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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GREEN vis atakuoja C. 
I. O. vadą. Washington. — 
Rūgs. 18 d. Am. Darbo Fe
deracijos prezidentas Wm. 
Green šiandien apkaltino 
CIO. vadą John L. Levvis 
už nepasisekimą septynių 
valstijų plieno darbininkų 
streiko, ir už tokį užsispy
rus; lenktyniavimą su A. 
D. Federacija ir reikalavi
mą Amerikos valdžios at
lyginimų už jo suteiktą pa
ramą praeituose preziden
to rinkimuose.

PLIENO gamyba perei
tą savaitę nukrito 4.3 pun
ktais iki 76.1 nuošimčių 
normalio.

Šį menes; pirkimas plie
no nuo 15 iki 20 nuoš. di
desnis negu buvo Rugpjū
čio mėn. .

DIDINA MOKESTĮ. So
vietų Rusijoje sumanyta 
padidint audimo gamyba, 
pakeliant darbininkams al
gas apie 19 nuoš. ir parū
pinant geresn; firalavinimį 
prie mašinų statomiems 
audinyčių darbininkams.

Sovietų carai turėjo an
ksčiau suprasti kad gerai 
apmokami darbininkai ge
riau dirbs. Iki šiolei jie 
samprotavo kad darbinin
kas turi gyventi kvailu ko
munizmu ir badaudamas 
dirbti kad aukštieji komi
sarai turėtų puikų gyveni
mą.

SUSITAIKĖ. Clevelande 
baigėsi streikas ir apie 300 
Federal Knitting Mills Co. 
darbininkų gryžo dirbti. Ši 
dirbtuvė buvo uždaryta dėl 
streiko nuo pradžios Bir
želio. Darbininkai yra na
riai Int. Garment Workers 
of America unijos nariai, 
susijungę su CIO.

CHICAGOJE tęsiasi ge
ležinkelių tarnautojų uni
jų atstovų su geležinkelių 
kompanijų atstovais. Dar
bininkų atstovai reikalau
ja 20 nuoš. mokesčių padi
dinimo, kompanijos atsisa
ko tiek daug mokėti. Tas 
paliečia apie 300,000 gelž- 
kelių operavimo darbinin
kų. ‘

Ūkininkai šymet pelnys 
dikčiai. Tikrinama kad ši 
rudenį Amerikos ūkininkai 
bendrai turės savo produk
tų pardavimui už bilijoną 
dolarių daugiau negu turė
jo bent kuriais metais nuo 
1929 metų.

AUTOMOBILIŲ produk
tų eksportas iš Amerikos 
šymet Liepos mėnesį buvo 
73 nuoš. didesnis negu tą 
patį mėnesį 1936 metais.

Šymet Liepos mėn. eks
portuota automobilių ir jų 
reikmenų už $30,669,383, o 
pernai — už $17,754,406.

Detroit. — Automobilių 
darbininkų unija reikalauja 
Chrysler kompanijos pakel
ti visiems jos darbininkams 
mokesties 10 nuo',.

Tauragėje, Rugpjūčio 15 d., 3-čiam dragūnų Geležinio Vilko pulkui vėliavos įteikimo iškilmės: Viršuje iš kairės j dešinę: Valstybės Prezidentas 
Antanas Smetona kalba, prieš įteikdamas vėliavą; išsirikiavę dragūnai; Prezidentas Smetona įteikia vėliavą pulko vadui. Apačioje iš kairės į de
šinę: Prez. Smetona su aukštais svečiais tribūnoje priima paradą; draugunai: prajoja pro aukštųjų svečių tribūną; Prez. Smetona atidaro naują
sias Tauragėje draugunų pulko kareivines. ’ Tsb.

ISPANIJOJE
Sukilėliams prie Gijon 

Sekasi
Henuaye, Rugš. 21’dl — 

Gen. Franco kariuomenių 
nuolatiniu spaudimu aplink 
Gijon miestą, šiaurinėj Is
panijoj, jų ratas nuolat 
mažėja.

Sukilėliai užėmė 17 kai
mų ir miestelių kalnuotoje 
tos apielinkės srityje.

Kairiųjų vadovybė skel
bia buk jie sumušę du ba
talijom! sukilėlių kareivių 
prie Badajoz, bet ta žinia 
užginčijama.

Visi keliai į Gijon pate
ko į sukilėlių kontrolę.

Rūgs. 20 d. sukilėliai vgl 
darė smarkų ataką Madri
do, po ilgo tylėjimo.

Pietuose nuo Madrido 
kairieji sako pastūmė suki
lėlių eiles atgal link Cordo- 
bos ir Seville.

SOVIETŲ LAKŪNAI VIS 
JIEŠKOMI

Laikas nuo laiko atsiran
da nauji asmenys, apsipa- 
žinę su šiaurės ašigaliu, 
kurie imasi jieškoti ten žu
vusių šešių Sovietų lakū
nų. šiaurės tyrinėtojas V. 
Stefansson sako, jeigu tie 
lakūnai nebus surasti iki 
pavasario, jis jieškojimą 
tęs iki Birželio mėn.

Prieš kelis desėtkus me
tų buvo žuvę šiaurės tyri
nėtojų keliolika vyrų. Jų 
sušalę lavonai buvo atrasti 
kitų tyrinėtojų praėjus ei
lei metų.

IR PRANCŪZIJOJ VEI
KIA MASKUOTI 

GAIVALAI
Paryžius. — Prancūzijo

je susekta veikiančios dvi 
slaptos organizacijos, ku
rių nariai savo sueigose dė
vi kaukes ir baltus marški
nius, paslėpimui savęs, pa
našiai kaip Amerikos Ku 
Klux Klano nariai.

Vienoje tų organizacijų 
sako suimtas Ispanijos su
kilėlių šalininkas, Ispanijos 
fašistų vadas Maj. Tron- 
coso.

JAPONAI SMARKIAI 
BOMBARDAVO

NANKING

Nanking, Kiniją, Rugsę- 
jo 22 d. — Japonų kariški 
lėktuvai per pusantros va
landos bombardavo šį mie
stą visu smarkumu.

Gyventojams buvo duota 
gandas išanksto, taigi dau
gybė gyventojų išbėgiojo 
ir pasislėpė kalnuose paga
mintuose nuo lėktuvų ap
saugai urvuose.

Miestas turi apie 1,000,- 
000 gyventojų.

Miestą išanksto apleido 
Amerikos piliečiai ir kitų 
šalių žmonės. Taipgi pasi
šalino Suv. Valstijų ir Ita
lijos ministeriai.

Rūgs. 21 d. Japonų lėk
tuvai nakties laiku buvo 
užpuolę Kinijos pietinę so
stinę Kanton.

Rugsėjo 17 d. Japonai už
ėmė Kinų miestą Chochow. 
Taipgi Japonų kariuome
nės turėjo pasisekimų kito
se Kinijos dalyse.

Kinai spėja kad Japoni
ja turi atsiuntus į Kiniją 
tris ketvirtdalius visos sa
vo kariuomenės.

KAIP KARTAIS PASI-
TAIKO

Lafayette, Ind. — Vienas 
golfistas mušė boliukę, ji 
lėkdama oru susimušė su 
priešais skridusią krežgde. 
Susimušimas buvo toks tai
kus ir smarkus kad kreg
ždės snapas įsmigo į boliu
kę ir liko, o kregždė nu
trenkta nukrito be snapo. 
Golfistams tankiai pasitai
ko užmušti ore skrendan
čių paukščių, ir kaip kada , 
vienas kitą užmuša, bet ■ 
šie atsitikimai labai reti.

REIKALAUJA ATŠAUK
TI KONSULUS

Hendaye, Rūgs. 20. — 
Gen. Franco, Ispanų suki
lėlių vadas, pareikalavo D. 
Britaniją atšaukti savo at
stovus iš Bilbao, Santan
der ir San Sebastian, kur 
jau valdo sukilėliai. Jeigu 
jie nebus atšaukti, Franco 
iškraustys juos varu.

AMERIKA PERSER
GĖJO JAPONIJĄ

Washington. — Suvieny
tų Valstijų vyriausybė, no
rėdama išvengt ?.ponų su
naikinimo Nanking miesto, 
perdavė Japonijos vyriau- 
•sybei persergėjimo notą, 
kurioje sakoma jog bom
bardavimas to miesto butų 
laužymas tautų ir žmoniš
kumo teisių.

Did. Britanija taip pat 
įteikė Japonijai persergėji
mą, pareikšdama jog laikys 
Japoniją atsakominga už 
nuostolius padarytus Bri
tams Nankinge.

BLACK GRYŽTA
Teisėjas Black, kuris šią 

vasarą važinėjosi Europo
je, pirm užimsiant Aukš
čiausiojo Teismo teisėjo 
vietą, ir kuris prieš porą 
savaičių tapo apkaltintas 
priklausymu slaptai Ku 
Klux organizacijai, šiose 
dienose sėdo laivan ir gry- 

; šta Amerikon.
Tuo tarpu visoje šalyje 

tęsiasi riksmai, reikalavi
mai kad jis rezignuotų iš 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėjo suolo, kurin dar nega
vo progos atsisėsti.

DAR 11 SUŠAUDY
TA

Maskva. — Rugsėjo 14 
d. nusmerkta sušaudyti 7 
Kuibiševo piliečiai ir try
lika kitų asmenų gavo kalė
jimo bausmes už “kursty
mą” gyventojų prieš sovie
tų vyriausybę.

Kaukaze nuteista sušau
dyti 4, ir dai’ kiti 9 kalti
nami “ardymu”.

Suv. Valstijų teisingumo 
departmento agentai pra
dėjo tyrinėti apšauktą Na
zių veikimą Amerikoje.

JAPONIJA su Britanija 
baigė savo nesusipratimą 
dėl sužeidimo Britanijos 
ambasadoriaus laike bom
bardavimo Šanghai miesto 
trys savaitės atgal. Japo
nijos pasiaiškinimas ir at
siprašymas priimtas.

ITALIJA SUTIKO DA-.GAL ŠAUKS PASAU-
LYVAUTI “PIRA
TŲ” TARYBOSE

Roma. — Italija beveik 
užtikrino savo dalyvavimą 
tarybose nustatymui sar
gybos Viduržemio juroje 
nuo užpuldinėjimo kitų ša
lių laivų. Tose tarybose 
dalyvaus Britanijos, Pran
cūzijos ir Italijos jurų įai- 
vynų ekspertai. '

DR. MASARYK PALAI
DOTAS

Praha, Čekoslovakija. — 
Rūgs. 21 d. Čekoslovakija 
iškilmingai palaidojo savo 
mirusį buvusį prezidentą 
Dr. Tomą G. Masaryką.

Visų Prahos bažnyčių 
varpams gaudžiant, jo kū
nas pervežtas gatvėmis ir 
nuvežtas į gelžkelio stotį, 
iš kur išvežtas palaidoji
mui jo dvaro Lany kapinė
se. Laidotuvėse dalyvavo 
visų šalių Prahoje esanti 
diplomatiniai atstovai.

Pietų Amerikoje, Peru 
respublikoj, miglų delei su
dužo lėktuvas ir užsimušė 
aštuoni žmonės.

ROOSEVELT IŠVYKO Į 
VAKARUS

Prėz. Roosevelt šiomis 
dienofriis išvažiavo dviejų 
savaičių kelionei į vakari
nes valstijas.

Prieš išvažiuosiant pre
zidentas pareiškė nieko ne
turįs pasakyti Teisėjo Hu- 
go L. Black reikale, iki su- 
gryš pats Black.

Amerikos spauda susilai
ko nuo bent kokio įtarimo 
prezidento turėjimo reika
lų su klukseriais ar žinoji
me kad Senatorius Black 
buvo tos organizacijos na
riu.

AMERIKOS LEGIONO 
KONVENCIJA

Šios savaitės pradžioje 
New Yorke atsibuvo Ame
rikos Legiono metinė kon
vencija. Kitą metą kon
vencija bus Los Angeles.

ŽUVO 8. Prancūzijoje, 
gelžkelio nelaimėje, Rūgs. 
21 d. užmušta 8 žmonės.

LINŲ KONFEREN
CIJĄ JAPONŲ-KI- 

NŲ REIKALE

Geneva, Rūgs. 22. — Di- 
dėji Britanija imasi vado
vybės išrezgimui Japonų- 
Kinų karo painiavą. Pir
miausia nori išimti tą rei
kalą iš Tautų Sąjungos 
rankų ir sušaukti paskirų 
valstybių pasaulinę konfe
renciją, pakviečiant ir Su
vienytas Valstijas.

Nieko tikro to tarpu ne
padaryta iki nebus gauta 
koks nors atsakymas nuo 
Amerikos vyriausybės iš 
Washingtono.

Tautų Sąjungos posėdy
je Sovietų užsienių reikalų 
komisaras Litvinov smar
kiai atakavo Vokiečių, Ita
lų ir Japonų užvestą prieš- 
komunistinį karą. Tą jis 
pavadino “priekabe įsiver
žti į kitas šalis” sulaužant 
tarptautines sutartis.

KINIJA rengiasi ilgam 
karui su Japonija. Pradė
jo kelti 145 milijonų dola
rių “laisvės paskolą”.

PUIKI PRIEGLAUDA. Kau
ne, Žaliakalnyje, baigiama sta
tyti puiki keturių aukštų se
neliams prieglauda ir ligoninė. 
Ji turėą 250 lovų.

RYŠIUM su Kinų-Japonų ka
ru, pasaulinėj rinkoj kyla gru
dų kainos. Pabaltijo valsty
bės laukia didelių užsakymų iš 
užsienio. Daugis pirklių tei
raujasi kiek jie galėtų Pabal
tijyje pirkti grudų.

SUOMIJOS užsienių reikalų 
ministeris Holstis vyksta Lat
vijon, kur svarstys eilę Pakai
tį liečiančių klausimų. Sako 
jis žada aplankyt ir Lietuvą.

VARšAVOS viceburmistras 
Tiškevičius, kuris nesenai lan
kėsi Lietuvoje, Varšavos spau
dos atstovams pareiškė kad jis 
Palangoje įpėdinystės keliu įsi
gijęs vilą ir dabar kas met su 
šeima Palangoj vasarosiąs. — 
Miela jam Palanga, ir Lietu
voj bus smagiau negu Lenki
joj vasaroti.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

PAKVIESTAS Į PARYŽIŲ.
Lietuvos Užsienių Reikalų Mi
nisteris S: Lozoraitis Prancū
zų vyriausybės buvo pakvies
tas, pekiliui į Tautų Sąjungos 
posėdį Genevon, aplankyti Pa
saulinę Paryžiaus Parodą, kur 
buvo Prancūzijos vyriausybės 
svečias.

LIETUVOS BULVĖS ABI
SINIJAI. Italija užperka Lie
tuvoje didelį kiekį bulvių išga
benimui į Abisiniją, Afriką. 
Bulves pristatys Lietūkis.

SULAIKYTAS VAGIS. Va
saros metu į Palangą buvo at
sibastęs žymus tarptautinis 
vagis ir aferistas Fidleris. Jis 
iš vieno rabino Palangoje pa
čiupo apie 10,000 litų, iš kitų 
vasarotojų “prisižvejojo” vi
sokių brangenybių maždaug už 
20,000 litų. Latvijos krimina
linė policija pranešė Lietuvos 
įstaigoms kad Fidleris Latvi
joje sučiuptas ir netrukus bus 
išduotas Lietuvai.

VAISIŲ SULČIŲ FABRI
KAS. Pienocentras perėmė iš 
vienos privatinės bendrovės 
vaisių sulčių gamyklą ir dabar 
per metus pagamina apie 100,- 
000 bonkų vaisių sulčių. Ta
čiau tinkamai šią gamybą iš
plėtus, vaisių sulčių suvartoji
mas gali pakilti iki milijono 
bonkų ir daugiau. Todėl svar
stoma statyti Jonavoj vaisių 
sulčių fabriką. Vaisių sulčių 
ekstraktą butų galima išvežti 
ir į užsienį. Susipažinti su 
sulčių gamyba specialė komisi
ja lankėsi Šveicarijoje ir Vo
kietijoje.

28,000 JAUNŲJŲ ŪKININ
KŲ. Šiuo metu jaunųjų ūki
ninkų, priklausančių Jaunųjų 
Ūkininkų Ratelių Sąjungai, vi
soje Lietuvoje yra arti 28,000. 
Iš jų apie 25,500 dalyvauja są
jungos nariams skelbiamoj ga
myboj : augina paukščius, dar
žoves, gyvulius, daro įvairius 
bandymus ir tt. Vaikai ir 
mergaitės už tai gauna dova
nas ir iš mažens priprasta rū
pintis auginti gerus produktus.

KITAS CEMENTO FABRI
KAS. Lietuvoje ruošiasi sta
tyti kitą cemento fabriką. Mat, 
einant krašte didelei statybai, 
kasmet į Lietuvą reikia įvežti 
labai daug cemento. Cementui 
gaminti medegos Lietuvoj yra 
gana daug, ir ne vienoje bet 
keliose vietose, šį cemento fa
briką numato statyti Jurbar- 
ko-Skirsnemunės rajone.

KLAIPĖDOS krašto kuror
tuose šią vasarą buvo labai 
daug svečių iš užsienio. Čia 
vis mėgsta vasaroti Vokietijos 
piliečiai. Buvo privažiavę apie 
5000 užsieniečių.

LIETUVOJE miestų ir val
sčių savivaldybės užlaiko 40 
geresnės rūšies skerdyklų, ku
rios tiekia mėsą miešti; ir mie
stelių gyventojams.

1934 metais savivaldybės tu
rėjo 25 skerdyklas, šymet tu 
skerdyklų yra jau 4J, iš jų 
tikimasi turėti 670,100 litų pa
jamų ir 423,100 lt. išlaidų,
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PITTSBURGH Lankysis “Dirvos” 
Redaktorius

MAYORAS SCULLY 
IR WADDELL NO

MINUOTI
Dabartinis Pittsburgho 

yoras Cornelius D. Scully 
mėjo Demokratų partijos 
minacijas didele dauguma 
sų virš savo dviejų oponentų.

Nominacijų balsavimai buvo 
antradienį, Rugsėjo 14

Balsavimų pasekmės
Scully gavo balsų
McArdle
McNair
Republikonų partijos 

datura teko Robertui N. Wad- 
dell, kuris gavo 41,528 balsus. 
Jo oponentas iš tos pačios par
tijos gavo 15,600 balsų.

Taigi Lapkričio 2 dienos rin
kimuose kandidatais bus Cor
nelius D. Scully ir Waddell.

Kadangi nominacijose Scul
ly žymiai pralenkęs savo opo
nentą, yra vilties kad jis lai
mės rinkimus.

Susiregistravusių balsuotojų 
buvo 179,000, taigi Demokratų 
kandidatai gavo didesnę pusę 
visų balsų.

Miesto tarybon nominuoti:
Demokratai: James L. O’- 

Toole, A. L. Wolk, Thomas J. 
Gallagher, Walter R. Demmler, 
Fred W. Weir.

Republikonai: James F. Ma
lone, John F. Donley, Robert 
J. Alderdice, William F. Beat- 
ty, Louis J. Consey.

Šerifu: John Heinz (Dem.), 
B. V. Coffel (Rep.).

Prie to išnominuota visa ei
lė kitų kandidatų abiejose pu
sėse.

K. S. Karpius

d. 
tokios:
65,000
23,000
18,000 
kandi-

Lietuvis Kaltinamas 
Nušovimu Žmonos

LIETUVIS Antanas Dumšė, 
buvęs U. S. marinas, dabar 
federalio banko sargas, polici
jos sulaikytas ir tardomas už 

i nušovimą savo žmonos.
Nors Dumšė prie kaltės ne-] 

! prisipažysta ir sako kad žmo- 
] na pati per neatsargumą nusi
šovė jo , tarnybos revolveriu, ■ 
tačiau policija tam netiki ir 
Dumšę laiko kalėjime be už
stato.

re- 
at- 
ap- 
is-

K. S. Karpius, “Dirvos” 
daktorius, trumpu laiku 
vyks į Pittsburghą, tikslu 
rašyti šį miestą,— miesto
toriją iki šių dienų, dabartinę 
miesto išvaizdą, visokias įs
taigas, ir taip pat apie Pitts
burgho srityje gyvenančius 
Lietuvius, kiek bus galima su
rinkti apie juos žinių.

“Dirvos” redaktorius praleis 
Pittsburghe tris ar keturias 
dienas.

ŠIOMIS DIENOMIS išlaikė 
kvotimus ir gavo leidimą prak
tikuoti naujas laidotuvių direk
torius, gėlininkas Juozas Ka- 
šinskas. Jis per daugelį metų 
laikė gėlių parduotuvę ir dirbo 
prie laidotuvių direktorių, iki 
pagaliau pats gavo leidimą tuo 
amatu užsiimti.

Naujasis laidotuvių direkto
rius Kašinskas yra dar jaunas 
žmogus, čia gimęs ir augęs, 
malonaus budo ir veiklus jau
nuolių ' tarpe. Yra Lietuvių- 
Amerikos Atletų Klubo pirmi
ninku ir daug veikiantis pir
mutiniame Lietuvių Republiko- 
nų klube. Jam yra plati 
va vietos Lietuvių tarpe, 
ro pasisekimo tau, Juozai

dir- 
Gc-

Artistės M. Rakauskai
tės Koncertas

Ruošia Planus Statyti 
Naujus Moderniškus 

Namus
Pennsylvanijos valstija pra

deda rūpintis statydinimu tin
kamų žmonėms gyvent moder
niškų namų, toms 300,000 šei
mų kurios dabar gyvena lūš
nose.

Jau turi gatavai paruoštus 
planus įsteigimui miestų namų 
statybos tarybų Philadelphijo- 
je, Pittsburghe, Scrantone ir 
Allentowne.

Tyrinėjimai parodo kad vi
soje eilėje Pennsylvanijos mie
stų gyvena milijonai žmonių 
senose lūšnose, kurios neturi 
jokio moderniško patogumo; 
kiti tie namukai jau gatavi 
sugriūti ir pavojingi gyvybei.

Valstijoje 30 nuošimčiai 
venamų namų yra virš 40 
tų amžiaus, kurie yra jau 
seni ir netikę.

Pittsburghe namų virš
■ metų amžiaus yra 43 nuošim

čiai, Philadelphijoje — 38 nuo
šimčiai, ir tt.

Kietos anglies kasyklų sri
tyje yra 45 nuoš. taip vadina
mų “kompanijų namų”, kurie 
neturi jokių patogumų, yra la
bai seni, statyti prieš 1881 
1890 metus.

gy- 
me- 
per-
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Rūpinasi Apvalymu 
Valstijos Upių

Visoms Pennsylvanijos dirb
tuvėms kurios nuleidžia savo 
vandenis j kokią nors upę, įsa
kyta suteikti valstijai apie tai 
pranešimas bėgyje 90 dienų.

Tai yra pirmas valstijos pa
sikėsinimas taikyti įstatymą 
užžiurėjimo vandenų, tikslu 
valyti valstijos upes, 
i ----------------

ŠELPIMUI BEDARBIŲ
negalinčių dirbti Pennsylvani- 
joje nuo 1933 metų išleista vi
so $497,669,427, iš federalės 
valdžios gautų ir valstijos da- 
dėtų pinigų. Nors industrija 
suėmė daug bedarbių, ir kiti 
gavo viešus darbus, tačiau su- 
šelpįmo reikalaujančių negalin
čių dirbti skaičius nuolat daro
si didesnis.

iš-

ir

Mellon’o Turtai Palikti 
Visuomenės 

Įstaigoms
PITTSBURGH. — šiose 

nose teisme užregistruota 
rūsio žymaus šio miesto 
tuolio Andrew WZ Mellon’o pa
likimo dokumentai. Sulyg jo 
patvarkymo, visa diduma jo 
turtų, kurių esama arti poros 
šimtų milijonų dolarių, paski
riama mokslo ir labdarybės įs
taigoms.

Mellon paliko $50,000 išda
linimui tarnautojams jo namų 
Pittsburghe ir Washingtone 
ir $100,000 asmeniniams tar
nautojams jo biznio įstaigose.

die- 
mi- 
tur-

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

J

LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS
Darbo Dienoje, Rugsėjo‘ 6, 

buvo surengta Lietuvių Wyo- 
ming Klonio Rymo Katalikų 
Parapijų išvažiavimas žinoma
me San Souci Parke, 
pagal dienraščių 
buvę apie 10,000, 
jo būti.

Šio išvažiavimo

Žmonių, 
pranešimus, 

kas ir gale-

ištisą 
daug 

pelno.
visos 
savo

RUGSĖJO 15 d., Lietuvių 
] siuvėjų 218 skyriaus A. C. W. 
of A. unijos susirinkime skai- 

Į tyta laiškas nuo kalėjime lai
komo be teismo Antano Dum- 
šės, kaltinamo už nužudymą 
savo žmonos. Jis prašo 
tuvių finansinės pagalbos 
bylos vedimui.

Rodos 
žmogus, 

, puolęs į 
, i nekaltu, 
, Į žmones pagalbos.

■ stebėtis kaip nekurie Lietuviai j 
siuvėjai žiauriai atsineša į sa
vo žmogų, kuris jų pagalbos] 
prašo. Pirmiausia, aršus ko
munistas J. Stanis dar teismo 
neapkaltintą žmogų išvadino 

! kriminalistu, kapitalistų tarnu 
už tai kad jis pagal savo tar- 
nystą turėjo ginklą, kuriuo jo; 
žmona (Dumšės tikrinimu) per 
neatsargumą nusišovus.

Atsirado nemažai ir taip va
dinamų bespalvių, kurie nors 

i ir švelnesnėje formoje patura- 
j vojo tam komunistėliui prieš 
] teikimą bent kokios pagalhos 
] tam nelaimingam žmogui.

Kada pereitą metą kur ten 
Pennsylvanijoj buvo sulaikytas 
Lietuvis policininkas ir kalti
namas dalyvavime suėmime 
areštuojamo asmens, kuris bu- 

] vo nušautas, tai visos Penrsyl- 
vanijos Lietuviai sujudo gel
bėti savo tautietį ir ačiū tam 

. Lietuviu pasistengimui Lietu-] 
‘ vis 
! tas. 
I viai

Lie
jo

kadkas tokio baisaus
Lietuvis, pa- 
ir jausdamas 
j savo tautos 

Taigi reikia

dar gi 
nelaimę, 
šaukiasi

policininkas liko išteisin- 
Na o Baltimorės Lietu- 

siuvėjai, dar teismo ne
pripažinta kaltu, jau pasmer
kia. Gėda jums.

Susirinkime Buvęs.

pelnas ski
riamas Lietuvių Rymo Katali
kų prieglaudai. Mat, čia ren
giamasi tai dienai per 
metą, taigi sutraukiama 
žmonių, ir būna daug 
čia yra toks paprotis: 
tautinės grupės rengia 
dienas kartą į metą.

Daugelis iš Lietuvos Lietu
vių pamena kermošius Lietu
voje. Toks buvo šis išvažiavi-Į 
mas — taip užgrūstas žmonė
mis, kad negalima ir praeiti. Į 
Dvylikos akrų parkas buvo vie
na žmonių kamšatienė.

Ši diena rengiama keliario-j 
pu tikslu. Politikuojanti Lie
tuviai parodo Amerikonams | 
kad Lietuvių yra daug ir jų 
klauso. Mes politikierių tuomi
gal ir neapgausime, nes visi, 
žino Lietuvių piliečių skaičių 
Luzerne apskrityje.

Reikia mums tik vienybės, | 
mes turėtume šimtus Lietuvių 
gerose valdiškose vietose.

Bet kol kas tarp musų 
laida bala, vienybės nėra.

Ruduo jau už durų. Tai 
riausias metų laikas.

Jonan J. Nienius.

pa-

gc-

JEIGU PORA žiurkių 
lėtų gyventi iki 50 metų 
žiaus, iš jok išplistų 20 milijo
nų žiurkių.

ga- 
am-

MIRĖ

UTICA, N. Y.

ANTANAS ZAUKEVI-
CIUS

Rugsėjo 13 d. čia mirė biz- 
Zaukevičius, 

Buvo 50 
Lietuvos

ARBATĖLĖ IR KONCERTO 
PRADŽIA KONSULATE

Lietuvos Operos artistė Ma
rijona Rakauskaitė atvyko ne
ilgam laikui Amerikon ir yra 
pasiryžus duoti keletą koncer
tų didesnėse Lietuvių koloni- 

, jose. Kadangi ji yra ’
goję gimus ir augus, 
koncertus pradeda nuo 
gos.

Koncertų užuomazga užsi- 
Į mezgė Lietuvos konsulate.

Rugsėjo 10 Konsulas Dauž- 
| vardis • sušaukė menininkų ir 
meno mylėtojų būrelį pasitar
ti viešnios koncerto rengimo 
reikalu. Pasitarime dalyvavo 
artistė Rakauskaitė, Konsulas 
Daužvaidis su žmona, Dr. šlia- 
kienė, muzikai Pocius, Vana- 

į gaitis, Byanskas ir Steponavi- 
vičius; redaktoriai: Draugo — 
šimučio atstovas Pocius, San
daros — Vaidyla, Naujienų— 
Vaivada, Jaunimo — Poška; 
Margučio — Vanagaitis; Vy
ties — Adv. Savickas; prie jų 
dar kiti: p. Rakštienė, Adv. 
Lydienė, pp. Byanskienė, Nau
sėdienė, Steponavičienė, Jovai- 
šienė, Skeveriutė, Locaitis ir 
Labanauskas. Šis būrelis žmo
nių, surinktas iš visų grupių 
ir profesijų, susirinkęs Lietu
vos teritorijoj, sudarė Marijo- 
programas iš kalbų, dainų, ei- 
gimo komitetą.

Komiteto garbės pirmininku 
pakviestas Konsulas Daužvar
dis. Pirmininku išrinktas Bi- 
įutės choro vedėjas, muzikas 
ir inžinierius J. Byanskas; vi- 
ce pirmininkais Beethoveno 
konservatorijos vedėjas, mu
zikas A. Pocius ir Pirmyn “cho- 
įo vedėjas K. Steponavičius; 
sekretorium Vanda Byanskie
nė, iždininku vaistininkas J. 
Rakštis; spaudos ir garsinimo 
komisija sudaryta iš spaudos 
atstovų ir p. Nausėdienės.

Viešniai artistei Rakauskai
tei pagerbti ir pasitarimą su- 
šeimyninti p. Daužvardiene su
ruošė1 jaukią arbatėlį, o Kon- 

| sulas ją sustiprino valstybine 
i ir krupniku, taip kad susirin
kimas virto į puotą ir užsitę
sė iki gilumos nakties.

KONCERTAS ĮVYKS 
SPALIŲ 10

Koncerto komitetas dirba 
energingai. Susirinkimas bu
vo Rugsėjo 10 d., o salė išrin
kta 11-tą ir pasamdyta 13-tą. 
, Koncertas įvyks Spalių 10 
vakare, dideliame ir puošnia
me Studdbaker Theatre, 418 
So. Michigan Boulevard.

Komitetas su pagalba Mo
terų Klubo, chorų, veikėjų ir 
Rakauskaitės prietelių yra nu
sistatęs didesnę dalį bilietų 
parduoti išanksto.

Moterų Klubas tuo reikalu 
jau dirba — jis yra pasiryžęs 
parduoti nemažiau 200 bilietų.

Vilniaus Dainius.

Chica- 
tai ir 
Chica-

EDGEWATER, FLA

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

RENGIAMA VILNIAUS , 
DIENA

Tautiškai nusistačiusius vi
suomenės jėgoms čia pradėjus 
organizuotis, pagyvėjo visokia Į 
veikla ir judėjimas. Didelį 
vaidmenį vaidina po Vinco Už
davinio atsilankymo įsikūręs 
Vilniui Vaduoti sąjungos sky
rius, kurio pirmininkė yra žy
mi rašytoja, Marija Aukštai-j 
tė. Skyrius jau turėjo du pa
sekmingu pikniku šią vasarą, 
ir dabar stropiai ruošiasi mi
nėti Spalių 9-tą. Paminėjimas 
įvyks Spalių 10 d. probažnyti- 
nėje salėje. Programe kalbė
toju bus Vienybės redaktorius,
J. Tysliava; be to, dainuos p. 
židžiuno vedamas choras, iri 
Ukrainiečių choras. Klebono 
rupeščiu, pavyko gauti ir ra- j 
dio valandą. Tokiu budu, Vil
niaus dienas bus paminėta Mon- 
treale gražiai ir įspūdingai.

Rūgs. 10, 11 ir 12-tą Januš
kevičius rodė savo Lietuvos 
vaizdų filmą, žmonės gausiai 
lankėsi pamatyti savo tėvynės 
paveikslų. Deja, vietomis vaiz
dai buvo tamsoki ir perdaug 
mirgą, tačiau visus 
no. Keletą mėnesių 
rodė filmą broliai 
Lankiusieji sako, jų 
buvo šviesesni ir geriau aiški
nami. Montrealiečiai dabar 
lauks kitų rodymų, nes ir bro
liai Motuzai ir Januškevičius 

į žadėjo atsilankyti vėl.
PAŽYMUS SVEČIAI

Montrealą šią vasarą lankė 
gana gausus būrelis svečių A- 

| merikičių, ir vienas aukštas 
Lietuvos svetys. Ta( Vysku- 

] pas Reinys. Tik gaila kad jo 
’ atvykimas buvo netikėtas ir 
• pripuolamaš, todėl tik keliems 
Lietuviams teko su juo sueiti. 
Iš Amerikiečių, lankėsi Adv.
K. Jurgėla, maisto inspekto
rius Vyt. Vizbarą, Dr. Zapus- 
tas-Speare, krepšiosvydžio spor
tininkas A. Kepežinskas (Broo- 
klynietis), 
valdininkas 
wark, N. J.), Tarnas Miliaus-] 
kas ir Adv. Tamulevičius iš 
Montello, Mass., ir kiti Lietu
viai.

Jaunimo Talkos draugija Spa
lių 17-tą ruošia įdomų dainų, 
beno muzikos, ir juokų vaka-l 
ra Vytauto klubo salėje. Pe
reitą sezoną šios draugijos! 
ruoštas grynos muzikos vaka
ras visiems patiko, ir visuome
nė žada gausiai atsilankyti ir 
į šitą. Talkos draugija nutarė i 
įkurti knygynėlį, iš kurio na
riai ir ne nariai galės išsinuo- 
muoti knygų pasiskaityti. Tarp 
kitų darbų, kurius ši energin-j 
go jaunimo draugija pasiėmė, 

išleidimas knygos apie
Lietuvius. Knygai j 

tvarko J. šneiderai- ] 
Aido choro vedėjas ] 

Lietuviškos spaustu-

k

JAU 900 MIRUSIU 
IŠEIVIU LIETU

VIU
paduotų 
skaičius 
dar trys 

pabai- 
Lietu- 
tuks-

užganėdi- 
atgal, čio 

Motuzai, 
paveikslai

Internal Revenue 
Plekaitis (iš Ne

m., Naugatuck,

Marė, jaunuo- 
apvirtus auto-

FLECKIS Aberltas, 23 metų, 
mirė Rūgs.
Conn.

RUDNSKAITĖ 
lė, užsimušė
mobiliui Latvrence, Mass.

KURAITIS Adomas, 65 metų, 
mirė Rūgs. 2, Chicago, III. 
Kaišedorių valse., Žiežmarių 
par., Miežonių k. Ameriko
je išgyveno 35 metus.

RAŠINSKI Anastazija (Gečai
tė), 31 metų, mirė Rūgs. 2, 
Chicagoje, kur buvo 
mus.

KYBARTIENĖ,
Kardžius 
rė Rugp.

VALAITIS
Rugsėjo,
kur išgyveno 50 metų.

RUDINSKAITĖ Marė, 26 me
tų, užsimušė apvirtus auto
mobiliui Lawrence, Mass.

BURBA Uršulė, 57 metų, mi
rė Rugp. mėn. Detroit, Mich. 
kur išgyveno 29 metus.

ir gi-

kelis 
nusižudyti, 
mėn., Hart, 
Jurgis A.,
Shenandoah,

kartus 
pasiko- 
Mich.

., mirė 3 
Pa.,

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

už vieną kartą 
kartus už $1.00
gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

50c 
tris 

Priduokit 
vos”

nusižudė 
F. C. S.

mėnesį.

73 me- 
d., Re- 
Argen-

Rugsėjo
N. Y.,

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

šiame numeryje 
mirusių Lietuvių 
pasiekė jau 900. O 
mėnesiai iki šių • metų
gos. Taigi mirusių 
vių skaičius bus virš 
tančio šį metą.

* ¥
CELIUŠIS PATRICIJA, mirė 

Rūgs, mėn., Wilkes- Barre, 
Pa.

SKILANDIS Dominikos, 69 
metų, mirė Rūgs. 14, Cleve
land, Ohio. Pervazninkų k., 
Sudargu par., šakių apskr. 
Amerikoje išgyveno 27 me
tus.

OBERAITIS Juozas, 29 metų, 
mirė Rūgs. 15, Clevelande. 
Velionis buvo gimęs Škoti
joje. -Atvyko Amerikon su 
tėvais 2 metų kūdikis. Tė
vai gyvena Wilkes-Barre, Pa.

BISKELIONIS J, 29 metų, ir 
Vicholis Jonas, užsimušė su
sidūrus jų automobiliui ku
riuo važiavo, su kitu auto
mobiliu, Rugsėjo 6 d., Det
roit, Mich.

KAIRIŪKŠTIS Juozas, 48 me
tų, rastas negyvas Rugsėjo 
4 d., savo kambaryje Frack- 
ville, Pa. Amerikoje išgy
veno 39 metų.

KUPRA VICIUS Motiejus, 58 
metų, mirė Rugsėjo 8 d., 
Ashland, Pa.

LEBEDYS Juczas, 
nusišovimu Sarandi 
Argentinoj, Liepos 
Kilęs nuo Šiaulių.

JUKNEVIČIUS Praras, 
tų, mirė Rugsėjo 17 
medio de, Escalada, 
finoje.

VOKIETAITIS mirė 
pradžioje, Brooklyn, 
nusižudydamas.

ZMUIDINIENĖ Vladislava, 29 
metų, mirė Rugsėjo 6 dieną, 
Pittsburgh, Pa.

NAUNJOKAITIENĖ Marė, mi
rė Rugsėjo 4, Homestead. 
Pa.

KARPAVIČIUS B., nušautas 
iš netyčių, susišaudžius bū
riui peštukų. Mirė 
Anastasia, Brazilijoj.

PETRAITIENĖ Elzbieta, 
metų, mirė Rugsėjo 8,

i cagoje. Panevėžio apskričio, 
Naujamiesčio par., švainikų 
k. Amerikoje išgyveno 3 
metus.

1 ŽILIAI, Jonas ir Povilas, už
troško laike darbo Yacimien- 
tos Petrolifieros F i s c a 1 e s 
tanke, Argentinoje, Rugpjū
čio 10 d. Jonas 43 metų, 
Povilas 26 metų.

ANDRIULIS Motiejus, 70 me
tų, mirė Liepos 12, Alsino- 
je, Argentinoje. Kilęs nuo 
Žagarės.

ALELIUNIENĖ Elzė (Gausai
tė), 27 metų, mirė Rugp. 13, 
Buenos Aires, Argentinoje.

PILKEVICIUS, 27 metų, užsi
mušė per Labor Day, Rugsė
jo 6, važiuodamas motorcik- 
liu, Edwardsville, Pa.

DAMBRAUSKAS Juozas, pu
sės amžiaus, mirė Rūgs. 7, 
Chicago, 111. Paėjo iš Tel
šių apsk.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas”

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. x

Vilią

35
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VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkitės į mane 

Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
pateiefomiokit paaiškinimui.

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

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

Telefonas HEnd. 5699

Į
Ii

|

*

NEUŽMIRŠKIT UŽSUKTI 
PAS MUS

gyvenam toli nuo Lie- 
ir labai retai pasitaiko 
susitikti Lietuvį.
iš “Dirvos” sužinojome

IMes 
tuvių 
proga

Tik
| kad lankėsi iš Lietuvos sporti
ninkai ir kiti svečiai, bet apie 
juos musų Amerikoniški laik
raščiai čia nieko nepaminėjo.

TąČiau dabar beskaitydami 
Daytona Beach laikraštį rado
me vieną atvaizdą, kuris mus 
nudžiugino. Tai buvo Lietu
vaitės skautės, Jadvygos Pavi- 
lonaitės, su kitom dviefti skau
tėm. Prie p-lės Pavilonaitės 
vardo ir pavardės buvo pažy
mėta “Lithuania”. Ji lankėsi 
Amerikos skaučių stovykloje, 
kur dalyvavo atstovės skautės 
iš įvairių šalių.

Mes gyvenam 17 mylių į pie
tus nuo Daytona Beach, Flori
doje, ir turim gasolino stotį ir 
apelsinų (orandžių) sodą. Mu
sų vieta yra prie pat didžiojo 
kelio, U. S. Highway No. 1. 
Mūsų įstaiga vadinasi “The 

i Little Rcd Hen” Standard Gas 
■ Station.

Jeigu kurie “Dirvos” skaity- 
Į tojai važiuotų ateinančią žie
mą Į Floridą, prašome sustoti 
pas mus, pasikalbėsime. Mes 

“Dirvos” skaityto- 
Joe Beleckas, 

Edgev.-ater, F!."..

i

I

nierius Antanas 
nuo 400 Varick st.
metų amžiaus. Iš 
paėjo iš Ramienų k., Dotnavos i 
par., Kėdainių apsk. Atneri- 

i kon atvažiavo 1909 metais ir 
iki mirties išgyveno šiame mie
ste.

Palaidotas su bažnytinėmis 
! apeigomis, palydėjo klebonas 
į Kun. Augustinas Šimkus ir j 
j draugijų nariai, prie kurių jis 
■ priklausė.

Velionis buvo našlys, jo žmo-i 
na mirė Liepos mėn. 1935 me- 

I tais.
Liko duktė, Anne Minakus. 

gyvena Earlville, N. Y.
Lietuvoje liko velionio seni 

xė,Tai, du broliai ir dvi seserys. 
Viena sesuo, Ona, gyvena Uti- 
coL

Clevelande gyvena pusbrolis 
Pranas Aksenavičius ir pusse
serė Barbora Banis, kurie bu
vo atvažiavę į laidotuves.

Koresp.

I

esam seni 
jai.

Box 152

' yra
Mont realoi
medžiagą 
tis, buvęs

i ir pirmos
. vės savininkas.
i Montrealo Lietuviams daug 

kalbų pridarė du nelaimingi at
sitikimai, kurių pagrinde buvo] 
meilės dalykai. Ties Anglijos 
pakraščiu nusiskandino viena 
Lietuvaitė, kuri, nepanorėjusi 
tekėti už vaikino, kuris ją j 

i Kanadon atkvietė, buvo depor- [ 
: tuojama atgal. O aną dieną ‘ 
nuodais bandė nusižudyti Lie-!

į tuvis vaikinas, nes mergina, [ 
kurią mylėjo, atsisakė su juo; 
draugauti. Ipolitas.
—

■

DYKAI BANDYMAS 
NUO

KELIONĖ Į LIETUVĄ

a

MARGUTIS
skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą, 
tu į mėnesį.

ženkleliais, gausit 
meri pamatymui

“MARGUTI S”
6812 So. Western Avė.

Chicago, III

Eina du kar- 
Kaina metams 

Prisiuskit 10c pašto 
viena nu 
A ntrašas

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį 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-

Rūgs. 
Spalių 
Spalių
Lapk.

pirkdami

30
23
26
18

pigų Metodą, 
tarps.

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 ta vaista 7 pienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dų ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
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TARPTAUTINĖS PRE
KYBOS MIESTAS

Vargu rasis ant žemės 
skritulio vieta kur nebūtų 
privežta Klyvlande gamin
tų išdirbinių arba šalies iš 
kur nebūtų atvežta prekių 
ar produktų j Klyvlandą.

Nuo Australijos iki Lie
tuvos rasit automobilius ir 
trokus varančius motorus 
kurie išdirbti Klyvlande.

Visokių plieno ir geležies 
liedinių iš Klyvlado gabe
nama į Kiniją. Kasyklos 
Pietų Afrikoje, Pietų Ame
rikoje, Bolivijoje ir Gilijoj 
apdengtos vielų tinklais iš
dirbtais šiame mieste.

Klyvlandas aprūpina vi
sokiomis reikmenimis raš
tines Anglijoje, dažais Ita
liją, ir visokiais grąžtais 
Kiniją. Japonija čia per
ka automatiškas vinims ir 
šriubams mašinas.

Ištisi Rusijos miestai bu
vo suplanuoti ir pastaty
dinti Klyvlando inžinierių 
firmų.

Klyvlande dirbti trakto
riai aria cukraus laukus 
laukinėse Fiji ir kitose sa
lose ir veža rąstus i upes 
iš gilumų Belgijos Afrikos 
girių Į upes. Admirolas 
Byrd naudojo čia dirbtus 
traktorius savo ekspedici
joje Į Pietų ašigalį.

Čia darytos spausdina
mos mašinos dirba Lietu
voje ir kitose pasaulio da- 
se. Anglį ir rudis lioduo- 
jančios mašinos padaromos 
ir išvežamos į Prancūziją, 
Belgiją ir kitas šalis.

Geležinkeliams 1 ,vagonai 
ir lokomotivai, dirbti mu 
sų mieste, veikia Rytų In
dijoje. Dentisterijoje nau
dojami instrumentai dary
ti čionai, randami visose 
žemės dalyse kur tik žmo
nės užsiima dantų taisymu.

Teleskopai išdirbti Klyv
lande yra garsus visame 
pasaulyje.

Klyvlandas per metą da
ro už $100,000,000 ekspor
to prekybos. Keturi šimtai 
Klyvlando išdirbysčių pa
gamina 3,000 skirtingų rū
šių išdirbinių.

Klyvlando importo biz
nis siekia eksporto preky
bą, taip kad šimto milijo
nų dolarių vertės prekių 
įvežama į Jsį miestą iš vi
sų pasaulio dalių kiekvieną 
metą.

Klyvlandas turi 15 mai
lių ilgio paežerio kraštą. 
Uostan gali ateiti didesnie
ji pasažieriniai ir prekiniai 
laivai, kurių daug ir atei
na. Klyvlando vandeniuo
se lankosi laivai iš visų Di
džiųjų Ežerų uostų, taipgi 
kanalų laivai ir okeanų ne
menki laivai, kurie atplau- 
'kia St. Lawrence upe.

Prie vandeninio trafiko, 
į Klyvlandą kasmet atveža
ma 12,500,000 tonų prekių 

geležinkeliais. Iš šio mies
to kasmet išvežama pre
kių po 12,000,000 tonų.

Kaipo didelis ežerų uos
tas ir veiklus geležinkelių 
centras, Klyvlandas kas 
met darosi svarbesnis tarp
tautinės prekybos miestas.

Visa pusė Suvienytų Val
stijų ir Kanados gyventojų 
pasiekiama iš Klyvlando 
traukiniu per vieną naktį 
kelionės. Iš čia ir į čia 
be gelžkelių ir vandens lai
vų dar sueina kelios oro li
nijos, ir autobusų vežimas 
žmonių veikia skersai ir 
išilgai visą Šiaurinį konti
nentą.

Šis miestas turi viešbu
čių tiek kad užtenka kam
barių konvencijoms kurios 
sutraukia iki 25,000 žmo
nių. Tik šeši didieji vieš
bučiai bendrai turi 4,500 
kambarių, kurie visi aprū
pinti privatinėmis vonio
mis. Be tų šešių didžiųjų, 
dar yra desėtkai mažesnių 
puikių viešbučių.

Konvencijoms turi mil
žinišką auditoriją, kurioje 
telpa iki 14,000 žmonių. Ta 
auditorija patogi tuo kad 
toks milžiniškas pastagas 
viduje netui nei vieno lu
boms paremti stulpo, kas 
nesimaišo žiūrėtojams. Jos 
išstatymui praleista apie 
15 milijonų dolarių ir yra 
viena iš geriausių munici- 
palių auditorijų šioje ša
lyje. Ji taip įrengta kad 
vienu kartu joje galima 
laikyti šešiolika įvairių pa
rengimų, vienas kitam ne- 
simaišant.

Joje rengiami cirkai ir 
šiaip didelės parodos, na o 
vieną savaitę į metus joje 
atsibuna New Yorko Met
ropolitan Operos vaidini
mai.
KAIMYNIŠKI MIESTAI
Aplink Klyvlandą yra ei

lė miestų, kurių tūli yra. ir 
Lietuviams gerai žinomi— 
juose yra ar tai SLA. kuo
pos ar šiaip kokių Lietuvių 
draugijėlių.

Ohio valstijos miestai, 
sulyg jų tolumo nuo Klyv
lando (iš šio bokšto jų ne
matyt) yra šie:

Akron 
Alliance 
Canton 
Cincinnati

mailių 34
‘ 66

57
264

Columbus (sostinė) 159
Dayton . 184
Elyria 26
Lorain 29
Medina 28
Painesville 30
Sandusky 61
Springfield 170
Steubenville 118
Youngstown 67
Zanesville 125
Apie tuos miestus gyve

na ir daug Lietuvių ūki
ninkų, ypač daug Lietuvių 
turi savo ukius į rytus-pie- 
tus nuo Klyvlando.

Kitų valstijų didesnieji

Spalių Devinta jau artinasi. 
Toje dienoje visa Lietuva vie
nai minutai (vidurdienį) su
stos, tvirtai susikaups, akis, 
širdis ir protą Vilniaus link nu
kreips, ir panaujins savo prie
saiką arba pasižadėjimą už 
sostinę kovoti ir ją iš priešų 
išliuosuoti.

Spalių devinta diena yra 
musų tautos skausmo ir pasi
ryžimo diena. Toje dienoje iš 
musų išplėštas Vilnius — Lie
tuvos sostinė ir kultūrinės kū
rybos centras. Tos dienos 
(1920 metuose) musų tauta 
niekuomet neužmirš. Ji skai
tys ją skaudžia, kruvina ir be
gėdiška diena. Skaudžia ir 
kruvina diena todėl kad joje 
priešams užleistas Valstybės 
Centras ir pralietas Lietuvių 
kraujas; o begėdiška todėl kad 
Lietuvos sostinė Lenkų užgro
bta ir Lietuvių kraujas pralie
tas banditišku-smurto budu.

Lietuvių tauta nėra kerštin
ga, bet yra ištverminga. Ji 
nėra pasiryžus Lenkams ker
šyti, bet yra pasiryžus Vilnių 
ir visas užgrobtas žemes iš 
Lenkų atsiimti, ir atsiims.

Jeigu Lietuvių tautos nepar- 
bloškė Lenkų unija ir karaliai; 
Rusijos priespauda, kazokai ir 
Muravjovai tai neparblokš ir 
dabartiniai Lenkijos valdovai. 
Nors Lenkai vartoja Rusiškas- 
žandariškas priemones Lietu
vius okupuotoje Lietuvoje len
kinti, bet Lietuviai nesilenki- 
na: jie kenčia, vargsta už Lie
tuvybę, kovoja, ir nėra abejo
nės laimės — laisvais taps — 
su visa Lietuva susijungs. ‘

STOKIME VILNIEČIAMS 
PAGALBON

Vilniečiams į pagalbą priva
lo stoti visa tauta. Vilniaus ir 
visų Lietuvos žemių atvadavi
mas yra visos tautos reikalas: 
Vilniečiai kovoja už Lietuvybę 
ir savo įstaigas, o laisvoji da
lis tautos turi kovoti už Vilnių 
ir Vilniečius.

Amerikos Lietuviai daug gel
bėjo ir pagelbėjo Rusijos pri
spaustiems Lietuviams — jis 
daug gelbsti ir dar daugiau ga
li pagelbėti Lenkų priespaudo
je esamiems Lietuviams. Bi 
kokiai bei visokiai pagalbai 
teikti yra tinkamiausias lai
kąs Spalių mėnesio — Spalių 
devinta diena.

Spalių devintą dieną kiek
vienas Lietuvis turėtų panau
jinti savo pasiryžimą už Vil
nių kovoti ir Vilniečiams gel
bėti. Butų labai pravartu ir 
patriotiška kad dirbantieji Lie
tuviai Spalių 9 dienos (vienos 
dienos) uždarbį paaukotų Vil
niaus bei Vilniečių reikalams; 
kad draugijos taptų šį mėnesį 
Vilniui Vaduoti Sąjungos na
riais ir pasižadėtų kas met 
mokėti Vilniaus Vadavimo iž
dui bent po tris dolarius; kad 
kad nedirbantieji arba nusta
tytų algų negaunantieji Lietu-

žinomi miestai nuo Klyv
lando randasi tokiame to
lume :

Erie, Pa, m. 103
Pittsburgh, Pa. 145 

. Detroit, Mich. 183
Buffalo, N. Y. 196
Niagara Falls 218
Toronto, Kanadoj 295
Baltimore 361
Washington 364
Chicago 385
Philadelphia 431
New Yorkas 567
Montreal ” 572
Boston 640
Didumu arba gyventojų 

skaičium Ohio žymesnieji 
miestai stovi šitaip (skait
linė perstata gyventojus):

Cincinnati 452,000
Toledo 290,700
Columbus 290,500
Akron 255,00
Dayton 200,900
Youngstown 170,000
Canton 104,906

(Bus daugiau) 

viai įsigytų Vilniaus pasus ir 
pasižadėtų kas mėnesį pirkti 
Vilniaus ženklus, kurių kainos 
prasideda nuo 5 centų; kurie 
negali nei pasų nei ženklų pir
kti, kad tie pasiryžtų neran
giuosius Lietuvius judinti ir 
Vilniaus kovon įstatyti.

Spalių 9-ta diena tebūna Lie
tuvių pasiryžimo diena už Vil
nių kovoti ir jį atkovoti.

Vilniaus Kovotojas.

ROCHESTER, N. Y.
KLEBONO PAGERBIMAS Iš 

LIETUVOS GRYŽU&
Rugsėjo 12, nuo 6 vai. va

kare, Lietuvių parapijinėje sa
lėje atsibuvo gausi vakarienė, 
kurią parengė parapijos komi
tetas sutikimui iš Lietuvos su- 
gryžusio Kun. J. Bakšio.

Žmonių susirinko arti 300. 
Atvyko visas busas Lietuvių 
su klebonu Kun. Gelumbių iš 
Niagara Falls, N. Y., dalyvau
ti šioje vakarienėje.

Laike vakarienės atsibuvo 
nos Rakauskaitės koncerto ren- 
lių ir monologo. Programo ve
dėju buvo Pranas Rimkus.

Pirmiausia jaunamečių cho
ras sudainavo klebonui sveiki
nimo daineles, viena mažutė 
mergaitė pasakius pritaikytas 
eiles įdavė Altoriaus Draugijos 
vardu klebonui gyvų gėlių bu
kietą.

Sveikinimo kalbas sakė Kun. 
Gelumbis, P. Svetikas, J. Če
pas, J. Morkūnas.

Kun. Gelumbis įvertino pa
sidarbavimą tos pramogos su
manytojų, sakydamas kad ku
nigui takai tik vietomis rožė
mis kloti, o daugumoje nuties
ti erškėčių dygliais. Tai, gir
di, ir dera kad parapijonai ret
karčiais pasaldintų kunigo kar
čias valandas pagarbos pareiš
kimu.

Kalbėjo dar vienas Lietuvis 
iš Niagara Falls.

Po to, E. Butrimas ir L. Vai
tonis suvaidino dialogą; to
liau vėl sekė dainos, dainų va
das buvo vargoninkas K. Ba- 
zys.

Paskutinis kalbėjo klebonas 
Kun. J. Bakšys, atpasakodamas 
kelionę ir Lietuvoje įgytus įs
pūdžius. Įsidėmėtinas pareiš
kimas buvo tai kaip Merkio 
upėje Lietuvos pusėje jauna 
Lietuvaitė besimaudydama nu
brido netyčia kelias pėdas per 
rubežių. Lenkas kareivis pra
dėjo šaudyti ir liepė jai eiti į 
jo pusę. Merginai išbridus iš 
vandens, kareivis ją nuogą per 
kaimus ir miestelius nusivarė 
į tam tikrą nuovadą.

Toliau, priminė kad pats bū
damas pas Vilniaus Storastą, 
su juo Lietuviškai kalbėjosi ir 
Storasta sakė kad jo vaikai 
dabar Kaune gyvena.

Sakė kad Vilnijos Lietuviai 
patriotingi; jie nepalyginamai 
daugiau skundžiasi išgamomis 
Lietuviais negu Poznanės tik
raisiais Lenkais. Sako, visi 
aukštieji Vilnijos Lenkų valdi
ninkai yra Lietuvos išgamos, 
Lenkams judošiškai parsidavę. 
Lenkų pavergta Lietuvos dalis 
daugiau kenčia nuo savų išga
mų, sako klebonas.

Lietuvoje tuo tarpu, sako, 
Lietuvos valdžia Lenkams val
stybiniais pinigais mokyklas 
užlaiko ir išgamų šeimų narius 
užlaiko valdiškose vietose.

Bendrai ši vakarienė buvo 
įdomi ir linksma.

Tik keista buvo tuomi kad 
parapijos komiteto narys P. 
Rimkus aiškino jog komitetas 
klebonui Bakšiui sutiktuvėms 
parūpinęs piniginę dovaną, o 
Kun. V. černauskui atsisakius 
priimti pinigus, už juos nu
pirks jam fotografuojamą apa
ratą. Kad šiem dviem kuni
gam parūpinta dovanos tas ge
rai. Bet kodėl aplentė Kun. 
Bronių Vitkų? Juk šis kuni
gas ilgiau aptarnavo Rocheste- 
rio Lietuvius parapijoms. Mu
sų nuomone, toks komiteto el
gęsis nepadorus.

Ant. žiemys.

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

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

10 vai. vakaro.

Stotis WIND, Gary, Ind.

DVIVEIDĖ
GRIGAIČIO
POLITIKA

Kuomet paprastas srovinis 
rėksniukas nerimtai straksi ir 
jokios logikos nesilaikydamas 
plepa tai visai nenuostabu. Bet 
kuomet idėjinės grupės vadas 
ir net taip aukštai save sta
tantis žurnalistas kaip p. Pi- 

j jus Grigaitis, dviveide politika 
pasipuošęs švaistosi, tai dau
giau negu nuostabu.

Grigaitis savo dienraštyje 
polemizuoja su komunistais ir 
teisingai jiems nurodo kad jie 
nebūdami Susivienijimo nariais 
neturi teisės kištis į tos orga
nizacijos reikalus ir įsakyti S. 
L. A. nariams ką jie privalo 
rinkti į Pildančią Tarybą, taip
gi neprivalo SLA. veikėjų plū
sti už vienokią ar kitokią nuo
monę SLA. reikaluose. Savo 
pamoką komunistams Grigai
tis baigia sekama išvada:

“Kada komunistai rėmė pa
žangiųjų SLA. narių statomus 
kandidatus, tai buvo vienas da
lykas. Bet kada jie dabar mė
gina padiktuoti SLA. nariams 
ką jie turi rinkti savo virši
ninkais, ir jau pradeda šmeiž
ti tuos Susivienijimo veikėjus 
kurie jų ‘obalsiams’ neprita
ria, tai čia visai kitas dalykas.

“Viename atsitikime yra tal
ka, o antrame atsitikime — 
akiplėšiškumas.”

Vargiai gali būti didesnis 
akiplėšiškumas už šį paties p. 
Grigaičio akiplėšiškumą.

Tik be jokio principo akiplė
ša gali šitaip svarbios ir rim
tos organizacijos reikalus at
stovauti. šios Grigaičio dvi
veidės politikos sekantis dvi
lypis principas: kuomet prie 
Susivienijimo neprigulinti bol
ševikai remia Grigaičio klikos 
kandidatus SLA. viršininkais 
ir diktuoja SLA. nariams kad 
tik tuos kandidatus turi rinkti, 
taipgi nachališkai šmeižia Gri
gaičio ‘“obalsiams” neprita
riančius narius, jis tuo džiau
giasi ir vadina talka ir tokią 
talką su malonumu priima. Bet 
kuomet tie patys bolševikai pa
kritikuoja Grigaičio klikos po
litiką tai jis jau draudžia bol
ševikams į Susivienijimo rei
kalus kištis ir diktuoti SLA. 
viršininkų rinkimo reikalais.

Štai jums socialistų tūzo 
“demokratybė”. Tokią pačią 
“demokratybę” praktikuoja ir 
laukiniai Zulusai: kai jie savo 
priešą užpuola ir suėda tai ge
ras dalykas. Bet kada priešas 
užpuolęs juos apvanoja tai la
bai blogas dalykas. Taip ir 
Grigaitis elgiasi: kuomet bol
ševikai jp naudai SLA. narius 
ir veikėjus dergia ir šmeižia, 
tai gerai daro, bet kuomet kad 
ir mažesnėje dozoje tenka tų 
pačių bolševikų plūdimų para
gauti pačiam Grigaičiui, jis 
tikrą pragarą sukelia.

Ir šitokie žmonės dar kalba 
apie demokratiją, apie žmoniš
kumą ir bando neva teisybę at
stovauti. Tokioje dvilypėje lo
gikoje nėra ne tik jokio prin
cipo, bet ir paprasčiausio žmo
niškumo nėra. Senatvės su
laukęs Grigaitis paliko visiškai 
smulkiu politikierėliu — nepa- 
jiegia net savo pigios demago
gijos paslėpti.

Principo Žmogus.

PL ATINKIT
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,

“AMERIKOS LIETUVIS“
ir laikraščių iš Lietuvos 

pavieniais numeriais.

Jonas Tareila
“Dirvos“ Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbury, Conn,

LIETUVOS PASIUNTINYBES 
ŽINIOS

1. DĖL PENKIŲ STIPENDI
JŲ AMERIKOS LIETUVIŲ

JAUNIMUI V. D. UNI
VERSITETE KAUNE

Amerikos Lietuvių spaudoje 
buvo tilpę oficialus ir neoficia
lus pranešimai apie tai kad jau 
šiems mokslo metams praside
dant, Vytauto Didžiojo Univer
siteto Kaune Lituanistikos sky
riuje duodamos penkios stipen
dijos Amerikos Lietuviams.

Pasėkoje tų pranešimų pa
sirodė kad yra žymus Ameri
kos Lietuvių jaunimo skaičius 
kurie jau atsiliepė ir pareiškė 
norą ta proga pasinaudoti.

Gaila kad ne visi o tik penki 
tegalės stipendijomis pasinau
doti, nes tai yra tik pirmas 
toks bandymas ir lėšų dides
niam stipendijų skaitliui nebu
vo galimybės parūpinti.

Paduotų kandidatų prašy
mai jau pasiųsti Kaunan ir 
naujų kandidatų prašymų jau 
nebelaukiami ir patariama ne
besiųsti iki kitos progos, apie 
ką, žinoma, bus pranešta ati
tinkamu laiku.

žymi dalis prašymų, kuriuos 
buvo surinkęs p. Jonas Bag- 
džiunas-Borden Chicagoje, bu
vo pasiųsta Kaunan per čia 
buvusius Seimo narius; kita 
dalis pasiųsta iš Washingtono. 
Dabar belieka laukti žinios iš 
Kauno: kas tas penkias sti
pendijas laimėjo.

2. DĖL NAUJO AMERIKOS 
ATSTOVO LIETUVAI

Iki šiolei Amerikos Vyriau
sybė skirdavo vieną ministerį, 
kuris, gyvendamas Rygoje at
stovaudavo Amerikos . Vyriau
sybę trijose Baltijos valstybė
se: Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje. Dabar Amerikos Vy
riausybė rado reikalo paskirti 
Lietuvai atskirą rpinisterį, ku
ris gyvens Lietuvos laikinoje 
sostinėje Kaune.

Toks Amerikos Vyriausybės 
žygis yra aukštai įvertinamas 
Lietuvoje, tuo džiaugiasi ir 
Amerikos Lietuviai.

Ryšium su tuo šiomis dieno
mis Lietuvos Pasiuntinys Wa- 
shingtone, p. P. žadeikis, bu
vo atsilankęs pas Valstybės 
Sekretorių poną Cordell Hull 
ir pareiškė jam Lietuvos Vy
riausybės padėką ir pasitenki
nimą. Prie tos progos Valsty

Kalėdinė
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:

EUROPA - - Lapkričio 27
NEW YORK - Gruodžio 2 
HAMBURG - Gruodžio 9 
EUROPA - - Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bre- 
merhavene užtikrina patogią kelionę i Kauną. 
Patogus geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

Whambubg-amebican lineJEz 
.aTJnorth gebman lloybB

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

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

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

4 Veikiantis motorinis valcų 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- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania

bės Sekretorius teikėsi parei
kšti keletą prielankių žodžių 
Lietuvai ir Lietuviams, pabrėž
damas kad šis Amerikos Vy
riausybės žygis, Kongreso už- 
girtas, be abejo dar labiau su
artins musų dvi valstybes, ku
rios ir taip jau yra susirišu- 
sios draugingumo ryšiais ir 
kad skaitlinga Lietuvos išeivi
ja, apsigyvenus Suvienytose 
Amerikos Valstijose, yra stip
rus giminystės ryšys tarp 
dviejų tautų.

Naujas Amerikos ministeris 
vienai tik Lietuvai paskirtas 
Rev. Owen J. C. Norem iš 
Montana 'valstijos. Jo išvyki
mo laikas Kaunan dar nenu
statytas. New Yorko Lietu
viai turės progos jį palydėti.
Washington, D. C.
Rūgs. 20, 1937.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Vasara pasibaigė, ruduo už
stojo. Mokiniams atostogos 
praėjo ir vėl jie gryžo į mo
kyklas.

Trys vietos Lietuvaitės, ku
rios pavasarį baigė high mo
kyklą, dabar stojo mokytis į 
biznio kolegijas. Gabios mer
gaitės, tikima joms ir toliau 
mokslas seksis. Tai yra šios: 
A. Rokaitė, G. Gaškaitė ir p-lė 
Glinskaitė.

Pas p. Jonės lankėsi iš Cle
velando K. štaupas su savo 
žmona.

A. Palilionis su savo žmona 
ir sunum lankėsi pas Praną 
Januškevičių Clevelande.

A. Rudis ir J. Salasevičius 
lankėsi pas ūkininkus K. Pui
šius.

Jau trys mėnesiai kai Ak- 
rono gumų dirbtuvės dirba sil
pnai, po dvi ir tris dienas sa
vaitėje.

Iš valdžios darbų WPA at- ■ 
leista daug darbininkų, tarp tų 
atleista daugiausia ateiviai ku
rie neturi Amerikos pilietiškų 
popierų. Neteko darbo ir ne- 
kurie Lietuviai. Vis tai apsi
leidimo kaltė. Čia gyveno, pa
seno, o apie įgyjimą pilietiškų 
popierų nepasirūpino, nors tas 
buvo raginama ir viešai spau
doje. Kalnas.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

Rašo Vyt. Sirvydas.

HITLERIS IR
MUSSOL1NI
TARIASI -

Apginkluotame Hitlerio 
dvare Vokietijoje atsilan
kė Italijos diktatorius Be
nito Mussolini pasitarimui 
Europos klausimais.

Du vyrai, kurių reikalai 
vieno_ su kitu nesiriša, ku
rie vienas ir kitas jieško 
sau užgrobimų, kaipo abu 
tokie, tariasi tokiais reika
lais kurie išstatys kitas ša
lis didesnin pavojun jeigu 
jiedu veiks išvien.

Kad jiedu negali būti vie
nas kitam tikrais draugais 
ir prieteliais rodo tas vie
nas faktas, jog abu jie žiu
ri į Centralinę Europą sei
lę varvindami ir vienas ir 
kitas nori, jeigu ne užgrob
ti tai bent įvesti ten savo 
įtaką.'

Vokiečiai tačiau siekia 
net užgrobti Austriją ir 
atsiplėšti dalį Čekoslovaki
jos. Tas ir skiria Hitlerio 
ir Mussolinio kelius. Bet 
jiedu, budaipi priešais visų 
kitų, susidėję išvien pasi
daro dar pavojingesni ki
tiems savo kaimynams ir 
tUomi kliudo Europos ir 
net viso pasaulio ramybei.

GERAS ŽENKLAS
Iš Kalifornijos ateina ge

resnė viltis vyrams virš 40 
metų amžiaus. Ten padi
dėjo ėmimas į darbą vyrų 
virš 40 metų — 45 ir iki 
50 metų, kurie moka, ama
to ir fiziškai tikę dix’btjį,in.

Toks industrialistų pa
krypimas į senesnio am
žiaus darbininkus be abe
jo turi priežastį: viena, se
nesni vyrai daugumoje mo
ka kokį nors amatą, antra, 
jie į darbą žiuri rimčiau 
negu jaunikliai.

Pradėjus įvesti visokiose 
industrijose mechanizaciją, 
industrialistai apsiskaičia
vo buk jauni vyrai, pilni 
energijos, geriau tinka dir
bti negu tie kurie perėję 
40 metų. Taigi po karo 
visoje šalyje ėųiė plisti nu
sistatymas neimti į darbus 
vyrų virš 40, kitur virš 45 
metų amžiaus.

Sveiki, geriausiame am
žiuje vyrai, ėmė atsidurti 
desperacijoje.

“Lietuvos Aido” Rugsėjo 
4-tos laidoje, tilpo ilgas 
“Dirvos” redaktoriaus K. 
S. Karpiaus straipsnis, ku
riame apsakoma kokį įspū
dį padarė Lietuvos Seimo 
atstovai Kviklys ir Gilvy- 
dis ir sportininkai į Ameri
kos išeivius, ir ko Ameri
kos Lietuviai pageidautų 
tankiau iš Lietuvos sulau
kti, išeivių Lietuvių tauti
nės dvasios sustiprinimui. 
Straipsnyje nusakoma kad 
butų naudinga į Ameriką 
atsiųsti žymių dainininkų 
ir gerų kalbėtojų pavažinė
ti po Lietuvių kolonijas, 
taip kaip seniau važinėda
vo visokie aukų rinkėjai, 
bet anie paliko prastą įs
pūdį.

CHICAGOJE, praplitus 
infantile paraližiui ir mo
kyklas neatidarant, pradė
jus mokslo metą Įvesta pa
mokos per radio nustatyto
mis valandomis. Laikraš
čiai taipgi gelbsti talpinda
mi pamokas ir uždavinius. 
Tų pamokų gali pasiklau
syti ir pasinaudoti suaugu- 
Č’.eii. Chicagoje yra. 315.- 
000 pradinių mokyklų mo
kinių.

LIETUVOS SEIMO ATSTO
VŲ PADĖKA

BELANKYDAMI Amerikos Lietuvius, vienų giria- 
J mi, kitų barami, vis dėl to iš visų Amerikos Lietu

vių patyrėme labai daug širdingumo, svetingumo ir 
palankumo. Mes gerai suprantame kad palankumas 
kurį mes būdami Amerikoje visur jautėme, skirtas ne 
tiek mums kiek musų Tėvynei Lietuvai, kurios atsto
vais mums teko didelė garbė būti.

Laimingai pargryžę į musų Tėvynę Lietuvą, ku
pini gražiausių įspūdžių iš Amerikos ir negalėdami 
skyrium kiekvienam padėkoti, mes siunčiame musų 
širdingą padėką mus pakvietusiam Amerikos Lietu
vių Sporto Komitetui, musų darbą rėmusiai Ameri
kos Lietuvių spaudai, suteikusiems progos su Ameri
kos Lietuviais bendradarbiauti organizacijoms, Ra
dio valandėlių vadovams, komitetams, paskiriems as
menims ir visiems Amerikos geros valios Lietuviams.

Taip pat mes labai dėkingi J. Amerikos Valsty
bių oficialiams atstovams mums savo dėmesį teiku
siems, ir Lietuvos išeiviams Žydams surengusiems 
mums atskirus priėmimus.'

Patirtas širdingumas įpareigoja mus rūpintis kad 
tarp Lietuvos Lietuvių ir Amerikos Lietuvių skirtu
mų Atlantas kas kartą siaurėtų, kad viso pasaulio 
Lietuviai, kad ir kartais skirtingais keliais eidami, 
susieitų į vieną bendrą Lietuvišką kelią.

Lietuvos Seimo Atstovai:
A. GILVYDIS
M. KVIKLYS

★ne 
blizga.

| dugniai
| mokratinę” konstituciją ištyrė, 
pradeda 'dėl jos demokratišku
mo abejoti.
Anglų ]
Guardiam

1 Rinkimų 
Maskva, 
misijas 
valdomi 
tegali statyti valstybėje įregis
truotos draugijos. Valstybė 
kitokių , neregistruoja, tik bol
ševikams prielankias, 
konstitucijos dvasią 
nusakė pats Stalinas, 
reiškęs: “Proletarų 
tikrenybėje pasilieka 
komunistų partijos būklė pasi
lieka ta -pati Sovietij'oje.” Reiš
kia, vanduo naujas, uzbonas 
tas pats.

VISKAS auksas kas 
Ir žmonės, kurie nuo- 
naująją Stalino “de-

Vienas jų štai ką 
liberalų “Manchester 

i” žurnale pasakoja, 
apygardas nustato 

ir visas rinkimų ko- 
paskiria komunistų 
sovietai. Kandidatus |

KĄ PASAULIS MATO LIETUVIU 
PAVILJONE PARYŽIUJE

Naujos 
geriausia 
kuris pa- 
diktatura 
galioje, ir

SKOLA I\) $284.62 
NUO GALVOS

Suv. Valstijos šiuo laiku 
turi valstybinių skolų tiek 
kad kiekvienas šios šalies 
gyventojas, sveikas ar rai
šas, turtingas ir biednas, 
turėtų f $284.62

nuo galvos, jeigu butų pa
reikalauta skolą atlyginti 
vienu kartu.

Suv.. Valstijų skolos šiuo 
laiku siekia $37,021,303,000.

Rugsėjo 1 d. šalies iždas 
per tris šio fiskalio meto 
mėnesius turėjo $403,191,- 
164 deficito

DAR VARTELIAI

★LENKAI ne pėščiomis nai
kina paskutines Vokietybės žy
mes tame Silezijos krašte kurį 
po karo iš Vokiečių gavo. Lie
pos mėnesį baigėsi 1922 me
tais su Vokietija pasirašyta 
sutartis, kuri Vokiečius šiek- 
tiek gynė. Lenkai iškraustė 
keturis pastorius, kurių veikla, 
sakoma, buvusi priešvalstybiš- 
ka. Kraustoma, taip pat, ir 
tie Vokiečiai kurie nepasirūpi
no įgyti Lenkų pilietybės. Ku
nigaikščio Ptėss dvarai (sako
ma, jis buvo turtingiausias 
dvarponis Europoje), baigiami 
atimti, iieva dėl mokesčių ir 
skolų nemokėjimo. Toks Len
inų elgęsis, aišku, Vokiečių šir
dims Berline negali būti malo
nus, tačiau, Lenkai Vokietijai 
kol kas dar reikalingi, todėl pa- 
siganėdinama tik purkštavimu 
spaudoje. Tačiau, jei šitaip 
Lietuviai pabandytų priešval
stybinį Vokiečių elgesį Klaipė
doje pagniaužyti, tai jau žino
me koks riksmas į dangų pakil
tų.

Į MUS ATVERTI...
Tai giedojo pavasario paukščiai,.
Linko sode balta obelis.
Linko diemedis rūtų darželyj, 
Lankstės j ievos per kiauras naktis.

Ir girdėjom, kai Nemunas tvino,' 
Kai skandinos nuo priešų dainą.
O, tėvynės artojai pilkieji, 
Musų laimė perdaug supinta!

Kur už Nemuno musų sodybos, 
Kaip besišneka brolių vaikai?
Ar prikels juos pavasario žygiams 
Musų laisvės kovų milžinai?!

Šventas kryžius prie kelio dar rymo, 
Dar varteliai į mus atverti!..
Taip iš miego pajudinti noris, 
Kai istoriją skaudžią verti.

Tegul Nemunas tyins dar nekartą,
Links šakelė baltos
Bet už ateitį žemės
Reik pajudint visus

“J.K.”

obelies! 
gimtosios 
iš peties!

Balys Gaidžiunas.

VIDUDIENIO SAULEI
Iš šimtmečių ruko išnėrei auksinė — 
Vidudienio
Pąguodusi
Erdvynais

Vidudienio

saule, Vidudienio saulė!.. 
liūstančią širdį krūtinėj, 
keliauji, Vidudienio saule.

saule, Tau meldžias keleivis,
Klajodamas ašar.ų, skausmo verpetuos.. 
Pakils debesėlis ir tyliai nueis jis.. 
Kuo krikštyti jausmą, kur sielose plasta?!

Tu — norai beribiai Rytų-Vakarų!.. 
Pasaulių Klajūno širdyj gyveni.. 
Vidudienio saule — šį žydintį rytą — 
Tau meldžiasi sūnūs skaidria širdimi!

Vidudienio saule, Tu — žiedas rasotas!
Tu — norai beribiai Rytų-Vakarų!.... 
Vidudienio saule, Tu — kūdikio juokas! 
Tu palaima sielai Klajūno skausmų..

Daug metų merdčjus karste karalaitė, 
Prikelta graudingų vaidilų akordų.
Vidudienio saule, Tu amžius žydes) ■— 
Išlaisvinta brolių Lietuviško kardo!

“J.K.” Klemensas Jura.

Kolonija

ištraukti. Lietu-

-^-.JAPONŲ nepateisinamas, 
puolimas Kinijoje, nėra abejo
jimo, sunkiai palietė kelių šim
tų didumo Lietuvių koloniją 
Shanghai mieste,
turėjo savo draugiją “Arklas” 
ir salę susirinkimams. Pernai 
Lietuviai Latvių draugėje šven
tė savo valstybių nepriklauso
mybės šventes, šiandien gal 
ne vienam teks paragauti skur
do, koleros ir Japoniškų bei 
Kiniškų bombų ir kulkų. Ki
tos valstybės bando savo tau
tiečius iš ten
va neturi nei laivų, nei spėkos 
to padaryti.
Amerikiečiai nors aukomis pa
siekia, bet Shanghai miestas 
tiek toli kad, gali būti, nieko 
negalėtų daryti.

★ĮDOMIOS žinios ateina iš 
grynosios Lenkijos kraštų, kur, 
sakoma, ūkininkai, arba val
stiečiai, paskelbė miestelėnams 
streiką, ir nori vyriausybę pri
versti sugrąžinti trėmime gy
venantį valstiečių vadą Vitosą 
ir, bendrai, daugiau politines 
galios valstiečių luomui duoti. 
Įvyko susikirtimų su policija, 
kuriuose žuvo žmonių. Į ginčą 
įsimaišė ir Šveicarijoje nuola
tos gyvenąs pianistas Pa- 
derewskis, pirmasis naujosios 
Lenkijos ministeriu pirminin
kas, kuris įspėja vyriausybę 
nesiekti diktatūrinės valdžios, 
nes ji esanti 
Lenko budu. 
reiškia, eina 
Visos Lenkti 
Lietuvius slėgti ir persekioti, 
todėl musų broliams Vilnijoje 
iš šito sąjūdžio naudos netenka 
laukti.

Kubos Lietuvius

nesuderinama su 
Lenkų tautoje, 

politinis sąjūdis, 
partijos sutaria

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

Lietuvių paviljonas Tarptautinėje Paryžiaus 
Parodoje savo eksponatų originalumu atkreipia 
visų lankytojų dėmesį. Apie šį paviljoną jau 

į rašė daugelis pasaulio laikraščių.
Tat ką gi musų menininkai paruošė ir iš- 

, statė šioje Parodoje, kuria lankytojai taip do
misi ?

Pats stambiausias Lietuvos eksponatas šio- 
. je Parodoje yra 8 metrų platumo ir 3.70 metrų 

aukštumo triplikas, pieštas dailininko Galdiko. 
Tai didžiausias paveikslas kada tik tekęs Lie
tuviui piešti. Jame vaizduojama Lietuvos bui
tis. Foną sudaro musų krašto peizažas — pa
jūris, upės, sodybos, laukai, kairėje — žvejai 
gryžta iš jūrės; dešinėje — kertami rugiai, vi
duryje — grupė tautiškais drabužiais apsiren
gusių žmonių, besinaudojančių šventadienio po
ilsiu. Bežiūrint į paveikslą susidaro įspūdis 
kad Lietuvos esama ramaus, mielo, giedros nuo
taikos krašto.

Antras labai įdomus eksponatas tai Rū
pintojėlis, kurį iš ąžuolo gabalo išdrožė Vėbras, 
padedant Košubui. Rūpintojėlis yra 2 metrų 
aukštumo. Ąžuolą padovanojo miškų depart
mentas, tačiau iki buvo surastas reikiamas ga
balas teko nemažai padirbėti. Pagaliau, ir su
radus, reikėjo dar nugalėti eilę sunkumų. Ąžuo
lo gabalas buvo toks masyvus kad nešant į dir
btuves apdirbti, nelindo pro duris, dėl to turė
jo išgriauti net sienos dalis. Išdrožus Rūpinto
jėlį, jis pradėjo sproginėti, nes medis buvo ne
pakankamai sausas. Kad kūrinys nevirstų su
skilusiu medžio gabalu, teko jį virinti alyvoje. 
Bet dviejų metrų stovyla ne kiekviename katile 
gali sutilpti. Pavyko nugalėti ir kitus sunku
mus. Rūpintojėlis, vaizduojąs visą šimtmečiais 
kęstą Lietuvių sielvartą, visoje parodoje yra 
vienintelis toks eksponatas.

Skulptorius P. Aleksandravičius padarė 
skulptūrinį panneau, vaizduojantį musų žvejy
bą ir žemdirbystę. R. Antikis iš granito iška
lė Valstybės Prezidento Ant. Smetonos biustą. 
Valeška, Gudaitis ir Kalpokas padarė tris įdo
mias freskas. A. Tamošaitis paruošė keletą ki
limų. Keramikas Strolis ir mėno mokyklos mo
kiniai pagamino visą eilę keramikos dalykėlių. 
Prapuolenis ir Marijampolės amatų mokykla : 
paruošė modemiškam gyvenimui pritaikytų Lie- : 
tuviško stiliaus baldų ir skyriaus patalpų grin- ] 
dims nepaprastai įdomų parketą, išgrąžintą tul- ' 
pių ir lelijų raštais.

Lietuviškos knygos menui pavaizduoti kny
gų leidyklos išleido ketvertą leidinių, dailiai ilius- .

truotų linoleumo ir medžio raižiniais bei autoli- 
tografijomis. Parodon pateko gerokas pluoš
tas ir šiaip grafikos, raižinių ir kitokių panašių 
kurinių.

Lietuviškai statybai pavaizduoti yra 
minti Vytauto Didžiojo Muzejaus rūmų, 
Kultūros rūmų ir keli dar kiti modeliai.

Dailininkai Tarabildos sukurė visą 
lėlių vaizduojančių Lietuvių tipus. Yra 
zuotos net Lietuviškos vestuvės, be 
audimas staklėse, verpėja, ir tt.

Pašto valdyba sudarė parodai 
pašto ženklų kolekciją.

Lietuvių skyriaus patalpų sienos
tos drobe, kurią išaudė pagal tautinius raštus 
Kučinsko ir Pabedinsko drobės fabrikas. Tai 
tik dalis tų eksponatų. Lietuva rodo lankyto
jams ir kitokius liaudies eksponatus.

Parodos vedėjos yra Lietuvaitės mokančios 
kelias kalbąs, ir jos dėvi moderniškais tauti
niais rūbais. Tsb.

paga- 
Kui:o

to,

seriją 
įsceni- 
drobės

Lietuviškų

yra išklo-

JURŲ LIŪTAI Pribilov Salose turi nepa
prasti gerą pažinimo jausmą. Ta vieta už- 
visus tūkstančių tūkstančiais tų gyvūnų. Suau
gusieji jurliučiai, ypač motinos patelės, palieka 
savo jauniklius ilgokam laikui ir išplaukia į to
limas vietas, ir jaunikliai tuo tarpu kažin kur 
nurapalioja, o kai sugryžta motinos jos vėl su
siranda savo jauniklius didžiausiaųie mišinyje 
daugybės kitų.

BRIEDŽIŲ patinų kas met perauga ir nu
krinta ragai, o jų vietoje atauga nauji. Bet kur 
senieji ragai dingsta? Juos retai kas kada ran- 

žinovai tikrina kad juos tuoj suėda skruz- 
ir ežiai.

da. 
dės

RAUDONAS IR BALTAS 
KRYŽIAI

PAMINKLAS KAIMO ŠVIETĖJUI- 
“DARAKTORIUI”

Rusų priespaudos laikais, o ypačiai 
dos draudimo laikais, Lietuvos kaimuose 
slaptos mokyklos, 
susirado naujos 
riais” vadinamus, 
mo žmonės. Jie

spau- 
veikė 

Liaudis, trokšdama mokslo, 
rūšies mokytojus, “darakto- 
Jais buvo kiek pamokyti kai- 
eidavo iš kaimo į kaimą ir

slapta vaikus mokė skaityti elementorių, 
vienas toksai kaimo “daraktorius” buvo 
žandarų suimtas ir ištremtas į Sibirą.

Jaunesnėji karta apie kaimo “daraktorius” 
mažai ką ir težino, tačiau senesnėji juos pui
kiai atmena.

šią vasarą keliolika inteligentų nutarė sa- 
mokytojui-“daraktoriui” pastatyti paminklą, 
bus pastatytas dideliam švietėjui Kazimie- 
Jagminui. šis slaptas liaudies mokytojas

Ne 
caro

ir

Mirė jis sulaukęs gilios senatvės.
kartą Jagminas smarkiai nukentėjo 

vietos Rusų žandarų.
paminklo projektą jau padarė skulpto- 

Jis bus padarytas iš balto 
Apatinėje paminklo dalyje

vo
Jis
rui
vaikščiodavo iš kaimo į kaimą ir išmokė šimtus
vaikų.

Ne
r. u o

šio
rius Mer.činskas.
dirbtino marmuro.
bus nemažas bareljefas, kuriame bus elemento
rius ir vienas vaizdas kaip senukas su knygo- 

| mis keliauja iš kaimo į kaimą šviesti liaudies. 
' Viršutinėje paminklo dalyje bus padėtas toks 
užrašas: "Kazimierui Jagminui, tauriam ir gar-' 
bingam kaimo daraktoriui”. Paminklas bus pa
statytas Mažeikių apskrityje, Knibkkių senose 
tepi ičse. Tai bus bene pirmutinis pami ’k’as 
[tokiam slaptam kaimo mokytojui. Statyba pra
dedama šią vasarą. “L.A.”

Visi gerai apsipažinę su raudonu kry
žium baltame dugne, kuris yra priimtas 
ženklu visame pasaulyje žinomos organi
zacijos, Raudonojo Kryžiaus, kurios tiks
las yra teikti pagalbą nukentėjusiems lai
ke karo ir šiaip didžiųjų gamtos katastro
fų užpultiems žmonėms,

Iš kur Raudonasis Kryžius atsirado? 
Atsitiko šitaip.

1859 metais Jean Henri Dunant, Švei
caras labdaris, keliaudamas Italijoje, pa
teko Į Lombardijos provinciją kuomet Au
stru kariuomenė ir suvienyti Prancūzijos 
ir Sardinijos batalionai kovojo prie Solfe- 
rino. Apie 40,000 vyrų tapo užmušta kai 
Napoleono III kariuomenė nušlavė atgal 
Austrų eiles. Tūkstančiai kitų vyrų bu
vo palikti sužeisti karo lauke, be jokios 
priežiūros ir globos.

Dunant, neutralus ir nekaringas, su
pratęs didį reikalą pasirūpinti tais nelai
mingais, gavo kariaujančių pusių kokią 
galėjo gauti kooperaciją, surinko kaimie
čius ir kitus ir ligoninių žmones ir ėmėsi 
aptarnauti sužeistiems. Sužeistieji buvo 
surinkti iš kovos laukų, apžiūrėti, aprai
šioti ir pavalgydinti. Daugybė kurie bu
tų mirę laukuose palikti, išgijo.

Tokiu karo baisumu sujaudintas, Du
riant gryžęs į savo šalį Šveicariją, pradė
jo rūpintis sudarymu nuolatinės organi
zacijos kuri rūpintųsi karo laukuose su
žeistais nelaimingais žmonėmis. Jis ga
vo kitų turtingų labdarių pritarimą ir to
kiu budu įsteigė tą labdaringą organiza
ciją. Šveicarijos vėliava yra baltas kry
žiaus raudoname dugne. Taigi jie tik pa
keitė spalvas: padėjo raudoną kryžių bal
tame dugne ir taip atsirado Raudonojo 
Kryžiaus emblema.

Šiandien Raudonojo Kryžiaus orga
nizacijos gyvuoja kiekvienoje šalyje, ir 
net ne-krikščioniškos šalys, kurios kry-. 
žiaus ženklo nevartoja, turi pasidarę sa- . 
votišką ženklą tokiai savo organizacijai, 
kuri rūpinasi tais pačiais tikslais.



DIRVA V 1

Iškilmingai Atšvęsta Tautos švente Rugsėjo 8 D.

J. E. ANTANAS SMETONA 
Lietuvos Valstybės Prezidentas, 
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tu- 
Va- 
ne-

ne mažiau kaip ir vardas Ro
mos imperatoriaus Zigmanto, 
kurs rašė esąs civilizacijos at
rama prieš Turkus, o Vytau
tas prieš Totorius, ir jiedu abu 
laiką Europos tvarką, abu ją 
saugoją. Istorikai neveltui yra 
lyginę šį Lietuvos karžygį su 
Aleksandru Makedoniečiu, su 
Julium Cezariu ir su Napoleo
nu.”

Vytautas Didysis, pasak p. 
Smetonos siekė Lietuvos kara
liaus karūnos dėl to kad, ano 
meto supratimu, tik ji galėjus 
laiduoti kraštui visišką laisvę, 
tik ji buvo valstybės nepri
klausomumo ženklas. Vytau
tui Didžiajam savo sumanymo 
įvykdyti nepasisekė: klastingi 
Lenkai prievarta atėmė Romos 
imperatoriaus Lietuvai skirtą 
karūną, jo pasiuntinius išnie
kino ir išvaikė, 
dysis 
butų 
tęsti 
do.

Lietuva, netekus savo didžio 
valdovo, ėmė pamažu merdėti. 
Ji, aplinkybių verčiama, turėjo 
šlietis prie Lenkijos, vėliau su 
ja sudaryti uniją, kuri musų 
kadaise galingiausią Europoje 
valstybę visiškai pražudė, Lie
tuva, netekus savo politinės 
nepriklausomybės, kultūriškai 
ir ekonomiškai skurdo. Ją 
Lenkai ir Rusai stengėsi viso
kiais budais nutautinti ir vi
siškai išbraukti iš gyvųjų tar
po.

Vytautas Di- 
mirė, o kito tokio kuris 
galėjęs jo darbus toliau 
tuomet Lietuvoje nesira-

Kiekviena kultūringa tauta 
šalia religinių švenčių turi taip 
pat ir savo tautines šventes. 
Jos primena tautai kurį nors 
labai svarbų bei reikšmingą 
įvykį.

Lietuvių tauta taip pat 
ri savo tautinių švenčių, 
sario 16-ta yra Lietuvos 
priklausomybės šventė.

1930 — Vytauto Didžiojo — 
metais Rugsėjo 8-ta diena bu
vo paskelbta tautos švente.

Kuo ši diena musų tautai 
yra ypatinga ir brangi? Ką 
ji mums primena?

Rugsėjo 8 diena mums pri
mena senovės garsius Lietu
vos laikus, kada Vytautas Di
dysis, sukūręs didžiulę impe
riją, ryžosi Vilniuje vainikuo
tis Lietuvos karalium.

“Sulaukęs žilos senatvės”,— 
sako Valstybės Prezidentas A. 
Smetona, — “jis darė tatai ne 
sau garbės j ieškodamas, o no
rėdamas sutvirtinti ir patik
rinti nepriklausomą Lietuvos 
ateitį. Musų garsųjį valdovą 
jo didieji žygiai buvo apvaini
kavę, jo pagarsėjęs darbas bu
vo tuomet žinomas pasauliui

STIPRYBĖ ATĖJO IŠ 
PRAEITIES

Lietuva, prisiminus savo gar
sią praeitį, tautiškai. ėmė at
gyti. Iš praeities ji sėmės sau 
stiprybės. Didieji praeities žy
giai Lietuvai buvo kelrodžiu į 
laisvę. Per aukas ir pasišven
timą Lietuva sau išsikovojo

laisvę, susikūrė
mą valstybę. Teisybė, naujo
ji Lietuvos valstybė nėra to
kia didelė kaip Vytauto Di
džiojo sukurtoji. Tačiau ji sa
vo dvasia, savo sukurtomis 
kultūros vertybėmis gali būti 
garsi ir galinga.

Rugsėjo 8 diena mums pri
mena didžiuosius Lietuvos lai
kus, plačius Lietuvių užsimo
jimus. Tat. ji tuo savo primi
nimu turi mus skatinti kurti 
savo darbais garsią ir galingą 
naująją Lietuvą. Toje kūry
boje turi. dalyvauti visa Lietu
vių tauta, visose pasaulio ša
lyse gyveną Lietuviai.

Kadangi praeitis duoda jie- 
gų ateičiai tai mes tą savo 
tautos garsią praeitį turime 
kuogeriausia pažinti. Ją pa
žinę, mes pamatysim tuos vei
ksnius kurie Lietuvą stiprino 
ir tas priežastis kurios ją silp
nino. Savo tautos istorijos 
pažinimas mus padės išvengti 
skaudžių praeities klaidų. Be 
to, savosios praeities pažini
mas sustiprins musų tautinę 
dvasią, ją užgrudins ir pada
rys atsparią bent kurioms sve
timybėms.

Visa Lietuva kasmet savo 
tautos šventę iškilmingai šven
čia. Tą dieną visose bažnyčio
se laikomos iškilmingos pamal
dos, o po jų, ten kur yra ka
riuomenės įgulos, ruošiami pa
radai, pagerbiami už laisvę žu
vę Lietuviai. Visose tose iš
kilmėse gausiai dalyvauja or
ganizacijos, mokyklos ir šiaip 
visuomenė. Vakare salėse lai
koma šventei pritaikytos pa
skaitos. Miestuose namai pa
puošiami tautinėmis vėliavo
mis, o langai gražiai dekoruo
jami tautos didvyrių paveiks
lais.

Vakare laikina Lietuvos sos
tinė Kaunas ir kiti didieji mie-

nepriklauso-

LiętųVos kariuomenės štabo 
viršjninkas Generalinio Štabo 

PULK. JONAS ČERNIUS
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štai įspūdingai iliuminuojami. 
Visur jaučiama brangios šven
tės nuotaika. Tsb.

LIETUVA ĮSIVEŽA 
DAUG AUTO IR 

MAŠINŲ

Lietuvos ir U. S. A. prekyba 
šiais metais žymiai padidėjo ir 
pasiekė, už 7 mėnesius (Sau- 
sio-Liepos) 8,013,500 litų; per 
tą patį laiką praeitais metais 
ji siekė 5,160,100 litų, o 1935 
metais 4,153,400 litų. Ekono
minei būklei pagerėjus Lietu
voje ir plečiantis ten pramonei, 
Lietuva pirko Suv. Valstijose 
savo tekstilės pramonei medvil
nės už 599,900 litų vieton 314- 
700 lit. praeitais metais, ir pir
mą kartą verpalų ir siūlų už 
121,000 litų, ko pirmiau čia ne
pirkdavo. Užpirkimas tabako 
lapų savo cigarečių fabrikams 
žymiai padidėjo ir pasiekė 255- 
800 litų vieton 106,400 lit. pra
eitais metais ir 73,500 lit. 1935 
metais.

Be to, kaip žinome, nuo Ge
gužės 1 d. Lietuva žymiai su
mažino muitą automobiliams, 
sąryšyje su tuo žymiai pakilo 
automobilių įvežimas ir iš U. 
S. A. į Lietuvą buvo jų įvežta 
už 356,500 litų, vieton 83,600 
lit. pr. m. čia reikia pažymėti 
kad Lietuvoje plečiasi karos- 
serie statyba, ji perka čassis 
ir pati stato automobilius bei 
autobusus.

Viena šaka traukia su savim 
kitas — automobilių ir šiaip 
mašinų padidėjimas iššaukė te
palo ir kuro sunaudojimą; ben
ziną ir žibalą Lietuva gauna 
iš Sov. Rusijos bei Anglijos; 
užtat U.S.A. buvo užpirkta 
daugiau tepalo - aliejaus, būtent 
už 251,900 litų vieton 98,500 
pr. met. •

Be nurodytų dalykų Lietu
va pirko dar vaisių už 251,900 
litų, fosforo trąšų , už 197,500, 
įvairių motorų ir mašinų už 
160,100, dažų už 102,700 ir 
chemikalų už 101,000 litų. Viso 
Lietuva šiais metais per 7 mė

nesius pirko už 3,961,700 litų 
vieton 2,333,100 litų pr.m. ar
ba už 1,628,600 daugiau.

Lietuvos išvežimas į U.S.A. 
šiais metais per 7 mėnesius pa
siekė 4,051,800, tai yra 1,224- 
800 litų daugiau negu praei
tais metais. Jis butų žymiai 
didesnis, jei ne nuolatinis au
gimas frachto per vandenyną. 
Tokio aplinkybėms esant, Lie
tuva gauna už savo prekes ge
resnes kainas kitose artimes
nėse šalyse, o visgi, bendram 
Lietuvos eksportui kylant, nuo
šimtis, kurį sudaro U.S.A. pre
kyba su Lietuva, ir auga: eks
portas į U.S.A. 1935 m. sudarė 
2.39%, 1936 2.63%, o šiais me
tais jau siekė 3.68% viso Lie
tuvos eksporto.

Importas iš U.S.A. 1935 m. 
buvo 2.95%, 1936 m. 2.84%, o 
šiais metais jau 3.52%.

Tai vis džiuginanti rezultai, 
nes drauge su ekonominiais 
reikalais auga ir politinis svo
ris.

J. BUDRYS
Lietuvos Generalinis Konsulas.

BURTAI KINIJOJE. Jeigu 
skolininkas neužsimoka laiku 
skolos, tai nekuriose Kinijos 
dalyse skolintojas pasiima ir 
nusineša skolininko namo du
ris. Tas leidžia piktoms dva
sioms ineiti į skolininko namus 
ir pridaryti jam blogo.

KAS LENGVIAU VALDYTI
Vieną sykį garsus poetas 

Milton buvo užklaustas kodėl 
karalium gali būti apvainikuo
tas 15 metų amžiaus, o vesti 
gali tik 18 metų būdamas.

— Todėl, — atsakė poetas, 
— kad karalystę valdyti yra 
daug lengviau kaip moterį.

—I. B.

Nedaugelis likusių knygų su gražiais tvirtais 
apdarais nupiginta; su persiuntimu $1.00.

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
(GOD, HAVE MERCY ON USD

KARAS J 20-to amžiaus KARAS ant žemes, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijoj griau« 
ginai, žmonių susprogdinimas ir Įeitos karo baisybės- vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCAbJLON’O parašytoje ir 1-mą premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje ....

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE” 
“Dirva” 6820 Superior Avė. Cleveland, C.

KAUNAS. — Sumažinus 
Lietuvą įvežamiems automobi
liams muitą, per Klaipėdos uo
stą atveža labai daug automo
bilių: lengvų sportinio tipo, di
delių limozinų, keleivinių auto
busų, didelių sunkvežimių pre
kėms vežti ir kt. Kartais per 
savaitę atveža net po 50 įvai
rių automobilių. Jie atvežami 
iš įvairių kraštų:- Vokietijos, 
Anglijos, Amerikos ir kt.

Taip pat šymet įvežama la
bai daug žemės ūkio mažinu. 
Jos atvežamos daugiausia iš 
Švedijos: kuliamos motorinės 
mašinos, šienui pjauti, rugiams 
ir kitokiems javams kirsti, ja
vams valyti mašinos, drapakai 
ir tt.

Nesenai buvo atvežta parti- 
ja naujausio modelio traktorių 
iš Amerikos. “L.A.”

i IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)
Šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 

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

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland. Ohi< N'1

ko:
“Būdamas Bostone, turėjau 

progcs kalbėtis su Adv. Bago- 
čium, Keleivio redaktorium 
Michelsonu ir kitais socialistų 
žmonėmis. Tiek Adv. Bago- 
čius, tiek redaktorius Michel- 
sonas, kaip iš pasikalbėjimo 
paaiškėjo, norėtų ateinančiuo
se SLA. rinkimuose išvengti 
tokių aštrių diskusijų kokias 
teko pergyventi pereitą kartą.

“Bet ką sako tautininkai?
“—Mes įsteigėme SLA. Jei

gu socialistai nori išvengti aš
trių kovų Susivienijime, tai 
tegu siūlo proporcionališką vie
tų skaičių organizacijos val
dyboje.

“Apie Vakarų Komiteto pa
siūlymą tautininkų veikėjai 
taip sako:

“ ‘Socialistai siūlo mums rie
kutę, tuo tarpu jie patys nori 
pasiimti visą kepalą...

Gerb. Tysliava dar nepridė
jo štai ko:

Socialistai visuomet buvo ir 
šiais SLA. rinkimais bus pir
mutiniai ir patys tikrieji pur- 
viniausi kitų niekintojai, ir jie 
pirmutiniai pradės šmeižti ir 
vaginti ir kitokius užmetimus 
savo spaudoje if per savo rėk
snius tautininkų SLA. kandi
datams daryti.

Tas Michelsonas yra vienas 
iš purviniausių kitų pažiūrų 
žmonių terliotojų, taigi jo žo
dis ir pageidavimas šiuo atve
ju reiškia tik tą kad jis nori 
įkalbėti tautininkams laikytis 
garbės žodžio tylėti apie socia
listus, kad socialistų šmeižtai 
prieš tautininkus išrodytų tei
sybė, ir jie tuomi pasinaudoda
mi laimėtų.

Tautininkai argumentuoda
mi, kad ir aštriai, prieš socia
listus ir komunistus prisilaiko 
nors padorumo. Bet kas įro
dys kada musų cicilikai ir ka- 
munistai prisilaikė padorumo 
savo agitacijose?

Supa Garba.

—Skara skarinėjo, tvoroms 
lipinėjo. Samanos.

1939 metais Amerikoje bus 
dvi didelės Parodos: New Yor
ko Paroda ir Golden Gate In
ternacionalinė Paroda, ant sa
los prie San Francisco.

Senojo Kauno orientališki vaizdai — matosi siauros gatvės ir namai statyti prieš desėtkus metų ir išlikę laike karo nesugriauti,
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fvFETINES ŽINIOS Į gimęs Škotijoje ir 2 metų am
žiaus atvežtas Amerikon. j-JIPPODROME

SVECIAVIMAISI
Lakūnas Antanas Kiela, ku

ris ruošiasi skristi iš Ameri
kos i Kauną, ir rašytojas Jo
nas Steponaitis, važiuodami iš 
Chicagos į New Yorką, Rug
sėjo 18 d. trumpam laikui su
stojo “Dirvos” redakcijoje.

žada per Clevelandą gryžti 
į Chicagą. Kelionę atlieka au
tomobiliu.

Iš Newark, N. J., lankėsi p. 
Laukžemis, Lithuanian Press 
spaustuvės savininkas, su šei
ma. Jie automobiliu atvažiavo į 
Clevelandą aplankyti Didžiųjų 
Ežerų Parodą, Lietuvių Dar
želį. Ta proga aplankė kelis 
biznierius, o “Dirvos” admi
nistracijai atvežė naujų puikių 
1938 metams sieninių kalendo
rių.

Iš Wilkes-Barre, Pa., lankėsi 
Clevelande Oberaičių šeima, 
atvažiavus į laidotuves savo 
sunaus, apie kurio mirimą bu
vo pranešta pereitame nume
ryje. Poni Oberaitienė su vie
nu sunum pasiliko Clevelande 
keletui dienų ilgiau, apsilankė 
“Dirvos” redakcijoje, nes yra 
“Dirvos” skaitytoja. Pasako
jo kad jos miręs sūnūs buvo

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

Lietuviška Užeiga
BRIDGEVIEW CAFE

Juozas Karpavičius, Sav.
2104 LORAIN AVĖ,

(Vakariniame gale 
Lorain-Carnegie Tilto)

Užkviečiame Lietuvius atsi
lankyti kada tik norit.

AUKOS DARŽELIUI
Juozas Kareiva $2.00

VILNIAUS UŽGROBI
MO MINĖJIMAS BUS 

SPALIŲ 17 D.
Jau tik trys savaitės liko iki 

Clevelando Lietuvių ruošiamo 
minėjimo Vilniaus užgrobimo 
dienos. Tas paminėjimas at
sibus Lietuvių salėje sekma
dienį, Spalių 17 d.

Kiekviena vietos Lietuvių 
draugija privalo prisiminti tą 
dieną — Vilniaus užgrobimą— 
ir prisidėti prie jos surengi
mo. Kiekvienas Lietuvis nie
kados ' neturi užsileisti išga
mos Pilsudskio ir musų tautos 
priešų Lenkų padarytai skriau
dai — Vilnius turi būti Lietu
viams sugrąžintas, ir mes visi 
turime tam tikslui dirbti.

Clevelando skyrius Vilniui 
Vaduoti Sąjungos atsišaukia į 
draugijų veikėjus ir kiekvieną 
Lietuvį pasistengti pribūti į 
susirinkimą apkalbėjimui su
rengimo Vilniaus užgrobimo 
minėjimo. Susirinkimas bus 
šį sekmadienį, Rugsėjo 26, nuo 
2 vai. po pietų, Stonio restau- 
rante, 6824 Superior avė. Bus 
pranešta kas jau atlikta ir kas 
reikalinga pagelbėti tame ren
gimo darbe.

WS skyriaus vardu 
Alekas Banys.

NORI TIESINT UPĘ
Clevelando amžinai neišrie- 

čiama pasaka — tai visada kal
bėjimas apie tiesinimą Cuya
hoga upės, ir niekad neištiesi- 
nimą. Ta upė susirietus taip 
kaip Nemunas apie Biržtoną ir 
Prienus, nors mažoje skalėje.

Sakoma kad Clevelando Pre
kybos Rūmai šiose dienose pa
samdė tą patį žmogų, kuris iš
gavęs iš federalės valdžios 150 
milijonų dolarių gerinimui ir 
išvystymui aukštutinės Mis- 
sissipi upės, paėmimui* ištiesin
ti ir ištobulinti Clevelando Cu
yahoga upę.

R U S S E L E IN N
naujose rankose

Russell Rd. ir Wade Park Av.
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

KOVOJA SU GASO 
KOMPANIJA

Keli miestai Clevelando kai
mynystėje tariasi su Clevelan- 
du išvien kovoti prieš East 
Ohio GaS Co. sumanymą pa
branginti gaso kainą.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

PADĖKA
šiuomi- noriu padėkoti prisi- 

dėjusiems prie laidojimo mano 
mirusio švogerio, Dominiko 
Skilandaičio. Pirmiausia ačiū 
klebonui Kun. V. G. Vilkutai- 
čiui už pamaldas bažnyčioje; 
graboriui N. A. Wilkeliui už 
jo gražų visą pasitarnavimą 
laidojime* ir leidimą naudoti 
savo kambarių šermenims.

Taipgi ačiū tiems kurie pri
sidėjo aukomis, kurios buvo 
reikalingos, ir visiems kuVie 
dalyvavo palydėjime į kapines.

Jurgis Brazaitis ir šeima, 
9505 Talbott avė.

SMAGI LIETUVIŠKA

UŽEIGA
5611 Superior Avenue

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

viškų virtinių. 
Penktadieniais .— žuvis ir 

kitoki užkandžiai.
Roman Gurbis, Sav.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

RADIO STOTIS WJAY pa
keitė savo raides į WCLE.

CHARLIE’S CAFE
Draugiška Lietuviška Užeiga

1066 Ansel Road
Chas. Nekrošius, Sav.

ALUS, DEGTINĖ IR KITI
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI

SALĖS MITINGAMS
Turiu įrengęs savo name dvi 
sales, tinkamas mitingams ir 

šeimyniškiems baliukams.

į’FOUR STAR CAFE??
t ★ ★ ★ ★ i
f DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?

Duodama Geras 3
valgis. S

3 MUZIKA PENKTADIENIO 1 
$ IR ŠEŠTADIENIO VAK. J 
f JOHN MEYER

Telef. ENdicott 9162 S
6512 Hough Avenue 3

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

“100 MEN AND A GIRL”
Deana Durbin, kuri pakilo 

į žymias filmų artistes daly
vaudama veikale “Three Smart 
Girls”, dabar vaidina savo an
trame įdomiame paveiksle, — 
“100 Men and a Giri” (šim
tas Vyrų ir Mergaitė). Tai 
įdomi komedija, kuri pradeda
ma rodyti Hippodrome Thea
tre, šeštadienį, Rugsėjo 25.

Prie jos vaidina eilė kitų ge
rų artistų, kaip Adolph Men- 
jou, Alice Brady, Mischa Auer 
ir Eugene Pallette. Leopold 
Stokowski, garsus Philadelphia 
Šymphony Orchestra vadovas, 

i taipgi matomas šiame .veikale.
Apysaka eina apie vieno mu

zikanto dukterį, kuri pagelbsti 
orkestrui iš 100 bedarbių vy
rų gauti sau gerą vietą, kuo
met jie prieina liepto galą.

LAKE JHEATRJ7

“FLIGHT FROM GLORY”
Sujaudinanti drama iš lakū

nų gyvenimo, “Flight From 
Glory” (Skridimas nuo Gar
bės), su Chester Morris ir 
Whitey Bourne vadovaujamo
se rolėse, pradedamas rodyti 
šeštadienį, Rugsėjo 25 d.

Dalykas einasi apie pergyve
nimus grupės renegatų lakūnų 
kurie pasamdyti skraidyti ne
tinkamais lėktuvais virš klas
tingų Andes kalnynų, ši jau
dinanti apysaka pasiekia nepa
prastą dramatišką aukštumą 
kuomet tarp tų vyrų atsiranda 
jauna mergina patekus į tą 
tolimą Pietų Amerikos kraštą.

PER VIRŠININKŲ 
ŽIOPLUMĄ PABĖGO

4 KRIMINALISTAI
Trečiadienį, Rūgs. 22, iš Cu

yahoga apskrities kalėjimo Cle
velande išbėgo keturi jauni 
kriminalistai bankų plėšikai, ir 
vienas iš jų įtartas žmogžu
dystėje. Pabėgo dėl kalėjimo 
viršininkų žioplumo. Pas vie
ną tų plėšikų dienos metu at
silankė jo žmona, su advoka
tu. Kadangi šerifo nusistaty
mas yra kalinius lankančias 
moteris nekrėsti, tai matomai 
ta moteris įsuko kaliniams du 
mažus revolverius. Kaip tik 
ji išėjo, ir užžiurėtojas vedė 
kalinį atgal į kamerą, užžiurė
tojas pajuto kad į jį atstatyta 
du revolveriai. Plėšikas užda
rė į kamerą užžiurėtoją, išlei
do kitus savo tris draugus iš 
kitų kamerų — jie visi buvo 
ketvirtame aukšte — ir pabė
go.

Tos moteries buvo paruošti 
jiems automobiliai pabėgti,' ir 
plėšikai leidosi per miesto vi
durį savo keliais. Ant Supe
rior avenue prie E. 6-tos gat
vės, smarkiai lėkdami, sunkiai 
sužeidė vieną moterį. Pradė
jus jų gaudymą, vienas poli
cininkas sukomandiravęs šiaip 
automobilį leidosi vytis.

Vieną pėšikų, smarkiai le- 
Smarkiai automobiliu lėkda

mas vienas jų sugautas atsi
mušus į stulpą, ant Hough av. 
ir E. 69 gatvės. Kiti pabėgo 
kitais automobiliais, pasiimda
mi su savim savo moteris.

Jie buvo federalės policijos 
kaliniai, ir tas suimtasis kal
tinamas žmogžudystėje.

Bešališkas Pilietis.

DU ŽYMUS KANDI- 
DATAI

Antradienį, Rugsėjo 28 d., 
įvyksta nominacijų balsavimai, 
kuriuose bus nominuoti mies
to tarybos kandidatai ir mies
to mayoro kandidatai.

Išrodo kad nominacijas len
gvai laimės iš Demokratų par
tijos — dabartinis apskrities 
inžinierius John O. McWilliams, 
o iš Republikonų partijos — 
dabartinis Mayoras, Harold H. 
Burton.

Lietuviai Clevelande turi ir 
Demokratų ir Republikonų klu
bus. Abiejų klubų nariai dar
buojasi už savo kandidatus.

Smarkesnė kova bus prieš 
galutinus rinkimus, kurie at
sibus Lapkričio 2 d. Tada bus 
parinkimas vieno kandidato iš 
tų dviejų. Kuris laimės tas 
liks mayoru.

EIKIT BALSUOTI
Svarbu tačiau ir dabar kiek

vienam piliečiui eiti ir balsuo
ti, nes šiuose rinkimuose Cuy
ahoga apskrities viršininkai 
pakišo netikėtai balsavimą už
dėjimo namų ir kitokio nejuda
mo turto savininkams daugiau 
taksų. Jeigu neisit balsuoti ir 
nebalsuosit PRIEŠ, tai kitą 
metą mokėsit taksų žymiai 
daugiau.

Taipgi balsuokit prieš ketu
rių metų terminą miesto ma
yoro ir miesto tarybos narių.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

BALSUOKIT HHT
Vienatinis būdas atremti nuolatinius klaidinančius priekaiš
tus telpančius kontroliuojamoje Angliškoje spaudoje yra 

NOMINUOKI!
o*

JOHN O.
McVVILLIAMS

M A Y O R
DIDŽIAUSIA DAUGUMA BALSŲ

LIBERALUS DRĄSUS ATSAKANTIS
i

Demokratų Partijos vė
liavos nešėjas

McVViIliams
yra labai simpatingas vi
suomenės reikalams ir už
jaučia MASĖMS.

McWilliams yra priešingas
Specialėms Privilegijoms

keletui išrinktųjų.
McWilliams yra Clevelan- 
dietis, išbandytas ir tik
ras tautinių grupių drau
gas.

IŠVAŽIAVO MOKYKLON
Onos Strakalienės - įčebata- 

rauskienės duktė Angelą Stra- 
kalytė išvažiavo Rugsėjo 13 d. 
į Ohio Universitetą, Athens, 
Ohio, mokytis žurnalistikos.

Linkime jaunai Lietuvaitei 
gerų pasekmių jos moksle.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs "Dirvą” — tik iš- 
rašykit ją jiems: $3 metams

CLEVELANDO srityje ve
dimui viešų darbų paskirta di
delės sumos pinigų iš federalio 
viešų darbų fondo.

Statymui naujo Main Ave
nue tilto paskirta $2,205,422, 
taipgi viešiems keliams apskri
tyje, ir $800,000 aptaisymui 
Clevelando viešų mokyklų.

šiose dienose taipgi prade
dami darbai parkuose.

Mikolas Rukšėnas $25.00
Elzė Karnauskaitė $10.00
Ona Trinkienė $20.00
Antanina Leimonienė $10.00
Petras Ruseckas $12.20
O. Samoškienė $15.00
Antanina Gedvilienė $10.00
Jadviga Braukilienė $10.00
Ona Kairiukštienė $5.00
K. šlapkauskienė $5.00
U. želenekaitė $5.00

Eikit j savo Balsavimo Budeles Antradienį, 
Rugsėjo 28, ir pažymėkit balotų šitaip:

FOR MAYOR:

X John 0. McWilliams
Mokslo Dienos

JAU PRASIDĖJO!
Pas mus galit gausit visas reikmenis kokių 
tik Vaiko aprengimui reikia. Štąi jos—

MARŠKINIAI
55c — 2 už $1.00

KOJINĖS 
pora 25c 

KAKLARAIŠČIAI 
po 25c

Trumpos KELNAITĖS
$1.00

SVETERIAI
$1.00

KEPURĖS visų spalvų
$1.69 ___

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

McWILLIAMS FOR MAYOR CAMPAIGN COMMITTEE
F. T. MATIA, Campaign Chairman.

Antanina Lincevičienė 6.00
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

THE KRAMER t RŪCH CO.
Kampas Giddings Rd

±

7002 Superior Avė
JLJL DELLA C. JAKUBS™

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotia nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

...............................T rir
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I. SAKAS JE WULRY
Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

uniuri.... . n . .m. n ■■■Y. n i.ri... ■ HYr
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BH■■■■■■■■■■■■ -■J
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė HEnd. 9292
hium

A.
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Jusu Draugai
VĖL TURI TELEFONUS

• Dauguma jūsų draugų kurie buvo pri
versti atsisakyti turėti savo namuose tele
foną kuomet laikai prasti užėjo, dabar ir 
vėl jį įsivedė. O kaip su jumis? Ar norė
tumėt kad mes vėl jį jums į namus grąžin
tume — kad galėtumėt vėl su savo kaimy
nais ir draugais pasikalbėti ir jie su jumis? 
Dabar kaštuoja visai mažai.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
KIEKVIENAM REIKIA TELEFONO
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Rašo žymus Lietuvių Spaudos Veteranas, rašyto

jas, kurio Raštai ir Eilės Kitados Ameri
kiečių buvo mėgiami skaityti

voje labai padidėjęs. Jei išsi
laiko 4—5 dienraščiai ir apie 
10 savaitraščių tai jau gana;

‘MAISTO’ SUPIRKI
MAS IR EKSPOR-

Rašo PUSSENIS.

Didžiai gerbiamas redakto
riau K. S. Karpiau, visi “Dir
vos” redakcijos, administraci
jos ir spaustuvės bendradar
biai, rašytojai ir skaitytojai!

Gaudamas ir skaitydamas 
“Dirvą” jaučiu visų jūsų trusą 
ir sielą, kuriuos visuomenės 
labui dirbdami sudedate į šio 
laikraščio puslapius. Laikraš
tį kurti —■ prirašyti, sutvar
kyti ir išspausdinus išleisti į 
platų pasaulį — yra didelis, 
didelis darbas!

Redaktoriui K. S. Karpiui 
dar nuoširdžiau padėkavosiu 
kad Tamsta 1935 metais lan
kydamasis Lietuvoje, nors ma
nęs apysenio mužiko “Aušri
ninko” ir daug didesnio “Var
pininko”, ' nebeatlankėte, bet 
savo kelionės aprašymuose, kai 
rašėte apie Kudirkos Naumies
tį ir Alvitą, ir mane paminėjo
te. Labai gerai paminėjote. 
Ačiū Jums už tai!

“Dirvą” su nedidelėmis per
traukomis, senai skaitau. Tai 
gana įdomus savaitraštis. To
kio Lietuvoje nėra, nors da
bar Lietuvoj gana daug viso
kių savaitraščių išeina.

Protarpiais kadaise esu šį-tą 
“Dirvai” rašęs, ką ne ką ji, ro
dos, yra mano rašinių išspaus
dinus. Bet dabar negaliu pa
sakyti kuriuo laiku ir kuriuo
se numeriuose. Bet tas, ma
nau, ir nesvarbu.

Senai (šymet) rengiausi kai 
ką “Dirvai” parašyti iš Lietu
vos, bet laikas bėga, ir aš vos 
vos prisirengiau.

Taigi, nors man jau ne taip 
lengvai rašosi kaip seniau ra- 
šydavosi, vis tik, visas ; jiegąs 
sukaupęs, mėginu savo “pradė
jusią rudyti” plunksną. Gal ji 
įsismagins, gal rūdys nuby
rės. Juk tiek daug yra ko įdo
maus iš Lietuvos Amerikos 
laikraščiams parašyti. Galė
tum dieną ir naktį rašyti, pil
nus laikraščių numerius, sto
rus tomus prirašytum, ir vis 
dar visko nesurašytum, kas kas 
valandą aplinkui dedasi, o to 
labiau visoje Lietuvoje. Toks 
dabar platus, įdomus ir užiman
tis Lietuvos žmonių gyveni
mas.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
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 visok'ų 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. Cleveland, O 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Laikraščiai ateina vėlai
Man išrodo kad iš Amerikos 

laikraščiai eina lyg truputį per
ilgai. Kartais gauni du nume
rius vienu kartu, vėlesnį ir 
ankstesnį, žmogus kur kas 
greičiau iš Amerikos parva
žiuoja negu laikraščiai pareina.

PATINKA MIRIMŲ 
SKYRIUS

Labai gerą, naudingą ir įdo
mų skyrių “Dirva” j Vedė savo 
puslapiuose, vardu “Mirimai”. 
Tokį skyrių beveik butų gali
ma pavadinti “Istorija”, nes 
kiekvienas žmogus, su jo gy
venimu, prietikiais ir mirčia, 
yra istorijos dalelė. Jei prieš 
50 metų, kaip tik pasirodė A- 
merikoj Lietuviški laikraščiai, 
bent vienas Lietuviškas laik
raštis butų žymėjęs Lietuvių 
mirimus, kokią įdomią šian
dien Amerikos Lietuvių istori
ją turėtume!

Kiek iš Lietuvos yra išėju
sių Lietuvių ir nežinia kur 
dingusių — neberašo saviems, 
gal jau gyvų nebėra. Niekas 
nežino ar jie kur karališkai 
gyvena, ar elgetiškai vargsta, 
ar gal kaulai sutrūnijo ir Ame
rikos vėjas dulkėmis po visą 
pasaulį išnešiojo.. . .

Gal butų gerai žymėti ne tik 
mirimus, bet ir gimimus ir 
apsivedimus. Tai yra gyvas- 
tiškas dalykas. Daug svarbiau 
negu kokia kvaila korespon- 
dencijalka. Tie laikraščio nu
meriai, tų apie kuriuos šis-tas 
išspausdinta, jų bei jų gimi
nių butų kaip kokia brangeny- 
bė-šventenybė ilgus metus sau
gojama.

Antai Lietuvoje, Marijam
polėje, Marijonų vienuolija, 
periodiškai leidžia taip vadina
mą “Marijampolės Parapija”. 
Tai yra lyg parapijos organas. 
Jame be ko kita kas mėnuo 
smulkiai surašyta ir išspaus
dinta kas gimė, vedė ir mirė. 
Ir toks laikraštukas parapijie
čiuose turi didelį pasisekimą. 
Šį laikraštuką kunigai rinkda
mi aukas bažnyčioje, dykai da
lina aukotojams.

JIEŠKO GIMINIŲ
Pas mane buvo atvykęs iš 

Kudirkos Naumiesčio vienas 
pilietis, Kastas Česnius, ir tei
ravosi ar negalėčiau sužinoti 
apie prieš 30 metų išėjusią į 
Ameriką jo seserį, Pranę Čes- 
niutę, po pirmu vyru Kilikevi
čienę, po antru vyru Kasiulai- 
tienę. Ji kitad gyveno Brook- 
lyne ir New Yorko apielinkė- 
se. Jos dar yra Lietuvoje, Ku
dirkos Naumiestyje, gyva šim
tametė motina, Jieva Česnie- 
nė. Jie jau virš 10 metų jo
kios žinios nebegauna. Sena 
motinėlė sako kad dar nors 
prieš mirtį gautų iš savo duk
relės laiškelį, daug ramiau sa
vo senas, išverktas akis užmer
ktų.

Gal Pranė česniutė gyva, o 
gal mirė. Jei butų mirusiųjų 
registracija vesta iš seniau, 
lengva butų sužinoti.

Laikraščių skaitymas Lietu-

gerai. žinoma galėtų daug 
daugiau laikraščių išeiti jeigu 
kiekvienas pilietis stengtųsi 
laikraštį skaityti. Juk Lietu
voje priskaitoma arti pustre
čio milijono žmonių!

Baigdamas savo laišką, liūd
na širdimi prisimenu kad bai- 
giamės senieji Lietuvos dar
buotojai. Senųjų knygnešių 
nedidelė šeimynėlė teliko ir ta 
pati išsiblaškius niūriai baigia 
savo amžiaus dienas-dieneles.

Pernai pasimirė Suv. Kalva
rijoje knygnešys Juozas Kanc- 
lierius, šymet Šiauliuose mirė 
Miglovara-Miliauskas. Menkos 
sveikatos, baigia savo dienas 
Kudirkos Naumiestyje A. Bal
trušaitis-Antanėlis.

Varpininkų nedaug teliko 
Aušrininkų dar mažiau.

Revoliucijos dalyvių (1904- 
1906 metų) taipgi retėja eilės. 
Diena po dienos senieji išeina 
iš šio gyvenimo, ateina jaunie
ji — su nauja jiega, naujais 
jieškiniais. Senieji pusiau ar
ba visiškai užmirštami. Tai 
seniams nelinksma, nejauku ir 
nuobodu....

* * *

NUO REDAKCIJOS: Atsi
prašome viršuje telpančio laiš
ko rašytoją kad taip ilgai jo 
laišką negalėjome “Dirvoje” 
patalpinti, iš priežasties sto
kos vietos, susiėjus kitiems 
raštams kurie turėjo tilpti.

Už rašinį dėkojame, ir pra
šome parašyti kaip ką daugiau. |

Kaslink nežymėjimo gimimų 
ir vedimų yra priežastis.

Nekurie Lietuviai veda, arba 
Lietuvaitės išteka už svetim
taučių, tų vardai skelbti laik
raštyje neturi svarbos. Tas 
pats ir su gimimais.

Dalys gimimų ir vedybų, 
kaip vietinė chronika, žymima 
visuose musų laikraščiuose.

Mirimai surenkami ir skel
biami tod'el kad tuomi painfor
muojama kituose miestuose ir 
kraštuose ir Lietuvoje gyve
nantiems Lietuviams, kur tik 
“Dirva” pasiekia, kad toks ir 
toks tų ar tų buvęs pažysta
mas ar giminė atsiskyrė su 
šiuo pasauliu.

Jeigu kas iš Lietuvos norėtų 
pajieškoti Amerikoje gyvenan
čius savo gimines, “Dirvos” 
redakcija tuos paj ieškojimus 
talpins nemokamai. “Dirvos” 
skaitytojai ir neskaitytojai 
Lietuvoje visada gali ta privi
legija pasinaudoti.

Prašytume tik visada išra
šyti pilnus savo ir j ieškomų 
asmenų pirmus vardus: Juo
zas, Pranas, Mikas, Petronė, 
Antosė, vietoje: J., P., M., P-, 
A., ir tt.

Toliau, reikia paduoti iš ko
kio kaimo ir parapijos ar val
sčiaus kilę j ieškomieji, ir savo 
pilną antrašą.

ŪKIO PRODUKTAI
Pas mus galit gauti pirkti : 
nebrangiai ūkio produktų— I 
bulvių, sūrių, sviesto ir tt. 
Piknikams vieta musų far- 
moje. (21) |

T. NEURA 
2047 Hamilton Avė.

TAS

DRAUDIMAS NUO 
NELAIMINGŲ AT
SITIKIMŲ VEIKIA 

PASEKMINGAI

P. J. KERSIS
į 809 Society for Savings Bldg.
Ą Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 474ft-W
•į- Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa- 
< šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
.; kaina. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
•!■ riausį patarnavimą.
.j. Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir- 
į mo mortgeėio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
į kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
k£^*4**J**2‘'£**J****^*b*J**5**S**J,*5**J**5,,?**5M5M5* *♦**$•*♦* •*,*J**5,*i* •»**J**2**J** J* *5* •»**»,*J**»**'»**»**J*’
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| APDRAUDOS REIKALE I

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dvkai. Todėl pir- = 
= miau šaukite mus ‘negu ugniagesius (fire-mo.nus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra s j
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
” lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIHKIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlh" I

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
ta numerį kurio neturit.

įvA eikit! 
W PIRKT |

£ tik į tokias 
Ž kurios turi 
? bimus jūsų 
| “Dirvoje”.
į pirkti, priminki! jog 
t matėt jų biznio skelbi- 
Į mą “Dirvoje”, gausit 
| geresnį patarnavimą.

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuė’ę ko

KAUNAS. — “Maisto” ben
drovė šymet per pirmą pusme
tį iš ūkininkų supirko:

kiaulių 294,625
galvijų 14,456
paukščių 11,786
triušių 24,C26
kiškių 681
Viso labo 255,574
Pernai per tą patį laiką bu-

vo supirkta viso 266,047 at
skiri objektai.

šymet mažiau supirkta kiau
lių. Lašininių kiaulių supir
kimas šymet nemažesnis už 
pernykštį, nes pernai buvo su
pirkta 25,836, o šymet 29,698. 
Tačiau bekoninių kiaulių su
pirkta šymet 174,936, o per
nai buvo 214,062.

Tačiau šymet padidėjęs visų 
kitų gyvų produktų supirki
mas, ypač galvijų ir paukščių.

Viso šymet per pirmą pus
metį “Maistas” eksportavo į 
kitas šalis 14,241,997 kilogra
mų prekių už 19,288,159 litų.

Pernai per tą patį laiką bu
vo eksportuota 15,218,526 klg. 
už 19,337,152 litų.

Tat, kaip supirkimai taip ir 
eksportas-pardavimai šymet y- 
ra kiek mažesni. Tik gauta 
už eksportuotas prekes suma 
yra bemaž visai ta pati.

“L.A.”

M. W. KUDŽIUS
Visiems Gerai žinomas

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

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

1186 East 82nd Street

KAUNAS. —. Nuo to laiko 
kai Lietuvoje pradėjo veikti 
Draudimo nuo nelaimingų at
sitikimų kasa, iki šios vasaros 
vidurio įregistruota 4,367 dar
bavietės. Visose tose darba
vietėse suregistruota apie 60,- 
000 darbininkų, kurie apdrau
sti draudimo kasoje.

Darbaviečių yra:
Kauno mieste 1,065
Kauno apygardoje 269
Šiaulių apygardoje 427
Telšių apygardoje 394
Panevėžio 521
Tauragės 427
Alytaus 216
Ukmergės 248
Marijampolės 234
Vilkaviškio 19.-
B? to, Susisiekimo Ministe

rijos valdybos 437 darbavietės
Artimoje ateityje dar numa

toma užregistruoti apie 50C 
darbaviečių — statybų ir se
zoninių įmonių.

Nelaiminguose atsitikimuose 
darbo laiku nukentėjusieji dar
bininkai gauna piniginį atlygi
nimą. Per septynis kasos vei
kimo mėnesius jau išmokėta 
79,197 litų. Per tą patį laiką 
pensininkams išmokėta 41,231 
litų pensijos. 1 “L.A.”

DR. V. J. KUBILUS
CHIROPODISTAS
Kojų Ligų Gydytojas

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

Vakarais susitarus.
6411 St. Clair Avenue 

(viršuje) (31)
Telefonas ENd. 071G

TĘSKIT CLEVELANDO i 
PROGRESĄ į
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DUOKIT VAIKAMS 
TINKAMĄ ŠVIESĄ
Trynimas akių purvinom 

rankom ir naudojimas nešva
rių šluostuvų visada užkrečia 
akis, sako Akių Saugojimo Ta
ryba.

Tėvai turi mokyti mažus 
vaikus apie tai. Vasaros metu 
vaikai žaisdami susipurvina 
rankas. Vaikai privalo būti 
mokinami neliesti akių ran
kom, ir naudoti švarius rank
šluosčius veidui šluostyti.

Tėvai taip pat privalo reika
lauti kad vaikai skaitytų tiktai 
prie geros šviesos arba visai 
neskaitytų. Akys iš pradžių 
esti taip įvarginamos ir pri
pratinamos prie silpnos švie
sos, iki paskiau pervėlai pati
ria kad jau pakenkė akim iki 
nepataisomo laipsnio.

Regėjimas yra taip brangus 
kad tie kurie jį turi privalo vi

saip stengtis apsaugoti ir lai
kyti negadinamą. Kartą re
gėjimas pradings’, jis pradings 
ant visados.

Vaikai mano kad regėjimas 
taip ir bus. Jie visai nemano 
apie savo akis arba apie maty
mą. Jie nežino nieko apie akių 
įtempimo efektą, apie pavojų 
prastos šviesos, blogos spaudos, 
nešvarių rankšluosčių ir tam 
panašiai. Suaugę žmonės ži
no ir jų pareiga yra mokyti 
vaikus kaip saugoti savo akis.

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

Mordus Upholstering 
Shop

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

Jei turit akių negerumo simptomus, 
duokit akis išegzaminuoti ir sutvar
kyti. Šviesa nėra išgydymas suga
dintoms arba organiškai nesveikoms 
akims. Bet 
ros šviesos 
kalauja jis.

geros akys vertos ge- 
nusilpnintos akis rei-

Prie naujos, nupigintos elektros kainos, šviesa pigesnė 
negu kada buvo. Duokit akims reikalingą šviesą!

Apsaugoki} Savo 
Vaikus Įgydami Akis 
Saugojamas Lempas
Kas metą akių įtempimas apsunkina 
milijonus žmonių! Nuo to sugenda re
gėjimas; ir tankiai tokiems žmonėms 
gula .našta sugadintos sveikatos — nuo 
to paeina nervų suirimas, nusilpnėjimas, 
užkietėjimai, galvos skaudėjimai.

Jus ir jūsų šeimos nariai nėra laisvi nuo 
akių nuvarginimo efektų! Jums taipgi 
reikalinga apsisaugoti nuo to.

Akių Įtempimas paprastai paeina nuo to 
kai žmogus priverčia savo akis dirbti iš 
arti įžiūrimus darbus — kaip skaitymas, 
studijavimas, siuvimas, skaitliavimas — 
prie prastos šviesos. Šiems sunkiai įžiū
rimiems darbams, naudokit Akis Saugo
jančių Lempą Savo namuose!

SVARBIOS YPATYBĖS
AKIS SAUGOJANČIOS LEMPOS

A—Reikalingo didumo buib
I’—Stiklo reflektorius ir sklaidytojas
C—Platus gobtuvas baltu viduriu

Akis Saugojančios Lempos yra išdirbtos 
duoti šviesos užtektinai, atsakančiai iš
sklaidytos. Turėkit jų užtektinai i a d 
kiekvienas narys jūsų šeimoje butų ap
saugotas nuo akių įtempimo!
Pamatykite naujas Akis Saugoja učiai 
Lempas krautuvėse DABAR. Kaip sta
liniai taip ir grindiniai modeliai padary
ti puikiais naujais stiliais.

LEAGUE
o PROSPGCT 5522

THE ELECTRICAL
18TII F L O O R • M I D L A N D BUILDING
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LIETUVIS KANDIDATUOJA
1 MIESTO TARYBĄ

Svarbus Balsavimai Antradienį, Rugsėjo 28
Eikit Balsuoti prieš Uždedamus Taksus

______ _ ♦—; 
t.
i

Ateinantį antradienį, Rugsė- 
jo-Sept. 28 d., atsibus nomina
cijos kandidatų į miesto mayo- 
rus ir miesto tarybos narius 
visuose 33-se warduose.

Lietuviams balsuotojams pa
tartina įsidėmėti kad svarbu 
nominuoti tuos kandidatus ku
rie yra darbo žmonių ir sve
timšalių ateivių šalininkai ir 
draugai.

Šiuose balsavimuose Lietu
viai raginami atkreipti ypatin
gą dėmesį į žemiau telpančius 
keturis punktus:

1. Nominuoti ant Mayoro 
JOHN O. MclVILLIAMS. Jis 
užsitarnauja parėmimo todėl 
kad jis yra darbo žmonių ir 
ateivių šalininkas, kurio štabe 
ir dabar dirba keli Lietuviai.

2. Lietuviams kurie gyve
na 22-me Warde ypač įsidėmė
tina balsuoti į Councilmanus 
22 Warde už Lietuvį FRANK 
G. OBELL (Obelienį). Kadan
gi 22-me Warde Lietuvių bal
suotojų yra apie 600, jeigu vi
si eis balsuoti ir balsuos už sa
vo vientautį Advokatą FRANK 
G. OBELL, tai jis turi lygiai 
tokią pat progą būti nominuo
tas kaip ir kiti, ir jo išrinki
mas butų užtikrintas. Tuomet 
butų garbė ne tik pačiam kan
didatui bet ir nauda Lietu
viams. Todėl pasistengkite ei
ti balsuoti.

3. Balsuokime PRIEŠ ke
turių metų terminą miesto ta
rybos ir mayoro, ko dabarti
nė valdyba nori. (Balsuoti rei
kia prie žodžio AGAINST).

4. Balsuokime prieš pasiū
lymą dabartinio Mayoro uždė
jimo mokesčių (taksų) be pri
tarimo piliečių (Balsuoti rei
kia prie žodžio AGAINST).

Eikit balsuoti — balsuokim 
už tai kas mums bus naudin
ga.

Lietuvių Demokratų Klubo 
Rast. P. P. Muliolis.

LINKSMOS EKSPO 
ZICIJOS PABAIG

TUVĖS

Didžiųjų Ežerų Ekspozicija 
užsidaro ant visados sekma
dienį, Rugsėjo 26. Per tris 
dienas, pradedant penktadie
niu, bus Pabaigtuvės, kuriose 
bus visokio įvairumo.

Apsilankykit kurie dar ne
buvot, nueikit paskutinį kartą 
pamatyti Lietuvišką užeigą.

Vaikams einantiems 
augusiais į ekspoziciją 
sė kainos — 25c.

Ekspozicija per dvi 
sutraukė į Clevelandą 
milijonus svečių, joje 
darbo 11,000 darbininkų, 
Clevelandui tai buvo 30 milijo
nų dolarių vertės industrija.

su su- 
bus pu-

vasaras 
apie 7 
turėjo 

’ , ir

MIRIMAI
MAGDALENA SIMONAI-

TIENĖ
62 metų, nuo 9700 Kempton 
avenue, mirė Rūgs. 22 d. Pa
šarvota namuose. Bus laidoja
ma pirmadienį, Rugsėjo 27 d., 
Kalvarijos 'kapinėse. Pamal
dos bus tą rytą 9 vai. Švento 
Jurgio bažnyčioje.

Liko vyras, Mateušas, ketu
rios dukterys ir trys sunai.

Laidotuvėse pasita r n a u j a 
laidotuvių direktorė Della Ja
kubauskienė.

sa- 
bu- 
da-

PASTABA
Pereitame numeryje 

pranešta apie nelaimingą 
tį vieno Clevelandiečio Lietu
vio. Vardas buvo pažymėta 
Augustas Tuputis. Jo tikras 
vardas yra Justinas TUBUTIS, 
52 metų amžiaus. Paėjo iš 
Rietavo, kur turį brolį.

Velionis Amerikon atvažia
vo Gegužės 9 d. 1905 metais.

Buvo pavienis vyras.

buvo 
mir-

BUVO LAIDOTUVĖSE
Pranas Aksenavičius su 

vo sesere Barbora Baniene 
vo išvažiavę į Utica, N. Y.,
lyvauti laidotuvėse savo pus
brolio, Antano Zaukevičiaus.

Susiėjęs su savo draugais ir 
giminėmis, p. Aksenavičius iš
rašė trims šeimoms po “Dir
vą”.

APSIVEDĖ
Rugsėjo 19 

zys Lašinis, 
ir Petronėlės 
gavo svetimos tautybės.

Tėvai yra “Dirvos” s 
tojai.

Ka-d. apsivedė 
sūnūs Dominiko 
Lašinių, žmoną

skaity-
Rep.

165 UŽMUŠTA
Iki antradienio šios savai

tės, Clevelande nuo pradžios 
šių metų automobilių nelaimė
se užmušta jau 165 asmenys.

Pranas Rudis, 26 metų, nuo 
. 7913 Pulaski avė., važiuojant 

automobiliu per gelžkelio bė
gius ant 53-čios gatvės tapo 
traukinio sunkiai sužeistas.

Balsuokit Prieš County 
Tax Levy ir Prieš 

Civil Service 
Priedą

The Cuyahoga Tax League 
praneša kad ji stovi prieš siū
lomą apskrities taksų—county 
tax levy 2.8 miils — ir siūlo
mą Cleveland civil service 
charter amendmentą — ir ra
gina piliečius balsuoti prieš 
abu šiuos siūlymus, balsavimo 
dieną, Rugsėjo 28.

Apie tuos taksus buvo perei
tame numeryje plačiau rašyta, 
buvo paaiškinta kaip jie gud
riai norima pervaryti, kitaip 
sakant nejučiomis uždėti gy
ventojams ant pečių.

Visi namų savininkai, nuo
mų mokėtojai ir taksų mokė
tojai eikit ir balsuokit prieš 
tą naštą.

Kaip pereitame numeryje 
buvo nurodinėta namų savinin
kų sąjungos, taip ir dabąr ši 
lyga įrodinėja kad šie apskri
ties taksai yra ne šelpimui bet 
tik po šelpimu paslėpti apskri
ties reikalų f

Kitą metą 
daug didesni 
levy pereis.

Prieš Civil

vedimui piįiigaj.' 
jūsų taksai -bus 

jeigu šis 2.8 mill
■ • • ■;

Service Charter 
Amendment

šis klausimas rasis pažymė
tas ant pat apačios “Official 
Questions or Issues Ballot.

Tas priedas prie miesto čar- 
terio aprūpins pensijomis vi
sus miesto darbininkus, o tas 
pensijas turės sumokėti taksų 
mokėtojai. Prie to., tame prie
de yra kitokių visokių patvar
kymų, kurie miesto gyvento
jams brangiai atsieis ir taksai 
žymiai padidės.

Prie šito klausimo 
lakštelyje parašykit 
prie “NO.”.

(Žiūrėkit skelbimą

balsavimo 
kryžiuką

apie tai.)

REIKALAUJA 
ATLYGINIMO

Dvylika asmenų traukia tei
smo atsakomybėn Republic 
plieno kompaniją, reikalauda
mi atlyginimo už sužeidimus 
paneštus laike streiko riaušių 
prie tos kompanijos dirbtuvių 
Liepos 26 d. Atlyginimų ben
dra suma reikalaujama $277,- 
500.

t Į l
I t?

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

SPORTS

FROM WATERBURY

Taking advantage of a few days 
leave-of-absence from his work, Mr. 
Al Daukas flew to Cleveland and 
back. His specific reason for mak
ing this rather unusual manner of 
visit was to see his relatives, the 
John Alekna family. Visiting the 
exposition and Cultural Garden 
in addition to a very entertaining 
stay at the home of his relatives, 
made the stay apparently 
very short.

TENTH B1RTHDAY

seem

Celebrating their tenth birthday 
on Saturday, Sept. 18th, were the 
sweet, shy, Mihelic twins. They 
are the daughters of Mr. and Mrs. 
John L. Mihelich. Mrs. Mihelich 
gavę her little girls a party Satur
day afternoon. The twins 
Notre Dame School.

attend

THE SEARCH GOES
ON!

“Seek and ye shall find” and this 
is vvhat tbe sponsors of the Lith
uanian Bridę Contest are doing -ė- 
of course ‘vve mušt also come tb 
their aid. 1 Let’s all help find the 
lucky giri — here’s hovv it can 
be done:

Girls, young ar old, kindly send 
your name to THE AŲTOMOBILE 
ASSOCIATION, Public Auditorium, 
in care of MR. GARA, Cleveland. 
In the evėnt you vvould rather go 
about enterlng this contest indi- 
rectly, bring or mail your Photo 
to Dirva, at once! That’s all there’s 
to it. It’s not a beauty contest, 
merely seleeting a giri suitable to 
typify a Lithuanian bride.

The vvinner vvill receive a hand- 
some cash avvard and your bridal 
costume and customary bridesmaids 
are chosen. The bride, with other 
national ity brides, takes part in 
“The Brides of the Nation” Pageant. 
This grand affair vvill be staged at 
the Automobile Šhovv, from Nov. 
12th to fioth.

Lithuanian girls of Cleveland — 
lets show these sponsors that 
appreciate the opportunity of 
ceiving rečognition in this 
standing mahner.

NAMŲ SAVININKAI NUOMOTOJAI 
TAKSŲ MOKĖTOJAI
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— 3

BRAZIS BROS.
CEO’S CAFE

The Brazis Bros. Clothes team, 
ended the playing days of another 
team for this season, lašt Sunday. 
To the boys of the Ceo’s Cafe team 
vve are their public enemy no. 1, 
feathers in their soup, grease in 
their hair, etc. as vve vvere the 
team that dropped them into the 
second division and again in our 
next scheduled game, ended their 
playing season.

Only one other team remains in 
Class D besides our team. We are 
scheduled to play them tvvo games 
this Sunday, Sept. 26th.

First game at Edgevvater No. 1 
at 10 o’clock, second game at Gor- 
don Park, No. 1 at 3 o’clock.

It’s to be a tvvo out of three game 
series, so maybe the season vvill 
end Sunday and maybe it won’t. 
All of our rooters are asked to 
turn out for these games. Give 
the boys your moral support, as 
vvinning the championship vvill mean 
a good deal for our youth, and our 
people.

PINOCHLE TOURNAMENT

The Cleveland Lithuanian Ath- 
letic Club sponsored pinochle tourna- 
ment, vvill get under vvay, Monday 
.nite, Sept. 27th. All those desiring 
to enter this tournament mušt be 
members of this club and are ask
ed to meet at 7:30 in the Lithuan
ian Hali.
start 
mg-

The toumament is to 
at 8:00 P. M. the šame even-

BASKET BALL
all appearances it looks 
basket bąli teams this

likę 
sea- 

> be

To 
three 
son, and we ask the youth to 
patient a? practicing vvill begin in 
a week or tvvo

Next vveek the Clubs vveekly 
Fun nite vvill be held Wednesday, 
instead of Tuesday nite, because of 
Primary Election on Tuesday.

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

COLLINWOOD 
NOOZE 

By The Lady Bug

crowd at the NewThe ___
Carnival, Sunday, Sept. 19th vvas 
colossal, stupendous, etc. As usual 
the barroom was the most occupied. 
Now I knovv exactly how a sar
dine feels in a can. Say, those 
glasses of bedf had a lot of kiek 
for a mere niekei!

Ohio was vvell represented. There 
vvere a lot of Akronites, vvho seemed 
to be enjoying themselves. We had 
people there from Chesterland, To
ledo, Youngstovvn and Sprinfield, O. 
I overheard several of these out-df- 
tovvners remark, ‘‘Boy, isn’t Cleve
land a vvet tovvn?” I vvonder vvhat 
they meant, it vvasn’t raining.

Parish

How did you all likę the Bingo 
barkers? By nightfall it sounded 
as tho they were going thru their 
boyhood days again. (Get it?)

Boy, was someone’s face red. •— 
It happened to the man behind the 
money wheel. He was yelling; 
“You can’t win if you don’t play”. 
A fair damsel standing by answer- 
ed; “You don’t win if you do play”.

Such peeple — the only tip the 
hat check giri got was that of a 
man’s hat. Būt then, even that’s 
something.

the evening in a great big

did the interior decorating 
Swell, and how. Here’s 

I pat Danny-boy on the

Eddie V. sure did eut-up. Yessir, 
he’s the butehers son. Looked as 
tho they vvere, I mean he vvas, en
joying 
vvay.

Hovv 
look? 
vvhere
back. Funny hovv ten start to work 
and only one gets good and tired.

We had the honor of having our 
Mayor Burton and 
amongst us. They 
smile from year to 
charming 'people.

Speaking of mayors, even Mayor 
Ely of Euclid came dovvn and pur
chased ten dollars vvorth of raffle 
tickets. Say, fellers, here’s a good 
example of “cooperation”.

Mrs. Burton 
both had a 
year! Very

Fancy meeting all the executives 
behind a broom about twelve o’clock. 
It was a clean sweep alright. You 
ahvays sufier the consequences af
ter a rip-roaring time. Oh well 
its a great life if you don’t weaken, 
only some did.'

Lašt būt not least, introducing 
our 5 foot eight, black hair and 
little cookie
Derus. Yup, 
father of this 
ed out to be
A big gold medal to him, and 1’11 
see that his bust gets into the Hali 
of Fame or bust doing it. Inci- 
dentally Adam vvas a “daddy” to 
the cutest bundle who turned out 
to be a Miss America of 1937. — 
Great going.”

dueter, Papa Adam 
it was he who vvas 
great idea that turn- 
such a great success.

DUE TO LACK OF SPACE 
K. J. M.'s “SIDE-GLANCES” 

VVILL APPEAR IN NEXT 
WEEK’S ISSUE

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

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS 

Lietuviškoje ukėje, pavienis, 
mokantis darbą. 
Kreipkitės “Dirvos” Admin. 

6820 Superior av. Cleveland
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 Avė.

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 Avė.
(Tarp Wade Park ir Hough)

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

nū viskiams j Lietuvą,

*• •

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė. 

Telef. HEnderson 5699

we 
re- 

out-

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiilililiiiliiiliii!;

Lietuvis Kandidatas
EVA’S

Frank G. O’BelIGARDEN 
FLOWER SHOP

- Gėlės visokiems reikalams
= VESTUVĖMS, LAIDO

TUVĖMS, ir tt.
s 8404 Superior Avenue 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE
Phone CEdar 8710

ūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnmiiiiiit:iiiiiiiiiiiniii
..........

Eikite ir Balsuokit!

2.

Laike Primary Election, Antrad. Rūgs. 28

3. '1 Ti.
. le šelpimo reikalą į miestų rankas. Taipgi, 

skrities valdyba pripažino kad kitam metui 
reikalinga mažiau šelpimo reikalams.

SULAIKYKIT ŠĮ GUDRŲ PINIGŲ 
ISŠP AUDIMĄ!

Taksų reikalavimai niekad neturi būti duodami balsuo
ti Nominacijų arba Specialiuose Rinkimuose. Tai yra 

gudri politika bet prastas biznis.

The Cuyahoga Tax League
616 The Arcade, 

Mark A. Copeland, President.

ATVAŽIAVO IŠ 
LIETUVOS

Šį pirmadienį pribuvo pas 
savo dėdes, Antaną ir Juozą 
šeštokus, p-lė Ona Dovidenkai- 
tė, iš Kauno, apsigyvenimui 
Amerikoje. Jai dokumentus ir 
laivakortę -------x~ “r':—
Agentūra.

paruošė “Dirvos” 
_____ Nauja ateivė pa

sakojo kelionėje visur turėjo 
gerą patarnavimą, atvažiavo 
švedų Amerikos Linijos lai
vais per Klaipėdą. Tik, sako, 
teko pervažiuoti per audringą 
vandenį, gerokai pasupo.

Alice Šeštokienė, Juozo žmo
na, džiaugiasi sulaukus vieš
nios į savo namus. Kaip šeš
tokai taip ir poni Šeštokienė 
aprūpina savo gimines Lietu
voje Amerikos Lietuvių laik
raščiais, siunčia ten “Dirvą” ir 
“Margutį”. Ponios

GARNYS
Pečkaičių šeimoje linksma 

naujiena: poni Ona Pečkaitie- 
nė vaikščioja linksma, nes jos 
sūnūs Jonas ir jo žmona Leoną 
Pečkaičiai Rugsėjo 9 d. sulau
kė gražios dukrelės. Nors gar
nys ir pavėlavo — po 12 me
tų — bet vistiek vėlai rudenį 
aplankė juos. 
ei savo dovanėle, o 
šeima linki 
sveikai augti. ___ ____________
-uiiiiiiimimiiiimHHiitmHnnninimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiKiiiHiiiiiii^

Tėvai džiaugia- 
Pečkaičių 

jaunai dukrytei 
Rep.

___ . __ šeštokie-r 
nės tėviškė yra Raminkalnis, 
Kražių parapijoje. ____

Balsuokit “AGAINST” taip vadinamą 
County Welfare Levy”

1. šis county levy neprivalo būti patiektas nomi- T 
nacijų rinkimuose. Tai yra gudrus užklupimhs t 
iš netyčių, sugavimui piliečių neprisirengusių. X 
Tai NĖRA šelpimo ar gerovės tąksai.- Tai yjja X 
generaliniai operavimui reikalingi pinigai gud- L 
tiai įvynioti. !
■Taipgi reikalaujama perdaug. Apskritis perkė- E 

ap- :: 
bus

I MIESTO TARYBĄ

CITY COUNCIL
Advokatas Pranas G. Obelenis) 

Nominuokit jį 22-me Warde 
ANTRADIENĮ, RUGSĖJO-SEPT. 28

'<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHllllllllillllllllillllHIIIIHIillllllllll!!llilHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
A

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

APLANKYKIT

Namas šeimos Centras
Ar Tamsta Manai Pirktis sau Namą?

Pirk dabar, nes namai PABRANGS.
Musų Parduodamų Namų Kainos žemos.

Skubotai Parduosime Keletą Namų Pigiai

MES UŽ DEPOZITUS MOKAM 3%
šiame Banke visi Depozitai yra apdrausti iki $5,000.00.

The Lihtuanian Savings 
& Loan Association
6712 Superior Avė.

HEnderson 2498
LmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiimiiiimnP

Balsuokit “NO” prie Cleveland Civil 
Service Ammendment

šis priedas siūlo pensiją ir atsitarnavusių 
temą VISIEMS City Hali tarnautojams kurie 
dabar dar nėra po civiline tarnyba.
Jis duoda miesto darbininkui net $150.00 pen
sijos į mėnesį, kuomet jus gaunat tik $85.00 
aukščiausia sulyg Sočiai Security Akto.
Tuomi nesulaikysim valdininkų algų pasikėli
mus. Politikieriai visada gali rasti būdą pasi
didinti sau algas, jeigu tik jus duosit jiems pi
nigus kada tik jie užsinori.

sis- ■

■
■
■
■

■

■
■

SULAIKYKIT ŠIUOS KRAPŠTYMUS 
JŪSŲ PINIGINIŲ!

f
•?

i

«

*

Lietuvišką■ v Užeigą
PASAULIO GATVĖSE

(STREETS OF THE WORLD)

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

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

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.

■

Juozas Blaškevičius
rmir«ilniiTinimnnBimhnirnTiimiiiTHnmi

Kum ' į
joi
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