletoj kitų miestų.

Seka Lietuvių gyvenimą
Virš pusantrų metų atgal 

Gansonas lankėsi su imtynėmis 
Europoje, ir panaudojo trum
pą gautą progą apsilankyti ir 
Lietuvoje. Jis iš Paryžiaus 
oru nuskrido į Kauną, per pa
čius didžiausius 1936 metų 

pradžios šalčius, ir ten kiek 
galėjo tiek pasiviešėjęs gryžo 
atgal į Paryžių.
'■ Amerikos ir Lietuvos Lietu
vių gyvenimą atidžiai seka iš 
“Dirvos”, “Vienybės” ir “Lai
svės”. Kai būna Bostone, ap
silanko pas pažymesnius Lie
tuvius ir dalyvauja Lietuvių 
sueigose, ir Montreale nuolat 
lankosi Lietuvių parengimuose 
ir Lietuvių Klube.

Kada tik reikia, nepraleidžia 
neparėmęs Lietuviškų reikalų 
finansiškai, nors pats aktiviai 
dalyvauti Lietuvių reikaluose 
neturi laiko.

Lietuvis pirmoj vietoj
Gansonas dirba su Prancū

zais Kanadiečiais, su Ameriko
nais ir kitų tautų žmonėmis, 
bet visur visi žino kad jis yra 
Lietuvis, ir už tai jį pagerbia.

Priklauso prie Masonų, Ro- 
tarų ir Elkų organizacijų, per 
ką turi pažintis su aukštais 
valdininkais Kanadoje ir Su
vienytose Valstijose.

Be imtynių, jis mėgsta užsi
imti ir kitu įvairiu sportu: jis 
lošia golfą, žuvauja, arba mcl 
džioja. Ypač turi smagumo 
žuvauti ir medžioti Kanadoje, 
nes ten tam yra puikiausios 
galimybės.

Kanadoje imtynes žmonės 
lanko vasarą, taigi vasaros me
tu Montreale Gansonas labai 
daug dirba. Jis savo pastan
gomis iškėlė Montreale imtynių 
sportą taip kad paveizdan per
eitą vasarą buvo atvejų kad 
į areną sutraukdavo po arti 
15 tūkstančių žiūrėtojų.

Kurie vasaros, metu lankosi 
Montreale, Gansonas , užkviečia 
apsilankyti pas jį, pasimatyti. 
Jo antrašas yrą: 2313 St. Ca- 
therine St., c. of Forum Arena, 
Montreal. ,

Gansonas turi jauną dukte

LIETUVOJE GAIVI
NAMI TAUTINIAI 

ŠOKIAI

Senovėje Lietuviai turėjo 
daug savo šokių ir juos mėg
davo šokti, bet paskutinių lai
kų modernizmas tautinius šo
kius nustelbė. Daugiausia da
bar tautinius šokius šoka se
nieji.

Kūno Kultūros Rūmai Kau
ne susirūpino tautinius šokius

Didžiojo Lietuvos tautinio jauni
mo “Jaunosios Lietuvos” Sąjungos 
dešimtmečio sukaktuvių sąskridžio 
Kaune, kuriame dalyvavo apie 16

tūkstančių organizuoto jaunimo (tai 
buvo tik Sąjungos reprezentantai) 
Birželio 29 d. Sporto ir Tautiškų 
Šokių šventės vaizdeliai: _

Viršuje: dalis sportininkų (mer
gaičių) mankštos metu. Apačioje: 
šokama Lietuviški tautiški šokiai 
ir ankštai susispaudus 40,000 žiu->

rovų minia (čia jos vienas šonas).
Sporto ir tautiškų šokių šventė

je sportininkų ir šokėjų buvo apie 
8,000. Tsb.

f OB /•

rį, kuri vasarą leidžia kartu su 
juo Kanadoje, o šį rudenį stos 
į Kolegiją. žinantis.

LIETUVIAMS RAŠY
TOJAMS IR DAILI

NINKAMS
Amerikos Lietuvių rašytojų 

antologijos (sudėtinės knygos) 
darbą baigti, kreipiuosi j tuos 
Amerikos Lietuvius kurie. ra
šo arba rašė (kai kas gal dar 
niekur nespausdino), eilėmis 
arba proza, atsiųsti po kelis 
geriausius savo rašinius tai 
knygai — drauge su savo fo
tografijomis, savo rankos pa
rašu prie jų, ir su biografijo
mis. (Norintieji gauti atgal 
knygą, nepaimtus rašinius, ir 
reikalingan^ susirašinėjimui to
je knygoje dalyvavimo reika
lais, pridėkit pakankamai paš
to ženklų).

Amerikos Lietuvių rašytojų 
antologija bus leidžiama Lie
tuvoje. Prašom atsiliepti tuo
jau, nes šis atsišaukimas daro
mas tik papildyti jau surinktą 
medegą. Piešėjai prašomi at
siųsti tai knygai viršelio pro
jektus, nes knygą apie Ame
rikos Lietuvius turi puošti 
Amerikos Lietuvio darbo vir
šelis.

Antologija jokios politinės 
srovės neatstovauja, todėl šis 
atsišaukimas taikomas visiems.

Arėjas Vitkauskas, 
2138 W. Coulter St.

Chicago, III.

P. OKRANGLIS, St. Paul, 
Minn., išrašė “Dirvą” savo bro
liui Antanui Okrangliui, Stur- 
geon Lake, Minn.

P. Okranglis yra ilgametis 
“Dirvos” skaitytojas.

atgaivinti. Tam tikslui aukš
tuosiuose Kūno Kultūros kur
suose atidaryta tautinių šokių 
semestras. Gaivindami tauti
nius šokius Kūno Kultūros Rū
mai pirmiausia ėmėsi rinkti 
šokius iš liaudies, juos stili
zuoti ir taikyti žaismui. Taip 
modernizuotus, stilizuotus ir 
net sukurus jiems pritaikytą 
muziką, Kūno Kultūros Rūmai 
per paruoštus mokytojus ir 
organizacijas, nori juos grą
žinti vėl į liaudį.

LIETUVOS ELEKTRIFIKACIJOS KLAUSI
MAS SMARKIAI EINA PIRMYN

LAIKAS viską pagimdo. Il
gai kalbėtas ir svarstytas Lie
tuvos elektrifikacijos klausi
mas pradedamas kūnyti.

Seniau kalbėta, raginta ir 
norėta kad Amerikos Lietuviai 
savo kapitalais įsteigtų Lietu
voje elektros gamyklą, bet tie 
Amerikos Lietuvių kapitalai 
nepasirodė. Ne daug tų kapi
talų Amerikos Lietuviai ir tu
ri. Kiti kad ir turi, anksčiau 
apsivylė visokių bendrovių se
rais nesiskubino dėti juos į Lie
tuvos elektros gamybą.

Bet Lietuva smarkiai žengia 
pirmyn visais atžvilgiais, ne
gali atsilikti ir elektros gamy
boje plačiu mastu.

Iki šiol Lietuva nebuvo be 
elektros: jau net ir maži mies
teliai apšviesti elektra, kuri 
gaminama malūnuose ir kito
kiose įmonėse vietoje.

Tačiau kada eina kalba apie 
Lietuvos elektrifikaciją, kalba
ma apie gaminimą elektros to
kiu mastu kad jos galima bu
tų turėti kur tik norima ir ka
da norima, prisijungiant vielas 
iš didžiųjų elektros tinklų iš
vedžiotų po visą kraštą.

štai “Lietuvos Aide” Lietu
vos Energijos Komiteto pirmi
ninkas J. Jankevičius patiekia 
platesnių žinių apie Lietuvos 
elektrifikaciją. Jo pareiškimu, 
Energijos Komiteto yra paren
gtas sumanymas įsteigti akci
nę “Lietuvos Elektrifikacijos 
Bendrovę”. Jos įstatai jau 
yra parengti akcinių bendrovių 
principu. Pagrindinis šios ben
drovės kapitalas numatomas 10 
milijonų litų. Viena akcija 
100 litų.

Įsteigus šią bendrovę, numa
toma 51,000 akcijų nupirks 
valstybės iždas, o likusios 49,- 
000 akcijos po 100 litų bus 
išplatintos tarp privatinių pir
kėjų.

Taigi, pati Lietuvos valdžia 
duos didesnę pusę kapitalo ir 
elektros bendrovė bus valdžios 
kontrolėje, kaip yra cukraus

Birželio pabaigoj Kaune įvy
kusiame didžiajame “Jaunosios 
Lietuvos’ 'dešimtmečio sąskry
dyje dalyvavo keli šimtai porų 
tautinių šokių šokėjų, šokė
jai buvo apsirengę tautiniais 
rūbais. Kadangi šokėjai (vy
rai ir mergaitės) buvo suva
žiavę iš įvairių Lietuvos vie
tų, todėl jų tautiniai rūbai bu
vo skirtingi. Tokia marga šo
kėjų minia nepaprastai suža
vėjo žiūrovus. Tautinių šokių 
šokėjai pašoko tris šokius: Ke

fabrikai ir kitos bendrovės.
Ar Amerikos Lietuviai nu

pirks nors vieną akciją ar ne, 
Lietuvos elektrifikacijos dar
bas eis pirmyn.

Kaip p. Jankevičius toliau 
aiškina, kadangi šioje bendro
vėje, kaip numatoma, valsty
bės iždas turės 51 nuoš. akci
jų ir bus vyriausias bendrovės 
šeimininkas tai bendrovė ne
galės išnaudoti piliečių kišenės. 
Vyriausybė nori šį reikalą rem
ti finansiškai, o antra, žiūrėti 
kad bendrobė nenueitų siau
rais biznio keliais.

Elektra bus teikiama gali
ma pigiausia kaina.

Artimiausi bendrovės užda
viniai bus Radviliškio durpyno 
eksploatacija. Rekyvos šilimi- 
nės elektros stoties pastatymas 
ir Minijos dviejų hidro elek
tros stočių įkūrimas.

Bendrovė palengva didins sa
vo kapitalą, ir Lietuvos elek
trifikacijos didžiuosius užda
vinius vykdant, bus stengiama 
galingos stotys Neryje prie 
Jonavos ar kitose Lietuvos di
džiųjų upių vietose.

Jau numatytos elektros sto
tys pradės veikti 1939 metais.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre

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

JONAS TAREILA
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

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

“MARGUTIS”
681? ' Western Avė.

JO, DL

purinę, Tryptinį ir Kalvelį.
Renkant tautinius šokius, 

pasirenkama gyvesni, tinka
mesni, turinti praktiškos: reik
šmės.

Tautiniais šokiais ir žaidi
mais retai kuri tauta taip pa
sižymi kaip mūsiškė. ‘ Lietuvių 
tautiniais šokiais ir žaidimais 
net užsienis domisi. Todėl jie, 
kaip budinga senovės tradici
ja ir gražus žaismas, turi vėl 
išnaujo plačiai atgyti. O tam 
padaryta gera pradžia. Tsb.



DIRVA

KIBIRKŠTYS
Rašo Krislas.
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MAŽAS PRIEŠ DIDELI
«------------------------------------------

Rugpjūčio 5 d. suėjo 15 
metų nuo to kai Chicagoje 
mirė rašytojas, buvęs “Lie
tuvos” redaktorius, Juozas 
Adomaitis, žinomas kaip Dė
dė Šernas. Jis palaidotas 
Chicagoje, Tautiškose Kapi
nėse.

RAGINA 
KANDIDATUOTI

Ukininkų-Darbo partija, 
kuri Amerikos politikoje 
nelošia jokios rolės, ragina 
Prez. Rooseveltą kandida
tuoti trečiam terminui.

Ragintojai sako kad tie 
kandidatai kurie dabar ma
tomi, nei vienas netinka.

—Mažutis gražutis ėjo per 
žemę ir atrado raudoną kepu
rėlę. Grybas.

Japonijos užsipuolimas ir 
naikinimas-grobimas Kini
jos parodo kaip gerai apsi
ginklavęs, organizuotas, ir 
disciplinuotas mažiukas ga
li naikinti milžiną, ir tas 
milžinas yra bejiegis atsi
ginti.

70 milijonų Japonų tau
ta kaip tas tranas graužia- 
terorizuoja milžinišką 400 
milijonų tautą, ir iki Kini
ja apsidairys kas reikia 
daryti, gali būti pervėlu.

Japonai užėmė senoviš
ką Kinų sostinę Peipingą 
ir joje jvedė visišką savo 
tvarką: Japonijos kareiviai 
naikina tame mieste visas 
nacionalizmo žymes įvestas 
Sun Yat Seno ir Čiang Kai 
Šėko.

Mokyklose uždraudė ai
škinti apie Sun Yat Seno 
išlaisvinimą Kinijos, ir iš 
skaityklų naikina knygas 
kurios kalba apie Kinų pat
riotiškus siekimus.

Kinijos likimas gali būti 
toks kaip buvo kitų garsių 
ir milžiniškų kitais amžiais 
tautų, kurios smarkesnių 
tapo išnaikintos.

Nors Kiniją kaipo tokią 
suardyti norėjo Rusai ko
munistai, bet Japonai, tos 
pačios geltonosios rasės 
žmonės, užkirto Rusams 
kelius ir patys ją pavergia.

Kiti sako, nežiūrint kaip 
kas prieš Kinus kėsinsis, 
to milžino nieks nepaveiks. 
Juos buvo užvaldę Mongo
lai, Mandžai, bet jie išny
ko, o Kinai gyyuųia. Jie 
gyvuosią ir p< *ai Ja
ponai išnyksią. ■■

LIETUVOS IR USA. 
IMPORTAI

Per pirmus šešis šių me
tų menesius Lietuva išvežė 
į užsienį savo prekių už 
apie 93,500,000 litų.

Iš užsienių importavosi 
prekių už virš 94 milijonus 
litų — taigi apie už milijo
ną litų daugiau.

Suv. Valstijos per pirmą 
šių metų pusmetį ekspor
tavo už $1,536,380,000, ar
ba $381,419,000 daugiau ne
gu 1936 metais.

Importavo už $1,683,701,- 
000, arba $519,192,000 dau
giau negu pernai tuo pat 
laiku.

Šymet Amerika importa
vo už $147,321,000 daugiau 
negu eksportavo — kas pa
rodo kad šios šalies preky
bos su užsieniu balansas 
pasidarė labai nuostolin
gas.

Kaip Lietuvoje, taip ir 
čia, vos tik laikai pagerė
jo, žmonės pradėjo reika
lauti visokių užsieninių 
prašmatnybių ir perka jas 
neatsižiurėdami.

Automobilių industrijoje 
šymet dirbo daugiau darbi
ninkų negu kurį kitą metą, 
įskaitant ir 1929 metą, pra
neša Automobilių Išdirbė- 
jų Sąjunga.

Šymet per aštuonis mė
nesius automobilių darbuo
se dirbo 522,000 darbinin
kų, pernai gi 463,000.

Algomis šymet išmokėta 
$15,885,000, o 1929 metais, 
kada buvo vieni iš geriau
sių, išmokėta $15,785,000.

DEŠROS Iš ŽUVIES
Clevelando Plain Dealer 

keliaujantis atstovas Euro
poje, rašytojas William Mc- 
Dermott, aplankęs Vokieti
ją, patyręs apie dalykų 
padėtį Vokiečiuose, rašo:

Vokietijoje mėsos stoka, 
o juros pilnos žuvies, ir jei 
didelis Vokiečių apetitas į 
dešras butų galima paten
kinti duodant žuvines deš
ras vietoje mėsinių, daug 
kiaulienos ir jautienos at
liktų svarbesniems reika
lams.

Žuvinės dešros bandoma 
daryti ir pardavinėti, bet 
stebuklas neatsitinka: Vo
kiečiai’nepalinksta prie žu
vinių dešrų.

Vokiečiai visaip stengia
si taupyti visus maisto pro
duktus, taigi, sako, ir Vo
kiečių alus nėra toks koks 
būdavo, nes alų daro iš vi
sokių dirbtinų pavaduoto
jų, norėdami taupyti grū
dus. Vokietijoj duona irgi 
prasta ir neskani. Duona 
turi būti maišyta su kuku
rūzų ar bulvių miltais.

REIKALAUS IR 
PENSIJŲ?

Nors tuo tarpu Amerikos 
pasaulio karo veteranai už
sigina, tačiau dalykus nu- 
matantieji sako kad vete
ranai už kelių metų pradės 
kitą smarkų vajų — iško
voti sau mėnesinės pensijos 
$60 mėnesiui.

Veteranų yra apie ketu
ri milijonai.

Bonų pinigus didelė dau
guma veteranų jau prašvil
pė vėjais: kaip gavo taip 
ir išmėtė.

Pensijas mokant reikėtų 
po virš bilijoną dolarių me
tams,

LIETUVOS ŠAULIAI
Jus tylus buvote artojai, — 
Kaip žemė tylus ir geri. 
Reikėjo — ginklą pavartojot;
Jus griuvot lauko viduryj.

Jus varėt vagą paskui vagą, 
Prisėjot aukso avižų.
Gyva širdis krūtinėj dega — 
Dainuot mums apie tai gražu.

Ir trenkė žinios, lyg perkūnas, 
Kad priešai veržias^, jau arti. 
Pi'ie muro šaudė jus Troškūnuos, 
Prie muro ir mirtis karti.

Jus kniubot Klaipėdoj ant sniego 
Laisvų jau marių pakraštyj. 
Ne vienas gilioj žemėj miega... 
Žiedai prie kryžių sumesti.

Daugel grudų arimuos auga, 
Daug sodų žydi ties langais.
Jus žemę ir namus apsaugot — 
Arimuos augot ne vergais.

Šauliai, drąsiau padeklamuokit 
Laisvoje Lietuvos šalyj.
Jus šautuvą valdyti mokat,
Tik dulkes reikia nuvalyt!

“Tr.” Antanas Miškinis.

TAVO AKYS
Tavo akys — pavasario šventė,
Tavo akys — dangaus šypsena...
Ak, kaip sunku be jų man gyventi — 
Mano sieloj be jų — sutema...
Tavo akys, lyg tyrų miražas, 
Sužibėjo padangėj manoj.
Širdis liko jų amžinas pažas, 
Vien tik jas mini meilės dainoj.
Tavo akys pasaulio platybė, 
Šviesus džiaugsmas ir laužo ugnis.
Tavo akys — mirtis ir gyvybė, 
Jose visa manoji buitis.

(“Jaunoji Karta”)

NAMŲ savininkai Kaune, 
norėdami apeiti Kainų Tvar
kytojo įsakymą, kuriuo drau
džiama kelti butų nuomą, pas
kutiniu laiku griebėsi savotiš
kų priemonių, būtent pradėjo 
masiniai kraustyti savo nuo
mininkus per teismą tvirtinda
mi, kad butai jiems patiems 
reikalingi.

RAUDONŲJŲ, tai yra socia
listų ir komunistų, “bendras 
frontas” jau stropiai ruošiasi 
prie SLA. centro valdybos rin
kimų ir net paties businčio S. 
L. A. seimo užkariavimo.

Jų atsiprašant spauda, die
na iš dienos kelia klausimą a- 
pie SLA. centro valdybos rin
kimus ir puola jiems nepatin
kamus centro valdyboje esan
čius asmenis.

▼ ▼ ▼
ŠTAI “KELEIVIS” praneša 

kad Bostono apielinkės “ben- 
drafrontininkai” kokiai ten de
mokratijai ginti atlaikę savo 
konferenciją ir nutarę kad an
trąjį “bendro fronto” “kon
gresą” šaukti ateinančią vasa
rą Scrantono mieste, dviem 
dienom prieš SLA. seimą.

Ką gi toks jų užsimojimas 
reiškia? Nagi tą kad jie, pa
lindę po kokios ten “demokra
tijos atsteigimo” kauke, darys 
prisiruošimą pasigrobti SLA. 
seimą ir per seimą užkrauti 
raudonųjų diktatūrą ant Susi
vienijimo.

▼ ▼ ▼
KĄ TU, brangus Lietuvi, 

SLA. nary, darai nujausdamas 
“bendrafrontininkų” prisiruo
šimą pasigrobti tavo garbingą 
fraternalę organizaciją?

Ar jau esi pasiruošęs sutik
ti ir atmušti “bendrafrontinin
kų” pasikėsinimą ant Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje?

Jei taip tai nepraleisk pro
gos nepriruošęs ir kitus savo 
bičiulius SLA. narius.

▼ ▼ ▼
“BENDRO FRONTO Vyrų 

Dėmesiui” — tokia antrašte 
“Vienybėje” Adv. K. R. Jur- 
gėla įspėja “bendrafrontinin- 
kus” nelysti su savo politika į 
pašalpines draugijas bei orga
nizacijas ir tuo. pat nurodo 
kad “bendro fronto” “kongre
sas” nėra jokia organizacija ir 
neturi jokio leidimo veikti, 
kaip lygiai persergti ir organi
zacijų narius kad jie pasiduo
dami raudonųjų fakirų užgai
doms rizikuoja netekti čarte- 
rio ir turto.

Taigi, draugijos ir organiza
cijų skyriai, bukit atsargus ir 
“bendro fronto” fakirus su jų 
politika vykite laukan iš savo 
tarpo, kad jie jus nepražudy
tų.

▼ ▼ ▼
BROOKLYNO TAUTININ

KŲ Klubas pasuko savo vairą 
gerojon pusėn.

Įsitikinę kad Amerikos Lie
tuviai tautininkai tokioje pa
dėtyje ilgiau būti negali, kad 
anti-tautinis gaivalas savo gal
vą kasdieną kelia aukštyn ir 
kad jau rengiasi lipti per tau
tininkų galvas; matydamas 
kad prieš tą anti-tautinį gai
valą reikia vieningo bendro 
veikimo, — nutarė padėti į ša
lį visus buvusius nesusiprati
mus, pasiryžo spiestis arčiau 
prie dienraščio “Vienybės” ir 
pradėti burti į daiktą visas 
tautines spėkas, draugijas, or
ganizacijas, klubus vienam 
bendram tautiniam tikslui — 
prieš anti-tautinį gaivalą. Tą 
darbą numato ne tik New 
Yorke bet ir visose Lietuvių 
kolonijose.

Tai sveikintinas žygis. Ką 
sakote kitų kolonijų tautinin
kai?

MIRĖ KNYGNEŠĮ S ANT. GUDAITIS
Amerikoje buvęs Lietuvis, kuris arti

mai pažino Dr. Vincą Kudirką 
paskutinėse jo gyvenimo 

dienose

ORIEš tūlą laiką šiuos žodžius rašąs gavo iš 
1 Lietuvos laišką, kur rašoma kad Antkalniš- 
kių kaime, Plokščių valsčiuje, šakių apskrityje, 
buvęs Amerikietis, o dar pirmiau buvęs knyg
nešys, Antanas Gudaitis, mirė Kovo 11 d. š. m.

Velionis, už knygų nešimą Rusų žandarų 
persekiojamas, į Ameriką atvyko apie prieš 30 
metų, ir apsistojo Philadelphia, Pa., kur ėjo 
vargoninko pareigas. Steigiant ten Lietuvių 
Muzikalio Namo Bendrovę, jis buvo jos raštve
džiu. Vėliau persikėlė į New Philadelphia, Pa., 
ir ten išvargoninkavęs 23 metus, prieš keletą 
metų sugryžo į Lietuvą, kaip pats sakydavo, 
“paguldyti savo kaulus šventoje tėvų žemėje”. 
Per jo gyvenimo laiką New Philadelphijoje, su
ruošta virš 50 teatralių-koncertinių vakarėlių. 
Jam teko būti ir Amerikos Lietuvių Vargonin- 
kų Sąjungos raštininku. Į laikraščius mažai ra
šydavo, nes, anot jo, “klebono autonomiją tu
rint, gali žmogus papildyti nuodėmių”.

Lietuvio vardo niekad neslėpė, net ir Ame
rikoną sutikęs pasveikindavo “Labas rytas”. 
Kartą pastebėjęs kad Amerikonai Lietuviškai 
nesupranta, atsakė: “O kipšas jiems kaltas: ar 
tai tik aš turiu jų kalbą suprasti, o jie mano
sios ne?!”....

A. Gudaitis papasakodavo gražių atsimini
mų iš Dr. Vinco Kudirkos laikų. Kudirką jis 
vadino savo mokytoju.

Kai gavome Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
išleistus Dr. Vinco Kudirkos raštus, velionis 
juos pavartęs apsiašarojo ir, patylėjęs, prabilo:

“Kuomet ‘Kainą’ rašė, tada Daktaras jau 
sunkokai sirgo ir retai kada iš lovos išlipdavo. 
Aš tuomet Naumiestyje taikos teisme ėjau raš
tininko pareigas, todėl visada turėjau skatiką- 
kitą kišeniuje. Gi Daktaro gyvenimas tuomet 
buvo begalo vargingas. Visas jo turtas buvo 
tai Mnuika ir knygos. Aš jo vargą pilniausia 
žinojau, todėl retai kurią dieną apleisdavau Dak
tarui pietų nenupirkęs. Bet Daktaras to neži
nojo: aš ir jo šeimininkė slėpėme kad neužgau
ti jo jausmus. Teisėjas mane įspėdavo kad ne
vaikščiočiau pas sergantį Daktarą, nes, girdi, 
‘perdaug akių tave mato’. Bet aš negalėjau 
susilaikyti ir kasdien ligonį lankiau.

“Kai atėjęs rasdavau miegamojo duris už
rakintas, žinojau kad Daktaras gerai jaučiasi 
ir rašo. Bet jeigu durys būdavo neužrakintos, 
irgi gerai žinodavau kad ligonis blogai jaučiasi. 
Tokiame atvejyje greitai žengdavau jo kamba
rin. Pirmas mano žvilgsnis būdavo į pageltu
sį jo veidą — žandai įpuolę, akys taip pat. To- 
kis vaizdas mano krutinėję sukeldavo skausmo. 
Nežiūrint didelio savo silpnumo, man įžengus 
į kambarį, Daktaras tuoj lovoje sėsdavo ir man 
liepdavo sėstis. Ilgai nelaukus pirštu parodęs 
tardavo: ‘Paduok’. Aš žinodavau kad paduodu 
morfiną. Paėmęs reikiamą kiekį tų vaistų, pa
sidarydavo linksmesnis, akys šviesesnės, žan
dai parausdavo. Tuoj imdavo plunksną ir pri
rašęs lakštą paduoda man perskaityti ir pasa
kyti rašinio prasmę. Jeigu nesuprasdavau, liep
davo laike penkių minutų galvoti, o pats paėmęs 
laikrodėlį laukia. Ypatingai tokių ‘lekcijų’ gau
davau iš ‘Kaino’. Kai jau suprasdavau kas pa
rašyta, tada Daktaras pirštu pagrūmojęs taria: 
‘žiūrėk kd nepaklystum; nepavirsk į bedievį’.

“Arti lovos gulsčiai pritaisytas smailas po
ros pėdų ilgio ‘stempelis’. Ant jo Daktaras pri
rašytus lakštus užsmeigia.

“Ar supranti dėl ko tas stempelis čia ir dėl 
ko aš ant jo užsmeigiu lakštus?” klausė kartą.

“Ne”, atsakiau.
“Galvok penkias minutas laiko!
“Ar žinai dėl ko durys užrakintos kada 

rašau ?”
“Ne.”
"Penkias minutas galvok....”

Naudinga Sveikatos Knyga
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p..................$2.00

Reikalaukit “Dirvoje”

“Pagalios pats Daktaras pasakė: ‘Matai, 
jeigu vapsos (Rusų žandarus taip vadino) pa
belstų į duris, tai aš degtuką po lakštais, o ta
da vapsas įleisčiau.”

Tai buvo A. Gudaičio apsakymai apie jo 
artimus prietikius su Dr. Vincu Kudirka jam 
laukiant mirties Naumiestyje...,

* * *
Kartą “Lietuvos žiniose” skaičiau Lietuvos 

Seimo svarstymą apie knyknešius, ten buvo už- 
žymėta Dr. K. Griniaus žodžiai: “Jeigu Lietu
va rūpinasi knygnešių reikalu tai reikia neuž
miršti ir Amerikiečio, Naumiesčio Antanėlio” 
(A. Gudaičio slapivardė). Nunešęs parodžiau 
tai A. Gudaičiui. Perskaito. Iš akių išriedė
jusias ašaras nušluostęs, patylėjęs, tarė: “Tai 
Kazys ir manęs dar neužmiršo.... Taip, ne
šiau knygas. Po darbui, lazdelę į ranką, ir ei
nu į Širvintą Vokiško alaus gerti. Turėjau pri
vilegiją per sieną šian ir ten eiti be paso. Iš
einu plonas-šmalkštus 20 metų jaunuolis, o kai 
pareinu, tai jau storas, ‘alaus prigėręs’ ponas. 
Matai, mano drapanos turėjo daug knygoms 
nešti kišenių, ir jie būdavo pilni”, pasakojo A. 
Gudaitis.

“Už Lietuviškus reikalus sykį apkuliau ka- 
capą-karininką, kuris sienos sargyboje ėjo par- 
reigas. Nuo to jis mane pradėjo vesti akim kai 
pareidavau iš Širvintos ‘aptukęs’. Neilgai lau
kus vieną naktį žandarai įsiveržė į mano kam
barį. šį sykį taikos teisėjas mane išsuko, ir 
liepė nesikišti. Bet kai antru kartu tapau areš
tuotas tai ir teisėjas liepė bėgti į užsienį.

“Atsimenu, kai Dr. K. Grinius buvo suim
tas ir įkalintas, vienas simpatingas Rusas ka
rininkas atėjęs pas mane paklausė:

"Ką jus darysit su Dr. Grinium?” 
“Kodėl?”
“Jis kalėjime.”1
“Jeigu prasikAlto, tegul būna”, pasakiau, 

nuduodamas nieko nežinąs.
“Taip nekalbėk: jo tėvas leido jį į mokslą 

ne tam kad kalėjime putų. Dabar”, sako Ru
sas karininkas, “tik Dr. Grinius ir dar keli jo 
broliai j ieško savo tautos teisių, bet atmink kad 
už dvidešimts metų visa Lietuva to j ieškos, ir 
atgaus. Jus patys galite save valdyti be mu
sų”, aiškino Rusas Gudaičiui.

“Tai ką daryti?” klausęs Gudaitis.
“Aš jau turiu peticiją, tik einam parašų 

gauti.”
“Pirmas pasirašė sienos sargybos komen

dantas. Po jo, ko tik prašėm visi pasirašė, tik 
vienas katalikų kunigas atsisakė pasirašyti. Ar 
dėl to rašto, ar ko kito, Dr. Grinius buvo palei
stas už kelių dienų”, pasakojo A. Gudaitis, pri
simindamas anuos knygnešystės laikus.

Taigi jau tada išmintingi Rusai pranašavo 
Lietuvai laisvę. Kai Lietuva ją atgavo, tai ir 
šiandien yra tokių Lietuvių kurie kniurza lyg 
tas suskis paršiukas, kam Lietuvą valdo ne Ru
sai!.... Plaušinis.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę _ tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
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“Dirvos” Redaktoriaus K. S.

APIE BALTIMORĖS LIETUVIUS

Papietavus pas p. Rastenius, vykome į Lie
tuvių salę pažiūrėti repeticijos ruošiamo veika
lo “Karštos Lupos”, kurį parašė mano kolega 
Adv. Nadas Rastenis ir Dainos Draugiją rengė
si statyti Balandžio 18 d.

šį veikalą išsyk manė statyti kaip tik šian
dien, Balandžio 4 d., ir aš todėl pasiskyriau į 
Washingtoną ir paskui Baltimorę važiuoti, kar
tu dalyvauti veikalo pastatyme ir aplankyti Bal
timorę. Kai veikalo statymą nukėlė porai sa
vaičių vėliau, p. Rastenis norėjo kad ir aš ati- 
dėčiau savo kelionę iki Balandžio 18-tos. Ta
čiau jau buvau pasirengęs važiuoti į Washing- 
toną, paskiau gi, dasiprotėjau kad veikalo sta
tymo dieną visi jie bus labai užimi ir neturės 
gana laiko su manim praleisti, taigi ir važiavau 
kaip iškart buvau numatęs.

Atsilankius į Lietuvių salę gavau progą 
pasimatyti, o su daugeliu pirmą kartą susipa
žinti, su šiais žymesniais asmenimis, kurie irgi 
buvo atvykę repeticijų pažiūrėti: S. Leonavi
čius, St. Janušis, A. Kurelaitis, V. Luknavičius, 
ir su veikalo vaidintojais: Elena Leonavičiene, 
Elena Juškauskaite, Ona Lukaševičiute, Klem. 
Andreikus, Jurgis Markelionis, Petras Tribuls- 
kis, Juozas Bekerckas, Bernardas B. Leikus, 
Jonas Smalenskas, Elena Stankevičiūtė, Albina 
Kvederaitė, Marijona Geležiutė, Juozas Skorka, 
Martynas Raila, Matas Rutkus, Martynas Rai
la II, Dainos Choro vadove Geležiute-Bakerckie- 
ne ir kitais.

Iš šios repeticijos gavau pilną supratimą 
veikalo “Karštos Lupos” turinio. Tai muzikalė 
komedija iš Amerikos Lietuvių gyvenimo, su 
pritaikytomis dainomis ir su viena ar pora ori
ginalių dainų, žodžiai Rastenio, muzika Lelijos 
Geležiutės-Bekerckienės.

šį pat vakarą rengiausi apleistį Baltimorę, 
taigi nebuvo laiko daugiau miesto nei jo įdomy
bių aplankyti ir apžiūrėti.

Vakarieniauti pasikvietė mane ir p. Ras
tenius ir p. Jarai, šia proga gavau susipažin
ti ir su ponia Jariene.

APLANKYMAS RAŠYTOJO NAGORNAU- 
SKIO. Važiuojant pas p. Jarus, dar sustojau 
aplankyti senuką rašytoją V. Nagornoskį-Na- 
gornąuską, tą rašytoją kuris jau rodos Ameri
koje rašė ir budino Lietuvių patriotinę dvasią 
savo istoriniais veikalais tais laikais kai aš dar 
buvau negimęs. Jo pragarsėję du scenos vei
kalai — Živilė, išteista 1905 metais, ir Rutvilė, 
išteista 1912 metais — buvo labai populiarus 
visose kolonijose kur tik buvo sceną mėgstan
čių Lietuvių grupelės. Kai atvažiavau į Amęri- 
riką pradėjau iš spaudos girdėti apie tų veika
lų statymą, ir jie buvo statomi per eilę metų 
iki pasaulinio karo laikų. Kiek apretėjo jų sta
tymas po karo, bet vis tai šian tai ten buvo 
pakartojami.

Dar ir pastarais keliais metais Nagornoskis 
parašė keletą įdomių veikalų, vieną jų, “Vytis 
Kankinys”, išleido tik praeitą metą.

Nagornoskis savo visus veikalus rašė eilė
mis, ' Shakespeąro dramų pavidalu. Istorines 
temas ėmė iš Daukanto ir šliupo Lietuvos Isto
rijų, kuriomis ir aš naudojuosi savo istoriniams 
veikalams rašyti.

Atsilankęs, p. Nagornauską gavau progą 
pažinti pirmą kartą, nors apie jį žinau jau virš 
25 metai. Apie mane jis taip pat senąi žino, ir 
pamatęs rodė didelio džiaugsmo kad aš jį ap
lankiau. Jis jau visai senukas ir silpnos svei
katos, sunykęs, einant turi būti prilaikomas, bet 
patyręs kad aš atvykau pasistengė atsikelti ir 
atėjo į priešakinį kambarį, kur ir pasikalbėjom.

Jis yra aukšto ūgio, taigi galima įsivaiz
duoti koks buvo įtakingas ir energingas kuo- , 
met buvo savo jaunystėje, tose dienose kaip tik 
iš Lietuvos atvyko ir rado čia laisvę dirbti kul
tūrinį darbą! Jis daug ir dirbo, ir draugijose, 
ir scenoje! Bet dabar jau jo darbai pasibaigė: , 
jiegos neleidžia.... Pasibaigė darbai, ir visuo
menė jį užmiršo....

Navornoskį galima panaudoti simboliu Lie
tuvos išeivių gyvenimo šioje “aukso šalyje”: 
Jo atvykimas jaunuose metuose ir energingas 
dirbimas — visos Lietuvių išeivijos plaukimas 
į Ameriką ir čia, radus laisvę, dirbimas kultū
riškų darbų, tautos reikalų kėlimo. Jo pragar- 
sėjimas, didis įsidirbimas per eilę sekančių me
tų — visos musų išeivijos padidėjimas ir dirbi
mas didelių darbų Lietuvių tautai kaip čia taip 
ir pačioje Lietuvoje. Jo senėjimas, silpnėjimas 
— palengva menkėjimas ir mažėjimas musų iš
eivijos gyvenimo budrumo, draugijų silpnėjimas 
ir nekuriu išsibaigimas, viso veikimo sumažėji
mas, pasekmių sumenkėjimas.

Amerikos Lietuvių išeivių gyvenimo prasi
dėjimas, prašvitimas, kada Lietuviai pradėjo 
tautiniai susiprasti, nuo Lenkų skirtis, savo ge
rovei dirbti, iškilimas susipratime, Lietuvos ne
priklausomybės kovų rėmimas ir laisvės sulau
kimas, ir dabar jau jiegų silpnėjimas — viskas 
tas nutiko tokiame protarpyje kokį trunka per
gyventi ilgesnį amžių gyvenančiam žmogui.

Dabar, nežiūrint kaip mes išvedžiosim ir 
kokiomis viltimis save apgaudinėsim, tikrovė yra 
viena: musų išeivijos gyvenimas ir galimybės 
pyksta, silpsta, ir tuoj turės užgesti....

Karpiauą patyrimai Baltimorėje
TEISĖJAS LAUKAITIS. Pavakarieniavus, 

pas p. Jarus atvyko dar Motuzai su Mikuckiu, 
ir mes visi važiavome aplankyti Teisėją Vincą 
F. Laukaitį. Traukinis išeina 8-tą vakaro, tai
gi buvo visai mažai laiko pas teisėją viešėtis, 
vos tik pasisveikinti. Dienos metu butume jį 
aplankę ir ilgiau pasikalbėję, bet jis buvo išva
žiavęs kitais reikalais ir gryžo tik 7-tą vakaro.

Teisėjas Laukaitis sulaukęs svečių taipgi 
nustebo, ir ant greitųjų kiek galėjo tiek su sa
vo žmona mus priėmė, pavaišino.

Teisėjas Vincas F. Laukaitis yra Ameriko
je gimęs žmogus, advokatas, ir į teisėjo vietą 
įsigavo savo darbštumu tarp Lietuvių. Jo pas
tangomis išrūpinta Maryland valstijoje Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos legalizavimas valsti
jos legale švente. Tai yra retas laimėjimas. Už 
tai 
III

niu

ir jį Lietuva neužmiršo — jis apdovanotas 
laipsnio Gedimino Ordinu.
Aš tuoj ir turėjau atsisveikint ir su Raste- 
ir Jaru išvažiavom į stotį.
Atvažiavom į stotį ir aš turėjau savo lydė

tojus palikęs bėgti į vagoną kad nelikčiau Bal
timorėje nakvoti.... Adv. Rastenis dar spėjo 
atnešti mano valizą, o su p. Jaru nespėjau nei 
atsisveikinti.,..

Taip tai, 8-tą valandą vakaro, Balandžio 
d., apleidau Baltimorę.

PLAČIAU APIE LIETUVIUS
Iš Petro P. Jaro gavau sekančios medegos 

apie Baltimorę, ką ir perspausdinu:
Kaip senai pradėjo Baltimorėje Lietuviai 

apsigyventi tikrų davinių neteko patirti, tik tiek 
žinomą kąd 1889 metais jau čia gyvavo pirmu
tinė pašalpinė draugija vardu šv. Jono Krikš
tytojo, tikybinė, kuri vėliau pakeitė vardą į šv. 
Jono Nepomuceno, ir tapo laisva. Tais laikais 
Lietuviai dar neturėjo nei bažnyčios, nei kuni
go. Savo tikybiniams reikalams nuomavosi rū
sį šv. Petro bažnyčioje, kur Airis kunigas atlai
kydavo pamaldos, o kitokiais reikalais kreipda
vosi į Lietuvį kunigą Radavičių, kuris buvo prie 
Lenkų.

Pirmutini? Lietuvis kunigas buvo Palijaus- 
kas, o po jo Dutkęvįčius. šie abu kunigai neil
gai pas Lietuvius buvo. Dutkevičiaus vieton at
vyko iš Lietuvos Kun. Pautienius, kuris vėliau 
išsikėlė į Mahanoy City, Pa. Kun. Pautieniaus 
laikais tapo įšventintas į kunigus Juozas Lietuv- 
nikąs, kuris ir po šiai dienai tebėra šioje para
pijoje.

Regis tais pačiais metąis, t. y. 1889, atvy
ko į Baltimorę ir Jonas šliupas, kurjs vėliau 
baigęs mokslą tapo daktaru.

Atvykęs į Baltimorę Jonas šliupas nors ir 
neskaitlingam Lietuvių būreliui įnešė daug gy
vumo. Regis tai? pačiais metais tapo suorgani
zuota Mokslo Draugija, kurios tikslas buvo pla
tinti savųjų tarpe apšvietą, ir ta draugija išlei
do pirmą šliupo veikalą, “Lietuvos Raštai ir Raš
tininkai”.

1890 metais, J. šliupo iniciativa tapo suor
ganizuota pirma tautinė laisva pašalpinė drau
gija vardu Nikalojaus Koperniko. 1898 metais 
susiorganizavo antra tautinė laisva draugija, 
vardu D. L. K. Kęstučio. Tais laikais gausiai 
Lietuvių ateivybei vykstant, atvažiavęs jauni
mas buvo energingas ir draugijos dygo kaip 
grybai. Tapo suorganizuotos šios pašalpinės 
draugijos: D. L. K. Mindaugo, Simano Daukan
to, Dr. Vinco Kudirkos, SLA. kuopa, Teatro My
lėtojų Draugija, kuri užsiėmė vien tik persta
tymu scenos veikalų. Buvo susiorganizavus ir 
grynai laisvamaniška draugija, vardu “Lietuvos 
Balandžių”, o 1910 ir 1911 metais socialistams 
griaujant SLA., vietos socialistėliai išstojo iš 
SLA. kuopos buvo suorganizavę Darbininkų Su
sivienijimą, kuris vėliau, pamatęs mirtį prieš 
akis, prisidėjo prie tautinės D. L. K. Mindaugo 
pašalpinės draugijos.

Tautinėms draugijoms dygstant, neatsiliko 
ir katalikai. Grynai tikybinės draugijos buvo 
suorganizuotos šiais vardais: šv. Izidoriaus Ar
tojo, Šv. Kazimiero, ir šv. Jurgio. Pastaros dvi 
buvo kareiviškos ir turėjo savo uniformas; D. 
L. K. Vytauto, kuri vėliau dėl verstinos išpažin
ties skilo, LRKSA., L. R. K. Moterų Sąjunga ir 
kiletas kitų grynai tikybinių draugijėlių, ne- 
pašalpinių.

Kaip pirmiau draugijos dygo vieno po ki
tai, taip dabar, imigracijai sustojus, pradėjo 
krikti. Tautinės draugijos: N. Koperniko, Dr. 
V. Kudirkos, Simano Daukanto ir šv. Jono Ne
pomuceno palengva prisijungė prie D. L. K. Kę
stučio draugijos, kuri šiandien yra viena iš tur
tingiausių pašalpinių draugijų tarp Lietuvių ne 
tik Baltimorėje bet gal ir visose S. Valstijose: 
jos turtas siekia $47,826. Narių turi 320.

Antra tai D. L. K. Mindaugo pašalpinė 
ja, kurios turtas siekia apie $35,000. Narių 
ri virš 500.

SLA. kuopos buvo dvi, dabar susidėjo į vie
ną, 64-tą kuopą. Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
kuopa, Teatro Mylėtojų Drąugija, Lietuvos Ba
landžių, ir Vytauto, kuri buvo atskilus nuo baž
nytinės, jau yra minusios.

Bažnytinės draugijos, k. t. šv. Izidoriaus, 
Šv. Kazimiero, ir šv. Jurgio yra mirusios. Gy
vuoja LRKSA. kuopa, L. R.-K. Moterų Sąjun
gos kuopa ir D. L. K. Vytauto. Be to dar ka
talikų grupė turi Katalikų Federacijos skyrių,
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dr- 
tu-

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

tuos te- 
publikos 
burleskų 
badauti.

NEW YORKE burleskai bu
vo uždaryti per du mėnesiu. 
Pastaru laiku pradėjo atsida
ryti su labai suvaržytu pro
gramų, na o stipriai 
atrus cenzūruojant, 
neprisirenka. Dėl to 
darbininkai pradeda
Pirmą savaitę po atidarymo 
nepasisekus, didžiausio New 
Yorko burlesko Gaiety teatro 
vedėjas nušoko iš viešbučio 
lango ir užsimušė. Tuo išven
gė atsakomybės mokėti algas. 
Teatrą vėl uždarė.

METAI laiko atgal lakūnas 
Sanikov, Rusas, šiaurėje atra
do naują salą. Nuo to laiko 
tos salos niekas daugiau ne
randa. Dėl to Sovietai išsiun
tė ekspediciją tą salą surasti.

ORLAIVIAMS apsaugoti iš
mėginta naujas būdas per ra
dio pranešti kaip nusileisti 
miglotame ore. Nauju budu 
galės susitarti iki pėdos kur ir 
kaip nusileisti. Tas sumažins 
orlaivių nelaimes.

TARP AMERIKOS ir Brita
nijos vyksta ginčas, kuris pa
aštrėjo dar labiau,—dėl Phoe- 
nix salų grupės, Pacifike. Bri
tai salas savinasi sau, Ameri
ka — sau.

NEW YORKE paplito nau
jas biznis: po gatves laksto fo
tografai, kurie fotografuoja 
pasirinktus asmenis, ir jiems 
įduoda korteles su antrašais 
kur galėtų tąs fotografijas 
įsigyti, žmonės tas korteles

numeta gatvėn. Dėl to 
ei ja areštavo kelioliką tokių 
fotografų kaltindami prisidėji
me prie teršimo gatvių.

VOKIEČIŲ valdoma Piliava, 
pajuro miestelis Rytprūsiuose, 
arti Karaliaučiaus, minėjo 100 
metų sukaktuves nuo to kaip 
leista to miestelio pajūryje 
Maudytis. Pirmiau žmonėms 
buvo neleidžiama ten maudy
tis, nes maudydamiesi rinkda
vo gintarą, kurį savinosi tam 
tikra gintaro bendrovė.

NUO RUGSĖJO 18 iki Spa
lių 4, Marseilles, Prancūzijoje, 
rengiama turizmo paroda žie
mos sportininkus patraukti. 
Lietuva toje parodoje išstatys 
savo paveikslų, literatūros ir 
pasiųs atstovus.

PAGARSĖJĘS Amerikos po
litikos vadas ir kalbėtojas, Iš 
litikos vadas ir kalbėtojas, Se
natorius Borah iš Idaho sulau- 
šeštą terminą tarnauja Sena
te, terminas yra šeši metai. 
Per tą laiką jis yra daug dar
bų nuveikęs, ir populiarus Su
vienytose Valstijose žmogus, 
bet politikieriai jo niekad ne
prileido kandidatuoti į prezi
dentus.

pūli

PIENAS yra sveikiausias 
maistas pasaulyje. Jame da
bar mokslas atrado 101 įvairią 
maisto medegą. Bet kai tas 
medegas dirbtinu budu moks
lininkai supilsto, vistiek nepa
sidaro pienas. Tas reiškia kad 
dar pieno mokslas nėra pilnai 
ištyręs.

Vyčių kuopą ir keletą kitų šventųjų vardais kul
tūrinių draugijėlių.

Pas tautininkus yra: Lietuvių Repubikonų 
Klubas, Demokratų Klubas, L. Mot. Pilietiškas 
Klubas, kuris labai atsižymi savo veikimu, ir 
Lietuvių A. Atletų Klubas, prie kurio susispie- 
tęs veik visast Baltimorės Lietuvių jaunimas; 
klubas turi nuosavą namą vertės apie $25,000 
ir didelę gimnastikos salę.

Yra tautinis knygynas, įsteigtas Rug, 10, 
1908 m., knygų turi apie 900 egz., knygyno tur
tas $2,100. Prie to turim naujausią meno orga
nizaciją, Dainoą Draugiją.

Lietuviai turi tris taupymo, paskolos ir sta
tybos bendroves; buvo keturios, viena jų, pati 
pirmutinė, likvidavosi. Yra apie 30 Lietuvių 
rubsiuvių kontraktorių, trys nejudamo turto 
agentai, trys laidotuvių direktoriai, 8 valgomų 
daiktų pardavėjai, du barzdaskučiai, vienas fo
tografas, 7 advokatai, iš jų tik trys veikia tarp 
Lietuvių, tai: Teisėjas V. F. Laukaitis, Adv. N. 
Rastenis, ir Adv. Grajauskas. Advokatai Gri
garavičius, Lastauskas ir Viktaravičius nuėję 
pas Lenkus. Visi jie čia augę. Adv. J. Lau
kaitis, teisėjo brolis, praktiką turi tarp Ame
rikonų ir su Lietuviais veik nesimaišo. Yra 7 
gydytojai ir 5 dentistai, 6 vaistininkai, tik vie
nas iš jų turi nuosavą vaistinę, kiti dirba kito
se. Čia nereikia nei kalbėti apie Lietuvius už- 
eigų-alinių laikytojus, kurių yra visa eilė.

Lietuviai turi puikią savo salę, vertą apie 
$150,000, bažnyčią ir parapijinę salę, kurių ben
dra vertė apie $200,000, parapijinę mokyklą, kur 
mokytojauja Seserys Kazimierietės, ir vakari
nę mokyklą, kurią veda Adv. N. Rastenis ir A. 
Kurelaitis.

(GALAS)

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyga 

už numažintą kainą!
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA

VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant, 
gesni.

LEWIS IR 1940 METAI
1940 metais bus prezi

dento rinkimai. Nekurie 
politikieriai jau dabar su
sirūpinę tais rinkimais.

Apie John L. Lewis, an
gliakasių unijos prezidentą 
ir vyriausi CIO vadą, sako
ma šitaip:

Lewis pasiryžęs lošti to
kią rolę prezidento rinki
muose 1940 metais kad, jei 
jo kandidatas bus išrinktas 
prezidentu jis turės šokti 
pagal Lewis muziką.

Kiti sako kad per porą 
metų jo įtaka gali išsiplės
ti taip jog jis pats gali už
simanyti kandidatuoti pre
zidento vieton, iki sekanti 
rinkimai ateis.

P.ER ri\VOI? .\Į 
PASIŽVALGIUS J

VOKIEČIŲ valdžia už
grobė į savo kontrolę visą 
grudų derlių, kuris šymet 
menkesnis. Bijo kad 
pritruktų grudų.

KULGRINDŽIAI

ne-

Mažai kam teko girdėti 
dį kulgrindžiai. Tai pavadini
mas Lietuvos kelių per ežerus. 
Tai rąstų ir akmenų kelias nu
piltas per pelkes ir ežerus, ga
mintas neatmenamais laikais, 
kada Lietuviai nuo priešų gy
nėsi. Didžiausias kulgrindis 
yra tarp Varnių ir Laukuvos 
per Paršežerio 
rus.

Takių 
Airijoje,

Įdomu
ninkai patyrė tuos kęlius per 
keletą šimtų metų išsilaikiu
sius. Daugiausia juos tiria 
Kun. Juozapavičius.

žo-

ir Lukšio eže-

kelių
kitur 
kad Lietuvos moksli-

randama tiktai 
niekur nėra.

“MARGUTYJE” SKAITAU;
Su vaikė ję Kairiųjų Vadai

Valstybės formos keičiasi, 
bet valstybė savo formos ne
keičia. Mes, Lietuviai tik 
esam skaitę apie senovės Lie
tuvos valstybę, bet dabar, jo
kio supratimo apie ją neturi
me. Tie kurie gyvena Lietu
voje, tik po keliolikos metų 
pradėjo “priprasti” prie savų
jų policininkų, valdininkų ir 
valdžias. O ką kalbėti apie 
Amerikiečius, kurie ne tik ne
turi supratimo apie valdžią, 
bet dar ir po šiai dienai pasa
koja savo vaikams kad Lietu
voje neišbrendamas purvinas 
kaimas, surukus pirkia, dry
žuotos kelnės, vyžos ant kojų 
ir panašios nesąmonės.

Tas pats ir su vadais, kurie 
nuo caro laikų darbuojasi in- 

revoliucijaL 
dar 
bet 
Nei 

tų

internacionaldemokra-
l 

valstybės kratosi so- 
ar komunizmo idejų„

JAU TUOJ BUS!
GERB. SPRAGILO EKSKURSIJA 

CLEVELANDO TERMINAI.
BOKŠTĄ!

i

Gerb. Spragilas Terminai Bokšte

Tai bus puikaus skaitymo per kelis mė
nesius! Gerb. Spragilas įsikraustęs į pat vir
šūnę aukščiausio Clevelande Bokšto, aprašys- 
apsakys “Dirvoje” ką jis matys-regės iš tos 
aukštybės. Aprašymai bus ir juokingi ir pa
mokinanti, iš kurių pažinsit Clevelandą taip 
kaip jį turėdami ant savo delno, ir sužinosit 
apie pačių

Todėl

Lietuvių gyvenimą.

tai, SKAITYKIT “DIRVĄ”!

jau skaitot, šį musų skelbimą ati-Kurie 
duokit kitam Lietuviui: nusineškit į dirbtuvę, 
arba paduokit šalę jūsų gyvenančiam kaimynui 
Lietuviui, ar net pasiuskit savo draugams į ki
tą miestą. Jie norės skaityti “Dirvą”!

MARIJA BOČKAREVA
Pasakojimai vieni už kitus vaizdin-1

Reikalaukit “Dirvoje”

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija
Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi._____________1.00

Reikalaukit “Dirvoje”

ternacionalui ir 
Prieš 30 suvirš metų jie 
“jaunas idėjas” skiepino, 
dabar tos “idėjos” paseno, 
vienai Europos valstybei
“idėjų” neįpiršo tie musų “pa
žangieji 
tai”....

Visos 
cializmo
nes žino, mato ir girdi kaip 
jos praktikuojama ant Rusų 
tautos. O musų vadukai 
pripra . z-aanyti apie “kairiz- 
mą”, 1 i ir tebezaunija, nors! 
niekas tų zaunų neklauso. Ki
ti paseno, suvaikėjo ir bovyja- 
si su tomis “idėjomis” kaip 
maži vaikai.... Kartkartėmis 
jie pyksta kad minia jų neklau- 

minia visados 
eina su “jauno-

kada musų mi-

so. Well.... 
jauna. Ji vis 
mis idėjomis”.

Buvo laikai
nia Lietuvoje monopolius dau
žė, telegrafo stulpus pjaustė,, 
valsčiaus namus degino, o da
bar ta pati minia gerbia savo 
monopolius, stato telegrafo 
stulpus, dabina savo valsčiaus 
namus, bet jau kitų vadų klau
so. Kiti vadai įkūrė Lietuvos 
valstybę, kitos idėjos toj val
stybėj viešpatauja.

Anų laikų vadai dabar ma
tydami savo nepasisekimą, ne
gali ramiai išsireikšti gyvu 
žodžiu, nekalbant apie spaudą. 
Mums belieka pakartoti vienai 
poeto žodžius:

Nauji laikai mums i
Spindi, žiba —
Laisva, galinga Lietuva!..« 
. 1 

SEREDŽIUS J

Automobilis,- lėkdamas apie 
80—90 kilometrų per valandą 
staiga sustojo prie vieno ūki
ninko namelio, ir važiuotojas 
klausia čia pat esančio ūkinin
ko:

— Ar geru keliu važiuoju j 
dvarininko Burbos namus?

Ūkininkas: — Taip. Bet 
rodos nėra ko perdaug skubė- 

“K.”ti. Jis užvakar mirė.

LIETUVIŠKOS MYSLĖS

Kas bėga be kojų?
Upė, vaduo,

—Kol maža buvau, žole į žė- 
liauž kai užaugau, marčia ta
pau. Remunės,
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AUKOS DARŽELIUI
Mečius Kviklys, 

iš Kauno
Per P. štaupienę: 

Liudvika Benukevičienė, 
iš Greenfield, Mich. 

Bronė Druskauskienė, 
iš Detroito

$20.00

■1.00

1.00

NAMŲ SAVININKAMS
Kurie esat pilnai sumokėję 

taksiis už savo namus, o per 
1932-1933-1934-1935 už užvilk
tus taksus mokėjot nuošimtį ir 
pabaudą, jus tą perviršį galit 
gauti atgal iš apskrities iždi
ninko.

Suraskit visas savo taksų 
blankas nuo 1932 metų, nusi- 
neškit į Room 33, New Court 
Houše, ir gausit atgal tuos per
virš sumokėtus pinigus.

Nors šis atmokėjimas pada
rytas valstijos įstatymu, poli
tikieriai, kurie tuos iš žmonių 
pinigus surinkę išleido, dar 
vis nori užkirsti kelią jų atgrą- 
žinimui. Mat, bendrai pasida
ro $1,600,000 suma Cuyahoga 
apskrityje tokių bausmių pini
gų, kuriuos atmokant politi
kieriams sumažės kišeniai.

ŽUVO 14 ASMENŲ
Pereitą savaitę Ohio valsti

joje prigėrimais ir automobilių 
nelaimėmis žuvo 14 asmenų.

Clevelande prigėrė vienas 
Kunigas, Louis Kuznik, 29 m.

Automobilių nelaimėse šymet 
Clevelande, iki Rugp. 9 d., už
simušė arba užmušta 126 as
menys.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

STEVE LEDEIKA
atidarė draugišką užeigą
GĖRIMAI IR SKANUS 

UŽKANDŽIAI
Kviečiame draugus 

atsilankyti.
LEDEIKA CAFE 

6908 Superior Avė.

(33)

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

LIETUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR 

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansel Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

I

NUOSEKLIOS PRAKALBOS
Gilvydis ir Kviklys Clevelandiečiaips Patiko

Lietuvos seimo nariai, vice
pirmininkas A. Gilvydis ir sek
retorius M. Kviklys, atsilankę 
Clevelande pereitą penktadienį, 
Rugp. 6 d., atlaikė su Clevelan- 
diečiais labai įdomų mitingą 
Lietuvių salėje.

Kadangi penktadinio vaka
rais Lietuvių salėje būna Klu
bo vakaruškos ir laimėjimai, 
kurie atliekami 9 valandą, tai 
nuspręsta prakalbas laikyti po 
9 valandai. Iki tol, svečiai su 
Clevelandiečiais plačiau asme
niškai susipažino ir gražiai su
sidraugavo.

Paskiau, po 9 valandos, į vir
šutinę salę suėjo daug žmonių, 
ir prasidėjo prakalbos.

Pirmutinis pakviestas kalbė
ti p. M. Kviklys, kuris lankėsi 
pirmą kartą. Jis pasakė įdo
mią ir ilgą kalbą, apie Lietu
vos mokyklų vystymąsi, mok
slą, ir visas kitas gražias pa
stangas Lietuvą šviesti, kultū
rinti, if kodėl Lietuvoje yra 
tam tikri suvaržymai, dėl ko 
keliama daug lermo. Tie su
varžymai, sakė kalbėtojas, yra 
ne tiems kurie dirba šalies ge
rovei, bet tiems kurie, savi ar 
svetimi, nori pasinaudoti Lie
tuvos laisvėmis ir kenkti mu
sų valstybei.

Ponas Kviklys įdomiai prily
gino musų srovių veikimą čia 
pat Clevelande, su gražiu Lie
tuvių Darželiu, kuriame, sako, 
visi takai sueina į vieną cen- 
tralinę dalį, prie Dr. Basanavi
čiaus paminklo. Tas, sako, 
yra ir su visų srovių Lietu
viais, kurie, savo pažiūras tu
rėdami, tačiau dirba vienos 
tautos gerovei.

Kalbėtojas nuo savęs prisi
dėjo prie musų Darželio parė
mimo paaukodamas $20.

Po jo kalbos, pasiūlyta pub
likai duoti vienam ar kitam 
Lietuvos svečių savo paklausi
mus kas ko norėtų žinoti ar 
patirti, tačiau visi matomai bu
vo patenkinti aiškiais praneši
mais ir niekas nieko neklausė.

Bet žmonės nesiskirstė iš 
savo vietų, laukdami ko dau
giau. Tada programo vedėjas 
p. Karpius paprašė pakalbėti 
ir p. A. Gilvydį, kuris taip pat 
ilgokai kalbėjo ir dalyviai su 
malonumu jo kalbos išklausė.

Ir po antro kalbėtojo žmo
nės pasilikę salėje dar pusva
landį su svečiais draugiškai 
kalbėjosi, radosi tokių kurie 
paeina iš tų pačių parapijų ką 
ir musų svečiai, taigi klausinė
jo apie savuosius, ir gavo pa
aiškinimų kiek svečiai apie ką 
žino jų.

Kas tie svečiai yra
šiedu Lietuvos svečiai, vyk

dami į Ameriką, be to kad bu
vo žinomi kaipo Tautos Seimo 
prezidiumo nariai, savęs nesi- 
reklamavo.

Tik šį kartą atvykus į Cle
velandą teko patirti kad p. Al
fas Gilvydis, agronomas, yra 
“Lietūkio” direktorius, o p. 
Mečius Kviklys — švietimo 
Ministerijos vyresnysis moky
klų inspektorius. Taigi abu 
yra atsakomingi asmenys.

Malonu kad jiedu įgavo norą 
važiuoti į Ameriką, pamatyti, 
pažinti čia gyvenančius išei
vius. Kiti aukštas vietas tu
rintieji Lietuvos veikėjai nu
moja ranka kai kas jiems apie 
Ameriką užsimena.’

Abu svečiai yra labai drau
gingi, linksmi, ir greit su žmo
nėmis pasidaro savi, greit at
sako į paklausimus ir dalykus 
nuodugniai nušviečia, kad ne
lieka klaususiam jokios abejo
nės. Tokie svečiai kaip tik ir

pageidaujami, ir jie padeda 
atitaisyti iš seniau sugadintą 
Amerikos Lietuvių ūpą, nes 
senau pas mus neatvažiuodavo 
kitokių svečių iš Lietuvos kaip 
tik atkaklių politikierių, parti
jų atsiųstų iš musų sau pini
gus rinkti, kurie Lietuvoje ne
sirengė nieko statyti, bet tik 
ką nors versti....

Atvykusius į Clevelandą pp. 
Gilvydį ir Kviklį stotyje pasi
tiko “Dirvos” redaktorius ir 
Jurgis Salasevičius. Jie atvy
ko 6 vai. vakaro. Kadangi p. 
Gilvydis pirmiau būdamas bu
vo p. Salasevičių šeimos sve
čias, ir dabar p. Salasevičienė 
pasikvietė juos abu, pavaišino 
skania vakariene. Iš stoties 
važiuodami svečiai dar aplankė 
ir apžiurėjo visus Darželius ir 
ypatingai Lietuvių Darželį, ir 
pareiškė vienbalsiai kad Lie
tuvių Darželis ištikro yra pui
kesnis už kitų. Rep.

Sužiurėkit Elektros Su
vedimą savo Namuose

Vietinė publika pradeda rei
kalauti atsakančio ir saugaus 
elektros vielų suvedimo namuo
se. Namus statantis, arba per
kantis ar net nuomojantis gy
venamą namą žiuri kad butų 
užtektinai elektros vielų suve
džiotų į visus kambarius.

Tuzinas tankiausia paduoda
mų klausimų apie elektros vie
las namuose yra:

1. Ar yra gana vietų kurio
se galima sujungti visas lem
pas ir padargus?

2. Ar galima turėti elektriš
ką laikrodį kožname kambary
je?

3. Ar galima prijungti ra
dio kožname kambaryje ir net 
virtuvėje?

4. Ar yra nekuriu lempoms 
uždegimui svičių, kuriais 
ma butų užžiebti nekurias 
pas nuo pat durų, vietoj 
balioti jas tamsoje?

5. Ar galima uždegti

gali- 
lem- 
gra-

lem
pą ineinant į kambarį, ar rei
kia grabalioti svičių patamsė
ję kambario kampuose?

6. Ar yra gana prijungimų 
skalbiamai mašinai, prosytojui 
ir kitiems? Ar galima naudo
tis kitais elektros padargais?

7. Ar yra lauke atsarginės 
šviesos, kad esant vienam na
mie, naktį galima butų matyt 
kas ateina arba kas kieme vai
kščioja?

8. Ar maudynėje yra įvesta 
elektriški šildytojai? Ar yra 
gana šviesos skutimuisi ir ar 
galima prisijungt elektrišką 
skustuvą ?

9. Jeigu įsigytumet elektriš
ką pečių, ar yra atitinkamas 
jam prijungimas?

10. Ar yra virtuvėje venti- 
liavimo fenas, arba ar galima 
jį prisijungti? Ar galima pa
sinaudoti fenais ir ventiliato
riais kitose namo dalyse?

11. Ar yra galimybės įsi
dėti namuose vandens šildyto- 
ją, oro tvarkytoją, arba kitus 
padargus už mažiausius kaš
tus?

12. Ar vielos yra tinkamo 
didumo taip kad galima butų 
degint lempas pilnu šviesumu? 
Ar lempos bliksi kuomet pa
leidžiama elektra refrigerato- 
riuje arba skalbtuve?
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VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE g

| reikalais kreipkitės į mane
| Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 

patelefonuokit paaiškinimui.
g Apdraudžiu namus nuo ugnies, 

tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kito
kių apdraudę. Jeigu baigiasi jū
sų • apdrauda ant namo ar kitko 
duokit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 Superior Av. (viršuje) 

Telefonas HEnd. 5699

L

į 1
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A. WIRBICKAS
■

UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ ■

LIETUVIŠKA UŽEIGA ■

Stiprus Alus — Degtinė — Vynas
■

■

j 17320 St. Clair Avenue
u ----------- - ■

■

Kampas E. 174th St

M. W. RUDŽIUS
Visiems Gerai žinomas

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Norinti gerą ir Greitą darbą 
gauti sąžiningomis kainomis 
ir garantuotą kreipkitės:

1186 East 82nd Street

Telefonas ENd. 0716

DR. V. J. KUBILUS
C H IR O P O DIS T A S 
Kojų Ligų Gydytojas

Turėdami kokius kojų ne
gerumus kreipkitės į ma
ne negaišuodami. Atdara 
9-12 rytais, 1-6 po pietų. 

Vakarais susitarus.
6411 S t Clair Avenue 

(viršuje) (31)

LUPĘ-VELEZ: su savo vyru johnny WE1SSMULLER

į.-

Cleve-

“You Can’t Have ' 
Everything

Tai yra naujausia linksma 
filmą, kuri bus pradėta rodyti 
Hippodrome Theatre, šeštadie
nį, Rugp. 14. Joje daug dai
nų, daug gražių panelių, pui
kios muzikos, šokių ir kitokių 
paįvairinimų.

Rubinoff’s smuiką pradeda 
veikalą, perstatant Alice Faye, 
su daug vilčių jauną rašytoją 
Nevv Yorke, kuri susipažysta 
su Don Ameche, pasekmingu 
autorium teatrinių muzikalių 
komedijų, šiame veikale bus 
parodyta vėliausis vaidinimas 
Ritz Bros. ir Louise Hovick.

Pastūmėjimui savo romaitiš- 
kų siekimų, Ameche įsako sa
vo vedėjui Chas. Winniger nu
pirkti p-lės Faye parašytą vei
kalą, tragediją, kurį perdirba 
į komediją ir Ritz Bros. suvai
dina.

Veikalas ištisai linksmas, su 
šokiais, dainavimu ir lengva 
komedija.

TMD. 20 KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS

Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos 20-ta kuopa rengia puikų 
išvažiavimą sekmadienį, Rug
pjūčio 22 d., A. Šimkūno ukė- 
je, Bedford, Ohio. Visiems 
užtikrinta geras laikas, inėji- 
mas nemokamai.

Kaip nuvažiuoti: Automo
biliais važiuokit Milės Road, 
R43, privažiavę R613 junction, 
sukit po tiesei, ir sustokit an
troje ukėje po tiesei.

Važiuojantieji susirinks ry
tą 10 valandą, prie “Dirvos” 
redakcijos. Važiuojam!

Kviečia Komisija.

NESVEIKOS VARŽYTINĖS
Darbininkams vietoj balsuo

ti ar streikuoti prieš kompa
niją už nepritinkamas sąlygas, 
dabar Amerikoje daugeliu at
vejų darbininkai turi balsuoti 
ar priklausyti prie CIO ar A. 
D. F. Taigi, vieni prieš kitus 
kurstomi.

Darbdaviams kaip tik patin
ka toks darbininkų vadų tąsy- 
masis — tas silpnina darbi
ninkų padėtį.

Pirmadienį Clevelande bus 
balsavimas trijose piezgimo iš- 
dirbystėse už ČlO arba ADF.

,■
MAISTO ir kitų reikmenų 

kainos Clevelande per pastarus 
du metus pakilo 5.2 nuoš. ben
drai imant.

Cleve-PLIENO STREIKAS 
landė tęsiasi.

Dėl plieno ir mezgimo dar
bininkų streiko mieste nuolat 
atsibuna žiaurus vandališki 
darbai. Neužtenka kad kovo
ja prieš darbdavius, ir prieš 
streiklaužius prie dirbtuvių, 
dar išplito žiaurus vandaliz
mas sprogdinti namus, daužy
ti langus ir mėtyti į namus 
per langus dažus, aplaistant 
viską kas kambaryje yra.

Darbininkai taip žiauriai ne
kovoja prieš 
patys vienas 
gu daužoma 
maliavos ' ant 
mų, kodėl tą
dirbtuvių savininkų namams? 
na susirėmimrbtuvidi

šiose dienose dėl muštynių 
tarp streiklaužių ir streikerių 
prie Corrigan-McKinley plieno 
dirbtuvės, Miesto Saugos di
rektorius Ness išleido įsakymą 
streikeriams neprieiti arčiau 
dirbtuvės per 500 sieksnių.

Teisėjas Hertz tą pripažino 
neteisėtu, nes tada streikerių 
piketąvimas nustoja prasmės.

kapitalistus kaip 
prieš kitą. Jei- 
langai, laistoma 
darbininkų na- 

patį nedaryti ir

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

DELLA C. IJAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAE HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
.. .. ............................ ....................................................................................................................... ........ TrtTITT
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YOUNGSTOWN. O
SLA. 157 KUOPOS DAR

BUOTĖ. Praeitame susirinki
me kuopa įgaliojo kuopos vir
šininkus — pirmininką Joną 
Matulaitį, iždininką V. Andri
jauską ir sekretorių M. Subo- 
nį — surasti kuopai piknikui 
vietą. Komisija tą atliko ge
romis pasekmėmis, ir pikni
kas rengiama sekmadienį, Rug
pjūčio 22 d., Lietuvių parapi
jos darže.

Nuo praeitų bedarbės laikų 
piknikuose buvo pamiršta įvai
rių žaislų ir pramogų, kurių 
šiame piknike atsibus, kaip su
augusiems taip ir jauniems.

Bus smagus Lietuviški šo 
kiai, ir linksmas laikas užtik 
rinta visiems. Visi esat šir 
dingai kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

DU PITTSBURGHO POLI 
CININKAI pakliuvo už vagys
tę. Jie apkaltinti apvogime 
vienos valgyklos ant N. Brad- 
dock avė., Rugp. 1 d.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Jelef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

Kviečiu Alcrono 
Lietuvius

Šiuomi pranešu savo drau
gams jog aš hunu Superior 
Tavern užeigoje, čia užlaikom 
gerą alų, vyną, cigarus. Kvie
čiu visus savo draugus ir pa
žystamus atsilankyti, o jums 
kuogeriausia patarnausime.

Adomas Gutauskas 
1441 Andrus Street 

ir Brighton Avė. Akron, O.
Arti Firestone dirbtuvės.

jĮimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimmi 

| G A R D E N | 
j FLOWER SHOP, 
= Gėlės visokiems reikalams = 
= VESTUVĖMS, LAIDO- = 

TUVĖMS, ir tt.
E 8404 Superior Avenue 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710
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Lupę Vele, garsi filmų artistė iš 
Hollywood, atvyko į Clevelandą va
saroti, nes čia apsigyveno jos vy
ras, taip pat garsus filmose Johnny 
Tarzan Weissmuller, kuris dalyvau- 

1 ja vandeniniuose vaidinimuose Bil- 
. ly Rose’s Aąuacade, Didžiųjų Ežerų

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

Ekspozicijoje, 
landė.

Weissmuller dalyvauja tuose vai
dinimuose prie kitų žymių scenos 
ir vandens žvaigždžių, Eleanor 
Holm Jarrett, Stubby Krueger, Bob 
Lavvrence, Aileen Riggen, Frazee 
Seserimis, ir 500 dainininkių, šoki
kių ir plaukikių.

Ekspozicija baigsis Rugsėjo mėn.

JONAS BALČIŪNAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvu Vyriškus ir Moteriškus 
R u b u s

Sutaisau senus kailinius 
ir atlieku visokį valymo 

darbą.
6208 DIBBLE AVĖ.

EVA’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS ;; 
6702 Superior Avė. ;; 

Telef. HEnderson 5699
M 'l"|,

SAMAS ’JE VYELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir. 
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės j musų krautuvę, 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

■

■ VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL' DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė HEnd. 9292
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NAMAI GRIŪVA
ANT JUSU - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

B A I? ( i E N AI
Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia 

pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 
Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande 

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

P. P. MULIOLIS turi pardavimui visokių gyvenamų 
namų visose miesto dalyse — vienai šeimai, dviem, 
keturioms ir daugiau šeimų — turi pardavimui ge
rų biznio vietų — didesnių ir mažesnių.
PER MULIOLĮ galit pirkti bent namą priklausanti 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis.
PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel metų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo klljentu ir antrą kartą; (4) kad jam galit pasi
tikėti, nes jis šį biznį gerai pažysta. Kurie per jį 
pirko ar pardavė gavo teisingą, aiškų patarnavimą.

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE



DIRVA 7

LIETUVOS MIESTELIAI j
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

LAUMIŲ EŽERAS

“Laumės ežere skalbdavo, 
žmonėms darbus nudirbda
vo; kūdikius žindydavo; tas 
laumes matydavo kuris nie
ko nemislydavo.”

* * *

Nuo Vilkaviškio miesto, sta
čiai į vakarus už keleto kilo
metrų, Alvito valsčiuje, Patun- 
kiškių kaime, Simanėliškių dva
ro laukuose drypso Laumių 
Ežeras, šis ežeras užima 50 
hektarų žemės plotą.

Seniau ežeras buvo gilus ir 
žuvingas. Ežeras maitino ke
letą kaimų ir Simanėliškių dva
ro žmones. Už ežero grobį ne
tekdavo žmonėms bartis, nes 
jo visiems užteko.

Stabmeldystės laikais ežeras 
buvęs Lietuvių dievinamas. Pa
sakoja seni žmonės buk vidu
ryje ežero gyvenę laumės. Kad 
laumės nesipyktų su aplinki
niais gyventojais, senovės Lie
tuviai kas metas skirdavo au
ką po jauną asmenį dievams. 
Aukavimą atlikdavo su iškil
mėmis: aukai skirtą jaunikai
tį ar jaunuolę įkeldavo ežero 
vidurin ir ten gyvą įmesdavo.

Nebuvo leista skenduolio iš
imti, buvo paliekamas lau
mėms globoti. Per kelis šim
tus metų stabmeldystės lai
kuose, šis ežeras rijo jaunas 
aukas.

Baigėsi stabmeldystės laikai, 
baigėsi ii ežerui gyvosios au
kos. Atsimainė ir ežero lėtu
mas. Ežeras pasikeldavo di
delėmis bangomis, kam tekda
vo keltis per jį ar maudytis 
paskandindavo. Matyti ežeras 
gailėjosi praeitų laikų.

¥ ¥ ¥ ,

Nėrimo ežere ir laumės, jos 
pradėjo bastytis po aplinki
nius gyventojus. Ežeras pra
dėjo užslinkti, apaugti žolėmis, 
kas metas siaurėjo vaga.

Laumės pradėjo su žmonė
mis bičiuliautis. Kai sutemda
vo, žmonės sumigdavo, laumės 
padėdavo jų darbus apdirbti. 
Jos verpdavo, ausdavo, malda
vo, ir pirmagimius vaikus savo 
krūtimis žindydavo. Ir laukų 
darbus dirbdavo; spragilu kul
davo, javus veždavo ir arimus 
ardavo.

žmonės nematydavo kaip 
laumės dirbdavo. Tik rytą 
rasdavo padarytus darbus.

Laumės labai sugyveno su 
žmonėmis. Mažus vaikus sup
davo ir vystydavo, kartu gy
veno su žmonėmis, tik ne kar
tu dirbdavo.

Kai imdavo lyti, laumės iš 
ežero vidurio išeidavo ir skalb
davo. Kai nustodavo liję, jos

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

vėl sugryždavo į vidurį ežero.
O baudžiavos laikais, Sima

nėliškių dvaro ir kaimų žmo
nės susirinkdavo pas , ežerą ir 
apraudodavo savo likimą.

šventomis dienomis, žmonės 
rinkdavosi prie ežero mazgo
ti nuo kūno rimbus nuo Lenkų 
bizūno. Ežeras rodos klausė
si žmonių aimanavimų, dantų 
griežimo.

Laikas bėgo, ežeras siaurė
jo, užželdamas naujus plotus.

¥ ¥ ¥
Laumes ne visi žmonės ga

lėdavo matyti, tik tas matyda
vo kuris neturėdavo jokios 
mislės galvoje.

Išnyko stabmeldystė, išnyko 
ir baudžiava, išnyko ir ežere 
laumės. Ežeras užžėlė žolėmis 
ir karklais.

Dabar ežeras užžėlęs, gano
ma bandos, o paukščiai suka 
lizdus krūmuose ir augina vai
kus.

Bet ežeras vis liko paslap
tingas. Nors ir daugiausia pri- 
lyja, o ežere vanduo nepakyla. 
Vanduo kažin kur prapuola, 
žmonės spėja kad ežeras turi 
vandens kanalą ir subėga j Pa
ežerių ežerą.

Dabar ežeras užslinko ir už
žėlė, virto liunu. Ateityje 
žmonės kas durpes, vėl liks 
liūliuojantis ežeras.

Dabar laumių jau ir ežere 
nesimato ir pas gyventojus jos 
jokius darbus nedirba. Jokių 
bičiulysčių su žmonėmis nebū
na.

Nustojo ežeras galybės, nu
stojo ir laumės rodžiusiosi 
žmonėms. Liko tik pasakos 
apie ežero praeitį.

J. Almonaitis.

LIETUVOJE BUS 
DAUG DAINŲ 

ŠVENČIŲ
KAUNAS. — Lietuvos dai

nų grožis žinomas ne tik kai
myninėse valstybėse bet taip 
pat ir plačiajame pasaulyje. 
Lietuviška daina lygiai sužavi 
Lietuvį, lygiai svetimtautį. Bet 
deja, ne visiems Lietuviškų 
dainų grožį tenka išgirsti ir 
pajusti. Tam tikslui dabar 
kiekvienais metais nusistatyta 
ruošti dideles dainų šventes, į 
kurias turės progos atsilanky
ti ir svečiai iš užsienio.

Dabar prie švietimo Minis
terijos yra sudarytas specialus 
komitetas dainų šventėms ruo
šti.

Dainų šventėse dalyvaus po 
kelis tūkstančius choristų.

Kitais metais, Lietuvos Ne
priklausomybės 20-ties metų 
sukaktuvių proga, Kaune įvyks 
tikrai milžiniška dainų šventė, 
nes joje dalyvaus 12—15 tūk
stančių choristų. Be to, tokios 
dainų šventės kitais motais dar 
bus suruoštos Alytuje ir Tel
šiuose, Klaipėdoje. Tsb.

LIETUVA TIESIA 
2600 KLM. NAUJŲ 

PLENTŲ

KAUNAS. — Iki šiol Lietu
voje plentai buvo tiesiami ma
žesniu mastu. Dabar Mjniste- 
rių Kabinetas priėmė naują 
plentų (didžiųjų gerų kelių) 
tiesimo planą. Pagal šį planą 
visoje Lietuvoje bus nutiesta 
2600 kilometrų naujų plentų. 
Kad plentų tiesimas butų na
šesnis, plentų tiesimas paskir
stytas į dešimtmečius. Pirma
jame dešimtmetyje bus nutie
sta apie 700 kilometrų pleritų.

Pirmas dešimtmetis jau pra
dėtas vykdyti.

žemaičių plentas, kuris tie
siamas, sujungs Kauną su 
Klaipėda. Viso plentas turės 
200 kilometrų ilgio. Nuo Kau
no iki Babtų plentas jau nu
tiestas pereitais metais, šio 
plento tąsa šį rudenį bus atlik
ta nuo Babtų iki Raseinių.

Kitų metų rudenį plentas 
bus baigtas ir atidarytas susi
siekimui.

Aukštaičių plentas. Kai tik 
pasibaigs žemaičių plento tie
simas, tuojau prasidės Aukš
taičių plento tiesimo darbai. 
Aukštaičių plentas bus tiesia
mas nuo žemaičių plento per 
Kėdainius, Ramygalą, Panevė
žį, Biržus, iki Latvijos sienos. 
Šis plentas turės 150 klm. il
gio.

Nors pagal Susisiekimo Mi
nisterijos planą Aukštaičių 
plentas bus pradėtas tiesti tik 
pabaigus žemaičių plentą, ta
čiau vietomis tie darbai pradė
ti jau dabar. Darbus vykdo 
apskričių savivaldybės savo lė
šomis.

1939 metais pagal dešimt
mečio planą pradės tiesti plen
tą tarp Kėdainių ir Šiaulių, per 
Radviliškį. Tas plentas turės 
70 klm. ilgio.

TILTŲ STATYBA. Lietuva 
visiems gerai žinoma savo gam
tos grožiu, čia begalė kalne
lių, ežerų ir upių, kurios raiz- 
go kraštą. Todėl ir tiesiant 
plentus sudaro tam tikrų sun
kumų. Reikia statyti daug til
tų, kurie pareikalauja milijo
ninių sumų. Nors tiesiamuose 
plentuose didelių tiltų nebus 
pastatyta, tačiau tokie tiltai 
bus statomi ir kitur.

Pirmas didelis gelžbetoninis 
tiltas statomas Alytuje. Til
tas kaštuos apie 789 tūkstan
čių litų. Taip pat šymet nu
matyta statyti Prienų tiltą, 
kuris atsieis apie milijoną litų.

1940 metais bus pradėta sta
tyti dideli tiltai Kaune. Vie
nas bus statomas ties Karme
litais, antrasis ties Eiguliais.

Matome kad ir per tą vieną 
dešimtmetį susisiekimo srityje 
vietos gyventojams ir turis
tams bus sudaryta didelių pa
togumų. Tsb.

Sve-
Cle-

lan-

Smulkios Žinios
LIEPOS 24 d., St. Mary’s 

bažnyčioje apsivedė. Ona Ber- 
notavičiutė, Antano ir Onos 
Bernotavičių duktė, su Jerry 
Borču. Vestuvėse buvo jauno
sios broliai, vaistininkas Anta
nas ir Alfonsas, iš Daytono, 
ir iš Pittsburgho atvyko pus
brolis Mikas Jensonas ir pus
seserė Juzė Bernotavičiutė.

GARNYS apsilankė žinomo
je veiklioje Akronoi Lietuvių 
šeimoje, Francės ir Igno Hol- 
lišių ir paliko dovanų gražų sū
nelį. Krikštynų pokilis atsi
buvo Rugp. 1 d. Sunui duota 
vardas Juozapas Charles. 
čių krikštynose buvo ir iš 
velando.

PAS tetą B. Beleckienę
kėši iš Chicagos jaunuoliai jos 
brolio sūnūs Raymondas, Ste
pono Kaniušo sūnūs, ir sesers 
Povilaitienės duktė, p-le Aldo
na. Jie čia trumpai paviešėję 
išvažiavo Clevelandan pat savo 
dėdę Jurgį Daminaitį.

Juozas Grigas su savo žmo
na ir sunais Kaziu ir Vaclavu 
atostogas praleido Bostone — 
lankėsi pas p. Grigienės brolį 
Stasį čiapą, ir kitus, ir Brigh- 
tone, Mass., aplankė buvusį 
Akronietį J. Kuliuną, Taip pat 
atlankė Bostone ligoninėj ser
gantį buvusį Akronietį Anta
ną Vėbrą.

Iš VANDERGRIFT, Pa., pas 
Norkus ir Andriuškevičius sve
čiavosi Julė Adomaitienė ir F. 
žiogunaitė. Joms •'Akronas ir 
Norkų vaišingumas' labai pati-

į P. J. KERSIS
į 809 Society for Savings Bldg.
t 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 

3 kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir- 
T mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
’.sį kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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I APDRAUDOS REIKALE IM JJJ
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra =
: 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 2
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STATO KLINIKŲ RUMUS. 
Liepos 21 d. Kaune įvyko Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
klinikų rūmų kertinio akmens 
ir pamatų pašventinimo iškil
mės. Iškilmėse dalyvavo dau
gybė visuomenės veikėjų, val
džios atstovų ir universiteto 
profesorių.

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

nuvargus ar nerviškumų, galvos 
skaudėjimo, džiovos, pilvo ir inks
tų nesveikumų. Išžiųrėjęs ligonį 
aš pasakau kas yra.
Daug žmonių gėrisi mano gydjmu 

Gydau jau dvyleką metų.

Dr. Edwin C. White
Chiropractor & Electro-Therapy 

10111 EUCLID AVENUE 
GArfield 0293 — Cleveland, O.

Sierinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

Reumatizmų, augšto kraujo 
spaudimo, dusulio, odos išbė
rimų, diabeto, dropsy, nervų, 
dieglių strėnuose, džiovos, inks
tų, ir kepenų ligų, vėžio, pilvo 
nesveikumų, tt.

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI

Classic Mineral Fume Baths 
2981 West 25th St. near Clark Av.

Telefonas -— SHadyside 2747 
Cleveland, Ohio

Pr. Balčiukaitis su savo dūk- JiiiTiiit4i«iiitii«ititiiiiiiiiiiniili
teria ir žentu Alfonsu žinte- " 
liais lankėsi pas savo seserį ir 
švogerį Kalvaičius Clevelande.

Iš Pittsburgho, lankėsi Juzė 
Obeciunienė su savo sunais, pas 
savo brolį Antaną šivoką. Su 
jais buvo atvykus ir p. Dąne- 
vičienė.

Pas A. Rudį lankėsi sesuo 
Marė su savo vyru Kaziu Cy- 
geliu iš Pittsburgho. 
“Dirvos” skaitytojai 
Lietuviai.

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 

galima siųsti pašto ženkleliais)
$i

Jie yra 
ir geri

Rugp. 7 
politiškas

PILIEČIŲ Klubas 
d. buvo surengęs 
prakalbas; kalbėjo kandidatas 
į miesto mayoro vietą, p. Pat
terson. Jis dabar yra Akrono 
miesto teisėju. Kalbėjo ir ki
ti. Iš Lietuvių kalbėjo: Klubo 
pirmininkas Razokas, sekr. J. 
Damijonaitis, Kirtiklis, S. Ro-Į 
davičius ir V. Neverauskas.

Dėka Lietuvių politiško klu
bo pastangomis Akrono Lietu
viai pirmą kartą viešai politi
koje pasirodė. Kalnas.

LAIMĖJO. Rugp. 10 d. no
minacijų balsavimuose Demo
kratų partijos sąraše laimėjo 
Teisėjas Garnet L. Patterson, 
gaudamas didelę paramą orga
nizuotų darbininkų.

Republikonai nominavo ma- 
yoru dabartinį mayorą Lee D. 
Schroy.

PIKNIKAS AKRGNE
SLA. 354 kuopa rengia di

delį šios vasaros pikniką sek
madienį, Rugpjūčio 15 d., ži- į 
nomoje Amelians’ Farmoje.

Kviečiame jaunus ir senus 
atsilankyti, turėsime gerą mu
žiką, visokių užkandžių ir ge
rą laiką visą dieną. (33)

NUPIGINTOS ELEKTROS KAINOS

VIRKIT VALGIUS

AN f LECTRIC RANGE PAYS FOR ITSELF

THE ELECTRICAL LEAGLIE
18th Floor • Midland Building • CHerry 2535

iru;

NAUDOKITĖS DABAR IŠ

Elektrišku Pe-

rimu.

AN ĖLECTRIC ROASTER PAYS FOltlTS

Elektrišku Pečium

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

AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akto juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

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

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

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

GRAŽĮ MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

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

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

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

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

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

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

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi.....................................

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

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

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

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

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

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

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.

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

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

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

MIGLA •— Vieno veiksmo komediją, Veikia Z vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi............ ............... .............

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

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

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4
vyrai, 2 moterys. 30 pusi.......................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.................

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

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

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

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

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

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

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieška nt. ..........................................................

SALOMĖJA, Ilerodicnės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......

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

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

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

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

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

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag idija 5 
veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

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

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių priet kių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija’’ ir “Palangos Ponai- 
tis). 64 nusl. ____ ■_______________

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5c0

35c

15c

10c

30c

25c

15c

45c

15c

25c

25c

20c

10c

15c

25c

Nauja, nupiginta elek
tros kaina, dabar pigiau 
negu kada buvo valgius 
gaminti 
čium!
Įsigykit 
Pečių ir 
mišku
svanu, 
beveik

sau Elektrišką 
gerėkit ekono- 

virimu—ir greitu 
vėsiu, saugiu, ir 
automatišku vi-

Pamatykit naujus gra
žius Elektriškus Pečius 
krautuvėse dabar!

DAUGIAU 
UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

Visoki Elektriški Pa
dargai — ar tai Elek
triškas Roaster ar Re- 
frigeratorius, ar Pe
čius ar koks kitas pa
dargas, ar Akis Sau
gojanti Lempa — tin
ka ir yra reikalingi 
dabar labiau negu ki
tados kada. Visi pa
dargai ir Akis Saugo- 
jančios Lempos, sulyg 
jų pagerinimo, kainuo
ja mažiau; o prie nu
pigintos kainos reika
linga jų opera vimui 
jiega taipgi daug pi
gesnė.

10c

10c

50c

20c

50c

60c

10c

20c
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

25c

50c

50c

50c

.50
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EKSPOZICIJA PRA
TĘSTA IKI RUG

SĖJO 26
----------

Clevelando Didžiųjų Ežerų 
Ekspozicija pratęsta trims sa
vaitėms — iki sekmadienio, 
Rugsėjo 26 d.

Kurie Parodos dar nematė, 
turi progą pamatyti, nes nuo 
dabar laiko bus apie 5 savai
tės.

Ekspozicijoje yra ir Lietu
viška užeiga, Streets of the 
World dalyje.

Šį šeštadienį, Ekspozicijoje 
bus Clevelando Jubilejaus Die
na, kuri tikima sutrauks apie 
11)0,000 svečių iš plačios ša
lies. "

--------------

LIETUVIŠKAS PROGRAMAS
Praeitą sekmadienį, 7:39 v. 

vakare, Streets of The World 
dalyje buvo surengtas Lietu
viškas dainų ir šokių progra
mas. Lietuvių atsilankė labai 
mažai, nes tas dalykas mažai 
kam tebuvo žinomas.

Programą išpildė šv. Jurgio 
parapijos choras, vadovaujant 
V. Greičiui. Trumpą kalbą pa
sakė ir dainas bei šokius per
statė klebonas Kun. Vilkutai
tis. Reikia atitaisyti klebono 
padarytą klaidą: jis pasakė 
Angliškai keletui šimtų žmo
nių, buk Lietuvoje tautiški šo
kiai smarkiai nyksta. Kaip 
tik priešingai, Lietuvoje jie 
smarkiai gaivinami, ir net su
sekta patys seniausi šokiai, se
nai užmiršti, ir tie pradėta 
populiarizuoti.

Lietuvoje tautiškus šokius; 
šoka gražiai, tvarkiai, o čia 
šoko kaip kas mokėjo, vieni į 
vieną šoną sukasi, kiti į kitą, 
be jokio sutaikymo, ir jauni 
vyrukai net nesiduoda pamo
kyti, šoka kaip kuris moka, ir 
mano kad šoka Lietuviškai.

Programas pradėta su Lie
tuvos Himnu, kurį chorui pri
tarė tenaitinis dūdų orkestras.

Buvęs.

LINKSMAS SĖJIKAS . . .
Sports RevivaI

By Geo. C. Venslovas.

PADĖKOS ŽODIS
Mirus Jurgiui Samsonui, 

šiuomi širdingai dėkojam gra- 
boriui N. A. Wilkeliui už ma
lonų patarnavimą, Kun. Vil- 
kutaičiui už pamaldas, ir vi
siems kurie užsakė mišias.

Taipgi ačiū giminėms, drau
gams ir pažystamiems kurie 
atsilankė į namus šermenims, 
dalyvavo bažnyčioje, ir palydė
jo į kapines. Labiausia ačiū 
giminėms kurie mums viso
kiuose reikaluose gelbėjo.

Uršulė ir šeima, ir 
Brolis Petras Samsonas.

SVEČIAVIMAISI
Feliksas Baranauskas su na

miškiais važinėjo Youngstovv- 
ne.

P-lė Albina šienkevičiutė a- 
tostogas praleido Michigan v. 
Atlankė žymesnes vietas Det- 
rpite.

Edvardas Skripkus su žmo
na išvažiavo atostogoms į ry
tines valstijas. Aplankė Get- 
tysburg, Pa., ir apsistojo At- 
lantic City, N. J.

“Dirvos” redaktorius Kar
pius keletui dienų pasilsėti iš
važiavo į Cedar Point, O.

Iš Detroito pas V. P. Ba- 
nionius svečiavosi Uršulė Ka- 
siųlionicnė.

Iš Sęrantono lankėsi Ona Ga
liniene, viešėjo pas Blaškevi- 
čius.

SEEDS SOWN IN THE SPRING. TRA, LAI

From the Public Dollar

Linksmas sėjikas — sėja vi
sokius reikalavimus kuodides- 
nių valdiškų patarnavimų, iš 
ko išauga tik niėkžolės — di
desni taksai. Piliečiai mano

kad valdžia turi jiems viską 
parūpinti, bet užmiršta kad 
valdžia už tai turi apkrauti vi
sokiais taksais jį patį, o kai 
apkrauna, bėdavoja.

LIETUVIAI SPORTE
Rašo Jurgis K. Venslovas.
Iki Liepos mėnesio 1938 me

tų, pagal kalendoriaus, yra be
veik metai laiko. Tas atrodo 
lyg dar butų toli, bet Amerikos 
Lietuvių sportininkams tas lai
kas neatrodo taip tolimas kaip 
kitiems.

Lietuvoje 1938 metais bus 
didelės iškilmės, nes sueis 20 
metų sukaktuvės Lietuvos lai
svės.

Lietuvoje bus rengiama di
delis Lietuvių Olympiados pro
gramas, kuriame dalyvauti bus 
užkviesta Amerikos Lietuviai 
Sportininkai.

Tą pranešimą girdėjome nuo 
p. Vytauto Augustausko, Lie
tuvos Sportininkų vado, kuris 
nesenai lankėsi Amerikoje.

Prasidėjo 1935 metais
Rungtynės tarpe Amerikos 

ir Lietuvos sportininkų prasi
dėjo 1935 metais, kada buris 
Chicagos sportininkų nuvažia
vo į Lietuvą. Tada puikiai vis
kas išėjo, ir manydami svarbu
mą Lietuvos sportininkų atsi
lankymo Amerikoje, Chicagos 
Lietuvių Sportininkų komisija 
užkvietė Lietuvos sportininkus 
atvažiuoti į musų šalį. Ir štai 
šią vasarą mes sulaukėm Lie
tuvos sportininkus.

Visur kur tiktai Lietuvos 
svečiai lankėsi, žmonės juos 
gražiai priėmė ir džiaugėsi 
jais, ypač musų jaunimas.

Kiek gero jų atsilankymas 
duos musų tautai tas pasiro
dys ateityje.

Vietose kur nebuvo Lietuvių 
Sporto klubų, dabar jie yra or
ganizuojami.

Pas mus Clevelande, mes tu
rim tokį klubą, ir kaip tik lai
ku jis buvo suorganizuotas.

Dabar, po pamatymo Lietu
vos sportininkų, tikime kad 
ūpas pas musų jaunimą bus 
daug didesnis negu buvo pra
eityje, ir daug daug darbo ga
lima bus nudirbti Lietuvybei. 

Visi žada siųsti savo 
atstovus

Baltimorės, Pittsburgho, De
troito, Scrantono, Wilkes-Bar-

rėš, Chicagos Lietuviai visi 
rengiasi siųsti iš savo kolonijų 
sportininkus, 1938 metais j 
Lietuvą.

Ar Clevelandas pasiliks nuo 
kitų kolonijų? Be abejonės 
ne! Jau Clevelande pradėta 
darbas ir neužilgo bus suteik
ta visuomenei musų progra
mas kaip yra manoma sukelti 
pinigus siuntimui sportininkų 
iš Clevelando į Lietuvą.

Ateinančio trečiadienio va
kare, Rugpjūčio 18, vietos Lie
tuvių Sporto Klubas laikys mė
nesinį susirinkimą Lietuvių sa
lėje 8 valandą vakare. Visi 
nariai, ir vyrai ir vaikinai ku
rie dar nėra nariais šio klubo, 
prašomi ateiti į šį susirinkimą.

Mes turim Clevelande ga
baus jaunimo, ir dabar mums 
reikia jį gerai suorganizuoti. 
Pradžią turim, bet dėl ateities 
reikalinga daugiau pasidarbuo
ti. Taigi visi kurie myli savo 
tautą, savo jaunimą, ateikite į 
šį susirinkimą. Į šį klubą ga
li įstoti visi Lietuviai, ne tik 
jaunimas kuris užsiima sportu.

Turėkim vienybę — turėsim 
galybę. Visi į darbą!

It took a group of boys frorr 
our “Fatherland” to vvake us from 
eur deep sleep, and shovv us the 
value of sports, and vvhat sports 
can do for a nation.

Lithuania may be a small coun
try, smaller in population than a 
good many other countries of Eu- 
įc.pe, būt they blazed the vvay to 
honor and fame by sending their 
star sportsmen to the good old 
U.S.A.

We ail were happy and glad of 
their visit here. We talked of it 
morning, noon and nite, and vve 
štili are doing it.

Are we going to continue this 
noble vvork ? Are vve going to car- 
ry on? The door has been open- 
ed and vve are on the threshold of 
great opportunities. Are vve going 
to be stubborn and balk, or are we 
going ahead to greater things for 
our country — for our youth? Folks 
its up to us — let our answer to 
our fellow sportsmen in Lithuania 
be: “We are with you in your un
dertaking. We will do our part in 
having the sportsmen of Lithuania 
and America meet regularly in sport 
competition”. If vve can do this, 
then the trip over here by the boys 
from over there has not been in 
vain.

The Cleveland-Lithuanian Athletic 
Club, vvill hold its regular meeting, 
Wednesday nite, Aug. 18th at 8 
p.m. in the Lithuanian Hall Let’s 
make this Club the best in the 
country, if your not a member yet, 
come to this meeting. You may 
have heard that vve have been in- 
vited to the Lithuanian Olympics 
at Kaunas in 1938. — Will vve go?

Collinwood Nooze
Well here’s the Collinvvood Win- 

chell vvith some red hot items. The 
Nevv Parish Choir had an outing, 
Sunday, Aug. 8th at the Metro
politan Park, these are a few of 
the results —

Adam Derus and Tony Blaskis, 
seen running around in shorts shovv- 
ing off their million dollar legs. I’d 
give a million to cover them.

A certain young man drinking 
creani soda and yelling “Wahoo, I’m 
a Cherokee Indian”. That bottle 
sure had some pop! (Get it?)

A tip for Al Derus — Every 
moss-covered stone is the stepping 
stone to a good bavvth! Did you 
get vvater on the knee, Al ?

Here’s a real female “Feller” 
boys, can she piteh a mean right, 
in baseball of course. That’s our 
Anne Gradinskas.

Say here’s a rough one. Just 
give our organist, Wanda, them 
thar vvild trails. Novv she might 
be a ranger, aye boys ?

Walter Zelonakas, doing a tarzan 
of the Grapes act. Too bad that 
the vine didn’t hold. We felt for 
you too.

A certain young lad pretending 
she’s Daisy Mae, playing baseball, 
minus her shoes. That vvas the 
foul inning, I’li say!

Our timekeeper vvas Eve, cause 
she had all our watches. (Fooled 
ya, huh?) Betvveen Adam and Eve 
vve all were in paradise.

A gold medal for the way Mrs 
Vaičunas made the meal. She gets 
all the credit for her liard labor.

KNOWSEY KNOOS

Metinis Piknikas
Rengia DR. V. KUDIRKOS Pašalpine Dr-ja

SEKM. RUGP. - AUGUST 15
MAČIUTOS DARŽE — prie Green Road

Gros Apanaičio orkestras. Įžanga tik 25c.
GERBIAMI DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGIJOS nariai ir 

draugai! šiuomi norime priminti kad KUDIRKINĖS PIKNI
KAS įvyks jau šį sekmadieni, RUGPJUČIO-AUGUST 15 dieną, 
MAČIUTOS DARŽE, prie GREEN ROAD, į pietus nuo Euclid 
Ave. Kurie turite tikietus pažymėtus ant Birželio 27, tie tikie
tai bus geri šiam piknikui, nes anas piknikas, kaip žinote, buvo 
atkeltas ant RUGP.-AUGUST 15 d. Taipgi visi turintieji lai
mėjimo tikietus bandykite išparduoti juos, arba išrašyti savai 
šeimai, nes pelnas eina geram istoriniam tikslui, ir atsineškit 
tikietų galiukus į pikniką, nes dovanos bus išdalinamos čia pat 
vietoje. Komisija užtikrina kad turėsit gerus laikus, taigi pa- 
sistengkit pribūti į šį pikniką kiekvienas nuo mažiausio iki se
niausio, KOMISIJA.

KUDIRKINĖS NA
RIŲ VAJUS

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja nutarė padaryti vajų, pri
rašymui naujų narių. 'Vajus 
tęsis iki Naujų Metų. Drau- 
gijon įstojimas jauniems vy
rams iki ’25 metų nemokamai, 
nuo 25 iki 45 metų — tik pusė 
įstojimo mokesties.

Tat visus kviečiame ta pro
ga pasinaudoti. Ateikite į su
sirinkimą ir prisirašykite. Su
sirinkimai laikoma kiekvieno 
mėnesio pirmą ketvirtadienį 
Lietuvių salėje nuo 7:30 vai.

Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi- 
nė Draugija yra viena iš ge
riausių draugijų, joje gali pri
klausyti skirtingų pažiūrų Lie-' 
tuviai, nėra jokio suvaržymo. 
Be to, mėnesinė mokestis yra 
labai pigi: tik 30 centų mėne
siui. Taigi kiekvienam Verta 
prigulėti prie šios draugijos.

DIDELIS METINIS 
PIKNIKAS

Dar turiu priminti kad Dr. 
Vinco Kudirkos Draugija yra 
užsibrėžus sukelti pinigų pa
statymui Dr. Vinco Kudirkos 
paminklo Lietuvių Darželyje.

šį sekmadienį, Rugp. 15 d., 
įvyksta metinis Draugijos pik
nikas, Mačiutos darže, prie 
Green road. Visas šio pikniko 
pelnas yra skiriamas pastaty
mui to paminklo, šiame pikni
ke bus išleista $50 vertės do
vanų, kurias padovanojo I, Ša
mas Jewelry. Ir šio laimėjimo 
pinigai taip pat skiriami, pa
minklo statymui.

Taigi lai nesiranda nei vie
no Lietuvio ir Lietuvaitės ku
rie nedalyvautų šiame piknike. 
Kiekvienas dalyvaujantis pa- 
remsite tą prakilnų darbą — 
pagelbėsit pastatyti Dr. Vinco 
Kudirkos paminklą Darželyje.

Nut, rast. I. Šamas.

lt. f'

INJURED

Miss Jean Lutkus, pretty blonde 
employee of Woolworth’s Five and 
Ten, slipped and injured herself 
Tuesday while at work. Examined 
by Dr. Kazlauskas, Miss Lutkus is 
reported to have a fractured knee 
and is now relaxing in the Poly- 
clinic Hospital, locstted at East 
65th and Carnegie.

LITHUANIAN DAY AT THE 
EXPO

This year, Lithuanian Day at the 
Great Lakęs Exposition took place 
on August the 8th. The half hour 
program was held on the open 
stage located in the Streets of the 
World. The St. George’s Choir ren- 
dered six songs and danced three 
of the native Lithuanian dances.

Rev. Vilkutaitis was the master 
of ceremonies. The choir was un
der the direction of Vincent Gre
cius, Sr. The accompanist vvas his 
daughter, Miss Regina. A good 
sized crowd of Lithuanians and oth
er nationalities witnessed the col- 
orful Lithuanian Day festivity and 
a perfect day with favorable wea- 
ther conditions provided a 100 per 
cent show.

Sports F 1 a s h
G O L F —

John Goodman, a Lithuanian from 
Omaha, Neb., former National Open 
Golf Champion vvill try to annex 
the National Amateur Golf Cham- 
pionship this month. Johnny is a 
Lithuanian, as you undoubtedly 
knovv.

BASEBALL —
A line up of Lithuanians in or- 

ganized Baseball tlhroughout the 
country. Johnny Broaca of Nevv 
York Yankees has left thė team in 
Cleveland and hasn’t been heard 
from since. Johnny vvas suffering 
from a sorc arm all season, perhaps 
he’s out resting, hoping to get in 
shape again.

Here’s a list of other players in 
various cities —
Dickshot, Pittsburgh — Tamulis, 
Newark — Malinosky, Rochester — 
Naktenas, Albany — Krakauskas, 
Trenton — Kadis, Durhan — Pū
kas, Ogdensburg — Jurges, Chica
go — Dugas, Montreal — Mustai- 
kes, Hazleton — Boken, St. Paul 
— Gruzdis, Asheville — Gudaitis, 
Ogdensbury.

The Lithuanian All Star 'Basket- 
all Team of Cleveland are good 
players, būt showed more action 
at the bar, and I heard from a good 
source that they train on beer.

King of Swat.

PARSIDUODA ALINĖ
Lietuviams patogi vieta 

antrašu 
4814 Superior Ave.

Kreipkitės tuoj. (34)

W I S H E S

I wish I had a thousand tongues 
To sing my lady’s praise;
I wish I had a thousand eyes
To see her vvinning vvay s;
I wish I had a thousand banks, 
With all their legal tender —
A thousand banks that I might 

buy
Rich presents for to send her;
I vvish I had a thousand hearts 
To squander love upon her;
And I wish I had a thousand 

swords
To kili the man vvho vvon her.

— V. J. B.

PARSIDUODA NAMAS
Ant Yale ave. 10402 — 7 

kambariai, 4 miegamieji, dvi
gubas garadžius; kaina $5300. 
Susitarimui telefonuokit 

SKyline 6409W.

PARSIDUODA

Geležinių Daiktų Krautuvė 
gerai išdirbtas biznis, užlaiko 
visokias reikmenis ir maliavas. 
Gera proga tam kas nori to
kio biznio. (34)

Telefonuokit 
SHadyside 1737-J

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS

Lietuviškoje ukeje, pavienis, 
mokantis darbą. (35)

Kreipkitės “Dirvos” Adm. 
ENdicott 4486

PARSIDUODA 
WINE TAVERN 

Lietuvių apgyventa vieta 
6601 Wade Park Ave. 
Gera Proga Lietuviui

B Y
SUPER SNOOPER

DURING the past fevv months 
there has been something of a statė 
of inąuiry in the minds of many 
friends of Akron as to vvhat has 
happened to the Rubbertovvn Gang. 
Most anytime or any place that 
you meet them immediately con- 
front you vvith “Whats happened 
to Akron? Hovv’s so and so get- 
ting along ? What’s so and so do
ing?’* To ansvver these questions 
fully is quite futile, since much 
has happened. To answer them in 
one short column is likewise out of 
the question, for there are so many 
people concerned and accordingly so 
many d-fferent ansvvers are neces
sary. Hovvever, I will attempt dur
ing the coming few weeks and per
haps months give you a brief pic- 
ture of come of your Akron friends 
as they are today. Thus as the 
weeks go by and the pieture be- 
comes more complete maybe you 
vvill thus be enabled to draw your 
own conclusions and answer the 
question, “What’s happened to Ak
ron?” — yourself.

TRUE RUBBERTOVVN ROMANCE
One evening a little more than 

a year ago a tall, blonde haired 
young man went to the Summit 
Beach Park Dance Hall, in Ak- 
ron’s Million Dollar Playground. He 
had been there before, quite often 
in fact, so that his presence there 
that evening was really of no sig- 
nifieance at the time. However, as 
the orchestra ivas slowly playing 
a soft moonlight vvaltz, he chanced 
to see a young lady, tall lovely 
looking seated by herself complete- 
ly entranced by the music. He

vvalked up to her, introduced him- 
self as most any gentleman vvould, 
sat down beside her and a conver- 
sation ensued. When the next num
ber started they vvere both out 
dancing together. As the evening 
wore on they not only danced once 
or tvvice būt Severai times. In 
fact, by the time for parting had 
come the young lady had given 
consent to the young man to take 
her home.

The next evening the young man 
vvas up to the home of the young 
lady. The follovving vveek they 
vvere again seen dancing together. 
In fact, that night, on parting, 
they even kissed each other. This 
all happened more than a year ago. 
Today the šame tvvo people are 
štili together. Hovvever, their re- 
lationship has beeome much eloser 
than ever before. Novv they are 
no longer just a couple of, boy and 
giri, dancing together, romancing 
together, as youth generally does, 
būt they are novv husband and vvife. 
The husband is Mr. Francis David 
Mickunas and the vvife is Miss 
Marie Singer, vvho just tvvo vveeks 
ago vvere joinęd together in the 
holy bands of matrimbny.

I met them the other day, just 
after they had returned from their 
honeymoon, and believe you me 
their faces vvere just beaming vvith 
ecstacy. What’s happened to the 
Akron gang, you’ve asked? There’s 
exhibit one. Crovvds, hilarity, par
ties no longer possess the tang they 
once had for “Slim”. He has now 
found a nevv joy — one vvhich you 
cannot understand until you have 
found it for yourself. Novv, he 
finds joy in just sitting around at 
home, his ovvn home vvith a charm- 
ing vvife for company.

Paskutine Proga!
Didelis Išpardavimas
VASARINIU DALYKU

Šiaudinės Skrybėlės 
dabar 97c

VYRŲ 25c gražios kojinės
3 poros 50c

VYRŲ Vilnonės Plaukinio 
Kelnaitės 97c

VYRŲ Apatinės Kelnaitės 
arba Marškiniai 24c

VYRŲ Broadcloth stiprus
Marškiniai 79c

VYRŲ Union Siutai 59c
PUIKUS šilkiniai

Kaklaraiščiai 29c

Vasarinės Kelnės $1.19
ir aukščiau 

šimtai kitų puikių dalykų 
už labai žemas kainas

Nepraleiskit progos!

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

APLANKYKIT

PASAULIO GATVĖSE
(STREETS OF THE WORLD)

LIETUVIŠKOJE UŽEIGOJE GAUSIT IŠSIGĖRIMŲ, 
LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ, SALDAINIŲ, ir tt.

Pastaba vietiniams: Smagiausia laikas praleisti Pasau
lio Gatvėse vakarais — kur sueina visų tautų žmonės, 

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS. Juozas Blaškevičius
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