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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Santander Paimtas
MADRIDO PAĖMIMAS BUS SEKANTIS 

SUKILĖLIŲ ŽYGIS
*— ------------------------ — 

C. I. O. LAIMĖJO. Ak
ron, 0. — Goodyear gumų 
išdirbystėj, darbininkų ap
sisprendime kuriai unijai 
jie nori prigulėti, 8,464 bal
sai paduota už United Rub- 
ber Workers uniją, kuri y- 
ra narys C. I. O. 3,139 bal
sai buvo prieš.

Priešingos unijos vadas 
pareiškė kad jie vistiek va
rys savo organizavimo dar
bą pirmyn.

Clevelande, virš 800 kep
tuvių darbininkų unijistų 
laimėjo algų pakėlimą, pa
dalinimą darbų kepyklose, 
ir atostogas su užmokes- 
niu. Derybos ėjo keletą 
savaičių.

BITĖS padeda darbinin
kams. Montreal, Kanada. 
Cote St. Paul audinyčioje 
tęsiasi streikas. Rugp. 23 
d. kas nors iš streikerių 
paleido į policininkus sau
gojančius dirbtuvę du spie
čius bičių. Porą valandų 
kovoję su bitėmis, polici
ninkai galinus turėjo šauk
tis ugniagesių, kurie stip
riu vandens paleidimu bi
tes nugalėjo.

Hendaye, Rugp. 25 d. — 
Sukilėlių vadovybė skelbia 
kad šiandien paėmė šiauri
nės Ispanijos Baskų mies
tą Santander, kuris buvo 
paskutinė kairiųjų tvirtovė 
Biscay pajūryje.

Miesto pasidavimą pa
skubino Santander civilinė 
sargyba, policija, ir neku- 
rie gyventojai, kurie vyda
mi laukan iš miesto kairių
jų kareivius reikalavo grei
čiausia mieštą pasiduoti.

Manoma kad mieste bus 
pakliuvę 5,000 kairiųjų val
džios kareivių.

Taip tai sukilėliai paėmė 
visą šiaurinį pajūrį su jo 
miestais: San Sebastian, 
Irun, Bilbao, ir dabar San
tander.

Savaitės laiku Gen. Fran
co kariuomenė užėmė 1,500 
ketvirtainių mylių ploto, 
100 kaimų, kelis miestelius 
ir suėmė 14,300 lojalistų 
kareivių nelaisvėn.

šis Gen. Franco laimėji
mas kairiuosius visai nu
slopino. Reikia tikėtis ne
užilgo paimant Madridą ir 
kitus kairiniu dar valdo
mus miestus.

KINU-JAPO
NŲ KARO 

EIGA

DAR 34!
Baigė tardymą. Youngs- 

town, O. — Nacionalė Dar
bo Santikių Taryba darė 
tardymus prieš Republic 
Plieno korporaciją, kuriai 
primesta sulaužymas Wag- 
ner įstatymo sąryšyje su 
plieno darbininkų streiku 
toje kompanijoje.

Toliau tarybos dėl strei
ko sutaikymo bus vedamos 
Clevelande.

Maskva. — Iš Sibiro 
ėjo pranešimai kad ten 
šaudyta dar 34 asmenys, 
apkaltinti “špieravimu” ir 
“išdavyste”.

Vos tik Ru“ 11 buvo 
ten sušaudyta žmonės.

Plieno darbai šiuo tarpu 
vis dar eina gerai, nors iš- 
dirbystės pasiekė tą laiko
tarpį kada plieno darbai 
pradeda apmažėti. Žinovai 
sako kad ir paskutinis šių 
metų bertainis plieno in
dustrijoje bus veiklus.

Paskutinėse dienose gau
nami nauji plieno gaminių! 
užsakymai duoda gerą įs-, 
pudį.

Dvi konvencijos. Atlan- 
tic City, N. J., suvažiavo 
Amerikos Darbo Federaci
jos taryba aptarti neku
rtuos darbininkus liečian
čius klausimus, ir susivai
dijo dėl bilių darbo klausi
mais Kongrese.

Milwaukee, Wis., prasi
dėjo automobilių unijos 
konvencija, kur iškilo vai
dai tarp tos unijos prezi
dento ir vice prezidento už 
tam tikrus unijos vadovy
bės klausimus.

12 UŽMU' ■■ieti-
’čtik Jn-

je, 
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ITALAI lai> 
euzija buvo s»> 
tautines oro«A 
Istres, Prar 
masko, Sy 
nes laimėjo 
dėl ko Pr; 
pradėjo ti \ 
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SOVIETŲ žurnalistai gėrisi 
Lietuva. Ryšium su Sovietų 
Sąjungos žurnalistų atvykimų 
į Lietuvą, Rugp. 6 d. SSSR pa
siuntinybėj Kaune buvo su
rengtas iškilmingas priėmimas, 
skirtas Sovietų Sąjungos žur
nalistų susipažinimui su Lietu
vos valdžios, spaudos ir organi
zacijų atstovais. Į priėmimą 
atsilankė Užsienių Reikalų Mi

į-«13 IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Žuvo Šimtai Kinų, ir 
daug Japonų Kareivių 

šanghai, Rugp. 26. — Ja
ponai pradėjo smarkų puo
limą Kinų visomis pusėmis 
kur tik gali prieiti. Atvež
ta ciaug naujų Japonų kar
eivių.

Kinai nušovė Japonų ka
ro vadą Maj. Gen. Fuji, ko
mandavusį Japonų ir Man- 
čukuo armijas šiaurėje.

¥ * ¥
Tokio, Rugp. 25. — Ja

ponijos karo vyriausybė iš
leido įsakymą Japonijos 
karo laivams užblokuoti 
prekinių laivų inėjimą į 
Kinijos uostus, ar tai pri
vatinių kompanijų ar val
džios laivų.

Blokada paliečia visus 
Kinų ląivus, bet nebus pa
liečiama ar trukdoma kitų 
valstybių laivai.

¥ ¥ ¥ 
šanghai, Rugp. 25. —Ja

ponija padidinimui savo 
kariuomenių bandė išsodin
ti prie Šanghajaus daugiau 
kareivių.

Miesto gynėjai užpuldi- 
nėdami mažus laivus vežu
sius Japonus į pakraštį, 
daug jų nuskandino. Tiki- 

i ma šimtai Japonų žuvo.
ai. Pastarų kelių dienų mu- 
;rp- ,iuose Kinai, gabių Vokie

čių karininkų išlavinti, at- 
išė Japonus Yangstepoo 

s”ilyje, nukirsdami Japonų 
1 nijas.

Kir" 'ūndami savo mie
stą ir uostai, miestą pade
gė iš tos pusės kur Japonai 
puolė.

Rugp. 23 d. miesto užata- 
kavime vėl žuvo apie 
žmonių.

¥ ¥ ¥
RUSIJA RŪPINA 

JAPONUS
Tokio, Japonija. — Pra

nešimai kad Rusijoje dirb
ti karo lėktuvai gabenami 
Kinams per Mongoliją su
rūpino Japoniją ir Jap inai 
savo šalyje ’ pradėjo neri
mauti, tikėdami 
riškų lėktuvų 
jų miestų.

¥ ¥
JAPONIJA

i uitą ant įvežamos iš kitų 
1929 m. ūki-Įšaliu geležies ir j. no. Ji 

pinasi gauti plieno ir ge
nies kuodaugiausia gink- 
,ms darytis.

Gražus Kauno Pašto nauji rū
mai, žiūrint į juos iš Susisieki
mo Ministerijos Rūmų balkono. 
Pašto Rūmai stovi prie ineigos

į Laisvės Alėjų iš žemutinės 
Kauno dalies, iš Senamiesčio. 
Pašto Rūmų didžiojoje salėje, 
palubyje aplinkui išpiešta dide-

 i

Ii atvaizdai visų iki šiol buvu
sių Lietuvos pašto ženklelių, 
kas yra maloni naujenybė ir 
papuošalas salei. Tsb.

at- 
su-

tarp 
ūjos, ir Da
le. Lenkty- 
alai lakūnai, 
nzų spauda 
nauti prieš 
im nepasi

gamina greitt jį lėktuvų.

AMERIKOS ŪKIŲ PRO
DUKTŲ IMPORTAS 

NUSMUKO
Pereitą metą Suv. Vals

tijos importavo iš kitų ša
lių $2 vertės ūkio produk
tų už kiekvieną $1 savo 
produktų išvežtų į kitas 
šalis.

Agrikultūros eksportai 
nukrito pereitą metą iki 
$732,839,000. Importai gi 
pakilo iki $1,539,239,000. .

Amerikos ūkininkų inei
gos šymet beveik pasivijo 
1929 metais buvusia ukš 
tas ineigas.
ninku piniginės ineigos si< 
kė $10,400,000,000.

Šymet u inim ai nui i.>, 
tomą bendių incigų .tui&? 
apie $9,000,000,000. Kadan
gi reikmenų kainos šymet 
pigesnės negu buvo 1929 
metais, šymet ūkininkai 
už savo likusį pelną galės 
prisipirkti sau reikmenų 
žymiai daugiau.

Anglijos krautuvėse
sandėliuose turi darbo virš 
750,000 moterų ir merginų.

ir

250

Kir ka- 
užpujlimo

KONGRESAS IŠSISKIRSTĖ
Prezidentas Tebereikalauja Aukščiausiojo Teis

mo Perorganizavio. Gal Šauks Specialį 
Kongreso Posėdį Rudenop

Washington. — Kongre
sas užbaigė savo 75-tą po
sėdį Rugpjūčio 21 d., per
leisdamas nekuriuos svar
besnius bilius, bet ne vi
sus. Kongresas, buvo taip 
J'jibaręs ir 
vęs kad nariai išsiskirstė 
beveik ’koliodamiesi.

Keletas svarbių bilių ne- 
perleista ir palikta kitam 
posėdžiui.

Prezidentas buvo suva
dinęs pas save kelis Kon
greso vadus apkalbėjimui 
šaukimo specialio Kongre
so posėdžio rudens laiku.

Nežiūrint kad Kongresas 
atmetė Prezidento siūlymą 
perorganizuoti Aukščiausį 
Teismą, ii’ neišrodo tas 
galima bus kada nors at
siekti, Prez. Roosevelt vis 
dar kalba kad Teismas tu
rės būti kokiu nors budu 
pertvarkytas.

MUSSOLINI SAKO 
NORĮS TAIKOS

Palermo,, Sicilija. — Čia 
atsilankęs, Italijos premje
ras Mussolini sakė savo iš- 

i kilmingą kalbą, kurioj da
vė pasižadėjimus kad Itali
ja laikysis taikos, kad ji ne
turi jokių karingų palinki
mų. Tik pareiškė jog ne
pakęs bolševizmo nei kitko 
panašaus Viduržemyje, tu
rėdamas mintyje Ispaniją, 
kuri irgi yra Viduržemio 
tauta.

¥

panaikino

RAGINA TRAUKTIS 
IŠ KINIJOS 

Philadelphia, Pa. — Maj.
Gen. Smedley D. Butler, 
atsistatydinęs iš tarnybos, 
rašo straipsnį viename vie
tos laikraštyje, ragindamas 
Suv. Valstijas pasitraukti 
iš Kinijos- karo ruožto su 
savo kareiviais, jūreiviais 
ir karo laivais jeigu šalis 
nenori įsivėlti į karą.

ŠEŠI ŽUVO. San Die
go, Cal. — Užsimušė šeši 
karo laivyno lakūnai nu
kritus $150,000 vertės nau
jam lėktuvui į negilu van
denį San Dięgo užlajoje.

SPROGDTS kainą. Salt 
Lake City, Vtah._ — Perei
tą žiemą į vkfną šios srities 
kaina atsimušus lėktuvui, 
žuvo t'Trnonės. Dabar nu
tarta to ltalno čiukurą nu- 
sprogdinti;

—------
Suv. Valstijų viešos;sko- 

los Rugp. 17-d- paniekė jau 
$36,891,415,047- fermi tą 
pat dieną buvo $3,410,520,- 
689.

RUSŲ LAKŪNŲ 
NERANDA

Fairbanks, Alaska. —Po 
dviejų savaičių jieškojimo 

Thngnshj-spvirtų lakūnų, pu 
šiai dienai negauta jokių 
pageidaujamų vaisių. Per
eitą savaitę oras buvo tiek 
blogas šiaurėje kad jokie 
lėktuvai negalėjo skraidy
ti. Jieškojimą tęsia Ame
rikietis lakūnas Mattern, 
Anglas tyrinėtojas Wilkins 
ir keli lėktuvai iš Maskvos, 
bet nieko neranda.

Mattern šiose dienose 
pasiliovė jieškojęs. Jis sa
ko, “dariau viską ką galė
jau jų suradimui.”

NUŽUDĖ SLAUGĘ 
LIGONINĖJE

Chicago. — Rugp. 21 d. 
vieną ligoninę įsigavęs 

niekšas plyta nužudė jau
ną slaugę mokinę ir pabė
go.

Už poros dienų, vėliau 
buvo užpultos keturios ki
tos moterys Chicagoje, jų 
viena naktinė slaugių per- 
dėtinę Jefferson Park ligo
ninėje.

i

SOVIETUOSE sūdri ta 
naujis komisariatas rio 
tikšlas- busiąs prižiur !.i šą- 
1/įe . mašinų išdirbii in- 
duį trijį. Komisaru pir
mininku paskirtas V' Mež- 
laukis, sunkiosios industri
jos komisaras.

Kada tos mašinos pradės 
irti, Stalinui bus kas šau
dyti. ...

SOVIETŲ viršininkai at
sisakė leisti Leipti Ameri
kos turistams Jaltoje, nors 
už dokumentus Sovietų at
stovai Amerikoje. paėmė 
pinigus. Kom isarai .jį 
do jiems išlipti uoste .. 
kio pasiteisini.mo. Ameri
kiečiai prašo savo valdžios 
tai ištirti.

ŪKININKŲ STREIKAI 
IR ŽUDYNĖS LEN

KIJOJE

Varšava. — šiose dieno
se Lenkijoje prasidėjo ūki
ninkų streikai. Keliose vie
tose susirėmimuose su po
licija žuvo apie 15 žmonių.

Socialistai pradėjo agi
tuoti ir miestų darbininkus 
streikuoti.

Jaams. į 
dėjo streikuoti transporto 
darbininkai.

Ūkininkai reikalauja iš
rinkimo kito seimo, naujos 
“demokratuos”, ir daugiau 
draugingu o su Prancūzi
ja.

oti, padėti ukinin-
Krohnvoį..Įau pra-.

Egipte, prie Aleksandri
jos, apvirtus laivui prigė
rė 70 Mohametonų gryž- 
tančių iš šventės.

NUO RUGPJŪČIO 16 dienos 
“Maistas” pradėjo supirkinėti 
eksportui į Sovietų Rusipą vei
slinius raguočius. ‘Perkami gry
nakraujų juodmargių ir žalųjų 
(fiunų) veislės buliai, karvės, 
veršingos ir neveršingos tely
čios ir tų pat veislių metisai, 0 
taipogi bus perkamos vietinės, 
neturinčios kilmės davinių kon
troliuojamos karvės ir telyčios.

MIRĖ Prof. V. Dubas. Rugp. 
3 d. Kaune mirė Vyt. Didž. 
universiteto prof. V. Dubas. 
Jis yra gimęs 1887 mt. 1922- 
1928 jis buvo Vyt. D. u-to do
centas, o 1928 m. buvo išrink
tas profesorium. V. Dubas yra 
parašęs eilę mokslo darbų.

NUŠAUTAS pasienio polici
ninkas. Rugpjūčio 6 d. Tra
kų bare nežinomi asmenys ban
dė slaptai pereiti administra
cijos liniją. Tarnyboje buvęs 
pasienio policininkas Jonas 
Aleksandravičius jiems pasto
jo kelią. Nepažįstamieji, ku
rių buvo du, nekreipdami dė
mesio į du perspėjamuosius 
šuvius, bėgo į okupuotą Lietu
vą, tačiau policininkas užbėgo 
jiems už akių ir bandė juos 
sulaikyti. Tada vienas iš ne
pažįstamų revolverio šuviu po- 
ięįninką vietoje 

ėjama
nukovė ir pa- 
kad tai šnipų

savaite KĮai-

SUDEGĖ 12. Cody, Wyo. 
Siaučiant girm gaisrams 
Absoraka kaln uose, gais
ruose žuvo jau x 12 žmonių.

REKORDINĖ
pėdoj. Liepos pabaigoje Klai
pėdos uostui buvo rekordinė 
nuo pat prisijungtimo prie Lie
tuvos. Per tą savaitę įplaukė 
49 ir išplaukė 51 laivas.

Pragos trustų

Kauno čeko- 
pareiškė kad

nisteris Lozoraitis, Vidaus Rei
kalų ministeris Gen. Čaplikas 
ir eilė visuomenės veikėjų. At
vykusieji SSSR žurnalistai gy
vai domėjosi Lietuvos gyveni
mu, tikrai džiaugėsi matoma 
visur kūrybine pažanga, kuri 
jų įsitikinimu yra rimtas tai
kos veiksnys Rytų Europoj.

KAUNE lankėsi Čekoslovakų 
mokslininkai ir prekybininkai. 
Rugp. 2-3 lankėsi nemaža Čeko
slovakų ekskursija. Kauno 
geležinkelių stotyje juos suti
ko Čekoslovakijos pasiuntinybės 
sekretorius, “Hamburg Ameri
ka Linijos” atstovas, ir kt. 
Eskskursija buvo labai mišri, 
■nes , (gydytojų, pro
fesorių asistentų, prekybinin
kų ir didesnių 
direktorių.

Išvykdami iš 
slovakų svečiai
jie labai sužavėti Lietuvių tau
tos pažanga kurią ji padariusi 
per paskutinius metus. Dalis 
ekskursantų Kauną matę prieš 
10—12 metų.

VETERINARŲ GYDYTOJŲ 
Kongresas Kaune. Rugp. 12- 
14 d. Kaune įvyko trečias Pa
baltijo veterinarijos (gyvulių 
gydytojų) kongresas. Kongre
se dalyvavo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovai, o svečiai 
buvo Suomijos, Švedijos, Nor
vegijos ir Danijos veterinari
jos gydytojai.

PIRMOJI mirtis dujomis. 
Pagal Baudžiamojo Statuto pa
keitimą mirties bausmė dabar 
turi būti vykdoma dujomis. 
Liepos 28 d. 7 vai. ryto pirmą 
kartą mirties bausmė buvo 
įvykdyta šiuo nauju bodu. Į 
mirties kamerą, įrergtą vie
name Kauno forte, buvo atga
bentas Foigelių šeimos žudikas 
Pogožinskis. Kaip žinoma, 
pereitų metų pabaigoj Smil
giuose jie nepaprastai žiauriu 
budu plėšimo tikslu išžudė Foi
gelių šeimą: vyrą, žmoną, tar
naitę ir dvi mažametes.

UŽMUŠĖ žmogų. Tirkšliai. 
Liepos 18 d. šaktiltėj vietos 
gyventojai surengė gegužinę. 
Į gegužinę atėjo ir Tadas Sviru- 
tis su žmona ir vaiku. Vienas 
vaikinas pasigėręs “samagono” 
atėjo prie Sviručio žmonos ir 
paėmęs jos dukrelei už plaukų 
pakėlė j aukštą. Svirutienė su
pykus davė vaikinui antausį ir 
tuo sukėlė muštynes. Kadar- 
gi "samagono” prisigSmęri 
buvo gana daug tai kilo tik r? v 
karas. Per muštynes sumuš ' 
daug ir visai nekaltų žmonit 
Svirutis tuo metu dingo ir ni< ■ 
kas jo nepasigedo, tik rytą pri 
dėjo jo j ieškoti. Tačiau Lie
pos 20 d. rado jį užmuštą ir 

| įvestą į balą. J „
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
Trafiko Nelaimės Penn

sylvanijoje Padidėjo 
Nežiūrint naujų griežtų įs

tatymų, didesnių suvaržymų ir 
geresnių važinėjimo priemo
nių, 
nelaimėse 
pirmą šių 
dėjo.

Išleistos
tikos pirmo šių metų pusme
čio trafiko nelaimių parodo ne
laimingų atsitikimų butą 32,- 
381, kame 1259 asmenys už
mušta arba mirė nuo sužeidi
mų, ir 27,159 kiti asmenys 
žeista.

Taigi kasdien išpuolė po 
šis asmenis užmuštus ir 
sužeistų, reiškia daugiau negu 
buvo pirmesnius du pusmečiu.

Penkios apskritys 
didžiausias nuošimtis 

_ buvo yra tai kaimų 
miestelių apskritys, 
dan, Perry apskrityje 
000 gyventojų buvo 81.8 mir
čių automobilių nelaimėse.

Philadelphia, kur nėra 
žų kaimų, mirčių skaičius 
vo 18.4 nuoš.; Allegheny 
krityje nuošimtis buvo 24.2.

Tarp 40 didesniųjų valstijos 
miestų, Pittsburghas stovi 23- 
je vietoje nelaimingų atsitiki
mų daugumu, šiame mieste 
nuo 100,000 gyventojų užmu
šimų automobilių nelaimėse iš
puolė po 19.0.

važinėjimo
Pennsylvanijoje trafiko 

mirčių skaičius per 
metų pusmetį padi-

šiose dienose statis-

Sugavo Pabėgusį iš 
Kalėjimo Politiąką 

Žmogžudį
1934 metais, rinkimų vaka

re, Kelayres, Pa., įvyko politiš
kos žudynės. Tada buvo nu
žudyta trys asmenys priešin
gos partijos narių. Už tai bu
vo suimtas ir įkalintas Joseph 
J. Bruno, 54 mettj amžiaus, bu
vęs detektivas.

Praeitą Gruodžio jis iš kalė
jimo pabėgo.

Šiose dienose Bruno tapo su
sektas ir sugautas New Yorke.

su-

še-
148

kuriose 
nelaimių 
ir mažų

Paveiz- 
nuo 100,-

ma- 
bu- 

aps-

Muš tynė prie Plieno 
Dirbtuvės

dirbtuvės iškilo 
šių, , FU as-

susirinko prie

PITTSBURGH. — Rugp. 24 
d. Prie streikuojančios Hepen- 
stall Steel Co.
riaušės, kurios 
menų.

Streikeriai
dirbtuvės vartų nugirdę buk 

7 į dirbtuvę’ bus bandoma įvežti 
streiklaužių, ir norėjo užstoti 
kelią.

Paskiau patyrė kad dirbtu
vėje jau esą nestreikuojančių 

- darbininkų, ir streikeriai pa- 
Z reikalavo juos išvyti laukan, 
‘ arba jie patys eis ir išvys. Iš 

to ir kilo muštynė. Panaudo- 
” ta plytos, akmenai, ir buvo 

šaudymų.

Paskyrė 9 Milijonus 
Dolarių Viešiems 

Namams
valdžia paskyrė 

sumą vienuolikai 
projektų Pennsyl-

Z Federalė
Z $9,402,000
- viešų darbų 

vanijoje.
Z Tie projektai yra statymas
- naujų ligoninių ir kitokių vie- 

sų įstaigų keletoje paskirų da
lių šioje valstijoje.

Suimtas už Šaudymą
E. PITTSBURGH. — Savo 

; namuose būdamas, pradėjo iŠ 
; Įaugo šaudyti valstijos sargy

bos narys, William B. Davis 
Jis apsibarikadavo savo 
mus, ir grąsino išžudymu 
šeimos ir kitų aplinkinių 
nių. Jo šeima ir žmonės 
slapstė. Kada kaimynai
šaukė policiją, jis per tūlą lai
ką nieko neprisileido ir sakė, 

Z “ateikit ir paimkit mane”.
Pagaliau jam užėjo noras is- 

Z eiti gatvėn, ir ten jį policijar- 
tai iš užpakalio sučiupo be jo
kio šaudymo.

Z Jis
Sako,

2 buvo

»r
 i i

 t į M
 * •

i I 
i« 

1 !

ra- 
savo 
žmo- 
išsi- 
pa-

matomai buvo pamišęs, 
pirmiau tris kartus pats 
norėjęs nusižudyti.

PRADEDA
. uždaryta per 
rora kasykla, 
šiose dienose

Joje darbo 
ninku.

DIRBTI. Buvur
16 mėnesių Au- 
prie Avella, Pa., 
pradės dirbti, 
turi 250. darbi-

v

l

Atsibus Ford Lansing Airporte Rugsėjo 12

BROOKLYN, N. Y

SUIMTI DU ŽMOG
ŽUDŽIAI

Philadelphia, Pa. — Rugp. 
23 d. suimti du Philadelphijos 
vyrai, kurie prisipažino kad jie 
dalyvavo užpuolime ir apiplėši
me arti Wilkes-Barre, kame 
tapo nušautas valstijos polici
ninkas John J. Broskis.

Jų suėmime dalyvavo Phila
delphijos ir Wilkes-Barre poli
cijos nariai, kurie apsupo jų 
namus.

Jie pasirodė esą Horave Bo- 
wers, 27 metų, ir Virtor An- 
dersali, 23 metų. Tardant juos, 
Andereali pasakęs: “Tai ne aš, 
Bowers tą padarė.”

CHICAGO, ILL. — Lietuvių 
Nacionalis Aero Klubas rengia 
nepaprastą oro dieną. Tai bus 
tiesiog stebuklų diena. Maty
sit kaip musų Lietuviai lakū
nai, lakūno Antano Kielos iš
mokyti, parodys savo gabumus 
skraidyti lėktivais padangėse.

Mes Lietuviai nenorim atsi
likti nuo kitų kultūringų tau
tų. Orlaivininkystės progresas 
žengia pirmyn — nuo pirmuti
nių narsių lakūnų Dariaus ir 
Girėno laikų. Tik reikia dau
giau paramos iš Lietuvių vi
suomenės. Todėl Lietuvių Na
cionalis Aero Klubas atsišau
kia j visuomenę kviečiant vi
sus atsilankyti į šitą Oro die
ną Lansing Ford Aerodrome, 
Rugsėjo 12 d.

Atsilankydami į šį musų pa
rengimą suteiksite mums dau
giau energijos darbuotis ir 
progresuoti toliau. Mes Lietu- 

[ viai lakūnai po vadovyste mu
sų mokytojo, Lakūno Antano 
Kielos, svajojame atidaryti or-

tokį kuriuo galėsim per- 
Atlantiką ir nuskristi į 
tėvynę Lietuvą, į laiki- 

sostinę Kauną, pasirody-

laivių dirbtuvę. Lietuvių ran
kom padirbtais lėktuvais nori
me pasirodyt kad ne tik išmo
kiname daugelį čia girnių Lie
tuvių skraidyti oru, bet mes 
turime viltį pasidirbdinti aero
planą 
lėkti 
musų 
nąją
ti ką galime Amerikoje gyve
nanti Lietuviai padaryti.

Šioje Oro Dienoje Chicago
je apart Lietuvių lakūnų bus 
Amerikos valdžios kariški lėk
tuvai ir lakūnai, kurie padarys 
ore kariškus manevrus.

Taipgi bus kitokių paįvairi
nimų, muzikos, dainų, imtynių. 
Inėjimas visiems nemokamai.

Šokimas iš orlaivių parašiu
tais bus kas valanda. Tą at
liks Lietuviai merginos ir vai
kinai.

Programas prasidės nuo 2:30 
vai. po pietų lygiai. Pasisku- 
binkit pribūti anksti.

Rengimo Komisija..

AKRON, OHIO VISOKIOS
ŽINIOS

LIETUVOS SEIMO NARIAMS 
PAGERBTUVĖS NEW 

YORKE
Lietuvos Seimo vice pirmi

ninkui Gilvydžiui ir sekretoriui 
Kvikliui oficialės pagerbtuvės 
ir i išleistuvės surengtos Brook
lyno Tautininkų. Jos atsibuvo 
puikiame Lietuvių vasariniame 
viešbutyje, Jurgio šliakio Blue 
Beard Inn, prie Konkonkoma 
ežero, Long Island, Rugpjūčio 
8 d. Iniciatorių pirmininkas 
Juozas Antanavičius banketo 
programą vesti pakvietė Dr. 
Bronių K. Vencių, kuris gra
žiomis įžangomis ir apibudini
mais pakvietė kalbėti ir kal
bėjo puotoje dalyvavę Nevv 
Yorko Lietuvių tautinio darbo 
veikėjai: Juozas Ginkus, Do
mas Klinga, Jonas Valaitis, 
Juozas Sagys, Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Nevv Yorke 
Jonas Budrys, ir Seimo atsto
vai, pp. Kviklys ir Gilvydis.

Kalbos buvo įdomios, 
muojančios, turiningos, 
čiai, nepaprastai karštą 
džiaugėsi turėję progą
niame ore, prie ežero pavalgy- 

I ti ir laisviau
Pasibaigus 

I gramo daliai, 
kalbėjo 
rėjusių 
vauti. 
dį.

Bet gražiausia programo da
lis buvo tai Lietuvos Dainos 
koncertas vakarienės metu, ką 
vadovavo Dainos vedėja p-le 
V. Tamkiutė. Lietuvos svečiai 
ją pakomplimentavo ne tik už 
gražų dainavimą bet ir už pa
sirinkimą Lietuviškiausių se
noviškų dainų.

VEDYBOS. Neužilgo susi- 
ves du pavyzdingi Brooklyno 
Lietuviai jaunuoliai: tai p-lė 
Vilkaitė su p. Gimbučiu.

Rūgs. 4 d. susives Bružaitė 
su Baršausku.

Rūgs. 5 — Nedzinskaitė su 
Kerševičium. J. Valaitis.

infor-
Sve- 

dieną, 
vėses-

LIETUVIU DIENA 
WYOMINGE

Penn- 
Parke, 
Rugp.

Schuylkill apskrityje, 
sylvanijoje, Lakewood 
prie ežero, sekmadienį, 
15 d., atsibuvo taip vadinama 
“Lietuvių Diena”. Ta diena 
Wyoming Klonyje rengiama 
jau 23 metai. Ją pirmiausia 
sumar.ė Kun. V. Matulaitis. Ji 
buvo pradėta patriotiniais tik
slais. Dabar ji paversta dau
giau į Amerikoniškos politikos 
padarą.

Kasmet į tos dienos progra
mą suvažiuoja daugybė Lietu
vių iš plačių apielinkių. šy
met taipgi dalyvavo keliolika 
tūkstančių žmonių.

Diena pradėta su pamaldo
mis salėje esančioje atlaikant 
mišias.

SHARON, PA. — Apkvaišęs 
nuo gėrimo, Walter L. Rader, 
51 m. plieno darbininkaą, par
ėjęs namon šūviais sužeidė savo 
žmoną, sūnų ir policininką.

MIRĖ ŠKOTIJOS LIE
TUVIS MUZIKAS 

IR VEIKĖJAS
BELLSHILL mieste, Škoti

joje, Liepos mėnesį mirė žy- 
mus Lietuvių veikėjas, kulturi-j 
ninkas, muzikas Antanas Bar.-j 
cevičius, vos perėjęs 60 metų j 
amžiaus. Mirė nervų sukreti-1 
mu, visai netikėtai ir staigai, 
eidamas atsakingas pareigas 
“Varpo” bendrovėje.

Antanas Bancevičius gimęs 
Vilkaviškyje. Mokslus ėjo Vil
kaviškio mieste ir ten pat mo
kėsi muzikos. Prieš 40 metų, 
su broliu Petru išsikėlė škoti- 
jon, ėmėsi studijuoti muziką, 
dainą ir buvo chorvedžiu ir 
šiaip Lietuviškos dainos, gies
mės kėlėju.

Didžiausias A. Bancevičiaus' 
darbas tai Lietuviški chorai, 
kurie suvaidino svarbų vaid
menį Lietuvių išeivijos tauti
niam ir kultūriniam gyvenime. 
Jo suruošti koncertai, šventės 
buvo sutiktos maloniai ir ško
tų, Anglu ir Airių.

Jo svajonė buvo kitais me
tais suruošti Škotijos Lietuvių ■ 
Dainų Dierą, bet šio gražaus; 
sumanymo neteko jam įgyven
dinti. Buvo gabus muzikas, 
turėjo ir lengvesnio turinio ne 
vierą muzikos dalykėlį pats su
kūręs.

Ne svetima jam buvo ir 
spauda. Rašė laikraščiams ir 
be to buvo veiklus Lietuviškos j 
visuomenės darbuotojas.

Jn. V. I

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ DR. A. BACEVIČIUS

buvo vedęs Dr. Jo- 
žmonos seserį Mali- 

Paliko jo nuliūdus 
du sūnus, kurių vie-

lankė- 
sunų 

Vero- 
turėjo

St. Gegužis Lankosi 
Naujojoj Anglijoj

šiose dienose St. Gegužis, 
buvęs SLA. Prezidentas, išvy
ko keletui dienų į Naująją An
gliją.

Sekmadienį, Rugp. 29 d., da
lyvaus Nevv Haven, Conn., di
deliame Sandariečių surengta
me išvažiavime.

išplaukia Lietuvon. Pasi- 
padaryti naujų įdomių 

iš Lietuvos ne tik vasa- 
bet ir žieminių. *

į Lietuvą vežasi savo

Išvyko Lietuvon
Filmininkai broliai Motuzai 

Rugp. 25 d. laivu “Queen Ma
ry”
ruošę 
filmų 
rinių

Jie
šią vasarą darytas filmas pa
rodančias kąip ką įdomaus iš 
Amerikos Lietuvių gyvenimo.

pareikšti mintis, 
oficialinei 

su svečiais 
žmonių irdaug

progos puotoje 
Visi įgavo gražų

pro- 
pasi- 
netu- 
daly- 
įspu-

vai-

p-Ie 
ato-

Bus Ankstyva Žiema, 
ar ką?

ANTANAS ŽIEMYS iš Ro- 
chester, N. Y., 
jimu atsiuntė

DAYTON, OHIO

Smulkios Žinios
LIETUVIAI jaunuoliai, Cla- 

rence Ražukas ir Elzė Trum- 
paitė apsivedė Rugpjūčio 21 d. 
Jaunosios tėvai savo namuose 
surengė jaunavedžiams ir sve
čiams vestuvių puotą. Svečių 
buvo daug. Retenybė būna čia 
kad abu jaunuoliai apsivestų 
Lietuviai. Linkėtina jaunave
džiams laimingos kloties.

K. Bartkus su žmona 
si Chicagoje pas savo 
Antaną Bartkų ir seserį 
niką Balsienę. Vaišes
geras. Paskiau atlankė savo 
giminietį Inž. A. Kalvaitį, Pa- 
lionius, O. Bakutienė, Višniau- 
skiėnę ir biznierių Ant. Stuką, 
kuris svečiams parodė Chica
gos įdomybes. Gavo progą pa
matyti ir Dariaus-Girėno pa
minklą, Lietuvių šv. Kazimie
ro ir Lietuvių Tautines Kapi
nes, kur randasi rašytojo Dė
dės šerno kapas.

Su Bartkais Chicagoje važi
nėjo I. G. Kubekas ir Al. Ma
tulionis. Jiems visiems Chica
gos įdomybės ir Lietuvių 
šingumas patiko.

K. Baublis su žmona ir 
Biruta bei Juozu Baubliu
stogas praleido Boston, Mass., 

I pas p. Baublienės seserį Aleną 
! ir Antaną Adomaičius, kurie 
I gyvena ukėje ir verčiasi pieno 
j pramone, palei Norwood.

Paskiau atlankė žmonos bro
lį Boguslavą Stonį, p. Bobilie- 
nę, biznierius Dundulius ir Ve- 
sulus. Apžiurėjo Bostono įdo- 

1 mybes. Kelionę atliko auto- 
Į mobiliu.

J. Rokas su žmona ir sunum 
ir L. Glinskis su žmona lankė
si Clevelande. Jie apžiurėjo 
Lietuvių Darželį, buvo Didžių
jų Ežerų Parodoje. Darželis 
jiems labai patiko.

PAS O. Kazlauskienę svečia
vosi M Savickier.ė, F. Padol- 
sl'.is sų žmona ir Sunum, ir A. 
Varaitimė, iš Pennsylvanijos. 
Vėliau išvažiavo į Clevelandą 
pas Derus ir Vasiliauskus.

PAS J. Kavaliauskus atsi
lankė jų duktė iš Detroito, ir 
žmonos brolio dukterys, Teo
filė ir Ona Jonušonytės. Po 
trumpų vaišių jos vėl gryžo į 
D?troitą. •

Pas S. Aleksus atsilankė jo 
žmonos tėvas"!. Rakauskas iš 

, *____ ■ t ......... ...Clevelando, taįFgi J- «don:s 
s:i žmona it; Lincevičius su 
žmona. Kainas.

RUGP. 21 di nusižudė senu
tė, Frances Hillabidle, išgerdft- 
n a nuodų, po > smarkaus sUsi- 
barimo su savo kaimyne, 
mirė nuvežta į ligonbutį.

Ji

UŽMUŠTA^- Greenyiliė, Pa. 
—Walter Whf^ton, 56 m., silp
nu akių, ušynustas traukinio 
einant per/tf^žkelio bėgius.

vienu užsimo- 
“Dirvai” tris 

naujus metinius skaitytojus 
savo kolonijos — jie yra:

Juozas Grižas,
Pranas Samuolis.
Vincas Butrimaitis.
Laikraščitį platinimui j 

riausias laikas yra vėlyvas : 
duo ir žiema — taigi gal 
p. žiemio pasidarbavimas reiš
kia šymet ankstyvą žiemą.

iš

ge- 
ru- 
šis

Naujas Amerikos At
stovas Lietuvai

Ikšiol Suvienytos Valstijos 
turėjo vieną atstovą visoms 
trims Baltijos valstybėms — 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Tas atstovas gyveno Rygoje ir 
tik iaiks nuo laiko teatvykda- 
vo Į Kauną.

Dabar Prez. Roosevelt pa
skyrė O. S. Noremą atstovu 
vien tik Lietuvai ir jis gyvens 
Kaune.

*11

Pakliuvo Lietuviai
CHICAGO, ILnL. — čia pa

kliuvo) į bedą Pocių šeimos na
riai i J kiti asmenys, kurie kal
tinam^ apvogimu daugelio n^ 
m'ų^fr priėmimiF vwgtų daij^ų-

Policija sulaikė ayirff 15 as- 
menaį sąryšyje su tajis apkalti
nimais. Ta grupė kaltinama 
24 vagystėse ir 33/ priėmimuo
se vogtu daiktų.

EĘtiOJlS PLAUKIKAS, Ch. 
Z’mmy, 43_ i$etų, plaukia Hud- 
son upe žemyn, iš Albany į 
Nevv Yorką,1 150 myliu kelio.

(

Rugpjūčio 10 dieną, Eliza
beth, N. J., mirė senas Lietu
vių išeivijoje darbuotojas Dr. 
Antanas Bacevičius, vienas iš 
pirmutiniųjų Lietuvių gydy
tojų Amerikoje. Jis turėjo 66 
metus amžiaus.

Velionis buvo SLA. narys, 
ir, kaip “Tėvynė” praneša, jis 
mokslą baigė čia Amerikoje, 
ir būdamas gabus, išsidirbo ge
rą praktiką ne tik tarp Lietu
vių bet ir tarp svetimtaučių.

Velionis 
no šliupo 
nauskaitę. 
žmona, ir
nas yra dailininkas- tapytojas, 
antras yra gydytojas.

Dr. A. Bacevičius yra gimęs 
1871 metais, Zapyškyje, netoli 
Kauno.

¥ ¥ »
KUBILIUS MIKOLAS, 75 me

tų amžiaus, mirė Rugp. 24 
Clevelande. Paliko žmona, 
Veronika, trys sunai ir ke
turios dukterys. Paėjo iš 
Sasnavos par., Molupio k., 
Marijampolės apsk. Ameri
koje išgyveno 50 metų.

BANCEVIČIUS Antanas, per 
60 metų amžiaus, mirė Lie
pos mėnesį, Bellshill, Škoti
joje. Paėjo iš Vilkaviškio. 
Škotijoje išgyveno apie 40 
metų.

ZUBRIENĖ Marijona, 55 me
tų, mirė Rugp. 7 d., Brook
lyn, N. Y.

BUKAUSKIENĖ Justina, 68 
metų, mirė Rugp. 8, Brook
lyn, N. Y.

GEDULIS Pranas, pusamžis, 
mirė Rugp. 10 d., Chicagoje. 
Amerikoje išgyveno 24 me
tus. v

URBUTIS Petras, pusamžis, 
mirė Rugp. 8 d., Chicagoje. 
Raseinių aps., Eržvilko par., 
Lenksčių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 24 metus.

ANDŽIULAITIS Stasys, 70 
metų, mirė Rugp. mėn., Phi
ladelphia, Pa., kur išgyveno 
apie 40 metų.

ŠARKŠNIS Juozas, 73 metų, 
mirė Rugp, 5 d., Plymouth, 
Pa.

..USTAITIi
d., x-;dward

TAMULIS^!-
mirė Rugp.

5 :

darbininkus C. I. O. ir 
F. atstovai.

DARBININKAI RAMUS

Kai šiais metais visoje Ame
rikoje darbininkai streikuoja 
reikalaudami nuo savo darbda
vių įvairesnių geresnių sąlygų, 
čia Daytone darbininkai dirba 
ramiai, nestreikuoja.

Dabar ir čia pradėjo organi
zuoti 
A. D.

Jau keletas dirbtuvių pripa
žino uniją be pasipriešinimo, ir 
darbininkams neprisiėjo strei
kuoti. Nežinia kas dėsis to
liau, bet atrodo kad ir kitos 
dirbtuvės pripažins uniją 
priešinimosi.

Tik visa bėda kad tos 
unijos — CLA ir ADF —
riauja tarp savęs. Darbda
viai yra linkę kad darbininkai 
rašytųsi prie Amerikos Darbo 
Federacijos, negu prie Indus- 
trialinio Organizavimo Komi
teto. “D.” Rep.

be

dvi 
ka-

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton. C

R, mirė Rugp. 5 
Ule, Pa.
.as, 32 metų, 

! Chicagoj, kur
buvo ir gimt,

PIEžIENĖ Ma; dalena (Pudž- 
velaitė), pusės amžiaus, mi
rė Rugp. 9 i., Chicago, III. 
Tauragės an., Tarailių kai
mo. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

RUPŠIENĖ Ona, 54 metų, mi
rė Liepos 28, Rockford, III.

PAULAUSKAS Jonas, 64 me
tų, mirė Rugp. 7 d., Boston, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
45 metus.

ANTANAVIČIENĖ Agnieška, 
mirė Rugp. 6, St. Clair, Pa.

LUCKUS Juozas, 66 metų, mi
rė Rugp. mėn. Philadelphia, 
Pa. Amerikoj išgyveno 34 
metus.

DULINSKAS Teofilius, 63 
tų, mirė Rugp. 5, New 
tain, Conn.

NORKEVIČIUS Silvestras,
rė Liepos 30 d., Hartford, 
Conn.

me-
Bri-

mi-

MIRIMAI PITTSBURGHE
BALČIUS Kazys, 60 metų am

žiaus, farmeris, mirė Rugp. 
1 d., širdies liga. Iš Lietu
vos paėjo Alijošiškių k., Pa
gramančiu parap., Tauragės 
apsk.

SADAUSKAS Miko’as, apie 65 
m. amžiaus, nusišovė Rugp. 
7 d. Priežastis nežinoma— 
gal būt atsibodo gyventi. 
Paėjo nuo Seirijų, Suvalkijo
je. Daug metų išgyveno 
Amerikoje.

KAČINSKIENĖ Marė, po tė
vais Zakariauskiutė, apie 48 
metų, mirė Rugp. 15 dieną. 
Amerikoje išgyveno apie 27 
metus. Paėjo iš Lekėčių k., 
Šakių apsk. Paliko nubudęs 
vyras, sūnūs ir duktė.

J. Saulis.
¥ ¥ *

K., mirė 7 
Pa.

KAZAKEVIČIŪTĖ
Rugp., Luzerne,

REKLIENĖ Margarieta, mirė 
Rugp. 6, Ashley, Pa.

PINIGIS Jonas, mirė Birželio 
26, Braddock, Pa.

VICKUTĖ Kastancija, 38 me- 
mirė Rugp. 11, Chicago- 

Biržų aps., Vabalninko 
Ilgalaukės k. Ameriko- 

išgyveno 14 metų.

tų, 
j e.
P-,
je

NANARTAVIČIUS Jonas, 67 
metų, mirė Rugp. 10, South 
Boston, Mass. Pivašiūnų p.

Amerikoje išgyveno 40 metų.

Vienas 
kelyje 

pasisiu- 
Dvi jų

LATROBE, PA. — 
automobilistas pavijęs 
tris jaunas mergaites, 
lė pavėžėti jas namon, 
parvežęs paleido namon, o tre
čią išsivežė į laukus ir ten ją 
išgėdinęs pabėgo. Mergaitė Iš 
išgąsčio ir išvarginimo apsir
go. paimta ligoninėn.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

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

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

KELIONĖ J LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekifnas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New Yorko
GRIPSHOLM --------- Rugsėjo 4
KUNGSHOLM ______ Rūgs. 14
DROTTNINGHOLM Rugš. 23
GRIPS*’ '----------- Rūgs. 30

” pirkdam;T
f c<^t0 CEDAR POINT

OW LAKE EįRIE
IUNE 12th TO SEPTEMBER 6th

NEW IMPROVEMENTS
Finest Baching Beach in the World .
' Largest Hotels on the Great Lakęs .

1000 outside rooms at reasonable rateS
... Boating ... Riding .. .Tennis... Dane-.

. .. and all rccreational attractions 
Appetizing Meals .. Ample Garages 
. Free Parking Space . . . Ideal for a 

lay, a week-end or your entire vacation.
SENO FOR FOLDER

by rail, tnterurban or busset te Sandat'ky; 
o r skauto, Ohio Route 3, U. S. 6, or by sleamer.
CEDAR PO I N T-ON-LAKE ERIE

OWNED ANO OPERATFD BY
The G. A. Boeckling Co., Sandoolty. Qu



DIRVA

GERB. SPRAGILO EKSKURSIJA I CLEVE
LANDO TERMINAL BOKŠTĄ

Vul-

DARBUOSE ŽŪSTA KAS
METĄ 24 TŪKSTANČIAI

DARBININKŲ

dar kitus 3,000,000 
bilijonus dolarių at- 
ir darbo nuosto-

Ekskursijos pradžia
Na tai ir atėjo visų lauk

ta mano senai žadėta mok
sliška Ekskursija į Klyv
lando Terminai Bokštą — 
aukščiausią pasaulyje bok- 

• štą tarp Najorko ir Čika
gos.

Iš mano apsakymų ką iš 
to bokšto mačiau kitų mie
stų skaitytojai sužinosit 
kaip Klyvlandas yra dide
lis, o vietiniai sužįnosit a- 
pie savo miestą to ko neži
nojot.

Kitų miestų Lietuviai ir 
po šiai dienai dar įsivaiz
duoja kad musų Klyvlan
das yra mažas užkampinis 
miestelis, o vietinių dauge
lis vis mislina kad Klyv- 
lande yra tik viena slauni 
gatvė Superija, kur išeina 
“Dirva” ir kur stovi Lietu
viška bažnyčia, ir daugiau 
nieko.

Aną dieną, kai gavau sa
vo dirbtuvėj taip vadina
mą atostogą, sumisliaii įku- 
nyt savo Ekskursiją ir už
lipus pašidairyt taip sa
kant virš Klyvlando stogų.

Ekskursiją pradėjau nuo 
“Dirvos” redakcijos durų 
septintą valandą ryto, ket- 
vergo rytą, pasivalgęs pas 
Stonį gerus pusryčius.

“Dirvos” gerb. Redakto
rius jau buvo atsikėlęs ir 
atvykęs į redakciją mane 
išlydėti, o gal būt patikrin
ti ar aš atliksiu savo Eks
kursiją, ba jau jam nusibo
do laukti išpildant mano 
duoto žodžio.

Gerb. Redaktorius, išly
dėdamas padavė man ran
ką ir palinkėjęs geros ke
lionės, sako:

— Na tai laimingos ke- 
ką ir sako:

Kam tas “Iki pasimaty
mo” nesupratau, misliau 
kad pasimatysim kai su- 
gryšiu, ba jis lauks mano 
moksliško aprašymo apie 
tai ką aš matysiu.

Valio Bokštas!
Visą dieną keliavęs, pa

siekiau Publik skverą, 
tame gale Superijos,

ki- 
kur 

pamačiau savo kelionės tik
slą ir galą — aukštą Ter
minai Bokštą.

Bokštas toks aukštas, o 
diena tokia karšta, misliu 
sau, kaip aš ten įlipsiu — 
mano kūne neliks nei vieno 
lašo prakaito.

Taigi, užėjau į vieną di
delį drukštorį prie Publik 
skvero, išsigėriau šaltos 
aiskrym sodės su čokola- 
du, ba sako visi tyrinėtojai 
ir lakūnai kurie skrenda į 
tolumas ir aukštumas ge
ria čokoladą dėl stiprumo, 
ir patraukiau prie Termi
nai Bokšto.

Atėjęs prie pat Terminai 
Bokšto, iš apačios pažiurė
jau į viršų ir apsvaigau— 
tai aukštybė kokioje nebu
vau nuo to kaip aną metą 
su savo gerb. šonkauliu bu-

vom Najorke įsilipę į 
vorto Bokštą!

Kai per duris į Terminai 
Bokštą inėjau, buvo jau 
4:03 valando po pietų.

Iki užlipsiu į viršų, mis
liu sau, ims dvi valandos 
laiko, ale dirst į vieną kam
pą, žiuriu parašyta kad ten 
parduoda bilietus į bokšto 
viršūnę važiuoti — už' 25 
centus keltuvas užveža į 
viršų ir nuveža žemyn.

Nudžiugau. Tuoj iš ki- 
šeniaus išsitraukiu kvoterį 
ir nusipirkęs bilietą, lipu į 
elevatorių važiuot į Bokš
to viršūnę. Išliko mano ir 
prakaitas ir nuovargis.

Ale kai elevatorius ėmė 
švilpt į viršų kaip vėjas, 
misliau kad išlėks per bok
što stogą, nesustodamas.

Alo iš Bokšto!
Alo! štai aš jau ir bokš

te! Dviem elevatoriais kė
lė iki užnešė ant 42-ro auk
što! Atsiradęs tokioj auk
štumoj, bijojau prieiti prie 
lango pažiūrėti, bijodamas 
kad man priėjus, ims ir nu
svirs į tą pusę bokštas ir 
nugrius!

Tik pažiūrėkit! Termi
nai bokštas yra 708 pėdų 
pakilęs nuo pažemės, siekia 
į orą net per 52 aukštus!

Lankytojams įtaisyta vi
sa bokšto dalis 42-me auk
šte, kur iš visų pusių ma
tyt — į rytus, vakarus, pie
tus ir šiaure ’ Kaip t. 3 
bokštas estų matomas per 
mylių myl>*s* iš visų pusiu 
į KlyvlanGr. įvažiuojant 
taip ir iš t; -okšto matai į 
visas puses, per mylių my
lias, iki viskas nikuose iš
nyksta.

Šis bokštas yra grupėje 
daugelio didelių naujų pa
statų kurie sudaro svarbią 
Klyvlando biznio centro 
dalį. Čia apačioje yra di
delis viešbutis, didelės pui
kios krautuvės, gelžkelio 
stotis, į kurią atvyksta vi
si Lietuvių svečiai iš visų 
šalių, iš kurios gali pasie
kti visus pasaulio kampus 
ir galus.

Ekspozicija ir Ežeras
Pabuvęs biskį bokšte, 

žmogus tuoj nori matyt iš 
kur čia atsiradai, ir pri
ėjęs prie lango pirmiausia 
pažiūri žemyn į Publik 
skverą, kokie 600 pėdų že
miau tavo padų! Šiurpas 
perima, išrodo kad bokš
tas ims ir pasvirs į tą pu
sę ! Ale reikia įsidrąsint. 
Visur iš pirmo karto išro
do baugu. O apie _ bokšto 
svirimą ar nugriuvimą ir
gi reikia įsiprotaut ir ne
bus baisu kad jis grius.

Juk per eilę metų tas 
bokštas čia stovi ir kas
dien čia prisigrudžia šim
tai žmonių, jeigu dėl kiek
vieno bailio įsivaizdavimų 
bokštas imtų griuvinėti, 
kas spėtų jį pastatyti!

O čia bokštas tai ne bi

Amerikos industrija kas me
tai užmuša 24,000 darbininkų, 
sužeidžia 
ir išmoka 
lyginimui 
liams.

Work Progress Administra
cijos rekordai rodo kad prak
tiškas apsisaugojimo progra
mas sutaupo gyvastis ir do- 
larius.

Pereitais metais, vienu lai
ku, WPA samdė su virš milijo
ną darbininkų prie 100,000 vi
sokių darbų projektų. Priva- 
tiškų industrijų išskaičiavimai 
parodo kad kompensacijos ap
sauga šitam skaitliui darbi
ninkų butų atsiėję net 80 mi
lijonų dolarių.

Vieton to, WPA praleido 
mažiau negu 10 milijonų savo 
naujos rūšies nelaimių išven
gimo ir apsisaugojimo progra
mo ir tik $4,500,000 kompen
sacijai. Sutaupė $70,000,000.

WPA apsaugos vajus, kuris 
yra savo rūšies didžiausias pa
saulyje, įvedė į daugelį darbo 
sričių pasekmingus saugumo

bandymus — plieno, geležies, 
Viešų reikmenų, cemento, alie
jaus, popieros ir chemikalų iš- 
dirbystėse.

WPA saugumo kova numa
žino sužeidimų ratą iki 1/7 da
lies darbininkams privatiškose 
industrijose panašiose aplinky
bėse.

Prie to prisidėjo trys svar
bus faktoriai: kooperacija pa- Į 
čių darbininkų tarpe, jų var-, 
tojimas gyvasties gelbėjimo 
prietaisų; ir tinkamas peržiū
rėjimas visų jų veikimų, prie 
projektų ir dirbtuvėse kur jie 
dirbo.

Moderninėj industrijoj, vie
no darbininko užsisvajojamas 
ir neatsargumas gali atnešti 
mirtį daugeliui kitų.

Tinkamas apsisaugojimas 
ir išvengimas priklauso nuo 
kooperacijos visų darbininkų.

Toliau, ekspertai siūlo galu
tinai sumažinti nelaimingų at
sitikimų skaičius iki 2 nuoš.-— 
tai yra, nuo 24,000 mirčių į 
metus iki mažiau kaip 500, ir 
nuo 3 milijonų sunkių sužei
dimų iki 600,000. FLPS.

3

jas tiesus ■ plentas, kuris 
jungs Kauną su Klaipė
dos uostu ir su Palanga.

DARBAI LIETUVOS 
PLENTE 

Didžiojo Žemaičių Plen-

to statybos darbai: per 
miškus, per pelkes, per 
kalnus ir upes auga nau-

JŪSŲ SVEIKATA

kokis: plieno rėmai, išsta
tyti nuo pat žemės, iš lau
ko apdėti stipriais akme
niniais sienojais — pats 
mačiau kaip tą bokštą sta
tė!

Pažiurėjus per langą že
myn matai Publik skverą 
taip kaip nupieštą: vaizdas 
labai gražus, visos spalvos 
— žalia, pilka, ruda, ir ki
tokios ląbąi aiškiai viena 
nuo kitos išsiskyrę. Gėly
nai kurie dabina Publik 
skverą, ir iškryžiuotos gat
vės ir takai taip aiškiai 
vieni nuo kitų išsiskiria 
kad matai rodos puikų nu
pieštą paveikslą. Dulkių ir 
šiukšlių kurias vėjai nešio
ja, iš čia nematyt.

Seni miesto didieji namai 
iš čia išrodo mažiukai, au
tomobiliai tai kaip vaikų 
žaisliukai pirkti iš dešimt- 
štorio — žali, raudoni, juo
di, pilki, ir kitoki. Gatve- 
kariai šliaužianti iš vieno 
skvero galo į kitą išrodo 
kai dešros slenkančios že
me.

Moterys ir vyrai savo 
spalvuotuose rūbuose juda 
visais šaligatviais, bėga, ar 
stovi — išrodo tokie ma
žiukai lyg vaikščiojančios 
lėlės.

Viskas iš čia taip vi
liojančiai atrodo kad pas
kui žmogus ir nenori lipti 
žemyn ir gryžti pas tuos 
smertelnus piktus, klastin
gus, suktus, šlykščius žmo- 
nelius....

Iš čia ir svajoti malonu, 
ir jaunai porelei romansuo
ti puikiausia vieta, ba iš 
čia visas pasaulis išrodo 
taip gražus ir spalvingas 
ir nekaltas — taip kaip įsi
mylėjęs žmogus nori viską 
matyti.

O kas čia?....
Jeigu nori toliau ir ati

džiau ką įžiūrėti, čia 
įtaisyti ir stiprus žiūronai. 
Įkišai į tam tfkrą plyšelį 
už 10c nusipirkęs varinį 
rytulėlį, gali žiūronu pasi
naudoti f 11 ’ ‘ ■“
žiūrėjimui ir tolimam ma
tymui.

’ Aplink šį bokštą nuolat 
suka Goodyear Zepelinai, 
vežiojanti Ekspozicijos sve
čius aprodyti Klyvlandą iš 
oro, užsimokėjus tris dola- 
rius. Zepelinai yra du — 
vienas išlekia, kitas gryž- 
ta. Jų sustojimo vieta vi
sai pat prie Lietuviškos 
Užeigos Pasaulio Gatvėse, 
tik už tvoros.

Pasiimu’ žiūroną, žvalgau 
į Ekspoziciją žiuriu ir 
matau, te^Ą’a Lietuviškoje

yra

smulkesniam ap-

užeigoje eina biznis visu 
smarkumu.

Ir be žiūrono visa Ekspo
zicija su savo spalvuotomis 
vėliavomis, raudonai-mėly- 
nai-baltai dažytais pasta
tais matosi visame savo ža- 
vėtinume. Iš čia matai ko
ki didelį plotą Ekspozicija 
užima ir kaip išgražinta ta 
miesto paežerio dalis, kuri 
per eiles metų buvo tiktai 
šiukšlynas. Kaip žmogus 
rankos pamojimu iš nieko 
sutveria didelį, įdomų da
lyką, kurio visi atvyksta 
matyti net iš tolimų pasau
lio kampų ir galų!

Štai vėl sukasi aplink 
bokštą Zepelinas, ir aš iš
tempęs akis per žiūroną 

■žiuriu ir matau: ugi ten sė
di lyg koks tūzas “Dirvos” 
Redaktorius ir dairosi į 
bokštą, net galvą iškišda
mas pro langelį! Aha! tai 
jis atskrido mane pamatyt 
ir persitikrint ar aš ištik- 
ro vykdau savo Ekskursi
ją į Terminai Bokštą!

Tai todėl jis išlydėdamas 
man sakė: “Iki pasimaty
mo”!

Zepelinas prisiartino — 
aš pamojau jam, jis pa
mojo man, ir nuskrido, o 
man užėjo mintis, kodėl aš 
neįsilipau į Zepeliną apžiū
rėjimui Klyvlando iš oro! 
Butų dar puikiau buvę!

Gerb. Redaktorius, mat, 
išleidęs savo “Dirvą”, pa
vakare nukeliavo į Ekspo
ziciją ir įsitūpė į Zepeliną 
pasižalgyt kaip miestas iš
rodo iš oro!

(Bus daugiau)

PASARGA DĖL VASAROS KARŠČIU 
Rašo DR. T. DUNDULIS.

Bendrai visiems yra žinoma 
kad vasaros karščiai atsiliepia 
į žmonių sveikatą iš daugelio 
atvejų, kaip tai apsunkina ser
gančius, dirbančius, širdies li
gonius, senus ir net vaikus.

žinoma, ne visose aprubėse 
karštis vienodai atsiliepia j 
žmones. Kur oras esti karš
tas ir sausas ten žmonės ma
žiau nukenčia. įmonės jaučia 
karščio slėgimą, daugiausia ten 
kur oras esti karštas ir drėg
nas, ypatingai, ežerų srityse.

Na tai kas gi daryti? Juk 
orą nepritaikysi prie žmonių. 
Taigi, reikia žmonėms taikytis 
prie oro.

Prisitaikyti prie karšto, sle
giančio oro reikalinga pritai
kyti valgis, turėti ikvaliai po
ilsio ir nešioti lengvas drapa
nas. Svarbu turėti atitinkamą 
ventiliaciją kambariuose.

Valgis 
vaidmenį 
to valgiu 
sidomėti. 
žmonėms

visko prisitaikyti sulyg 
Bet vistiek valgis maž- 

galima nors kiek pritai- 
Svarba yra^ tame kad

DINGO 12 VILNIAUS
ŽYDU

kad 
rei- 
pa-

Betgi reikia perspėti 
gulėti visai arti feno nėra 
kalo, kai kuriems tas gali 
kenkti.

Mankštinimasis karščiuose 
turi būti vidutinis, ir mankš- 
tantis saulėje reikia prisižiūrė
ti kad neapsideginti perdaug 
saule. Maudymasis geriausia 
atitinka karščiuose negu bent 
kokis kitas mankštymosi bū
das.

LIETUVOJE ŽELDINS 
NAUJUS MIŠKUS 
PLAČIU MASTU

Lietuvos miškams želdinti 
kasmet buvo skiriama nuo 50 
iki 300 tūkstančių litų. Tokia 
suma nedaug tegalima miškų 
atželdinti. Vis labiau jaučia
ma miško medegos stoka. Tai
gi vyriausybė susirūpino 
čiau apželdinti miškus.

Nesenai yra priimtas 
kams želdinti įstatjj 
dant tą įstatymą, žentus 
Ministerija įsteigs m 
želdinti fondą. Kasmet*^ 
kams želdinti skiriama 3 
bendrų už mišką gautų 
mų.

Apskaičiuoji 1 ad per pas! 
tinius penkis \ stus UŽ miš 

 

gauta po 18,50„,-_ litų paja- 
mų. Taigi, miškus/želdinimUfį 

 

kasmet bus skiriama Niuo 500.. 
000 iki 600,000 litųx. Tbs lės ; 
bus naudojamos ne Yik vaidy
biniams bet ik privatiniams 
miškams želdinti. Tsb.

spar-

miš-
Vvk-
Ukįo

i

” rašo kad prieš kurį 
12 Vilniuje gyvenančių 
nutarę nelegaliai iš Vil- 
patekto į SSSR-ą. Per 
pervesti j uos pasisiūlė

atlieka svarbiausią 
laike karščių, ir dėl 
reikia daugiausia su
žinoma, ne visiems 

yra taip labai lengva
prie 
noro, 
daug 
kyti.
virškinimo sistema karščiuose 
pasidaro mažiau veikli ir tokiu 
budu viduriai valosi daug lė
čiau. Todėl, dieta laike karš
čių turi susidėti iš lengvų val
gių, kuriuos skilvis ir bendrai 
viduriai galėtų lengvai suvirš
kinti. Kepti taukuoti valgiai 
reikia vengti. Mėsos irgi ge
riau prisilaikyti mažesnio kie
kio. Pienas, kiaušiniai, vaisiai 
ir daržovės yra geriausia. 
Gerti iki valios skiedinių tar
pe valgių yra gerai ir sveika, 
ypatingai lemonadai ir apelsi
nų skiedinis.

Apie kambarių ventiliaciją 
mažai ką galima kalbėti, pri
klauso nuo žmogaus arba as
mens išgalės. Vėdintuvai (fe
nai) maždaug pagelbsti. Mat 
fenai judina orą ir šiek-tiek jį 
cirkuliuoja, kas pagelbsti pra
kaitui nugaruoti nuo odos.

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

Programai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
Trečiadieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.
Stotis WIND, . Gary, Ind.

Pastai a 'Skaitytojams
Kuor.ct negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos, jį 
prisius i nerašykit “nega

lų pereito numerio”, bet 
•.rašykit: “Negavau nr. 2 
ba 10, arba 31”. Tada 
eitv laiku tikrai gausit 

įS/®' 
A;.

kurio neturit.

BUS PARŪPINTOS geros 
žiemkenčių sėklos. “Lietūkis” 
ir žemės Ūkio Rūmai paruošė 
planą aprūpinti ūkininkus gera 
žiemkenčių' sėkla, žiemkenčių 
atmainos, kurios yra tinka
miausios musų kraštui, bus 
dauginamos ir platinamos. Pir
mo ir antro atsėlio sėklos ūki
ninkams bus laisvai parduoda
mos, o originalinės ir elitinės 
sėklos bus parduodamos tik 
parinktiems ūkininkams, suda
rius su jais sutartis.

“I. K. C.'
laiką 
žydų 
niaus 
sieną 
keli nepažįstami asmenys. Pra
džioje buvo manyta kad jiems 
laimingai pavykę perbėgti. Ta
čiau Vilniuje likę artimieji su
žinojo kad iki šiol į Sovietus 
šie nepatekę. Dingusiųjų 12 
žydų giminės kreipėsi į Vilniaus 
prokurorą, prašydami kad šis 
tardytų, nes spėjamą jog visi 
jie bus nužudyti vadovų, kurie 
jiems turėję pagelbėti perbėgti 
sieną.

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

“MARGUTIS”
r ;6819 Westem Avė. 

Chicago, III

DAR GALIMA GAUTI

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

S

Įsigykit sau šią knygą

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei- 
Į kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi- 
Ę no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
= Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau- 
= tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.

| 384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

s
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4 DIRVA

DARBO YRA - AR DIRBSIM?
PEREITAME numeryje, šiame puslapyje, straipsnyje 
* “Lietuvos Svečiams Išvykus — Kas Toliau?” buvo 
patiekta keletas būtinų musų išeivijai uždavinių.

Tų uždavinių tarpe vieni yra jau vykdomi, tik rei
kalauja visuomeninės paramos jų baigimui; kiti pasiū
lomi uždaviniai laukia pradėjimo dirbti. Štai jie:

a) rūpintis keliariopai daugiau negu iki šiol savo jaunimo 
Lietuviškumu per mokyklos kalbos kursus, per sportą ir dainas 
bei turizmo pagalba;

b) ne palaidai bet organizuotai rūpintis Vilniaus Lietuvių 
likimu;

c) organizuotai rūpintis savo profesiniais bei ekonominiais 
reikalais ir savo draugijų likimu;

d) pagilinti savo ekonominius santikius su Lietuva, ypač 
prekyboje ir investmentų srityje;

e) pasirūpinti bendromis jiegomis baigti pradėtus kulturi
nius darbus, kaip Clevelando Lietuvių Kultūrinis Darželis, Pitts
burgho Universiteto Lietuvių Kambarys, kad pradėti naujus 
Lietuvių tautai naudingus darbus;

f) aktyviai rūpintis Lietuvių Pasaulinės Sąjungos idėjos
realizavimu; " ' ■

g) ginti Amerikos spaudoje Lietuvių tautos reikalus.
Smulkių dalykų ir uždavinių atsirastų dar ir dau

giau, tačiau bendram darbui užtenka tų ką tas straip
snis pasiūlo.

Apie Lietuvišką jaunimą iki šiol mes rūpinomės tik 
žodžiais. Laikas nuo laiko buvo parašyta straipsnių, 
kartais net tokių optimistiškų, buk musų jaunimas Ame
rikoje niekados neištautėsiąs.

¥ ¥ ¥

Pagilinimas savo ekonominių santikių su Lietuva, 
prekyboje ir investmentų srityje dabar ypač reikėtų pa
imti dėmesin. Kuomet Amerikoje bankuose laikomiems 
pinigams procentai visai sumažinti, išrodo kad Lietuvo
je butų kaip tik geriausia proga tuos pinigus panaudoti 
reikalingiems tikslams. Lietuvoje, laikas pagimdė tai 
ką pirmiau nebuvo galima varu įvykdyti. Musų pirmes
nės bendrovės, skirtos Lietuvai padėti, negalėjo išsilai
kyti, nes tam nebuvo dar laikas.

Dabar, kaip žinoma, Lietuvoje gyvuoja stiprios ak
cinės bendrovės, valdžios kontroliuojamos, kurios daro 
gerus pelnus. Ten įsisteigė ir laivyno bendrovė, kurios 
tikslas yra įsigyti net pasažierinius laivus keleiviams 
tarp Lietuvos ir Amerikos. Steigiama elektros tiekimo 
bendrovė, kurią taip pat valdžia kontroliuos. Tose ben
drovėse kaip tik saugu investuoti savo kapitalus, nes 
laikas pagimdė toms bendrovėms reikalą ir jų ateitis 
užtikrinta.

¥ ¥

Visuomenė taip pat raginama neužmiršti pagelbė
ti baigti pradėtus kulturinius darbus, kaip Clevelando 
Lietuvių Kultūrinis Darželis, ir Pittsburgho Universi
teto Lietuvių Kambarys. Šiuos du darbus privalo Ame
rikos Lietuviai paremti savo aukomis, nes jie turi bū
ti užbaigti kad galima butų pradėti dirbti kitus reika
lingus darbus. Darželis ir Kambarys bus amžini pa
minklai Lietuvių Tautai šiame kontinente.

¥

KAIP REIKTŲ DIRBTI? Tie viršminėti ir eilė ki
tų tautinių darbų galima ir būtina yra dirbti bendrai 
tautininkams ii’ katalikams, kurių visas gyvenimas re
miasi ant to kaip Lietuviai išeivijoje mąsto.

Tačiau, nežinia kodėl tai musų nekurie visuomenės 
vadai, nors mokyti vyrai, yra tokie siauraregiai kad jie 
neįmato jog butų galima dirbti tam tikrus visuomeniš
kus darbus bendrai.

Kažin kodėl katalikų vadams vis rodos kad jie vie
ni turi teisę iš Lietuvių duoną valgyti, ir tik apie tą 
duonelės kąsnį mąsto, toliau ne.

Jiems rodos kad dirbant su tautininkais bendrus 
tautos darbus, jie neteks savo sekėjų, ar gal jiems taip 
baisus tas “laisvamanis”, kuo jie tautininkus vadina.

Tuo pačiu laiku nustoja savo sekėjų šimtais ir gal 
net tūkstančiais iš kitos pusės socialistų ir bolševikų 
įtemptu dirbimu traukti visuomenę į save.

Išvien su tautininkais dirbdami, katalikai galėtų 
lengvai atsikratyti raudonųjų įtakos savo tarpe. Tau
tiniam susipratimui pakilus, nauda butų keliariopai di
desnė, — kalbant jau tik apie pačią asmenišką naudą.

Socialistų-bolševikų “bendras frontas” duoda jiems 
dikčiai moralinės ir materialinės naudos, iki tęsės.

Bet mes turėtume turėti ir aukštesnius tikslus ne
gu tik asmenišką naudą, — ir galime būti tikri kad tie 
didieji siekiniai butų lengvai įgyvendinti dirbant ben
drai.

Atsilankymas Lietuvos sportininkų ir seimo atsto
vų parodė kaip lengva musų visuomenę atsukti nuo de
moralizuojančių kairiųjų ir kaip ji gatava dirbti tauti
nius darbus, kaip jaunimas myli tai kas yra Lietuviška, 
ir viskas ko dabar reikia tik įtemptai dirbti padarymui 
jų geresniais Lietuviais.

GRĄSO TREČIA 
PARTIJA

John L. Lewis, angliaka
sių unijos prezidentas ir C. 
I. O. vyriausias vadas, pa
siryžęs atsimesti iš Demo
kratų partijos ir pasukti 
savo visas spėkas įtrečiai 
partijai, kuri sutiksrvykdy- 

jo planus ir imsįis spręs- 
visuomenines problemas. 
Lewis įširdo , dėl ; '

ti 
ti

*►

algų ir

darbo valandų nustatymo 
biliaus, kas sutrukdyta At
stoju Bute ir palikta.

Pereitais rinkimais Uni
ted Mine Workers of Ame
rica gausiai rėmė Roose- 
veltą pinigais ir balsais, 
veltą pinigais ir balsais. 
Dabar, nesulaukiant įvyk
dymo visų savo pageidau
jamų įstatymų, žada atsi
sukti prieš Demokratus.

KONGRESUI
IŠSISKIRSČIUS 

“Pittsburgh Press” 
kaip išsireiškia, Suv.

štai
Val

stijų Kongresui užbaigus 
savo posėdį:

“Kongresas užbaigė savo 
posėdžiavimą, po septynių 
ir pusės mėnesių vaišatie- 
nės, vaidų ir apsivylimų.

“Maža posėdžių prasidė
jo su skaistesnėmis vilti
mis. Mažai užsibaigė su 
tiek daug suardytų vilčių.

“Mes džiaugiamės kad 
jau pasibaigė.

“Ir turim viltį kad atei
ties nuotikiai prirodys kad 
ši sesija buvo tik nelaimin
ga tąsa tarp dviejų didelių 
Naujos Dalybos fazių.”

Šis Kongreso posėdis at
siėdę visiems net demokra- 
tiškiausiems demokratijos 
šalininkams.

Nors Prezidentas Roose
velt turėjo didumą Demo
kratų atstovų, bet ir jie 
kliudė prezidento planams, 
matydami juos tulus visai 
betiksliais.

Gerai žiūrėti į Demokra
tiją ištolo, lyg į kokią pa
rėdytą lėlę. Bet kada rei
kia, Demokratija pasire
miant, nudirbti darbus, iš
eina apgailėtinas dalykas.

Kas galva tai protas, kas 
koja tai trukdymas kitų 
darbų, kas liežuvis tai rik
smas, neigimas kitų; kas 
ratelis tai naujas sūkurys, 
kurio tikslas pervaryti ką 
nors .savo, kitų atmetant, 
ir tik tokiais “dideliais” 
darbais galima džiaugtis.

KAS KALTAS?
Portugalija nutraukė di

plomatinius ryšius su Če
koslovakija, kuomet ši at
sisakė duoti Portugalijai 
karo reikmenų. Mat, Por
tugalija yra greta su Ispa
nija, ir Portugalai remia 
sukilėlius.

Portugalija tiki kad už 
to Čekų pasielgimo tuno 
Sovietų Rusija, kuri užgy
nė Čekams duoti Portuga
lijai karo medegą.

Čekai gi sako kad Por
tugalijoje nori įsigalėti Vo
kiečiai ir buk jie varą savo 
politiką prieš Čekus kurs
tymu Portugalų prieš 
koslovakiją.

Če-

ln-

RUOŠIASI KOVAI
SU VĖŽIO LIGA

Nacionalis Sveikatos 
stitutas skelbia pradėsiąs
atkaklią kovą su Amerikos 
žmonių didžiausiu žudyto
ju No. 2 — vėžio liga.

Ištirta kad širdies liga 
yra No. 1 žmonių žudyto
ja.

Tikimasi kad Prez. Roo
sevelt užtvirtins skyrimą 
$400,000 tyrinėjimams ir 
jieškojimams geriausių bū
dų vėžio ligai naikinti.

TIKRAI DAUG! ras
tinėmis žiniomis, Suv. Val
stijų federalės valdžios vi
sokiose įstaigose dirba net 
841,664 samdytų darbinin
kų (į tai neįskaitoma išrin
kti į vietas valdininkai).

Šis skaičius yra aukš
čiausias koks kada buvo 
nuo 1918 metų, kada karo 
metu buvo prisamdyta di
deli skaičiai.

Šymet Birželio mėnesį 
buvo paimta 1,105 tarnau
tojų daugiau negu buvo 
Gegužės mėnesį.

PJŪTIES PABAIGTUVĖS
Su saule, su meile, su pasiryžimu, 
Su ištverme vargo, ir prakaito marėm, 
Tėvynės laukuose giliuoju arimu 
Dirvonus, skynimus derlingais padarėm. 
Ir šiandien, lyg laisvę, lyg kovą laimėję, 
Užbaigsime darbą laukuose;
Nupinsim vainiką, dalges pasidėję, 
Iš brendusių varpų rugiuose!
Už brangųjį derlių laimėtą laukuose, 
Už palaimą Dievui dėkosim.
Ir linksmus, laimingi parvykę namuose, 
Pabaigtuvių dainą dainuosim!
Surankioję varpas auksines, 
Darbų dar turėsim ikvaliai,
Kad musų dirvose tėvynės
Neaugtų žalingi kūkaliai!....

Vikt. Tatarėlis.
-

SUGRYŽKIT SVAJONĖS...
Skrajojo padangėmis aukso svajonės, 

Skrajojo ir žuvo senai....
Ąnt mano vargingos klajūno kelionės 

Tik vėjas nūn staugia liūdnai.... 
Kur dingot auksiniai sparnai?....

Dar žiba maža man vilties kibirkštėlė, 
Juk gaila auksinių sparnų....

Sparnai vėl svajonių aukštai pasikėlė 
Jieškoti laimužės dienų. 
Skambėkit akordai dainu/....

Skambėkit dainos iš mat/ krutinės, 
Pasaulis jas nori gird /----

Sugryžkite dienos jaun. vės auksinės, 
Į dainą jus reikia sud^t.... 
Gana jau man verku ir liūdėt.

Sugryžkite dienos, sugryžkit ’š' 
Sugryžkit jaunatvės sapnaiJę.

Pasaldinkit vargą klajūno kelionės. 
Nestaugs tad man vėjtJSmiudfiiai, 
Kurs mano likimą aprauda liūnai.

“Darb.”
■ '

^jnės,

Karvelis.

t

JONINIŲ ŽOLĖS 
IR ŠMĖKLOS

(Kaime Užsilikę Burtai ir Kerėjimai)
Joninės Lietuvoje yra nepaprasta saulė

grąžos diena ir vasaros žolių šventė. Kaimo 
žmonėse iš senovės laikų yra užsilikę daugybė 
įvairių Joninių burtų, prietarų ir kerėjimų. Dau
gelis senesniųjų žmonių dar ir šiandien tvirtai 
tiki kad tiktai Joninių išvakarėse ar pačiose Jo
ninėse surinktos įvairios laukų ir pievų žolės ar 
jų šaknelės turi nepaprastos gydomos galios, vei
kia baisiausia prieš nelabąsias dvasias, gelbsti 
nuo blogų žmonių akių užmačios, apsaugoja nuo 
raganų ir užkenėjimų, atitolina perkūnijas nuo 
namų, audras nuo javų laukų ir pavietrines ma
rų ligas nuo gyvulių.

Mergelėms Joninių žolelės padedančios pri
sivilioti sau bernelį ir išburti gyvenimo laimę, 
šiaip jau kuriuo nors kitu laiku surinktos tos 
pat žolelės, sako, neturinčios ypatingos galios, 
todėl žoleles rankioja tik Joninėse.

Daugelis pasakoja kad Joninių vakarą ir 
šventadienio vidurdienį visur smarkiai veikia 
visokios nelabos dvasios stengdamosi žmonėms 
kliudyti laimės jieškoti. O nuo nelabųjų dvasių 
prastam žmogeliui apsiginti gana sunku, nes gud
rus visoki nelabošiai norėdami žmogelį įvilioti 
į kokias nors pinkles moka biaurybės pasiversti 
į gyvulį, į paukštį, kirmėlę, kartais net ir į 
žmogų Vokietuko pavidale.

Kartą Joninių vidurdienį jauna Pudymaitė 
nuėjo Laimų miškelin meiliažolių ar bernų vy- 
lioklių pasirinkti. Skina po lazdynu žoleles. Ogi 
žvilgterėjo lazdynan ir apstulbo. Medyje di
džiausias žaltys įsirangęs, net šakos žemėn lik- 
sta.

— Nugi kas čia tpks per velnias dabar? — 
šuktelėjo nusigandus merga.

žalias žaltys tik švikst ir apsirangė jaunai 
mergai aplink kaklą. Apsirangęs ėmė žmogaus 
balsu ir prašriėkcT:

— Pasiduok geruoju ba nusmaugsiu!
Suprato jauna merga kokio čia žalčio esa

ma, kad žmogaus balsu šneka. Ir prisiminė ji 
kad čia miškelyje po tuo pat lazdynu kurį metą 
yrą pasikoręs jaunas vaikinas nusivylęs savo 
mylimąja. Tuomet ji ėmė jį vardu šaukti, pra
šydama kad nieko jai nedarytų ir gyvą paleistų:

— Jonyti, paleisk, aš tave mylėsiu ir tavo 
busiu, tik leisk pareiti namo su saviškiais at
sisveikinti !

žaltys pagailo jaunos mergiotės, patikėjo 
jos gražiais žodeliais ir paleido. O merga ma
no sau, dabar tai jis mane jau tiek tematys. 
Parėjus namo niekam nieko nesakius vakare nu
bėgo kaiman į vakaruškas, šoka, visi linksmi
nasi ir niekur nieko bloga. Smagiai šokusi jau
ną Pudymaitė sušilo ir eina laukan prasivėsinti. 
Išėjus priemenėn pamatė sienos skersbalke eina 
juodas katinas, kai velnias. Ji supykus nusikei
kė:

— Ko gi tu čia, bjaurybė, valkiojies, kaip 
velnias!

Tik strikt juodas katinas jai ant pečių ir 
apsivyniojo žalčiu aplink mergos kaklą. Mer
gaitei net kvapą užėmė.

— Jonuk, paeisk! — šaukė išbalus merga 
bet prismaugta ji negalėjo išrėkti ir niekas jos 
šauksmo neišgirdo, žaltys dabar nieko nebojo, 
nieko nebeklausė. Taip merga ir liko su žalčiu 
ant kaklo iki mirties. Ji visuomet vaikščioda
vus skarle kaklą apsirišus, todėl daugelis nei 
nežinojo kad ji žaltį nešiojo, o ji kai su tuo 
žalčiu apsiprato, tai jį net ir labai pamilo kaip 
savo vyrą.

Pasitaiko Joninėse matyti visokių monel- 
ninkų, kurie žioplus žmonelius baisiai kamuoja, 
visaip monija ir balamutyja. Kartą Liepiškių 
kaimo palaukėj aplink Laumės Naštos kalnelį 
vaikščiojo Bajorų bernas jieškodamas savo ar
klių. Joninių vakarą niekas arklių miške ne
laiko, nes sakoma kad tą vakarą miške negali
ma laikyti kad laumės jų nejodinėtų, žiuri ber
nas, joja kažkoks nepažįstamas ponaitis gražiu 
išpenėtu žirgu. Arklys puikus, neužturimas 
žvengia, piestų šoka. Ponaitis bernui pasiūlė 
sėsti pjoti. Bernas gi nieko pikto nemanyda
mas ėmė ir užsėdo. Kai tik užsėdo ant to gra
žiojo žirgo, tik jį švykšt, tas žirgas ir nusviedė 
per krūmų viršūnes žemėn. Nusigandęs bernas 
smagiai leptelėjo pelkutėn. Atsipeikėjęs supra
to jog čia piktų monų butą ir pamatė, jog jis 
buvo užsėdęs ne ant puikaus žirgo, bet ant pa
lenkto jaunė berželio, kurį nelaba dvasia jam 
pakišo, kad ii vargšo žmogaus pasijuoktų.

“Sekm.” — B. Buračelis.

BASKAI - LIETUVIŲ IR LATVIŲ 
GIMINĖS?

Ispanų naminiam karui kilus, pradėjome 
daug girdėti apie Baskus, kurie labai atkakliai 
kovojo prieš sukilėlius gindami savo miestą 
Bilbao. Jie ryžosi žūti bet pasiduoti gyvi — ne.

Baskų provincija yra Ispanijos šiaurėje, bet 
Baskai nėra Ispanai. Jie su Ispanais susigyve
no ir išvien gyveno per šimtmečius. Kairiųjų 
dalis, kuri nepripažysta tautystės, kovodama 
prieš “fašizmą” ir viską kas kapitalistiška, ko
vojo už savo idėją, ar jie butų su Ispanais, ar 
sau paskirai gyventų.

Mokslininkai ištyrę Baskų kalbą, rado ją 
skirtinga nuo kitų kalbų, ir nežinia iš kur pa
ėjusia. Iš kur jie patys paėjo irgi neaiškų.

Šiose dienose “Lietuvos Aidas” paduoda 
įdomų privedžiojimą Lietuvio Prancūzų rašyto
jo Milašiaus apie Baskus.

“Paryžiaus žurnale ‘Mercure de France’ Mi
lašius kalba apie Baskų kilmę, kuri dar yra Eu
ropos paslaptis. Rašytojas tvirtina kad Baskai 
esą giminingi Lietuviams ir Latviams. Mila
šiaus įsitikinimu, senosios Lietuvių gimtinės 
netenką jieškoti Indijoje, o Europos vakaruo
se, dėl ko virstąs suprantamas ir Lietuvių gi
miningumas su Baskais. Ypač tą giminingumą 
pabrėžius tų tautų folklorą^.

“Autorius po ilgų Lietuvių folkloro studi
jų priėjęs išvadą kad daug kas jame nebus su
prantama jei nebus pažystamas Baskų folklo
ras. Baskų folklore taip pat esančios laumės, 
kurias jie vadina ‘lamias’. Kitų tautų laumės- 
fėjos labai skiriančiosi nuo Lietuvių laumių. 
Gi Baskų folklore jos atvaizduojamos nepapra
stai panašiai Lietuviškoms laumėms.

“Taip pat daugelyje Lietuviškų dainų su
tinkama: ‘Dan, dan, dalidan’. Lietuviškai tai 
nieko nereiškią ir dėlto esą nesuprantami žo
džiai. Baskų kalboje, atvirkščiai, šitie žodžiai 
turi savo reikšmę. Esama taip pat panašumo 
kai kuriose Lietuvių ir Baskų pasakose, kurias 
turi ir kitos tautos, bet kurių turinys žymiai 
skiriasi nuo Lietuvių ir Baskų tų pasakų turi
nio”.

TAUTINES MINTYS
(Parinko Vyt. Sirvydas)

Bukime visuomenės žmonės, tautininkai.
žmogui leistina pirma save gerai aprūpinti, 

ries tai natūralūs dalykas. Tik anaiptol negir- 
\įna, jei žmogus per visą savo amžių tiek ir 

išieloja, kaip čia geriau ir dar geriau apsi- 
pinus, nes jis — visuomeninis asmuo, ir jam 

r ivalu rūpintis netik savimi (dalimi), bet dar 
ir visuomene (visuma). Vienas grynas egoiz
mas žmogaus nepatenkina, juo nepasigirsi; vi
suomenei gi klojamos darbų ir talentų brangeny- 

“oes — pačios žmogų iškelia, pagarbina ir pa
tenkina.

Tumas-Vaižgantas, Lapk. 1916.

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

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

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIS
šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit Įsigyti 
už visai mažą kainą .......... tik 35c.

Reikalaukit “Dirvoje”



DIRVA

SUSTOKIME IR PASVARSTYKIME:

KUR MES EINAM IR KUR NUEISIM?
_______________

(Tęsinys iš pereito numerio)

STOKA GILESNIO PATRIOTIZMO, IR 
ANGLIŠKI PAMOKSLAI LIETUVIŠ

KOSE BAŽNYČIOSE

Norint įskiepyti jaunimui tėvynės meilę ir 
įpratinti jį branginti visa tai kas yra Lietuviš
ka, mokytojai ir mokytojos privalo būti patys 
giliais patriotais ir tėvynės mylėtojais. Jeigu 
jų, mokytojų, dvasia nėra giliai persiskverbus 
patriotiniais jausmais, o daugiau veikia lokalis 
ir išviršinis patriotizmo jausmas, nesiekiąs dva
sios gelmių, tai negalima laukai kad ir jų mo
kiniai butų kitoki. Tuomet šalsta viskas kas 
Lietuviška, gi tarpsta viskas kas Angliška.

Jau negirdėt (arba retenybė) kad musų da
bartinės vienuolės-mokytojos mųsų parapijinė
se mokyklose klasėje arba už klasės sienų kal
bėtų su vaikučiais Lietuviškai; bet visuomet ir 
visur vien tik Angliškai. Tėvynės meilės skie
pijimas mokiniams pasidaro dirbtinas, bejaus
mis. Keno čia kaltė — atsakymas aiškus: pa
čių mokytojų.

Musų parapijinių mokyklų užduotis išauk
lėti gerus is dorus piliečius ir karštus savo tau
tos mylėtojus. Jei to neįstengiama atsiekti, kal
tė tų kurie tam yra įpareigoti.

Be to taipgi ne naujiena kad seserys-moky- 
tojos ir su jau suaugusiu jaunimu kitaip nekal
ba kaip Angliškai. Imant domėn tai kad sese- 
rų-mokytojų darbas mokyklose turi didelės rei
kšmės, seserys-mokytojos pasilieka atsakomin- 
gos už savo darbą. Kokioje pakraipoje jauni
mo dvasinės pajiegos bus pakreiptos, jos tokios 
pat pasiliks jojo tolimesniame gyvenime.

Imant visa tai domėn, nėra abejonės kad 
Lietuvių tauta Amerikoje išnyks, išmirus pas
kutiniams atkeliavusiems emigrantams. Nau
jų gi emigrantų iš Lietuvos jau nėra vilties 
daugiau sulaukti.

Kitos tautos jau dabar baigia savo dienas. 
Imkime Vokiečius. Apskaičiuojama kad į Ame
riką jų atkeliavo apie 8 milijonus, o šiandien jų 
jau beveik nebėra. Viename New Yorke skai
toma apie pusantro milijono žydų. Dauguma 
jų jau dabar kalba tik Angliškai, o netolimoje 
ateityje ir melsis Angliškai.

Mažesniuose miesteliuose ir mažesnėse ko
lonijose dėl stokos narių daug Lietuvių draugi
jų likvidavosi. Ištautėjimas sparčiai žengia 
pirmyn rytinėse valstijose, geležies liejyklų ra
jonuose, ir Pennsylvanijoje — anglies kasyklų 
rajone. (čia protiškai judresnių darbininkų 
mažiau galima sutikti). Varginantis ir sunkus 
darbas nuteikia darbininkus labiau palaikymui 
sąliunų negu kultūriniam veikimui. Ir štai ko
dėl tuose rajonuose dauguma parapijų neturi 
savo parapijinių mokyklų, ir draugijų gyveni
mas labiau apsnūdęs negu kur kitur. Smuklės 
ir įvairus klubąi Amerikoje visuomet pilni, gi 
susirinkimų salės beveik tuščios. Rengiami pa
rapijiniai baliai bei pasilinksminimai dažnai už
sibaigia, einant Lietuvišku papročiu, muštynė 
mis ir skandalais.

Tokiose apistovose ištautėjimas eina nepi.. 
prastu tempu.

Ta pati ištautėjimo banga paliečia ir kitas 
tautas, nes ir jų žmonės nei kiek nėra kultū
ringesni už Lietuvius. Lietuviai Suvienytose 
Valstijose visgi laikomi dar kulturingesniu ele
mentu, palyginant su Italais, Lenkais ir kitomis 
slavų tautomis.

Dar kita priežastis ištautėjimo dvasiai pa
greitinti tai įvedimas Angliškų pamokslų Lietu
vių bažnyčiose. Iki 1924 metų nei vienoje Lie
tuvių bažnyčiose nebuvo sakomi (Amerikoje) 
Angliški pamokslai. Gi tais pat metais vienoje 
iŠ seniausių, gražiausių ir didžiausių Lietuvių 
bažnyčių (šv. Jurgo bažnyčioje Chicagoje) pra
dėta neva tai jaunimui sakyti Angliški pamoks
lai. Tai įvedė J. M. Pralotas M. Krušas. Aš 
pasakysiu kad tai buvo daroma ne be reikalo, 
vienok tai yra malum necessarium — t. y. bū
tina blogybė. Tiesa, ne visose Lietuvių bažny
čiose toji reforma prigiję, bet toje Unksmėje 
jau pradeda vėjai pusti. Nieko nesakyčiau, kur 
Angliškos kalbos pamokslų ir kitų pamaldų įve
dimas reikalingas, ypač ten kur gana didelis 
nuošimtis į bažnyčią atsilanko svetimtaučių; 
bet yra ir tokių parapijų, grynai Lietuviškų, 
turinčių net savo mokyklą, vienok vietos klebo
nas tą naują reformą savo iniciativa įveda. Ko
kiais sumetimais tai daroma sunku atspėti, vie
nok be tam tikrų perspektivų tai nebūtų daro
ma.

Nors susipratusiems Lietuviams šis reiški
nys skaudus, bet jis nėra koks nepaprastas. 
Vokiečių bažnyčiose jau senai Vokiškas pamal
das patys Vokiečiai pakeitė Angliškomis kaip 
tik pajuto kad jaunoji karta Vokiškai mažai be
supranta. Ir Lenkai kunigai, čia augę, jau kal
basi: “Ar ilgai mes varginsime musų mokinius

Lenkiška kalba?” Taigi ne tik Lietuvių bet ir 
visų tautų čia augęs jaunimas ir inteligentija 
greit ir lengva širdimi išsižada savo tėvų kalbos.

Be to reikia dar pridėti kad Amerikoje ple
čiama ir bolševizmo dvasia; internacionalizmas 
nekuriuose sluogsniuose turi pasekmių.

Mišrios vedybos taipgi daug kenkia. Jos 
daug Lietuvių vaikinų ir merginų patraukia pas 
svetimtaučius.

Dar reikia pastebėti kad Amerikos aukš
tesnėj! dvasiškija Amerikoje gyvenančių tautų 
suamerikonizavimui labai palanki. Ji gelbsti 
Amerikonizatoriams kunigams įvairiais budais. 
Jei paveizdan koks nors Lietuvis, Lenkas ar ki
tos tautos, internacionalizmo dvasios prisigėręs 
gaivaląs, kuriam tikėjimas ar bažnyčia terūpi 
“kaip pernykštis sniegas”, kreipsis į aukštesnę 
dvasiškiją prašydamas įvesti bažnyčioje Angliš
kus pamokslus, visuomet ras pritarimo. Ir jei 
vietos klebonas, būdamas silpnas Angliškoje kal
boje, arba pasiaiškindamas pareikštų priešingą 
nuomonę, jis tuojau pašalinamas iš tos parapi
jos ir skiriamas kitas kunigas, kuris to niekšo 
norus patenkins, nors didesnė dauguma parapi
jiečių ir butų tam priešinga.

KOKIA IŠEITIS IR ATEITIS?

Kokias galima butų rasti priemones kad tą 
ištautėjimo bangą nors dalinai paraližiuoti ? 
Tuo klausimu pastarais laikais ypatingai susi
rūpino Amerikos ir Lietuvos inteligentija. Daž
nai laikraščiuose tenka skaityti mėginimus su
rasti budus kovai su ištautėjimu. Bet jų nesu
randama. Reikia darbo įdėti, organizuoti jau
nimą, turėti su jaunimu tampresnius ryšius 
(žinoma, kiekvienoje parapijoje). Su juomi 
dažniau bendrauti, statyti su juomi veikalus sce
noje (komedijas, dramas, vaizdelius). Tuo bu
du bus galima įtraukti jaunimą ir į tolimesnį 
tautinį darbą. Reiktų ir Amerikos dvasiškijai 
tuo reikalu lahiau susirūpinti. Tiesa, jaunoji 
Amerikos dvasiškijos karta jau Lietuvybės ne
palaiko. Lietuvybę palaiko tik senesnėji, ir tai 
ne visi.

Taigi visų Amerikos Lietuvių obalsis turė
tų būti: “Susirūpinti atgaivinti jau beveik mir
štančią Lietuvišką dvasią jaunime”. Taigi jie- 
škokime priemopių. J. B. T.

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

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

už numažintą kainą!
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA

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

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

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

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pus)., su daugybe paveikslų. Kaina 81.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Už abi knygas reikia pridėti 25c persiuntimo 
kaštų. Siųskit pašto ženkleliais)

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono" Vedėja Marija

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.__ j_________ 1.00

Reikalaukit ‘‘Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

LIETUVOS SEIMO ATSTO
VUS IŠLEIDOME

Rašo Jonas Valaitis
Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

Liepos 6 dieną, iš “Ile de 
France” laivo išlipančius Lie
tuvos Seimo atstovus, vice pir
mininką p. A. Gilvydį ir sek
retorių M. Kviklį, sutikę, štai 
vėl, vidudienį, Rugpjūčio 18 d., 
laivu “Normandie” juos iš Nevv 
Yorko išleidome. Dėdės Šamo 
žemėje, pas trečdalį Lietuvių 
tautos išeivių, Seimininkai sve
čiavosi 43 pilnas dienas. Kai 
kurios dienos buvo ir labai il
gos, nes Amerikiečiai, nusi- 
stvėrę svečius, klausinėjo, kri- 
tikavosi, vaišino, dažnai iki ki
tos dienos ryto.

Jų bendras įspūdis — labai 
geras. Kiek kai kurie laukė 
“didelių ponų” pasiputimo, tiek 
apsiriko — sutiko demokratiš
kiausius, maloniausius svečius, 
su kuriais greitai susidraugavo 
ir tie kurie į jų priimtuves, 
politiniais išskaičiavimais, net 
anksčiau nemanė eiti.

“Biurokratais” pas mus pra
minti pp. Augustauskas ir V. 
Alantas to atviro draugingu
mo Amerikiečiuose kaž kaip tai 
neturėjo progos įgauti. Gal 
dar ir dėl to kad jų, kaip vieno 
sportininkų vado, kito laikraš
tininko, Amerikiečiai tikėjosi 
demokratiškesnių. O jau par- 
liamentarai, paprastai įsivaiz
duojami didesniais ponais. Bet 
šiuo atveju Gilvydis ir Kviklys 
kaip tai sunaikino net mintį 
apie kokį nors Lietuvos aukš
tuomenės pasiputimą, kas Ame
rikiečius labai su jais suartino.

PRIĖMIMAI
Dar prieš svečiams atvyks

tant, įvairių politinių pažvalgų 
Amerikos Lietuvių vadukai pa
siskelbė: priims sportininkus, 
bet nepriims, seimininkų.

Vėliau, su seimininkais su
sipažinę, juos į vaišes pasi
kviesdavo tik kaip svečius, ir 
vaišės paprastai išeidavo ben
dros, draugingos ir malonios.

Kurias Amerikos Lietuvių 
kolonijas aplankė Lietuvos 
sportininkai, tas pačias koloni
jas lankė ir seimininkai. Prie 
to, seimininkai lankėsi eilėje 
kolonijų kurių neturėjo progos 
lankyti sportininkai. Taip kad 
seimininkams, nuo Bostono,

šiaurėje, iki Baltimorės - Wa- 
shingtono pietuose ir už Chi- 
cagos vakaruose, teko aplan
kyti veik visas didesnes Lie
tuvių kolonijas. Jie dalyvavo 
masiniuose susirinkimuose, da
lyvavo draugijų, įstaigų pra
mogose, dalyvavo privačiuose 
vadų namuose, socialiniuose ra
teliuose. Gal kai kuri diena 
mažesniame žmonių būrelyje 
atrodė ne tiek reikšminga. Bet 
susidraugavus su vadukais — 
kaip gyvenimas parodo — net 
naudingesnė diena.

.. PLAČIAI SUSIPAŽINO
Seimininkai neatsisakė pro

gos aplankyti turtingus muze- 
jus, teatrus, susipažino su A- 
merikos aukščiausia pasaulyje 
išvystyta technika, keliavo a- 
pie 4,000 mylių geriausiais pa
saulio keliais.

Seimininkai susipažino ir su 
dirbtuvių sunkiai dirbančio A- 
merikiečio gyvenimu, kuriam 
mažai tenka progos tais visais 
patogumais pasinaudoti, bet 
taip pat jiem teko pamatyti 
tuos pačius žmones laisvą laiką 
leidžiant, vienus dirbančius 
Lietuvybei, kitus visiškai apie 
tai nesirūpinančius. Deja, pa
starųjų yra didesnė dalis, ku
ria susirūpinti kaip tik ir lie
ka visuomenės vadams.

Seimininkams teko susipa
žinti ir su musų jaunimu, ku
ris čia gimęs, Lietuvos nema
tęs, jos nepažysta, nežino ir 
nenori pažinti, o taip pat teko 
sutikti kita jaunimo dalis, to
kiose pat sąlygose užaugus, 
kuri Lietuvą idealizuoja, pat
riotizmo Lietuvai pamokas net 
suaugusiems Lietuvos žmo
nėms teikia.

JAUNIMO PROBLEMA
Šių žodžių rašytojui teko 

būti liudininku daugelyje susi
rinkimų, kalbėtis, diskusuoti 
ir klausyti kitų nuomonių, o 
taip pat išgirsti svečių seimi
ninkų nuomonę apie musų gy
venimą Amerikoje ir ypatin
gai, kas mums visiems rupi, 
tai apie Lietuvių ateitį Ame
rikoje, kas pareina nuo jauni
mo. Trumpiausia išvada —

duoti jaunimui kuodaugiausia 
progų aplankyti Lietuvą ir su 
Lietuvos jaunimu duoti progą 
susidraugauti. Gryžęs iš Lie
tuvos kiekvienas jaunuolis jau 
gerai apie Lietuvą atsiliepia, 
įsitraukia į Lietuvybės darbą 
Amerikoje ir savo draugus 
įtraukia. Kad ir šymet, išlei
dome į Lietuvą apie 800 Ame
rikos Lietuvių, bet nei 10 nuoš. 
jų nebuvo ar nėra jaunimo. 
Jaunimas neišsigali ekonomiš
kai, nors ir labai norėtų Lie
tuvą aplankyti.

Dar vieno reikia musų jau
nimui —i tai teigiamos apie 
Lietuvą literatūros Angliškoje 
kalboje. Jos reikia ir Lietuvos 
draugams svetimtaučiams.

Bendrai, Angliška kalba Lie
tuvai reikėtų daugiausia iš 
troji. Be kito ko, kas yra vi- 
svetimų kalbų įvertinti. Po 
Lietuviškos kalbos, Angliška 
kalba turėtų būti Lietuvai an- 
same pasaulyje Angliška kal
ba paremta, tą kalbą moka ir 
vartoja trečdalis Lietuvių tau
tos.

GYVU ŽODŽIU PASIEKĖ 
AUSIS TŪKSTANČIŲ 

LIETUVIŲ
Kalbėtojai Seimo nariai yra 

tikrai geri. Amerika yra kal
bėtojų kraštas. Geras kalbė
tojas čia visada populiariškes- 
nis. Musų svečiai kalbėtojai 
geri, ir apsišarvavę faktais 
apie Lietuvos progresą, kurį 
nušviesti nesiteikė pavydėti: 
asmeniškai pasikalbėdami, su
sirinkimuose, vakarienėse, po- 
kiliuose, o ypatingai per radio, 
kuris pas mus dabar yra labai 
plačiai klausomas, nes radio 
priimtuvus turi kiekvienas gy
ventojas. Nevv Yorke Lietu
viai per savaitę turi net 8 va
landas programų, su kalbomis, 
muzika, skelbimais, naujieno
mis. Ot, per tuos radio pro- 
gramus musų svečiai nepašyk
štėjo kalbėti visuomenei ištiso
mis 15 minutų. Ir pasakė: a- 
pie Lietuvos kultūrą, mokyk
las, spaudą, ūkininkų gyveni
mą, valdymąsi, kariuomenę, ir 
apėmė kuo ne visas gyvenimo 
sritis, jas išsamiai ir nuosek
liai nušviesdami. Ne tik ■ su
pažindino mus su Lietuvos gy
venimu, bet paskatino visus 
klausytojus aplankyti Lietuvą 
ir visa tai savo akim pamaty
ti.

Lietuva, tokių svečių atsiųsk 
daugiau!

MERUNASJUROS MERGA
K. S. KARPIUS

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvi jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ______________________ 1 00

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

KAINA TW-.25c.
___ ___________ , r ■' \ ' 1

LITHUANIA
ANGLIŠKĄ KNYG/^ TE LIETUVĄ 

“Dirvos” knygyne <aiiL . vti trumpą Lie
tuvos istoriją' Angliškoje k.-tboj" — įgykit 
ją savo augintiems ir mokslą einantiems 
vaikams ,— iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir jįjus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina , su prisiuntimu 5 c.

priešams savo tėvų nenugalimą pilį.

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ti 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti ska, 
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose.

Kaina su prisiuntimu tik $2.00.

Reikalaukit “Dirvoje”

KAIP KAS KARIAUTŲ

Mano diplomatiško razumę 
išskaičiavimu, štai kaip Lietu
va elgtųsi kilus kokiam karui;'

Jeigu Sovietai užpultų Lat
viją, ar Estiją ar Suomiją —t 
Lietuva kariautų už Latviją, 
Estiją ar Suomiją.

Jeigu Vokiečiai pultų Rusi
ją — Lietuva kariautų už Ru
siją.

Jeigu Japonai užpultų Rusi
ją — Lietuva stotų už Rusiją,

Jeigu Rusai užpultų Kiniją 
— Lietuva pritartų Kinijai.

Jeigu Vokiečiai pultų Pran
cūziją — Lietuva kariautų už 
Prancūziją.

Jeigu Prancūzija norėtų gel
bėt Ispanijos lojalistams, Lie
tuva eitų prieš Prancūziją,

Tas pats ir su musų spauda 
Amerikoje:

Kai Japonai peša Kinus m 

“Dirva” ir “Vilnis” eina išvien 
prieš Japoniją. (

Dėl Ispanų kairiųjų ir deši
niųjų karo “Dirva” ir “Vilnis" 
kariauja tarp savęs. !

Kai Rusijoje Stalinas šaudei 
komunistų vadus — už jų už- 
stojimą Pruseika gatavas Sta
tyt Grigaitį prie sienos. i

Kai reikia ‘bendram frontu?, 
iš darbininkų aukų pasirinkti, 
Pruseika ir Grigaitis dirba kaip; 
geriausi draugai....

Supa Garba,
V

VISA BĖDA KAD ------ -

Mano brolis Leonas Prusei
ka “Vilnyje” porina: Į

“Vėliausiam ‘Keleivio’ nume
ry telpa geras pro-sovietinig 
straipsnis ‘Progresas be pri
vatinės iniciatyvos”.

“Jame visiškai nėra ‘naujle
ninių’ išmisliojimų. Tik žinio
se ‘Keleivis’ kaip kada lyg in 
užtaria trockinius žalotojus. 
Reikėtų prašalint tos rūšies 
žinios. į

“Trockiniams kovą paskelbę 
ir Ispanija ir net Amerikos 
Socialistų partija valosi nuo! 
to brudo.”

Mano rodą Pruseikai: Len
gviausias būdas padaryt galaS 
tam “brudui” “Keleivyje” —- 
pastatyk maikiotėvo redakto
rių prie sienos, pykšt, ir bus 
pabaigta. (Į

O TYSLIAVA “Vienybėje" 
iškelia štai ką:

“Ko gero, Stalinas pradės 
šaudyti savo mechanikus tik! 
dėl to kad lakūnui Levanevs- 
kiui nepasisekė atlėkti į Jung
tines Amerikos Valstybes.

“Iš Maskvos atėjo žinia kad 
jau sulaikytas mechanikas ku
riam buvo pavesta paruošti 
Levaiievskio lėktuvą. Kiek an
ksčiau dėl to atleistas iš tar
nybos kitas aukštas susisieki
mo valdininkas Chalepski.”

Stalinas taip ir daro: jeigij 
ištiko nelaimė ant geležinkelio,, 
o toje vietoje viršininkii yrą 
jam nepatinkamas komisaras, 
tuoj apšaukė jį “Trockiniu ir 
fašistams parsidavėliu” ir su
šaudė. Kad nebūtų kam jo ap
verkti, sušaudo visus kurie p<J 
juo dirbo, ,
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BEREIKALO IMA 
GINČYTIS

VAŽINĖJASI
Advokatas John L. Mihelich 

su žmona Ona ir dukrelėm iš
važiavo pasivažinėti. Apsilan
kė Niagara Falls, Kanadoje ir 
kitur.

A. M. Praškevičius, tauti
ninkų veikėjas, su šeima ato
stogauja Erie paežeryje -prie 
Huron, Ohio.

Antosė širmulienė, iš Chica
gos, šiose dienose vieši Cleve
lande pas Prokupus ir kitus 
savo pažystamus. Ji lankėsi 
Michigan valstijoje, praleido 
tūlą laiką su farmeriais šiau
rėje.

Clevelande apžiurėjo Lietu
vių Darželį, Ekspoziciją ir at
silankė “Dirvos” redakcijoje.

Iš Cambridge, Mass., lankosi 
p-lė Elvira Beliauskas, vieši 
pas Kaišius.

Iš New Yorko lankosi 
Paulina Lukošius.

p-lė

GAUDO TALKININKUS
Clevelande baigiama gaudyti 

iki paskutinio tie žmonės pas 
kuriuos apie pora metų atgal 
slapstėsi gangsteris Alvin Kar
pis. Vienas banditas, to Kar
pio draugas, ir dabar dar lai
svas ir j ieškomas.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS
R U S S E L L' INN

naujose rankose
Russell Rd. ir Wade Park

ALUS, VYNAS IR 
DEGTINĖ

. Muzika penktadienio ir šeš
tadienio vakarais. •

Ateikit ir pasinaudokit musų 
speciališkumais Antradienio 

ir ketvirtadienio — 
10c gėrimai — 3 už 2Ė>c 
15c gėrimai — 2 už 25c

Av.

STEVE LEDEIKA 
atidarė draugišką užeigą 
GĖRIMAI IR SKANUS 

UŽKANDŽIAI
Kviečiame draugus 

atsilankyti.
LEDEIKA CAFE 

6908 Superior Avė.

(33)

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

LIĘTUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR 

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansel Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

Pereitame “L. žinių” nume
ryje “Buvęs ir Matęs” nori su
kelti bereikalingą ginčą dėl 
“Dirvos” korespondento pasta
bų apie šv. Jurgio parapijos 
choro duotą programą Ekspo
zicijoje, kurį vadina “Lietuvių 
Diena”. Vadinti gali kaip no
ri, tačiau perdaug didinti da
lyką kuris buvo mažas neapsi
mokėtų, nes maža dalis Lietu
vių apie tai buvo girdėjus ir 
dar mažiau atsilankė to progra
mo išklausyti. Bet tai palik
sim kaip buvo. Kas norėjo ėjo, 
kas nenorėjo nėjo.

“Buvęs ir Matęs” tačiau no
ri man įrodyti buk šokiai ta
me programe “išėjo kuopui- 
kiausia”. Gaila kad mes visa
da norim būti vienpusiai ir sa
vo kad ir klaidas užglostom ir 
tiek, o kitų rimtas pastabas 
palaikom už kokį nors “užsi
puolimą”. “Dirvos“ korespon
dentas pastebėjo apie šokius 
tikrą teisybę. Suktinį šokant, 
vieni visą laiką sukosi į deši
nę, o keli pusę laiko sukosi į 
dešinę, pusę atgal. Taigi, šok
ti, kaip “Buvęs ir Matęs” tik
rina, “naturališkai” yra šokti 
nesilaikant jokios tvarkos. Tai 
kam tada tie mokytojai ir va
dai? Taip šokant, ir nesilai
kant eilės, visuose šokiuose 
šokikai nuolat užbėgo vienas 
ant kito. Tą publika matė.

Bet ar už tai “Buvusiam ir 
Mačiusiam” reikia kibti į ar
gumentus ir teisinti kad taip 
nebuvo, ir girtis kad svetim
taučių akyse tas išėjo “pui
kiai”? Svetimtaučiai moka at
skirti kuris šokis eina ritmiš
kai ir sutartinai, kuris tik mai- 
šatienė, taip kaip muzikas ži
no kurie balsai išėję iš tono, 
ir juos tuoj skubina pataisyti, 
kad neišeitų maišatienė. Ko
dėl nesaugoti suirutės šokiuo
se? Juk čia irgi muzika, iš
reiškiama žmonių judėjimais.

Teisinti kad tai šokę ne pro
fesionalai nereikia, nes jeigu 
šokikai eina prieš svetimą pu
bliką, jie turi būti pralavinti, 
o kurie atsisako daryti kaip 
mokytojas liepia, privalo būti 
neleidžiami.

Toliau. “Buvęs ir Matęs” 
griebiasi teisinti tame progra
me kleboną už jo klaidingą pa
sakymą svetimtaučiams apie 
Lietuvių tautinius šokius, buk 
“Lietuvoje tautiniai šokiai jau 
baigia nykti ar smarkiai nyk
sta” (fast disappearing).

Klebonas už “Dirvos” kores
pondento pastabą be abejo yra 
dėkingas, o “Buvęs ir Matęs” 
kelia argumentus.

Jeigu Lietuvoje tautiški šo
kiai ir butų “greitai nykę” ka
da nors, tai jie visgi per pasta
rus 20 Lietuvos nepriklauso
mybės metų smarkiai gaivina
mi. Todėl, gražiau butų tikę 
svetimatučiams pasigirti kad 
“Lietuvoje musų tautiniai šo
kiai smarkiai pradėti gaivinti”. 
Dalykus reikia pasakyti iš ge
rosios pusės, ne iš blogosios.

Vieno bernioko, kad ir nese
nai iš Lietuvos atvykusio, pa
sakymu buk Lietuvoje šokiai 
“nyksta”, remtis nereikėjo, nes 
visi kiti, iš Lietuvos atvykę 
jaunuoliai, puikiai moka Lietu
viškų šokių, ir moka jų daug.

Jeigu “Dirvoje” (tame pačia
me numeryje) buvo pažymėta 
kad “senovėje Lietuviai turėjo 
daug savo šokių” ir kad juos 
dabar gaivinama, buvo kalba- 

, ma apie daug šokių, kurių dau
gelį dabar susekė, suformavo 
ir bando įsukti į liaudį. Bet 
tokius kaip “Noriu Miego”, 
“Klumpakojis”, “Suktinis” ir 
kelis kitus Lietuvoje visi visa
da mokėjo, ir moka, ir jie nie-
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HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

I
i

J

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkitės į mane 

Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit paaiškinimui.

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kito- _ 
kią apdraudę. Jeigu baigiasi ju-1 
sų apdraudė ant namo ar kitko | 
duokit man ją atnaujinti.

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

Telefonas HĖnd. 5699
iiitiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiniiioig

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

š

kad nebuvo išnykę.
“Modernizmas tautinius šo

kius nustelbė” reiškia tą kad 
visur pradėta šokti moderniš
kus tarptautinius šokius, vie
toje šokti vien tik tautinius 
šokius.

“Buvusiam ir Mačiusiam” 
pareikšti “Jeigu šokiai Lietu
voje nebūtų išnykę ir bujotų 
tai jų gaivinti nebūtų reikalo”, 
yra perdaug drąsus pasakymas 
ir įrodymas daugiau savo ne
žinojimo apie Lietuvą ir Lie
tuvoje vartojamus šokius.

Tuomi lyg ir norima skaity
tojams įtikinti kad Lietuvoje 
šokiai tikrai yra išnykę ir kad 
jie tik dabar pradėta gaivin
ti!

Šitą paskaitęs, nesijaus “įžei
stas” nei klebonas nei niekas 
kitas. Klebonas nereikalauja 
kad už mažus dalykėlius kas 
nors šoktų jį spaudoje ginti ir 
argumentus vesti. Klebonas, 
inteligentas žmogus, prisiims 
savo klaidą, o jeigu “Buvęs ir 
Matęs” norės dar ginčytis tai 
tik įrodys savo mažesnį žinoji
mą apie dalykus kuriuos kiti 
žino.

Aš, jausdamas savo pastabo
se teisingas, toliau į jokius 
ginčus su “Mačiusiu ir žinan
čiu” neisiu. Buvęs.

DALYVAVO AGENTŲ 
KONVENCIJOJE

C. F. Petraitės dalyvavo Co- 
lumbus Mutual Life Insurance 
Co. konvencijoje, kuri atsibu
vo Cedar Point, Rug. 19, 20 ir 
21. Petraitis yra tos apdrau
dos kompanijos agentas Cleve
lande.

Iš raportų paaiškėjo, sako 
Petraitis, kad kompanija smar
kiai auga nuo pat depresijos 
laikų. Nuo 1930 iki 1936 me
tų kompanijos turtas paaugo 
$8,462,068 suma. Kada bankai 
ėmė užsidarinėti, žmonės ne
pasitikėdami bankais pradėjo 
pirkti apdraudas ir taupyti pi
nigus apdraudos kompanijose.

Columbus Mutual apdraudos 
yra parduota už $123,236,386. 
Kompanijos turtas yra $26,- 
166,212. Kurie norėtų užsira
šyti daugiau gyvasties apdrau
dos kreipkitės į Lietuvį agen
tą, C. F. Petraitį, gausit ge
resnį patarnavimą ir teisinges
nes informacijas. Petraičio an
trašas: 6702 Superior Avenue. 
Telef. HEn. 5699. Rep.

APSIVEDA
Rugsėjo 6 d., naujos parapi

jos bažnyčioje bus surišti mo
terystės ryšiu Antanas Bart
kus su p-le Twila Babarskaite. 
Abu vietiniai, šliubas bus 9 
vai. ryto.

Linkėtina busintiems jauna
vedžiams laimingo gyvenimo.

GELBSTI KINIJĄ
Maža Clevelando Kinų kolo- 

inja, — jų čia esama apie 600 
dūšių, — pasiryžus kas mėnuo 
sukelti po $20,000 gelbėti savo 
tėvynę ginti nuo Japonų.

Kiek butų galima išprašyti 
iš Lietuvių tokiame atsitikime, 
nors čia musų skaitosi apie 
16,000 galvų?

ATVĖSO
Pereitos savaitės pabaigoje 

oras Clevelando srityje buvo 
sušilęs iki rekordinio laipsnio.

Neoficialiai vietomis karštis 
buvo užrekorduotas iki 100 
laipsnių. Po lietaus oras atvė
so šeštadienį ir pasiliko vėsus.

YOUNGSTOV/N. O
SMARKIAI RENGIASI PRIE 

LIETUVIŲ DIENOS
Youngstowno ir apielinkės 

Lietuviai kviečiami atsilankyti 
į Youngstowno Lietuvių ■ Dieną 
kitą sekmadienį, Rugsėjo 5 d. 
Visas parengimas atsibus ži
nomoje vietoje, Whipperwill 
parke, N. Meridian Rd. prie 
Clara Avenue.

Rus visokių pramoku, sma
gumo, ir kalbų, prie kitų kal
bės “Dirvos” redaktorius 
S. Karpius iš Clevelando.

Apie programą ir kitas 
sas tos dienos smulkmenas
Įima sužinoti Lietuvių parapi
joje. Jus kurie dalyvausit šia
me parengime tikrai busit pa
tenkinti. Vietinis.

K.
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Lietuvos Laivy 
nas Veikia

¥ * ¥

Turi Penkis Prekybinius Laivus, Vieną Mokomą
jį Karo Laivą. — Rūpinasi Steigimu Keleivi

nio Laivo Tarp Lietuvos ir Amerikos ______ /
me-
ruo-
uos-

ne-
uo-

su

Lietuva, jau penkiolikti 
tai išsilaisvino savo juros 
žą, turi savo modernišką 
tą. visuomet atviras savo duris
į platųjį pasaulį. Lietuva 
sigaili milžiniškų lėšų savo 
stui gerinti ir tobulinti.

Pablogėjus santikiams
Vokietija, per Klaipėdos uostą 
nukrypo didžiausia Lietuvos 
užsienio prekybos dalis. Ta 
pati būklė paliko ir dabar, nors 
Lietuvos ir Vokietijos santi- 
kiai yra žymiai pagerėję.

Arti 75 nuoš. Lietuvos eks
porto ir tiek pat importo eina 
juros keliais per Klaipėdos uo
stą. Tačiau šis didelis prekių 
apsimainymas tarp Lietuvos ir 
užsienio valstybių beveik iki 
šių metų pradžios buvo atlie
kamas svetimais laivais. Kas
met vis daugėjo į Klaipėdos 
uostą atplaukiančių laivų skai
čius. Atplaukdavo šimtai lai
vų su įvairiomis vėliavomis, 
bet tarp jų Lietuvos vėliavos 
nebuvo. Visai neturėjom savo 
prekybos laivyno.

O savojo prekybos laivyno 
steigimo klausimas buvo bū
tinas nuo pat Mažosios Lietu
vos prijungimo prie Didžiosios. 
Dažnai jis buvo minimas ar tai 
per sukaktuves ar kitur. Buvo 
asmenų, buvo net draugijų ku
rios šiuo svarbiu reikalu domė
josi, tačiau tikrų išdavų vis 
nebuvo.

tuo budu netrukus susilauksim 
dar didesnio savų 
kadro. Jau šiuose 
musų laivuose gavo 
100 žmonių, kurių 
vyresnįjį personalą.

Kaip pažinti Lietuvos 
Laivus

Jeigu jums teks plaukti bent 
kuria jura ir susitiksite laivus 
ant kurių stiebų plevėsuos dvi
spalvė juodai geltona vėliava, 
kurios viduryje yra apskriti
mas, o jame raidė L, o ant lai
vo kamino pamatysit nupieštą 
didelį geltoną žiedą su ta pat 
didele L raudoname fone — ži
nokite kad tai yra Lietuvių lai
vai. Valstybinių vėliavų pre
kybiniai laivai plaukdami atvi
roje juroje paprastai neturi 
iškėlę.

Per pirmąjį Pasaulio Lietu
vių Kongresą buvo pareikšta 
pageidavimas įsigyti didesnį 
keleivinį-prekinį laivą, kuris 
turėtų tarnauti daugiausia už
jūrio brolių susisiekimui su 
Lietuva. Dabar tokio laivo 
įsigijimo klausimas jau svar
stomas ir j ieškoma šiam rei
kalui atitinkamų kapitalų.

Lietuva turi taip pat ir vie
ną karo laivą. Tas laivas bu
vo pirktas iš Vokiečių ir bu
vo skirtas kovai su kontraban
dininkais. Prieš trejetą metų 
tą laivą, kuris pakrikštytas 
“Prezidentas Smetona”, per
ėmė Krašto Apsaugos Ministe
rija. Jį iš pagrindų pertaisė, 
pakeitė mašinas ir paleido į 
jurą. Dabar “Prezidentas Sme
tona” yra pirmutinis mokoma
sis Lietuvos karo laivas. Ja
me ruošiami jurininkai busi
mam Lietuvos karo laivynui, 
apie kurio steigimą imama vis 
rimčiau kalbėti. Tsb.

jurininkų 
penkiuose 

darbo arti 
24 sudaro

sumokėti didelius pi-

buvo suorganizuota 
Lietuvos laivininky-

Penki Savi Prekiniai Laivai
Tik praėjusiais metais buvo 

rimtai šiuo reikalu susirūpin
ta ir jau susilaukėm reikalin
gų pasekmių: šiuo metu po 
Lietuvos vėliava plaukioja pen
ki laivai: MAISTAS, MARI
JAMPOLĖ, ŠIAULIAI, UTE
NA, ir KRETINGA. Ir dar, 
kiek girdėti, netrukus gal bus 
susilauksim kelių kitų laivų.

Pirmą pradžią savam laivy
nui steigti padarė akcinė ben- 
drvė “Maistas”. Ji išveža la
bai daug savo gaminių (beko
no, konservų) į užjurius ir už 
pervežimą laivais svetimiems 
reikėdavo 
nigus.

Vėliau 
pirmutinė
stės bendrovė “Lietuvos Balti
jos Lloydas”. ši bendrovė per
ėmė “Maisto“ įsigytus laivus 
ir nesenai pirkosi dar du. Šios 
bendrovės akcijos priklauso 
musų ekonominėms tvirtovėms 
“Maistui”, “Pienocentrui” ir 
“Lietūkiui”, šios trys svar
bios musų įmonės dar kartą 
įrodė kad jos dirba didelį dar
bą. Jei ne jos tai dar kažin 
kuomet butume sulaukę savo 
prekybos laivyno pradžios.

Nepersenai prie “Lietuvos 
Baltijos Lloydo” prisijungė ki
ta svarbi įmonė — “Baltijos 
Transporto Bendrovė”, šios 
bendrovės centras yra Klaipė
doje ir ji daugiau rūpinas tech
niniais transporto reikalais.

Taip pat reikia paminėti 
džiuginantį faktą kad jau šiuo 
metu keturiems didiesiems Lie
tuvos laivams vadovauja Lie
tuviai kapitonai. Dabar užsie
nyje jurų mokykloje mokosi 
bui .s Lietuvių jaunuomenės ir 
___  L------- ----------- - ----— ------

DEEEA C. d.AKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

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

■
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LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
HHumHirinnnnnįnĮ.iminminil'iifmuniiii

DIDELĖ KANADOS 
PARODA TORON

TO
TORONTO, ONT. — Prasi

dedant penktadieniu, Rugpjū
čio 27, per 14 dienų iki Rugsė
jo 11-tos, Toronto j atsibus Ka
nados Nacionalė Paroda.

šios Parodos čia atsibuna 
kas rudenį, ir sutraukia iš vi-

E VA’ S
Dry CIeaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

• •

• •
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arti Toron-

užima 350 
nuolatiniai

sos Amerikos ir net iš Euro
pos apie porą milijonų lanky
tojų. šis spektaklis vertas pa
matyti tiems kurie 
to gyvena.

Parodos plotas 
akrų, ir išstatyti
Parodai reikalingi pastatai net 
už $21,000,000. Jie yra beveik 
miesto viduryje, šalip papra
stų išstatymų, atsibuna viso
kios puikios pramogos.

šymet įdomiausias tos Pa
rodos spektaklis pavadintas — 
"Imperija, Pirmyn!” ko suvai- 
dinime dalyvauja apie 1,500 
asmenų. Tai istoriškas atvai
zdavimas svarbiųjų imperijos 
nuotikių.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

Paskutinė Proga!
VISU VASARINIU VYRIŠKU REIKMENŲ

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS 89e
VILNONES VYRŲ 
Maudymosi Kelnaitės

VYRŲ IR VAIKINŲ 
Skalbiamos Kelnės
VYRŲ Broadcloth 
Apatiniai ar kelnaitės

VYRŲ 35c KOJINĖS 
Gražios šilko ir Lisle 

4 už $J.OO

$^.39

24c

DYKAI EAGLE STAMPS
už 10c arba daugiau.

su kožnu pirkiniu
Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO. z
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait)

1155 East 79th St.

I. SAMAS ’JEAVELRY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

■

«

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

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

Gydau jau dvylekų metų.

Dr. Edwin C. White
Chiropractor & Electro-Therapy 

10111 EUCLID AVENUE
GArfield 0293 — Cleveland, O.

Sierinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

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

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI 

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

Telefonas — SHadyside 2747 
Cleveland, Ohio
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL' DIRECTOR

Norintiems 1 larvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo k itai priklauso nuo šeimos išgales ir pasirinkimo.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė

■

b

■

HEnd. 9292
■

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI

NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia 
pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 

Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande 
6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

jjuiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii■į 
| G A R D E N 
1 FLOWER SHOP 
= Gėlės visokiems reikalams 
= VESTUVĖMS, LAIDO

TUVĖMS, ir tt.
Ė 8404 Superior Avenue

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710 

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

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE
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LIETUVOS MIESTELIAI j
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS į J

LIETUVOS PAJŪRIO ŽVEJAI IR ŽVEJYBA

KUR ŽMONĖS SŪDO IR 
VALGO VARNAS

Ten kur Baltijos jura musų 
tėvynės krantus plauja, kur 
smėlių Sahara tarp Kuršmarių 
ir juros siaura juosta tiesiasi, 
kur briedis plačiaragis pelkėto
se giriose viešpatauja, kur 
gulbių, žąsų, įvairių įvairiau
sių paukščių ir paukštelių ne
suskaitomi būriai ir būreliai 
pavasarį šiaurėri, o rudens me
tu pietuosna traukia, čia nuo 
neatmenamų laikų Lietuvis ir 
Kuršis žvejys, tarp smėlynų 
našesnės žemės sklypelį atra
dęs, įsikūrė ir, jurų-marių van
denyse, žiemą ir vasarą, savo 
pragyvenimui šaltinį randa.

Nepriklausomos Lietuvos pu
sėje, Kuršių kopose yra įsikū
rę penki kaimai; kopų nosies 
smailumoje, prieš pačią Klai
pėdą, yra mažasis Kopgalis. 
Toliau, gražių miškų bei kalne
lių apsupta, švendruoju pama
riu per pusę mylios išsitiesus, 
šimtamečių pušų bei ąžuolų 
paunksnėje pasislėpus, gražioji 
Juodkrantė.

Per smėlių kalnelius ir kru- 
mėtas daubas porą mylių pa
žengę, pakelyje būrelius brie
džių ir stirnų aptikę, sausame 
marių pakraštyje, aptiksime 
tylią, viso svieto pamirštą ir 
vien mokesčių rinkėjo telanko
mą Pervalką, kurios gyvento
jų tėvų tėvai, prieš visą šimt
metį, nuo beslenkančių smėlio 
kalnų besitraukdami, sodus ir 
daržus palikę, savo trobeles ir. 
visą mantą beveik visą mylią 
į pietus turėjo “pervilkti”.

Tuojau už jos randame yy- 
riaUSią briedžių buveinę' Trei-' 
lą, ir pačiuošė pietiioše, lekian
čio smėlio kalneliais apsuptą, 
gražiomis trobelėmis ir aukštu 
jurų švyturiu padabintą ramią 
Nidą.

Vasarojimo vietos
Visame Baltijos pajūryje 

niekur mes nerasime gražes
nių ir įvairesnės ir labiau vi
liojančios gamtos, todėl čios 
vietos, be jokios viliojančios 
reklamos, savųjų, o dar labiau 
svetimųjų Vasarotojų gausiai 
lankomos.

Darbo ir trukšmo nukamuo
tas žmogus čia randa tikrą ra
mumą, poilsį ir jiegų sustipri
nimą. Saulės spinduliai, gry
nas oras ir juros ošiančios ban
gos čia daug geriau ir tikriau 
kūno ir dvasios žaizdas gydo 
negu patentuotų vaistų ištisi 
kilogramai. Ir, kiekvienos va
saros pradžioje, žvejai savo 
gryčių erdvesnius ir švieses
nius, kampus miesto svečiams 
užleidžia, iš to mažą paramą 
ir šiokią-tokią naudą turėda
mi, gi blogais žvejybos metais 
vasarotojai daugiausia ir gel
bsti žvejus nuo bado, kuris 
neretai į akis jiems žiuri.

šioje marių pusėje, prade
dant nuo Rusnės, Klaipėdos 
linkui, taip pat išsimėčius žve
jų kaimų šimto kilometrų eilė. 
Tačiau čia žvejai po truputį ir 
žemės ukiu verčiasi smėlėtose 
ir pelkėtose pamario dirvose 
sėdami vasarių rugių, avižas 
ir sodindami bulves.

Visuose kopų ir pamario kai
muose gyvena apie pusantro 
tūkstančio šeimynų ir 9000 na
rių. Nors žvejų pragyvenimas 
vargingas, darbas sunkus ir 
pavojingas, tačiau visoje Lie
tuvoje nerasi tokių stiprių, vė
jo, vandens ir šalčio užgrūdin
tų ir ilgaamžių žmonių kaip 
čia. Prieškariniais laikais, šių 
kopų ir pamario žvejai sudarė 
geriausių Vokietijos laivyno 
jurininkų kontingentą. Ypa
tingai stiprios ir augalotos yra 
žvejų moterys, kurios kartu su 
vyrais vyksta į marias ir ju
rą, padėdamos jiems sunkia
me ir pavojingame žuvavimo 
darbe.

Kokios žuvys gaunamos
Kopų ir viso pajūrio žvejai 

žvejoja ne tiktar Kuršių ma
riose, bet dar daugiau Balti
jos juroje, ypatingai Klaipėdos 
žvejai, kurie turi geriausius 
kuterius-valtis ir labai gerus 
įvairių žuvų gaudymui pritai
kintus tinklus. Jų žvejybos 
ratas yra gan didelis ir pietuo
se siekia Danzigo, o šiaurėje 
Rygos įlankos ir apie 150 kilo
metrų link Švedijos pakraščių.

Ypatingai toli žvejąi nuo sa
vo krantų nutolsta žiemos pra- 
džioja, kada užeina: sporų, kil- 

‘įdų^liįkučįų ir silkių žvejoji
mo sezonas, šios žuvys dau
giausia laikosi Danzigo įlanko
je ir Piliavos pakraščiuose.

žiemos metu prasideda žve
jyba lašišų, lašišaieių, sygų, 
kurios mėgsta sraunesnes ju
ros vietas, esančias toliau nuo 
krantų.

Orams atšilus, pradedama 
žvejoti plekšnės, mėgstančios 
ramų vandenį ir negilų, smėlin
gą dugną.

Vasaros pradžioje iš marių 
dumblo krapštosi, per žiemą iš
miegojęs ungurį į, kurio jau 
laukia plačiausiu venteriai ir 
tūkstančiai sliekais ir kitais 
padarais apmaustytų meškerių.

Reikia žinoti kad atskiroms 
žuvų rūšims reikalingi vis ki
tokį tinklai ir atskiros žvejo
jimo priemonės, todėl ir kiek
vienas žvejys tokių tinklų pri
valo turėti už keletą tūkstan
čių litų. Gi didžiausi, keletos 
šimtų metrų ilgumo velkamieji 
juros tinklai, dažniausia įsigy
jami trims-penkiems žvejams 
susidėjus.

Kuršių mariose žvejyba jau 
kitokia negu Baltijos juroje. 
Čia žvejojama lydekos, ešeriai, 
mažosios ir didžiosios stintos,

PADIDĖJO PRAMO
NĖS, PAKILO 

DARBAI

AR PETRAS BUVO 
ROMOS BAŽNY

ČIOS GALVA?
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SCENOS VEIKALAI
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings B’.dg. j

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

kaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią j; 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- į. 
riausj patarnavimą. >;•

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir- 
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai. X
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I APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

= ir Apdraudos Agentūra =
= 6606 Superior Aveį Cleveland HEnderson 6729 =
-immmiimmmmmmmmmmmmmmmmimii;mmmmmmmmimmmiim

užšąlą, visa < žvejyba 
po ledu tinklą panardi- 
jį nuo vienos

ilgiausiomis
iki kitos 
kartimis

vėgėlės, žiobriai, kamšiai, un
guriai, minagos ir kitos žuvjjs, 
kurios nesilaiko sūriame j utys 
vandenyje. Vasarą žvejojama 
venteriais, sprendžiamaisiais ir 
velkamaisiais tinklais ir meš
kerėmis, o žiemos laiku, kada 
marios 
vyksta 
nūs ir 
aketės
betraukiant.

Kiekvienais metais 
gaunama po suvirš milijoną ki
logramų. Jos parduodamos vie
toje, o taip pat eksportuoja
mos ir į užsienį, tačiau žvejų 
gyvenimas vis dėl to yra sun
kus.

Iki šiol viso pajūrio žvejus 
jų apatui ir pragyvenimui rei
kalingais daiktais, pav. kana
pinėmis virvėmis, pušine sma
la tinklams ir laivams smalin- 
ti, buvo aprūpinama iš užsie
nio. Dabar ir prieš borą metų 
šią pagalbą žvejams teikia eko
nominių organizacijų įsteigta 
bendrovė “žuvis”.

* Minėjome, žvejų gyvenimas 
yra ne tik pavojingas, sunkus, 
bet ir nepelningas. Dėl tos 
priežasties beveik visi Kuršių 
Neringos žvejai valgo varnų 
mėsą. Rudeniais pro Neringą 
praskrenda į Europos vakarus 
tūkstančiai varnų, kurios čia 
nutupia pasilsėti. Tas varnas, 
kaip ir žuvis, žvejai gaudo tin
klais. Pagautoms varnoms per
kanda viršugalvį ir jų 
statinėse susudo. Beveik 
viena žvejų šeima žiemai 
sūdo du-tris? tūkstančius 
nų.

žuvų pa-

mėsą 
kiek- 
susi- 
var-

Tai, pasak žvejų, yra pui
ki mėsa. Tsb.

RENKA VABZDŽIUS. Jau 
daugiau kaip 10 metų Vytauto 
Didžiojo Universiteto gamtos 
muzejus renka Lietuvos kraš
to vabzdžius. Iš surinktų pa
sirodė kad Lietuvos krašte šių 
gyvių yra apie 10,000 uįvai- 
rių rūšių’. nilu iu ' ■ k

Darbininkai Dirba Ne
daugiau 8 Valandas 
GAMYBA Lietuvos pramo

nės įmonėse šymet žygiai pa< 
didėjo. Surinktos žinios iš tų 
įmonių kurios dirba daugiau 
kaip po 5 asmenis. Tų pramo
nės įmonių gamyba vertinama 
192,768,000 litų. Daugiausia 
pagamino maisto produktų pra
monė, beveik už 83 milijonus 
litų. Toliau eina tekstilės pra
monė (audinių), ji pagamino 
už 27,431,000 litų.

Ypač žymiai padidėjo plytų, 
kalkių, popierio, medžio ir dur
pynų pramonės gamyba. Vy
riausybė rūpinasi kad pramo
nės įmonės, plėsdamos darbą, 
neišnaudotų savo .darbininkų. 
Rūpinasi kad nei vienoje įmo
nėje darbininkams nereiktų il
giau dirbti kaip 8 valandas per 
parą. Taipgi padidinta darbi
ninkams atlyginimas nuo 5 iki 
15 nuoš.

šių metų pradžioje. Lietuvo
je veikė 1,056 pramonės įmo
nės kuriose dirbo daugiau kaip 
po 5 darbininkus. Visų tų 
įmonių personalą sudarė 30,- 
560 žmonių, iš jų 26,000 sam
domų darbininkų.

Per metus Lietuvos pramo
nė padidėjo 67 įmonėmis 
2.883 darbininkų. \ 1

; ir 
Tsb.

Šėta.
Pašė-

NUSIŽUDĖ Ūkininkas.
Liepos 23 d. ankstų rytą 
tęs k., Šėtos vals., įvyko šiurpi 
savižudybė. Nusižudė persi
pjaudamas skustuvų rankų ve
nas ir gerklę vietos ūkininkas, 
Jonas Širvys, Velionis teturė
jo apie 49 metų amžiaus. Bu
vo ramaus budo, visų gerbia
mas žmogus. Lietuvos kariuo- 
ironės kurėjas-savąjioris, geras 
Lietuvis-patriotas, Jjlusižudymo 
priežastis — stipvuąj^ervų sui
rimas. ■ P- :v. •

rvnil ’ -
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Negaliu šį vakarą maudytis,
nėra karšto vandens!”

Ar gali kas darodyti iš šv. 
Ra§to kad Petras buvo pirmas 
Romos bažnyčios popiežius ?

Biblijoje labai aiškiai pasa
kyti kad Jozus Kristus, galin
gojo Dievo' Sūnūs, turėjo išsi
rinkęs 12 apaštalų, tarp jų ir 
Petrą, kuris apsako Dievo žodį.

Jėzus klausė savo mokytinių 
‘Ką žmonės sako mane esant? 
Mokytiniai taip atsakė: ‘Kiti 
sako Tu esi Jonas Krikštyto-1 
jas, o kiti sako Tu esi Elijo- 
šius’. Jėzus tarė jiems: ‘O jus 
ką sakot mane esantį?’ Tada 
atsakė Petras: ‘Tu esi Kristus 
sūnūs Dievo gyvojo’. Ir atsa
kė Jėzui Petrui: ‘Išganytas 
esi, nes kūnas ir kraujas tau 
neapreiškė, bet mano Tėvas 
esantis danguje’.

Jėzus sakė Petrui: ‘T'u esi 
Petras’. Graikų kalboje žodis 
‘Pater’ reiškia akmuo, o musų 
kalboje uola. Jėzus sakė: ‘Aš 
kursiu savo Bažnyčią ir pra
garo vartai ją nepergalės’.

Pragaras perstato mirties 
stovį. Dievo Bažnyčios buda- 
vonė susideda iš 144 tūkstan
čių gyvų akmenų: pirmas ak
muo buvo Petras ir dvylika gi
minių Izraelio. Ta Bažnyčia 
susideda iš šventų žmonių.

Jėzus tarė Petrui: ‘Aš duo
siu tau dangaus raktus; ką tu 
ant žemės suriši tai ir danguje 
bus surištas; ir ką tu ant že
mės atriši tai ir danguje bus 
atrištas’. — Supraskite, raktas 
negsli surišti. Raktas persta
to tiesą ir supratimą Dieviško 
plano. Lukas 11: pr. 52 e. 
Galas 1: pr. 26, 27 e.

Pirmas raštas buvo pavarto
tas Petro atrakinti tiesą sau 
ir visiems Kristaus broliams 
apie Karalystę Dievo. Nema
nykit kad kas gali atrišti ar 
surišti žmonijos nuodėmes.

Jėzus Kristus yra galva sa
vo bažnyčios. Jis yra kertinis 
akmuo. Jo Bažnyčią neperga
lės pragaro vartai arba mirtis. 
Jo Bažnyčia amžina. Bet ki
tas visas bažnyčias sunaikins 
nragaro vartai arba mirtis.— 
Darbai Apaštalų: 7 pr., 48- 
49 e. (Skelbimas)

S. B. S. D. — W. F. S. K 
Cleveland, Ohio

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 

galima siųsti pašto ženkleliais)

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

AKIS Už AK), DANTIS Už DANTĮ — viename
akte juokai. Vaidina 3 vytai, 2 moterys. 29 p. 

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

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

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

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

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų . .
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi................... 35c

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

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

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

senoviškas 
61 pusi.

komedija;

25c

15c

15c

50c

15c

50c

45c

25c

10c

mama

“Dirvą” galima išsirašyti už 
■vieną doVtrį — pusei metų

V

9

• Šitokio pasiteisinimo ne
gali padaryti mažas vaikas 
namuose kurie turi pato
gumą automatiško gazinio 
vandens šildymo. Nes šie 
laimingi namai visada tu
ri karšto vandens kiek tik 
reikia, bent kurią dienos 
valandą.

Jus galit turėti visą pato
gumą automatiškai teikia
mo karšto vandens tiktai 
jsitaisymu moderniško ga
zinio vandens šildytojo. Jis 
kaštuoja tik kelis centus į 
dieną; lengvai ir greitai 
įdedamas; ir niekad nerei
kia apie jį rūpintis kada jį 
uždegi. Automatiški kon- 
troliai taupo’ kurą prisuk
dami ar atsukdami labiau 
sulyg reikalo.

GASAS
GASAS
GASAS

teikia neribotą kiekį karsto vandens 
verda greičiau, geriau, pigiau, 
duoda tylu, žema kaina šaldymą.

Kreipkitės į savo plumberį 
arba Gas Company šiandie 

įsigykit patogumą ir gc- 
savo namuose nuola- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo 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—Duselės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi vėikalukai.....................................

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

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

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

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)
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50c

5c0

35c

15c

10c

30c

25c

15c

45c

15c

25c

25c

20c

10c

15c

25c

15c

10c

50c

20c

50c

60c

10c

20c 
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

25c

50c

50c

50c
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Į CLEVELANDO IR APIEL1NKĖS ŽINIOS Į
r “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ĖNd. 4486—-Atdara vakarais

Suimtas Pabėgęs Uni
jos Raketierius

Los Angeles, Kalifornijoj, 
suimtas pabėgęs iš Clevelan
do unijistų vadas, Harry Rar- 
rington. Jis pasisiūlė Cleve
lando policijai išduoti visokių 
torių raketieadųistvaugia ueh 
paslapčių apie nekuriuos unijų 
vadus ir jų raketieriškus dar
bus Clevelande, jeigu jam bus 
suteikta .(palengvinimų.

Barrington buvo anksčiau 
suimtas Clevelande, bet prieš 
teismą pabėgo.

Lietuvis policijos kapitonas 
John Savage su savo padėjė
ju vyksta į Lo$ Angeles jį par
sivežti.

Jeigu jis išliks sveikas ir gy
vas, galima tikėti įvairių skan
dalų iš unijų vadų grobišiškų 
apsiėjimų Clevelande.

. Dalykai čia virto tiesiog ne
pakenčiamais kada į darbinin
kų vadus tūlose unijose įsiver
žė raketieriai, kurie nieko ben
dro neturi su tos ar tos šakos 
darbais. Kur unijose vadovau
ja patys darbininkai ten reika
lai eina visai kitaip.

SPORTAS AUKOS DARŽELIUI

DIRVA

Phone- MNdicott 44*6

BY EM
Secretary)

6820 Superior Avė. Cleveland. O

VĖLUOJA SU PENSIJOMIS
Apie 7,000 Clevelando srity

je gyvenančių senelių nesulau
kia savo pensijų, čekiai turė
jo būti išsiųsti apie 15 šio mė
nesio, o dar ir dabar negati.

Clevelandiečiai Stoja į 
Didelį Darbą

Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubas, naujai persiorganiza
vęs, pasiruošė smarkiam dar
bui šį rudenį ir visą ateinan
čią žiemą, tikslu kitą vasarą 
pasiųsti į Lietuvą kelis geriau-, 
sius Clevelando Lietuvius spor
tininkus dalyvauti Lietuvos 
sporto žaidimuose.

1938 metai pus dideli metai 
Lietuvoje — bus iškilmingas 
minėjimas 20 metų musų tau
tos nepriklausomybės atgavi
mo.

Cl. Lietuvių Sporto Klubas 
pradės vajų gauti sau daugiau 
narių rėmėjų tarp Clevelando 
susipratusių Lietuvių, taipgi 
pasiruošęs rengti įvairias pra
mogas ir laikas nuo taiko di
delius vakarus kėlimui fondo 
musų sportininkų į Lietuvą 
siuntimo, kaštams apmokėti.

Reikia tikėtis kad Clevelan
do Lietuvių visuomenė pritars 
ir parems šį gražų tikslą, o 
prie klubo stos kuodaugiau 
gabių narių jaunuolių mėgs
tančių sportą.

Apie Sporto Klubo veikimą 
bus nuolat “Dirvoje” praneša
ma. Rep.

Per P. P. Muliolj
Juozas Bakšis

DARŽELIO 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Darželio Sąjungos 
atstovų susirinkimas bus lai
komas Rugpjūčio 30 d., pir
madienio vakare, Lietuvių sa
lėje. Visi atstovai ir komisi
jų nariai prašomi dalyvauti su 
raportais apie praėjusias pra
mogas įvykusias sąryšyje su 
Lietuvos sportininkų atsilan
kymu, ir visi kurie buvo pa
ėmę kokius tikietus pardavinė
ti, atsiskaitykite. Vald.

$5.00

cool 
the

Vald.

SUSIŽEIDĖ
Povilo ir Adelės Armulevi- 

čių sūnelis Robertas, 7 metų, 
nuo Corlett, svečiuodamas pas 
savo močiutę Pennsylvanijoje, 
puldamas nuo vartelių išsilau
žė ranką. Guli Universitė Li
goninėje.

MIRIMAI

With the 
breeze of 
coming autumn 
— the . breeze 
that all of us 
look forward to 
after these 
ed (būt 
gone) hot 
mer days
comfortabiy ar- 
range myself in 
my office chair 
from my boss,

pass- 
not 

sum-
— I

NORI DAUGIAU POLICIJOS
Clevelando miesto taryboje 

keliama reikalavimas kad 
stui butų paskirta dar 300 
giau policininkų, 
apie- 1,200.

Taipgi miesto taryba 
sekančiuose balsavimuose 
tiekti piliečių nubalsavimui pa
skirti sumą pinigų tyrinėjimui

Dabar

mie- 
dau- 
yra

nori 
pa-

skirti sumą pinigų tyrinėjimui 
no Eriė ežeru natu'raHAI6gazo. 
Jeigu gazo rastųsi, miestas įs
teigtų pigesnį gazo pristatymą 
ir tuo budu priverstų gazo 
kompaniją piginti savo kainą.

ELKŲ KONVENCIJA
šia savaitę .Clevelande atsi- 

buna 38-ta mėtinė konvencija 
Amerikoniškos Elkų organiza- 
ęijos. Delegatų • ir syeČių su
važiavo afJie 20,000.

UŽMUŠTA 139
Iki šios savaitės pirmadienio 

Clevetandė automobilių nelai
mėse nuo įšių metų ^pradžios 
užmuštų skaičius, šlekė 139 
18 daūgiąu negu, per , tą pat 
laiką pernai. ,

MIKOLAS KUBILIUS
Rugpjūčio 24 d. mirė Miko- 

las Kubilius, 75 metų amžiaus, 
nuo 879 Herrick Rd. Palaido
tas Rugpjūčio 27 d. Pamaldos 
atsibuvo Lietuvių šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Liko žmona, Veronika, ke
turios dukterys ir trys sunai.

Velionis paėjo iš Molupio k., 
Sasnavos parap.. Marijampolės 
apskričio. Amerikon atvažia
vo 1897 metais, Clevelande iš
gyveno 20 metų.

Mikolas Kubilius buvo uolus 
“Dirvos” skaitytojas, kiekvie
ną savaite atsilankydavo pats 
į “Dirvos” administraciją ir 
parsinešdavo kaip tik laikraš
tis išeidavo iš spaudos. Pasta
bomis keliomis savaitėmis jau 
riepajiegė atsilankyti....

Kubilių sūnūs Juozas buvo 
referee pastarose Lietuvos su 
Clevelando Lietuviais basket- 
bolo rungtynėse, taigi yra spor
to žinovas.

■ Veronika Kubilienė ir šeima 
dėkoja Kun. Angelaičiui už 
jo nuolatinį lankymą ligonio jo 
paskutinėse dienose.

ONŲ IŠVAŽIAVIMAS
Lietuvių Moterų Klubas tu

rėjo savo metinį Onų išvažia
vimą sekmadienį, Rugpjūčio 15 
d., Klubo pirmininkės Onos 
Mihelich ukėje. Diena buvo 
labai graži, ir kurios narės su 
savo šeimomis ir draugais pri
buvo į išvažiavimą turėjo ge
rą laiką. Buvo visokių pramo
gų, kuriose tūlos laimėjo ir do
vanas. Visi linksminosi iki 
sutemos. Tą dieną tūlos Klu- 
bietės negalėjo dalyvauti, nes 
turėjo išvažiuoti į Moterų Są
jungos seimą Chicagoje.

Klubas rengiasi prie -----
didelio metinio banketo, 
atsibus kada nors vėliau 
nį. Komisija tam tikslui dar
buojasi, nori gauti tą pačią 
salę kur laikė banketą pernai. 
Vėliau apie tai bus pranešta 
plačiau. Korespondentė.

savo 
kuris 
rude-

VĖL SLAMPINĖJA
Draugas L. Pruseika šiose 

dienose slampinėjo Clevelande 
Lietuvių pakampėse ir ko tai 
uostinėjo, greičiausia dolarių. 
Tas komunistas darbininkų iš
naudotojas ragina kitus darbi
ninkus važiuoti j Ispaniją ar
ba duoti pinigų Ispanijos rau
doniesiems ginti. Ko jis pats 
nevažiuoja į Ispaniją kariau
ti, ten gautų paęsti, jki jis tę- 
sėtų. Betgi jis renkami sau tik 
pinigus, o mulkius į Ispaniją 
siunčia.... Girdėjęs.

LANKĖSI CEDAR POINT
Moterų Atjautos Klubas nuo 

Corlett, surengė savo narėms 
išvažiavimą į Cedar Point, pa
simaudyti ir paviešėti. Iš klu
bo kasos visoms dalyvėms už- 
fundyta pietus ir vakarienė 
geriausiame ‘ Cedar Point 
taurante.

res-

Didelis Metinis 

PIKNIKAS 
Rengia Lietuvių Moterų 

Atjautos Klubas 
Rugp.-August 29 d. 

Neuros Farmoje 
N. Brunswick, Ohio 
Įžanga tik 29 ceptų. ► 

Duosis, gera dovano i-su įžan
gos tikietu. Muzika; užkan
džiai ir gėrimai. Visus užkvife- 
čiame atsilankyti ir linksniai 
praleisti dieną. Komisiją.

IŠVAŽIAVO LIETUVON
, Rugpjūčio 25 d. laivu ‘Queen 

Maiy” išplaukė Lietuvon pasi
viešėti Clevelandietė Veronika 
Apshaga (A'pšegaitė). Išvyko 
tik keletui savaičių, gryš atgal 
Spalių, pradžioje.

Laivakortę ir dokumentus 
išrūpino “Dirvos.” agentūra.

Jos giminės randasi žibaluo- 
se, Ukmergės apS. Kiek lai
kas leis žada plačiau pavažinė
ti po Lietuvą. , y, į X į;

ATSIIMKIT įSAVŲ DALĮ

I 
K

Kurie Lietuviai naihų savi- 
ninkai’įntaėjuSiį septynių: me
tų bėgių , esat mokėję kokias 
nors pabaudas už' nesumokėji- 
mą laiku taksų į. apskrities iž
dą, ,susjxąskit savo senas bi- 
las ir su jomis atsiimkit savo 
sumokėtas pabaudas kada ei
sit mokėt šio pusmečio taksus.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Pereitą sekmadienį antras 

šv. Jurgio parapijos piknikas 
pavyko vidutiniai gerai. Dėl 
vėsaus ir debesuoto oro buvo 
mažesnis negu pirmutinis, ta- 
tačiau kurie šiame piknike da
lyvavo turėjo gerą laiką.

Taipgi tą pat dieną A. Šim
kūno ukėje buvo TMD. 20-tos 
kuopos išvažiavimas. tfrie kuo
pos prisirašė trys nauji nariai.

• - /
LIETUVIŠKA DUONA

Pranas Kuncaitis, gerai pa
tyręs duonkepis, kepa ir pri
stato į namus ir parduotuves 
gerą skanią Lietuvišką ruginę 
duoną, ir bendrai viską kas tik 
iš kepyklos paeina. Visokia
me reikale kreipkitės į Praną 
Kuncaitį, jo kepyklos vardas 
yra New Deal Bakery. Ant
rašas telpa šiame “Dirvos” nu
meryje skelbime.

glIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN^

I LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA I

c

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininka.

4023 E. 141 STREET
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.

Š VISADA KLAUSKIT NEW DEAL DUONOS 
ffliiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiNiiiiiiiiin
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xvhich I grabbed 
just before he seated himself. Rack- 
ing my brain I am able to recall 
Severai affairs worth mentioning. 
So dear readers, here’s my report—

BIRTHDAY PARTY —
As the clirnax of his 22nd year 

of bachelorhood and the beginųing 
of his 23rd, Anthony Svets was 
given a surprise birthday party 
by his family. And believe you 
me, Tony’s one fellow who’s deserv- 
ing of an hffair likę that!

Well, being a neighbor, it was 
only polite of the Svets’ to invite 
yours truly. For their cordial in- 
vitation, which I gladly accepted, 
I paid special attention to the goings 
on among the guests and here’s 
what happened —

Leave jt to mischięvous Mary 
Sharkus to sorta more or less get 
things in full swing. I caught her 
tvarming up for the evening’s mer- 
ry-making with a glass in one hand 
and a bottle of good ole Gold Bond 
in the other, of course that didn’t 
do the trick, on account of because 
later I caught her mixing her own 
drink(s) in the kitchen where all 
the different brands were kept.

Vivacious, Victoria Citavičius, pop- 
ped in after late working hours and 
to her 
there. 
Vitonis 
divided 
did!

The Mary Svets of yesterday, 
the Miss Svets of today are 
Utterly different girls, let me 
you. No longer-iš she bashful 
quiet būt now humor, fun and gaity
take up her’ tifne.' Why did she 
keep her 'ffntelligent coversationat 
manner hiddėn?'' Oh, why ask that, 
as long ak'hhe’S revealed it.

Peter and'Adell Kaskavičius, cou- 
sins of the surprised Tony, were 
there and they really celebrated.

Johnny AhflHulis accepted his in- 
vitation even tho he could only 
come at 12:30. Working conditions 
kept him away the earlier part of 
the evening, Listening to music 
seeems to be John’s delight as I 
caught him with his ear to the ra
dio till the very lašt program. Not 
only does he love to listen to it 
būt enjoys dancing to its 
strains. From idle chattęr 
thentic sources, will come 
port that Johnny is one 
smoothest and most graceful of 
Lithuanian malė dancers.

While on the subject of parties 
and the Svets family, its just prop- 
er that I mention Vi'ė Svets’ party. 
Vic gavę his alluring, dark-eyed 
Roumanian giri a surprise birthday 

.party, and at the šame time, an- 
Inounced their engagement. Now, 
‘Miss Victoria Pope is sporting a 

that finger, 
Congratula-

It does one more than just plain 
g’ood to see the Youth’s Forum fil- 
led with out-of-town news again. 
My boss told me not to scare that 
Super Snooper away now that he’s 
back, ‘cause he’s hard to catch 
once he gets away. All that puz- 
zlcs me is where's the "Shadow”? 
Not that the articles by the “Dope” 
aren’t good — just wondering, that’s 
all.

Baseball kinda played a big part 
in the lives of many young Cleve
land fellows this summer. The 
Black Cat Grillers were on top be
fore the Choir boys came smashing 
hits all over the bąli grounds. Now 
as I see by the schedule, they too, 
have gone down on the list. The 
Old Timers are taking all honors 
now and here’s to the team that 
can beat ‘em! (Which they doubt).

Well, it’s been more than a plea
sure writing for all of you and 
here’s hoping, Labor Day will find 
you all whooping it up. Lithuan
ian Day in Youngstown on the 
fifth of September, see ya there.

KNOWSEY KNOOS

AMONGST OUR , 
LITHUANIANS

surprise an old friend was 
Yep, and if handsome Pete 
didn’t get all of Vic’s un- 
attention, I don’t know who

and 
two 
tell 
and

melodic 
or 

the 
of

au- 
re- 
the 
any

įbęąUtifūl dįamond on 
meaning she’s Vic’s. 
tions!
ON THE SIDE —

The second annual
Picnic was held Sunday, August 
22nd. It drew a sizeable crowd 
considering the weather conditions 
were cool and cloudy. It seemed 
that the Akroners enjoyed the cool 
ride to the picnic grounds as there 
were at least a dozen of them their. 
The Hollishes came, bringing along 
the new pride and joy and has that 
fel!ow grown! 
were there.
ed about something 
trouble if you ask me. 
Connie what brought him 
he said he was looking 
Youngstown Derin brothers 
‘Cause of 700 bucks. Man, I mean 
to tell ya, that’s pinigų!

St. George’s

The Kubilius boys 
Pete looked dissapoint- 

must be giri 
I asked 
out and 
for the 
— why?

v. , rengia
* L. R.-K. Moterų Sąjungos

36-ta kuopa

Sek. RUGSĖJO-SEPT. 12 
NAUJOS PARAP. DARŽE 
Pradžia nuo 2 vai. po pie
tų. rašome jaunų ir senų 
atsilankyti, visiems užtik
rinama geras laikas. Bus 
kortavimas su dovanomiš 
kiekvienam stalui. Visas 
pelnas parapijai.

Kviečia komisija.

ENGAGED

The preliminary stage of mar- 
riage was taken by Frank Jenul- 
son and Adele Slankas. Both par
ties have knosvn one another for 
quite some time, thereby the an- 
nouncement was more or less ex- 
pected.

v ▼ *

CHRISTENING
Sunday, September fifth will be 

a large day in the lives of the Lu
cas’ and Augusts’. It’s to be a day 
of celebration when Betty August, 
(formerly Lucas) and her husband 
Victor, of Dayton, Ohio, act the 
role of Godparents for Joseph Lu
cas, Jr., the six-week old son of 
Mr. and Mrs. Joseph Lucas of Cleve
land.

▼ » v

VISITORS AND VACATIONISTS
Pretty and intelligent Madalen 

Logan, from Scranton, Pa. is mak
ing an extęnded visit to Cleveland, 
yisiting friends and points of in- 
terest. Coal mining, the major and 
almost sole industry of Scranton is 
comparatively slack this and past 
years, therefore if Miss Logan can 
obtain employment here in Cleve
land she will become a permanent 
resident.

v* ▼ v

Visiting our fair city over the 
week-end was Mrs. Kudius and her 
son. They took the trip from Home
stead, Pa. by auto. Accompanying 
them was Miss Josephine Yurgelio- 
nis from Auroa, III. Since this visit 
was so brief they promise to return 
and see the Great Lakęs Exposition 
which they could not see this time.

▼ ▼ ▼

Here for a week already is Miss 
Connie Docis. Tiring of the peace- 
ful and only residencial town of 
New Eagle, Pa., Miss Docis decided 
to visit her relatives here, in Cleve
land. She plans to stay a week or 
so longer as the fairness of our 
city has won her over.

▼ ▼ ▼

Mr. John Rodzanskas of Bentley- 
ville, Pa. chose Cleveland for his 
vacation city this year. The Great 
Lakęs Exposition with all of its 
attractions, will be John’s delight 
when he visits as he’s planned. 
Mr. Rodzanskas will be generous

B Y
SUPER SNOOPER

Did you ever stop to think, or, 
in facį. has it even ever occurred 
to you that the month of Septem
ber should have been the month 
for the beginning of a new year? 
Doesn’t the fact that September is 
only a few days away make you 
feel as though you are soon to 
undergo some sort of a change, en- 
ter into a new period of time? The 
vacationing season will soon be at 
an end. Youngsters realize that it 
won’t be long now until they’U be 
back at their books studying their 
reading ‘riting and ‘rithmetic. Men 
and women that spend their lives 
earning their daily bread feel that 
the time has come to buckle down 
at the old grind again. Almost 
everyone begins to feel that the 
fun season is over, back to their 
daily, year in and year out routine, 
of work, of school, or what ever 
else it may be.

This year’s September is of par- 
ticular significance to three local 
lassies; Adeline Rokus, Helen Glin- 
sky, and Constance Gaske. It not 
only is the beginning of an unof- 
ficial new year for them būt also 
the beginning of a new period in 
life. Lašt June they graduated from 
high school; today they have decid
ed to start preparing for a career 
in the business world. All three 
have enrolled in one of the local 
business college?; taking up a course 
in Secretarial .įšcience.

In the field of sports a most sig- 
nificant change takes place too. 
Baseball and golf which reign su- 
preme during the summer months, 
slowly begin to give way to foot- 
ball and bowling. Along with this 
change many of the local lads be
gin to change their activities. An- 
thony Waller, one of Akron’s most 
ambitious bantam-weight football 
team coaches, has just started in 
training a group of neighborhood 
youngsters in what promises to be 
a first rate bantam weight team. 
You know, Tony has been coaching 
these light weight teams for the 
past three years, each year assembl- 
ing a group of boys who could hold 
their own against most any similar 
weight team in Akron. However, 
this years eleven is out to get some 
state-wide recognition, for the sche
dule already calls for a battle with 
the Wooster Harris Paints and the 
Cleveland News Skippies, two of 
the outstanding teams in the statė 
lašt year.

In the field of bowling Akron 
has its share of representatives al
so. Pete Yenicky, Frank Rokus, 
James Termanas, Charles Praspol, 
and Stanley Jenkins have already

organized a bowling team and en- 
tered it in one of the local leagues. 
These young gentlemen, who just 
lašt year took up the game of 
bowling, are an up and coming group 
of young Lithuanian keglers. Lašt 
year they finished fourth in the 
Inter-City league, a league com- 
posed of bowlers from Akron, Cuya
hoga Falls, and Barberton. I would 
not be at all surprised if this year 
they come out at the top of their 
league.

•
Even nature itself teeina to sense 

that a transitory period is at hand. 
The trees are gradually beginning 
to lose their color and the leaves 
will soon be falling off. The flow- 
ers that not so long ago were proud- 
ly blooming are slowly beginning 
to wither away. The sun is be
ginning to diminish in warmth and 
splendor. The days are getting 
much shorter, the nights longer. 
Yes, September may be just the 
ninth month būt to me it’s the un- 
official beginning of a new year.

YOUNGSTOWN, O.

to himself and vacation with us 
for two weeks

▼ ▼ ▼

Taking a tnp via auto to our 
neighboring statė, Pennsylvania, is 
Mrs. Joseph Šeštokas and her pret
ty blonde niece, Miss Bernice Čepu
lis. They will vacation until the 
holidays.

w ▼ ▼

Very pretty and blond, Elvira 
Beliauskas of Cambridge, Mass., 
is, according to what she says, 
having the time of her life, visit
ing points of interest in and about 
Cleveland. Elvira is staying and 
visiting at the home of Mrs. Anna 
Kažis, here in Cleveland.

People — I am giving you some 
dopey dope that was gathered at 
the S. L. A. Picnic.

What was Helen Lucas doing with 
her arms around the King of Swat? 
By the way, I wonder who got 
the break. Another query — by 
the way Helen who was that hand- 
some chap you were dancing with 
all evening? I hear tell that he 
comes from them thar hills in the 
town of Sharon, Pa., so watch your 
step and don’t overstep it, because 
I’m on the job now.

Dan Cupid has started to break 
up that old gang of mine and the 
first one to leave is Joe Yorkunas 
and a pretty lassie, Helen Wasncz. 
Here’s wishing Joe lota of luck 
when he mar kes that lašt mile this 
Saturday, Aug. 28th, and how I 
wish I could be in their myself.

I don’t likę one crack the Super- 
Snooper made about our King of 
Swat, lašt week. When I run ac- 
ross that guy, it will be too bad for 
a certain fair-haired gentlemen of 
Akron.

The boys in Youngstown are all 
anglihg for a golf match with Ak
ron or Cleveland this coming month 
if either of our neighbors are in, 
terested in making a little tourna- 
ment out of it, get in touth with 
Joe Derin, Youngstown, Ohio.

The šame man — who knows all, 
sęes all, and hears everythįng.

THE DOPE.

PARSIDUODA 
WINE TAVERN 

Lietuvių apgyventa vieta 
6601 Wade Park Avė. 
Gera Proga Lietuviui

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS

Lietuviškoje ukėje, pavienis, 
mokantis darbą. ' (35)

Kreipkitės “Dirvos” Adm.
ENdicott 4486

M. W. RUDŽIUS
Visiems Gerai žinomas 

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

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

1186 East 82nd Street

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

APLAN K Y KIT

PASAULIO GATVĖSE
(STREETS OF THE WORLD)

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

* ' ’ * t'
* ' ■ —

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

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.

; jgnmriiuniiiiiiTiiTiiinimimnninHrmurrtnr

Juozas Blaškevičius
TO niiiiiiniiimiHrrt.'


	1937 Rugpj.27 0001
	1937 Rugpj.27 0002
	1937 Rugpj.27 0003
	1937 Rugpj.27 0004
	1937 Rugpj.27 0005
	1937 Rugpj.27 0006
	1937 Rugpj.27 0007
	1937 Rugpj.27 0008

