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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKAI PADARĖ
20 BILIJONŲ DOL. 

NUOSTOLIŲ
Kalifornijos Universite

to dekanas Dr. Watkins 
sako kad streikai gal būt 
sudaro didžiausį ekonominį 
aikvojimą Amerikos gyve
nime.

Dr. Watkins yra pasižy
mėjęs savo tarpininkavi
mais Amerikos industrijos 
nesusipratimuose. Jo ap
skaičiavimu, streikai ir lo
kautai šioj šalyje nuo 1914 
metų padarę apie 20 bili
jonų dolarių nuostolių.

PER DARBO ŠVEN
TĘ ŽUVO 428 

ŽMONĖS

Per Darbo Dienos šven
tę, Rūgs. 5 ir 6, Suv. Vals
tijose nuo visokių nelaimių 
žuvo 428 asmenys. Iš jų 
302 žuvo automobilių ne
laimėse 44 valstijose. 55 
kiti prigėrė, 71 mirė nuo 
kitokių nelaimių.

ŠIŲ METŲ DERLIUS. 
Chicagos grudų ekspertai 
apskaičiavo kad šį rudenį 
S. V. ūkininkai surinks vi
sokių grudų- kviečių, kor- 
nų, rugių, avižų 4,813,000,- 
000 bušelių. Pernai gauta 
2,964,000,000 bušelių.

ISPANIJOJE

C. I. O. skelbia kad ne
užilgo pradės smarkų dar
bininkų organizavimo vajų 
pietinėse valstijose audimo 
industrijoje. Audimo dar
buose dirba apie 1,250,000 
vyrų ir moterų.

Tikisi kad be ilgo strei
ko tas nepasiseks.

Toliau, numatyta suor
ganizuoti apie 500,000 che
mikalų industrijos darbi
ninkų.

Darbo Dienos Kalbos
Rugsėjo 6 d., Darbo Die

ną, kalbėdamas Dalias mie
ste, Texas valstijoje, Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green kaltino 
CIO suardyme organizuo
tų darbininkų šeimos, už 
sėdėjimo streikus, kurie 
gali paruošti dirvą fašisti
nei diktatūrai, ir už prisi
ėmimą komunistų pagalbos 
ir jų kovos būdų.

John L. Lewis, CIO va
das, kalbėjo Pittsburghe, 
Pa... aiškindamas apie dar
bininkų didelius laimėji
mus, ir kaip darbininkai 
turi išvien kovoti ir dirbti 
tolimesniems laimėjimams.

Aiškino kad į plieno dar
bininkų uniją įsirašė apie 
500,000 darbininkų, ir pa
reiškė pagrąsinimą maža
jai plieno grupei už puti- 
mąsi prieš uniją ir atsisa
kymą pasirašyti sutartį.

Maistas busiąs pigesnis. 
Suv. Valstijų Agrikultūros 
sekretorius skelbia kad šį 
rudenį maistas pradės at
pigti, nes ūkininkai surin
ko labai gausų derlių.

Clevelande, sustreikavo 
Elwell-Parker Electric Co. 
dirbtuvės apie 450 darbi
ninkų. Streiką vadovauja 
CIO organizatorius.

Unija reikalauja 12c pa
kėlimo valandai.

Devyni žuvo. Pola, Ita
lija. — Ištikus sprogimui 
anglies kasykloje, devyni 
darbininkai užmušta.

Sukilėliai Laimi Dviem 
Frontais

Hendaye, Rūgs. 8. — Su
kilėlių eilės palengva trau
kia artyn Gijon miesto, ap
supdami jį. Jie jau priėjo 
apie 20 kilometrų nuo mie
ste, kuris randasi prie Bis- 
cay užlajos šiaurinėje Is
panijoje. Tai yra pasku
tinis žemės plotas kurį kai
riųjų vyriausybininkų ka
riuomenė dar laiko Ovideo 
provincijoje.

Po 13 dienų traukimosi, 
kairieji vienoje vietoje ga
vę progą užpuolė ant suki
lėlių nacionalistų kariuo
menės, ir tą dalį smarkiai 
apmušė: apie 500 sukilėlių 
vyrų išmušta ar sužeista. 
Tas atsitiko 45 kilometrai 
nuo Gijon rytuose.

Gen. Franco kariuomenė 
tačiau vis traukia pirmyn 
iš kito Gijon šono, kur ji 
randasi apie 20 kilometrų 
nuo to miesto.

Eina žinios kad Asturai, 
kurie daugiausia gina Gi
jon miestą, kalba apie pa
sidavimą sukilėliams.

¥ ¥ ¥

TAUTŲ SĄJUNGOS GENERALINIS SEKRETORIUS AVENOL IR LIETUVOS UŽSIENIO REI
KALŲ MINISTERIS ST. LOZORAITIS, PRIIMANT ŽYMŲ SVEČIĄ KAUNE.

Maskva Supyko ant Italijos

NUSIŽUDĖ UKRAI
NOS SOVIETŲ 
PREZIDENTAS

Maskva, Rūgs. 2. — N. 
Lubčenko, Ukrainos Soc. 
Sovietų Respublikos prezi
dentas, nusižudė, bijoda
mas patekti į šiaurias Sta
lino rankas. Jis buvo nu
žvelgtas “anti - sovietiška
me” veikime.

Tuo pat kartu praneša
ma kad sušaudyta 10 kitų 
“Trockistų”.

VĖL SUŠAUDĖ AŠ
TUONIS RUSUS

Maskva, Rūgs. 8. — Aš- 
tuoni komisarai Ukrainoje 
ir Azove sušaudyti, po at
radimo “kaltais” “ardyme” 
Sovietų ūkio programo.

Nušovė savo vyrą. Prai- 
rie du Chien, Wis. — Tūla 
Elzė Heisz, 37 metų, 12 vai
kų motina, nušovė savo 
vyrą, kuris jai buvo nenau
dėliu.

14 ŽUVO. Vokietijoje, 
tikintiems katalikams va
žiuojant traukiniu į stebu
klingą vietą, Rūgs. 5 d. už- 
mužta 14 žmonių trauki
niui nuvirtus nuo bėgių.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

PLAUKĖ 25 MAILES
Panama City, Fla.—Nu

skendus laivui, vienas iš 
jūreivių išplaukė apie 25 
mailes į kraštą pranešti 
apie nelaimę. Nuvykus pa
galba kelis vyrus išgelbė
jo, rado plukančius, prisi
laikančius už ko nors.

Kitame fronte, Zarago- 
za srityje, sukilėliai prasi
mušė sau kelią atgal į Bel- 
chite miestelį, kurį nese
nai kairieji su dideliais sa
vo nuostoliais paėmė.

Gatvėse prasidėjo smar
kus mušis ir kairieji pradė
jo iš Belchite trauktis.

Tą miestelį Belchite už
ėmę kelios dienos atgal, 
kairieji džiaugėsi taip lyg 
butų sumušę sukilėlius vi
soje Ispanijoje.

Kairiųjų krašto gynimo 
ministerija Valencijoj pri
pažino šiuos sukilėlių pasi
sekimus abiejuose frontuo
se.

¥ ¥ ¥

LAIVŲ MUŠIS
Algiers pakraščiais, Vi

duržemio juroje, Rūgs. 8 
d. prasidėjo naujas sukilė
lių karo laivų užpuolimas 
ant socialistų valdžios ke
lių likusių laivukų. Na
cionalistų karo laivai užvi
jo du kairiųjų laivus ant 
kranto.

Maskva, Rūgs, 8. — So
vietų kariuomenės organas 
šiandien paskelbė jog So
vietų vyriausybė panaudos 
visas savo pastangas “pri
versti Italijos jurų pira
tus atsiskaityti už jų dar
bus” juroje, jeigu taikos 
keliu nebus galima su Ita
lija susikalbėti.

* * ¥

Roma, Rūgs. 6. — Sovie
tų vyriausybė šiandien for
maliai apkaltino Italiją už 
paskandinimą dviejų So
vietų prekinių laivų vežu
sių Ispanijos kairiesiems 
reikmenis.

Tą įtarimą Italijos vy
riausybei įteikė Sovietų at
stovas Romoje. Rusija rei
kalauja atlyginimo nuosto
lių ir nubaudimo kaltinin
kų.

• Sakoma kad Italijos po
vandeniniai laivai veikia 
Viduržemio juroje, gelbė
dami Ispanijos sukilėliams.

Rusija grąsipa. nutrauki
mu diplomatinių ryšių su 
Italija.

¥ ¥ f

Londonas, Rūgs. 8. — 
Pereitą savaitę Viduržemio 
juroj nežinomas povande
ninis laivas užpuolė Angli
jos prekinį laivą plaukiantį 
į Egiptą. 'Laivas liko ne
nuskandintas.

Anglija, Rusija, Prancū
zija ir kitos šalys sumanė 
sušaukti dvylikos valsty
bių konferenciją Šveicari
joje, apkalbėjimui sulaiky
mo užpuldinėjimo vieni ki
tų laivų Ispanijos vandeny
se. Kitos šalys sutinka da
lyvauti konferencijoje, tik 
Italija ir Rusija viena ki
tos ten nenori matyti.

Italija, parodymui kad ji 
nėra joks “jurų piratas”, 
pareiškė dalyvaus toje kon
ferencijoje jeigu ten nebus 
įleista Sovietų atstovai.

Vokietija pataria atidėti

tą konferenciją po Rūgs. 
19, kada baigsis nazių kon
vencija Nurnburge.

Britanija ir Prancūzija 
pasiuntė po tris savo karo 
laivus į Viduržemio jurą, 
kur prasidėjo Ispanų kai
riųjų ir nacionalistų laivų 
mušis.

¥ ¥ ¥

Rusija pareiškė kad ir ji 
prisidės prie gynimo Vi
duržemio juros nuo “pira
tų”. Tais ‘juros plėšikais’ 
apšaukti Italijos laivai, ir 
spėjama kad jiems gelbsti 
Vokietijos laivai.

VOKIEČIAI VIS REI
KALAUJA ATGAL 

KOLONIJŲ

Mūšiai Kinijoje Smarkeja

Amerikos Veteranai Už- 
rubežinių Karų, savo kon
vencijoje, Buffalo, N. Y., 
pasiuntė Prez. Rooseveltui 
rezoliuciją pareiškiant kad 
veteranai nepakęs karo, ir 
reikalauja kad Amerika iš
trauktų savo kariuomenę 
iš Kinijos.

Rūgs. 9. — Japonai pra
dėjo smarkų atakavimą ke- 
letos Kinijos pajūrio mies
tų iš vandens ir iš oro.

¥ ¥ ¥

šanghai, Rūgs. 8. — Ja
ponų karo lėktuvai užpuo
lę subombardavo Kinų ke
leivinį traukinį, kuriuo va
žiavo keli šimtai pabėgėlių 
iš karo ruožto. Apie 300 
žmonių užmušta ir apie 400 
kitų sužeista.

Sakoma kad šimtas tūk
stančių Kinų kareivių, vei
kusių po komunistų vado
vybe giliau Kinijoje, pame
tę savo vadus stojo ginti 
savo šalį nuo Japonų.

Bombos pradėjo ant va
gonų kristi be jokio perser
gėjimo, Sungkiang stotyje, 
30 mailių nuo šanghajaus.

Mūšiai tarp Kinų ir Ja
ponų tęsiasi. Prie Peipin
go, šiaurėje, Kinai padarė 
Japonams didelių nuosto
lių staigiu Japonų eilių už- 
atakavimu.

Prie Šanghajaus, pasise
kimų turėjo Japonai, už
imdami trečiu kartu Kinų 
miestą Paoshan, 12 mailių 
į šiaurę nuo Šanghajaus.

Kinai deda pastangas ne
leisti Japonams išsodinti 
daugiau savo kareivių šio 
miesto mūšių srityse.

Kinai ir Japonai atsisa
ko daryti kokius apsaugos 
užtikrinimus kitų šalių pi
liečiams Šanghajuje.

Kinai pranešė kitų šalių 
laivams Šanghajaus srity
je laikytis toli nuo Japonų 
kariškų ir prekinių laivų, 
kuriuos Kinai stengiasi ap
šaudyti iš žemės ir iš oro.

Žuvo 500. Pranešimai iš 
Kinijos miesto Hongkong 
sako kad praeitos savaitės 
baisioje audroje žuvo apie 
500 kiniečių.

J A P ONIJOS kabinetas 
nubalsavo ir paskyrė karo 
vedimui prieš Kiniją 737 
milijonus dolarių.

Nurnburg, Vokietija. — 
Čia prasidėjo Nazių parti
jos suvažiavimas, kuriame 
atsilankęs Hitleris kalbėjo 
apie reikalingumą Vokieti
jai palaikyti tamprius ry
šius su Japonija ir Italija 
prieš “komunistų maišatie- 
nę” rytuose ir vakaruose.

Kitas nazių vadas, Wag- 
ner, savo proklamacijoje 
reikalavo grąžinimo Vokie
tijai per karą atimtų kolo
nijų- ,

Hitleris pasakojo kad 
šiuo laiku Vokietiją labiau
sia rūpina stoka maisto.

Prieš kelias dienas pir
miau buvo paskelbta Hit
lerio laiškas, kuriame jis 
pageidauja kad Suv. Val
stijos, Britanija ir Vokieti
ja užtikrinimui taikos ir 
saugojimui “baltųjų žmo
nių interesų”.

15 UŽMUŠTA. Palesti
nos Arabų ir Žydų riaušė
se, Haifa mieste užmušta 
15 žmonių, daugiausia Žy
dų.

New Yorke, Consolida- 
ted Edison Co. dirbtuvėje, 
sprogime vienas darbinin
kas užmušta, 16 kitų sužei
sta.

UŽSIMUŠĖ DU LAKŪNAI. 
Rugp. 21 d. atlikdami tam tik
rą uždavinį, Šiaulių įgulos ka
ro lakūnai, Ltn. Antanas Rim- 
butas ir jaun. pusk. Albinas 
Palskis nukrito su lėktuvu ne
toli Vaiguvos miestelio. Lėk
tuvas visiškai sudužo, abu la
kūnai užsimušė.

LIETUVOS Skautų brolijos 
užsienių skyrius išsiuntė apie 
60 laiškų visoms pasaulio skau
tų organizacijų vadovybėms, 
kurių skautai kviečiami atvyk
ti į ateinančių metų musų skau
tų tautinę stovyklą. Drauge 
su kvietimais išsiųstas ir di
delis skaičius musų skautų 
tautinės stovyklos propogan- 
dos reikalams gražiai išleisto 
Vokiečių, Anglų ir Prancūzų 
kalbomis prospekto.

LIETUVIAI PASIŽYMĖJO. 
Rugpjūčio 14 d. .Švedijos sos
tinėje Stockholme pasibaigė 
pasaulio šachmatų olympiada,
kurioje dalyvavo ir Lietuvos 
komanda. Lietuvos šachmati
ninkai puikiai pasirodė ir lai
mėjo septintą vietą. Dalyva
vo daugelio tautų atstovai, ku
rių daugelį Lietuviai nugalėjo.

GRYŽŲS Iš AMERIKOS la
kūnas J. Pyragius pasakė kad 
Lietuvos lakūnai visai rimtai 
yra kviečiami į Ameriką atvy
kti ir kitais metais. Tada jie 
galėtų atlikti eilę įvairių nau
jų numerių. Vykti ir kitais 
metais į Ameriką, jei tik bus 
visos reikiamos sąlygos, J. Py
ragius yra tvirtai pasiryžęs ir 
mano kartu su savim pasiimti 
ir didesnį būrį Lietuvos lakū
nų.

LENKŲ valdžios organai 
Vilniuje pranešė “Ryto” dr- 
jai kad bus uždarytos dvi tos 
draugijos Vilniaus srityje iš
laikomos Lietuviškos mokyk
los.

NETEKO KOJŲ. Kauno 
apskrities plytinėje betaisant 
molio minkomą mašiną, vienas 
darbininkas, Juozas Boska, 17 
d. Rugp. paslydo ir patekęs į 
mašinos krumplius prarado sa
vo abi kojas.

RUOŠIAMA visai Lietuvai 
medicinos pagalba. Vidaus rei
kalų ministeris pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pareiškė 
kad sveikatos-medicinos pagal
ba ir visuomeninė globa turi 
būti prieinama visiems kraš
to gyvęntojams. Dabar gydy
tojų vienur yra labai daug, o 
kitur visai nėra. Vid. Reik. 
Ministerija yra paskyrusi 30 
stipendijų gydytojams vykti į 
provinciją ir ten apsigyventi.

LINŲ pasėliai Lietuvoje šy
met yra padidėję 5 nuošimčiais. 
Kiek žymiau padidėję linų ra
jonuose Šiaulių, Biržų ir Kre
tingos apskrityse. Tik šiek- 
tiek sumažėję šakių, Utenos, 
Ukmergės ir Rokiškio apskr. 
Viso šymet linais apsėta 88,000 
ha (pernai 84,000 ha) žemės.

KAIP pašalins plytų badą. Di
dėjant Lietuvoje statybai pas
kutiniu laiku smarkiai jaučia
mas plytų trukumas ir kai ku
rių statybų dėl plytų trukumo 
negalima vykdyti. Dabar esan
čios plytinės gali pagaminti 
nedaugiau kaip 40,000,000 ply
tų per metus. Tuo tarpu me
tinis plytų pareikalavimas sie
kia net 400,000,000 plytų. To
dėl atitinkamuose sluoksniuose 
gyvai svarstomas klausimas 
steigti tokią plytinę, kuri ga
lėtų patenkinti rinkos reikala
vimus. Plytinės steigime ir 
jos ekploatavime dalyvautų val
džia, savivaldybės ir stambes
nės įmonės.

LIETUVOS MEDUS į užsie
nį. Šymet Lietuva turi gerą 
medaus derlių. Patenkinus sa
vo reikalavimus, dalį medaus 
galės eksportuoti užsienin. Lie
tuviško medaus pavyzdžiai pa
siųsti į Angliją, Belgiją, Suo
miją, ir Prancūziją. Medų už
sienin eksportuoti jau ruošiasi 
smulkiųjų ūkio šakų sąjunga 
“Sodyba” ir keli pirkliai.

ALYTUJE statomoje bažny
čioje tilps 3,000 žmonių. Pa
gal paskelbtą Alytaus R. K. 
bažnyčios projekto-plano kon
kursą, bažnyčia turės būti su
projektuota 3,000 žmonių, įs
kaitant į čia ir apie 500 sėdi
mų vietų. Be to, tame pačia
me pastate turės būti koplyčia 
100—150 žmonių. Po bažny
čia numatytas pusrūsis, kuria
me turės būti salė parapijos 
susirinkimams 300—400 žmo
nių, įvairus sandėliai bažnyčios 
reikmenims.

KIAUŠINIŲ iš Lietuvos iš
vežimas į užsienį šią vasarą 
žymiai padidėjo: paveizdan per 
savaitę Rugp. 2—8 “Pienocen
tras” išvežė 1,605,600 kiauši
nių, arba 306,000 kiaušinių 
daugiau negu savaitę pirm to.

Pernai tą pat savaitę buvo 
išvežta 1,299,600 kiaušinių.

ŠYMET per pirmą pusmetį 
Lietuva perlaidomis pinigų iš 
užsienių gavo 3,249,400 litų — 
iš tų 2,754,100 litų buvo iš Su
vienytų Valstijų.

Iš Lietuvos perlaidomis pi
nigų šymet per pirmą pusme
tį buvo išsiųsta 251,400 litų.
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PIVARUNAS ĮGYJA LIETU 
VIŲ KAMBARIUI VARGO 

MOKYKLĄ’'i

Į
Rašo P. Pivarunas.

Einant prie pabaigos Pitts
burgho Universiteto statybos 
ir tautinių kambarių jame 
įrengimo, Liepos 26 d. pasilei
dau kelionėn į vakarus su svar
biu reikalu. Pirmutinė stotis 
buvo Clevelande. čia sutikau 
vėl Lietuvos sportininkus ir 
Lietuvos svečius, gryžtančius 
nuo Chicagos į New Yorką.

Vakare nuėjau pamatyti lo
šimo krepšinio tarp Lietuvos 
ir Clevelando sportininkų. Po 
lošimo, pasikalbėjau su Lietu
vos svečiais, primindamas apie 
Lietuvių Kambarį, ir svečiai 
sutiko paremti. Vytautas Jak- 
ševičius-Alantas, “Liet. Aido” 
vyriausias redaktorius, aukavo 
$10; Seimo atstovas A. Gilvy
dis $20, V. Augustauskas $10.

Clevelando Lietuvių Moterų 
Ratelis žadėjo dar pasidarbuo
ti ir prisiųsti savo auką. Po
nai Karpiai pernakvydino ma
ne, pavaišino ir paleido link 
Detroito, kur kartu važiavom 
su J. J. Smailiu, Detroitiečiu, 
gryžtančiu namon.

Kada buvo sumanyta įgyti 
Petro Rimšos kurinį, “Vargo 
Mokykla”, Lietuvių Kambariui 
Pittsburgho Universitete, jos 
kaina buvo nemaža. Uolus tėvy
nainis kultūros mylėtojas J. J. 
Smailis pasiūlė tokį sumanymą: 
gauti dešimts gerų Lietuvių 
kurie sudėtų po šimtą dolarių, 
ir taip tą “Vargo Mokyklą” iš 
P. Rimšos nupirkti ir pado
vanoti Lietuvių Kambariui. Su
manytojas pasiūlė kad tų au
kotojų vardai butų pažymėti 
auksinėmis raidėmis prie to 
kurinio.

Tas sumanymas tapo įvykdy
tas. Nuvažiavus s į , Detroitą, 
tuoj gavau po šimtinę iš J. J. 
Smailio ir Dr. J. Jonikaičio.

Sutikau p. Smailienę ir Du- 
van-čiurlionytę, kurios pasi
ėmė knygeles Lietuvių Kamba
rio aukų rinkimui ir žadėjo pa
sidarbuoti. Pavaišinusios išlei
do mane.

Aplankiau Detroite gimines 
ir leidaus Chicagos linkui. Pa
keliu sustojau Sodus, Mich., 
pas J. J. Bačiuną, čia radau 
žymią viešnią 
tistę Marijoną 
prieš keliolika 
ma Chicagoje,
klausomybei tveriantis ir Lai
svės Varpą rengiant, daug pa
sitarnavo savo dainomis. Bu
vo malonu išgirsti kad artistė 
žada pakoncertuoti tarp Ame
rikiečių, ir butų vėl malonu ją 
ir Pittsburghe girdėti dainuo
jant.

taigi, turi 
apie Lietu- 
yra baigia- 
ir kas dar 
prie progos

Vaišino keliauninką ir pini
gų davė. Manau sau, musų 
kultūriški reikalai auka. ,

Apsilankau pas “Margutį”, 
komp. A. Vanagaitis sako: 
“Reikės kelias ‘vištas’ pagauti 
Lietuvių Kambariui”. Pats jis 
prisidėjęs if dar žadėjo duoti. 
Argi nemalonu? Sako, “Mar
gučio” radio valanda yra pa
švęsta Lietuviams 
padaryti pranešimą 
vių Kambarį, kad 
mos aukos rinkti, 
neaukavo gal norės
aukauti. Pasinaudodamas pro
ga pakviečiau radio klausyto
jus prisidėti prie to musų kul
tūrinio paminklo.

Aplankiau “Sandaros” re
dakciją, p. Vaidyla pagelbėjo 
daugiau aukotojų surasti. Nu
važiavau pas p-lę Marijoną 
Brenaitę, pažadėjo aplankyti 
Pittsburghą ir paaukauti Lie
tuvių Kambariui.

Apgailėtina kad neturėjau 
daugiau laiko, reikėjo gryžti 
atgal į Pittsburghą ir rūpintis 
savo bizniu.

Parvažiavęs namon, dar pa
simačiau su p-le Agota Sutkai- 
tyte, Politania banko kasinin
ke, ir ji prisidėjo su savo šim
tine

Likau labai linksmas ir pa
tenkintas gaudamas tokią pa
ramą nuo musų brolių ir sese
rų Lietuvių.

Paskutinis Pasiruošimas 
S. V. Konstitucijos 

Minėjimui
dar-

iš Lietuvos, ar- 
Rakauskaitę. Ji 
metų, gyvenda- 
Lietuvos nepri-

'Pittsburgho Lietuviai 
buojasi iškilmingai dalyvauti 
demonstracijoje kuri rengiama 
S. Valstijų Konstitucijos 150 
metų sukaktuvių dieną, Rugsė
jo 17.

Kurie vietos Lietuviai nori 
prisidėti i demonstraciją pa- 
sistengkit pribūti į susirinki
mą šį šeštadienį, Rūgs. 11 d., 
L. P. Klubo salėje, ant Jane 
St., aptarimui visų smulkme
nų.

Tą pačią dieną turėsim pa
sitarimą kaslink miesto 
ninku nominacijų.

¥ ¥ ¥

valdi-

S,AURA.S™A1A1 CHICAGO, ILL

KAN-

pas 
ne- 
už- 
de-

kviečia jis 
Nesuprantu 

Be!
ir li-

stogo
ran-

Dr. Kiela, p. Mickevi-

Chicagoje Vėl Prisidėjo
Nuvažiavau pas savo brolį 

Domininką Chicagoje, tuojau 
pietus, ir šimtinė ‘‘Vargo Mo
kyklai” įgyti. Apsilankau 
p. Norvydą, sako, brolau, 
turiu tuo tarpu pinigų, bet 
prašė ateiti tą pat vakarą
vintą valandą. Manau sau: 
kas ten naktį bus? Geras žmo
gus kviečia, reikia eiti.

Nueinu vakare, 
mane ant stogo.

■ kas Norvydui pasidarė, 
vistiek klausau namiškio 
pu į viršų.

Išėjus oran, žiuriu ant
■ įtaisytas puikus daržas,

du daug pažystamų. Seimo at-
■ stovai Gilvydis ir Kviklys, 

Lietuvos Konsulas P. Daužvar- 
dis su žmona, Dr. Vezelis su 
žmona,
čiai, p. D. Pivaronai, p. Juška 
ir daug kitų, vis su žmonomis, 
aš tiktai vienas.

Pakvietė svečius prie stalo, 
* pradėjo vaišinti, ir tada p. Nor

vydas davė savo šimtinę “Var
go Mokyklai”. Aš tada, pasi
drąsinęs, paklausiau kas dar 

; neaukavo Lietuvių Kambariui. 
’ Tuojau Lietuvos svečias M. 

Kviklys patiekė $15, Dr. Kiela 
$5, ir kiti pasižadėjo paaukau
ti vėliau.

LIETUVIŲ REMIAMI 
DIDATAI

Pittsburgho Lietuviai 
to renit išiuos kandidatus:

Mayoru — Scully;
Councilmenais

Thomas J. Gallagher, 
Fred Weir, 
Walter Demmler, 
James O’Toole, 
A. L. Wolk.

Ccroner — P. J. Henney, 
Sheriff — John Heinz,

Teisėjais į Common 
Teismą —

Henry Ellenbogen, 
John J. Kennedy, 
A. Marshal! Thompson, 
Frank Zappola.

¥ ¥ ¥

numa-

Pleas

PASKUTINIS PIKNIKAS

Jurgio parapija rengia 
vasaros pikniką 
Rugsėjo 12 d., 
Grove. Lietu- 

dalyvauti.
J. Kuizinas.

Labai apgailėtina, kad dalis 
išeivijos Lietuvių dar gyvena 
tik srioviniais kitų erzinimais ir 
kiršinimais, ir bendro, visuo
meniško veikimo trukdymais. 
Išeivijoj dar nebuvo tokio at
sitikimo, kad pradėtas visuo
meniškas darbas nebūtų buvęs 
saujalės siauraregių išdarkytas 
ir apipurvintas. Taip buvo 
seniau, .taip yra ir dabar. Tik 
reikia kad kas pradėtų visuo- 
meniškai-tautišką darbą, o tuo
jau siauraregiai - fanatikai iš
šoks viską purvinti, su dum
blais maišyti ir atskirus žmo
nes melagingai šmeižti, ne
turėdami tam net silpniausio 
pamato.

1935 m. Chicagoj susidarė 
Amerikos Lietuvių Sporto Ko
mitetas, kuris permatydamas 
išeivijos Lietuvių jaunosios 
kartos ištautėjimą, pradėjo tai 
ydai jieškoti vaistų. Po dau
gelio svarstymų ir pasitarimų, 
tas Komitetas priėjo prie išva
dos, kad Amerikos Lietuvių 
jaunuomenę reikalinga supažin
dinti su Lietuva ir jos jaunuo
mene, nes Lietuvos ir Ameri
kos jaunuoliams susidraugavus, 
susikurtų pas juos Lietuvybės 
sentimentas. Komitetas priė
jęs tokio supratimo, pasiuntė 
būrelį Amerikiečių jaunuolių į 
Lietuvą; tie susipažino su Lie
tuvos jaunimu ir pačia Lietu
va, ir Amerikon gryžo dvasio
jo stipresniais ir artimesniais 
pačiai Lietuvai ir Lietuvių tau
tai. Bet to buvo permažai. Ko
mitetas sumanė surengti A- 
merikoje Lietuvių sporto šven
tę ir į ją pakviesti Lietuvos 
jaunuolių sportininkų būrį, kad 
Lietuvos jaunuoliai pažintų A- 
merikiečių gyvenimą ir susti
printų 1935 m. pradėtus drau
giškumo ryšius, kuriems pra
džią davė Amerikiečiai nuvy
kę Lietuvon. Komiteto pak
vietimas Lietuvoj tapė širdin
gai priimtas, ir buris Lietuvos 
sportininkų ėmė rengtis kelio
nei j Ameriką.

Komitetui pradėjus rengti 
sporto šventę, pasirodė, kad iš
kilmės turės įvykti labai dide
lės, daug didesnės negu nuo- 
kart apie tai buvo galima ma
nyti, nes sujudus įvairioms 
Lietuvių kolionijoms, radosi 
reikalas iškilmių programą iš
plėsti ant daug didesnės skalės 
negu tai nuokart buvo užsibrėž
ta. Ir kadangi numatyta, kad 
iškilmėse dalyvaus daug tūk
stančių Lietuvių, tad kilo su
manymas, jog butų labai gra
žu jei taip didelėse iškilmėse 
dalyvaujant skaitlingoms Lie
tuvių minioms, dalyvautų kas 
nors ir iš Lietuvos žymiųjų 
žmonių bei 'valdžios atstovų. Tą 
sumanymą ilgai svarsčius, pa- 
galiaus Direktorių susirinki
mas nutarė paprašyti Lietuvos 
Seimo, kad atsiųstų vieną-kitą 
žmogų iš Seimo atstovų, kurie 
kaipo svečiai galėtų iškilmėms 
priduoti daugiau reikšmės. Lie
tuvos Seimas gavęs Komiteto 
prašymą,
pagaliaus nutarė Amerikon pa
siųsti du Seimo nariu, ir pra
nešė, kad jie atvyks tiktai kai
po svečiai, su tikslu patyrinėti 
išeivijos Lietuvių gyvenimą, ir 
kur bus tinkama proga, papa
sakoti apie Lietuvos kultūriš
ką ir ekonomišką pažangą.

Viskas buvo ramu ir Ameri
kos Lietuviai kooperuodami su 
Amerikos Lietuvių Sporto Ko
mitetu visomis išgalėmis ruo
šėsi sporto šventei ir Lietuvos 
svečių priėmimui. Ir rodėsi, 
kad visas tas darbas duosis už
baigti ramiai ir pasekmingai, 
nes tokiam nekaltam tikslui ne
simatė jokių kliūčių. Tačiaus 
kada dabar viskas jau eina 
prie užbaigos, nei iš šio, nei iš 
to, kaikuriuose laikraščiuose ir 
net specialiai atspaustuose la
peliuose pasirodė nešvari agi
tacija, šaukianti Lietuvius boi
kotuoti atvyksiančius iš Lietu
vos svečius. Tiems svečiams 
primetinėta politikavimas ir 
partiviškumas, buk jife čia at-

tik siauraregy- 
fanatizmo padilginti, 
nors apipurvinti, kad 
bjaurinti, šitie siau- 
ir komunizmo fanati-

vyks su kokia tai partijos agi
tacija...

šitą boikotą skelbė siaura
regiai, Lietuvybės neprieteliai, 
kurie Lietuvą niekad nerėmė 
ir gero jai niekad nelinkėjo — 
tai Lietuviški komunistai. Jie 
šitą boikotą skelbė visai be 
jokio reikalo, 
stės ir 
kad ką 
ką nors 
raregiai
kai visada serga pagieža ir 
kerštu prieš Lietuvą ir Lie
tuvybę, ir stengiasi keršyti, 
patys nežinodami už ką.

Lietuvos Seimo nariai atvyko 
neturėdami jokio politiško tik
slo, tik kaipo kviesti svečiai. 
Jiem, kaipo valstybės vyram 
negalėjo nebūti svarbu patirti 
išeivijos Lietuvių ekonomišką 
ir tautišką gyvenimą. Seimas 
tam reikalui parinko rimtus ir 
sugabius savo narius, kurie 
mokėjo orientuotis savo kelio
nės ir misijos reikalu, ir todėl 
niekas neprivalėjo sirgti poli
tiška baime. O kurie tuo sirgo, 
tie klydo patys ir mėgino su
klaidinti kitus.

Jiems boikoto skelbimas tai 
išsišokimas tokių siauraregių, 
kurie negali ramiai 
kaip kas veikia 
suomenišką darbą 
naudai ir garbei, 
mas tokių žmonių 
iškęsti nekiršinę 
prisidengdami “i 
skraiste.

Tačiaus Lietuvių visuomenė 
jų apvilta daugel kartų, pri
valo bent kartą pažinti vilkus 
avių kailiuose, ir nesiduoti 
daugiau jiems suvedžioti.

J. V. Simonaitis.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

ilgai jį svarstė, ir

šv.
paskutinį šios 
šį sekmadienį, 
Airport Picnic 
viai kviečiami

ŽAIBAS NUTRENKĖ KETU
RIS GOLFISTUS

Pittsburghe, Rugsėjo 
žaibas nutrenkė golfo 
lošusius du pažymius šio 
to gyventojus, Lewis
jr., ir A. R. Little, ir du jau
nus vaikinus, kurie jiem ne
šiojo golfo lazdas. Trys kiti 
vyrai sužeisti.

4 d., 
lauke 
mies- 

Hicks

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas 
platinkit ją tarp savo draugų.

dienos 
spėria
is Lie- 
niekas 
skristi 
Lietu- 
Klubo

Aviacijos Diena Rugsė
jo 12, Lansinge

Lietuvių tarpe plintanti or- 
laivininkystė apsireiškia ren
gime Aviacijos Dienos, kuri 
įvyks šį sekmadienį, Rugsėjo 
12 d., Ford Lansing Airporte. 
Šiuo atveju aviacijos 
rengimui nebuvo jokios 
lės priežasties — niekas 
tuvos neatvažiavo ir 
šiuo tarpu nesirengia 
į Lietuvą. Tačiau šis 
vių Nacionalinio Aero
rengimas aviacijos dienos įro
do Lietuvių didelį palinkimą 
prie orlaivininkystės, taigi tas 
klubas nori parodyti Lietu
viams ką Lietuvių jaunimas 
pramoko orlaivininkystėje.

Ateityje yra mintis daryti 
tolimus skridimus, kurių tiks
las pasiekti Kauną. Tas bus 
tik kaipo vienas iš didžių šio 
klubo siekinių.

Lietuviai iš plačių Chicagos 
apielinkių kviečiami atsilanky
ti Ford Lansing Airporte, pa
matyti šią orinę pramogą.

Kviečia Komisija.

žiūrėti 
grynai vi- 
savo tautos 
Tai išsišoki- 
kurie negali 
ir nekurstę, 

demokratijos”

MONTREAL
KANADA

LIETUVOS FILMOS
Pas mus šiose dienose 

kosi Juozas Januškevičius Jr. 
su naujomis Lietuvos filmo- 
mis, kurias parsivežė pereitą 
rudenį iš Lietuvos.

Rodymas bus Lietuvių Vy
tauto Klube, 2159 St. Catheri- 
ne St., East., tris dienas: Rug
sėjo 10, 11 ir 12 d. Pirmą va
karą pradžia 7:30 vak. šešta
dienį, Rugsėjo 11 d., bus šokiai 
Vytauto salėje. ' Inėjimas su
augusiems 30c. Kor.

lan-

PHILADELPHIA, PA.
LIETUVIS KANDIDATUO

JA Į TEISĖJUS
Rugsėjo 14 d., įvyksta pas 

mus nominacijų balsavimai į 
valdiškas vietas. Demokratų 
partijos sąraše, Teisėju į Com
mon Pleas Court (Teismą) 3, 
pirmoje vietoje matome vardą 
musų gerai pažystamo Lietu
vio Advokato, M. M. šliko.

Philadelphijoje ir apielinkė- 
je Adv. M. M. šlikas yra labai 
gerai žinomas, nes sėkmingai 
advokatauja per virš 29 metų. 
Todėl šio miesto ir apskrities 
gyventojai Lietuviai būtinai 
privalo balsuoti už savo tau
tietį M. M. Šliką. Parodykim 
balsuojančių Lietuvių skaičių, 
tuomet ir svetimtaučiai mus 
gerbs.

Atsilankius Lietuvių delega
cijai pas Adv. M. M. šliką pa
sitarti, jis maloniai visus pri
ėmė, ir pasižadėjo, jeigu bus 
išrinktas teisėju, stengtis iš
gauti šio miesto Lietuviams 
daugiau privilegijų, ir valdiš
kų darbų, kaip kad čia turi 
Airiai, Žydai, Italai ir kitų di
desnių tautų piliečiai.

Todėl Lietuviai Demokratai 
ne tik patys balsuokit Rugsė
jo 14 dieną, bet ir kitiems pa
tarkit balsuoti už musų žmo
gų, Adv. M. M. Šliką. Lietu
viai už Lietuvį! Pr. Pūkas.

SURIO GAMYBA Ameriko
je didėja. Šiais laikais sūrio 
Suv. Valstijose pagaminama 
po 620,956,000 svarų metuose.

Chicagos Sandariečių 
Piknikas

Chicagos Sandariečiai rengia 
didelį paskutinį šios vasaros 
pikniką sekmadienį, Rugsėjo 
19 d., buv. Miliausko darže.

Piknike bus gausus progra
mas dainų, kontestų ir tt.

DAYTON, OHIO
“ROJAUS” NĖRA

Rusijoje nėra rojaus papra
stiems darbininkams, apie ką 
Amerikoje Lietuviški burliokai 
komunistai šūkauja, mulkinda
mi Lietuvius darbininkus ir 
rinkdami iš jų dolarius. Jie 

. sako nori tokį “rojų” įsteigti 
Lietuvoje ir net visame pasau
lyje. Bet visi kas tik apsi
lanko Rusijoje pamato koks 
ten “rojus” darbo žmoneliams.

Dabar gryžęs iš Rusijos vie
nas laikraštininkas, “bayton 
Daily News” atstovas, Gordon 
Bennett, aprašo visai kitaip ką 
jis savo akim matė.

Nenuostabu kad musų dar
bininkų mulkintojai Bimbos, 
Pruseikos, Andriuliai ir kiti 
patys nevažiuoja į tą “rojų”. 
Jie ten negalėtų dykai gyven
ti ir kitus mulkinti, o dirbti 
ir vargti su kitais Rusijos 
darbininkais jie nenori.

Jeigu kuris jų sumulkiųtas 
Lietuvis i 
“rojų” tai 
atgal.

Bennett 
areštuotas 
man tik už tai kad bandė nu
fotografuoti nekuriuos vaizdus 
iš Rusijos žmonių tikro gyve
nimo. Tie paveikslai niekam 
nekenksmingi ir Rusijai nepa
vojingi, bet sovietų komisarai 
nenori kad kas išvežtų tikrus 
vaizdus iš 
bo žmonių

Sovietų 
cenzūruoja 
šabams išsivežti jokių paveiks
lų kurie atvaizduoja tikrą so
vietų “rojaus” veidą.

Bennett taip kaip ir kiti A- 
merikos laikraščių korespon
dentai apsilankę Rusijoje pa
sakoja apie prastą darbininkų 
uždarbį, apie baisiai aukštas 
kainas visokių reikmenų.

Viskas ką didelio galima ma
tyti tai stipriai paruoštą ka
rišką mašiną, bet ir kareiviai, 
sako jis, nepasižymi švarumu 
ir išlavinimu kaip matyti kito
se Europos šalyse. “D.” Rep.

ir nuvažiuoja 
i bėga greitai

buvo šešis 
ir uždarytas

į tą 
iš ten

kartus 
kalėj i-

Rusijos prastų dar- 
gyvenimo.
komisarai griežtai 
ir neleidžia svetim-

TELEFONŲ pereitą metą 
visame pasaulyje buvo 36,062,- 
682. Iš tų daugiau negu pusė, 
17,423,871, buvo naudojama 
Suvienytose Valstijose.

REVELTA Vincas, 32 m. am
žiaus, mirė Clevelande Rug
pjūčio 30 d. Buvo 
koje gimęs.

VOKIETAITIS V., apie 
mirė Rugsėjo 3 d., 
lyn, N. Y., pasikardamas sa
vo namuose.

PIKTUŽIS Juzė, mirė Rugp. 
10, Rodondo Beach, Calif. 
Kūnas parvežtas palaidoji
mui į Chicagą.

KOJALIENĖ Marijona (Jur- 
kaitė), mirė St. Anna, Cal., 
sulaukus pusės amžiaus. Ra
seinių ap., Kelmės miesto.

B1KNEVIČIUS Stasys, pusam- 
amžis, mirė Rugp. 14, Chi
cagoje Šiaulių ap., Varnių 
par. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

PAGOJUS Petras, 67 metų, 
mirė Rugp. 16, So. Boston, 
Mass. Telšių par. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

MIKUŽIS Pranas, pusamžis, 
mirė Rugp. 18, Chicagoje. 
Kėdainių ap., Rietavo 
Amerikoje išgyveno 29 
tus.

VAIŠVILAS Dominikas, 
amžis, mirė Rugp. 17, 
cagoje. Amerikoje išgyve
no 30 metų.

ADOMAITIS Martinas, 59 me
tų, mirė Rugp. 18, Chicago
je. Paėjo iš Žagarės mies
to. Amerikoje išgyveno 24 
metus.

KRIKŠIUNAS Juozas, mirė 8 
Rugp., Nanticoke, Pa.

VINČIAUSKAS Andrius, 
j Rugpjūčio mėn., Black 

nut, Pa.
SINKEVIČIUS Antanas, 

amžiaus, mirė Rugp. 
Swoyersville, Pa.

ANDRIKONIS Justinas, 
amžiaus mirė Rugp.
Chicagoje. Paėjo iš Utenos 
miesto.

LAVONAS Simas,
Liepos 31, 
Amerikoje 
tus.

ADOMAITIS
tų, mirė Rugp. 18, Chicago
je. Žagarės miesto.

KOLBUS Olga, 12 metų, mirė 
Rugp. 18, Chicagoje. 
Indiana Harbor, Ind.

ANDRIUNAS Justinas, 
amžiaus, mirė Rugp. 
Chicagoje. 
ties, Anykščių par. 
koje išgyveno 28 metus.

BALČIUS Andrius, 27 metų, 
mirė Shenandoah, Pa.

URBONAS Jonas, 40 metų, mi
rė Rugp. 23, Chicagoje. Pa
nevėžio ap., Subačiaus par., 
Mitašiunų k. Amerikoj iš
gyveno 24 metus.

GUDINĄS Juozas, mirė Rug
pjūčio 8 d., Detroit, Mich.

TREČIOKAITĖ Ona, 20 metų, 
mirė Rugp. 22, So. Boston, 
Mass.

CERNAUSKAITĖ Jieva, nusi- 
sinuodijo Rugp. 22, Toron
to, Ont., Kanadoj.

KASMAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Rugp. 
goję. Tauragės 
nenų par., Kažių 
koje išgyveno 30

KOLBAS Dorothy, 22 metų, ir 
Matas Marion, 23 metų, su
degė Chicagoje, užsidegus 
namui, Rugp. 25 d.

Ameri-

45 m., 
Brook-

MAKAREVIČIUTĖ Mikalina,
59 metų, mirė Rugp. 23 d. 
Akron, Ohio.

VAIKENAS Andrius, pusam
žis, mirė Rugp. 25, Chicago
je. Dūkštų par., Pažimiškių 
k. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

PETRAUSKIENĖ Monika (Se- 
rusaitė), 46 metų, mirė 25 
Rugpj., Chicagoje. Baisoga
los par., Paberžių k. Ame-

Rugp., Gilberton, Pa.

rikoje išgyveno 24 metus
KUČINSKAS Vladas, mirė 23

Rugp., Shenandoah, Pa.
SENAVAITIS Jonas, mirė 23

Rugp., Shenandoah, Pa.
KLIMAVIČIENĖ V., mirė 23

DETROIT,MICH

par. 
me-

pus- 
Chi-

mirė 
Wal-

32
11

50
15

m.
d.,

m.
d..

palaidotas 
Rochester, N. Y. 
išgyveno 46 me-

Martinas, 50 me-

Gimus

pusės
15 d.,

Utenos apskri-
Ameri-

24, Chica- 
ap., Kalti- 
k. Ameri- 
metų.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaista 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS ČO. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

VYSKUPAS Albers paskir
tas į naują Lansingo diocezi- 
ją. Rugpjūčio 4 d. įvyko Vys
kupo Joseph Albers ingresas 
Šv. Marijos katedron Lansing, 
Mich. Ceremonijose pirminin
kavo Arkiv. Edward Mooney.

Mirus Detroito diocezijos 
Vyskupui M. Gallagher, Vysk. 
Mooney paskirtas arkivysku
pu Detroito arkidiocezijoje.

RUGP. 16-17, Detroite atsi
buvo Amerikos Legiono mote
rų skyriaus valstijinė konven
cija. Ta proga atsibuvo mies
te didelis moterų paradas.

Vietos veikėja Ona Aksomai- 
tienė dalyvavo nuo Lietuvių.

RUGSĖJO 3 prasidėjo ir tę
sis iki Rūgs. 12, Detroite Mi
chigan Valstijos Paroda (Statė 
Fair).

MIRĖ, 
rė Juozas 
Rugpjūčio 
kapinėse;
Lietuvių šv. Antano bažnyčio
je. Velionis buvo viduramžis. 
Paliko žmona ir du sunai. Jis 
buvo senas Detroito gyvento
jas. Detroito žiedas.

, X ——----
Pasikorė Lietuvis

BROOKLYN, N. Y. — Rug
sėjo 3 dieną, apie pietus, nu
sipirkęs virvę savo namuose 
pasikorė V. Vokietaitis, apie 
45 metų amžiaus, gyvenęs po 
antrašu 234 Rodney St. 
mo prižiūrėtojas rado 
sustingusį apie 3 vai. 
tų. Paliko žmona ir 
kai. Šeima tuo laiku 
namie. Sakoma jis buvo ne
pilno proto. —V.

Rugpjūčio 8 d. mi- 
Gudinas; palaidotas 
12 d., šv. Kryžiaus 
pamaldos atsibuvo

Na- 
jau 
pie- 
vai-

Ji
po 
du
nebuvo

KALIFORNIJOJE apie dvy
likta dalis visos tos valstijos 
ploto yra nudegus tai miškų, 
praėjusių 12 metų bėgyje.

KELIONE I LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New Yorko 
KUNGSHOLM _____ Rūgs.
DROTTNINGHOLM Rūgs. 
GRIPSHOLM_______ Rūgs.
KUNGSHOLM ___  Spalių
Sutaupysit pinigų pirkdami 

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

Svvedish American Line
G3G Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. City 
Chicago. III. 181 N. Michigan Av.
Bostpn, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

....... m m š»iit>
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BROLIAI MOTUZAI PAS 
JACK SHARKEY

(Tęsinys iš pereito nr.)
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APIE DIDŽIŲJŲ EŽERŲ 
EKSPOZICIJĄ

Didžiųjų Ežerų Ekspozi
cija arba Paroda surengta 
pereitą metą, paminėjimui 
šimto metų sukaktuvių kai 
Klyvlandas tapo inkorpo
ruotas miesto teisėmis.

Šią vasarą Ekspozicija 
pakartota, ir dar pratęsta 
iki Rugsėjo 26 dienos, tai
gi vėlyvi Tamošiai dar tu
ri progos Parodą aplanky
ti ir gauti supratimą kas 
ta paroda buvo ir kas joje 
buvo. Daugiausia pavėluo
ja ir lieka svarbių dalykų 
nematę vietiniai. Taigi iš 
šios aukštybės primenu vi
siems vietiniams: nueikit 
pamatyti Didžiųjų Ežerų 
Parodą, kurios Įrengimui 
išdėta 25 milijonai dolarių 
ir kuri pavertė paežerį ties 
vidurmiesčiu, per apie my
lią ilgio, į gražią, spalvin
gą, įdomią ir pamokinan
čią žaislavietę.

Visame Ekspozicijos plo
te yra apie 15 mylių gatvių 
ir ji užima 150 akrų plotą. 
Milžiniški pastatai, žėrin
čiai nušviesti namai, ku
riuose išstatyta daug įvai
riu įdomybių pamatymui; 
išdėta, visokių prekių ir iš
dirbinių. Kitur tiesiog pa
rodoma kaip kas daroma. 
Įrengta visokių valgyklų, 
užkandinių, vaidinimo teat
rų, žaislaviečių, šposinyčių 
ir pasipinigavimo skylių.

Dienos metu Paroda žė
ri savo spalvomis saulėje, o 
naktį įvairių spalvų šviesos 
padaro vaizdus žavėtinus, 
lyg pasakiškus.

Veik visą mylią kelio rei
kia praeiti iki nueini nuo 
didžiųjų vartų, prie Lake- 
side avenue, tarp miesto 
rotušės ir apskrities teismo 
namo, iki Pasaulio Gatvių.

Ten ineiti taip pat reikia 
užsimokėti, bet kartą iš
ėjęs, nori ten būti visą die
ną, arba visą naktį.

‘Pasaulio Gatvės’ yra tai 
lyg dalis kokio Europos 
miesto atkelta ir pastatyta 
Klyvlande. Ten namai iš
statyti įvairių tautų namų 
pavyzdžiais. Ten rasi vi
sokių tautų vėliavų, dauge
lio tautų prekių, jų valgyk
las, gėryklas, ir girdėsi jų 
dainas ir muziką.

Tų tautų žmonės, kurių 
ten yra įrengta namai, su
sirenka ten praleisti vaka
rus. Jie ten geria, dainuo
ja, šoka, ūžia — linksmi 
kaip savo gimtiniam kraš
te, nes ta vieta ir daryta 
kad žmogus jaustųsi lyg į 
savo šalį parvažiavęs.

Pačiame viduryje tame 
mieste yra apvali aikštė, su 
namais apstatytais aplin
kui. Viduryje aikštės iš
rengta didelė platforma, 
ant kurios atsibuna tauti
niai programai ir šiaip vo
devilio aktai žmonių palin-

ksminimui.
Visame tame mieste 

apie 200 replikų Europiškų 
ir kitų kontihentų namų, ir 
vienas namas yra Lietuviš
kas. Ten yra Lietuviška 
užeiga. Joje darbuojasi J. 
Blaškevičius ir Ona Kar- 
pienė.

Apie 30 tautų ten turi 
savo valgyklas, gėryklas ir 
įvairių prekių parduotuves. 
Kiek pasaulio gali pažinti 
tik ten pasivaikščiojęs!

Nekuriu tautų namai ten 
Įrengti pavyzdžiais paimtų 
tam tikrų jų namų tūluose 
žinomuose miestuose Euro
poje.

Lietuvių atsilanko labai 
mažai, bet kurie atsilanko, 
užėję į tų Lietuvišką vietą 
praleidžia valandas. Jiems 
kaip tai malonu kad ir Lie
tuvių tauta ten atstovauja
ma. Išeina pasivaikščiot, 
apsuka, apžiūri kitas vie
tas, ir vėl sugryžta ir atsi
sėda Lietuviškoje. Joje tu
ri gert ir valgyt.

Iš kitų miestų Lietuviai 
atvažiuoja ir lankosi dau
giau negu vietiniai. Yra 
vietinių kurie Parodoje ir 
“Pasaulio Gatvėse” lankosi 
labai tankiai — ištikro jie 
daug ko patirs ir išmoks; 
bet yra daug tokių kurie 
ten visai dar nebuvo ir var
gu bus. Lietuviai nėra to
kie kultūringi kaip kitos 
tautos. Jie praleis karčia- 
mose vakarus, bet nenueis 
j kokią pažymesnę mieste 
vietą.

šeštadienio vakarais ten 
Įvairių tautų žmonės suei
na ir linksminasi, dainuoja, 
šoka ir geria iki 2 ar 3 va
landos ryto.

Kas vakaras apie 11 va
landą ten pat, ant ežere iš
rengtų laivų, būna “fajer- 
verkai”, kurie per save 
verti pusės dolario pama
tyti. Juos visi mato dykai.

Sekmadienį, Rugsėjo 26, 
ten nusileis visų tautų vė
liavos, užges šviesos, ir Di
džiųjų Ežerų Ekspozicija 
bus" tik išstoriška praeitis.

yra

INDUSTRIJOS MIESTAS
Klyvlandas yra įvairios 

maišytos industrijos mies
tas, bet svarbiausią vado
vaujamą vietą užima plie
no ir geležies industrijos. 
Ji įsivyravo čia todėl kad 
Klyvlandas .yra patogioje 
vietoje, kur lengvai atgabe
nama Didžiaisiais Ežerais 
geležies rudis iš Superior 
Ežero pakraščių ir anglis 
ir kalkis iš Pennsylvanijos 
ir Ohio.

Clevelande yra apie 2,500 
įvairių dirbtuvių, kuriose 
normaliais laikais dirba į 
140,000 darbininkų ir paga
mina kas met virš bilijono 
dolarių vertės išdirbinių..

Plienas ir geležis buvo 
didelė Klyvlando industrija 
nuo 1828 metų, kuomet bu
vo įrengta pirmutinė gelę- 
žies liejykla. Iš mažiukės

Jack Sharkey-žukauskas
¥ ¥ > ¥

ŠARKIS KALBA GERAI 
LIETUVIŠKAI

Baigdami savo dienas praleis
ti Amerikoj ir beviešėdami pas 
savo gimines Cambridge, Mass.,
filmuotojai broliai Motuzai, tu
rėjo progos susidurti su musų 
garsiu Lietuviu kumštininku, 
buvusiu pasaulio sunkaus svo
rio čampionu, su kuriuo jiems 
teko gana gerai išsikalbėti. Pa
sikalbėti tai dar neviskas. Shar
kis mielai sutiko duotis filmuo
jamas ir tokiu budu jis pateko 
ant spalvuotos filmos juostos.

Butų įdomu jis pamatyti, nes 
kiek bendrai visiems jis tekda
vo pamatyti, tai būdavo savai
tinėse apžvalgose arba kum- 
ščiavimosi rungtynių paveiks
luose. Bet tenka tikėtis, kad 
kitą metą broliai Motuzai, gry- 
žę su naujais paveikslais iš Lie
tuvos nepaliks Sharkio Lietu
voj ir atveš ir mums jį pama
tyti.

Kiek teko patirti apie šį 
Motuzų susitikimą su Sharkiu, 
tai Motuzai buvo nustebinti jo 
pirmu prabilimu Lietuviškai. 
Jie buvo manę kad Sharkis tik 
keletą žodžių moka, bet pasiro
do kad gali it daugiau pakal
bėti Lietuviškai. Labai daug 
klausinėjo apie Lietuvą, apie 
jos eksportą, ekonominį stovį, 
gyventojus ir t.t. Papasakojo 
jis ir apie save, apie jurininko 
tarnybą ir kai pirmą kartą iš
kilo. tarpe kumščiuotojų ir kai 
teko pasipriešinti prieš Lenko 
vardą. Dabar esą jau baigta 
su tuo amatu. Jau ir senatvė

ir vaikai jau nebemaži, 
pėsčių daug—daugiau negu kam 
llitam. Kadaise buvęs garsus 
ir uždirbdavęs. šiandien vis 
dar gana gerai visiems pažy
stamas, bet nebėra tu pajamų 
šaltinių, o visur vis duok ir 
duok ir negalįs net kukliai pa
sirodyti. Matyt, kitų garsių 
kumščiuotojų liūdnas likimas 
jį perspėja ir jis tą puikiai at
simena ir saugosi. Neveltui jis 
šiame pasikalbėjime ir išsireiš
kė kad jis vietomis nemainytų 
su Dempsey, kuris šiandien ir 
dideliu biznierių dedasi ir be 
pinigo nei piršto nepajudina ir 
vis kaip tas puodas—tuščias.
NORĖTŲ MATYTI LIETUVĄ

Kita įdomi pasikalbėjimo da
lis buvo kada Motuzai užklau
sė ar jis nemano kada nors ap
silankyti jo tėvų šalin—Lietu
von, Galvos pakratvmas pasa
kė iš anksto jo atsakymą. Jau 
prisikeliavęs kai buvęs jaunas, 
dar jurų laivyne tarnavęs. 
Šiandien šeimos ir kiti darbo 
rūpesčiai laukia. Bet vis dar 
noris patekti į Paryžių, o iš 
ten gal pavažiuotų ir į Lietu
vą ir pro Šveicariją atgal na
mon. Jis labai dėkingas už 
pakvietimą i Lietuvą, visiems, 
kurie jį ankščiau yra kvietę. 
Neabejoja kad Lietuva jį mie
lai pasitiktų ir aiškiai prisime
na tuos du žurnalistus iš Lietu
vos, kurie atvežė jam ir jo 
“Yankee” žmonai tas Lietuviš
ko gintaro dovanas. Prisime
na ir profesorių Mykolą Bir
žišką, kufis prieš keleris me
tus lankydamasis po Lietuvių 
kolonijas čia Amerikoj, buvo 
susitikęs ir jį, Sharkį.

Po nusifilmavimo ir atsisvei
kindamas su Motuzais, prašė 
parvežti Lietuvon jo pasveiki
nimą.

Iš viso to pasikalbėjimo su 
Motuzais, gaunasi įspūdis kad 
Sharkis buvo ’ij* liksis musų 
Lietuvių Sharkiu. Niekuomet 
jis nesižemino Lietuvio vardo, 
ir kaip daugelis girdėti išsireiš- 
kia buk jis Lietuviams nieko 
gero nėra padaręs, tie klysta. 
Reikia turėti omenyje jo stovį 
visuomenėj. Gimęs iš Lietu
vių tėvų ir visą savo gyveni
mą trankęsis toli nuo tėvų už-

Iš 3-jo Lietuvos dragūnų pulko šventes Tauragė
je. Kairėje — Respublikos Prezidentas A. Sme
tona pulko vadui įteikia vėliavą. Dešinėje — iš-

rikiuotas pulkas, šio 3-čio dragūnų Geležinio Vil
ko pulko vadu yra Gen. t. Pulk. Rėklaitis. Pul
ko iškilmės baigėsi dragūnų sporto valanda.

dirbtuvės kuri į savaitę iš
dirbdavo apie 20 tonų ge
ležies, išsivystė į tokią di
delę kad šiandien Klyvlan- 
de galima nulieti tris mili
jonus tonų geležies į metus.

Geležies rudis čia atve
žama laivais po 12,000 to
nų talpos. Paežeryje ran
dasi milžiniški mechaniški 
rudies išlioduotojai, kurie 
vienu kartu iš laivo isše- 
mia beveik vagoną rudies. 
Milžiniški kranai neša ir 
pila rudį paskirtose vieto
se, iki supila tiesiog kal
nus. Iš tų kalnų rudis eina 
į tarpinimo įstaigas, kurios 
tūlos padaro po apie 1,000 
tonų geležies šmotų į die
ną. Viena plieno dirbtuvė 
turi galimybes pagaminti 
suvirs 700,000 tonų plieno 
produktų metuose.

Plienas, nors užima pir
mą vietą, yra tik viena iš 
daugelio Klyvlando indus
trijų. čia išdirba vinis, 
šriubus ir muterkes, elek
triškus padargus, spausdi
namas mašinas ir kitokias. 
Čia gamina visame pasau
lyje raštinėse naudojamas 
adresavimo ir multigrafa- 
vimo mašinėles. Vienati
nis miestas Amerikoje kur 
išdirbama daugiausia siu
vamų mašinų.

Liejyklos ir mašinų išdir- 
bystės išdirba kas met už 
$127,000,000 vertės gami
nių. Kasmet čia pagamina 
už $150,000,000 motorinių 
vežimų, trokų, viršų ir da
lių. Už $98,000,000 metuo
se pagamina visokių plieno 
ir geležies produktų.

Čia yra 43 dirbtuvės vi-

šokių maliavų-dažų, kurių 
metinė gamyba siekia $36,- 
000,000, prie to čia išvalo
ma aliejų virš bilijonas ga
lionų per metus.

Rūbų siuvimo industrija 
taip pat užima aukštą vie
tą. Virš 5,600 darbininkų, 
vyrų ir moterų, per metą 
pagamina už $30,000,000 
vyriškų rūbų, ir už $28,- 
000,000 moteriškų rūbų. 
Prie to, mezgyklose norma
liu laiku padirba už $12,- 
000,000 įvairių mėgstu rū
bų ir kitų reikmenų.

E 1 e k triškų mašinerijų, 
aparatų ir reikmenų pada
roma už $60,000,000 me
tuose.

Didelės dirbtuvės išlei
džia tūkstančius pečių, na
minių reikmenų, vario, alu- 
mino ir misingio produktų, 
rayono, vilnonių dalykų, ir 
ūkiams traktorių.

Čia randasi viena iš di
džiausių General Electric 
kompanijos lempų dirbtu
vė, Nela Park, kuris užima 
75 akrų plotą ir pasižymė
jęs savo grožiu; jis stovi 
kaip monumentas moksliš- 
dems tyrinėjimams moder
niškoje industrijoje. Kas 
met Nela Parką ir jo dirb
tuves aplanko desėtkai tū
kstančių žmonių, nes ten 
yra įrengta daug kas pa
rodymui su kuo žmonės no
ri susipažinti.

Taigi, kurie manot kad 
Klyvlandas yra mažiukas 
miestas, pakeiskit tą nuo
monę, o kurie netikit, at
važiuokit pažiūrėti.

(Bus daugiau)

dirbdamas sau duoną, pagaliau 
iškilęs aukštai Amerikos visuo
menėj, kuri mėgsta didžiuotis 
savais didvyriais ir neapkenčia 
svetimų, kada savų pakanka
mai atsirasdavo. Arba turė
davo toks būti tikru Ameriko
nu arba užtekdavo ir Airišiaus 
vardas, kurio vertė buvo pripa
žinta lygiai. Sharkis nuo 
pradžios savo karjeros iki 
galo išbuvo ištikimas savo 
vų žemei. Gal dėlto kad 
nedalyvavo musų. Lietuvių tar
pe, ar organizacijose ar šiaip 
parengimuose ir paminėjimuo
se, tai turi atrodyt kad asmuo 
niekuo neprisideda prie savo 
tautos. Bet reikia atsiminti 
kad ne visi žmonės vienodą 
darbą dirba pasaulyje ir net 
negalima pasakyti kad vienas 
darbas yra svarbesnis, kitas 
nesvarbus — jie yra butini, rei
kalingi. Taip ir tautos gyveni
me ir mažesnis ir didesnis in
dėlis yra reikalingas. Priei
nant pagaliau prie išvadų, no
risi pasakyti kad šiandien mes 
nebeturim kumščiuotojo Shar- 
kio, bet mes galim turėti Shar- 
kj kaip Lietuvį, musų pačių 
šeimos Lietuvių narį. Reika
linga mums ir toliap jo neuž
miršti, neužmiršti jo pasidar
bavimą ir-pasikviesti mums jį 
savųjų tarpan ir eiti kartu su 
juo. šiandien jis yra laisves
nis nuo Savo pareigų, to pašau
kimo kurį jis susirado, šian
dien kaip tik ta proga.

MATYSIT LIETUVĄ 
IR AMERIKĄ

Baigiant norisi gryžti prie 
filmuotojų brolių Motuzų. Gryž- 
dami atgal Lietuvon, jie tik
riausiai parsiveža daug gražių 
įspūdžių apie mus, išeivius, kad 
ir nemažai metų jau praėjo 
nuo to laiko kada visi rūpino
si ir dirbo neprikausomybės 
atgavimui, bet šiandien dar vi
si dirba ir palaiko tą rusenan
čią Lietuvybės ugnelę. Nekar
tą teko išgirsti brolius Motu
zus išsireiškiant kad jie labai 
nepavydėtų ir kitiems apsilan
kyti iš Lietuvos čia brolių A- 
merikiečių tarpe, net labai lin
kėtų tiek visur apvažinėti po 
plačias Lietuvių kolonijas, kaip 
kad jiems teko, ir susipažinti 
su daugeliu įdomių ir gerų Lie
tuvių.

Užbaigę 
paveikslais 
zai padarė 
iš Lietuvių gyvenimo čia A- 
merikoj. Kiek buvo progos tai 
jie gryžo į senas jau butas vie
tas ir nutraukė keletą paren
gimų, švenčių ir atskirų as
menų. Dėl tam tikrų aplinky
bių, labai jiems apgailestau
jant, neteko pakliūti į Lietu
viais garsią Chicagą. Bet at
eityje turi vilties atlikti vieną 
svarbų darbą. Sugryžę su nau
jais paveikslais iš Lietuvos, be
važinėdami po Lietuvių koloni
jas, ta pačia proga žada nufil
muoti viską kas yra Lietuviš
ka: įvairius visuomeninius pa
status, organizacijas, redakci
jas su štabais, mokyklas, žy
mesnius asmenis ir t.t. ir t.t. 
ši filmą pasiliktų musų išeivi
jos dokumentas, kuris dauge
liui metų praėjus liudytų jog 
kadaise čia Lietuvių butą. Pra
džiai šios filmos jau yra kele
tas nuotrupų, būtent; keletas 
Lietuvių Dienų, Clevelando Lie
tuvių Darželis ir to Darželio 
komitetas, Baltimorę su jos 
garsiais vyrais, Lietuvos sports-

menų atvykimas, Pittsburgho 
universitetas su Lietuvių kam
bariu ir aukščiau aprašytas 
Sharkis. Kiek sąlygos broliams 
Motuzams leis, jie žada tęsti

toliau pradėtų darbą. Svarbu 
kad jie stengiasi traukti spal
voms, kas duoda gerą, įdomų 
ir natūralų vaizdą. Pasiseki
mo jiems! Reporteris.

JŪSŲ SVEIKATA
pat 
pat 
tė- 
jis

darbą su judamais 
iš Lietuvos, Motu- 
keletą nuotraukų ir

VĖL DENTISTO KABINETE
Rašo DR. G'. I. BLOŽIS.

Pirmiau jau girdėjome kad 
i čeršgaudienė turėjo sergantį 

sūnelį. Dabar jis jau beveik 
. sveikas. Tik pažandėj paliko 
i žymė užgijusios žaizdos. Me

dicinos daktaras davė nurody
mą kad turi eiti pas dantų gy
dytoją ir sutvarkyti vaiko dan
tis.

Pildydama mediko įsakymą 
čeršgaudienė tuoj nusivedė 
vaiką pas dentistą. Besėdint 
dentisto kabinete ir belaukiant 
eilės, čeržgaudienė kalbasi su 
kitom ten laukiančiom moterim 
ir pasakoja apie savo sunaus 
nelaimingą įvykį, 
klausosi išreikšdamos
J4-

Vaikas turėdamas 
vaikščioja dentisto laukiama
jame kambaryje 
bi. Apžiūrinėja 
nalus ir rėmuose 
sienų paveikslus.
kas pakelia galvą aukštyn, ai
škiai visiems matosi ką tik už
gijus žaizda pažandėj, kuri bu
vo pasidarius nuo apleista dan
ties.

Papasakojus kaimynkoms a- 
pie savo sunaus bėdas, Čerš
gaudienė sulaukė savo eilės 
vesti vaiką į dentisto kėdę. 
Dentistas apžiūrėjęs vaiko dan
tį sako: t

“Reikės traukti. Dantukas 
dikčiai supuvęs ir smegenu- 
kai užkrėsti.”

“Taip, taip, daktare”, sutin
ka čeršgaudienė, “aš irgi taip 
sakau. Juk jo tas dantukas 
vistiek iškris, tat geriau tuoj 
ištraukti.”

Dentistas aiškina motinai: 
“žinoma kad kris, bet čia ne 
tame dalykas. Vaikui tas dan
tukas tiek daug, o gal dar ir 
daugiau, reikalingas kaip ir 
jūsų dantys, nes jis dar yra 
augantis.” Motina šyptelėjo 
ir galvos palingavimu išreiš
kė sutikimą su dentistu, 
vaikui dantukai yra labai 
kalingi. Dentistas tęsia 
liau savo aiškinimą:

“Ištraukti tą dantuką pras
tai, bet netraukti—irgi blogai. 
Dalykas štai kame: Netraukti, 
blogai, nes dantukas supuvęs 
ir smegenukai pažeisti. Gali
ma butų gydyti, vienok apie

Moterys 
simpati-

laiko

ir visur ste- 
popieras, žur- 
kabančius ant 

Kuomet vai-

kad 
rei- 
to-

gydymo pasekmes labai abejo
tina. O turėti užkrėstą dantį 
ir smegenukus yra pavojinga 
visai vaiko kūno sveikatai, 
nebūtų taip ilgai užvilkta, 
tų dar pusė bėdos.

“Ištraukus vėl blogai, 
peranksti ištraukus, 
dantukai gali išdygti kreivi. 
Tankiai pasitaiko matyti kad 
antrieji, arba pastovus, vaiko 
dantukai sudygsta kreivai.

“Nemanykit,” aiškina toliau 
daktaras, “kad aš jus baugi
nu. Aš laikau sau už pareigą 
pasakyti jums teisybę ko mus 
mokina teorija ir ką esu iš 
praktikos patyręs, 
sūnūs 
kad ir 
gedusį 
tiesus, 
taiko kad ir 
ji dantukai 
liškai.”

Išklausius 
čeršgaudienė sako:

“Tai jau, daktare, aš atsi- 
duosiu jūsų valiai; kaip pada
rysi taip bus gerai.”

Gavęs motinos sutikimą den
tistas pradėjo darbą.

“Gerai, išimsime tą ligotą 
dantuką, o apie pastovių dan
tų susieiliavimą pakalbėsime 
vėliau.”

Jei 
bu-

nes
antrieji

Gal jūsų 
ir bus toks laimingas 
peranksti ištraukus su- 
dantuką antrieji išaugs 

Kaip kada taip pasi- 
pirmieji ir antrie- 
sudygsta norma-

daktaro patarimų

LAIKĖ VYRO LAVONĄ 
NAMUOSE 11 MĖN.
New York. — Senatvės 

pensijos tyrinėtoja užėjus 
į vienus namus, kur gyve
no Emily Cudas, 65 metų, 
negavo pamatyti jos vyro, 
kuriam pensija mokama. 
Taip ta senutė pasielgė su 
tyrinėtoja jau antrą kar
tą, pasakydama kad jos vy
ras labai sergąs. Šį kartą 
tyrinėtoja pasišaukė poli
cininką ir su juo inėjus į 
mažą jų gyvenamą butą 
surado kad jos vyras mi
ręs jau Spalių 26 d. 1936 
m., ir jo lavoną senutė lai
kė namie. Ji buvo paimta 
ligoninėn ištyrimui proto.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn,

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTURIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro laukę teka mažas upelis.

2 ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1% ha parko, per dvaro laukę teka upelė Suleva.

3 BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės
apie. 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

4 Veikiantis motorinis valcy MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokėjimę. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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AR JAU KILS KARAS?
_____ *----------------------------------

BEGĖDIŠKAS ' 
DRĄSUMAS

“Tėvynė” savo editoriale 
‘Nepavydėtinas Drąsumas’ 
įrodinėja kaip musų komu
nistai, užgirdanti Sovietijo- 
je žmonių skerdynę, kur 
žudoma šimtais savi komu
nistų partijos nariai, kelia 
baisų lermą kuomet Lietu
voje pora žmonių nuteisia
ma už išdavikiškus ir kri- 
minališkus darbus.

Kraujo godus Pruseika, 
kuris atsisako ir į Sovietų 
“rojų” važiuoti ir Ispani
jon padėti savo “broliams” 
kariauti nenori vykti, o tik 
kitur ragina ir iš tamsių 
darbininkų mulkinimo gy
vena, štai kokią mulkijadą

'TO niekas tuo tarpu ne- 
1 gali pasakyti. Jeigu 

ir kiltų, tai šiandien dar 
niekas negali spėti ar kiltų 
pirmiau Tolimuose Rytuo
se, dėl Japonų lindimo į 
Kiniją, ar Europoje, dėl 
pasidalinusių pusių gelbė
jimo Ispanijos kariaujan- 
čiom pusėm.

Šiose dienose pasikeiti
mas spirgančių notų tarp 
Sovietų Rusijos 
dėl užpuolimo Sovietų lai
vų Viduržemio juroje, nė
ra tai tikslas Mussoliniui 
susišepti su Stalinu, sako 
Associated Press Užrube- 
žiniais Klausimais rašyto
jas DeWitt Mackenzie.

Notų pasikeitimas gali

ir Italijos

priversti prie atsikeršiji-Į savo’ laikraštyje pasklei-
mo ten pat Viduržemio ju
roje, bet nei Rusija nei Ita
lija nori -kariauti pilnoje to 
žodžio prasmėje.

Tik pereitą savaitę Bri
tanija pasikeitė karštomis 
notomis su Japonija, bet
gi nei Anglija nežada pul
tis į karą su Tolimųjų Ry
tų ramumo ardytojais.

Washingtono vyriausybė 
taip pat atvirai pareiškė 
jog Suv. Valstijos nežada 
kariauti jeigu Kinų-Japo
nų peštynės palies Ameri
kos žmonių biznio reikalus 
Azijos rytuose, išskiriant 
kokius didelius nenumaty
tus įvykius, kurių nebūtų 
galima ignoruoti.

¥ *

DeWitt Mackenzie sako: 
“Pasaulis randasi tokiame 
nervų įtempime kad kiek
vieną kartą kaip tik pyk
šteli koks sproginis tuoj 
pradedama rėkti ‘karas’.” » » *

Nurnburge, Vokietijoje, 
Šiose dienose įvyksta Vo
kiečių Nazių partijos su
važiavimas, kuriame Hit- 
•ris kalbėjo pareikšdamas 
reikalą Vokietijai, Italijai 
ir Japonijai palaikyti soli
darumą prieš “komunizmo 
maišatienę” rytuose ir va
karuose.

Toks tokį pažino: pačios 
atkakliausios suiručių kė
lėjos valstybės, susibičiu- 
liaudamos, sudaro ir pavo
jų ir kartu apsaugą pasau
lio taikai. Iš savo pusės, 
jos pačios kelia suirutes ir 
ardo taiką, bet iš kitų pu
sės — visos trys gali daug 
padaryti išvengimui karo 
stodamos išvien prieš tas 
šalis kurios joms nepatin
ka.

* * *

Kad greitai karo nekils 
“Dirva” tos nuomonės lai
kosi jau visa eilė metų.

Kalbant apie karą turi
me mintyje kitą Europinį 
ar pasaulinį karą, koks bu
vo tarp 1914 metų Rugpjū
čio mėn. ir 1918 metų Lap
kričio 11 dienos.

Tokio karo bijo ir neno
ri visi, ir ąpie tokį karą 
kalba ir kitus baugina tie 
kurie kasdien tiki kad iš 
kiekvieno mažniekio kils 
didelis pasaulinis karas.

Per pastarus 19 metų po 
pasaulinio karo pabaigos 
buvo daug lokalių karų ir 
jie tęsiasi po šiai dienai. 
Bet šitie karai niekeno ne
gąsdina, ir nuo jų kenčia 
tik tie kurie tiesioginai pa
liesti.

džia:
‘‘Vien tik Šanghajaus 

mieste japonai padarė nuo
stolių už $275,000,000. Ki
nų nuosavybių išgriauta už 
$125,000,000, o Amerikos 
už $25,000,000. Jau nekal
bam apie tūkstančius išžu
dytų Kiniečių.

“Razbaininkai siunta, o 
demokratija tyli. Užmiršo 
net visas tarptautines su
tartis.”

Ką tuomi draugas Pru
seika nori pasakyti? Ko
kie razbaininkai siunta?

Tikrai, jis turbut turi 
omenyje Staliną ir jo raz- 
baininkus, kurie Rusijoje 
siunta, kasdien žudydami 
savo pačius žmones.

Jeigu jis kalba apie Ja
ponus razbaininkus, tai ko 
gi jo “demokratija” tyli? 
Kodėl Stalinas neina ginti 
Kinų, su kuriais net sutar
tį pasirašė?

Draugas Pruseika visai 
užtyli ką įsiutę razbainin
kai padarė Ispanijoje: kaip 
tik “liaudies frontas” (ko
munistai, anarkistai ir so
cialistai ir kitokį krimina
listai) pagavo Ispaniją į 
savo rankas, ten jie išnai
kino daug daugiau savo ša
lies žmonių turto negu už 
$275,000,000; išplėšė ir iš
degino bažnyčias, išžudė 
tūkstančius kunigų ir vie
nuolių ir šiaip nekaltų “fa
šistų”.

Magaryčioms dar reikia 
priminti kokius baisius ir 
neapskaičiuojamus nuosto
lius komunistai padarė se
nojoje Rusijoje, kada žudė 
savo pačius žmones, ir tas 
žudymas dar ir šiandien 
nesiliauja. Kiek nuosavy
bių Rusijoje komunistai iš
naikino užtektų tų pinigų 
karui Japoniją nugalėti.

Japonai savo grobišišku- 
mą ir Kinijos puolimą pa
teisina nors pigiomis prie
kabėmis ir puola Kinus 
kaip svetimus. Bet kuo 
pateisina draugas Prusei- 
ko visus komunistiškų raz- 
baininkų pasiutimus, kurie 
žudo vis tik savo žmones, 
vietoje juos gražiai drau
giškai valdyti?

PADEREWSKIO 
PERSERGĖJIMAS

Ignac Paderewskis, gar
sus Lenkų pianistas, kuris 
padėjo atgaivinti Lenkijos 
valstybę, šiandien gyvena 
Šveicarijoje. Jam į Lenki
ją parvažiuoti pavojinga, 
nes jis nesutinka su dabar
tine Lenkijos vyriausybe.

Paderewskis, stojęs Len
kų valdžios priešakyje, kai 
tik pradėjo kurtis Leiikijos 
valstybė, naudodamasis sa
vo autoritetu, plačiai skel
bė, ir Amerikos laikraščių 
korespondentai jo žodžius 
priėmė už gyvą pinigą, kad 
“tokių žmonių kaip Lietu
viai visai nėra, jeigu1 yra 
tai tik atsiskyrėliai nuo 
Lenkų”. Paderewskis ta
da dėjo visas pastangas 
apžioti Lietuvą Lenkijos 
žiotimis.

Už tai dabar jam Lenki
jos valdžia atsilygino. Tas 
78 metų senis šiose dieno
se paskelbė persergėjimą 
dabartinei Lenkų valdžiai 
koks pavojus šalį laukia jei

ten bus įvesta griežta dik
tatūrinė tvarka.

Paderewskis sako kad to
kia tvarka Lenkiai svetima 
ir neturėtų būti. Per šim
tus metų Lenkija turėjo 
kovoti prieš svetimus pri
spaudėjus, o dabar ji atsi
dūrė savų pačių prispaudė
jų junge. Lenkija pakeitė 
carą į pulkininkus, ir šian
dien žmonėms nėra jokio 
skirtumo valdžioje.

‘Cleveland Plain Dealer’ 
pažymi kad skurdas Len
kijoje neapsakomas. Len
kų valdžia kokia ji nebuvo 
visada jieškojo vieno tik
slo: šalies didybės. Betgi 
šiose pastangose įsigyti žy
mią vietą tarp kitų tautų, 
tie pulkininkai ir genero
lai pražiūrėjo vieną didelę 
teisybę. Jokia šalis negali 
būti didesnė už savo žmo
nes. O tie militariški val
dovai aklai apleido Lenki
jos žmonių padėties gerini
mą.

ĮDOMUS sekantis 
“DIRVOS” NUM.
Sekantis “Dirvos” nu

meris turės ką naujo ir 
visiems įdomaus. Tėmy- 
kit kitą “Dirvos” nr.

—Dirva be takų, pervažiavus 
be bėgių. Ežeras.

CHICAGOJE klinikos ir 
keli tūkstančiai gydytojų 
pasiryžo išvien dirbti ko
vai su sifiliu. ~ 
karna nemokamai 
tyi imai.

Bus atlie- 
kraujo

Suv. Valstijų svarbiems 
aerodromams ištobulinti ir 
modernizuoti federalė val
džia iš viešu davbų fondo 
išleido $63.710,000 nuo Lie
pos 1, 1935 metų.

Anglija užbaigė 
šešis mėnesiu savo 
riško ginklavimosi, 
ri numačius penkių metų 
ginklavimosi ųlana, kas at
sieis $7,500 000,000. Angli
jai tiek nekaštavo net pa
saulinis karas.

pirmus 
milita-
Ji tu-

GAMTOS GROŽIS LIETUVOJE
- Brolau Lietuvi, ar žinai 

Kada Tėvynėj gyvenai, 
Kokia graži gamta savos 
Musų Tėvynės Lietuvos!
O ypač vasaros laiku 
Kaip čia malonu ir jauku;
Kaip šviesiai mėlynas dangus, 
Koks savas kraštas yr’ brangus!
O kaip gražu kai saulė teka, 
Lyg pasaką bobutė seka;
Kaip rasa žiba sidabru, 
Tada kvėpuoti taip saldu!
Ir sodai žydi taip baltai, 
Lyg pūkais apdengti šiltai; 
Paukšteliai čiulba taip linksmai, 
Į širdį veržias jų garsai.
Ten aukštai ore veversys plazdena, 
Čia ratu sukas, garnys klegena;
Ir kvepia šienas naujų pradalgių, 
O eilės kaip kareiviai stovi kupetų.
Ir mergužėlė grėbliu nešina 
Per šiltą rasą basa skubina, 
Nes žada būti vėl karšta diena, 
Todėl padirbti jinai skubina.
Vėjelis pučia nuo miškų, 
O miškas skamba nuo dainų,
Ir taip malonu ir smagu 
Kad viskas lieka lyg sapnu.
Banguoja vėjo supami 
Rugių laukai kad akimi 
Net sunku kraštą pamatyt, 
O reikės barą išvaryt.
Nebijo darbo Lietuviai iš seno, 
Net kada probočiai dar gyveno, 
Kai didelius plotus miškų 
Pavertė dirbamu lauku.
Nors jau netankųs mus miškai, 
Juose gyvena dar vilkai,

• Yra ir daug kitų žvėrių, 
Kaip stirnų, lapių, voverių.
O upės, pelkės, ežerai 
Kai vakarais virš jų garai 
Paverčia žemę dangumi — 
Sunku tikėti akimi.
Ir Nemuno vaga puiki, 
Ją apdainavo net seni 
Lietuvių prabočių dainiai, 
Šiandien juo džiaugias jų ainiai.
Kas ten kur kryžiai ant kalnų? 
Ten guli kaulai milžinų, 
Kurie kovojo dėl savos 
Tėvynės musų Lietuvos.
Todėl mylėkim šią puikią šalį 
Kaip brolis Lietuvis mylėti gali, 
Ir likim jai sargai ištikimi, 
Pasitikėdami vien savimi!

Kaunas. Petras Meškėnas.

SKAITYMAI

VAIDINIMAS VISBY GRIUVĖSIUOSE
Vienuolio Gyvenimo Atvaizdavimas Su

traukia Svečių Tūkstančius — Kodėl 
Neįvesti Birutės ir Kęstučio Legen

dos Atvaizdavimą Palangoje?
e

Rašo K. S. KARPIUS.

D ALTUOS JUROJE, pusiaukelyje tarp Klai
pėdos ir Švedijos sostinės Stockholmo, yra 

didelė sala, Gotland vardu, priklausanti Švedi
jai. Keli šimtmečiai atgal, kada Lietuvą valdė 
Gediminas, paskiau Kęstutis, Algirdas ir Vytau
tas, ta sala buvo didelis judėjimo centras, ypač 
jos miestas Visby, kuris dabar yra griuvėsiuo
se. Dabar Visby tėra tik mažas miestukas, o 
jo anų senų dienų istoriški griuvėsiai yra trau
kimas turistams lankytis net iš Amerikos.

Šią vasarą Baltijos juroje, prie Visby, bu
vo surengta vėjinių-burinių laivų lenktynės, ku
riose dalyvavo ir Lietuvos jachtos.

Visby anais laikais buvo narys Hansa Ly
gos arba sąjungos, kuri rūpinosi apsauga ir pa
rama prekybininkų, ir toje lygoje priklausanti 
miestai varė didelę prekybą. Visby tada buvo 
lankomas laivų iš visų septynių jurų, jo gyven
tojai buvo turtingi. Bet žiaurus likimas teko 
šiam miestui, vandalai-užpuolikai apgulė miestą, 
apiplėšė, ir paliko tik griuvėsius.

šiandien ir tie griuvėsiai atneša ten gyve
nantiems žmonėms turtus, nes kas vasara ten 
suvažiuoja turistų apžiūrėti tuos griuvėsius iš 
tolimų pasaulio kampų.

Pavasario laiku, Visby garsus savo rožė
mis, kurios nukibę griuvėsius bažnyčių ir sie
nų ir žydi.

Daug žmonių sutraukia vienas ypatingas 
vaidinimas, kuris kas vasarą pabaigoje Liepos 
ir pradžioje Rugpjūčio — per keletą dienų — 
atsibuna St. Nicolai katedros griuvėsiuose, su
temoje, kur sceną nušviečia žibintai.

Tas vaidinimas, “Petrus de Dacia”, persta
ta konfliktą kokis dedasi Petrus de Dacia jaus
muose tarp jo žemiškų ir dangiškų palinkimų. 
Petrus de Dacia buvo vienuolis šv. Mikalojaus 
brolijos šioje saloje. Apsilankęs su dvasiška 
misija Vokietijon, Petrus susitinka ir įsimyli 
vienuolę, Kristiną, kuri turėjo galybę gydyti li
gonis. Petrus, tačiau, atsižada savo meilės tai 
vienuolei ir gryžta į savo vienuolyną į Visby. 
Po daugelio metų, vienuoliai nori jį išrinkti sa
vo brolijos viršininku, bet Petrus, dėl savo bu
vusios meilės Kristinai, atsisako tą garbę pri
imti. Staiga jam pasirodo Madonna su Kristi
nos veidu. Tam vaizdui išnykus Petrus patiria 
kad Kristina mirus. Taip jo dvasia lieka lais
va nuo žemiškų ryšių ir jis tampa tos vienuolių 
brolijos viršininku.

Ta drama apima visą tą miestelį, visus se
nus pastatus ir griuvėsius; viskas tampa parė
dyta puošniai, ir atsibuna pusiau religiškoje dva
sioje. Muzika pritaikyta nepaprastai graži, ką 
išpildo procesija vienuolių vyrų ir moterų.

BIRUTĖ IR KĘSTUTIS
Visby vaidinimas apima viduramžių perio

dą, kada Gotlandai jau buvo apsikrikštiję ir jų 
saloje krikščionybė įsigalėjus. Vėliau po to 
Gotlandai tapo protestantais.

Lietuva turi savo Kęstutį ir Birutą, ką ga
lėtų įvesti ir vasaros laiku vaidinti Palangoje, 
patraukimui ten Lietuvių ir kitų tautų turistų. 
Lietuvos istorija yra taip pat įdomi ir turi pui
kių prietikių, kurių vienas — Birutės ir Kęstu
čio prietikis — yra žavėtinas ir butų gražus 
dalykas.

Aukuras senovės Lietuvių dievams ant Bi
rutes kalno Baltijos pajūryje Palangoje, pulkai 
vaidilučių, Birutė su savo broliais, atvykimas 
Kęstučio gryžtant iš pergalių kryžiuočių, susi
tikimas su Biruta — jos pamylėjimas ir pa
ėmimas sau už žmoną — tai reginys kurio no
rėtų matyti ir savi ir svetimi.

Tūkstančiai žmonių suvažiuotų — daugiau 
negu į garsius žemaičių Kalvarijos atlaidus.

Kitos šalys moka sutraukti svečius į savo 
istorines vietas. Suvažiuojanti turistai suvežą 
daug pinigų, suvalgo daug maisto, išperka gau
sybes visokių rankdarbių.

Lietuviai vis nusiskundžia kad dar neturi 
vietų svečiams sutalpinti. Vietos tuoj atsiras
tų kaip tik pradėtų svečiai-turistai atvažiuoti.

I Lietuva tuoj nusipirko savo prekinius laivus 
1 kaip tik turėjo ką jais j užsienius vežti.

Reikia tik pradėti daryti ką tokio kas pa
trauktų žmones, ir atsiras budai tuos žmones 
aptarnauti.

Palanga su savo ideališku pajūriu, kokio 
nerastum niekur kitur pasaulyje, su sveiku ir 
sausu pušynu, galėtų patraukti į save turistus 
iš kitų šalių, ir jie įpratę taip Palangą išgarsin
tų kad į kelis metus Palanga butų žinoma vi
same pasaulyje. Atsirastų dideli viešbučiai sve
čiams apnakvydinti, puikus restaurantai jiems 
pavalgydinti —. taip kaip yra Rygos pajūryje, 
kaip yra visur kitur.

Ir Amerikos vasarvietės nėra kokios ten 
puošnios, jos turi tik paprasčiausius reikalin
gumus, tai viskas. O jose ir brangias kainas 
ima ir turi lankytojų.

Turistai nereikalauja nieko daugiau kaip 
tik padorų kambarį, apsiplovimo budus (bėgan
čio vandens), ir atitinkamą pavalgymui vietą. 
O kur rasi geriau pavalgyti ir skaniau padary
tus valgius kaip Lietuvoje, ypač Palangoje?

Palanga turi savyje aukso kasyklas, tik 
reiktų kad kas turizmo biznį pradėtų išjudin
ti — kad pradėtų daryti ką nors tokio kas pa
trauktų į Palangą svetimų šalių turistus.

Lietuviai Palangos mėgėjai lai nepavydi kad 
jiems gali ten pritrukti vietos. Palangos plia
žas yra daug didesnis negu turi daugelis kitų 
šalių, kurie plačiai išgarsinti. Vandens juroje 
užteks visiems, o pinigo Lietuvai negali 
niekad perdaug, lai tik jis plaukia iš visų 
su atvykstančiais turistais.

buti 
šalių

pasi-NORS KAŽIN KAIP žmonės norėtų 
slėpti nuo saulės spindulių, nepasislėps. Saulės 
spinduliais naudojasi ir pavėsyje; be saulės ne
būtų jokios gyvybės:

Nors kažin kaiįi užsispyrėliai norėtų pasi
slėpti nuo kultūros, nuo pažangos, neišbėgs. Kul
tūros ir mokslo vaisiais naudojasi kiekvienas, 
patsai to nejausdamas. Vikt. Tatarėlis.

ĮKIRIAUSI yra tie žmonės kurie perskaitę 
knygą, arba matę kokią filmą, būtinai reikalau
ja tavęs tą knygą perskaityti, arba tą filmą 
matyti.

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

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

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

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIS
vadovėlis tinka augesniems vaikams iršis 

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”
6820 Superior Avė. - - Cleveland, O.



DIRVA

Tautinės Srovės Organizavimo Reikalu■ APSIDAIRIUS
Rašo Vyt Sirvydas.

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMUI SKIRIA- 
MOS STIPENDIJOS MOKSLUI LIETUVOJE

PER .TVORA!
JPASIŽVALGIUS

Galima Butų Sudaryti Stipri Organizacija Perorganizavus A. T. T. San
darą ir prie Jos Visiems Susispietus

IZAD musų tautinei srovei reikia glaudžiau su- 
siburti tautiniams ir kultūriniams darbams, 

dviejų nuomonių būti negali. Prieš Amerikos 
Lietuvių tautinę visuomenę stovi visa eilė išei
vijos gyvybę liečiančių darbų. Tie darbai vi
soms tautinės srovės grupėms yra lygiai svar
bus ir privalomi. Tik pripuolamai tokiais dar
bais galima nurodyti:

1. Musų priaugančios kartos auklėjimas są
moningais Lietuviais, pirmiausia mokinant Lie
tuvių kalbos ir rašto bei pratinant veikti tauti
niuose ir kulturiniuose darbuose.

2. Musų spaudos palaikymas bei tobulini
mas.

3. Lietuvių profesionalų bei pramonininkų 
palaikymas.

4. Teikimas visokios galimos pagalbos Lie
tuviams darbininkams gauti darbus pramonėje 
ir industrijoje bei teikiamų valdžios pašalpų 
plotmėje, ir tt.

5. Vieningu frontu dalyvauti Amerikos po
litikoje, kad ir Lietuviai turėtų progą patekti į 
valdiškas vietas bei gauti politiškus darbus.

Tai tik pripuolamai keli pavyzdžiai, sumi
nėti, kurie parodo koki svarbus ir platus darbai 
prieš mus stovi, šių darbų negalėsime reikia
mai atlikti be plačia visuomenine prasme suda
ryto plano, kurį sėkmingai tegalės gyveniman 
vykinti tik visuomeninė drausminga organiza
cija.

Todėl 'nenuostabu kad tautinėje spaudoje 
reiškiasi mintis ir sumanymas kurti tarybų pa
grindu tautinės visuomenės centrą, kurį suda
rytų gyvuojančios organizacijos ir draugijos. 
Vargu begalima tokiam sumanymui iš esmės 
nepritarti. Galima šį sumanymą tik modifikuo
ti ta prasme kad kuriamas tautinės visuomenės 
centras butų visais žvilgsniais pastovus ir auto
ritetingas, kad jis ištikro galėtų sujungti visos 
Amerikos Lietuvių tautinę visuomenę bendram 
darbui.

Kūrimas apibrėžtose ribose apskričių tary
bų, kurios sujungtų bendram darbui tuose ap- 
skričiuose gyvuojančias draugijas, butų kurimu 
naujos tautinės srovės idėjinės organizacijos. 
Pagaliau vargu galima tikėtis sudaryti harmo
ningą ir pastovią tautinės srovės centralinę ta
rybą organizuojant savistoviai veikiančias ap
skričių tarybas. Ar ne praktiščiau tat butų 
jau gyvuojančias tautinės srovės visuomenines 
idėjinės organizacijas panaudoti tokiam tauti
nės srovės organizavimui?

KAIP APIE SANDARĄ?

Manau butų praktiškiausia paimti tvirčiau
sią tautinės srovės idėjinę organizaciją, būtent 
Amerikos Lietuvių Tautinę Sandarą. Jei San
daros statute randame ką nors pasenusio ir ne
atitinkamo šių dienų gyvenimui, galima tas pa
keisti tokia prasme kaip to reikalauja musų 
siekiniai ir paties gyvenimo eiga.

Sandaros įstatymus galima pakeisti ir pra
plėsti tokia prasme kad butų galimas platus tau
tinės visuomenės organizavimo darbas Sandaros 
vadovybėje. Kiek man žinoma, jokia tautinės 
srovės grupė visiškai ir griežtai neatmeta demo
kratinių proncipų. Skirtingas nusistatymas 
reiškiasi tik dėl šiandieninio Lietuvos režimo, 
kuris yra tik pergyvenamo momento reiškinys, 
ką pripažysta* ir patys Lietuvos vyriausybės 
žmonės. Todėl Lietuvos vidujinės santvarkos 
padėtis neprivalėtų kliudyti Amerikos Lietuvių 
tautinės srovės grupėms sueiti į glaudesnį ben
dradarbiavimą vienon idejinėn organizacijon.

Sandara turi nemažus nuopelnus Amerikos 
Lietuvių išeivijos gyvenime. Yra inkorporuota 
ir pastovi organizacija, be to turi nuosavą orga
ną. Todėl man rodos butų praktiškiausia San
darą pertvarkyti taip kad į ją galėtų sutilpti vi
sos tautinės grupės, kurios nėra iš principo grie
žtai priešingos demokratiniams principams. Pa
galiau, vargiai ir galima nepripažinti demokra
tinių principų gyvenant Amerikos demokrati
joje.

Pripuolamai neįmanoma nusakyti tikslus 
planas Sandaros pertvarkymui, kaip lygiai ne
galima nustatyti ir tikslus organizativis planas. 
Tam reikalinga atitinkamo autoriteto išsemia
mas tyrinėjimas gyvenimo statomų reikalavi
mų, taipgi aiškus nustatymas mums visiems 
bendrų darbų ir pažinimas tų visų sąlygų ku
riose prisieis tuos darbus dirbti. Tokiu autori
tetu gal galėtų būti paskutinėje Clevelanto Lie
tuvių Tautinėje Konferencijoje išrinktas komi
tetas, kuris bendrai su Sandaros centro valdyba 
galėtų tinkamus planus išdirbti. Vėliau tuos 
planus apsvarstytų apielinkių ir apskričių vei
kėjai bei draugijų atstovai, ir sekamam Sanda
ras seimui tokį organizacijos pertvarkymą už- 
gyrus, butų pradėtas pastovus tautinės srovės 
organizavimas.

REIKTŲ PRADĖTI TUOJ '

Tokiam organizavimui kelio nepastoja nie
kas ir pirm sekamo Sandaros seimo. Kuomet 
planas butų užgirtas tautinės visuomenės atsto
vų ir Sandaros centro valdybos, tai Sandaros 
seimo to viso užgyrimas butų tik teisėtumo žvil-

gsniu reikalingas formalumas. Todėl darbas 
butų galima varyti pirmyn be jokio atidėliojimo.

Paviršutine mintimi ir bendrais ruožais tau
tinės srovės organizavimo planas galima nu
sakyti sekamai:

1. Sandara pasilieka, kaipo inkorporuota 
organizacija, Amerikos Lietuvių tautinės srovės 
oficiali įstaiga, apie kurią buriasi, pertvarkytu 
pagrindu ir naujomis taisyklėmis, visas tautinės 
srovės veikimas. Sandara turi savo kuopas to
mis pačiomis teisėmis kaip ir šiandien.

2. Vietoje Sandaros apskričių, organizuo
jasi autonominiai apskričiai, kuriuos sudaro 
Sandaros kuopos ir visos kitos tautinės organi
zacijos, draugijos, meno rateliai, klubai ir tt. 
Apskričių veikimui nustatomos ribos. Apskri
čiai renkasi savo atskiras valdybas, šaukia su
važiavimus ir skaitosi vyriausiu autoritetu tau
tinio veikimo tame rajone, kokis apskričiams 
skirtas.

3. Aukščiausj tautinės srovės organą su
daro Sandaros seimų išrinkta centro valdyba ir 
apskričių suvažiavimų išrinkti atstovai. Ma
nau pakaktų rinkti po vieną atstovą nuo kiek
vieno apskričio. Taip pat apskričiai turėtų tei
sę siųsti atstovybę ir į Sandaros seimus, žino
ma, apskričiai turėtų mokėti nedideles duokles 
į Sandaros centralinį iždą organo palaikymui.

Tokia tai mano asmeninė nuomonė, kurią 
tik aš vienas atstovauju. Kiti veikėjai gal su
manys praktiškesniuą pagrindus tautinės sro
vės organizavimui. Svarbiausia, tai neatidėlio
jant reikia jieškoti kelių tautinės srovės viene
tų subūrimui bendram ir plačiam darbui.

S. E. Vitaitis.

GANDRAI GALVAŽUDŽIAI

Pasaulyje dedasi baisus dalykai! Aukštyn 
kojom griūva visi supratimai apie dorovę, su
gyvenimą, susiklausymą, artimo meilę....

Seniau kai kurie jautrus gamtos stebėto
jai, norėdami pažadinti užsnudusią žmogaus są
žinę ir atbukusius dorinius jausmus, siūlydavo 
pasižiūrėti į gamtą, j gyvūniją, į kai kurių pauk
ščių gražų sugyvenimą, jų šeįmyninį instinktą.

Anksčiau gal ir buvo iš ko tų pavyzdžių 
imtis — tik ar kas nors ėmė? Tuo tarpu ir čia 
moralistų gamtininkų pozicijos smarkiai pašlijo.

Dabar jei ir yra dar paukščių iš kurių su
gedusios doros žmonės galėtų pavyzdžių imti, 
tai į tą tarpą gandrai-garniai neineina. žmonių 
dorinio smukimo sėkla yra apkrėtus ir gandrus.

Lietuvos laikraščiuose tilpo žinutė iš Pane
vėžio apie gandrą, išžudžiusį visą savo šeimyną 
ir susidėjusį su kita patele. Kokiais motyvais 
jis užkapojo savo patelę, tupėjusią su jų abiejų 
vaikais? Kerštas? Pąvydas? Ar stačiai de
moralizuoto patino įgeidis senatvėje pradėti 
“naują gyvenimą” su jauna patele?

Tai ne vienas toks šymet atsitikimas. Arti 
Kauno, TabariŠkio apielinkėse, žmonės pasakoja 
dar ir apie tokius atsitikimus. Į tas vietas at
skridus šešių gandrų gauja. Nei jie gūžtų tu
rėjo, nei jie šeimas susikūrė. Stypinėjo sau ta 
gauja pabaliais varlinėdama ir, rodos, daugiau 
nieko neveikė. Tik vėliau pasirodė kad tai or
ganizuota žudikų gauja. Jie užpuolė vienoje so
dyboje įsikūrusią gandrų šeimą ir visus guštos 
gyventojus išžudė. Netrukus ir antrą šeimą už
puolę galvažudžiai visą išmušė. Tai atsitiko, 
galima sakyti, vienoje vietoje, gretimose sody
bose. Galimas daiktas kad tie banditai savo žu
dikiškas keliones ir toliau padaro, žmonės, ypač 
prietaringi, tuo nepaprastai nustebę ir prana
šauja ateisiant kaž kokius baisumus.

Kaip ten su tais baisumais bus taip, bet 
dorinių pavyzdžių iš gandrų imtis jau negalima.

■^■LAIKAS nuo laiko musų 
laikraščiuose pasirodo nepasi- 
ganėdinimo Lietuvių 
himnu, kuriam žodžius ir mu
ziką parašė Dr. Vincas Kudir
ka. Pirmoji nepasitenkinimą 
bene pareiškė menininko Čiur
lionio žmona, Sofija Kyman- 
taitė-čiurlionienė, dar prieš ka
rą, tam tikroje knygutėje, ku
rioje įrodinėjo buk musų him
no gaida panaši 
jos vieno pulko 
laikas nuo laiko 
kritikai paseka.

Karo metu buvo norėta A- 
merikos Lietuviams himnu pri- 
gydyti “Lietuviais Esame Mes 
Gimę”, kurio žodžiai parašyti 
regis Dr. Sauerveino (Prūsų 
Lietuvio), o gaida Stasio Šim
kaus.

Laikraščiai praneša kad Al
banija norinti pasigaminti sa
vo tautos himną. Tuo tikslu 
valdžia siūlo $600 dovanų.

Karo metu Vokietija norėjo 
pakeisti “Heil dir im Siegen- 
kranz” dainą kita, nes šios 
gaida panaši Anglų tautos him
nui. Vokiečiai turi ir poetų ir 
kompozitorių apsčiai. Prisiųs
ta 3,000 pavyzdžių, tačiau ko
misija nei vieno geru nerado.

Naujesnį, geresnį himną pa
sidaryti bandė Kanada, Šveica
rija, Turkija ir Australija, bet 
nerado tokio kuris žmonėms 
butų patikęs.

Tas rodo jog himną ne taip 
lengva pasigaminti. Reikia di
delio dvasios sukrėtimo tauto
je, kaip Prancūzų revoliucijos, 
kurios metu tapo pagaminta 
smarki ir sielą jaudinanti Mar- 
salietė.

Lietuviams tokiu sukrėtimu 
privalėjo būti kovų dėl nepri
klausomybės, ir tautos laisvės 
atgavimo laikas, tačiau jis mu
sų poetus ir kompozitorius ne
išjudino. Todėl geriausia gal 
tenkintis senu ir jau prigiju
siu Dr. Vinco Kudirkos para
šytu himnu, pagamintu tamsio
mis dienomis, kada tik kelių 
pakilusios sielos Lietuvių krū
tinėse degė meilė Lietuvai, ir 
himnui žodžiai rašyta pasire
miant 
praeitimi, iš kurios 
stiprybės dirbti kad ne 
dos Lietuvoje butų taip 
su ir juoda.

tautos

Rusų gvardi- 
maršui. Ją 

ir kiti musų

didinga musų tautos 
iš kurios semtasi 

visa- 
tam-

SUSKAITYTA kiek ežys tu
ri adatų ant savo kūno. Pa
sirodo kad patinai turi 36,450, 
o patelės 24,000, taigi viduti
niai apie 30,000 adatų.

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

“MARGUTIS”,
6812 So. Western Avė.

Chicago, UL

Šioje gadynėje tautos ban
do viena kitą pažinti ir santi- 
kiauti ne tik diplomatinėje, 
ekonominėje, bet ir kultūrinė
je srityje: jos pasikeičia pro
fesoriais, priima svetimšalius 
studentus ir siunčia savo stu
dentus svetur studijuoti. Pa
vyzdžiui, 
“Institute 
ucation”, 
Amerikos 
kolegijoms iš vienos pusės ir 
kitų kraštų 
kitos pusės, 
linkus prie 
prisitaikyti 
formoje.

Pirma negu sudaryti pasto
vius santikius su šios šalies 
aukštojo mokslo įstaigomis, 
Lietuva geistų patirti praktiš
kumą tokio plano, kad nors 
keletas baigusių Amerikos au
kštąsias mokyklas Lietuvių 
jaunuolių atvyktų Lietuvon 
papildyti savo kolegijinį mok
slą Lituanistikos dalykais: pa
sitobulinti Lietuvių kalboje, 
pažinti Lietuvių literatūrą, is
toriją, geografiją, ekonomiką 
bei kitus šios srities dalykus, 
kad tie jaunuoliai užbaigę sa
vo studijas Lietuvos Univer
sitete ir sugryžę Amerikon ga
lėtų būti naudingi Amerikos 
visuomenei kaipo Lietuvos kul
tūros žinovai.

Tam tikslui Lietuvos vyriau
sybė yra pasiryžus jau šį ru
denį suteikti penkiems studen
tams dvimetines stipendijas, 
neišskiriant ir pašalpos kelio
nei. Kandidatai, nuoširdžiai 
norintieji šia proga pasinaudo
ti, tegul neatidėliojant siunčia 
savo prašymus, Lietuviškai 
parašytus, Lietuvos Pasiunti
nybės Washingtone adresu.

Prie prašymo geistina pri
jungti autobiografiją ir įrody
mų apie kolegijos ar univer
siteto baigimą. Reikalinga 
Lietuvių kalbos bent toks mo
kėjimas kad galėtų laisvai 
klausyti pamokas ir darbuotis 
seminaruose. Jei kandidatas 
prie prašymo dar prijungtų ir 
žinomos įstaigos ar visuome
nės veikėjų atsiliepimą tai bu
tų tvarkoje. Kandidatų pra
šymus Pasiuntinybė persiųs

New Yorke veikia 
of International Ed- 
kuris tarpininkauja 

universitetams ir

universitetams iš 
Lietuva irgi yra 
tokios sistemos 

nors ir kuklioje

KLASTINGAI ŽMO
NAI NEPAVYKO

i

Mažeikių parku ėjo vyras 
su žmona — Maželiai. Staiga 
juos užpuolė nežinomi vyrai ir 
Maželį taip sumušė kad jis po 
keturių dienų mirė.

Miesto žmonės pradėjo šne
kėti ir iššnekėjo kad tą darbą 
atliko Maželienės mylimasis, 
21 metų vaikinas, Jonuškis, už 
ją 12 metų jaunesnis. Jiedu 
mat buvo susitarę atsikratyti 
jos vyro ir paskiau meilėje 
gyventi. Vedant kvotą visos 
tos kalbos pasitvirtino ir visi 
kaltinamieji tapo suimti ir 
perduoti atitinkamiems teismo 
organams.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton. O

Lietuvą ir ten atitinkama švie
timo įstaiga juos peržiurėjus 
nutars ir praneš kurių kandi
datų prašymai patenkinti. 

Lietuvos Pasiuntinybė, 
2622 — 16th St. N. W.

Washington, D. C.

VYDŪNO 
“PASVEIKIMAS”

šiomis dienomis mano gautų 
iš musų žinomo rašytojo filo
sofo Daktaro Vydūno knygų 
tarpe yra viena, spausdinta Til
žėje, 43 puslakščių knygelė, ku
rios kaina 2 litai, “Pasveiki
mas,” Trijų veiksmų teigiamos 
pajuokos vaidinys. Savo Pa
staboje Vydūnas sako jog ska
tinimas šiam veikalui parašyti 
atsiradęs iš patyrimų ir iš vai
kystės atminimų, kai jam te
ko pamatyti Lietuvišką knygą, 
rodančią “kas yra žmogaus 
širdyje”, o vėliau teko susipa
žinti su Vokiečių poeto Hanso 
Sachso mažu veikalu “Nieka
darių Pjovimas”, šis veika- 
liukas buvęs vaidintas Tilžėje 
1911 metais, (jis tuomet ir pa
rašytas), bet juo kai kurie vai
dintojai buvę labai nepatenkin
ti ir autorius jį atidėjo į šalį 
ir pamiršo, kol 1934 metais 
tikrindamas savo popierius jį 
rado ir pastebėjęs kelias tei
giamas pastabas, padarytas 
Martos Raišukytės — tos mo
ters, kuri buvo geruoju genijų 
Vydūno darbuotėje ir kūrybo
je, dar kartą rašinį perskaitė 
ir nutarė išleisti.

Veikalo Atvartoje, kaip “Ri- 
goletto” operoje, išeina mergy
tė sveikinti publiką, kviesdama 
žiūrėtis veikalo.. Trijuose veik
smuose, kurie vyksta miške ir 
vėliau gydytojo kabinete, nu
pasakojama kaip operuojami 
pagyja trys niekšai — gaš
lius ir apsirijikas Kvaiša, ir 
Pliauškienė ir Snapienė, liežu
vininkės. Tiesa, keistoje vei
kalo formoje, kažin kaip ne
jaukioje, rodomas žmonių men
kybių rovimas lauk. Bet, vis- 
tiek, veikale sunku jaustis “jeib 
aiškiai numanyt 
žodžiai daugiau 
paprasta kalbą”, 
Vydūnas, — nes 
lūs aprašymas,
autorius kukliai paleido į pa
saulį šio veikalo 500 ekzem- 
pliorių, taip sakydamas: “Ir 
pamaniau kad gal ir tiktų at
spausdinimui. Tai dar kiek 
pataisęs kalbą, ir leidžiu į vie
šumą nors 500 egz.”

Bet Vydūnas yra Vydūnas 
ir jo raštų mėgėjas norės pa
žinti ir šį, kurį gali gauti iš 
paties autoriaus — adresu: 
Dr. Vydūnas, Tilsit, Clausius- 
str. 27 a', Germany, arba ir šių 
žodžių rašytojas patarpinin
kaus, parašius jam adresu: 
Arėjas Vitkauskas, 2138 W. 
Coutter St., Chicago, III.

butų, kad jų 
reiškia negu 
kaip pastebi 

pernelyg rea- 
Todėl ir pats

•>

MOKSLININKAI išskaičiavo 
kad pilna dienos šviesa yra 
600,000 kartų skaistesnė negu 
pilna mėnesiena.

“Vienybėje” ra-TYSLIAVA
šo:

“Tuo tarpu
socialistai vis dar apsišaudo su 
komunistais, tai Keleivio Mi- 
chelsonas jau seniai ruko ‘tai
kos pypkę’ su Laisvės ir Vil
nies redaktoriais.

“Kodėl toks keistas rolių 
pasidalinimas ?

“Nesunku suprasti. Socialis
tai, ruošdamiesi SLA. .rinki
mams, dėl viso ko nenori nu
traukti santikių su komunis
tais. Be to, Keleivio bizniui 
negali pakenkti Laisvė. Kas 
kita tarp Naujienų ir Vilnies. 
Tie du dienraščiai eina Chica- 
goje. Noroms nenoroms jiedu 
susiduria.

“Taigi, tuo tarpu kai Michel- 
sonas su Bimba iš vieno puodo 
kabina ‘demokratijos košę’, tai 
Grigaitis su Andriuliu šaukš
tais kaukši vienas kitam į kak
tą tik dėl to kad Sovietų Są
jungoje nėra nei demokratijos^ 
nei bendro fronto....”

VILKAVIŠKYJE
Gydytojas priiminėja pacien

tus, kurių pilnas jo laukiamas 
kambarys. Gydytojas skubina, 
vieną po kitam varydamas per 
saVd rankas. Ineina viena mo
terėlė.

— Prašau skubiai nusireng
ti....

— Pons daktare, aš.. aš.
— Greičiau nusivilk, matai 

kiek dar laukia eilės.
Moterėlė dar nori aiškintis, 

bet, gydytojui neleidus, nusi
rengia.

— Kas skauda?
— Tai mat, pons daktare, 

seniau prašei atnešti sviesto, 
tai dabar ir atnešiau.

—Vienas sako:
bėkim,

Antras savo: 
stovėkim”;

Trečias sako:
linguokim”.

Upė, akmuo, nendrė.

kai Naujienų

“Bėkim,

“čia

“čia

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS” 
ir laikraščių iš Lietuvos 

pavieniais numeriais.

Kaip tiesiamas Didysis Žemaičių Plentas, kuris eina er Lietuvą nuo Kauno iki Klaipėdos

ŽEMAIČIŲ PLENTO 
DIDIEJI STATYBOS 
DARBAI:

Buvo tėvynėj ir 
juoda ir šalta....

Šiandien jus matot— 
kita Lietuva!

Rankon paėmę 
kastuvą ir kaltą,

Ateitį kalam, kad 
būt ji laisva!
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KETURIOS LIETU
VOS VĖLIAVOS 
EKSPOZICIJOJE

ka-

au-

Vaikščiojantis po Didžiųjų 
Ežerų Ekspoziciją Clevelande, 
kiekvienas Lietuvis gali užeiti 
ten net keturiose vietose ple
vėsuojančias Lietuvos vėlia
vas — geltonos-žalios-raudo- 
nos spalvos.

, Viena Lietuvos vėliava 
bo Industrialiame budinke 
kur išstatyta Studebaker
tomobiliai. Ji iškabinta paro
dymui kad ir Lietuvoje parda
vinėjami ir naudojami Stude
baker automobiliai.

Antra Lietuvos vėliava ka
bo Progreso salėje, Federalės 
valdžios parodos skyriuje. Ten 
pažymėta su kuriomis valsty
bėmis Suv. Valstijos turi dip
lomatinius santikius.

Trečia Lietuvos vėliava ran
dami Pasaulio Gatvėse, Tarp-

tautinėje užeigoje, o ketvirta 
—- Lietuviškoje Užeigoje.

Didelės Minios Aplankė 
Clevelandą per šventes

. Moose konvencija, orlaivių 
lenktynės ir Paroda per tris 
dienas Darbo Dienos šventės 
sutraukė į Clevelandą paviršu
tinai imant apie 250,000 sve
čių.

Po virš 100,000 žmonių da
lyvavo orlaivių lenktynėse, ir 
Parodą aplankė didelės minios 
— daugiau negu kada pirmiau' 
per pereitų metų ir šios vasa-; 
ros tokias pat trijų dienų 
šventes.

Neskaitant šeštadienio, sek
madienį ir pirmadienį Ekspo
ziciją aplankė 192,956 žmonės.

Visas Clevelandas buvo pil
nas automobilių ir žmonių iš 
visų šalies kampų.

Apskaičiuojama kad svečiai 
paliko mieste apie tris milijo
nus dolarių.

teis

KAIP AIKVOJAMI
TAKSAI

Clevelande, apskrities 
mo namas tapo iš lauko nuva
lytas. WPA tam tikslui išlei
do $53,708, nors vienas priva
tinis kontraktorius sutiko 
darbą atlikti už $28,000.

DARBO FEDERACIJA 
STOJA GINTI

Jau buvo rašyta kad tapo 
sulaikytas statybos darbinin
kų unijos diktatorius Harry 
Barrington. Jis, turbut jaus
damas kaltas, tuoj po paleidi
mo po užstatu pabėgo, šiose- 
dienose jis suimtas ir parvež
tas į Clevelandą teismui.

Barrington tapo susektas 
lupikavime iš statybos kon- 
traktorių. Jis sakoma ištrauk
davo tam tikras sumas pinigų 
už davimą ar nedavimą reika
lingų, tinkamų ir netinkamų 
darbininkų tiems kurie norė
davo statyti kokį namą arba 
kokį didesnį pastatą.

Kadangi statybos amatnin- 
kai priklauso prie Clevelando 
Darbo Federacijos, šios fede
racijos viršininkai pasiskelbė 
dėsią visas pastangas Barring- 
toną ginti, iki tikrai pasirodys 
kad jis kaltas.

Taip pasielgdami aukštieji 
unijų viršininkai imasi užstoti 
savo tarpe raketierius, vietoje 
jų atsikratyti, vietoje 
unijas ir padaryti jas 
mis darbininkų reikalų 
tojomis.

Jeigu Barrington bus 
tas joks teismas jam

VIENAS LAKŪNAS 
LAIMĖJO VISAS 
TRIS DOVANAS

AKRON, OHIO

tą

valyti 
tikro- 
žiurė-

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

Lietuviška Užeiga
BRIDGEVIEW CAFE
. Juozas Karpavičius, Sav.

2104 LORAIN AVĖ. 
(Vakariniame gale

Lorain-Carnegie Tilto) 
Užkviečiame Lietuvius atsi

lankyti kada tik norit. 
Dalyvaukit musų dideliame

CLAMBAKE
Trečiadienio vakare 

RUGSĖJO-SEPT. 22 
Tikietai tam vakarui $1.

DIDELIS NAUJOS 
PARAPIJOS PIKNIKAS

Rugsėjo 19 dieną, sekmadie
nį, naujoj parapijoj atsibus 
didelis rudeninis piknikas su 
daugybe visų dovanų ir paįvai
rinimų. Rengia pati parapija 
ir visas pelnas eis parapijos 
naudai. Tikima didelės mi
nios Clevelando ir apielinkės 
Lietuvių atsilankant.

nekal-
__  _ ____  _ kaltės 

neprimes ir nereikalinga jam 
bus unijos užtarimas. O jei
gu bus rastas kaltu, kokioje 
šviesoje atsidurs Darbo Fede
racijos ponai?

Barrington pasižadėjo iškel
ti švieson daug dalykų, jeigu 
Clevelando policija padarys ko
kių palengvinimų jam. Gal būt 
kiti Federacijos ponai bijo kad 
jis neiškeltų iš jų darbelių?

Darbininkams labai sunku 
ir dirbti ir priklausyti prie to
kių unijų kurių vadai nėra iš 
pačių darbininkų tarpo išrink
ti, bet į unijų vadovybes įsi
veržę pašaliniai raketieriai.

šios Nacionalės Oro Lenkty
nės Clevelande Rugsėjo 3—6 
buvo ypatingos tuo kad vienas 
lakūnas laimėjo visas tris žy
miausias lektynėms skirtas do- 
vanas-trofejas ir didesnę dalį 
piniginių dovanų. Tai jaunas 
niekam nežinomas lakūnas, R. 
A. Kling, iš Lemont, Ilk, ku
ris laimėjo ir $14,400 pinigais. 
Jis pralenkė visais trimis at
vejais kitus pažymius lakūnus, 
pragarsėjusius Amerikoje.

Viso piniginių dovanų buvo 
skirta $24,000, likus suma iš
dalinta gavusiems antras ir 
trečias vietas.

Ir šios oro lenktynės neapsi
ėjo be nelaimių: pačią pirmą 
dieną užsimušė lakunas_ Lee 
Miles, iš Fort Worth, 
kai jo lėktuvo sparnas 
staigiame užsisukime.

Stebuklingai išliko 
vienas Vokietis lakūnas kada 
darant oro šposus, skrendant 
aukštieninkam, jo lėktuvas su
dužo. Jis iš griuvėsių išlindo 
gyvas, tik apdaužytas. Pas
kutinę lenktynių dieną jis vėl 
skraidė.

Texas, 
nulužo

gyvas

ĮjlPPODROMg

Iš Lietuvių Piliečių 
Klubo Veikimo

R U S S E L L' I N,.N 
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 25c 
15c gėrimai — 2 už 25c

Av.

p. 
ir

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

SMAGI LIETUVIŠKA

UŽEIGA
5611 Superior Avenue

Kviečiame Jus atsilankyti. 
Vynas — Alus — Užkandžiai 
Antradieniais- duodam Lietu

viškų virtinių.
Penktadieniais — žuvis 

kitokį užkandžiai.
Roman Gurbis, Sav.

ir

Daug Amerikoje Lietuviai 
turi klubų, bet tokių kaip Cle
velando Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas mažai yra.

Klubas gyvuoja jau virš 15 
metų, ir toliau labiau pradėjo 
dirbti ir stiprėti, vietoje silp
nėti. Per ilgą laiką klubas per
gyveno visko. Pastarais me
tais jis pasiėmė vyriausiu savo 
tikslu remti ir paląikyti Cle
velando Lietuvių salę, ir tame 
darbe puikiai sekasi.

šį metą klubas turi gerą, 
energingą valdybą. Visi val
dybos nariai yra darbštus ir 
plačiai numatanti dalykus.

Klubo pirmininku yra P. 
Muliolis, kuris savo gabumu
pasišventimu sutraukė į klubą 
Clevelando Lietuvius. Jis va
dovauja klubą labai tvarkiai, 
klubo nariai viskuo patenkinti, 
ir jame priklauso visų musų 
srovių žmonių, o jaučiasi kaip 
broliai.

Taip pat visi kiti valdybos 
nariai yra veiklus ir daug pa
sidarbavę klubui. Klubo vice 
pirmininkas ir biznio tvarkos 
narys A. Padegimas, užrašų se
kretorius V. Malinauskas, fi
nansų sekr. J. Petrauskas, ir 
kubo valdybos ir biznio reika
lų narys Chester G. Zuris.

Klubas dabar turi apie 500 
narių, tarp kurių yra ir dide
lių klubo rėmėjų.

Klubo garbės pirmininku ta
po išrinktas Ohio Valstijos Le- 
gislaturos narys Jonas T. De
Righter.

Klubas laiko savo Lietuviš
kas vakaruškas penktadienio 
vakarais ištisą vasarą. Taigi 
jeigu namie jums šilta, atsilan- 
kykit į klubą, ar penktadienio 
vakarais ar kiekvieną vakarą 
savaitėje, čia galėsit puikiai 
atsivėdinti ir smagiai liuoslai- 
kį su draugais praleisti.

Koresp.

TMD. 20 KUOPA AUGA
TMD. 20-ta kuopa auga na

riais gana sparčiai, štai Rug
pjūčio 22 d. kuopa turėjo šei
mynišką išvažiavimą, kur pri
sirašė į kuopą net septyni nau
ji nariai. Tai gana geros pa
sekmės.

Dar yra daugelis prisižadė
jusių prisirašyti, bet dar vis 
kaž ko laukia. Reikia primin
ti kad kurie norite prisirašyti 
prie TMD. ir gauti už šiuos 
metus knygas, nevilkite prisi
rašymo. šymet nariai gaus 
vieną iš Šių svarbių knygų: 
Lietuvos Istoriją, ar “Baudžia
va”. Knygos nariams bus da
linamos Spalių mėnesį, kiek 
teko sužinoti iš Centro Sekre
toriaus.

Buvusieji TMD. nariai, taip
gi ir nauji nariai, malonėkite 
palikti savo mokestį kuopos iž
dininkui, K. S. Karpiui, “Dir
vos” redakcijoje, jeigu norit 
gauti knygas su pirmu siunti
niu. Vėliau užsimokėję turės 
laukti knygų iki jos vėl bus at
siųstos iš Lietuvos.

Mokestis į TMD. už visus 
metus tik $1.

Naujos knygos duodamos ne 
apie kokius svetimus, nežino
mus dalykus, bet apie savus, 
Lietuvos gyvenimo ir praei
ties nuotikius. Knygos yra 
visai naujos, tik šymet išleis
tos Lietuvoje.

Prie to viso, TMD. nariai už
simokėję už šiuos metus, gaus 
iš TMD. centro pirmiau TMD. 
išleistų knygų dovanų už $2. 
Tat nevilkinkite. Valdyba.

“THIN ICE”
Tikrai nuostabus ir puikus 

paveikslas, numargintas Alpi
niu grobiu, žavėj antis roman
sas “Thin Ice” (Plonas Ledas), 
nauja Fox muzikalė komedija, 
su Sonja Henie ir Tyrone Po- 
wer bus pradėta rodyti šešta
dienį, Rugsėjo 11, Hippodrome 
Theatre.

Tame paveiksle dalyvauja ir 
eilė kitų gabių artistų.

Filmą yra įdomi, ir juokin
gai linksma. Dalykas praside
da kai Tyrone, Princas, kuris 
apsilanko Alpų žieminiame re- 
sorte pabėgti nuo dviejų agen
tų, kurie nori sutarčių neutra
lumui palaikyti, netikėtai susi
tinka panelę Henie, čiuožinė- 
jančią, ir persistato jai kaip 
laikraščio reporteris. Kompli
kacijos kokios išsivysto iš to 
susipainiojimo priveda prie la
bai įdomių ir juokingų išvadų.

Veikale dalyvauja šimtai le
do čiuožikių ir vaizduoja pui
kius Šveicarijos Alpų kalnus.

LAKE JHEATRg
“THUNDER IN THE CITY”

Antras paveikslas 
rymo, šiame teatre 
mas su Edward G. 
vardu “Thunder in 
(Perkūnija Mieste), 
šeštadieniu, Rugsėjo 11 d.

šis paveikslas yra visai nau
jos rūšies dramatiška rolė Ro
binsonui. “Thunder in the Ci
ty” vaizduoja šį ‘Mažą Cezarį’ 
kaip smarkų pardavėją Londo
ne, kame jis pergyvena įvai
rius prietikius.

Prie jo vaidina kiti žymus 
aktoriai, Nigel Bruce, Constan- 
ce Collier, Luli Dėstė, ir Ralph 
Richardson.

Lake Theatre randasi ant 
Euclid Avenue, prie E. 17 St.

po atida- 
bus rodo- 
Robinson, 
the City” 
pradedant

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį. I

FOUR STAR CAFE?
★ ★ ★ ★ ?

DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?
Duodama Geras ?

valgis. ?
MUZIKA PENKTADIENIO X 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. $ 
JOHN MEYER ?
Telef. ENdicott 9162 Z 

6512 Hough Avenue £

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

t '

• •

• •

EVA’S ;;
« »

Dry CIeaning « » 
Senas Drapanas padarom ” 
kaip naujas, išvalom ir ;; 
sutaisom. • ■

EVA’ PETRAITIS \\ 
6702 Superior Avė. ;; 

Telef. HEnderson 5699

Cleveland, O.
ENd. 8534

A. WIRBICKAS
“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

■

UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■

■

Stiprus Alus — Degtinė — Vynas
■

į 17320 St. Clair Avenue
L - ■ ••

Kampas E. 174th St
■M

Taiso ir Naujina Baldus
SPECIALIAI 2 šmotų setą 
apdengiam naujai už $35 ir 
brangiau. Paduškaitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. (44)

Mordus Upholstering 
Shop 

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

±

DELUA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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Smulkios Žinios
RUGP. 23 d. mirė Mikalina 

Makarevičiutė, 59 metų am
žiaus. Palaidota šv. Kryžiaus 
kapinėse, pamaldos atsibuvo 
Lenkų šv. Jadvygos bažnyčio
je. Velionė buvo didelė rėmė
ja buvusios Lietuvių šv. Pet
ro parapijos, tačiau buvusiam 
tuo laiku šioje parapijoje Kun. 
Cybeliui (jis prigėrė Palango
je 1930 m.) darant betvarkę, 
ji apleido Lietuvių parapiją ir 
prisidėjo Lenkų parapijon.

P-lė Vanda Slivinskaitė, tar
naujanti Akron Transport Co. 
raštinėje, už gerą darbavimą- 
si gavb iš savo kompanijos ato
stogas su apmokėjimu kelionės 
ir viešbučio kaštų New Yorke. 
Ji su savo motina.9 h oL 
New Yorke ji viešėjo su savo1 
motina, apžiurėdamos miesto 
įdomybes. Paskiau nuvažiavo 
j Boston, Mass. Kelionę turė
jo gerą, gryžo namon paten
kintos.

PAS Jurgį Pulkų lankėsi P. 
Malonis su žmona ir sunum iš 
Clevelando.

Pas K. Bartkų buvo 
kęs brolis Antanas su 
Babarskaite, pakviesti 
vestuves Clevelande.

Praeitą sekmadienį, 
trumpai lankėsi “Dirvos’ 
daktorius p. Karpius. Sustojo 
čia gryždamas iš Youngstown- 
no Lietuvių pikniko. Pernak
vojo pas p. Baublius. “Dir
vos” redaktorius žada vėliau į 
rudenį apsilankyti Akrone ir 
plačiai šį miestą aprašyti.

Kalnas.

POLICININKAS NU
VEIKĖ GINKLUO

TĄ PLĖŠIKĄ
ELYRIA, O. — Rugsėjo 7 

d. du policininkai pribuvo į nu
rodytą vietą pažiūrėti nuo- 
žvalgaus asmens. Pasirodė tai 
buvo jaunas plėšikas. Jis po
licininkų užkalbintas, prisitai
kė atsistoti prie vieno taip kad 
jis butų tarpe antro policinin
ko, ir mažu revolveriu nugink
lavęs pirmąjį, varė jį artyn 
prie antrojo policininko. Ant
ram taip pat įsakė iškelti ran
kas aukštyn, bet tas vis nesi
skubino. Nieko nelaukęs plė
šikas paleido kelis šuvius į an
trąjį ir jį sunkiai sužeidė.

Antram policininkui nebuvo 
kaip plėšiką šauti, nes tarp jų 
buvo jo draugas policininkas.

Plėšikas tada sukomandavo 
savo nugalėtą policininką sės
ti su juo policijos automobilin 
ir vežti jį iš miesto. Taip ir 
prasidėjo važiavimas, plėšikui 
laikant savo ir policininko re
volverius atstatytus į pagrob
tą policininką.

šis policininkas, būdamas 
jaunas ir sumanus, išvežęs 
plėšiką užmiestin, pradėjo at
sargiai žvalgytis kaip stovi 
plėšiko laikomi revolveriai. Pa- 
tėmijęs kad revolveriai nėra 
visai taikiai į jį atstatyti, pa
gavęs progą, paleido automo
bilio valdomą ratą ir abiem 
rankom staiga griebė už abie
jų vamzdžių ir užsuko juos ša
lin. Plėšikas tuo tarpu iš abie
jų paleido po keturis šuvius, 
bet nei vienas nieko nepalietė. 
Automobilis tuo tarpu nuva
žiavo nuo kelio, nugriuvo į rė
vą, policininkas užvirto ant 
plėšiko. Jiedu ilgai ėmėsi, iki 
pagaliau lauke pasirodė ūkio 
darbininkas, kurį prisišaukęs 
policininkas plėšiką nugalėjo 
ir surakino jam rankas.

Policininkas sako tokią rizi
ką su plėšiku ėmė tikėdamas 
kad plėšikas išvežęs jį į lau
kus kur žmonių nesimatys, nu
šaus ir išvertęs iš automobilio 
pabėgs.

Spėja kad tas vyrukas buvo 
tas pats plėšikas kuris diena 
pirm to apiplėšė vieno mies
telio banką. Prie jo rasta ar
ti $2,000 pinigų.

Mokslo Dienos
JAU PRASIDĖJO!

atsilan- 
p-le T. 
į savo

Akrone
i” re-

YOUNGSTOWN. O
LIETUVIŲ DIENA PASISE

KĖ GERAI
Rugsėjo 5 d. rengta čia Lie

tuvių Diena, vadovystėje Lie
tuvių Šv. Pranciškaus parapi
jos išėjo labai pasekmingai. 
Nors oras buvo pusėtinai atvė
sęs ir iš ryto išrodė į lietų, ta
čiau po pietų buvo gražus ir 
šiltesnis, taigi į Whippoorwill 
parką suvažiavo daug Lietuvių 
paties Youngstowno ir aplinki
nių miestelių, ir dikčiai buvo 
atvykusių iš Clevelando ir Ak
rono.
. Visi draugiškai šnekučiavo

si, šoko, linksminosi, fundijo- 
si, paklausė trumpų kalbų ir 
šiek-tiek dainų, kurias sudai
navo Akroniečių ir Clevelan
diečių grupė.

Iš kitų miestų svečiai pradė
jo važiuoti namon temstant, o 
vietiniai ir tie kurie nakvojo 
Youngstowne, linksminosi iki 
vidurnakčio. Buvęs.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.
HiunnnnnnniiiimimmmRinHiiiiiiHiinitiiHtnniiiniittnnitniumniiitiiiiinHiiniiiiiiiiHiiiii 

VISOKIOS 
APDRAUDOS-INSURANCE | 
reikalais kreipkitės į mane | 

Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit paaiškinimui.

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tomados, taipgi namų baldus iri 
automobilius; prie to apdraudžiu F 
nuo sužeidimų ir parūpinu kito
kių apdraudę. Jeigu baigiasi jū
sų apdrauda ant namo ar kitko 
duokit man ją atnaujinti.

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

Telefonas HEnd. 5699

JIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
“ 3

G A R D E N 
FLOWER SHOP

Gėlės visokiems reikalams 
VESTUVĖMS, LAIDO

TUVĖMS, ir tt.
8404 Superior Avenue 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710 
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Pas mus galit gausit visas reikmenis kokių 
tik Vaiko aprengimui reikia. Štai jos—

■
■

a 
: 
a 
■
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a

Trumpos KELNAITĖS 
$1.00

SVETERIAI 
$1.00

KEPURĖS visų spalvų 
$1.69 ___

tMARŠKINIAI
55c — 2 už $1.00

KOJINĖS
pora 25c

KAKLARAIŠČIAI
po 25c

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

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

h

I. SAMAS ’JE VVELRY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
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WILKELIS FUNERAL HOME i
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LICENSED FUNERAL' DIRECTOR
Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo.
Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas. ■

3 6522 Superior Avė. 
iiTi^.il.į ... m H..............,,,,,

HEnd. 9292

»
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NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI
Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia 

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

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

P. P. MULIOLIS turi pardavimui visokių gyvenamų 
namų visose miesto dalyse — vienai šeimai, dviem, 
keturioms ir daugiau šeimų —. turi pardavimui ge
rų biznio vietų — didesnių ir mažesnių.
PER MULIOLĮ galit pirkti bent namą priklausanti 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis.
PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel metų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo 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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14.000 LIETUVOS SKAUTŲ 
JAU RUOŠIASI 1938 M.

STOVYKLAI

TAUTŲ SĄJUNGOS
GEN. SEKRETORIUS

KAUNE

UŽSIENIO LIETUVIŲ JAUNIMO SUSIPAŽI
NIMAS KAUNE
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SCENOS VEIKALAI

KAUNAS. — 1938 metais, 
Liepos 8 iki 18 d. Aukš. Pane
munės šile įvyks II tautinė Lie
tuvos skautų ir skaučių didžio
ji stovykla, šiai stovyklai jau 
ruošiasi 14 tūkstančių skautų 
ir skaučių. Į stovyklą yrą pa
kviesta daug skautų ir skau
čių, todėl stovykloje bus paro
dyta visa tai ką Lietuvos skau
tai per 20 metų savo gyvavimo 
yra išmokę, padarę ir pasiekę.

Stovykloje numatomi trys 
paradai-eitynės. Visų skautų 
noras kad eitynės nebūtų nuo
bodžios ir šabloniškos. Jose 
stovyklaują skautai turės at
vaizduoti savo nuotaiką. Kiek
vienos eitynės turės būti kito
kios.

Iškilmingos stovyklos atida
rymo eitynės pro Sąjungos še
fą — pagarbos ir kartu skau
tiškos nuotaikos eitynės. Bus 
praeinama drausmingomis ei
lėmis. Prieš visus skautus bus 
nešamos visos stovykloje esan
čios tautinės vėliavos. Kiek
vienas tuntas bei vietininkija 
atsigabens bent po 10 tautinių 
vėliavų. Kiekvienos apygar
dos, į kurias bus suskirstyti 
tuntai ir vietininkijos, prieky
je eis skautai apsirėdę savo 
vietovės tautiniais drabužiais 
(pav., šienpjoviai, sėjėjai ir k.) 
Tuntai be savo vėliavų ir už
rašų turės dar savo miesto 
herbus ar šiaip kokį budingą 
vietovės ženklą.

Antra eitynė numatoma prie 
paminklo žuvusiems dėl Lietu
vos laistės ir padėjffrias vaini- 

• kų. Vainikai bus ąe; pietiniai- 
bet' pačių ’* pasigafnifrtf
iš savo vietovės budingų auga
lų (ąžuolų ar gėlių šakelių, li
nų, rugių, grikių, kviečių, do
bilų ir tt.). šios eitynės bus 
suderintos su vėliavos nuleidi
mo iškilmėmis Kaune Vytauto 
Muzejaus sodelyje.

Po pertraukos, vakare nu
matoma skautiškoje nuotaiko
je pereiti per Kauno miestą su 
žiburėliais.

Stovyklos užbaigimo eitynės 
bus ypatingai nuotaikingos ir 
gyvos, šiose eitynėse vienetai 
galės pasirodyti su karnavali
niais vaizdeliais: gyvaisiais pa
veikslais, dainomis ir tt.

Be to numatoma įvairus ki
tokį pasirodymai: sporto šven
tė, visokios lenktynės žeme ir 
vandeniu ir tt.

KETURI LAUŽAI
Tautinėje stovykloje numa

toma keturi didieji laužai, ku
riuose dalyvaus visi stovyklos 
skautai ir svečiai. Kiekvienam 
iš keturių didžiųjų laužų duo- 
dahia atskira vyraujantis min
tis/ kuri turės nuspalvinti vi
są ■ to laužo programą, duoti 
jaifl atitinkamą bendrą vaizdą.

Pirmasis laužas bus skiria
mas musų tėviškei, šiame tė
viškės lauže atsispindės visa

kas pavaizduoja musų tėviš
kę, kas sužadina musų tauti
nius jausmus, apskritai, kas 
parodo kad mes esam Lietuvos 
sūnus.

Antrasis laužas skiriamas 
Nemunui. Pats laužas bus 
prie pat Nemuno kranto, o se
nelis Nemunas bus iliuminuo
tas. šis laužas įvyks tą pačią 
dieną kaip ir jurų skautų spor
to šventė, o laužui besibaigiant 
įvyks iliuminuotas visų jurų 
skautų turimų laivų, valčių ir 
baidarių paradas Nemune.

Ketvirtasis laužas — sukak
tuvių laužas. Jis bus skautiš
kos nuotaikos šiupinys, kuria
me vyraus bendros dainos, 
masiniai vaidinimai, vaizdeliai 
iš skautų ir stovyklos gyveni
mo. “L.A.”

BALTIJOS ISTORIKŲ 
RYGOJE

RYGA. — Rugp. 16 d. Ry
goje prasidėjo Baltijos valsty
bių istorikų konferencija. Tai 
buvo didžiausia mokslinė kon
ferencija bent kada buvus Ry
goje. Konferencijoje dalyva
vo apie 300 asmenų, jų tarpe 
130 istorikų iš Latvijos ir 167 
iš" Lietuvos, Estijos, Suomijos, 
Švedijos, Danijos, Norvegijos, 
Lenkijos, Vokietijos, Danzigo, 
Prancūzijos, Italijos ir Veng
rijos.

Svečius pasveikino Latvijos 
Prezidentas Ulmanis. Visų už
sienių istorikų vardu atsakė 
Stockholmo universiteto?: rek
torius Prof. Tunbergas.

- Konferencija • baigėsi Rugp. 
“L-A”

(Paveikslas ant 1-mo psl.)
KAUNAS. — Rugp. 12 iki 

17 d. Lietuvoje viešėjo Tautų 
Sąjungos Generalinis Sekreto- 
įius Avenol, lydimas Tautų 
Sąjungos politikos direkto
riaus ir kitų dviejų narių. Jie 
susipažino su Lietuvos politi
niu, ekonominiu ir kulturiniu 
gyvenimu, apžiurėjo mokslo ir 
meno bei ku’.turos įstaigas, ir 
lankėsi gražiame Lietuvos pa
jūryje.

Rugp. 14 d. p. Avenol, prieš 
išvykdamas į Klaipėdą, priėmė 
Kauno ir užsienių spaudos at
stovus ir padarė jiems trumpą 
pareiškimą. Jis pažymėjo kad 
Lietuvoje lankosi pirmą kar
tą, ir pareiškė savo pasigerėji
mą Lietuva per 20 nepriklau
somo gyvenimo metų padary
ta pažanga. Ta pažanga juo 
labiau krinta į akį kad ji buvo 
pasiekta beveik vienų Lietuvių 
pastangomis, be pašalinės pa
galbos.

Iš gausių statistinių davinių, 
kurie jam buvo patiekti, p. 
Avenol gavo įspūdį kad Lietu
vos žemės ūkis, nežiūrint eko
nominio krizio, yra padaręs ir 
daro didelę pažangą.

Aplankęs Lietuvą, p. Ave
nol su savo palydovais išvyko 
Latvijon, paskui Estijon.

DALYVAVO IR MINISTERIS 
PIRMININKAS J. TŪBELIS

vienytų Valstijų ir kitų kraš
tų. Tsb.

LABAI PAGERĖJO 
LIETUVOS IŽDO 

PADĖTIS

Kaunas. — Rugp. 14 d. Met
ropolio salėje, Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti surengė 
susipažinimo arbatėlę užsienio 
Lietuvių jaunimui, kuris šią 
vasarą atvažiavo iš įvairių net 
tolimų kraštų savo tėvynės 
aplankyti ir susipažinti. Daly
vavo Lietuvos universiteto 
studentų korporacijų atstovų 
bei šiaip jaunimo ir visuome
nininkų buris.

Taip pat dalyvavo ir DULR 
centro valdyba su pirmininku 
Adv. R. Skipičiu priešakyje. J 
šią jaukią susipažinimo arba
tėlę atvyko ir kartu su atvy
kusiais iš užsienio .Lietuviais 
ilgai įvairiais aktuoliais musų 
išeivių klausimais pasikalbėjo 
Lietuvos Ministeris Pirminin
kas Juozas Tūbelis. Ponas Tū
belis pasakė labai reikšmingą 
musų išeiviams kalbą, pabrėž
damas didelę svarbą išlaikyti 
savo tautą, ją stiprinti ir jun
gti vienybėn dideliems tautos 
darbams. Vieną iš didžių prie
monių išlaikyti savo tautos 
tradicijas Ministeris Pirminin
kas J. T'ubelis priminė šeimos 
grynumo išlaikymą, raginda
mas Lietuvių jaunimą išlaiky
ti gryną Lietuvių šeimą: kad 
Lietuviai vestų 
kad Lietuvaitės 
tuvių.

Dalyvavusieji
tuviai,ponui ministeriui pirmi
ninkui'. išreiškė dideles ovaci
jas, su' juo nusifotografavo.

Arbatėlės prograirią paįvai
rino operos solistas Babravi
čius savo dainelėmis, ir dramos 
artistė Rymaitė, kuri padekla
mavo gražių eilių...f.i

Lietuvos ir iš užsienio atvy
kęs jaunimas tą vakarą pralei
do labai broliškai: pašoko, pa
dainavo-- ir pasidalino minti
mis. '

Vieni kitų'-gyvenimu labai 
domėjosi, nes vieni -buvo atvy
kę iš, Škotijos, kiti, iš Londo
no', dar kiti iš Kanados bei Su-

BRIGHTON, MASS.

PATAISA. “Dirvos” nr. 30 
Akrono žinutėse buvo klaidin
gai pažymėta apie lankymąsi 
p. Kuliunienės su sunum ir 
dviem dukterim. Buvo šitaip: 
Jie pirmiausia nuvažiavo į Cle
velandą, ne į Akroną. Cleve
lande viešėjo pas savo brolį 
Praną Januškevičių, aplankė 
Jurgį Matulį ir Mikolą Ketvir
tį, paskiau nuvyko ‘‘Dirvos’ 
redakcijon, mat Kuliunai yra 
“Dirvos” skaitytojai; ten pa
sikalbėjo, pasipirko keletą įdo
mių knygelių, ir tada išvyko 
į Akroną, aplankyti savo gerus 
draugus ir pažystamus.

SVEČIAI. Iš Akron, Ohio, 
čia lankėsi Kazys Puišis su sa
vo žmona ir dviem dukterim. 
Kelionę atliko automobiliu.

Aplankė savo draugus Bos
tono apielinkėje, ir tuo pat 
kartu aplankė ir Kuliunus.

Tamošius.

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE 

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

galima siųsti pašto ženkleliais)
$i

Lietuvaites ir 
tekėtų už Lie-

užsienio Lie-

RŪPINASI LIETU
VOS KAIMIEČIŲ 

MAISTU

GERINS KAIMIEČIŲ VAL
GIUS. Lietuvos kaime varto
jami valgiai yra prasti ir ne
sudėtingi. Daug kur kaime 
nemoką valgius paįvairinti ir 
skanesnius pagaminti. Tačiau 
kai kuriose Lietuvos vietose 
šeimininkės paprastu budu pa
gamina skanių, sveikų ir pri
taikytų kaimui valgių.

Kad sveikus, paprastus ir 
nesudėtingus valgius mokėtų 
pasigaminti visos šeimininkės, 
žemės Ūkio Rūmai surinks vi
sose apskrityse kaime vartoja
mų valgių receptus, juos pa
įvairins bei pagerins ir per li
teratūrą ir ramu ruošos kur
sus vėl grąžins į kaimą.

Be to, namų ūkio instrukto
rės, aplankiusios visus numa
tytus ukius, surašys ir kiek
vieno ūkininko maitinimosi ap
žvalgą. Kitose šąlyse valgių 
surašymas jau senai padary
tas. Mat, iš tos pačios mede- 
gos, tuo' pačiu darbu, kiek pa
tobulinus gamybos receptą, ga
lima pagaminti geresnius ir 
sveikesnius valgius. Tsb.

KAUNAS. — Lietuvos 
verimas kas kart gerėja, 
gyvėjimas pastebimas preky
boje, pramonėje, žemės ukjtjė 
ir kitose gyvenimo šakose.

Paimkime užsienio prekybą. 
Per pirmus- šių metų, septynis 
mėnesius; Lietuva - pandavž uš-. 
slėniui savo gaminių už ■ 110 
litų. Pernai per tą patį laiką 
buvo parduota už 107,500,000 
litų, o 1935 metais tik už 85,- 
000,000 litų.

Šymet yra žymiai padidėjęs 
kiaulių, sviesto, celulozės, linų 
bei pakulų išvežimas.

Taip pat Lietuva šiais me
tais daugiau perkasi reikalin
gų prekių iš užsienio, šitai 
reiškia kad tų prekių galima 
daugiau sunaudoti, kad padi
dėjo gyventojų įpirkimo galia, 
atsirado žmonėse daugiau pi
nigų.

Lietuvos ūkio gyvenimo ge
rėjimą taip pat rodo ir valsty
bės iždo būklė.

Finansų Departamento pra
nešimu, šymet per pirmus sep
tynis mėnesius į valstybės iž
dą įplaukė 164,700,000 litų 
pajamų. Praėjusiais metais 
per tą patį laiką — 142,700,- 
000 litų, taigi 22 milijonų li
tų mažiau negu šymet.

šymet taip pat gerokai yra 
padidėjusios ir valstybės iždo 
išlaidos: išviso per pirmus sep
tynis mėnesius valstybės iž
das išlaidų turėjo 157,000,000 
litų, betgi šymet pajamos yra 
7,700,000 litų didesnės už iš
laidas. Tsb.

gy- 
Tas

Sielinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

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

IŠGYDYTI
Ctessic MineraI Fume Baths
2981 West 25th St. near Clark Av.

Telefonas — SHadyside 2747 
Cleveland, Ohio

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

nuvargus ar nerviškumų, galvos 
skaudėjimo, džiovos, pilvo ir inks
tų nesveikumų. Išžiųrėjęs ligonį 
aš pakakau kas yra.
Daug žmonių perisi mano gydįmu 

Gydau jau dvyleką metų.

Dr. Edwin C. White
Chiropractor & Electro-Therapy 

10111 EUCLID AVENUE 
GArfield 0293 — Cleveland, O.

53 Convenient
CLEVELAND TRUST BANKS

DOWNTOWN
Euclid at East 9th, Main Office

EAST SIDE
5703 Broadway 
Broadway at Harvard 
Buckeye at East 116th 
Cravvford at Hough 
East 55th at Linwood 
East 152nd at Pepper 
694 East 185th 
Euclid at East 57^h 
Euclid at East 79th 
Euclid at East 105th 
Euclid at Mayfield 
14312 Euclid, E. C. 
Euclid at Alcoy 
Kinsman at Lee 
Lee at Tullamore 
Mayfield at Lee 
Milės at East 133rd 
Nela Park, E. C. 
St. Clair at East 40th 
St. Clair at East 55th 
St. Clair at East 79th 
St. Clair at East 105th 
St. Clair at East 125th 
St. Clair at East 138th 
Shaker Square 
Superior at Addison

• Prospect at Ontario 
Superior at East 105th 
Superior at East 123rd 
Union at East 93rd 
\Vaterloo at East 156th 
VVoodland at East 22nd 
Woodland at East 55th

WEST SIDE
Clark at West 50th 
Detroit at West 65th 
Detroit at West lOlst 
Detroit at West 117th 
I^terary at Professor 
Lorain at West 65th 
Lorain at West 99th 
Lorain at West 117th 
Lorain at Rocky River 
Madison at Lark 
Madison at Warren 
4169 Pearl
West 25th at Clark 
West 25th at Denison 
West 25th at Franklin

NEARBY
Bedford Painesville 
Lorain Willoughby .

Cleveland Crust
Ohio’s Largest Bank and Trust Company

Mentber Federal Deposit Irtsurance Corporation

¥rrr V
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“Dirva” spausdinama aiškiomis, didelėmis raidėmis, lengva skaityti, ir

| P. J. KERSIŠ
t 809 Society for Savings Bldg.

Ofiso Telef. MAin 1773 Nainy KEnmore 4710.W
.!. Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar na- 
y šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausia 
5. kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit irę- 
į riausį patarnavimą.
S Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir- 
•į mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama Kreip- 
į kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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APDRAUDOS REIKALE
Mes ęsam pąsirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios^ Apdraudps (Insuranęe) ■ visai <įy£ai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius Cfire-monus).

P. p. mltLioųi^
' Vienatinė Vielinė Pastovi Lietuviška ReaP įstate 
K i. - — ir Apdraudos AgeMirra^ e •
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f: 6606 Snnerior Avė. Cleveland HEnderson 6729
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paveiksluota, 8 puslapių didumo.

PUSEI METŲ
★“Dirvą” išsirašyti galima kada kas nori: nereikia laukti metų pradžios 
ar vidurio. Tik įdėkit laiške dolarį, įrašykit savo aiškų vardą ir adresą, 
ir. “Dirv’a”r. i^s- l.apkys. Vietiniams: “Dirvos” Administracija atdara va
karais. iki -7 valandos. Jūsų vaikas gali atnešti $1 ir išrašyti “Dirvą”.

& rf t ' .

enue Cleveland, Ohio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

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 vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
2 vaikai. 27 pusi.......................................................

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

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

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

KONTRIBUCIJA — č 
karo nuotikių. Vaidina 9

KLEBONAS KALTAS — 
dija; vaidina 4 vyrai ir

LIZDAS NAMINIO LIŪTO 
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo........... .........................................25c

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

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

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

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

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

NASTUTĖ — <’ ' 
vyrai, 2 moterys.

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename 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, 8 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...........
,IEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy- 
»ai ir trys moterys. 62 pusi....................................

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
į 1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos

Bejieškant.......................... ...........................................
SALOMĖJA, Ilerodienės Duktė — Drama vi aname 

veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......
SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 

komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.
ŠVENTADARBA1 — patr otinė vieno veiksmo tra

gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5 
: vyrai, 3 moterys. 33 pusi.....................................

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

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

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

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag id ja 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. p.

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

Divorsas—tr.jų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prlct kių atsilankius b.etuvoje. (To- 

I je serijoje yra ‘ Ekscelencija" ir "Palangos Ponai
tis). Gi nusl ________________________ _______ -,p

(Vadina 8 vyrai, 6 moterys, kėl, vaikai)
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50c

5c0

35c
1

15c

10c

30c
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30 pusi. ........................'
drama viename veiksme, iš 
— 1 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

Keturių veiksmų kome- 
5 pašaliniai. 35 pusi.
— Drama trijuose veik- 
• . ■ 30 P.

25c

15c

45c

15c

25c

20c

10c

15c

25c
dviejų veiksmų drama; vaidina 4

30 pusi..........................................15c

10c

50c

20c

50c

60c

10c

20c
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25 c

10c

25c

10c

25c

50c

50c
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| CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS Į Youth’s Forum
j “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais *

LIETUVAITEI PROGA PASIŽYMĖTI

Phonp: ENdicętt 4486

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

6820 Snperior Ave. Cleveland, O

Rinkimas Tipiškos Lietuvaitės — Paskirta Piniginė Dovana 
Clevelando Automobilių Parodos ren

gėjai praneša įdomų dalyką, kuruio privalo 
susiįdomauti kiekviena Clevelando Lietu
vaitė. Sąryšyje su Automobilių Paroda, 
kuri atsibus Clevelando Public Auditorijoj 
Lapkričio 13 iki 20, bus išrinkta viena šio 
miesto Lietuvaitė, kuri bus tipiškiausia at
stovauti Lietuvių tautą toje parodoje.

Ji dalyvaus “Tautų Nuotakų” atvaiz
davime, ir už tai bus apdovanota gera pi
nigine dovana, šiame naujoviškame pro
grame užkviesta 22 vietos tautybės, tarp 
jų ir Lietuviai, ir todėl Lietuviai privalo 
dalyvauti, ne tiek dėl tos vienos Lietuvai
tės kuri gaus dovaną, kiek dėl to kad Cle
velande visais budais butų keliamas Lietu
vių vardas. Tautybių Clevelande yra keli 
desėtkai, bet iš jų bus priimama tik 22, 
todėl mums turi būti garbė kad Lietuviai 
neaplenkiami.

Kiekvienos tautos panelė ar jauna mo
teris, kuri bus išrinkta tam tikslui, bus ap
rėdyta tautiniu kostiumu ir bus jai duota 
palydovės.

Kostiumus tam tikslui pagamins gar
sus artistai, pritaikytus kaip geriausia ga-

Search For Cinderella to be Bride
Įima kiekvienai tautai, o kai kurie kosiu- 
mai bus net importuoti iš pačių tų šalių.

Tai yra pirmas atsitikimas Clevelando 
Automobilių Parodų istorijoje kad tautinės 
grupės gauna tokį nepaprastą pripažinimą. 
Tą parodą numatoma aplankys apie 150,000 
žmonių, ir “Tautų Nuotakos” bus žymiau
sias patraukimas.

Kasdien laike automobilių parodos po 
du kartu Į dieną bus atvaizdavimas tautų 
nuotakų, po kelias nuotakas tą dieną, ku
rios pasirodys ant specialiai įrengtos sce
nos. Didelis simfoninis orkestras tuo lai
ku grieš parinktą tos tautos muziką.

Tai nebus gražuolių rinkimas, bet iš
rinkimas tipiškiausios Lietuvaitės, supran
tama, turės būti graži visais atžvilgiais.

Toliau apie tai bus pranešta plačiau. 
Angliškai skaitančioms savo dukterims tė
vai prašomi paduoti paskaityti apie tai šia
me puslapyje telpantį Anglišką straipsnį.

Savo atstoves gali išrinkti ir rekomen
duoti musų draugijos. Paskui iš jų visų 
bus išrinkta viena.

Lietuvaitės gali atsišaukti tiesiog per 
“Dirvos” Redakciją, arba į Automobile As
sociation, Public Auditorium, Mr. Gara.

SVEČIA VIMAISI
Petras Komeras su savo mo

tina ir brolįu Pranu per Labor 
Day šventes lankėsi Shenan- 
doah, Pa. Aplankė savo brolį 
Jurgį Komerį, Antaną Staniš- 
kį ir kitus gimines ir pažys
tamus tame mieste.

Pasakoja darbai ten neina 
pergeriausia, bet žmonės link
smi, draugingi ir vaišingi.

F. Saukevičius, Juozas Mar- 
kelionis ir kiti buvo išvažiavę 
į Dubois, Pa., pas Saukevičiaus 
uošvius, Juozo tėvus Markelio- 
nius. Ten paviešėję, Markelio- 
nius parsivežė į Clevelandą 
paviešėti. V. Markelionis yra 
“Dirvos” skaitytojas.

Iš Dayton, Ohio, lankėsi J. 
Gužauskas su šeima.

K. Verbylienė, iš Staten Is- 
land, N. Y., su draugais va
žiuodama į Kaliforniją, buvo 
sustojus “Dirvos” redakcijoje.

Iš New Yorko lankSSF'V. P. 
Mučinskas, švedų Amerikos 
Linijos atstovas, gryždamas iš 
Chicagos. Mučinskas nesenai 
sugryžo iš Lietuvos, palydėjęs 
arti 100 Lietuvių ekskursantų 
į Klaipėdą.

Iš Detroito, lankėsi Cleve
lande, apžiurėjo Lietuvių Dar
želį ir juomi gėrėjosi, ir vie
šėjo pas Rainienę ir Kliševičie- 
nę šie 
Alksmis, 
Kurauskai 
laitis, pp. 
Venslovas, 
Kalvaičiai.

Nekurie
Ekspozicijoje. Taipgi buvo at
važiavusių daugiau Lietuvių 
iš kitų miestų. Kurie lankėsi 
pas savo draugus ir gimines, 
tie buvo nuvežti pamatyti Lie
tuvių Darželį, Ekspoziciją, ir 
paviešėję linksmi išvažiavo na
mon.

Daug Clevelandiečių per tris 
dienas švenčių buvo išvykę pas 
draugus ir gimines į kitus mie
stus.

Keli desėtkai Clevelando Lie
tuvių Rugsėjo 5 d. buvo nuva
žiavę j Youngstowną, dalyva
vo Lietuvių Dienoje.

PIKNIKAS IR KORTAVIMAS
L. R. K. Moterij Sąjungos 

36-ta kuopa rengia pikniką ir 
kortavimą sekmadienį, Rugsė
jo 12, naujos parapijos salėje 
ir sode. Pelnas parapijos nau
dai. Visi širdingai prašomi at
silankyti. Komisija.

RENGIA “CLAMBAKE”
Bridgeview Cafe savininkas 

Juozas Karpavičius rengia di
delį “Clambake” savo užeigo
je, 2104 Lorain ave., prie va
karinio galo didžiojo Lorain- 
Carnegie tilto. Kviečia savo 
draugus atsilankyti. Tas bus 
trečiadienį, Rugsėjo 22, nuo 6 
vai. vakare, tęsis visą vakarą.

Tikietus reikia įsigyti išank
sto. Galit gauti pravažiuoda
mi pro šalį, kada ten važinė- 
jat arba atsilankot, taipgi ry
tinio miesto krašto gyventojai 
gali gauti “Dirvos” adminis
tracijoje.

SPORTAS

Lietuviai: Vincas
Petras Kugeli, pp. 
su šeima, Jonas Va- 
Traskauskai, Vincas 
ir kiti Venslovai, p.

svečiai apsilankė ir

PRASIDĖJO MOKYKLOS
Rugsėjo 7 d. mokyklos atsi

darė.
Parapijines mokyklas Cleve

lando srityje lanko apie 47,000 
vaikų, miesto pradines mokyk
las lanko apie 137,000.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNĖ
Praeitą sekmadienį mokinda

mas! skraidyti su lėktuvu nu
krito, kartu su mokytoju, jau
na panelė, Marian Ruth Rei- 
mel, ir jie abu užsimušė.

Vėliau paaiškėjo kad ji bu
vo Leonardo Pakelčio, 21 me
tų vaikino, mylimoji, 
pat laiku kitu lėktuvu skraidė 
ore ir pamatęs nelaimę nusilei
do ir atbėgęs artyn patyrė apie 
tragediją.

Jis tuo

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Piliečių Klubo mė

nesinis susirinkimas bus laiko
mas antradienio vakare, Rug
sėjo 14 d., nuo 8 vai., Lietuvių 
salėje. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

Jonas Petrauskas, sekr.

MIRIMAI
TEODORAS JAKUBAUSKAS
34 metų, pavienis, nuo 935 
Rudyard Rd., mirė Rugsėjo 2 
d., palaidotas Rugsėjo 6 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
buvo naujos parapijos bažny- 
čioje. Liko tėvas Juozas,
tina Marė, penki broliai ir vie
na sesuo.

Laidotuvėse pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Della Jakubs.

mo-

Dalyvauki! Sportininkų 
Vakare Rūgs. 14

Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubas pradeda savo prisiruo
šimo darbą rūpintis pasiųsti į 
Lietuvą Clevelandiečių sporti
ninkų kitą vasarą.

Štai jau ateinantį antradie
nį, Rugsėjo 14, nuo 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje prasi
dės Klubo pramogos, į kurias 
kviečia visus vietos Lietuvius 
atsilankyti, dalyvauti, pasilin
ksminti ir savo centais parem
ti šį svarbų tikslą.

ClevelandO- sportininkai ge
rai pasižymėjo pereitą kartą, 
kai čia lankėsi Lietuvos spor
tininkai. Musų jaunimas nori 
pamatyti Lietuvą, bet tas bus 
galima atsiekti su jūsų visų 
parama.

Vietoj eiti kur kitur, atsi
lankyki! į Lietuvių salę antra
dienio vakare. Įžanga tik 10c. 
Už tai gausite sau lošimo kor
tas. Turėsit linksmą laiką.

Sportas suartino Lietuvą su 
Amerika, tegul suartina visus 
Clevelando Lietuvius į vieną, 
ir mums bus garbė kada musų 
atstovai nuvažiuos į Lietuvą!

Sporto Mylėtojas.

PADĖKA
Šiuomi išreiškiu savo šir

dingą padėką sumanytojoms ir 
rengėjoms man gimtadienio 
paminėjimo pokilio, kuris įvy
ko šeštadienį, Rugsėjo 4 d.

Ačiū rengėjoms, Katrei Am- 
braziunienei ir Matildai Pra- 
bošienei už jų pasidarbavimą 
ir visiems kitiems už prisidė
jimą ir dalyvavimą, ir didelis 
ačiū už visų prisidėjimu sutei
ktą man dovaną.

Kazys Leimonas.

APSIVEDĖ
Rugsėjo 6 d., naujos para

pijos bažnyčioje buvo surišti 
moterystės ryšiu p-lė Twila 
Babarskaitė su Antanu Bart
kum. Abu jaunavedžiai pla
čiai žinomi Clevelande. Anta
nas Bartkus yra ilgametis 
"Dirvos” skaitytojas ir rėmė
jas.

Linkime jiem ilgiausio ir 
laimingo gyvenimo.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, savi„i„ka.

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.

1 visada klauskit NEW DEAL DUONOS
raiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii^

“LITHUANIAN DAY” A HUGE
SUCCESS

AVithout a chadovv of a doubt 
the largest and most succescful 
Lithuanian Plcnic ever staged in 
Ycungotov/n, Ohio, vvas sponsored 
by the St. Francis Church commit
tee, on Sunday, Sept. 5th at the 
Whipporwill Recreation Grounds, in 
Youngstovvn, Ohio.

Much of the success mušt be at- 
tribuled to the popularity of the 
pastor of St. Francis Church, Fath
er Patrick. It vvas thru his ef
forts and managing that so many 
of the crovvd vvere out-of-tovvners. 
Instead of being called “Youngs- 
tovvn’s Lithuanian Day”, it could 
have correctly been termed — “All 
cities Lithuanian Day”.

Succeusful handling of this un- 
expected crovvd mušt be attributed 
to the smooth-vvorking committee, 
of vvhich Mr. Walter Andrevvs vvas 
in charge.

So vvith an ideally planned day 
and the gods of good vveather 
smiling — the pienie vvas one vvell- 
earned success — for the attendance 
and the parish. Never a dūli mo- 
ment! Prize dravvings, races, dance 
music, group singing, old friends 
meeting, etc. —■ just onę bang-up 
affair ushering out the pienie sea- 
in in one grand finale.

HOLIDAY TRIP
Mr. and Mrs. John Myhling, took 

advantage of the triple-day holiday 
of the past vveek-end by journeying 
to South Bend, Ind., to visit their 
relatives.

COLLINWOOD 
iNOOZE

Misses Ann Karson and Helen 
Lapinas spent their vacation time 
in the windy city of .Chicago, III. 
And believe you us the Cleveland 
boys are up against some stiff 
competition, So great vvas the at
traction that Alice Baltūsis and the 
afore-mentioned Lapinas giri vvere 
hostesses for five young men frofn 
Cicero, III., a suburb of Chicago. 
The visitors vvere: Jpe Dolangaus- 
kas, Stanley Misheikis, Louie Ku- 
cius, Frank/.Šileikis, and Joe Jurge- 
la. Incidentally, Joe Jurgėla is 
going to Lithuania the early part 
of October to teach basketball and 
svvimming.' ■

“And then they vvere married”— 
meaning Tvvila Babarskas to Mr. 
Anthony Bartkus. . Tvvila really 
made a nice looking bride, vvhile 
the usually rudy-complexioned Tony 
appeared just a bit more — in fact 
he vvas blushing.

Not Pennies from Heaven, būt 
Kubilius’ from Akron — Connie, 
Pete and their charming sister, 
Ann. This triple threat seemed to 
enjoy themselves alright, alright.

A medalion to Bill Kubilius of 
Akron and Frank Babarskas for 
their vvonderful vvay of serving 
people behind that bar. Boy, did 
they dish out plenty of headaches.

PIKNIKAS
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 dovanomis 
kiekvienam stalui. Visas 
pelnas parapijai.

Kviečia komisija.

Parsiduoda Biznio
Namas

2 šeimų ir viena didelė krau
tuvė, 3 i’urnasai, 3 garadžiai, 
didelis lotas. Duoda dideles in- 
eigas. Lietuvi, čia tavo proga, 
pirk nuo savininko, sutaupysi 
sau pinigų. Parduosim nebran
giai. Pardavimo priežastis: tu
rim du namus. Kreipkitės į sa
vininką (38)
165 E. 208 St. Cleveland 
šiaurėje nuo Lake Shore Blvd.

5 KAMBARIAI IŠSIDUODA
5 kambariai išsinuomoja, Lie
tuvių gyvenamoje srityje; yra 
šiluma, porčiai, apačioje. Geis
tina šeima be mažų vaikų.

Kreipkitės ten pat viršuje 
_ - 7705 Aberdeen Ave. _

Every Lithuanian 
p H ^HE distinction of being named the most 

typical Lithuanian bride awaits every wom- 
an of Lithuanian parentage in greater Cleveland. 
The giri chosen will receive a handsome eash 
award and vvill participate in a specfacular revue 
called “THE BRIDES OF THE NATIONS”. This 
pageant will be staged by the Cleveland1 Automo
bile Show to be held in the Public Auditorium, 
November 13 to 20. Twenty two other national- 
ities will be asked to participate in this pageant. 
Every giri selected will represent the bride of her 
nationallty, ar.d vvill be garbed in her native 
costume, attended by the customary bridesmaids.

These costumes are especially designed by 
great artists, vvith the utmost care for authenti- 
city, and some of them will be imported direct 
from the old country. This is the first time in 
the history of the Cleveland Automobile Show 
that such outstanding recognition has been given 
the international groups. It is expected that 
150,000 people vvill view the automobile show of 
vvhich “The Brides of the Nations’’ vvill be the 
center of attraction.

Giri Has a Chance
Tvvice each day a spocific number of brides, 

representing the various countries, vvill appear 
on a specially built stage in a pantomime depict- 
ing a bridal procession in colorful native splendor 
of each of those European countries. During the 
performance a large symphony orchestra vvill 
play specially arranged music of the various 
countries fitting the oecasion.

The consuls of every country ■ vvill be invited 
and it is expected that they vvill be present to 
honor the bride representing their country.

The Automobile Shovv management is asking 
us and every Lithuanian organization to help 
them find among our .people the Lithuanian bride. 
Every organization vvill be asked to select among 
their members young ladies to participate in a 
contest for the honor of representing Lithuania.

The columns of this paper vvill also be open 
to those vvho vvish to enter the contest. This is 
NOT a beauty contest. Nationality characteris- 
ties and personality vvill be most considered.

Further details vvill be announced soon. The 
Youth’s Forum vvill appreciate hearing from any- 
one interested.

YOUNGSTOVVN

AT THE PARISH PICNIC
The tvvo great lovers (even be

fore they had ever met) Gusty Lu
cas of Youngstovvn and Amelia 
Zilen of Cleveland have finally been 
introduced. Whether one vvas just 
being politė to the other or not, 
is a ąuestion — būt boy oh boy, 
they’re avvful good pretenders.

While speaking of the Lucas’ 
I can’t help būt remark about the 
Vytautas guy. Gee, did that Adele 
Sutkus of Cleveland eling to him, 
and vice versa? It appeared to 
be pretty genuine, būt I vvonder if 
Adele vvasn’t just subbing for Vic’s 
flame from Pittsburgh, Frances 
Lake ?

Ann Kubilius, charming young 
lady from Akron, vvon the young 
ladies race. Gosh I’d hate to ovve 
her money.

My seleetion of eut-up, No. 1 — 
Miss Mary Sharkus of Cleveland. 
Everyone seemed to have more fun 
around Mary and her sister Bea 
Orpse. Miss Orpse is vvell-knovvn 
in Youngstovvn as she has assisted 
in many plays and affairs held at 
the St. Francis Church Hall.

Why did Connie Kubilius stay at 
the pienie so long ? I think there 
vvas a big moment in tovvn and a 
pretty looking blonde to boot. The 
blonde vvas Isabel Derin.

Say, that King of Svvat isn’t 
bad at rollin’ the dice. After tak- 
ing a bunch of the boys for a ride, 
the cops came over to break it Up, 
instead of that the King broke them.

The knovv-it all, hear-it all — 
and tell-it everything—

THE DOPE.

DETROIT, MICH.
“ MISS LITHUANIA ”

Levine. Stapulis, 124 Leicestsr 
Avenue vvas chosen “Miss Lithuania 
of Detroit for 1937”. .This beautiful 
and fasc'natir.g younr; lady vvas 
chosen b.v aeclamation at the An- 
nual Detroit Lithuanian Draniatic 
Choras pianic and Carnival. This 
gala affair vvas held on Sunday, 
August 22nd at Beechnut Grove.

SILENCES
There are as many kinds of silence as of sound . . . 
Which are as eloąuent as music on the ear . . .
As dark vvith mystery, as varied and profound, 
And are as mighty in the heart as love — or fear.•
A stillness broods about a tree in vvinter snovv 
Which is not likę the stillness of a sleeping pool; 
The soundless hollovv of the moon vvhen no vvinds blow 
Is not likę that at twilight vvhen the sky is cool.

The shadovv of a floating eloud aeross the grass
Is no more silent than the speechless vvant of breath 
When stricken vvatehers lean to see another pass 
Alone into the frozen reticence of death;

Būt no tvvo silences may ever be alike. . .
For some attend an ecstacy. . . and some on grief
Some follovv svviftly vvhen the evil angels strike . . .
And some come gently as a slovvly falling leaf.

V. J. B.

French Gifts for Lith
uanian Army and 

Journalists
The French Minister in Kaunas, 

M. Dulong, on June 18 remitted to 
Mr. I. Tamošaitis, President of the 
Association of Lithuanian Journa
lists, a sum of 3,000 franes, the 
gift of the French Government to 
the Association of Journalists for 
the acąuisition of French books for 
the library of the Association. The 
French Minister emphasized that 
this gift vvas a proof of the sym- 
pathy of the French people vvith 
the Lithuanians. On June 21, M. 
Dulong received the editor of the 
Lithuanian military journal ‘Karys’, 
and handed him a gift of 8,000 
franes intended for the acąuisition 
of French books for the Army li- 
braries.

PROPOSED UNIVERSITY FOR 
KLAIPĖDA

The ąuestion is being considered 
in the proper ąuarter of founding 
a separate university, independent 
of the Vytautas the Great Univer
sity, at Klaipėda. It is suggested 
that a nucleus for the university 
could be formed by the Commercial

PARSIDUODA ALINĖ 
keli metai išdirbtas geras 
biznis, turi D1 ir D2 lais- 
nas. Gera proga Lietu
viui. Kreipkitės tuojau. 
3347 Payne Ave. (39)

and Pedagogical Institutes, and the 
Evangelical Theological Faculty novv 
closed in Kaunas. Navigation and 
f,aw sections could be established 
in eonneetion with a Commercial 
Faculty.

KAMBARIAI pas LIETUVIUS
Vienas arba daugiau kamba

rių Lietuvių šeimoj, pavieniam 
ar porai be vaikų. Yra gara- 
džius automobiliui. Išsiduos su 
rakandais arba be. Yra šilu
ma ir kiti patogumai.

9125 Kenmore Ave.
(Tarp Wade Park ir Hough)

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50 už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

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
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| Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj |
■
I

I APLANKYKIT

PASAULIO GATVĖSE
: (STREETS OF THE WORLD)
I
■
■

: LIETUVIŠKOJE UŽEIGOJE GAUSIT IŠSIGĖRIMŲ, 
: LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ, SALDAINIŲ, ir tt.
■
a »m i ..i ,
a•
• Pastaba vietiniams: Smagiausia laikas praleisti Pasau-
■ lio Gatvėse vakarais — kur sueina visų tautų žmonės,
: dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.
a »
a

į KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.
■
?iininrtlntniiimnumiininminnmiinmt<iimiinriiuini

Juozas Blaškevičius
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