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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUTINKA KEISTI DAR
BO AKTĄ

Hyde Purk, N. Y.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green sako jog 
Prez. Roosevelt sutinka 
daryti • nekurias permainas 
Darbo Santikių Akte. Tas 
Aktas pravestas greitomis 
ir nevisai tvarkus, taigi ‘ 
dabar pradedama numaty-: 
ti trukumai, kurie reika
lauja taisymų.

Gali būti sekantis Kon
greso posėdis padarys rei-. 
kalingas pamainas.

PABAIGĖ STREIKUO
TI. Lenkijoje, 3,000 ang
liakasių buvo apšaukę ba
davimo streiką, protestui 
prieš algų mažinimą, ta
čiau po 48 valandų streiką 
atšaukė.

Audėjai prieš C10. Pro- 
vidence, R. I. — Audėjų; 
unija pradėjo nepakęsti at-l 
kuklaus CIO vadų užsime-l 
timo jiems diktuoti, todėl; 
atlaikė specialę konferen-' 
ciją, kurioje nutarė atsi-| 
laisvinti nuo jiems prisime-| 
tusių vadų.

Pakėlė algas. Munising, 
Mich. — Piqua Bunsing 
medžio apdirbimo kompa
nija buvo numažinus dar
bininkams mokestį, bet da
bar pradėjo smarkiau dir
bti ir algas padidino.

Svarsto Audėjų Darbo 
Valandas. Washington. — 
Algų-Valandų administra
torius pradėjo tyrinėti au
dimo industrijos darbo va
landų ir mokesčių stovį, 
kad galėtų nustatyti mini- 
mum mokestį ir maksimum 
valandas.

Audimo industrijoje dir
ba apie 600,000.

AUTOMOBILIŲ GAMY
BA DIDĖJA. Iš Detroito 
praneša kad automobilių 
ir trokų dirbtuvėse. preitą 
savaitę pagaminta ~
vienetų, prieš 13,790 savai
tė pirmiau. Pernai bet gi 
tą pat savaitę buvo paga
minta 93,339 vienetų.

San Francisco, Cal., tę
siasi prekių sandėlių dar
bininkų streikai. Ten dar
bininkų eilėse maišosi ko
munistai, kurie pablogina 
visą padėti.

Turės Priimti Atgal. De- 
troit, Mich. — Fordo auto
mobilių kompanija turės 
priimti į darbą 400 darbi
ninkų, pavarytų už strei- 
kavimą Long Beach, Cal. 
Šitą nuosprendi išnešė val
džios Darbo Santikių tary
ba.

23,940

110 UŽMUŠTA. Madras, 
Indija. — Traukinio nelai
mėje 110 žmonių užmušta 
ir 117 sužeista. Traukinis 
nuvirto nuo bėgių ir nusi
rito nuo kranto.

NUSIŽUDĖ. San Fran- 
cisco. — Čia nusižudė bu
vęs barzdaskutis, Corvi, 56 
m., kuris prieš kelis metus 
tapo milijonierium, 
nusibodę gyventi.

Jam

Prancūzija ftaujų Streikų 
Išvakareje

Paryžius, Rugp. 21. — 
Prancūzijos premjeras Da- 
ladier paskelbė visai šaliai 
kad turės būti panaikinta. 
40 valandų darbo savaitė, 
jei norima sustiprinti ša
lies apsaugą, sutartis su ki
tomis valstybėmis, ir fran
ko smukimą.

Daladier, krašto apsau
gos ministeris ir premje
ras, paėmė šalį vadovauti 
po to kai susmuko socialis
to Blumo antra “liaudies 
fronto” vyriausybė.

Kairieji, paėmę šalį val
dyti, nieko neatsiekę turė
jo užleisti valdžios vadovy
bę dešinesniam žmogui.

Daladier paimdamas val
džios vadovybę pareikala
vo duoti jam keletą mėne
sių tvarkyti šalies reikalus 
pusiau diktatorišku budu. 
Jam tas leidimas suteikta 
ir jis jį turės iki sekančio 
seimo susirinkimo.

Iš valdžios rezignavo du 
ministeriai, viešų darbų ir 
darbo, protestuodami prieš 
premjero pasikėsinimą pa
naikinti 40 valandų darbo 
savaitės įstatymą.

Marseilles uoste strei
kuoja 7,000 laivų krovėjų, 
prieš kuriuos Daladier pa
siuntė kolonistų kariuome
nę.

Visoje šalyje vėl kyla 
streikų audra, kokia pora 
metų atgal buvo suparali- 
žiavus visą industriją ir ko
merciją.

Komunistai ir socialistai, 
kaltindami premjerą nusi
leidimu kapitalistams, ku
rie nori atmesti 40 valan
dų savaitę, grasina darbi
ninkų streikais.

Vokiečiai dirba 60 valan
dų savo ginklų dirbtuvėse, 
todėl, Daladier sako, Pran- 

cuzai turi dirbti nors 48 
valandas jei nori atsilaiky
ti ginklavimo lenktynėse.

JAPONAI LAIMI 
NIJOJE

KI-

šanghai, Rugp. 24 d. — 
Dikčiai sustiprinta Japonų 
kariuomenė prasimušė pro 
rytinius vartus strategiško 
miesto Juičang, savo žygy
je link Hankow. Japonai 
skelbia naikiną Kinus gy
nėjus tame mieste ir apsu
pa iš kitos pusės Kinų ka
reiviams pabėgimą iš ten.

Taip pat skelbia kad Ja
ponai prisiartino prie kito 
Kinų miesto Yangtze upės 
srityje, kuri taip pat apsu
pa/

Kinai praneša kad orga
nizuoja nlilijoną kareivių 
ir 200,000 civilinių apgyni
mui nuo Japonų puolimo 
laikinos sostinės Hankow.

Japonų kariuomenės lai
komos apie 110 mylių atstu 
nuo to miesto jau mėnuo 
laiko.

SUSITAIKĖ SU FAŠIS
TAIS

Roma. — Italijos fašistų 
partija susitaikė su Italijos 

i katalikų akcijos draugija, 
kurios iki šiol varžėsi už 

I veikimą. Katalikų akci jos ; 
draugija dirbs po vyskupų 
globa savo tikybiniais rei
kalais, bet neturės teisės 
kištis į politiką.

LENKAI Danzigo 
ritorijoje pradėjo 
Vokiečių nazių tokį

teri- 
jausti 
spau-, 

dimą jog ėmė šauktis pa
galbos. Nori kad Lenkija 
atsiųstų savo kariuomenės 
pagelbėti jiems nuo Vokie
čių apsiginti....

SUKILĖLIAI VĖL AT
SIGRIEBĖ, PLIEKIA 

KAIRIUOSIUS

Hendaye, Rugp. 24. — 
Po Įvairių mažesnių ir di
desnių nepasisekimų, ku
riuose kairieji sukilėlius 
buvo apmušę, Gen. Franco 
sutraukė prie Ebro upės 
80,000 savo kareivių ir di
deliu smogimu privertė lo- 
jalistus trauktis visu tuo 
frontu.

Franco kariuomenės ne
ša didelius nuostolius už 
kiekvieną vėl atimamą iš 
kairiųjų žemės pėdą, ta
čiau žygiuoja pirmyn.

Kairiųjų vyriausybė pri- 
pažysta sukilėliams laimė
jimus prie Ebro ir prie 
Tagus upės, rytų ir vaka
rų frontuose.

Prie Tagus, sukilėliai at
ėmė iš kairiųjų 309 ketvir
tainių mylių žemės plotą 
per tris dienas.

Sukilėliai pradėjo kairių
jų puolimus Rugp. 19 ir 20. 
Tame mūšyje 5,000 kairių
jų kareivių paimta nelais
vėn ir tūkstančiai išmušta 
ir sužeista.

Gen. Franco lėktuvai vis 
pakartoja bombardavimus 
kairiųjų miestų.

14 ŽUVO. Italijoje, lėk- 
j tuvui skrendant per kalnus 
ir nukritus, užmušta 14 ke
leivių. Ši oro nelaimė yra 
ketvirta šių metų bėgiu 
Italijoje, kuriose žuvo keli 

| desėtkai žmonių.
Nuteistas. Mandan, N. 

Dak. — Pastorius Janssen, 
51 metų, nuteistas visam 
amžiui kalėti už nužudy
mą savo 16 metų tarnaitės, 
su kuria jis sudegino ir sa
vo kleboniją.

rumųjų rungiymų uzoaigiuvos tvienoniKKio mpoorome. įvai
rėję: laimingas nugalėtojas dėkoja savo žirgui — 3 art. pul
ko Ltn. Ščepavičius, laimėjęs artilerijos karininkų švarumo 
kategorijos jojinį su žirgu Periąs. Dešinėje, viršuje: daili 
kliūties Įveikimo akimirka; apačioje: laiko kategorijos kari
ninkų jojimo nugalėtojai.

SI SU RUSAIS
LENKAI PATAIKAU-Į JAPONAI VIS TĄSO- 

JA NAZIAMS____
Paryžius. — Lenkijos už

sienių reikalų ministeris 
Pulk. Josef Beck labai pa
taikauja ir pasitarnauja 
Naziams. Jis atviriau ir 
drąsiau išeina prieš Pran
cūzijos pastangas palaiky
ti Europoje ramybę. Pas
taromis dienomis Čekoslo
vakija pirko Rusijoje apie 
30 lėktuvų. Rumanija su
tiko leisti tuos lėktuvus 
pervežti per savo žemes į 
Čekoslovakiją. Bet Beck 
užprotestavo R u m a n ijos 
vyriausybei, argumentuo
damas kad tas priešinga 
esančiai Lenkijos-Rumani- 
jos sutarčiai.

Beck matyt tai darė 
ragintas Hitlerio, nes 
koslovakija ginkluojasi 
sigynimui nuo nazių.

pa-
Če- 
ap-

28 ŽUVO ORO NELAI
MĖJE. Tokio, Japonija — 
Ore susimušė du lėktuvai, 
žuvo visi lakūnai, ir lėktu
vai kritę ant dirbtuvės su
darė sprogimą, nuo ko žu
vo keli darbininkai ir 130 
kitų sužeista.

Oro nelaimės. Prancū
zijoje šiose dienose ore su
simušė du kariški lėktuvai. 
Žuvo šeši

Berline, lėktuvas nukri
to miesto viduryje, Į vais
tinės langą, užmušta penki.

Buffalo, N. Y., Rugp. 23 
d. užsimušė orlaiviu gar
sus lakūnas Hawks su ki
tu vyru.

vyrai.

Trys užmušta. New 
Yorke, Rugp. 22 d. požemi
nių tramvajų susimušime 
užmušta trys žmonės, 50 
kitų sužeista.

maža 
mušiu

Tokio, Rugp. 22. — Ja- 
ponų-Rusų ginčas už Sibi- 
ro-Mančukuo sieną ----- 
ką apšvelnėjo nuo 
paliaubų Rugp. 11.

Japonai pasiuntė Mask
vai jau du protestu prieš 
Sovietų elgesį: sako Rusų 
lėktuvai nuolat skrenda i 
Japonų pusę toje ginčija
moje teritorijoje. Prie to 
Rusai išvijo Japonų konsu
lus iš dviejų Tolimų Rytų 
miestų.

Tokio laikraščiai skelbia 
buk Sovietai padidino savo 
teikiamą pagalbą Kinų vy
riausiam karo vadui Gen. 
Kai Šek.

HITLERIS VILIOJA 
VENGRIJĄ

Berlinas. — Vokietijoje 
apsilankė Vengrijos val
džios vadas, Horthy, kurį 
Hitleris iškilmingai pri
ėmė, apvežtojo visur, rodė 
žemės ir jurų galybę, ir pa
žadėjo neliečiamybę. Prieš 
karą Austrija ir Vengrija 
buvo viena valstybė. Pasi
grobęs Austriją, Vengrams 
Hitleris kraipo katino usus 
ir nori atitraukti juos nuo 
mažosios sąjungos, kurią 
sudaro Rumanija, Čekoslo
vakija ir Jugoslavija.

PREZ. ROOSEVELT, 
pereitą savaitę apsilankęs 
Kanadoje, pasakė kalbą, 
kurioje davė Kanadai pa
žadėjimą pagalbos jeigu 
ją kuri svetima valstybė 
užpultų.

MIRŠTA VIDURIŲ LI
GA. Owosso, Mich. — Čia 
ėmė siausti vidurių liga, 
nuo kurios jau mirė septy
ni asmenys.

3-ti Metai (23rd Year)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIO

MINISTRŲ Taryba pabaigė 
svarstyti Tautinės Kultūros ir 
Informacijos Įstaigos įstatymą. 
Tos Įstaigos tikslas kelti tauti
nę kultūrą ir informuoti visuo
menę tiek viduje, tiek užsie
nyje. Kultūros skyrius apims 
radio, sportą, kultūrines drau
gijas ir kitas kultūrines įstai
gas, o spaudos skyriun pereis 
spaudos priežiūra ir informa
cija. Įstatymas pradės veikti 
nuo Rugsėjo mėnesio pradžios.

•
NUŠOVĖ UOŠVĮ. Alytaus 

vai., Vazorų kaimo Totorių tau
tybės gyventojas .Juozas Bag- 
danavičius sumušė savo žmo
ną, kuri nubėgo pas savo tė
vus. Bagdanavičienė su savo 
tėvu nuvažiavo i Alytų pas gy
dytoją. Bagdanavičius pasi
ėmęs pistoletą ir, dviračiu pa
sivijęs važiuojančius, norėjo 
nušauti savo žmoną. Šūvis 
tačiau kliuvo uošviui ir jj mir
tinai sužeidė.

•
LIETUVA ISTORIKŲ KON

GRESE. Zuriche, Šveicarijoje, 
nuo Rugp. 28 iki Rugsėjo 4 at
sibus aštuntas pasaulinis isto
riku pasaulinis kongresas, da
lyvaus keliasdešimts tautu, ir 
tarp jų bus Lietuvos istorikai.

•
BALTIJOS MINISTRŲ PA

SITARIMAS. Rugsėjo mėne
sio pradžioje Kaune Įvyks Bal
tijos užsienių reikalų ministrų 
konferencija.

•
MASKVOS tarybos pirminin

kas Sidorovas padovanojo vie
šėjusiam Maskvoje Kauno bur
mistrui Merkiui brangią raša
linę su visais reikmenimis. Ra
šalinė ištisas meno kūrinys, 
padaryta iš nefrito akmens.

Kauno burmistras išsiuntė 
Sidorovui oficialų pakvietimą 
atvykti i Kauną.

•
ORO LINIJA. Per Kauną 

eis dar viena oro susisiekimo 
linija, nuo Helsingio, Rygos ir 
Talino, link Karaliaučiaus ir 
Berlino. Ta linija norėta pra
dėti nuo Rugpjūčio 1 dienos.

•
Iš PRANCŪZIJOS į Lietu

vą šią vasarą atvyko vasaros 
poilsio 20 Lietuvių vaikų iš 
Villerupto. Vaikai nuvežti į 
Gelgaudiškį. Užlaikymą jiems 
duoda Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti.

•
MINISTRAS TŪBELIS pra

dėjo eiti savo pareigas žemės 
ūkio ministerijoje. Pradedant 
eiti pareigas, ministerijoj Įvy
ko tarnybinis pasitarimas su 
aukštaisiais ministerijos valdi
ninkais.

•
LIETUVOJE Įvesta kursai 

kaminakrėčiams, kurie prasidė
jo nuo Liepos 25 dienos ir tę
sis penkias savaites. Susira
šė 35 kaminakrėčiai, kurių 22 
iš provincijos, kiti Kauniečiai. 
Neturtingi kaminakrėčiai gau
na Prekyl>os, Pramonės ir 
Amatu Rūmų paramą pragy
venti Kaune.

Taigi Lietuvoje ir kamina
krėčiai taps profesionalai....
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PENNSYLVANIJOJE AMERIKOS
CHORAMS

TRUMPOS
ŽINIOS

BROOKLYN, N. Y.

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

STATYS IŠMATŲ 
DEGINTOJĄ

PENNSYLVANIJOS 
‘LIETUVIŲ ŽINIOS’

LIETUVIŲ MUZIKŲ DRAU
GIJOS PRANEŠIMAS

PITTSBURGH. — Po ilgų 
ginčų ir trukdymų, pagaliau 
Pittsburgho miesto viešų rei
kalų departamentas rekomen
davo statydinti 600 tonų tal
pos visokių išmatų degintojų. 
Tas degintojas kaštuos $521,- 
000. To degintojo operavimas 
metuose atsieis $234,000. Ta
čiau skaičiuojama kad miestui 
šis būdas daug pigiau apsieis 
visokių sąšlavų ir likusių mais
to išmatų sunaikinimui negu 
dabar kaštuoja.

TRYS UŽMUŠTI. Sekma
dienį, Rugp. 21, Pittsburgho 
srityje automobilių nelaimėse 
žuvo trys žmonės, vienas iš jų 
pėkščiasis, o du automobilistai. 
Sužeista aštuoni kiti asmenys.

Šiomis dienomis man pateko 
į rankas mėnesinis žurnalas, 
“Lietuvių žinios”, išleidžiamas 
Harrisburge, P e n n sylvanijos 
sostinėje, žurnalas spausdina
mas multigrafu, bet su skoniu 
apdirbtas, turi ir iliustracijų, 
iš ko matyt kad tą darbą at
lieka labai tame nusimanan
čios rankos.

Nors žurnalas leidžiamas 
Angliška kalba, tačiau vieto
mis įmaišyta ir Lietuviškų ei
lučių ir kaip kur Lietuviškų 
sakinių. įdomu ir tas kad An
gliški straipsniai jame, bet jo 
pavadinimas, viršelyje antraš
tė didelėmis raidėmis sako:

“LIETUVIU ŽINIOS” 
po tais žodžiais telpa Vyties at
vaizdas ir nėra jokio 
paaiškinimo apie tai

NORI PIGESNIO PIENO, žodžiai reiškia.
Pittsburgho srityje pradėta 
bruzdėjimas prieš pieno bran
gumą : dabar parduodamas 13 
centų kvorta pienas neduoda 
galimybės visiems žmonėms 
pirkti pieno tiek kiek reikalin
ga.

repertuaro na-
Tų 

yra trys serijos, išviso 
60 rinktinių Lietuviškų 

mišriam (daugiausia) 
ir moterų chorams.

• BOSTON, Mass. — Minint 
“American Bar Association” 

(Amerikos Advokatų Sąjun
gos) sukaktuves, surengimui 
iškilmių yra išrinktas komite
tas, į kurį ineina ir žinomas 
Lietuvis advokatas, A. A. šal
na.

i
Angliško 
ką tiedu i

puslapyje

Val- 
glo- 

ligo-

Valstija Neturi Pinigų 
Išlaikymui Bepročių 

Ligoninių
HARRISBURG, Pa. — 

stija turi perimti į savo 
bų 13 valstijos bepročių
ninių, bet finansiniai trukumai 
tai trukdo.

Valstijai tų ligoninių globo
jimas kaštuotu į metus po 7 
milijonus dolarių. Tačiau nei 
miestai nei apskričiai nenori 
ant savęs tų naštą turėti, nes 
bepročių globojimas priklauso 
valstijai.

KALINIŲ RIAUŠĖS. PHI
LADELPHIA. Pa. — Per ke
lias dienas laikęsi bado streiko 
keli Philadelphijos apskrities 
kaliniai, priėjo prie riaušių su 
kalėjimo viršininkais. Keturi 
iš jų riaušėse žuvo. Riaušių 
ir tų kalinių mirties priežastis 
trinėjama.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS. Phi
ladelphia, Pa. — Delaware upės 
slėnyje buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas, kuris Rugp. 22 d. 
sukratė trejatų valstijų šioje 
rytinėje Amerikos dalyje.

Drebėjimas atsitiko vidur
naktį, keletu atvejų, ir 
kartojo iki ryto.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias 

geriausias Lietuvfų 1
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.
• VIENYBĖ nagrinėja Ameri- 

rikos Lietuvių gyvenimų, kul
tūrą, mokslų, gina tautinius 
reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuvių jaunuo
lių gyvenimų (tam leidžia An
gliška kalba puslapį), nagrinė
ja moterų reikalus ir gyveni
mą. Plačiai rašo apie Ameri
kos Lietuvių kolonijų veikimų. 
Suteikia žinių iš Lietuvos ir 
daug apie Lietuva rašo. Spren
džia politikos 
klausimus ir 
sias pasaulines 
kslais.
• VIENYBĖS

tytojai, pasinaudodami leng
vata, prašomi savo giminėms 
ir pažystamiems Vilniaus kraš
te gyvenantiems užsakyti Vie
nybę tik padengiant pašto per
siuntimo išlaidas — 2 dolarių 
metams.

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75.

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ir kulturinius 
patiekia vėliau- 
žinias su pavei-

dienraščio skai

pasi- 
John

Viduje , pirmame 
telpa tautinės giesmės, “Ame 
rica” ir “Lietuva Tėvyne Mu
sų”. Viduje to žurnalo užeina
ma kaip kas Lietuviškai, o vie 
nas puslapis užpildytas Lietu 
viškomis populiariškomis 
nomis.

Redaktoriais to žurnalo 
rašo: A. Ą. Bagdanski,
Moskus Jr., ir Joseph Matula- 
vich. Tarybos nariai: A. A. 
Yanoshat ir Dr. A. J. Valibus. 
Šiedu pastarieji yra dabarti
niai Pennsylvanijos valstijos 
lėgislaturos nariai.

Su vienu iš čia paminėtų re
daktorių, A. A. Bagdanskiu, 
man teko susipažinti Scranto- 
ne, laike SLA. seimo. Jis tu
ri valstijos valdiškų tarnybų, o 
kadangi žurnalas 
Perna sostinėje, 
kad ir kiti 
kokias nors

žurnalas 
kaip toliau 
yra leidžiamas Pennsylvanijos 
Lietuvių veikiančių 
politikoje.
Lietuvybės 
nors jie tik Angliška kalba mo
ka pasireikšti, bet dvasia Lie
tuviška.

Štai kelios mintys iš jų įžan
ginio straipsnio (rašytas Ang
liškai), iš ko paaiški kad žur
nalas eira jau ne pirmas mė
nuo :

“Sulaukusios p r i b renduslo 
amžiaus aštuoniolikos 
siu, Lietuvių žinios, po pusėti
nai audringos jaunystės perpil-

leidžiamas 
reikia spėti 

du redaktoriai turi 
valdiškas tarnybas. 
“Lietuviu žinios”, 
įsiskaičius patiri,

>s 
Amerikos 

Tai yra būdas jų 
pasireiškimo, —

Lietuvių Muzikų Daugijos 
Valdyba, Kaune, norėdama pa
remti Amerikos ir kitus užsie
nio Lietuvių chorus, nutarė 
duoti jiems draugijos išleistas 
dainų švenčių
tas, partitūras ir partijas, 
ratų 
apie 
dainų 
vyrų

Chorai kurie nori gauti na
tas prašomi:

a. įsiregistruoti Lietuvių Mu
zikų Draugijoje, Kaunas, Lai
svės ai. 21, pranešant: choro

Į pavadinimą, chorvedžio vardą 
ir pavardę, adresą kuriuo rei
kia siųsti natas; choro sudėtį 
atskirais balsais ir bendrą dai
nininkų skaičių.

b. Atsiųsti, jei galima, cho
ro fotografiją ir veiklos apra
šymą.

c. Atsiųsti po 1 dolarį arba 
5 litus už kiekvienų natų seri
ją, t. y. už visas tris serijas 3 
dolerius arba 15 litų, persiun
timo išlaidoms.

Kiekvienas choras gauna po 
vienų partitūrų ir atitinkamų 
skaičių partijų. Tos natos 
šiai) nėra pardavinėjamos.

šituo budu Lietuvių Muzikų 
Lraugija duoda progų užsienio 
Lietuvių* chorams apsirūpinti 
gerų Lietuviškų dainų nato
mis. Dainuojant chorams iš 
tų natų nesunku butų Ameri
koje nustatyti bendrų repertu
arų ir surengti dideles Lietu
vių dainų šventes, taip pat at
vykstu į Lietuvų chorai galėtų 
dalyvauti Lietuvos dainų šven
tėse visame programe.

Taip pat pageidaujama kad 
užsienio Lietuvių chorų vedė- 
jri ryšiams su Lietuvių Muzi
kų Draugija ir su Lietuvos mu
zikos gyvenimu palaikyti skai
tytų draugijos organų “Muzi
kos Barai”. “Muzikos Barai” 
užsienyje atsieina tiek pat kiek 
ir Lietuvoje, būtent metams 5 
litai, arba 1 dolaris. “Muzikos 
Barų” adresas: Kaunas, Lais
vės ai. 21.

Lietuvių Muzikų Draugijos 
Valdyba

N. Martinonis, pirm.
A. Budriunas, sekr.

I

• CHICAGO, 111. — Chicagos 
Lietuvaitė, Sally Aleksiunai- 

tė, likosi vieniems metams 
Kaune studijuoti Vytauto Di
džiojo Universitete.

—šiomis dienomis, Chicagoj 
vykstant golfo turnyrui, daly
vavo ir vienas Lietuvis, Jonas 
Ginkus, kuris laimėjo Chica
gos golfo čampionatų!

—Pranas Klupšas,. Bridge- 
porto jaunuolis, 13 metų am
žiaus, Rugp. 11 d. baigė pra
džios mokyklą, imdamas vasa
rinius kursus.

—Šiomis dienomis savo ofi- į 
sų atidarė naujas daktaras Lie-1 
tuvis W. J. Kirstuk, kuris sa-1 
vo praktiką patobulino Mercy 
ligoninės ir Cook apskrities li
goninės klinikose ir vienus me
tus išbuvęs internu Elizabeth 
ligoninėje.

Amerikos Liet. Meni
ninkų Draugija

BROOKLYN, N. Y. — Lie
pos 10 d., įvyko svarbus muzi
kos menininkų susirinkimas. 
Nebūdami patenkinti dabarti
ne muzikos ir menininkų padė
timi tarp Lietuvių Amerikoje 
ir suprasdami kad užlaikymas 
to meno priklauso menininkų 
rankose, šio susirinkimo daly
viai vienbalsiai nutarė imtis 
tinkamų žygių kad patobuli
nus' menininkų stovį ir kartu 
auklėjimo būdą ir stiprybę Lie
tuvių tautos kultūros tarp Lie
tuvių Amerikoje. Taryba bu
vo paskirta ir valdyba išrinkta 
rūpintis 
Star.co, 
dinaitis, 
ižd.; K.

• HARTFORI). Conn. — Rug
sėjo 24 d. Čia ruošiamas A- 

merikos Lietuvių Legijonierių 
seimas.

• RAGINE, Wis. — Rugpjūčio
14 d., Rivervievv parke Wis- 

consino Lietuviai ruošia Prof. 
Alfredui Senn išleistuvių ir pa
gerbimo banketų.

• BROOKLYN, N. Y. Rugpjū
čio 14 d. Klasčiaus parke, 

Maspethe, įvyko dienraščio 
Vienybės piknikas, kuriame be 
kitų įvairumų buvo ir 1938 
“Miss Vienybės” rinkimai. Ta 
garbė atiteko p-lei Vandai Pak- 
nytei iš New Jersey.

—Pranas Bajoras, žinomas 
veikėjas ir Tėvynės redakcijos 
narys, su žmona leidžia atosto
gas Maine Valstijoje.

mėne- HARTFORD, Conn

• CHICAGO, III. — Rugp. 22 
d. tūkstantinės minios Lietu

vių dalyvavo laidotuvėse Kun. 
Prano Vaitukaičio. 
Lietuvių 
nėse su 
Dalyvavo 
miestų.

Palaidotas
Šv. Kazimiero kapi- 
didelėmis iškilmėmis, 

kunigų iš tolimų

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

i’ pasi- dytos bandymų kilimais ir puo
limais, vėl atnaujina savo kru- 
cijatų už geresnę ‘Lietuvių re
prezentaciją ir pripažinimų’.

“Sustiprinti ir pastūmėti sa
vo praeitimi, įvairiais patyri
mais, ‘Lietuvių žinių’ redakto- 

jr riai praneša apie keletą svar- 
laikraš-' bių pamainų sekančių metų iš

leidime. Pradedant šia laida, 
žurnalas bus leidžiamas regu
liariai penkioliktų kiekvieno 
mėnesio. Toliau, vietoje apsi
riboti save tik Lackavvanna ap
skrityje, kur jis prasidėjo, šis 
leidinis skaitysis save laisvu 
organu Amerikos Lietuvių vi
soje Pennsylvanijoje, ypatin
gai, o Suvienytų Valstijų ben
drai. Su tomis pamainomis ir 
Įsigijimu naujų mašinų, žurna
las prižada būti įdomesnis ir 
patraukiantesnis negu buvo.”.

Suprantant jo tikslų ir per- 
matart reikalą, reikia tik pa
linkėti kad tas žurnalas pasek
mingai gyvuotų.

Ohio Lietuvis.

• SURINKTOS ŽINIOS
>do kad Suv. Valstins*' 

moto nuodingos gyvatės i 
la apie 300 žmonių, bet kelis 
nykius daugiau įkanda ir 
kiems apie kuriuos žinių 
gaunama.

roi
» pa

kas 
įkan-

to-
ne-

• ANT KIEKVIENOS 
lios Amerikoje esamų kelių iš
eina po aštuonis vartojamus 
automobilius.

my-

I’JLMININKO J. JUNUŠKE- 
VICIAUS LAIŠKAS Iš 

LIETUVOS
Gerai žinomas visiems Ame

rikos Lietuviams filmininkas 
J. Januškevičius Jr. rašo kad 
jam šymet Lietuvoje pavyko 
labai gerai filmavimas. Sako, 
išvažinėjau visą Lietuvų sker
sai ir išilgai filmuodamas.

Dalyvavau visose iškilmėse 
ir jas nufilmavau spalvuotoje 
filrroje. Aplankiau Lietuvos 
sostinę Vilnių, ir nufilmavau 
žymesnes jo vietas.

Filmavau Rambyno kalne 
Joninių iškilmes, čia buvo su- 

I važiavę iš visos Lietuvos kam
pų svečia', daug aukštų valdi
ninkų, kariuomenės ir jauni
mo. Dalyvavo Mažosios Lietu
vos patriarkas M. Jankus ir ki
ti.

Filmavau Klaipėdos kraštų 
ir tarptautinę regata Klaipėdo
je ir Nidoje. Tautinę Olimpi- 
jadų Kaune, ir skautų stovy k-1 
lą Aukš. Panemunėje. Pavasa
ri cinkų kongresų Kaune ir jo 
iškilmes. Amerikos ir Lietu
ves sportininkus.

Šiais metais pagaminau Lie
tuvoje nepaprasta, didelę, gra
žią ir įdomią Lietuvos filmą, 
pavadintą “20 Metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktuvių 
Flma”. 
zduoja 
«engą 
Filmo s 
filmą 
šviesi.

Taigi šį metą Amerikos Lie-

!

ši nauja filmą atvai- 
Lietuvos 20 metų pa- 

ir kulturinį gyvenimų, 
turinys visiškai naujas, 
spalvuota, garsinė ir

I

• READING, Pa. — Kun. A.
Bublys, MIC., bažnyčioj lai

ke pamaldų nualpo ir be žado 
nuvežtas į ligoninę. Ligoninė
je pradėjo taisytis.

• BROOKLYN, N. Y. — Pen
kios Lietuvaitės vienuolės, 

Seserys Pranciškietės, iš Pitts
burgho Lietuvaičių vienuolijos, 
iškeliavo į Brazilijos Lietuvių 
kolonijas mokytojauti Lietuvių 
parapijose.

tais dalykais: Francis 
pirmininkas; R. Kur- 
sekr., Viola Tamkiutė, 
R. Hoffmanas ir St.

Kažemekas, tarybos nariai.
Tapo nutarta veikti šiuo 

vardu: Amerikos Lietuvių Mu- 
| zikos Menininkų Draugija.

Būdami bendrai susidomėję 
muzikos meno reikalais ir bū
dami įnagininkai šį menų auk
lėti tarp Lietuvių Amerikoje, 
taryba pripažino teisę ir reika
lą visiems menininkams tver
ti draugiją siekimui žemiau pa- 
žyn ėtų tikslų:

TIKSLAI
1. Užtikrinti visiems meni

ninkams kad muzikos menas ir 
jos kultūra vystysis laisvai ir i 
be pašalinių įtakų; ir užtik
rinti menininkams teisę reika
lauti atlyginimo už pastangas.

2. Kad šios draugijos nariai 
vienas kitam galėtų suteikti 
paramą naudingais patarimais; 
paremti vienas kito muzikalius, 
siekinius; surasti galimybes 
per pasikalbėjimus ir kitokiais 
budais pakelti muzikos pavyz
dines taisykles; auklėti šiam I 
menui tikrą įvertinimą; papuo
šti kulturinį stovį tarp Ame
rikos Lietuvių.

3. Kad ši draugija būtybės j 
keliu ir sąryšiais bus nesro- 
viška, politiniais ar tikybiniais1 
atžvilgiais, bet pripažins nario 
tęsę priklausyti prie bent ko
kios srovės, politinės ar tikybi
nės. Muzika, jei ne laisva, ne
gali būti menas'!

Turėti sąryšius su panašio
mis svetimtaučių draugijomis, 
tikslu platinti Lietuvių tautos 
muziką ir tarp jų.

TOLESNIS VEIKIMAS. šiai 
tarybai muzikos menas yra to
kios svarbios reikšmes ir daly
kai dabar stovi taip kad net ir 
atostogų metu netirgėjom su
sirinkti Liepos 31 d. šiame 
susirinkime turėjome garbės 
priimti į draugiją sekančius 
naujus narius: Valentinų 
kienę, Aldona Liutkiutę, 
tanų Raišį ir Aleksandra 
siliauską.

Kviečiame visus 
zikos menininkus,

tuviai ir vėl turės puikia pro
gų pamatyti Lietuvų natura- 
liškose spalvose filmoje, kaip 
ji iš tikro gamtos atžvilgio at
rodo. Maršrutas jau rengia
mas dėl tų filmų rodymo, todėl 
visos draugijos, parapijos, klu
bai ir kuopos, norėdami suren
gti filmų vakarų, neatidėlio
jant kreipkitės šiuo adresu: 
J. Janush, Jr., 50 Gillette St., 
W. Hartford, Conn. .Juozas.

PUPLIAUSKAS Antanas, 
metų, užmuštas automobilio i 
einant skersai gatvę Liepos 
15 d., East St. Louis, III.

SVETOKAS Kasparas, 58 me
tų, mirė Liepos 24, Brook
lyn, N. Y. — Kalvių parap., 
Vilunių kaimo.

SADAUSKAS Antanas, 
amžiaus, 
Chicagoje. 
Baisogalos 
Amerikoje 
tus.

JASKUNAS 
žis, mirė Liepos 31 
cagoje. — Panevėžio apskr., 
Ramygalos par., Jotainių k. 
Amerikoj išgyveno 35 me
tus.

KASPUTIENĖ Barbora (Bui- 
vydaitė), pusamžė, mirė 31 
Liepos, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Girdiškių parap., 
Tajeinų k. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

SPAITIENĖ Taudazija (Bani- 
taitė), mirė Liepos 29 d., 
Willow Springs, III. — Pane
vėžio ap., Pumpėnų v., Gud- 
stadalių k. Amerikoje išgy
veno 24 metus.

TENZEGOLSKIS Lewis 
zis), 24 metų, mirė Liepos
30 d., Chicagoje, 
ir gimęs.

PATUMSIS Jonas, 
mirė Rugp. 2 d., 
— Utenos apsk., 
kaimo.

PRATAPAS Pranas, 
mirė Rugp. 1 d., Chicagoje. 
— Tauragės aps., Eržvilko 
par., Butaičių k. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

KRAINAS Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugp. 3 d., Chicagoje. 
— Rietavo par., Gedvainių 
k. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

RAMONAS Kazys, pusamžis, 
mirė Rugp. 3 d., Chicagoje.

, — Veliuonos p., Klangių k.
Amerikoj išgyveno 31 me- 

į tus.
NAKVOSAS Juozas, pusamžis, 

mirė Rugp. 3 d., Chicagoje. 
— Tauragės ap., Vaškų k.,

♦ Nakvosų k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

ČEPLIAUSKAS Kazys, 52 me
tų, mirė Rugp. 9 d., Cleve
land, Ohio. — Pamituvio k., 
Skirsnemunės par., Raseinių 
ap. Amerikoje išgyveno 35 
metus, čia liko brolis Ma- 
teušas, Lietuvoje gyvena se
suo, Barbora.

UNDREL1ENĖ Marijona, 62 
metų, mirė Liepos 27 dienų, 
Brooklyn, N. Y.

VAŠKEVIČIENĖ 
mirė Rugp. 1 
N. Y.

ŽALNIERAITIS
pažymėta), palaidotas Rugp. 
1 d., Baltimore, Md.

SELINSKAS Juozas, palaido
tas Rugp. 1 d., Pittston, Pa.

MAČIONIS Adolfas. 53 metų, 
mirė Liepos 25 d., Wilkes- 
Barre, Pa.

ČESNULEVIČIUS Alfonsas,
31 metų, prigėrė bežuvauda- 
damas Rugpjūčio 1 d., Lyn- 
wood, Mass.

SVETOKAS Kasparas, 56 me
tu, mirė Liepos 24, Maspeth, 
N. Y. — Trakų ap., Veltinių 
kaimo.

ZALAPUGIENĖ Ernestina, 
palaidota Liepos 27 d., Wor- 
cester, Mass.

SKILANDIS Juozas, 51 metų, 
mirė Rugp. 4, Plains, Pa.

pusės
mirė Liepos 31 d., 

— Šiaulių apskr., 
par., Ugmenų k. 
išgyveno 45 me-

Min-
An-
Va-

tikrus 
kuriuos 

galėjome pasiekti asmeniškai 
ar per laiškus, prisirašyti i šių 
draugijų. Malonėkite kreiptis 
pas sekretorių: R. Kurdinaitis, 
1403-a Greene Avė., Brooklyn, 
N. Y., bent kokiais reikalais.

Sekantis susirinkimas įvyks 
Rugpjūčio 28 d., nuo 8 v. va
kare, Hoffmano namuose, 977 
Jefferson avė., Brooklyn, N. Y.

R. Kurdinaitis, sekr.

mu-
ne-

Už $3 metuose pralinksminsi1 
visų kaimų — išrašykit Dirvą 

saviškiams i Lietuva.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą 
Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais

Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
modernišku S. S. “Marieholm”.H

SWEDISH AMER1CAN LINE
636 Fifth Avė.

Mvkolas, pusam-
d., Chi-

58! SIRUTIS Juozas, 56 metų, mi
rė Rugp. 1 d., So. Boston, 
Mass. Amerikoje pragyve
no 31 metus.

LAUGALIS Juozas, 49 metų, 
mirė Rugp. 5, Oglesby, 111. 
— Tauragės ap., Batakių p., 
Minkštapaučių kaimo.

ARMINAUSKAS Petras, mirė 
Rugp. 4, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Švėkšnos par., Vil- 
kukaimio k.

PALEVIČIUS Juozas, pusam
žis, mirė Rugp. 5, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Pušaloto 
par., Vinsedžių k. Ameriko
je išgyveno 35 metus.

ŠIDLAUSKAS Jurgis, vidur
amžis, mirė Liepos mėnesį, 
Sheboygan, Wis.

GEDVILAS Leonas, pusamžis, 
mirė Rugp. 5 d., Axelville, 
Mich. — Telšių ap., Žarėnų 
par., Krepšto kaimo. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

KAIRUTIS Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugpjūčio 3 d., Benld. 
111. — Šunskų par., žvingi- 
laičių k.

SELINKIENĖ Ona, mirė Rug
pjūčio 5, Mahanoy City, Pa.

TIKUTIS Juozas, 33 
rė Liepos 31 d., 
Pa.

DELTUVA Andrius, 
Liepos 30 d., Pittston, Pa.

BALNIUS Juozas, mirė Rugp. 
3 d., Detroit, Mich.

MATUI IUTĖ Alice Mae, pri
gėrė Island ežere besimau
dydama Rugp. 7. Gyveno 
Maytvood, III.

LELEŠIUS Petrą?, 69 metų, 
mirė gryždamas iš kaimyno 
laidotuvių, Rugp. mėn., Mi- 
ners Mills, Pa.

(Ten-

kur buvo
I
50 metų, 
Chicagoje. 
Antkainių

pusamžis,

Marė, 53 m. 
d.. Brooklyn,

(vardas ne-

metų, mi-
Naticoke,

palaidotas

ANSONIA, CONN
IŠVAŽIAVIMAS. 

66 kuopa ir SLA. 
New Haven, Ct., 
bendrų metinį iš-

DIDELIS 
Vietinė SLA. 
142 kuopa iš 
rengia didelį
važiavimų, kuris bus Rugsėjo 
4 d., Schuctzen parke, Anso- 
mjoje.

Bus gera muzika, skanių gė
rimų ir užkandžių. Kalbės žy
mus svečiai. Bus piriginės do
vanos atsilankiusiems. Ineji- 
mas į pikniką tik 25c.

Kviečiame plačios apielinkės 
Lietuvius skaitlingai atsilan
kyti. Komisija.

PATINKA DIRVA, čia ne
kurie Lietuviai reiškia pasi
tenkinimo Dirvoje telpančiais 
lengvais pasiskaitymais, ypa
tingai jiems patinka kelionių 
aprašymai. Jie tik pasigenda 
Dirvoje žinių iš musų koloni
jos gyvenimo. Manau reikėtų 
patiems stengtis tokias žinutes 
paduoti, jeigu tik yra apie ką, 
tada bus žinių ir iš vietos Lie
tuvių judėjimo. J. M.

SKAITYKIT!
“Dirvos” Admimstraci joje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”.

“AMERIKOS LIETUVIS”

Kviečiame j Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. Eina Phi- 
ladelphijoje du kartu per 
mėnesį. Kaina metams $1.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

. co CEDAR POINT
OKĮ LAKE

Nereikia švedų vizos keleiviams į Lietuvą per 
Švediją.

Laivų išplaukimai iš Nevv Yorko:
Rugsėjo 24 

Spalio 1 
Spalių... 28

Ruckefeiler Center Nevv York. N. Y.

DROTTNINGHOLM Rugsėjo 1
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 7
KUNGSHOLM .... Rugsėjo 1 I
Platesnių žinių, ir laivakorčių kreipkitės į vietinį 

laivakorčių agentą, arba

% JUNE 11th to SEPTEMBER 5+h
\\ Finest Bathing Beach in the World . . 

Largest Hotels on the Greit Lakęs .
1000 outside room s at reasonable rates 
Fishing ... GoK ... Tennis ... Dancing 

. . and all recreational attractions . . 
Appetizing Meals . . . Ample Garages . . .

Free Parking Space . . . Ideal fer a day 
... a wcek-end or your entire vacation.

SEND FOR FOLDER
Reached by rail and bus to Sandusky, or 
by auto; Ohio Route No. 2, U. S. No. 6. 

CEDAR POINT • ON - LAKE ERIE 
OWNEO ANO OPERATED BV

The G. A. Boeckling Co., Sandusky, Ohio



DIRVA

Lietuvos Kariai Pirmieji 
Aplanke Savo Pajūrį Kelione po Musų Lietuvą

įdomi Kelionė Nemunu, Istoriški Vaizdai, Apsi
lankymas Nidoje, ir Klaipėdoje

M j r. S. Narušis.

Jau ne kartą buvo rašyta 
Amerikos Lietuvių spaudoje 
kad Lietuvos kariai dažnai ap
lanko savo pajūrį darydami 
gausias ekskursijas ir važinė
dami po jurą su karo laivu 
“Prezidentas Smetona“.

Kad kariai labiau pažintų sa
vo kraštą, jo kultūrą ir grą- 
žiąją Lietuvos gamtą viena iš 
geriausių priemonių ir yra eks
kursijos. Kariuomenės štabo 
Spaudos ir švietimo Skyrius 
gerai įvertindamas šią svarbią 
priemonę jau kelinti metai pa
gal Kariuomenės Vadovybės 
nustatytą karių mokymo-švie- 
tiino programą veža į pajūrį 
gausias karių ekskursijas. Anks
čiau buvo vežama žymiai ma
žiau, tik puskarininkiai, vėliau 
baigę mokomąsias kuopas ka
riai, o šiais metais kariuomenės 
Vadas patvirtino ekskursijų 
programą pagal kurį bus nu
vežtos per šiuos metus net ke
lios karių ekskursijos.

Pirmoji karių ekskursija bu
vo nuvežta Birželio 10-14 d. 
iš nesenai įstojusių naujokų. 
Karių ekskursija iš Kauno iš
plaukė Birželio 10 d. Prieš iš
plaukiant prie garlaivio atvy
kęs Kar. št. Spaudos ir švieti
mo Skyriaus Viršininkas Pik. 
šarauskas ekskursininkams pa
sakė žodį, nušviesdamas karių 
ekskursijų reikšmę ir tikslus. 
Po Pik. šarausko žodžio buvo 
sugriežtas Tautos himnas. O 
Kariuomenės Vadui Gen. Raš
tikiui leidusiam į tokią tolimos 
kelionės ekskursiją išvažiuoti 
buvo sušukta triskart galingas 
valio.

Gražus šiltas oras dar labiau 
kėlė tą visų ekskursininkų nuo
taiką ir davė vilčių kad ši 
gražiai, iškilmingai ir nuotai
kingai išleidžiama karių eks
kursija tikrai turės įdomią ke
lionę, nes kelių dienų kelionės 
laikas davė vilčių daug ko pa
matyti ir daug ko toje kelio
nėje patirti. Visus dar labiau 
įdomino, nes plaukė mažai kam 
plaukta susisiekimo priemone 
garlaiviu, nes šios karių eks
kursijos kariai yra iš tolymes- 
nių nuo Nemuno apskričių ir 
dar nebuvę musų gražiame pa
jūryje. Orkestrui griežiant ir 
dainas dainuojant specialiai Ka
riuomenės štabo pasamdytu 
garlaiviu “Prezidentas“, karių 
ekskursija paliko -Kauną. Gar
laivyje visi gavo pravažiuoja
mų panemuniais istorinių ir 
kultūrinių vietų aprašymo pro
gramą, kurio kiekvienas tuoj 
stvėrėsi kad susipažinti su tų 
vietų istorija bei jų pavadimais. 
Besiįdomaudami nei ' nepajuto 
kaip praplaukėme Zapyškį, bet 
prie Kulautuvos laivas taip 
tvirtai užplipo ant seklumos 
kad*jokios priemonės nepadėjo 
nuo jos nusiimti. Buvo pra
dėtas net desantas — sodini
mas į krantą, bet teturint tik 
vieną valtelę, į kurią gali tilpti 
keletas žmonių suprantamas 
dalykas kad desantas prie šio 
skaičiaus žmonių butų ilgai už
trukęs. Tada buvo pasirūpin
tos kitos priemonės ir iš Kau
no atplaukė papildomas garlai
vis “Karys“. Persodinus dalį 
į “Karį“ laivas “Prezidentas“ 
šiaip-taip nuėjo nuo seklumos, 
bet liko prispaustas laivas “Ka
rys“. Jį nutempė pro šalį ei
nąs į Kulautuvą kitas garlai
vis. Tuo budu dėl Nemuno sek
lumos nuo Kulautos iki Smali
ninkų karių ekskursija plaukė 
dviem garlaiviais. Į Seredžių 
ekskursija atplaukė 3 vai. vė
liau negu kad buvo programe 
numatyta. Pirma ekskursijos 
sustojimo vieta buvo Seredžius. 
Prie Nemuno ekskursija suti
ko net pats Seredžiaus įgulos 
viršininkas Pik. Ltn. Narna j uš- 

ka su savo adjutantu Kpt. Ga- 
cerausku.

Seredžiaus piliakalnis stuk- į 
so ant aukšto kalno, o pro jį Į 
žemai teka Dubysa. Ties Se
redžium, kaip spėjama bene j 
bus buvęs vadinamasis Salynas, 
kuriame 1398 m. Vytautas su- į 
sitarė su kryžiuočiais ir savo 
įsilinksminusių bajorų buvo net 
karalium apšauktas. Per Didį
jį karą prie Seredžiaus buvo; 
didelės kautynės tarp Rusų ir 
Vokiečių. Dabar ten apgyven-: 
dinta kariuomenės įgula nau
jai pastatytose gražiose karei
vinėje.

Ekskursija apžiurėjo gražias I 
įgulos kareivines, jos parką ir 
išplauė toliau. Nepaprastai 
gražus Nemuno pakraščiai visų 
akis traukė į Nemuno pakran
tes ir iš programų įdomavosi 
pravažiuojamais miesteliais bei 
istorinėmis vietomis.

Pravažiuota istorinė vieta 
Veliuona. Veliuonoje išgarsin
tasis Gedimino kalnas-piliakal- 
nis. Piliakalnis, tiesa, labai 
gražus, bet pilies jis niekuo
met nėra turėjęs, jis yra prieš
istorinis ir, turbut, tarnavo 
kulto ar. kitiems mažiau karo 
reikalams. Ten žuvęs Gedi
minas. Jis 1341 m. buvęs kry
žiuočių nukautas, čia kur,nors 
netoliese jis bene busiąs ir pa
laidotas. Bet Gedimino mirtis 
istoriografijoje nėra išaiškin- Į 
ta. Spėjama kad didysis ku
nigaikštis galėjo žūti ties kry
žiuočių Bajerburgo pilimi, kuri j 
bene yra buvusi prie Nemuno 
už 3 km. nuo Veliuonos į va
karus. Pirmoji Veliuonos baž
nyčia pastatyta 1418 m.

Jurbarke. Kiekvieno akis pir
miausia užkliūva už senos me
dinės sinagogos. Tai savotiš-, 
kas senų Lietuvos sinagogų ti
pas. Jurbarkas yra buvus pas
kutinė kryžiuočių ordino pilis, 
raštuose vadinama Georgen- 
burg. Ji pastatyta 14-me am
žiuje. Kęstutis, pašalinęs iš1 
Vilniaus Jogailą ir pasiskelbęs 
didkunigaikščiu, puolė kryžiuo
čius Jurbarke, bet neįveikęs 
(1382 m.) jis, bėgdamas iš 
Prūsijos, Jurbarką pavertė pe
lenais. Jurbarkas buvo kara
liaus stalo dvaras. Rusai Jur
barko dvarą padovanojo kuni
gaikščiui Vasilčikovui. Vasil- 
čikovas turėjo pasistatęs sau 
rumus, bet per Didįjį karą, Vo-1 
kiečiai keršydami Rusams už 
Rytų Prūsijos plėšimą, juos su
griovė. Likę dvaro namai di
džiuliame parke dabar priklau
so švietimo Ministerijai, kur 
įrengta gimnazija. Pro parką 
teka vaizdingoji Mituva. Jur
barke puiki prieš karą statyta 
gotikos stiliaus bažnyčia.

Įkaitę nuo saulės spindulių 
ekskursininkai turėjo progos 
gražią valandą atsivėdinti pui
kiame Jurbarko gimnazijos 
parke, per kurį teka Mituva ir 
kuris parkui sudaro nepapras
tai gražų ir jaukų vaizdą. Be
temstant Jurbarkiečių išlydėti 
ekskursininkai išplaukė toliau | 
Smalininkų link.

Už 5 km. kairėje Nemuno 
pusėje, ant aukšto kalno, ma
tyti Sudargas. Nuo Sudargo 
už 4 km. Vokietijos siena ir 
iš dešinės Nemuno pusės Sma
lininkai, kur prasideda Mažo- 
šios Lietuvos žemės. Smalinin
kuose ekskursija tesustojo tik 
kelioms minutėms dėl muitinės 
formalumų ir vyko toliau. Nuo 
Smalininkų pradėjo temti ir 
kelioms valandoms pasidarė gar
laivyje tylu ir visi sumigo. Bet 
tik pradėjus aušti ir pamačius 
Panemunės Luizės tiltą ir> Pa
nemunės miestelį ties Tilže, vi
si sukilo ir niekas jau nemie
gojo.

Pasiekus Kuršių mares, ku
rios šiek-tiek bangavo ir pra
dėjo supti laivą dar visus la
biau sudomino, ir pradėjo klau-

Dviejų Clevelando Lietuvaičių Kelionė: Pasiekia 
Klaipėdą ir Kauną per pat Sekmines — Lietu

vos Žmonės Mėgsta Keliauti. — Susitikimai 
su Pažystamais Kaune — Vaišės — Opera.

» * «
Rašo ONA KARIMUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

APŽIURIM KAUNĄu — VAI
ŠĖS PAS ŽYMESNIUS 

KAUNIEČIUS.
Birželio 6, PTrmadienis. — 

Kadangi šiądien dar vis dalis 
Sekminių ir šventa, ir mes ne
turėjom ką veikti, aš suma
niau pasivaikščioti ir nuėjus į 
senąją Kauno dalį apžiūrėti 
Vytauto bažnyčią. Tai yra 
bažnyčia kurią Vytautas Didy
sis pastatydino penkioliktame 
šimtmetyje. Palengva ėjom 
Laisvės Alėja. Dariau palygi
nimus šios miesto dalies su 
tuo ką atsiminiau mačius de
šimts metų atgal. Pasirodė 
didžiausios permainos.

Naujas yra “Pienocentro“ 
namas, taip pat pašto ir tele
grafo įstaigos. Visų krautu
vių priešakiai pertaisyti jr iš
gražinti. Anuomet nebuvo di
džiųjų langų krautuvėse. jNe- 
buvo prikrauta medegų parda
vimui, nebuvo gatavai siutų 
suknių, skrybėlių, nebuvo lan
gų pilnai užkrautų spalvuotais 
vilnoniais maudymosi kostiu
mais ir pliažui reikmenų, kaip 
yra dabar. Taipgi dikčiai pui
kių avalų parduotuvių, su vė
liausios mados puikiais sanda
lais ir batukais. Taip kaip 
randasi New Yorke. Anuomet 
viską reikėdavo gauti tik užsa
kymu. Krautuvių langai tada 
buvo siauri, maži ir nepatrau
kianti, ir priedui to naktimis 
jie būdavo uždengiami langinė
mis ir užrakinami štangomis ir 
retežiais apsaugai. Dabar to 
nieko nesimato naujoje mies
to dalyje. Tačiau nuėjus į se
nąją dalį dar vis tą galima pa- 
tėmyti žydų krautuvėse: dar 
tebevartojama langinės ir rete
žiai ar štangos per jas. šioje 
miesto dalyje dar tebėra ak- 
menais grystos gatvės. Betgi 
nežiūrint šios miesto dalies se
numo, mes patėmijom kad jis 
užlaikomas švariai, visi gatvių 
kampai švarus.

Apžiūrėjusios tą 500 metų 
senumo Vytauto bažnyčią iš 
vidaus ir aplinkui, Nemuno pa-

sinėti, ar ilgai važiuosime, nes 
krantinės dar nebuvo matyti. 
Per porą valandų perplaukus 
Kuršių mares ekskursininkai 
pasiekė Nidą. Nuo čia galima 
pasakyti ekskursininkams ir 
prasidėjo nauji įdomus ir ne
matyti vaizdai. Nidos Sahara, 
smėlio kalnai visus nepapras
tai stebino. Atvykus prie Sa- 
haros kalno buvo paskelbtos į 
kalno viršūnę lenktynės, eks
kursijos vadovo Majoro Naru- 
šio dovanai laimėti. Prizą lai
mėjo Karo policijos eilinis Na- 
cevičius. Tą Nidos aplinku
mos vaizdą dar labiau papildė 
Nidos mokyklos instruktoriai 
su savo mokomuoju sklandytu
vu. Ekskursijos vadovas Ni
dos Saharos viršūnėje paaiški
no vietos apylinkes, jos reikš
mę ir sklandymo mokykloje pa
siteiravęs juros vandens tem
peratūrą, kuri tą dieną turėjo 
virš 16°, nusivedęs prie juros 
leido kariams maudytis. Koks 
buvo vaizdas ir koks karių 
džiaugsmas sunku aprašyti. 
Taip buvo pradėtas šios pir
mosios karių ekskursijos karių 
juros vandeniu krikštas, nes iš 
ekskursininkų tik vienas-kitas 
tėra buvęs prie juros ir mau
dęsis juros vandeniu.

Ekskursininkai tą dieną dar 
lankėsi Juodkrantėje ir pavaka
riais atplaukė į Klaipėdą, kur 
apsistojo pulko įgulos kareivi
nėse.

(Bus daugiau) 

kraščiu gryžom atgal į musų 
apsistotą miesto dalį. Gėrėjo
mės vaizdais skersai upės, ten 
esančiais priemiesčiais prie di
džiųjų tiltų, kurie dar tik bu
vo statydinami kuomet čia bu
vau dešimts metų atgal.

Kuomet sugryžom į miestą 
nuėjom užgerti kavos, ir ruo
šėmės vakare eiti prie Vytauto 
Muzejaus pažiūrėti vėliavos 
nuleidimo iškilmės aštuntą va
landą. Tačiau kelios minutos 
prieš tą laiką pradėjo lyti ir 
musų planai neįvyko.

čia Konrado kavinėje susiti
kom ponią Babravičienę, žy
maus dainininko žmoną, ir K. 
Motuzą; poni Babravičienė už- 
sikvietė mus Į savo namus. 
Nuvykom tenai ir ji mus pa
vaišino, o praleidusios smagiai 
vakarą, gryžom į savo laikinus 
namus.

Birželio 7, Antradienis. — 
šventės pasibaigė, taigi aš ti
kėdama kad Kauniečiai bus 
sugryžę į savo užsiėmimus, pa
siryžau pradėti oficialius vizi
tus. Atvyko Kazys Motuzas ir 
ryte nusivedė mus į Pienocen
trą pusryčiauti. Einant ten, 
susitikau ir pažinau p. Babic
ką, rašytoją, kurio knygą, 
“Gintaro Krantas”, su pasige
rėjimu daug kartų skaičiau. 
Po pusryčių, apsilankėme pas 
p. Alantą-Jakševičių, Lietuvos 
Aido, didžiausio Lietuvos dien
raščio, redaktorių. Tas dien
raštis išleidžiamas du kartu,, 
rytais, ir antrą valandą po pie
tų.

Po to apsilankėm pas M j r. S. 
Narušį, kuris laukė manęs, ir 
jau turėjo žinias apie mano at
vykimą. Jis tik ką buvo gavęs 
laišką nuo mano vyro su pra
nešimu apie tai. Jis yra labai 
malonus ir draugingas asmuo, 
tuoj užsikvietė mus visus pie
tums į Metropolį antrą valan
dą. Iki pietų ėjom dar dau
giau vizitų atlikti. Po to vė
liau apsilankėme pas p. Kviklį 
ir ten buvome ne daugiau kaip 
porą minutų kaip jis atsakė į 
telefoną, kuriuo kas tai klausė 
jo ar jis žino kad poni Karpie- 
nė randasi Kaune. “Taip“, jis ' 
atsakė, “ji kaip tik dabar ran-' 
dasi pas mane“.

Iš čia nuėjom į Draugiją' 
Užsienio Lietuviams Remti ir 
pasimatėme su p. Skipičiu, ku-1 
ris yra tėvas ir globėjas visų, 
svečių iš Amerikos. Taip ir, 
atėjo 2 valanda ir buvo laikas 
pietums su Mjr. Narušiu Met
ropolyje, radom jį ir jo po
nią laukiant musų. Jie abudu 
yra tikrai malonus, puikus 
žmonės. Pietus ir kompanija 
buvo puiki.

Popietį praleidom apžiurėda- 
mos miestą, o vakare aštuntą 
valandą nuvykom prie muze
jaus pažiūrėti vėliavos nuleidi
mo iškilmės. Tai yra ypatinga

;• SANDĖLIUOSE Londono 
prieplaukoje visada yra .sudė
ta tabako tiek kad užtektų Di
džiosios Britanijos kiekvienam 
vaikui, suaugusiam, vyrui ir 
moteriai po unciją savaitėje iš
tisą metą.

• RUDUO Suv. Valstijose 
skaitosi sausiausias meto se
zonas.

• EKSPERTAI sutinka kad 
musų žemė galėtų išmaitinti 
daugiausia 12 bilijonų žmonių.

• VABALAI ir kirminai ku
riuos gamta parinko užkrėsti 
gėlių ir medžių žiedus, kad iš
duotų vaisius, yra didumoje 
plaukuoti.

• SUV. VALSTIJOSE žmo
nės turi 19,690,000 telefonų — 
kas sudaro 56 nuoš. visame pa
saulyje. naudojamų susisieki
mui telefonų. **

PAJIEŠKOMI

ATVEŽA DR. V. KUDIRKOS: 
PAMINKLĄ

Iškilmingas Paminklo Atidengimas bus Cleve
lando Lietuvių Darželyje už Kelių Savaičių. 

J Iškilmes Kviečiami visi Lietuviai

ŽYMUS LIETUVOS SVEČIAS AMERIKOJE

MAJORAS S. NARUŠIS

Mjr. S. Narušis, Lietuvos’ Kariuomenės štabo Spau
dos ir švietimo narys, Rugsėjo pradžioje atvyksta į 
Ameriką svečiuotis ir apsipažinti su Lietuvių išeivi
jos gyvenimu. Jis atveža Clevelando Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui Dr. Vinco Kudirkos paminklą, do
vaną Karininkų Ramovės. Savo trumpu apsilanky
mu Amerikoje, Mjr. Narušis aplankys kelias Lietu
vių kolonijas su paskaitomis apie Lietuvos kariuo
menę, ir dalyvaus Clevelande Dr. Kudirko paminklo 
atidengimo iškilmėse, kurių diena tuoj bus paskelbta.

•r- » ¥

ceremonija ir labai įspūdinga;; 
čia daugelis žmonių visada su
sirenka pamatyti jos ir pasige
rėti dūdų orkestro muzikos pir
ma tų ceremonijų.

čia susitikom Kazį Motuzą, 
kuris pranešė mums jog rado 
mums pastovius apsigyvenimui 
namus, kurių šeimininkai iš
vykę vasarai į Panemunę. Nu
vykę to buto apžiūrėti, pasiry
žom jame apsigyvento. Po to 
nuvykom į Pienocentrą vaka
rienei šaltų barščių, o kadangi 
oras buvo pusėtinai vėsus ir 
nepatogus, nusprendėm eiti at
ilsėti anksčiau.

(Bus daugiau)

Mockus Juozas, sūnūs Niko
demo, gimęs apie 1878 m., Gi- 
liogirių (seniau vadinosi Pas- 
travinskio) kaime, Rietavo v. 
(seniau, Labardžių), Telšių ap. 
Amerikon išvyko apie 1903 m. 
Esąs tarnavęs S. V. kariuome
nėje.

Morkūnas Pranas, iš Pabo- 
riškių k., Ukmergės v. Ameri
kon išvyko apie 1910-11 metus 
kartu su Juozu Gerniu ir Pet
ru Pauliukoniu iš Vareikių k. 
Pranas Morkūnas apie 1912 m. 
gyveno Montreale, Kanadoje, 
kartu su Juozu Gerniu, dabar 
gyvenančiu 40 Downs av., Bin- 
ghamton, N. Y.

Narbutas Kazys, Amerikon 
išvykęs apie 1911 m. Jo bro
lis Pranas nesenai gyvenęs Le- 
wiston, Mė., manoma gali žino
ti apie Kazį Narbutą.

Petravičius Sasys, iš Siebų 
k., Janapolės par., Varnių v., 
Telšių ap., Amerikon atvykęs 
prieš 1914 m. ir gyvenęs Wor- 
cester, Mass., ir apie Bostoną, 
kur menama ir gyvena. Jo už
siėmimas siuvėjas, apie 45 m. 
amžiaus.

Petronis Mateušas, Matas, į 
Ameriką išvykęs prieš karą ir 
vėliau gyvenęs Buffalo, N. Y. 
Gali būti ir dabar ten gyvena. 
Jam priklauso šiek-tiek turto.

Plekavičius Jonas, sūnūs An
tano (John Plechavich), Pa
ežerės k., Telšių ap., gyvenęs 
Waterbury, Conn.

Rimkevičiūtė Bronė, ar Rim- 
kevich Bernice, 1937 m. gyve
nus New Yorke.

Sakalauskas Pranas, gimęs 
1883 m., Pajavonio k., Virbalio 
v., Amerikon atvyko apie 1913 
m. Jo netekėjusios motinos 
pavardė buvo Ona Ulinskaitė.

Šulinskas Jonas, Amerikon 
išvykęs prieš 40 metų ir apie 
1896-98 m. gyvenęs Wilkes- 
Barre, Pa. Jis esąs miręs, bet 
kame ir kada nežinoma.

Tamkevičius Mikas, iš Ja- 
nušavos dv., Kovarsko v., Uk
mergės ap., apie 1907 m. gy
venęs Staughton, Mass., vė
liau Racine, Wis.

Tamošiūnaitė Ona (Tarnus), 
1933 m. gyvenus International 
Institute. New Yorke. Jos te
ta Ona Urbonienė nesenai gy
veno Kankakee, III., kuri ma
noma turi žinių apie Oną Ta
mošiūnaitę. Be to, ji susiraši
nėdavo su P. D-la, Cleveland, 
Ohio.

Urbanavičius Kazys (Urba- 
novich Charles), atvykęs apie 
1907 m., iki 1927 m. gyvenęs 
Binghamton, N. Y.

Vaicekauskas Zigmas, Vinco 
sūnūs, iš Naujų Miguičionių k., 
žąslių v., Trakų ap., išvykęs 
apie 1911 m., gyvenęs Bosto
ne. Karo metu buvo kariuo
menėje, iš kurios gryžęs, bet 
kame apsigyvenęs nežinoma.

žemaitis Jonas, iš Kazlų Ru
dos apielinkės, nesenai gyve
nęs Clairton, Pa. (ar Clair). 
Jam priklauso dalis turto, ku
rį nori pasisavinti kiti gimi
nės.

Jieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
Of LITHUANIA

16 West 75 Street 
New York City.

TURIT REIKALŲ SU 
LIETUVA?

Esu Lietuvos Teisingumo Mi
nisterijos žinioje, ir turiu 
Amerikos Leidimą Nr. 3028, 
užsiimti tais reikalais. Jeigu 
jus turit kokius reikalus Lie
tuvoje dėl savo ūkės ar namo 
ir smulkesnius, jei norit ap
drausti (insurance) namo, au
tomobilio, ar savęs, kreipki
tės, patarnausiu sąžiningai.

BRONIUS G. .TAKENTA 
2123 Tustin St. Tel. EV. 1259 

Pittsburgh, Pa.

Už poros savaičių, Dr. Vin
co Kudirkos paminklas jau bus 
Amerikoje. Paminklas bus pa
statytas Clevelande, Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje, jau 
tik už kelių savaičių.

Taip tai, Dr. Vincas Kudir
ka persikelia, savo paminklo 
pavidale, į Amerikos kontinen
tą, į tą šalį kur gyvema treč
dalis Lietuvių tautos žmonių, 
į tą šalį kur kitados, dar spau
dos draudimo laikais, Dr. Ku
dirkos raštai tarp Lietuvių su 
pamėgimu buvo skaitomi ir 
kur, po jo mirties, Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos pastango
mis, Amerikos Lietuvių parė
mimu, buvo išleista visi Dr. 
Vinco Kudirkos raštai.

Ateina Dr. Kudirka pas mus 
užimti garbingą vietą — vie
natiniame tos rūšies Daržely
je pasaulyje, už pačios Lietu
vos sienų.

Dr. Kudirka yra musų Tau
tos Himno — žodžių ir muzi
kos — tėvas. Tai didis ir gar
bingas musų tautoje asmuo.

Jis pasižymėjo savo veikla 
už Lietuvių protinę ir tautinę 
laisvę; jis pasižymėjo raštais 
ir muzika, kultūros dirvoje — 
tik tokiems asmenims tėra vie
tos Clevelando Tautiniuose Kul
tūriniuose Darželiuose, ir tokį 
didį svečią Clevelando Lietu
viai neužilgo prisiims į savo 
Darželį.

Lietuvių Darželis jau visiš
kai baigtas, dabar tereikia pa
statyti jame tik Dr. Kudirkos 
ir vėliau kada poeto Maironio 
paminklus, ir viskas. Tiedu 
paminklai, su jau esančiu Dr. 
Jono Basanavičiaus paminklu, 
sudarys garbingą musų tautos 
Trejybę Amerikos kontinente.

šį Dr. Vinco Kudirkos pa
minklą Lietuvių Darželiui įgy
ja ir pastatys Dr. Vinco Ku
dirkos vardo draugija Cleve
lande, kuri gyvuoja jau arti 30 
metų. Kaip tik buvo nuspręs
ta kad Darželyje bus trys pa
minklai: Basanavičiaus, Kudir
kos ir Maironio, Dr. Vinco Ku
dirkos draugija pradėjo galvo
ti ir rūpintis apie savo garbin
go patrono paminklo pastaty
mą. Prieš tris metus, A. M. 
Praškevičiaus, tos draugijos ir 
bendrai Clevelando Lietuvių 
tautiniame gyvenime darbuo
tojo, pasiūlytu planu, draugija 

pradėjo rūpintis fondu pamin
klo įgijimui.

Prie šito darbo prisidėjo ir 
į talką stojo Lietuvos Karinin
kų Ramovė, kuri pasiryžo pa
dovanoti Darželiui Dr. Kudir
kos biustą, taigi draugijai teli
ko savo kaštais parūpinti pa
minklui pastatyti akmenį, kas 
draugijos naštą žymiai paleng
vino ir darbą pagreitino.

Dabar, Karininkų Ramovės 
narys, Mjr. S. Narušis, kuriam 
pasitaikė į Ameriką vykti, tą 
paminklą atveža. Paminklas 
iš laivo tuoj bus persiųstas į 
Clevelandą pastatymui, o vė
liau, pats Mjr. S. Narušis at
vyks į Clevelandą paminklo 
atidengimo iškilmėms.

Komisija ruošiasi prie iškiU 
mių, rengia gražų programą, 
kuriame dalyvaus žymių sve
čių iš visos Amerikos, ir taip 
bus atidengtas Dr. Vinco KiHfr 
dirkos paminklas Clevelande, 
stovėti čia ilgiems, ilgiems lai
kams. I

Kiekvieno patrioto Lietuvio, 
visuomenės veikėjo, profesio
nalo pareiga yra ruoštis į Cle
velandą į tą didelę iškilmę. Tai 
bus proga pamatyti Lietuvių 
Darželį kurie dar nėra matę; 
ir atiduoti pagarbą Kudirkai.

Tėmykit spaudoje praneši
mus kada tikrai bus paskirta 
toms iškilmėms diena.

Koresp.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos“ Administracijai.

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”
6812 So. Western Avė. 

Chicago, Tlt

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan A v. Dayton, O.
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Dienos Klausimais
KASKĄRAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
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VITAITIS TĖVYNĖS
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

UŽGESO INFORMACIJŲ
ŠALTINIS

SLA 40-tas Seimas Faktų šviesoje
RIMTAI SUSIDOMĖKIME ATEITIMI

Rašo Eilinis Delegatas

REDAKTORE UM
d.A/IENYBĖS leidėjų valdyba praneša Rugpjūčio 22 

v kad iš to tautinio dienraščio redakcijos pasitraukė 
vyriausias redaktorius, Juozas Tysliava, ir antrasis re
daktorius, Petras Jurgėla. '

Jų pasitraukimo priežastis, kiek žinoma, buvo pa- 
prašymas didesnio atlyginimo, ko bendrovė negalėjo iš
pildyti, šiose sunkiose ekonominėse sąlygose.

Vienybės vyriausio redaktoriaus vietą užimti pa
kviestas žinomas Amerikos Lietuvių laikraštinėje dir
voje asmuo, buvęs Tėvynės redaktorius, Stasys E. Vi
taitis.

Priimant šitą faktą, kaip jį Vienybė paskelbia, mes 
turim tik pasveikinti Vienybę, linkėti jai toliau pasek
mingai gyvuoti, o p. Vitaičiui kuodidžiausios ištvermės 
tame sunkiame darbe, kokis ant jo rankų pateko.

Kadangi p. Vitaitis visada buvo Vienybei artimas 
žmogus ir yra patyręs laikraštininkas, Vienybė gali ti
kėtis pasekmingai gyvuoti.

Kiekviena redaktorių permaina laikraščio skaityto
jams nemaloni, tačiau žinant kad Vienybė bus vedama 
toje pačioje tautinėje dvasioje kaip iki šiolei, skaityto
jai nebus apvilti ir nuskriausti.

Prašome tautinę visuomenę remti Vienybę — tą 
vienintelį musų dienraštį Amerikoje; remti raštais, skai
tytojais, ir visokiais kitais reikalais kuriais laikraštis, 
jo administracija ir agentūra patarnauja. Tuomi visi 
prisidėsite prie to sunkaus, darbo, kuris toli gražu ne 
nuo vieno ar dviejų redaktorių priklauso bet nuo musų 
visų.

Vienybė turi gyvuoti, mes ją privalome palaikyti ir 
remti —«nes kuo stipresnė bus musų tautinė spauda tuo 
galingesni busim mes.

VITAIČIO KREDO
Užėmęs Vienybę reda

guoti, S. E. Vitaitis patie
kė savo credo. Ilgame sa
vo straipsnyje tarp kitko 
pasako:

“Musų dienraštis vado
vausis plačiausia pakanta 
kitų nuomonėms ir įsitiki
nimams. Tačiau lietuvybės 
priešams ir Amerikos lie
tuvių mulkintojams ir iš
naudotojams pasigailėjimo 
nebus. Demaskuosime ir 
visoj jų nuogumoj vilksime 
į aikštę visus visuomenės 
demoralizuotųjų ir išnau
dotoju užkulisinius tikslus. 
Su lietuvių tautos prie
šais, su Lietuvos niekinto
jais musų dienraščiui bus 
nepakeliui.

“Virš visko ir vyriausiu 
Vienybės uždaviniu yra ir 
bus lietuvybės palaikymas 
ir tarnavimas tautiniams 
siekiniams. Vyriausiai mu- 

‘sų dienraščiui rūpės vieny
ti visas Amerikos lietuvių 

v tautines jėgas tautiniams 
ir kultūriniams darbams”.

AIRIJA SUNYKO
Airija 100 metų atgal 

turėjo 8,200,000 gyvento
jų. Dabar skaitosi tik 4 
milijonai gyventojų. Mat, 
jų daug apleido savo šalį 
nepakęsdami Anglų prie
spaudos. Dabar, savisto
viai gyvenant, Airija pra
deda atsigauti, išeivybė su
stojo, mirčių skaičius ma
žėja, ir gimimai daugėja.

GRAIKŲ valdžios karo 
lauko teismas ant Kreto 
salos nuteisė 4 vyrus su
šaudymui už darytą suki
limą toje saloje Liepos 29. 
Kiti 35 nuteista kalėti.

DAR SLA. NAMO 
REIKALE
. “Bendro fronto” tūzai ir 
savo spaudoje ir net SLA. 
organe diskusuoja dabarti
nio SLA. namo senumą ir 
netinkamumą, įrodinėdami 
lyg jau yra būtinas reika
las pirkti ar statydinti ki
tą namą.

Jie tuo pat kartu neuž
miršta prikišti buk senąjį 
namą, 30 metų atgal pirk
dami, tautininkai pasipini
gavę.

Tuomi nori būtinai įšne- 
kėti SLA. nariams kad da
bartiniai pirkėjai taip pat 
galės pasipinigduti.

Kadangi pastarame S. L. 
A. seime pats organizaci
jos pirmininkas išpasakojo 
kiek desėtkų tūkstančių iš- 
išleido taisymams už sko
las atimtų namų, gali vie
ną jų pasirinkti ir perkel
ti ten SLA. centrą. Kad 
ir į savo puikiai atnaujin
tą namą Brooklyne (buvu
sį Vienybės namą). Jo iš
taisymui praleista virš 35 
tūkstančiai dolarių. Ar 
reikia dar kitokio moder- 
niškesnio namo kaip tas?

ĮSIKIBO Į HIMNĄ...
Musų komunistai persi

keitė, iš paviršiaus, kaip tie 
driežai, kurie keičiasi pri
sitaikydami prie spalvų.

Jie ėmė dainuoti Lietu
vos Himną ne tik ten kur 
dalyvauja maišytoje publi
koje, bet ir savo išimtinose 
sueigose.

Paveizdan, pereitą savai
tę, atidarydami savo ko
munistinio Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo seimą 
Pittsburghe, jie sudainavo 
Lietuvos ir Amerikos him
nus. ...

Tysliava gražiai Vieny
bėje pastebi:

“Vadinasi, musų komu
nistai jau išmoko dainuoti 
Lietuvos himną. Tai gera 
pradžia. Reikia tikėtis kad 
netrukus jie išmoks ir gie
doti, nes paprastai, mes 
Lietuvos himną giedame.”

Kame paslaptis jų tokios 
veidmainystės? Juk Lie
tuvos himne skelbiama ir 
meilė musų Tėvynės Lietu
vos, kurią jie dergia ir vis
ką joje niekina, ir garbina
mi musų didvyriai, kuriuos 
jie" išjuokia, o savo, darbi
ninkų “tėvyne” jie laiko 
Rusiją....

Jie gal būt apsigalvojo: 
savo mulkelius mes vistiek 
turim, jie seka mus, o no
rint pasigaut daugiau mul
kių turim himnus dainuo
ti....

Kažin ką jie pasakytų 
jei tautininkai ir katalikai, 
norėdami prisivilioti į sa- 
/vo eiles daugiau sekėjų, 
dainuotų Internacionalą...

L. Pruseika Vilnyje (nr. 
186) prisipažysta, musų ko
munistai žinias apie Lietuvą 
semdavę iš Maskvoje ėjusio 
žurnalo Priekalas. Tą žurna
lą Stalino valdžia uždarė. Vie
ni sako kad maža skaitytojų 
turėjo, kiti, kad redakcijoje 
priviso “Trockininkų”. Prusei
ka apgailauja: “Dėl to mums 
Amerikiečiams bus sunkiau o- 
rientuotis tūlais Lietuvos klau
simais.”

Kodėl nepasiųsti savo kores
pondento j Kauną ir ten jį ap
gyvendinti? Ar bijote kad jis 
geru Lietuviu taps? Amerikie
čiams, tačiau, įdomu kad mu
sų komunistai žinias apie Lie
tuvą semdavo — iš Maskvos!

MUSŲ KATALIKIŠKAS 
JAUNIMAS

(Tęsinys iš pereito numerio)

NUO DIABETO (cukri
nės ligos) Suv. Valstijose 
miršta daugiau negu kito
je kurioje šalyje. Taip yra 
dėl to kad čia daugiau val
goma riebių valgių, žmo
nės mažiau išsimankština, 
ir turi labiau įtemptus ner
vus.

Amerikos Lietuvių katalikiš
kas jaunimas (bent tas kuris 
Vyčių organizacijai priklauso) 
nevisai gerais keliais eina, pa
sakoja Draugas (nr. 192). Vy
čiai nutarę įkurti apdraudos 
skyrių, nors katalikai jau tu
ri savo apdraudos organizaci
ją, LRKSA. (moterys turi ir 
ALRKM. Sąjungą). Draugas 
sako: “šis sumanymas nevisai 
sveikas, nes skaldo musų ka
talikiškas jiegas”.

Čia gimęs musų katalikškas 
jaunimas, matyti, nori atsipa- 
laidoti nuo savo tėvų organiza
cijų, kas, tiesa, nepageidauja
ma. Tačiau, inteligentinis ka
talikų jaunimas, matyti, ir pa
čiai Vyčių organizacijai nevi
sai pritaria, nes Draugas pa
sakoja: “Buvo katalikų veikė
jų, kurie Vyčių seimą ignora-! 
vo. Ypatingai pasigesta jau
nųjų kunigų ir jaunųjų musų 
profesionalų.”

Tokiu budu, katalikų srovė
je vyksta trynimasi, kuris ro
do vieningumo stoką.

▼▼▼

AZIJATAI

MANO MALDA
Mano pasaulis, mano dangus, 
Žmogau, tau nebūtų malonus....
Mano pasaulis man brangus, 
Nesiartink.... tau nebūtų įdomus.

Aš moteris kaip ir tavo sesuo, 
Bet mano pasaulis ne jos....
Tai čia tai ten akmuo,
Apdaužytoj basos kojos....

Mano pasaulis man brangus, 
Toks malonus, toks gražus.
Ar yra nors kur žmogus
Kurio pasaulis toks dangus?....

Ona Pucetaitė.

TEN KUR ŠVAISTOS DALGIAI
Aušta rytas, saulė teka,
Linksma ir jauku širdyj,
Paukščiai šokinėja, šneka
Pievoj, krūmuos, paupyj.
Piemenų girdėti treliai —
Gena bandą į laukus;
Čiulba erdvėj vyturėliai,
Vėjas neša jų balsus.
Žvanga dalgiai, svyra smilgos, 
Pievoj nyku, nesmagu,
Guli pradalgės jau ilgos, 
Baigias vasara, ilgu.
Kur pažvelgsi, pažiūrėsi, 
Švaistos dalgiai ir mirtis;
Niekur nepasigrožėsi,
Jei gyvenimas — naktis.

Vladas šaulys.

iš 
praneša ką patyrė 

Kaune 
asme-

dėl Susivienijimas mokėjo ir moka tūkstančius 
dolarių už tokius advokatų patarnavimus, ku
riuos kiti advokatai mielai atliktų už porą šim
tų dolerių. Pereitame seime adv. Jurgelionis 
pranešė kad Chicagoje nuosavybių “forklozavi- 
mo” kaina esanti 75 dolariai. Tegul būna du 
kartu tiek, pagaliau tris kartus tiek, ir tai SLA. 
būt sutaupęs dešimts tūkstančių dolarių. Kiek
vienas “forklozavimas” Chicagoje Susivienijimui 
kainavo tūkstančius dolerių. Ot ką reiškia Su
sivienijimui, kuomet jo valdymą kontroliuoja 
pinigai, o ne SLA. narių geri norai.

Taigi social-komunistų mašinos laimėjimas 
visai negarbingas. Apie šimtas šio seimo dele
gatų žino kad jie buvo vienokiu ar kitokiu budu 
apmokėti už tai jog palaikė seime social-komu
nistų mašinos užmačias. Tokia SLA. valdymo 
sistema neina sveikaton organizacijai.
to, išniekinti, apšmeižti, išterorizuoti tautinio 
nusistatymo SLA. veikėjai negali būti ateityje 
tiek pasišventusiais organizacijos darbininkais 
kokiais buvo praeityje. Tas irgi nemaža pakenks 
Susivienijimo gerovei, nes social-komunistų vei
kėjai pasižvmi tik politikavimais, dirbančiųjų 
SLA. veikėjų niekinimais ir terorizavimais, bet 
ne

KOVA DĖL KANDIDATO | “TĖVYNĖS” 
, REDAKTORIŲ

Social-komunistų mašina negali jaustis pil
nu Susivienijimo šeimininku, kol neturi savo 
kontrolėje SLA. Sekretoriaus ir “Tėvynės” re
daktoriaus. Turint “Tėvynės” redaktorium sa
vo ištikimą pastumdėlį butų lengva apsidirbti 
ir su SLA. sekretorium Viniku, kuris yra per
daug lavintas ir gabus žmogus, kad social-komu
nistų mašinos skymai galėtų praeiti jo nepaste
bėti. Aišku, tokio viršininko reikia kaip galint 
atsikratyti, norint partiniai mašinai Susivieni
jimą galutinai*užvaldyti.

Šiame seime velionio Mickevičiaus vietą už
ėmė Dr. A. Montvidas. Jis buvo social-komu
nistų mašinos organizatorium ir palaikytoju. Jis 
delegatus apmokėjo, jų ušlaikymu ir vaišėmis 
rūpinęsi. Jam pagelbėjo Lenkiškų nesaležnin- 
kų kunigas Valadka, išleisdamas virš $300 dele
gatų užlaikymui ir vaišinimui. Todėl Montvi
das jautėsi stipriausiu kandidatu “Tėvynės” re
daktoriaus urėdui ir per visas duris veržėsi į 
šią kandidatūrą. Bet apšvietos komisija atsi
sakė Montvidą nominuoti. Kuomet Adv. Jur
gelionis nusitarė pats kandidatuoti, social-komu
nistų frontas pasiliko bejėgiu Montvido kandi
datūrą “Tėvynės” redaktoriaus urėdui išstatyti. 
Montvido kova prieš Jurgelionį pasunkėjo dar 
tuomi kad komunistų frakcija stojo griežtai už 

j Jurgelionio kandidatūrą.
Social-komunistų mašinos kokusuose kova 

prieš Jurgelionio kandidatūrą ėjo kuone iki pat 
rankimų. Mat Jurgelionis yra savotiško nusi
statymo žmogus, kuris save skaito viską žinan
čiu, daug galinčiu ir Grigaičio direktyvoms ne
pasiduodančiu. Be to, Jurgelionis prieš seimo 
delegatus visai atvirai gana sunkius prasižengi
mus svaidė Bagočiaus ir Gugio kreditui. Anot 
Jurgelionio, didžiausia ir vienatine Susivieniji
me nelaime buvo ir tebėra Gugis ir Bagočius. 
Todėl Grigaičiui ir jo draugams visapusiai buvo 
nepageidaujama Jurgelionio kandidatūra “Tėvy
nės” redaktoriaus urėdui.

Viename kokuse Naujienietis Liutkus bai
siai išdergė Jurgelionį, perstatydamas jį stačiai 
nevertu vaikščioti ant šios žemės žmogumi, čia 
buvo priskaityti Jurgelioniui kujolų, bingolų ir 
kitų nebuvusių bendrovių organizavimas. Bet 
ir tas nieko negelbėjo. Tas Jurgelionio nusista
tymo kandidatuoti nepakeitė ir Montvidui įlisti 
į kandidatūrą nepagelbėjo.

Pagaliau gavus Jurgelionio pasižadėjimą jo
kių ekscesų prieš Gugį ir Bagočių nekelti, galu
tinai nusistatyta remti jo kandidatūrą “Tėvy
nės” redaktoriaus urėdui.

NETIKĖTI BALSAVIMAI IR RINKIMU 
DAVINIAI

Paskutiniame visuotinam kokuse Montvidas 
saviškius užtikrino kad jie yra didžiumoje. Esą 
turime 146 delegatus iš 270 seimo delegatų. 
Vienas kitas mūsiškių tarpe yra svyruojantis, 
bet vistiek aiški didžiuma įpusų pusėje. Kad 
ir 10 mūsiškių delegatų balsuos su tautininkais, 
vistiek mes turime didžiumą. Tokiu Montvido 
pranešimu social-komunistų mašina apsidžiaugė 
ir nutarė visus saviškius sukontroliuoti.

Tuojaus parinkta balsuotojų prižiūrėtojai. 
Kiekvienas social-komunistų fronto delegatas 
turėjo išpildytą balotą parodyti nuskirtiems va
dukams, kad1 nei vienas negalėtu balsuoti už 
Vitaitį. Net ir didieji vadai turėjo savo balo
tus parodyti nuskirtiems inspektoriams. Gri
gaitis, savo balotą turėjo parodyti dvasiškam tė
vui kun. Valadkai. Tai dar vienas faktas kokia 
“demokratija” social-komunistams rupi. Jie net 
slapto balsavimo neliečiamybės nepripažysta.

Bet social-komunistų vadukams net akyse 
pažaliavo kuomet redaktoriaus rinkimams atsi
rado balotai su kandidatų pavardėmis ir prezi
dentas Bagočius patvarkė balsavimus taip kad 
niekas negalėjo nuskirtiems inspektoriams savo 
balotus parodyti. Inspektoriai išsigandę pribė
ga prie Grigaičio ir Montvido, o jiedu tik rankom 
skėstelia ir pečiais patrauko. Bet bereikalinga 
social-komunistų mašinos vadukų baimė. Re
daktoriaus rinkimų daviniai nustebino visus. 
Jurgelionis gavo daugiau balsų negu bent kas 
tikėjosi.

Vėliaus paaiškėjo kuriuo tikslu Bagočius iš
kepė spausdintus su kandidatų vardais balotus, 
kuriais balsavimas buvo galima atlikti tik kry
žiuką padedant ir čia pat į dėžutę įmetant. Pa
sirodo kad tokį balsavimo būdą išmislino šiau- 
dadušiai iš tautinio fronto, kurie nori būti vi
siems geri. Jie pažada savo balsus social-komu
nistų mašinai ir vėliaus priversti slapstytis nuo 
savo draugų tautiniame fronte, kad tie nesuži
notų už ką balsuoja. Tokių neva tautinio fron
to delegatų buvo apie 29. Jų apsaugai Bagočius 
ir pagamino naujos rūšies balotus, apie kuriuos 
net SLA. sekretorius Vinikas sužinojo tik pra
sidėjus redaktoriaus rinkimams, šitie šunuo- 
degiaujanti tautinio fronto tipai ir sudarė ne
tikėtus balsavimų davinius.

NEGARBINGAS SOCIAL-KOMUNISTŲ 
LAIMĖJIMAS

Vargiai Susivienijimas pasidžiaugs social- 
komunistų mašinos laimėjimu. Tas laimėjimas 
pasiektas papirkimais ir kitų SLA. veikėjų nie
kinimu ir šmeižimu. Vargu galima tikėtis to
kiai organizacijai šviesios ateities, kurios val
dymas pradeda įeiti į tokią sistema, kuri duoda 
galimybę laimėjimus pinigais nupirkti. Kuomet 
ne patys organizacijos nariai savo organizaciją 
valdo ir jos viršininkais pasistato tokius vei
kėjus kurie užsitarnauja tos garbės, bet pinigai 
viską nulemia, tai reiškia organizaęi.ja vedama 
nesveikais keliais.

Visiems žinoma kad jei kas nors pinigus 
išleidžia įsigavimui į tam tikrą vietą, tai jis 
stengiasi keliariopai išleistus pinigus atgauti. 
Kuomet prasidėjo pinigais paperkamas Susivie- 

valdvmas, tuomet padidėjo išlaidos už 
atlieka

Naujienų korespondentas 
Lietuvos
Lenkų pasiuntinybės 
oficialus ir neoficialus
nys nuo santikių užmezgimo. 
Sako, Lenkai manė, jie tik “ge
ro Lietuvai darą”, bet Lietu
viai to gero visai nepriėmė.

] Jei kas seniau ir reiškė Len- 
1 kams simpatijų Lietuvoje tai 
i šiądien “jos dingsta, nes visi 
Į pajuto azijatų dvasią. Ji dvel- 
i kia iš visos Lenkų elgesenos. 
j Taip, ponai, jus atvykote Į 
i Kauną, ir Lietuva pajuto Azi
jos dvasią, nuo kurios jau bu-

i vo atpratus.”
Tokiu budu, tie kurie bijojo 

Lenkų “kultūrinės įtakos” pa
didėjimo ir sustiprėjimo Lie
tuvoje, gali būti ramus: Lietu
viai nepasidavė azijatų Rusų 
kultūrai, matyti, nepasiduos ir 
Lenkų, nes ji tiek pat prikli.

▼▼▼

Apart

KAM SAVE GĄSDINTI?

Vilnis (nr. 189) serga sun
kia liga: ji skelbia buk sanda- 
riečių vadai linki Japonai ir 
Vokietijai laimėjimo jų politi
kos ir karo žygiuose prieš So- 
vietiją.

Tutbut, nelabai atidžiai Vil
nis tautinę spaudą skaito: la
bai maža Lietuvių kurie linki 
Japonų ir Vokiečių groboriims 
bent kokio pasisekimo bile kur. 
Japonija ir Vokietija nėra Lie
tuvių draugai. O koks sveiko 
proto žmogus savo priešams 
gero linki?

rimtu kūrybiniu darbu.
TAUTINĖS VISUOMENĖS PAREIGOS
Social-komunistų mašinos partines užma

čias pereitame SLA. seime plačiau nušviečiau 
tuo tikslu, kad turėtų progos apsvarstyti Susi
vienijimo ateitį ir tie SLA. nariai kurie pasy
viai laikėsi ir laikosi SLA.veikloje. Taip pat 
turėtų rimtai susirūpinti organizacijos likimu 
ir social-komunistų vadų siekiniams pritarianti 
SLA. nariai. Jie turėtų suprasti, kad prieš 
SLA. narius stovi vienas iš dviejų: Susivieni
jimo išlaikymas ir jo ugdymas, arba jo pave
dimas social-komunistų vadams ir pasmerkimas 
mirčiai.

Visi tautinio nusistatymo SLA. nariai ir 
visa tautinė spauda bei visuomenė neprivalo ir 
negali numoti ranka ant Susivienijimo. Pir
miausia neužmirškime kad dėka tautinės visuo
menės veikėjų turime šiądien SLA. tokia orga
nizacija kokia jis yra Virš 50 metų darbas, 
pasišventimas ir pinigai musų veikėjų ir visų 
geros vėlios Lietuvių sukrauta Susivienijime, 
šito viso taip lengvai atsižadėti negalime.

Bet tautinės visuomenės veikėjai turėtų pa
silsėti SLA. darbuose. Nuo pat ŠLA. įsisteigi- 
mo jie visą laiką stovėję organizacijos darbų 
pirmose eilėse, net apleisdami savo sriovės idė
jinius darbus. Duokime progą pozicijos žmo
nėms padirbėti SLA. darbuose. Mes daugiau 
padirbėkime idėjiniuose darbuose, stiprinkime 
savo idėjinės organizacijas, savo 'veikimą plėski- 
me, savo spaudą tobulinkime ir stiprinkime, ži
noma, privalome pasilikti SLA. reikalų sargy
boje ir kartu bukime aktyviais SLA. narias, 
kaip ištikimiems organizacijos nariams pridera 
būti.

Ypatingai dabar, kuomet social-komunistų 
fronto partinės užmačios taip toli nuėjo Susi
vienijimo užvaldymui, privalome stovėti budrio
je organizacijos sargyboje. Pirmiausia turi 
įrodyti SLA. šeimininkai ar jiems ištikro rupi 
Susivienijimo išlaikymas, ar pataikavimas so- 
cial-komunistu mašinos siekiniams. Dirbkime 
ta linkme kad išgelbėjus Susivienijimą iš radi
kalų partinių žabangų ir vėl ji, grąžinus į tą 
poziciją, kad jis galėtų būti visų Amerikos Life- 
tuviu organizacija.

Pirmiausia tautinės sriovės pareiga apsi
valyti nuo tų dvasios “mizaral>elių”, kurie terša 
ir demoralizuoja Amerikos Lietuvių tautinę veik
la. Matėme pereitame SLA. seime tuos dvivei
džius kurie dryso net tautinio veikimo priekin 
atsistoti, o pereitame seime laižėsi prie social- 
komunistų mašinos ir laikėsi Grigaičio skvernų. 
Tokiems dviveidžiams gaivalams, kaip Bostono 
“profesorius”, negali būti vietos tautinėje veiklo
je, jei norime būti sėkmingais visuomeniniuose 
darbuose. Arba tokiam Nevv Yorko advokatėliui, 

■kuris net generaliniam konsulate turi pirmenybę, 
reikia parodyti kad jo vieta su radikalais, o ne 
tautinėje visuomenėje. Jis laižėsi radikalams, 
net kitus Wilkes-Barre delegatus pakreipė prie 
social-komunistų, tegul ir būna su jais.

Amerikos Lietuvių tautinės visuomenės 
veikla turi būti apvalyta nuo tokių skudurų, 
kurie tautinį gyvenimą teršia ir demoralizuoja. 
Kas ne su tautine visuomene, tas prieš ją! Tai 
musu veiklos obalsis, tai kelias Į rytojaus lai
mėjimus!_____

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo,' dėl musų teisių, dd tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl. šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

(Pridėkit 10c persiuntimo kastų)

Reikalaukit “Dirvoje”

—
• ČEKOSLOVAKIJOJE, Pil- 

sen bravoro skiepai yra tokie 
dideli kad užima penkias my
lias ilgio, o bravoras užima 
136 akrų žemės plotą.

• DRAMBLLkI (šloniai) ne
siskaito subrendę iki sueina, vjsokįus legalius patarnavimus, kuriuos 
apie 30 metų amžiaus. Į paties Susivienijimo viršininkai advokatai. To-

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUčICT-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, 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

(Tęsinys iš pereito nr.)

IX.

UŽPUOLIMAS

Nedidelio miškuoto ežero pakrantėje, netoli 
Dauguvos, buvo Lietuvių sodžius, atskirtas nuo 
apylinkės didžiuliais pusnynų kalnais. Sodžiu
je buvo pastebimas nepaprastas gyvumas: vir
šaitis kėlė savo sunaus vestuves. Dideliame jo 
name, kaip bitės avilyje, struliavo svečiai. Skais
ti ugnis, bliksėdama grįstoje akmenimis aslos 
duobėje, protarpiais nušviesdavo aprūkusias lu
bas ir sienas.

Aplink stalus ir ugniavietę susėdę dundu- 
liavo augaloti geltonplaukiai vyrai. Visi jie 
avėjo diržinėmis ir liepos plėšų vyžomis. Tarp 
vyrų šian-ten margavo išsipuošusios kaspinais 
ir įvairiais žvangučiais moterys. Visi buvo ne
paprastai linksmi, nusiteikę. Pro praviras du
ris su šalto oro guruliais ineidavo vis nauji ir 
nauji žmonės.

Pagal tų laikų papročius jaunasis apie pu
siaunaktį atvyko pas jaunąją. Nuvainikavimas 
ir kasų išpynimas, reiškiąs mergelės laisvės 
simbolį, jau buvo atliktas. Dabar bebuvo lau
kiamas tik dėl pūgos pavėlavęs žynys.

Jaunavedis Liubartas buvo gražiai nuaugęs 
Lietuvis, mėlynakis, malonaus veido, dailiai ap
siskutęs vyras. Vilkėjo jis šviesų, trumpą sa- 
gočių su daugybe raudonų sagų. Jis dažnai 
išeidavo į gatvę ir, pridėjęs prie akių ranką, 
žvelgdavo į miško kelelį, kuriame tačiau nebuvo 
nei gyvos dvasios matyti.

Nekantresnieji žmonės nuėjo po mišką pa
sidairyti.

Kad svečiai nenuobodžiautų, jaunojo tė
vas, pečiukas ir kresnus senukas, liepė žmonai 
ir dukterimi daugiau atnešti midaus ir alaus. 
Bežiūrint, vyrų rankose radosi daugiau tauro ir 
jaučio ragų. Sužadėtinis taip pat ištvenkė savo 
taurę ir vėl išėjo į kiemą.

— Ir ko jis neatvyksta? — tarė nerimau
damas jaunas Lietuvis, nejausdamas nei žvar
baus vėjo pūtimo, 
žynys ?

— Ne! Naktį, 
išdrys važiuoti iš 
balsų: 
namų, todėl ir pasivėlino!

Bet ir gilu šymet sniego, — tarė kitas 
svečias, smaukdamasis ant ausų kailinę kepurę. 
— Pusnynai kuone stogus siekia!

— Ir šalta gi, — pasakė vėl kitas, tryp
damas savo vyžotom kojom. — Mat, prakeik
tasis Vokietis dumia.

— Kad tiktai jis neatidumtų mums ne
prašytų svdčių . . . Dabar jų ypač reikia lauk
ti, — tarė vienas priekinio būrelio vyras.

— Kur tau! dabar jų nei su medum ne
išviliotum iš jų akmeninių urvų! — tvirtinamu 
balsu kažkas pasakė.

Nuo miško pusės pakilo džiaugsmingi šu
kavimai. Vyrai, mosuodami gauruotomis kepu
rėmis, bėgdami šaukė:

— Atvažiuoja, atvažiuoja!
Visa svečių minia išgužėjo į kiemą.
Netrukus mažu bėru, bet patvariu žirgeliu, 

gražiame važelyje atvažiavo ir laukiamasis žy
nys.

Apskiritas ir skustas jo veidas reiškė pasi
tenkinimą; jis truputį šypsojosi, o pilkose ir 
protingose jo akyse žybsėjo niekieno nepagau
namas suktumelis.

Visi džiūgaudami sveikino žynį.
Išlipęs iš važelio, žynys atkišo savo minkš

tą žandą, kad pabučiuotų šeimininkas ir dar keli 
kiti senukai.

Paskui žynys inėjo į vidų, ir visas būrys 
pasekė jį.

šeimininkė, neaukšta, surukusi senutė, že
mai nusilenkė žyniui ir, pasikeitusi linkėjimais, 
padavė jam į ranką pasidabruotą tauro ragą ir 
pušų šakų vainiką. Žynys, užsidėjęs ant gal
vos vainiką, neatsikvėpdamas išgėrė savo taurę 
alaus ir, linkterėjęs apskrita galva, nuėjo prie 
židinio, ties kuriuo, galvą nuleidus, stovėjo ir 
skaistavo jaunoji. Ilgos ir palaidos kasos dengė 
jos grakštų liemenį. Sužadėtinis stovėjo nuo
šaliau.

žyniui pasakius kelis juokingus posakius, 
jaunoji dar labiau nukaito. Tuo tarpu sužadė
tinio sesuo atnešė molinę lėkštelę su pienu, kurį 
sutraukino šiltu ožio krauju, ir žynys pradėjo 
jungtuvių apeigas.

Sujungęs jaunųjų rankas, liepė nugerti iš 
lėkštės ir paskui pasodino sužadėtinį prie stalo, 
ant kurio stovėjo kita lėkštė su švęstu vande
niu. Paskui jis triskart apvedė jaunąją apie 
ugnį, kalbėdamas maldas Mildai ir Patrimpui*. 
Priėjęs prie stalo, žynys pašlapino ranką švęs-

Ar tik nepaklydo vakar

siaučiant tokiai pūgai, kas 
namų!. — atsiliepė keletas 

tik šiąndien jis tegalėjo išvykti iš

tame vandenyje ir pašlakstė jaunuosius.
— Kame skarelė? — paklausė žynys, kreip

damasis į šeimininkę.
Bet skarelės kaip tik ši neturėjo.
Svečiai prasiskyrė, ir iš būrio išėjo jauna 

i mergaitė nešina balta skarele ir medaus koriu, 
i žynys skarele užrišo nuotakai akis ir, palietęs 
. korio gabalėliu lupas, įmetė jį į ugnį.

— Moterie! — dirbtiniu, griežtu balsu tarė 
žynys, atsitraukdamas ir keldamas ranką auk
štyn. — Moteris yra namų pažiba, o didžiausis 
moters papuošalas — gerumas ir klusnumas. 
Iš tavo lupų teišeinie malonios kaip medus kal
bos, o tavo akys tenemato to kas jom 
matyti. Smalsumas ir plepėjimas yra 
sios moters ydos. Tepadeda Praurymė 
įveikti!

Tvirtinamas šnabždesys pasklido 
Po to žynys, paėmęs nuotaką už rankos, ėmė 
vedžioti ją po aslą.

Svečiai apibėrė nuotaką grūdais, linkėdami 
jai pertekliaus. Paskum žynys privedė jaunuo
sius prie židinio ugnelės, atrišo nuo nuotakos 
akių raištelį ir davė vėl abiem išgerti aukoja
mojo gėrimo. Kai jie nusriuobė po gurkšnelį, 
žynys paėmęs iš jų rankų lėkštelę, tėškė ją į ; 
žemę. Lėkštelė sugurėjo. Ant šukių atsistojo i 
sužadėtiniai.

— Taip bus pasielgta su tuo, katras neiš
laikys ištikimybės! — pasakė žynys, žiūrėda
mas į jų kojas. — Todėl mylėkitės iki mirties.

Tat pasakęs, žynys ištiesė ranką į stalą 
siekdamas žiedų, kuriuos užmovus jauniesiems 
ant rankų apeigos jau butų buvusios baigtos, 
bet, besiekdamas blizgančių vario žiedų, jis lyg 
sustingo vietoje ir ėmė atsidėjęs klausytis: iš
girdo nepaprastą trukšmą gatvėje.

Arčiau stovį prie durų taip pat ėmė klau
sytis. Keli vyrai iššoko pro duris, ir visi kiti 
susispietė apie jas. Toks trukšmingas ir sma
gus prieš valandėlę namas lyg apmirė. Stojo 
laukiamoji tyla, tiktai ugnis tratėjo ir traškėjo, 
lyg norėdama savo liežuviais palaižyti aprūku
sias lubas.

— Niekis.... Taip sau pasigėrė bent kas 
ir rėkauja ... — pasigirdo kažkeno nepatiki
mas balsas.

Iš lauko įsiveržė aiškesni išgąstingi riks
mai; svečiai sujudo.

— Vokiečiai! — pasakė vienas Lietuvis ir 
iššoko pro duris. Perkreiptas jo veidas šmėkš
telėjo tarp .galvų ir išnyko. Visi susigrūdo,prie 
angos.

— Stokit, stokit! čiupkit ginklus! — šau
kė išmintingesnieji; bet daugumas iš baimės, 
lyg proto netekę, nieko nebesiklausydami sprau
dėsi pro duris, spausdami vieni kitus.

žynys sėdėjo krėsle, įsikibęs į stalą ir bevil
tiškai dairėsi į šalis; skustas jo veidas aptemo, 
ir kojos, matyt, nebeklausė.

Tiktai senasis viršaitis ir apie trisdešimt i 
vyrų, nenustojusių drąsos, šoko prie sienų, kur 
ginklai kabėjo.

— Gelbėkite moteris, — riktelėjo jis, pra
bėgdamas pro Liubarto šalį. — Vesk visus pas
kui

nereikia 
pikčiau- 
tau jas

troboje.

mane!
Vyrai greitai pagriebė, kas kaustytą
kas kirvį, kas j ietį.
Apie dešimt moterų susispietė prie jų.
Viršaitis atidarė duris, kurios ėjo į antrą 

namo galą; pribėgęs atvėrė vartus ir sustojo. 
Karvės ir avelės, pajutusios trukšmą, baigščiai 
dairėsi. Priešingoje gatvės pusėje liepsnojo 
namai. Gatve, ilgais kardais mosuodami, šuo
liu jojo riteriai, kapodami beginkles moteris ir 
bėgančius vyrus.

— Sustokite! — tarė viršaitis, ir rankom 
ir nugara suturėdamas tarpilvartėje visus. — 
Dar musų jie nepastebėjo. Moters! Bėkite į 
mišką! Mes, vyrai, pridengsime jas; tik po 
au stenkitės užpulti raitąjį. Svarbiausia, su- 
remkite iš šonų. Na ... — Viršaitis apžvelgė 
pasiruošusias bėgti ir visai lengvai apsirengu
sias moteris. Visų veidai buvo išblyškę, akys 
žaižaravo,.

— Lukterėkite ... — Jis greit, 
prie savo žmonos ir dviejų drebančių 
apkabino jas.

— Tesaugo jus Perkūnas! — tarė
— Bėkite dabar!

Lyg rausvų, melsvų ir baltų paukščių būrys 
pasipylė kieme.

Iš gatvės atskrido džiūgaujami riksmai: 
Vokiečiai jas pamatė. Apie dešimt riterių ir 
knechtų atgręžė savo žirgus ir stabtelėjo va
landėlę: mat, kelias buvo labai apipustytas ir 
pasidaręs daug aukštesnis, negu kiemo aptvaras. 
Pamatę gilų griovį, pirmutiniai arkliai tik trypė 
vietoje.

— Į priekį! — riktelėjo griežtas balsas, ir, 
juodas arklys, papuoštas raudonu mituku stojo j 
piestu, kai juodašarvis riteris spustelėjo jį prn- j

buo
že,

pripuolęs 
dukrelių,

senukas:

DIRVA

KOMUNISTŲ VEIK
LA AMERIKOJE 

IŠKELIAMA

KIBIRKŠTYS
SVETIMŲ SLAPYVARDŽIŲ 

NAUDOJIMAS. Apie prieš dvi
dešimts metų Vienybėje ir ki
tuose laikraščiuose pasirodyda
vo straipsneliai ir koresponden
cijos iš Baltimorės, su slapy
vardžiu Balandėlis.

Kiek paskiau Amerikos Lie
tuvyje pradėjo pasirodyti ko
respondencijos iš Philadelphi- 
jos irgi su slapyvardžiu Balan
dėlis.

Katras iš tų Balandėlis pir
miau išskrido Į laikraščius ne
teko iki šiol sužinoti.

Washington, D. C.— At- 
! stovų Buto komisijai tyri

nėjančiai “prieš - Ameriko
nišką veikimą”, Dr. Mat- 
thews, rašytojas ir moksli
ninkas, kuris turėjo ryšių 
su komunistais per kelis 
metus, išpasakoja įdomių 
dalykų apie Sovietų Unijos 
varomą darbą čia Ameri
koje. Jis prirodė kaip ko
munistai išnaudoja vardus 
žymių Amerikos žmonių, 
kaip panaudojo ir pastaro
mis dienomis įvykusiame 
Pasaulio Jaunimo Kongre- Vienybėje, retkarčiais ir Dir
se, Amerikoje, kur prisi- voje, pasirodydavo rašinėliai 
viliojo ponią Rooseveltienę, į su slapyvardžiu Titnagas. To- 
prezidento žmoną, pasaky- kia pat slapyvardė atsirado ir 
ti jiems kalbą. Sandaroje. Argi jau negalima

1 as “kongresas” tai nie- pasirinkti sau tinkamą slapv- 
kas daugiau, sako jis, kaip vardę, nepasinaudojant kitų iš 
“bendro fronto” manevrai seniau naudojamos? 
vesti kitose šalyse Sovietų
propagandą. KAIP KARTAIS ILGAI re-

Dr. Matthews taip pat dakcljose išguli rašiniai iki la
iškėlė aikštėn kaip komu- vysta šviesą, šių metų Ame- 
nistai buvo pasiryžę suplė- rikos Lietuvio 14-me nr. pasi- 
Šyti dabartinę Demokratų i rodė pastaba korespondentams 
partiją Amerikoje, įvarant kurie naudoja slapyvardį Ba- 
kylį tarp liberalų ir kon-1 landėlis. Į tą pastabą tuoj bu- 
servativių partijos sparnų. - —j

Komunistai troško ir ti
kėjo kad remdami Prezi
dento Roosevelto socialės 
globos ir šelpimo progra- 
mus nuvarys šią šalį į ban- 
krutą ir sukels revoliuciją. 
Už tai jie smarkiausia rė
mė skyrimą šelpimo reika
lams didžiausių sumų, kad 
šalies finansiniai pagrindai 
sugriūtų.

Kuomet pradėtų šalies 
ekonominė tvarka griūti, 
komunistai pašoktų į prie
šakį su pažadais viską pa
taisyti,' ir taip įvestų Ame
rikoje Sovietus.

Tuos dalykus iškeliant, 
Dr. Matthews pradėjo gau
ti iš komunistų grąsimmų. 
Valdžia paskyrė jam kelis 
sargus palydovus.

Toje komisijoje liudijo ir 
du gryžę iš Ispanijos jau
ni Amerikos suklaidinti vy
rukai, kurie pasakojo kaip 
ten šimtai jų draugų 
Ispanijos kairiųjų pusę 
gelbėti nuvykę Amerikonai 
norėtų'pamesti ir bėgti, bet 
laikomi nelaisviais ir nega
li ištrukti. Jie nuolat lai
komi apsupti Rusų šnipų, 
grasinami sušaudymu jei
gu bandytų kam nors pasi
priešint, ir nuolat randasi 
mirties pavojuje.

Jie sako, sugryžus Ame-! 
rikon, dėl to kad jie apie j

JAU KELETAS METŲ kaip

vo padaryta kita pastaba ir 
pasiusta j A. L., kuri deja išgu
lėjo redakcijoje per 15 savai
čių ir tiktai nr. 29-me išvydo 
šviesą.

PO 1905 METŲ revoliucijos 
Lietuvoje, privažiavo į šią šalį 
daug tų laikų buvusių jonvai
kių, kurie pasivadinę socialis
tais demoralizavo Lietuvių iš
eiviją šioje šalyje ir kėlė be
tvarkes Lietuvių susirinkimuo
se ir prakalbose kur ne jų plau
ko kalbėtojas kalba.

Jeigu kur tiems jonvaikiams 
pavykdavo sudrumsti ramybę 
ir išardyti prakalbas tai socia
listų atsiprašant spauda tuomi 
labai didžiuodavosi ir sakyda
vo kad tai “susipratę” darbi
ninkai tokį ir tokį kalbėtoją 
nušvilpę, nesidavę save išnau
doti. • -

Vėliau socialistams suskilus 
kiek pranyko ir švilpukai, ta- 

atsiradus 
kurie ne 

ir pačius 
lazda at-

čiau komunistams 
atsirado ir baubliai, 
kartą api baubdavo 
socialistus. Reiškia, 
sisuko antru galu.

Amerikiečių kareivių pa
dėtį Ispanijoje pasakoja, 
komunistai CIO vadai dirb
tuvėse neįsileidžia juos į 
darbus.
Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolari — pusei metų.

tinais ir, lyg didžiulis vanagas, šoko į kiemą; 
kiti jį pasekė.

Riteris, iškėlęs raudonžymį skydą, dar kar
tą spustelėjo žirgą ir atsidūrė Lietuvių būryje.

Senasis viršaitis su savo buriu iššoko iš 
tvarto. Jis ir Liubartas puolė juodąjį riterį.

Smarkiu buožės smūgiu senukas bematant 
apstabdė žirgą, kuris tik suknarkė ir susiubavo; 
kad ne geležiniai kaktos šarvai, tikrai butų pers- 
kėlęs žirgui kiaušą.
no, 
šis spėjo laiku žirgą pasukti į šalį ir smūgis 
vos tepalietė jo petį.

Liubartas, prišokęs iš šo- 
smogė savo brūkliu riteriui Į krutinę, bei

tepalietė jo petį.
Ir pėstieji ir raitieji sumišo. Ankštame 

kieme užvirė kova. Liubartas vikriai švaistėsi 
savo brūkliu, guviai išvengdamas kalavijų smu- 

Juodasis riteris kovėsi visų priešakyje 
nuo kiekvieno kirčio jo kalavijas aprasodavo 
krauju.

— Narsiau! Narsiau! — šaukė senasis vir
šaitis, supdamas savo būreliu juodąjį riterį. 
Musų moterys jau miške.

Liubartas, pažvelgęs į mišką, pamatė, kaip 
paskutinė moteris nuplastėjo. Tik rausvas jos 
apdaras šmėkštelėjo tarp medžių ir dingo tan
kumyne.

“Išgelbėtos” — dingtelėjo Liubarto galvoje 
mintis. Jo jiegos padvigubėjo.

Klaikiu brūklio siučiu išmušė jis prišoku
siam jį nukirsti kryžuočiui kalaviją, ir riteris 
aptalžytais šarvais sudejavęs nuvirto į sniegą.

Džiaugsmingai suriko Lietuviai, pamatę nu
dobtą riterį. Kaip įsiutę vilkai, puolė Lietuviai 
priešų mušti. Kirčiai iš visų pusių žaibais skri
do. Riterių žirgai stumdė vienas kitą ir visai 
nenaudingi buvo jie tokiame ankštame kieme.

Krito dar vienas riteris, paskum antras, 
trečias, tiktai juodasis riteris dar tebekovojo.

Ant nukautųjų arkių pasišokėję du 'Lietu-

giu.

PO ĮVYKUSIO SLA. seimo 
Scrantone, Pa., “bendrafronti- 
ninkų” atsiprašant spauda me
ta juodą dėmę į tautininkus, 
kurie, pasak “bendrafrontinin- 
kų”, pralaimėję Tėvynės redak
toriaus vietą ėmė baubti.

Jeigu ištikro toks nekultū
ringas elgesys įvyko iš tauti
ninkų pusės, negalima juos už 
tai pagirti, priešingai, reikia 
dar papeikti.

Tautininkai, kaip labiau ap
sišvietę ir kultūringesni žmo
nės, neturi imti sau pavyzdį iš 
suniekšėjusių komunistų; jie 
gali rasti sau kulturingesnį bū
dą kovai su uzurpatoriais, pa
liekant “bendrafrontininkams” ’ 
jų jau nuo senai praktikuojamą 
chuliganizmą.

(Nuo Redakcijos: Kiek yra 
žinoma, baubimą atliko “ben- 
drafrontininkai”, kurie tokiu 
budu SLA. seime pareiškė savo 
džiaugsmą kad Vitaitis tapo 
neišrinktas — po jų daugelio 
metų pastangų jį pašalinti. Lai 
kairiųjų spauda pasiima sau 
tą “garbę” už baubimą, kurią 
bando primesti kitiems. Bau
bimas vartojama ir sporte, kur 
lieka nugalėtas nepatinkamas 
asmuo, žmonės pralaimėjusiam 
baubia pareikšdami jam dar di
desnį savo pasitenkinimą jo 
pralaimėjimu. Taigi, ne tauti
ninkai baubė prieš Jurgelionį, 
bet dalis kairiųjų “bendrafron- 
tininkų” prieš Vitaitį. Jeigu 
tautininkams butų reikėję bau
bti, jie prieš Jurgelionš butų 
baubę tada kaip tik jo var
das buvo paminėtas kaip kan-| 
didato į Tėvynės redaktorius.)
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PER TVORA

PASIŽVALGIUS

ARYANIZMAS IR FAŠIZ
MAS

JEIGU VILNIES ir Laisvės 
komunistai iki šol tik aukomis 
užsilaikė ir visuomenė išnaudo
jo tai dėka tautininkų ir san- 
dariečių neveiklumui.

Jeigu tautininkai ir Sanda- 
riečiai butų aktiviau veikę, jų 
kalbėtojai butų lankę kolonijas 
ir paskleidę sąmoningesnę tau
tinę mintį Lietuvių visuomenė
je, komunistai savo elgetiškas 
klumpes butų senai padžiovę 
ant sausos šakos ir patys išėję 
į dirbtuves sau duonos kąsnį 
pelnyti.

Kuriose Lietuvių kolonijose 
tautininkai aktiviau dalyvauja 
veikime, ten komunistams di
džiausia sausra ir jie ten ne- 
tarpsta. Tačiau kurioj koloni
joj tautininkai labiau apsileidę 
ir mažiau darbuojasi, ten kai
rieji tarpsta ir gerai šienauja 
dolarius savo niekad neprikem- 
šamo pilvo palaikymui.

Taigi tautininkai ir sandarie- 
čiai, stokime į energingesnį 
veikimą, tuoj pamatysim kaip 
visokie izrnai pradės susti.

Titnagas.

(Reiškia, dar vienas Izmas)
Viva, Senjor Mussolini! 
Labai gerai, sugalvojai: 
savo rasės piktą kraują 
kiek nors išvalyti, 
ir iš tų paprastų Valaku 
ne vien tik gerais fašistais, 
bet bendrai juos žmonėmis 
nori padaryti.

Kuomet be tavo pagalbos 
Dievas tavo žmones tvėrė, 
kokia nauda iš jų buvo? 
nebuvo Fašistai, 
ir svetur apsigyvenę, 
tiktai tuo atsižymėjo 
kad jie buvo karštakraujai 
ir kriminalistai.
Bravo, Senjor Mussolini! 
Sutvarkyk tu savo šalį, 
ir gyvenk ten sau laimingai 
su gauja fašistų.
Tik persergėk savo žmones, 
kurie užsienyj gyvena, 
kad prie musų Lietuvaičių 

daugiau nelystų....
Ku Ku.

jie

viai pataikė jam savo brūkliais į pat šalmą, 
gerokai jį sulankstydami ir sutaršydami plunks
nas.

— Vikriau ir smarkiau! — sušuko viršai
tis, stengdamasis su saujele narsuolių perdalyti 
Vokiečių būrį per pusę. — Muškit arklius, nuš- 
kit arklius!

žilus seniuko plaukus draikė vėjas, o jo 
akys žaibavo. 1

— Vokiečiai iš užpakalio! — 
telėjo laibu balsu. ‘

— Gelbėkitės!
Liubartas apsidairė ir, atšokęs 

kinto knechto, polė prie tėvo, kad 
bėgtų į mišką.

— Bėkim! — riktelėjo jis, nutverdamas 
tėvą už rankos.

— Kur? — seniukas apsidairė aplinkui. — 
Mes čia, sunau, ir liksim.

Jis tiesą pasakė: atsitraukti nebuvo kur.
Į kiemą dviem užpakaliniais keliukais sku

tėjo riteriai saviškiams padėti; visų priešakyje, 
nuleidęs šalmą ant akių šuoliu jojo Rudolfas, 

I šalia jo buvo Albrechtas.
Pastebėję ankštumą, riteriai pametė savo 

ilgąsias jietis, kurias laikė atstatę lėkdami šuo
liu, ir viesulu puolė jau praretėjusias Lietuvių 

! eiles.
Riteriai greitai išsklaidė Lietuvius. Lietu

viai tirpte tirpo.
— Liubartai, Liubartai! — sudejavo vir

šaitis ir vienas pats, iškėlęs savo buožę, puolė į 
būrį riterių, kurių arkliai jau trypė jo sūnų.

Rudolfas, kurį užpuolė senasis Lietuvis, švy
stelėjo savo sunkiuoju kalaviju, ir žilasis karžy
gys, beveik per pusę perkirstas, griuvo, kaip 
vėtros palaužtas ąžuolas.

(Bus daugiau)

* Milda — meilės deivė. Patrimpas — der
liaus ir jiegos dievas.

KO GI J IEŠKO?

Draugas V. Andrulis savo 
gazietoj stebisi kam Dirva 
seniau rašius buk komunistai 
prisikvietė į “bendrą frontą” 
cicilikus, o dabar, kad cicilikai 
juos už nosių vedžioja....

Ar ne tiesa, drauguti? Jus 
visur lendat, visus kviečiat su 
jumis dirbti, net jau ir katali
kus.

Kai Stokjardų generolas pa
juto jus siūlant jam “bendrą 
frontą”, jis pamatė kad jam 
tas išeis į naudą, ir su jumis 
susidėjo. Dabar jau jis jus 
raito ant savo piršto.

Kaip “bendro fronto” istori
ja rodo taip Dirva ir pasako.

Susivienijime Grigas jus ap
movė taip kaip nesitikėjot.

Jus jam likot įnagiu, kuriuo 
jis moka pasinaudoti.

Jus, draugučiai, nežinot ko 
dabar griebtis, taigi nors ap
gauti ir nušpicuoti, vis dar tie- 
šijatės save kad reikia su so
cialistais “daryti viskas geri
nimui bendro veikimo”.

Iš socialistų norit “reika
lauti kad jie neprisiimtų sau 
talkon politiniai nusmukusių 
elementų”, kurie turi tikslą tik 
komunistus dergti.

O pats socialistų papa gene
rolas Grigas I yra didžiausias 
jūsų dergėjas, ir ką jus iš jo 
išreikalausit? Duoda, tvasko 
jums į žandus, komunizmą ir 
jūsų idėjas dergia labiau negu 
mokėtų koks “izvoščikas”.

Pastatvkit jus socialistams 
reikalavimą kad jie Grigą pa
šalintų iš socialistų tarpo!!??

Ar matėt pas socialistus ką 
daugiau kaip tik susmukusius 
politikierius, kuriuos į vadus 
pastatėt ir jų turit klausyti, 
nors iš to sau nieko neturit?

Dabar Grigas per du metus 
gali ant jūsų spjaudyti, o kai 
baigsis du metai, jis vėl jums 
pasakys ką daryti, ir jus šok
sit pagal jo prakiurusios bir
bynės.

kažkas rik-

nuo suniur- 
su juo pa-

Supa Garba.

• PAUKŠČIAI p a t a niauja 
žmonijai penkiais atžvilgiais: 
kaip vabalų naikintojai, žolių 
naikintojai, naikintojai kirmi
nų, apvalytojai, ir kaip mais
tas.
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PASKYRĖ $101,000
E. 9th ST. TILTUI

Federalė viešų darbų admi
nistracija užgyrė Clevelando 
miesto patiektą planą įrengti 
platų, gerą privažiavimą prie 
naujojo paežerio vieškelio, ku
rį dabar sunku pasiekti dėl su
sigrūdimo ant siauro E. 9th 
Street tilto.

Tam tikslui PWA paskyrė 
$101,000, o likusius 55 nuoš. 
reikalingų pinigų pridės mie
sto valdyba.

Bus išstatytas šešių eilų pla
tus tiltas ir bus išplatinta ir 
naujai išgrysta E. 9th gatvė 
ir visas prie to tilto privažia
vimas.

DAR VIENAS KALAŠNIKOVO PORTRETAS

DIRVA

Jaunamečių Vedybos 
Clevelande

Clevelande iš miesto mokyk
lų bėgyje 1937-38 mokslo me
to Išėjo 144 mergaičių ir vai
kų, daugiausia žemiau 18 me
tų amžiaus, kurie apsivedė. 
Mokyklų taisyklės nereikalau
ja kad jaunameČiai apsivedę 
apleistų mokyklas, tačiau to
kie jaunikliai, įsivėlę meilėje, 
daugiau mokslo nenori.

1936-37 mokslo metų laiku 
buvo 179 tokių nepilnamečių 
mokinių apsivedimų.

Mokyklas apleidžia ir dėl ki
tokių priežasčių, nebaigę. Ki
tos priežastys pereitą mokslo 
metą buvo: mirė 96 mokiniai: 
apsirgo 992, ir suėjus 18 metų 
amžiaus, pametė mokyklas ne
baigę, 1,292.

Kiek iš Lietuvių yra šiose 
visose pažymėtose skaitlinėse ? 
Yra žinių kad ir Lietuvių vai
kai ir mergaites apsiveda jau
no amžiaus, o mokyklas aplei
džia suėjus 18 metų, nors ne
baigę mokslo, labai daug. Mat, 
suėjus 18 metų, mokyklų įsta
tymai neverčia tęsti mokslą.

Šis portretas yra Malaju, dvasiš
kio Harrabellio Alakamuza Maran- 
jeopa, Malajų misijonieriaus, kurį 
artistas Kalashnikoff išbaigė dviem 
atvejais, šiame portrete misijonie- 
rius dėvi visus savo tikybinius rū
bus, jo galvos apdangale randasi 
Gado akmuo; tai yra vienos Izraelio

dingusių genčių ainio žinklas, o šis 
dvasiškis skaitosi to gentės narys.

Basil Kalashnikoff yra pažymus 
portretų piešėjas. Su juo Dirvos 
skaitytojai jau yra susipažinę iš 
pirmesnių aprašymų, šis portretas 
buvo išstatytas keletoje žymesnių 
vietų Clevelande.

ATSTOVŲ RINKIMAI 
TURĖTŲ BŪTI 

PERTVARKYTA

JĮIPPODROMJ] PAJIEŠKOJIMAI

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
L O R A I N , O H I O

BROWN DERBY 
CAFE

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Važiuojant pasivažinėti, ar
ba važiuojant per Lorainą į 
kitus miestus, sustokit pas 

Lietuvius — užkąsti ir 
atsivėdinti

1344 Broadway
Danelevičiai, Savininkai.

BLACK CAT
CAFE 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto) 

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c. 

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais 

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais. 

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

SPORTAS Vieta yra vėsi ir smagi, 
nos imtynėms nuo 50c. 
čiau.

Kai- 
aukš-

Vėl Imsis Talunas 
Indi jonu

SU

. Trečiadienio vakare, Rugp. 
31, Centrai Armory įvyks kitos 
smarkios imtynės, kuriose bus 
kova iki pergalės tarp Vilnie
čio Vlado Taluno ir Indi jono 
Chief Chewacki. Jįe turės im
tis laimėjimui dviejų parmeti- 
mii iš trijų.

Pereitą kartą Talunui buvo 
priskirta laimėjimas dėl Indi- 
jono nesilaikymo imtynių tai
syklių, bet parmetimo nebuvo.

Dabar promoteris Walter A. 
Taylor buvo pasiryžęs šį kar
tą Taluną suporuoti su smarkiu 
imtiku, buvusiu čampionu Eve- 
rett Marshall, tačiau Indijonas 
pasakė, jeigu jam bus duota 
daugiau laiko antrame susiki
bime su Talunu, jis parodys ką 
ištikro gali padaryti.

Taigi, Talunas ir Indijonas 
šį kartą suporuojami ir turės 
imtis iki tikros pergalės.

Prie jų bus kitos gerų imti- 
kų poros, Kanadietis Yvon Ro- 
bert, kuris yra labai pasižymė
jęs kitose Amerikos dalyse ir 
Kanadoje. Jis imsis su John 
Katan.

Centrai Armory randasi ant 
E. 6-tos gatvės prie City Hali.

BILLY BURKE, žymus Lie
tuvis golfininkas, plačiai daly
vauja Amerikos golfo čampio- 
nato lošimuose, kaip kur pri
eina arti prie laimėjimo, bet 
kiti jį supliekia. *

Rugp. 24 d. Youngstovvne 
jis laimėjo Ohio valstijos gol
fo čampionatą.

Prieš kelis metus Burke pra
garsėjo laimėdamas Amerikos 
čampionatą Toledo, Ohio. Nuo 
tada jis apsigyveno Clevelan
de. Su Lietuviais jis nesusi
deda.

Cuyahoga apskrityje renka
si 18 narių į Valstijos Atstovų 
Butą ir šeši į Valstijos Senatą. 
Jokis kitas apskritis Ohio val
stijoje tiek daug nerenka. Jie 
renkami palaidu budu. Vieni 
balsuotojas renka visus juos. 
Kiekvienas išrinktas turi at
stovauti neva visą apskritį.

Tačiau Cuyahoga apskritis 
turi daug gyventojų ir jie pa
sidalinę į miestus, miestelius, 
wardus ir kitokius politiškus 
paskirstymus. Daugelis šitų 
politiškų skyrių apgyventi pro
taujančiais žmonėmis kuriems 
rupi valstijos įstatymų geru
mas. Jie nori daryti progresą. 
Jie nepasitenkinę dabartine su- 
švinkusia, grafto, prasižengi
mų ir vieno boso tvarka. Jie 
nori švarios, ekonominės val
džios. Jie nori gerų ligoninių, 
gerų mokyklų, įtakios policijos 
ir atsakančios apsaugos nuo 
ugnies, gerų namų ir neaukš
tų taksų, šie dalykai yra ar
timai surišti su valstijos įsta
tymais. Jie turėtų geresnę 
progą pravedimui geresnių įs
tatymų jeigu jie galėtų išrin
kti ką nors iš savo paskiro gy
ventojų skaičiaus atstovauti 
juos valstijos legislaturoje — 
ką nors ką jie asmeniškai pa
žysta ir žino kad galės tą vie
tą tinkamai užimti.

Tokiose vietose yra užtekti
nai tinkamų vyrų, gerai pamo
kytų ir patyrusių, bet jiems 
nėra progos laimėti jeigu rin
kimai atsibuna visame apskri
tyje bendrai visų atstovų.

Tam dalykui sutvarkyti, da
bartiniu laiku reikalinga pra
vesti prie valstijos konstituci
jos priedas. Turi būti dedama 
visos pastangos kad tas butų 
greitu laiku padaryta. Kuris 
nors valstijos legislaturos na
rys privalėtų pasirūpinti įneš
ti tą sumanymą kaip tik vals
tijos legislatura susirinks Sau
sio mėnesį. Tada kiekvienas 
balsuotojas mažiau daugiau ži
notų kas yra kandidatas į le- 
gislaturą jo .distrikte. Mažiau 
butų vargo balsuojant ir legis
latura butų, be abejonės, daug 
pagerinta.

. Malvern E. Schultz.
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“Four’s A Crowdr
Errol Flynn, Olivia de Ha- 

viland, Rosalind Russell ir Pat- 
ric Knowles užima žymias ro
les naujoje Warner Bros. ko
medijoje, “Four’s A Crowd”, 
kuris pradedamas rodyti Hip- 
podrome Theatre šeštadienį, 
Rugpjūčio 27.

šis veikalas yra vėliausios 
rūšies Amerikoniška komedija.

Veikalas prasideda su Know- 
les, kuris paveldi laikraštį ir 
nori jį uždaryti dėl to kad ne
pelningas. Miss Russell pri
kalbina jį laikyti laikraštį to
liau ir pasamdyti vyriausiu re
daktorium Mr. Flynn. Flynn 
pastato laikraštį ant kojų, bet 
susidaro painiavų kuomet jis 
susitinka Olivia, kuri jau my
lisi su Knowles.

Prie viršpaminėtų, vaidina 
sekanti žinomi artistai: Hugh 
Herbert, Melville Cooper, Her- 
man Bing ir Franklin Pang- 
born.

• MIESTO elektros stotis 
gauna viešų darbų fondo pen
kis milijonus dolarių elektros 
gamybos padidinimui. Miesto 
valdyba prie to turi pridėti sa
vo tris milijonus dolarių. Tą 
sumą gauti miesto valdyba už
traukia paskolą.

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

Paminės 125 Metų Per
galės Sukaktį

Rugsėjo 10 d. Clevelande at
sibus iškilmingas paminėjimas 
125 metų sukakties nuo to kai 
S. V. Kommodoras Oliver Ha- 
zard Perry dįdeliame karo lai
vų mūšyje 'Erie Ežere nugalė
jo Britus, ir po to Didžiųjų 
Ežerų priklausomybė liko to
kia kokia ji dabar yra.

Tą dieną, anksti rytą, bus 
iškilmės prie jo paminklo Gor- 
don Parke, o dienos metu bus 
kitokių apeigų. Iškilmes turės 
ir keli kiti paežerio miestai.
Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savy.

1’2
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ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią didelę

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

J 7320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
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| APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- i 

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

I P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
E 6606 Superior Avė. CIeveland HEnderson 6729 j_ 
“ iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimirc
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šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.

Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

V
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6704 Superior Avenue
I. SAMAS JEWELRY

.4^. 4.4.4^.

Jaunavedžiu Žiniai

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

t 
X t
A X 
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Lietuvos Konsulatas Chica
goje pajieško sekančius asme
nis:

Bartulis ar Bertulis Jurgis, 
iš Lietuvos išvyko apie 1885 
m., gyveno New Yorko apielin- 
kėse iki persikėlimo Chicagon 
apie 1900 m. Ar jis tebėra 
gyvas ar jau miręs, giminės 
žinių neturi.

Sereikai, Petras ir Benedik
tas. Prieš karą atvyko Ame
rikon, gyveno Chicagoje.

Čibiras Stasys (Stanley Chi- 
bir), iš Kujiškės k., Daugėliš
kio vai., Švenčionių aps., apie 
50 m. amžiaus. Prieš kelis me
tus gyveno New Yorke.

Nemančauskai, Antanas ir 
Ipolitas. Prieš karą atvyko 
Amerikon. Antanas gyveno 
Detroite. Sakoma Ipolitas ka
ro metu tarnavo Amerikos ka
riuomenėje.

Stošius Kazys. Gyveno Chi
cagoje.

Vaičekauskas Kostas, gyve
no Chicagoj, vėliau Sheboygan, 
Wis.

Vasiliauskas Vladas (Wlady- 
slaw Wasilewski), gyveno Chi
cagoje.

Venslauskai, Juozas, Simas, 
Jonas ir Vincas, iš Babtų vai.. 
Kauno ap. Amerikon atvyko 
1905 m., gyveno Pittsburghe.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti i konsulatą.

LIETUVOS KONSULATAS
100 E. Bellevue Place 

Chicago, III.
PARSIDUODA ALINĖ 

su degtinės ir kt. laisnais — 
1499 E. 71 St. Gera proga Lie
tuviui — išdirbtas biznis — 
Pitcher Cafe — priežastis par
davimo, norim išvažiuoti i Lie
tuvą. (33)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St. CIeveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

NAMINIS KONSERVAVIMAS
LENGVAS TURINT NAMIE
MODERNINI GASINI PEČIU

rp,EGUL moderniškas gasinis pečius pagelbsti 
jums pąsigaminti daugiausia skanių kon-

K

servuotų vaisių ir daržovių ateinančiai žiemai. 
Tas yra labai lengva, paprasta, ir taip mažai 
kaštuoja—kaip tik su modernišku gasiniu pe
čium galima atlikti—ir jūsų lentynos prisipil
dys nei nepajusit.

JEIGU JUS dar neturit kny
gelės valgiui gaminti var
du Mystery Chef, kurioje 
aprašoma visi lengvi budai 
kaip su gaso pečiaus pagal
ba galima paruošti vaisius 
žiemai, kreipkitės arba te- 
lefonuokit mums ir mes pa
siųsim jums jų. Ji yra la
bai naudinga moderniškam 
konservavimui ir visokiam 
valgių gaminimui.

Jis yra pilnai automatiškas, 
visas insuliuotas, vienodai kai
sta, moderniškas gasinis pečius 
kuris suteiks jums šį ideališką 
ir lengvą naminį konservavi

mą (kenavimą).
Žema temperatūra, vienly- 

giai ir automatiškai palaiko
ma, būtinai reikalinga moder-

niškame naminiame vaisių ir daržovių konser
vavime. Tą jus gaunat visame gerume mo
derniškame gasiniame pečiuje, kuris patiekia 
jums gaminimo greitį kokį tik norit—ir laiko jį.

THE EAST OHIO

GAS COMPANY

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininka.

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsK. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.
Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
irnillllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllUMM
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DUBINGIŲ PILIAVIETĖ ATSKLEIDŽIA
SAVO PASLAPTĮ

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

AKRON, OHIO

SCENOS VEIKALAI

APTIKTI GRIUVĖSIAI KUR 
PALAIDOTAS RADVILA 

RUDASIS
Šį pavasarį visai atsitiktinai 

Dubingiuose buvo aptikti su
griuvusios pilies ir bažnyčios 
likučiai, kur prieš pusketvirto 
šimto metų buvo palaidotas 
Lietuvos kariuomenės Hetmo- 
nas ir Vilniaus Vaivada Radvi
las Rudasis.

Lietuvos istorikai jau anks
čiau turėjo žinių kad Ukmergės 
apskrityje, netoli administra
cijos linijos, nedideliam Dubin
gių miestelyje, yra sugriuvus 
reformatų bažnyčia ir pilis. 
Tačiau iki šiam laikui ten di
desnių kasinėjimų nebuvo, tat 
apie dingusią bažnyčią, sugriu
vusią pilį ir sunykusį Didžių
jų Lietuvos kunigaikščių dvarą 
žinių palyginti turėta nedaug.

Dabar Turizmo Draugijai 
pradėjus statyti prie Asvejos- 
Dubingių ežero namus, susi
durta su minėtais griuvėsiais. 
Vienoje vietoje darbininkai, 
bekasdami žemes, aptiko mūri
nių pamatų likučius. Paskui 
ten rasta ir daugiau griuvėsių. 
Apie tai tuojau buvo pranešta 
Vytauto Didžiojo Kultūros Mu
ziejui — paminklų apsaugos 
skyriui.

Turizmo Draugija, gavus lei
dimą tęsti savo darbus, ant 
vienos kalvos, prie Dubingių- 
Asvejos ežero aptiko ir dau
giau sugriuvusios bažnyčios li
kučių. Vienoje vietoje aptik
ta nemaži skliautai ir dalis pa
matų, kurie greičiausia ir bus 
sugriuvusios bažnyčios dalis.

Pasak istorikų Dubingiai jau 
turi apie 500 metų. Jau Vy
tauto Didžiojo laikais- tas mie
stelis buvo pavadintas centru. 
Ten gana dažnai atvykdavo 
Lietuvos didieji kunigaikščiai. 
Puikioje ežero kalvoje buvo di
džiųjų kunigaikščių dvaro rū
mai, pilis ir bažnyčia. Katali
kų bažnyčią ten pastatęs pats 
Vytautas Didysis. 1542 me
tais bažnyčią atnaujino Povilas 
Giedraitis. 1565 metais Dubin
gių bažnyčią kunigaikštis Rad
vila Rudasis perleido reforma
tams. 1621 metais Jonušas 
Radvilas ten pastatė murir.ę 
bažnyčią.

Septynioliktame amžiuje vy
kstant kovoms tarp reformatų 
ir katalikų, dvasininkai iškėlė 
Radvilams bylą dėl bažnyčios 
turtų grąžinimo katalikams.

1678 metais Katarina Radvi
laitė Dubingiuose katalikams

AKIM AT
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI
(Lait)

1155 East 79th St.

pastatė kuklią medinę bažnytė
lę.

Prieš daugiau kaip du šim
tus metų (1704) mūrinė refor
matų bažnyčia sugriuvo. Taip 
pat sunyko ir sugriuvo ant 
Dubingių ežero salos statyti 
didžiųjų kunigaikščių dvaro rū
mai ir pilis.

Apie tą vietą apielinkių gy
ventojai ilgai kalbėjo ir viena 
karta kitai perduodavo įvai
riausių padavimų. Mat, .refor
matų sugriuvusioje bažnyčioje 
bene 1588 metais buvo palai
dotas Vilniaus vaivaia ir bu
vęs Lietuvos kariuomenės het- 
monas Radvila Rudasis. Tas 
Lietuvos didikas prieš apie 400 
metų labai mėgdavęs Dubingių 
apielinkes. Ten medžiodavę 
Didieji Lietuvos kunigaikščiai, 
ten gyveno ir Zigmanto Augus
to antra žmona, gražuolė Bar
tom Radvilaitė. Ji kur laiką 
gyveno puikiame didžiųjų ku
nigaikščių rūmų dvare kuris 
dabar kaip ir reformatu bažny
čia nuo žemės paviršiaus yra 
dingęs. Dubingiuose pastačius 
turistų namus miestelis įgaus 
didesnės svarbos. Istorines 
vįrtas tada lankys nemažas 
žmonių skaičius.

Tuo tarpu didesnių kasinėji
mų Dubingiuose nebus. Vėliau 
ten numatyta padaryti smul
kesnių vietos tyrinėjimų ir 
kasinėjimų. Tada Dubingių pi- 
liavietė atskleis ir daugiau sa
vo paslapčių, ypač kas liečia 
ten palaidotą buv. Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos hetmo- 
ną ir Vilniaus vaivadą Radvi
lą Rudąjį. I-nas.

(L. Aidas)

Darbininkų ir Tarnauto
jų Šventė Kaune

SAUNAS. — Rugpjūčio 14 
ir 15 įvyko darbininkų ir tar
nautojų šventė, sporto olimpi- 
jada ir dainų šventė. Dalyva
vo iki 20,000 darbininkų iš 
įvairių Lietuvos vietų. Darbi
ninkų atstovai uždėjo vainiką 
ant nežinomo kareivio kapo. 
Be to; tūkstančiai darbininkų 
tvarkinga eisena nuvyko pa
sveikinti valstybės prezidentą. 
Prezidentas atvykusiems pasa
kė kalbą iškeldamas darbo ver
tę ir jo moralinę reikšmę ko
voje už Lietuvos laisvę 
priklausomybę ir tai 
klausomybei išlaikyti, 
ninkams prezidentas 
geros kloties.

KAUNAS, Rugp. 17
Kaune susirinko Lietuvos-Len-. 
kijos Komisija susisiekimo ta-,

Į rifams nustatyti.
Rugp. 18, Kaunan atvyko 

Varšavos burmistras Staržyn- 
ski, išleidęs knygą apie Lie- 

| tuvos ūkį.
Rugp. 18 d., apsaugojimui 

Lietuvos ūkininkų, Ministrų 
Taryba nustatė tvirtas javams1 

, kainas.
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LIETUVA RYTPRŪSIŲ
MUGĖJE

KARALIAUČIUS. — Rug
pjūčio 21 d. atidaroma šių me
tų Rytų Mugė (Fair), kurioje i 
kas met dalyvauja 
tybių. šiais metais 
lyvauja Lietuva.

daug vals- 
plačiai da-

G. K

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
AUTOBUSĄ

KAUNAS. — Rugp. 13 d. 
vakare greitasis traukinys ties 
Vidukle suvažinėjo autobusą 
užmušdamas du keleivius.

SMARKIAI GYVĖJA STATYBA LIETUVOJE

KRIKŠTĖNAI
Krikštėnai yra Pabaisko v., 

Ukmergės apsk. Tai yra gra
žus bažnytkaimis. Pastaruoju 
metu bažnytėlė atnaujinta, su
tvarkyta. Yra pradžios mo
kykla, krautuvės, pašto agen
tūra. Tik ką įsikūręs vietos 
šaulių būrys rodo aktyvų vei
kimą. Visuomenė atjausdama 
laiko ir padėties svarbumą, 
suaukojo ginklams, ir patrio
tiškai nusiteikus.

čia kelias į Vilnių. Vieške
liu Ukmergė-širvintos, nauju 
susitarimu su Lenkais, eina su
sisiekimas automobiliais.

Kaimas išskirstytas vienkie
miais, tačiau tvarkingai palik
ta gyventojų ir vietoje, kas 
mažai pakeičia kaimo vaizdą.

Krikštėnuose yra Dirvos 
skaitytojas, tai p. redaktoriaus 
Kurpiaus Lietuvių rašybos mo
kytojas, L. Adomaitis. Dabar 
šis senukas eina vietos vargo- 
ninko pareigas.

Vikt. TatarUis.

DEGLA C. JAKUBS
(.1AKUBAUSK1EN Ė—l.aisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonhučius. 
Kambariai pašarvoiimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EONĄ AVENUE ENdicott 176:.’

Nikodemas A. Milkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJ AS
HEnderson 92926522 Superior Avė.

© O

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2313
N. A. VVILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
7??
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Vien Pernai investuota apie 63 
mil. lt. Smarkiau statomi 

Mūriniai Trobesiai
Jau yra surinkti visi duo

menys apie pereitų metų Sta
tybą Lietuvoje. Tie duomenys 
ryškiai parodo musų krašto 
ekonominį atkutimą. Taip, 
pavyzdžiui, pernai pastatyta 
23,619 įvairių trobesių. Vien 
tik į privatinę statybą inves
tuota apie 53,500,000 litų, tuo 
tarpu kaip užpernai tiktai 36.3 
mil. lt, o namų pastatyta 24,735. 
Valdiniams trobesiams statyti 
pernai išleista apie 10 mil. lt, 
o 1936 m. tik 3.3 mil. lt. Į 
šios rūšies statybą čia neįskai
toma Krašto Apsaugos ir Su
siekimo Ministerijų statyba.

Pereitais metais privačių mū
rinių ir kitų nedegamos me
džiagos gyvenamų ir negyve
namų namų Lietuvoje pastaty
ta 3,755, o medinių — 19,243. 
Užpcreitais metais nedegamos 
medžiagos namų pastatyta 3,- 
138, o medinių — 21,024.

Taigi, sprendžiant iš įdėto į 
statybą kapitalo, statybos tem
pas pernai prašoko 1936 metus 
apie 44%. Tą patį galima pa
sakyti ir dėl pastatytųjų namų 
didumo.

Pernai pastebėtas ryškesnis 
linkimai statyti daugiau nede
gamos medžiagos trobesių. Esa
momis žiniomis, pernai betor.o 
trobesių buvo pastatyta net 
147%, o molio 19% daugiau, 
kaip užpernai. Medinių pasta
tų pernai sumažėjo 11.7%. Tai 
yra geri ženklai. Nedegamos 
medžiagos pastatai -yra visais 
atžvilgiais vertingesni, ^žinoma, 
ir kartu jie brangiau ir atsei- 
na. Reikia pažymėti, kad pe
reitais metais statyba pabran
go. Tai pastebima lik miestuo
se, o tuo tarpu kaimuose stai
gaus pabrangimo neįvyko. Mie
stuose statyba pabrango 15—- 
20' i. Tą pabrangimą iššaukė 
ne tiktai statybinės medžiagos 
kainų, bet taip pat ir atlygini
mo už darbą pakilimas.

Pereitais metais buvo pradė
ta statyti daug didelių valsty
binių pastatų: Vytauto Didžio
jo universiteto klinikos, kelios 
gimnazijos, technikos mokykla 
ir kiti didžiuliai pastatai. Tais 
metais buvo pastatyta arba 
pradėta statyti 26 viešojo po
būdžio pastatai (Šiaulių namai, 
teatrai ir kt.), 20 tikybinio po
būdžio, 96 mokyklos, 2 
glaudos, 1 skerdykla ir 6 
ninės, o taip pat daug 
trobesių.

Kiek galima spręsti iš 
rr.ų duomenų, šiais metais sta
tyba Lietuvoje žada būti ne 
mažesnė. Gyvai statoma Kau
ne bei kituose miestuose, o taip 
pat ir kaime, šiuo metu sta
tyba dar negali parodyti savo 
tikrojo tempo, nes, kaip tenka 
patirti, jaučiamas plytų truku
mas, kuris daug ką verčia pa
laukti. Nors šymet jau įsi
steigė kelios naujos pramonės

ir daug kaimo plytinių, tačiau 
kol jos pradės tinkamai veikti, 
tol plytų stigs. Kompetentin
gos įstaigos mano, kad plytų 
trukumas sumažės antroje šio 
statybos sezono pusėje, ir dėl 
to ypač gyvos statybos^ laukia
ma į rudenį. Medinių namų 
statyba dabar pačiame įkarš
tyje, nes statybinės medžiagos 
trukumo čia nejaučiama. Gal 
tik kai kur trūksta amatininkų 
specialistų.

Tenka pažymėti, dar vieną 
musų statybos teigiamą reiš
kinį, būtent, tą, kad paskuti
niais metais vis daugiau ir 
daugiau imama pastatus dengti 
ne importuota skarda, o sa
vame krašte pagamintomis čer
pėmis, 
giausia 
dromis, 
donai.
ne tik vertingi, bet jie žymiai 
taiso musų krašto išvaizdą.

L.A,

Visokios Žinutes
Pas J. Vertelį atsilankė 

žmonos sesuo, duktė Stella 
jos vyras, iš Chicagos. Jie ;i, 
žiurėjo Akrono įdomybes, lan
kėsi ir Clevelande, matė garsų 
Lietuvių Kulturinį Darželį. Ne
ilgai čia viešėję, gryžo Chica- 
gon.

A. Bukolienė lankėsi Pitts- 
burghe, dalyvavo LDS. 
ir atlankė savo draugus 
žystamus.

Jaunuoliai V. ir A. 
kiai atostogas praleido 
doje, sako žvejoję ežeruose ir 
daug žuvų pagavę, žuvį par
sivežu vaišino ir savo namiš
kius.

Antanas ir Ona šlegai aplei
do Akroną, išvažiavo į Scran- 
ton, Pa. Mano ten apsigyven
ti. Jie pirmiau tenai gyveno. 
Juos išlydėjo jų draugai žin- 
teliai, palinkėdami laimingos 
kelionės ir gerų pasekmių.

Rugpjūčio 20 d., A. Milinau- 
skienė savo namuose surengė 
jaunavedžiams Onai Jurašaitei 
ir S. Trafimovui pokilį. Sve
čių buvo daug. Jaunavedžiai 
Trafimovai gavo daug dovanų. 
Pagirtinas dalykas tokiu budu 
padaryti pradžią jaunavedžių 
gyvenimui, apdovanojant reik
menimis.

Šį rudenį Akrono Lietuviai 
rengiasi paminėti Vilniaus už
grobimo dieną, su pritaikytu 
programų. Kalnas.

jo 
ir 

ip-

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

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

galima siųsti pašto ženkleliais)
$1

seime, 
bei pa-

Krivic- 
Kana-

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

AKIS UŽ AK J, DANTIS UŽ DANTĮ — viename
akte juokai. Vaidina 3 vytai, 2 moterys.

— Vieno 
moteris.
Komedija 
moterys.

akte juokai.
AUKSO VERSIS

dina 4 vyrai, 1
DU BAILIU —

kia 3 vyrai, 2
Divorsas—trijų veiksnių komedija. r_L-__ --2

Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie-

25c

prie- 
ligo- 
ukio

turi-

Mediniai pastatai, dau- 
kaime, dengiami skie- 
ir stogai nudažomi ran- 
Čerpių ir šie stogai yra

APDRAUS LAUKO 
DARBININKUS

KAUNAS. — Lietuvos pra
monės (fabrikų) darbininkų 
reikalai jau pusėtinai aptvar
kyti. Jie gauna kas met po 
dvi savaites apmokamų 
stogų, yra apdrausti nuo 
ir nelaimingų atsitikimų, 
tymais nustatomas jiems 
mėlis atlyginimas už < 
rūpinamasi jų švietimo 
turos reikalais ir tt.

Iki šiol tačiau mažai 
daryta lauko darbininkų būk
lei pagerinti. Į laukų darbi
ninkų būklę atkreipė savo dė
mesį ir vyriausybė ir ūkinin
kų organizacijos (žemės ūkio 
rūmai). Pradėta j ieškoti prie
monių laukų darbininkų buviui 
pagerinti kad jie tvirčiau su
sigyventų su sodžium, žada
ma stengtis lauko darbininkus 
aprūpinti tinkamais nameliais, 
kad jie galėtų sukurti šeimas, 
norima sureguliuoti darbo ir 
atlyginimo sąlygas ir imtis ki
tų tirkamų priemonių.

Dabar arčiausias uždavinys 
tai apdrausti lauko darbinin
kus ligoje ir nuo nelaimingų 
atsitikimų. Toks draudimas 
paliestų apie 290J100 žmonių. 
Taigi sunku žinoti kiek nelai
mingų atsitikimų kasmet įvyk
sta ir kiek reikėtų išmokėti 
draudimo išlaidų.

Vidaus reikalų ministerija 
per valsčių viršaičius 'r seniū
nus surinko žinias kiek, kur ir 
kokių 
lauko 
na i. 
lauko 
tatymas bus patiektas Minis- 
terių Tarybai. Manoma kad 
dar šymet tas įstatymas bus 
priimtas ir tuojau prasidės 
lauko darbininkų draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų.

Tsb.

ato- 
ligos 
įsta- 

mini- 
darbą, 

bei kul-

kas pa-

nelaimirgų atsitikimų 
darbininkams buvo per- 
Su tais apskaičiavimais 
darbininkų draudimo is-

BENDRAS PASKUTINIS 
PIKNIKAS

SLA. 198 ir 354 kuopos ir 
LDS. 73 kuopa rengia bendrą 
pikniką sekmadienį, Rugpjūčio 
28, Belgrad sode. Prasidės 12 
vai. dienos. Vieta randasi 401 
E. Statė St., Barbertone. 
važiavimas 
gatvekariais arba 
liais.

Kviečiami __
lando bei kitų miestų Lietuviai 
atsilankyti į šį paskutini šios 
vasaros pikniką. Komit.

Da-
geras Barbertono 

autom obi-

Akrono ir Clevc-

YOUNGSTOVIN
LIETUVIŲ DIENA

Šv. Pranciškaus Lietuvių pa- 
, rapija Rugsėjo 4 rengia ket
virtą Lietuvių Dieną ir pikni
ką, žinomoje vietoje, Hubbard 
Country Club; pradžia nuo 1 
valandos. Kiekvieną metą šie 
parengimai būna pasekmingi ir 
visi Lietuviai esti patenkinti. ,

Bet šį metą numatyta pro- 
gramas dar įvairesnis. Musų 
parapijos klebonas Kun. Pet- 
reikis pasidarbavo tinkamai su-1 
tvarkyti programą. Yra už
kviesta gerų kalbėtojų, daini
ninkų, lošikų, ir gera muziko 
šokiams. Galės visi linksmai 
praleisti dieną, kaip seni uūp 
ir jauni.

Pikniko vieta yra labai pa
togi, rodos geresnės nei nerei
kia. Įžanga bus tik 25c ypa- 
tai. Vietiniai atsilankė į baž
nyčią sekmadienį girdės pilną 
paaiškinimą kaip ten nuva
žiuoti ; kurie neturi savo auto
mobiliu, tiems bus parūpinta 
kad visi galėtų piknike būti be 
vargo.

Clevelandiečiai gali važiuoti 
sekančiai: Route 422, iki Gi- 
rard, tada 3'4 iš Girard, ir 
važiuoti iki Route 62, ir busit 

-Hubbard Country Klube.
Visus užkviečia klebonas 
Kun. Pctreikis ir Komitetas.

DARBAI. Darbai čia rodos 
lyg i? pradeda gerėti, bet ne
daug iš Lietuvių dirba pilną 
laiką. Tuoj prasidės VVPA. di
delis viešų darbų programas 
pagerinimui musų miesto, šis 
darbas apsieis apie $5,000,000.

Daug vietinių žmonių gaus 
darbus prie to, ir vietinės Įs
taigos gaustaigos gaus užsakymų paga
minti tiems darbams medegą. 
Iš to visam miestui bus nau
dos per ilgesnį laiką.

Saulės Brolis.

E V A ’ S
I
- •
I • 
j >

J f
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND. OHIO

29 p. 
veiksmo komedija. Vai- 
35 pusi............................
viename veiksme. Vei-
36 pusi.........................

_ . ____Dalykas dedasi
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija" ir “Palangos Ponai
tis). 64 nusl. _____________ __________________ 5<)

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

GRAŽI 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.......

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

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

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

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 — Isteriška 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 31 pusi, didumo.....................................................25c

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

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

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

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

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. 61 pusi...........................

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

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

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

PASKENDUS1S 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 
rai, 3 moterys. 109 pusi...................................

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

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

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

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

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

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........
IEGAS — Drama keturių veiksnių, vaidina 3 vy- 

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

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant.................................................................. . .

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

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

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

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

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

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

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

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

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

15c

15c

15c

50c

50c

35c

15c

25c

10c

50c

5c0

35c

15c

10c

30c

25c

15c

45c

15c

25c

20c

10c

15c

25c

10c

50c

20c

t

vy-
50c

ak-
28

60c

10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

25c

5(Jc

50c

50c
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
v------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unijos Vadas Tikrina
Darbai Rudenop Žy

miai Pagerės

AKYS PAVOJUJE

Clevelande lankėsi Homer 
Martin, automobilių unijos va
das, iš Detroito, kuris savo 
kalboje pareiškė, “šimtai ir 
tūkstančiai darbininkų bus pa
imti atgal į darbus automobi
lių, orlaivių ir ūkio padargų 
išdirbystėse kelių sekančių mė
nesių bėgiu”.

Martin turėjo konferenciją 
su 191 viršininkais iš 35 šios 
valstijos automobilių darbinin
kų unijos skyrių, kuriuos ra
gino dirbti ir žiūrėti kad dar
bininkai šymet nepralaimėtų 
tai ką laimėjo 1937 metais.

JAU RENGIAMASI 
DIDELEI IŠKILMEI

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

OUR AMERICAN STARS IN THE L1THUA
N1AN NATIONAL OLYMPtCS

Šakos ir kitokie atsikiši- 
mai tankiai būna priežas
timi akių sužeidimo. Sau
gokitės jų.

Sight Saving Council of Cleveland

MIRIMAI
Smarki Kova Demokra

tų Tarpe
Rugp. 20 d., Statler viešbu

čio saiėje, į vyno Cuyahoga ap
skrities Demokratų partijos 
labai trukšrningas susirinki
mas, kuriame Demokratai su
kilėliai išmetė iš vadovybės 
per apie 40 desėtkus metų va
dovavusį Gongvver ir išrinko 
buvusį miesto mayorą Miller. 
Tačiau Gongwer tų rinkimų 
nepripažysta, jis, trįkšmui ki
lus, posėdį uždarė ir todėl sa
ko tas kas buvo padaryta po 
posėdžio uždarymo yra netei
sėta. Sukilėliai tą vadina tei
sėtu ir reikalauja kad visas 
partijos turtas butų perduotas 
naujai vadovybei.

Ši 
kova gali atsidurti

Rinkimus turėjo ir Republi
konų partija, kurios vadu pa
tapo George Bendler, taipgi di
delėmis pastangomis.

Rugp. 23 d. Demokratai su
kilėliai ir reguliariški turėjo 
savo paskirus susirinkimus, 
kuriuose vėl tarėsi savo rei
kalais.

Demokratų savitarpinė 
teismuose.

SUTAUPYKIT PABAUDOS 
PINIGUS

Kurie namų savininkai neuž
mokėję taksus už 1937-38 me
tus, jeigu užsimokės dabar, iki 
Rugsėjo 9 dienos, jie gali pa
sinaudoti VVhittemore Aktu, 
kuris patvarko kad užsilikę 
taksai nuo 1935 metų ir pir
miau gali būti užmokėti sutau
pant sau 10 nuoš. pabaudą už 
tuos užvilktus taksus.

Apie tai praneša apskrities 
iždininkas Jno J. Bovle.

• TURI PINIGŲ. Apskait- 
liuota kad Clevelande iš kiek
vieno desėtko gyventojų aštuo- 
ni turi pasidėję bankuose pi
nigų, mažas ar didesnes sumas. 
Tai yra didelis nuošimtis tau
pytojų, sako bankinių reikalų 
žinovai.

JONAS BORTNIKAS
Jonas Bortnikas, 66 metų, 

nuo 5813 Luther avė., mirė 
Rugp. 19 d. Pašarvotas buvo 
Della Jakubs laidotuvių na
muose. Palaidotas antradienį, 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
buvo Šv. Jurgio bažnyčioje 9 
vai. ryto.

Liko žmona, Zuzana, du su- 
trys 

Dau-
nųs, Pranas ir Juozas, 
dukterys: čapienė, Van 
ser, ir Morta.

GRYŽO Iš KELIONIŲ
Alekas Banys praleido 

stogas pas savo brolį, Niagara 
Falls, N. Y. Teko apsilankyti 
ir Rochester, N. Y., kur buris 
Niagara Falls Lietuvių važia
vo į pikniką. Banys parvežė 
Dirvai du naujus metinius pre
numeratorius: Juozas Genis iš 
Niagara Falls, ir Ignas Kairis 
iš Rochester.

ato-

A. M. Praškevičius gryžo su 
šeima iš ilgos automobiliu ke
lionės: buvo pasiekę Washing- 
toną, Mt, Vernon, Baltimorę, 
Philadelphiją, Atlantic City ir 
kelis miestus Pennsylvanijoje. 
Aplankė istorines ir svarbias 
vietas. Gryžo per Pittsburghą.

Kaip ir visi kiti, Praškevi
čius pripažysta kad keliavimas 
yra mokslas: labai daug patiri 
ir išmoksti keliaudamas.

• PER LIEPOS mėnesį su- 
gryžo j savo darbus privatinė
se industrijose 428 darbininkai 
dirbę prie viešų darbų. Bir
želio mėnesį tokių buvo 274:

Svečiai Clevelande
Pas Dirvos bendradarbio 

tro Urbono tėvus lankėsi 
minės: Katrė Glebavičienė 
sunum Aleku, iš Indiana, 
Čia gyvena Glebavičių 
jus duktė.

Kartu su jais atvyko 
nas Burža, iš Warren,

Svečiai apžiurėjo Lietuvių 
Darželį, ir Jonas Burža užsira
šė metams Dirvą.

Chas. Daunoras, iš Custer. 
Mich., vienas iš Lietuvių ūki
ninkų, lankėsi pas savo pusbro
lį, Juozą Vitkauską, taip pat 
aplankė Darželį, kitas žymes
nes vietas, apsilarkė Dirvos re
dakcijoje ir išsirašė sau Dirvą.

Kartu su juo lankėsi p. Ta
mašauskienė.

Pe- 
gi- 
su

Pa. 
ištekė-

ir Jo- 
Ohio.

I)r. Vinco Kudirkos Draugi
ja ir Darželio valdyba rengia 
gražią iškilmę, kuri atsibus iš 
priežasties atidengimo Lietu
vių Darželyje Dr. Vinco Ku
dirkos paminklo.

Kudirkos paminklas 
statytas aukštutinėje 
dalyje, šalia Birutos 
kur dabar yra palikta 
gėlių prisodinti rutuliai.

Kitame rutulyje, kada nors, 
bus pastatytas poeto 
paminklas

Kudirkos paminklo 
mo dieną Clevelande 
garbingą svečią, Lietuvos Ka
riuomenės Majorą S. Narušį, 
kuris tą paminklą atveža. Jis 
vėliau atvyks j Clevelandą da
lyvauti paminklo dedikavimo 
iškilmėse.

Dirvoje bus plačiau paminė
ta apie tas iškilmes vėliau. Tc- 
mykit Dirvą ir rer.gkitės visų 
apielinkių ir kitų miestų Lie
tuviai į Clevelandą pagerbt1 
musų Tautos Himno tėvą.

bus pa- 
Darželio 
fontano, 
apvalus

Maironio

atidengi- 
curėsime

Davey Praleido Ncmi- 
cijoms $286,000

Paskelbta žinios kad guber
natoriaus Davey nominacijų 
agitacijai šią vasarą praleista 
net $286,000. Tai yra aukš
čiausios skaitlinės vieno kandi
dato nominacijoms šios valsti
jos istorijoje. Tas parodo ko
kias pastangas dėjo Davey ir 
jo rėmėjai laimėti nominacijas, 
bet ir pifiigai negelbėjo.

Savvyer’o nominacijų vajus 
kaštavo $38,000.

• MIESTO VALDYBA ra
ginama . pasirūpinti padaryti 
Clevelando miestą legališku sa
vininku visų užpildytų žemių 
paežeryje, kur pirmiau buvo 
vanduo, nuo E. 12 St. iki Gor- 
don Park, ir tą plotą paversti 
į parką ir pasilinksminimo vie
tą.

• STATYS PIGIŲ NAMŲ. 
Gatės Mills srityje, su pagalba 
FHA, valdžios namų statybos 
fondo pinigais, ruošiama pa
statyti apie 50 ar 60 nebran
gių gyvenamų namų, kur galė
tų apsigyventi jauni Clevelan
do biznio ir profesijų žmonės.

• PADIDINO MAISTO DA
VIMĄ.. Nors federalė valdžia 
nusistačius kad biednųjų mai
tinimu rūpintųsi miesto ir val
stijos valdybos, tačiau Cleve- 
landui duoda šį mėnesį beveik 
dvigubai tiek maisto produktų 
negu davė pereitą mėnesį.

71 UŽMUŠTA. Iki šio pir
madienio Clevelantįe automobi
lių nelaimėse užmušta nuo me
tų pradžio 71 asmuo. Pernai 
per tiek pat laiko užmuštu bu
vo 136.

i

/

(Continued from lašt week)

MONDAY — JUNE 6 —
As today is štili part of “Sek

mines” and a holiday, and »ve have 
nothing to do I suggested to vake 
a vvalk to the old part of tovvn to 
see Vytautas Churcn. This is the 
church that Vytautas the Great 
built in the fifteenth century. We 
walked slovving dovvn Laisves Alė
ja. 1 compared this part of tovvn 
vvith vvhat I remembered of ten 
yeais ago. I found great changes.

The Pienocentras building is 
new, the' post office and teiegrapn 
building are new. All the store 
fronts have been remodeled. There 
vvere no large piate giass shovv 
vvindovvs. No yard goods on display, 
no ready made dresses, hats, acees- 
sories, as there are novv. Also 
numoers of fine shoe stores, tvith 
the latest fashion of fancy sandais 
aad slippers. Just likę there are 
in Nevv York. In those days every- 
thing had to be made to order. 'me 
shovv vvindovvs vvere narrovv and un- 
sightly, and to add to the ungiiness 
at mgnt they vvere boarded up and 
heavy chains vvere strung aeross 
them for proteetion. Novv none 
of that can be seen in the aevv 
part of tovvn. Būt today as vve 
valked through the old Jevvish sec- 
tion that is vvhat met my eyes. —■ 
The boarded 
chains aeross 

I of tovvn also 
cobbied stone 
the oldness of 
vve noticed that it vvas 
elean and every corner

After vve took a look 
year old Vytauto Church, 
outside, vve vvalked back 
our part of the city along the 
Nemunas. Wc admired the view 
aeross the river, the suburbau lit
tle tovvns on each side of the nevv 
bridge vvhich vvas being 
I vvas here ten years

When vve returned to 
vve vvent for coffee, and 

1 ed to go /to the Vytauto M užėjus 
1 to see the ceremony of the lovver- 

ing of the flag at eight o’clock. 
Būt just fevv minutes before the 
hour it started to pour so our hice 
plans fell through.

Here at Konrad’s vve met Mrs. 
Babravich, the famous tenor’s vvife, 
and K. Motuzas. After our coffee 
she invited us to her home. We 
vvent over and she treated us to 
goodies and after a pleasant even
ing vve dėparted for our temporary 
home.

vvindovvs vvith 
In this part 
are štili „he 

In spite of 
of vhe city 
svvept very 
vvas neat.
at the 500 

i n and 
tuvvaid 

. along
Wc admired the

store 
them.
there 
roads. 
this part

built vvhen 
ago.

town ngain 
had ntend-

to see the place and decided 
take it. We planned to movė 
vvithin the next two days. Then 
vve vvent to Pienocentras for our 
supper of “šaltų Barščių” and, sis 
the vveather was rather chilly .ind 
uncomfortable vve decided to turn 
i n eariy.

“BALTIC BULLY

Poland 
that the 
unjustly 
grescion and then by arrogant 
i^ari't’c duress backed by •liploma- 
tic duplicity did try to obtain the 
approval of a fait accompli.

Lithuania does' not have to pro- 
test to make here cause knovvn to 
the. vvorld. Poland’s covvardly, per
is.stent action already stands neif- 
condemned by public opin:on. 
a Lithuanian and an American 
to have a keen resentment in 
matter vvould be the height of 
Iv and covvardice.

If there is to be a rapproachment 
Hetvveen the Lithuanians and Poies, 
then Poland mušt first be friendly, 
mušt put her diplomatic* cards on 
the table, mušt be the Christian 
natien that she is supposed to be, 
and above ai! mušt be vviiling to : e- 
□pen the Vilnius ųuestion, Jiscuss 
it according to the terms of the 
Peace Treaty of Suvalkai vvhich 
she. herse'f, deliberately violated 
and have the ųuestion settled am- 
icably and not at the point of a 
gun and a bayonet.

I beiieve it was Ignace Paderevv- 
sk:, the renovvned statesman and 
artist. who not only gavę vo’ce of 
nrotest to Poland’s seizure of the 
Vilnius territory būt who fnsisted 
time and again that the Poles live 
in friendlv relationshin and mutual 
cooneration vvith their Lithuanian 
neighbcrs as free and independent 
equals. It seems that there is a 
fundamentai aifference betvveen the 
vvords statesmanship and militarism. 
A t least there cannot be a gen- 
uine friendship vvhen the party of 
the 
ing

cannot outlive the 
Vilnius territory vvas 
seized by militaristic

(Continued)

PROKOP, of Cathedral Latin Iligh of Cleveland, and MISS 
FLORENCE BLOŽYTĖ, of Chicago, both taking part in (he Lith- 
uanian National Olympics in Kaunas. Lithuania — July 17-31.

(Exclusive newsphoto for Dirva)

second part is the aggrandiz- 
“Baltic Bully.”

L. J. ESUNAS.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

Joe Prokop is the winner of a 
gold medui in the 
raee for men, he 
secor.ds.

Florence Bložytė

400 yard hurdle 
made it in 69.5

is holder of

Krečia ir Nori Griauti 
Paežerio Landynes

Pereitą savaitę radus paeže- 
ryje dalis dar dviejų layonų, 
policija ėmė daugiau tyrinėti 
tuos paežerio ir paupio landy
nių gyventojus. Sakoma kad 
ten gali būti kas tokio paslap
tingo, nes iš šiaip miesto gy
ventojų niekas nepasigenda 
dingusių žmonių ir jeigu yra 
keno kas dingę, iš likučių ne- 
pripnžystama kad butų jų jieš- 
komi asmenys.

Pastaromis dienomis polici
ja suėmė vieną porą tų landy
nių gyventojų, 51 m. amžiaus 
moterį ir 62 m. vyrą, kurie 
turi banke $12,500 pinigų, bet 
gyvena tokiame sąšlavyne, iš 
lentų ir dėžių sudarytoje būdo
je.

Miesto taryba paskelbė 
skyrimą $5,000 atlyginimo 
kas suseks tą paslaptingą 
d.vmą žmonių.

Miesto taryba taip pat
tarė tęsti kovos su nusižengi
mais darbą ir tam tikslui rū
pinasi sudaryti $27.000 fondą.

pa- 
.iei 
žu-

nu-

PIRMŲ POPIERŲ 
REIKALE

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės i Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.

Iš Cambridge, Mass., lankėsi 
Vincas Jankauskas, kuris čia 
buvo kompanijos atsiųstas ap
žiūrėti jų išdirbamų garinių 
katilų.

Iš Montreal, Kanados, lan
kėsi Kazys Ambrasas, su žmo
na, Izabele. Jiedu važinėjasi 
po Suv. Valstijas. JPer Detroi
tą nuvyko Chicagon, apžiurėjo 
Lietuviškas vietas ir kitas įdo
mybes, iš ten atvažiavo Cleve- 
landan, aplankė Lietuvių Dar
želį, kuriuo gerėjasi. 
kė Dirvos redakcijoje.

Clevelande buvo 
pas Aleką Lozoraitį, 
p. Ambrasienės pusbrolis, Vin
cas Gudinąs, pas kuriuos taip 
pat apsilankė.

Iš Clevelando gryžta į Mon- 
trealą šiomis dienomis.

LIETUVIŲ SALĖ 
DABINAMA

Lietuvių salė dabinama iš 
vidaus. Direktoriai tą darbą 
pavedė žinomam Lietuviui na
mų dekoratoriui Jonui G. Pol- 
teriui.

Salės bendrovė tam tikslui 
stengiasi sukelti pinigų. Yra 
pardavinėjami laimėjimo bilie
tėliai, kuriuos pasistengkit 
gyti, paremsit salę, ir sau 
lit pasidaryti naudos.

jsi- 
ga-

Atsilan-

apsistoję
Čia yra

• SUMAŽĖS SENŲJŲ PEN
SIJOS. Ohio valstijos finan
sų direktorius skelbia kad jei
gu nepadidės ineigos nuo deg
tinės ir kitų svaiginančių gė
rimų, seneliai kurie gauna val
stijos pensijas bus nuskriaus
ti, nes jų pensijos turės būti 
sumažintos. Ineigos nuo svai
ginančių gėrimų esančios 10 
nuoš. mažesnės negu metų pra
džioje numatyta.

ANGLIES PARDAVĖJAS
Geras uždarbis norinčiam už
siimti anglies pardavimu. At- 
sišaukit 1900 Scranton road, 
tarp 12 ir 4 po pietų.

• CLEVELANDO beveik 
sos orlaiviams reikmenų 
dirbystės pradėjo dirbti pilną 
laiką, nes užsakymų turi per- 
pilnai. šiai šaliai ir kitoms 
valstybėms leidžiant bilijonus 
dolarių apsigynimo reikalams, 
daug tų pinigų tenka kariškų 
lėktuvų pirkimams.

• NEKURIE bizniai ir dar
bai Clevelande pastaru laiku 
parodė pagerėjimo žymes.

Plieno darbai Lorain ir Cle- 
veland distrikte pakilo trimis 
punktais, iki 41 nuoš., virš per
eitos savaitės.

vi- 
iš-

TUESDAY — JUNE 7 —
The holidays being over, and me 

hoping the Kauniečiai are back on 
their jobs, we started out today 
to do some official visiting. Kazys 
Motuzas came back over in the 
morning and took us in to Pieno
centras for breakfast. On the way 
I me and recognized Mr. Babickas, 
the autor and writer vvhose book 
‘Gintaro Krantas’ I enjoyed reading 
so much. After breakfast we vis- 
ited Mr. Alantas Jaksevicius, the 
editor in chief of Lietuvos Aidas, 
Lithuania’s largest daily paper, is- 
sues twice daily, once in the morn
ing and again after two o’clock. 
Then we visited Major Narušis who 
had been expecting us as news of 
our arrival had already reached 
him. The Major is a very charm- 
ing and friendly person and im- 
mediately invited us all to dinner 
at the Metropole at two o’clock. We 
vvent on for more visiting in the 
mean time. We then went on to 
call on Mr. Kviklys and vve vvere 
there not more than tvvo minutes 
vvhen he ansvvered the ring to his 
phone, vvhere someone vvas asking 
him if he knevv that Mrs. Karpius 
was in Kaunas. “Yes,” he said, 
“she is right here this minute.”

From here vve vvent over to D.U.- 
L.R. and saw Mr. Skipitis,, the 
father and guiding hand of all the 
American visitors. By this time 
it vvas two o’clock and time for our 
appointment to lunch vvith Major 
Narušis. We found him and his 
wife vvaiting for us. Our dinner 
vvas most deleetable and our com- 
pany most entertaing and Hospit- 
able.

We spent the afternoon just tak- 
a good look over the tovvn, and 
eight o’clock vve vvent to cee 
ceremony of the lowering of 
flag. This is a unique 

and very impressive;

PASSES EXAMS
Miss Eva Polisky of 124 S. West 

Avė., Youngstovvn, Ohio successful- 
ly passed her Statė Board of Exams 
to become a registered nurse. Miss 
Polisky is a graduate of St. Luke’s 
Hospital, in Cleveland, Ohio. This 
is indeed a notevvorthy accomplish- 
ment. We salute this young 
uanian miss!

Lith-

tWINS SCHOLARSHIP
A young Lithuanian, named John 

Slauta graduated from East High 
this past June. Nothing much vvas 
heard or said about him, because 
he’s that type of fellow — studious, 
ambitious, non-glory-seeking. Būt 
it has just recently been learned 
that Mr. Slauta, thru bis ambitions 
has accomplished a feat that is 
atttained by 1 out of a 1000. John 
has been awarded a four year schol- 
arship to Cornell University. This 
award is in the Engineering field 
in which he wishes to major. It 
is rather foolish to say “he won” 
the avvard, because it vvasn’t luck, 
būt years of hard work, not vvhen 
it vvas demanded būt during vaca
tion time, e te.

______ ___ , (._ _____ ___ two 
records: throvving of the disc and 
women s hurdle race of 80 yards, 
vvhich she completed in 14.1.

Miss Bložytė was the only femi- 
nine representative in the Olympics 
from the United Statės. 
born 
III. 
records in her vicinity in sports.

The sportsmen in general vvere 
treated royally in Lithuania during 
and after the Olympics. The .Amer
ican group took the most records, 
being better trained in sports. Sev
erai Lithuanian national records al
so vvere sėt in these games.

Some of the athletes stayed in 
Lithuania a little longer, others 
hurried back to America to return 
in time for šcho'ol. Regarless of 
how or vvhen they left, Lithuania 
holds high esteem for American 
Lithuanian athletes.

There vvere twenty-three Ameri-

She >vas 
on March 21, 1917, DeKalb, 
She holds several American

cans in the Olympics, tvvelve from 
Chicago alone, and eleven from the 
other Lithuanian colonies such as 
Cleveland, Pittsburgh, Philadelphia, 
Kearny, N. J., and Elizabeth, N. J.

This First Lithuanian National 
Olympiad vvas truly national vvith 
Lithuanians from all parts of the 
vvorld taking part. Besides the par- 
ticipants from America, there vvere 
some from Brazil, Engianti, Latvia, 
Vilnius, vvhich is under Polish oc- 
eupation, and hundred of men and 
vvomen of Lithuania.

The games vvere under a striet 
international athletics order.

The Americans vvon 14 gold med- 
als, five silver medals; the English 
vvon only one silver and one bronze 
:nedal; the Brazilians vvon orie bronze 
medal for field games.

In the svvimming races the Amer
icans took the first places and re- 
ceived most medals.

The American also took first 
place in boxing and basketbal).

There vvere some games in vvhich 
the Americans took no part, such 
as: horse races, byeicling, tennis, 
target shooting, flying, jacthting.

HARRY HARVEY
Moving—Storage

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233

18621 Detroit Avė. 
Lakeyvocd

LITHUANIAN A. C

ing 
at 
the 
the 
mony 
many people a)ways gather 
to watch it and enjoy the 
concert before the ceremony. 
we met Kazys Motuzas,

cere- 
and 

here 
band 
Here 

who in- 
formed us that he found a perma- 
nent home for us in an apartment 
that is vacant because the family 
left for the Panemune resort for 
the summer. We went vvith him

Iipiinmillllllimilluujl.'

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio
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CELEBRATES ANNIVERSARY
Mr. Al Samolis knows what it 

is to go thru the mill, so to speak. 
At least if he didn’t go all the way 
thru, he has a 
Saturday, August 27th, Al cele- 
brates six years of vvedded life 
vvith the former Alice Lutkus. The 
Samolis’ haven’t any children, būt 
plenty of friends to help them cele- 
brate this happy occasion.

nice start.

.38 AWARDS
Lithuanian Hali asThe . ............................ ..

one will or has noticed is receiving 
a so-called face-lift. It is receiving 
a couple of coats of paint to beau- 
tify this meeting place of Lithu
anian Clubs and factions. 
then this job of renovating a 
hall such as this isn’t done 
buttons būt hard cąsh.

So the plan for raising 
money is being done in the

every-

Novv 
large 
with

this
___ o ___ form 

of making 38 handsome avvards į 
amounting to $1,000.00. If you are i 
desirous of learning hovv to win 
one of these avvards, get in touch I 
vvith any member of the Lithuanian ! 
Hall Societies Club, Ine., 6835 Sup
erior Avė.

CELEBRATES BIRTHDAY
Saturday, August 20th vvas a red 

letter day in the life of Miss Helen 
Lucas, Youngstovvn, Ohio. This be
ing the day that she ended her 
teens and began her ties. It vvas 
a rejį letter day also due to the 
fact that she was honored at a 
gala party, which vvas attended by 
her many friends from near and 
far, all wishing her continued good 
fortune. From novv on this charm- 
ing young lady vvill start counting 
her birthdays backvvards for a vvhile 
so that when she’s actually thirty, 
to outsiders she’ll be about 23.

Tse Lithuanian Baseball Team 
drevv a bye this week, so most of 
the time is spent for practice. The 
team is getting in svvell shape for 
the National lithuanian Tournament 
held in Gary, Iniana. We all are 
leaving for Gary, Saturday, Sept. 
3rd. The Championship vvill be 
decided on Sunday. Cleveland vvill 
play Racine, VVisconsin, the Western 
Champs, and Gary vvill play De
troit, Michigan. The vvinners vvill 
then meet for the title and the 
losers vvill meet for the Consola- 
tion Trophy.

A Farevvell Victory Party vvill 
be held this Saturday, Aug. 27th 
at John Brazis’. This affair is 
free to the public and a good time 
is promised to all who attend. The 
vard vvill be lighted up so that 
anyone desiring to play cards can 
do so. Come one, come all and 
bring your friends to give the team 
the best send-off possible.

The Cleveland Lithuanian busi- 
nessmen sure are the real thing. 
They are contributing tovvard the 
expėnse of sending tne team this

great distance. The trip vvill cover 
700 miles to and from Gary, and 
the club’s treasury is very, very low. 
Next vveek a complete list of don- 
ors vvill be published. Let’s hope 
vve ean list every Lithuanian busi- 
nessman, for this trophy vvill be 
for all not only the team.

Sėt ‘em up in the next alley! 
All you Cleveland Liths interested 
in bovvling please be present at 
Tony’s store, 1274 Addison Rd., 
Tuesday, Aug 30th at 7:30 p.m. If 
you can’t atend please get in con- 
nection vvith Al Samolis, at ENd.

free for all wrestling brawl is

3284 or FAir. 9669. Štili better
mail him a post card to 8105 Si-
mon Avė. What say — let’s knock
‘em down again, there’s a lot 'i n
store for you bovvlers.

WRESTLING
A_________

expected at the Cential Arory, on 
Wednesday evening, August 31it, 
when Wladyslaw (Iron Man), Ta- 
lun, Poland’s Strong Man, meets 
Chief Chevvacki, in a rematch that 
wi!l decide their dispute in a two 
out of taree falls contest.

Paskutinis Išpardavimas visų Vasarinių Dalykų!
ŠIAUDINĖS Skrybėlės 

Vertės iki $2.45
Kaklaraiščiai, gražus 

šilkiniai
Maudymosi Kelnaitės ! 
Vilnonės su varžtais 
VAIKAMS žaislams rūbai J 
trumpom ar ilgom ranko

vėm. Mieros 4 iki 8 metų.
2 už $1.00.

VYRAMS geri marškiniai 97c
vertės iki $1.50.

VYRAMS gražios Celenase
Vyrams gražios Ceianese 15c 

kojinės
Vyrams Broadcloth apat. 22c 
kelnaitės ar marškiniai
Vaikams K & E skalbiami $| 
siutai. Vertės iki $1.95

97c

24c

89c

Daug kitu Bargenu, kurie reiškia jums sutaupymą pinigų. 
NEYRALEISKIT ŠIOS PROGOS!

MES DUODAM IR IšKEIčIAM EAGLE STAMP KNYGELES.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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