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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO darbai pastaru 
laiku palengva kyla. Sako
ma kad plieno reikalavimas 
žymiai pakils Rugsėjo mė
nesį.

Pereitą savaitę plieno iš- 
dirbystės veikė su 44 nuoš. 
normaiio.

Automobilių išdirbystės 
jau pasiruošusios pradėti 
gaminti 1939 metų mode
lius.

Jau dabar automobilių 
gamyba pakilo iki po 55,- 
000 i savaitę.

Nuo Rugsėjo 1 d., Det
roito automobilių išdirbys
tės pašaukė Į darbus 4,000 
darbininkų daugiau.

ĮIEŠKO TAIKOS. Pitts
burgh, Pa. — Čia pradėta 
judėjimas už bendrą planą 
iš pusės darbininkų, kapi
talo ir visuomenės palaiky
mui industrijose taikos ir 
kovojimui su netiksliais 
streikais.

San Francisco. Cal. — 
Čia tebesitęsia sandėlių ir 
vagonių prekių iškovėjų 
streikas. Uždaryta apie 
šimtas sandėlių. Apie 2000 
darbininkų liko be darbo. 
Streiką vadovauja CIO, su 
komunistų pagalba.

15,500,000 GYVENA FE- 
DERALIAIS PINIGAIS. 
Šiuo laiku federalės val
džios pinigais minta aukš
čiausias skaičius žmonių 
negu kada buvo — 15,500,- 
000.

Viešų darbų darbininkų 
skaičius pasiekė 3,038,908.

Toliau, priskaitoma val
diškų įstaigų tarnautojai ir 
jų šeimos, pensijas iman- 
tieji, jaunuolių stovyklose 
dirbantieji, ir karo vetera
nai.

Atmokėjo užvilktas al
gas. New York. — Todd 
laivų statyboje 220 paleis
tų iš darbo dėl streiko dar
bininkų, darbo tarybos tar
pininkavimu priimti atgal 
į darbą ir jiems užmokėta 
algos $40,000 sumoje už ne
dirbtą laiką.

Suv. t Valstijų ūkininkai 
už savo šių metų derlių — 
grudus, vaisius ir gyvulius 
— gauna $8,600,000,000.

Liepos mėnesį tos ineigos 
spėta busiant $7,500,000,- 
000.

M e k sikoje, geležinkelių 
tarnautojų unija paėmė o- 
peruoti dvi geležinkelių li
nijas, vieną buvusią Ame
rikos. kitą Kanados korpo
racijų.

NORI SUTAIKYTI. In- 
ternacionalės moterų rūbų 
siuvėjų unijos prezidentas 
David Dubinsky siūlo tai- 
kvtis CIO su ADF. Jis ir 
pirmiau dėjo pastangas su
taikyti tas dvi darbininkų 
organizacijas.

Nusižudė kaltu. Raleigh, 
N. C. — Senas 61 m. sta
lius Bangs, bedarbis, nusi
žudė kaltu. Užlipęs aukš
čiau, pritaikęs kaltą į smil
kinį, griuvo ant jo ir suva
rė sau į galvą.
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Londonas, Rugp. 31. — Vokietijos na
zių diktatoriui Hitleriui pradėjus kelti 
Europoje naują sąmišį, Did. Britanija iš
leido griežtą pareiškimą, kad Europoje 
taika ar karas priklausys išimtinai nuo 
Hitlerio pasirinkimo.

Britanijos ambasadorius Berlinui bu
vo parkviestas į Londoną, ir šiądien oru 
gryžo į Ęerliną pamesdamas Vokiečių vy
riausybei Britų pareiškimą. Britanija pa
taria Hitleriui laikytis ramiai ir jieškoti 
Čekoslovakijos Vokiečiams padėties patai
symo ramiu budu.

Iš Prahos, Čekoslovakijos sostinės, ei
na žinios kad Vokiečių kariuomenė puls 
Čekoslovakiją jeigu iki Rugsėjo 15 dienos 
Sudetų nazių reikalavimai nebus paten
kinti. Čekoslovakijos vyriausybė pasiūlė 
Sudetams prieinamas sąlygas, tačiau sa
koma Hitleris ir visa Vokiečių nazių gau
ja ragina juos nepriimti ir reikalauti vi
siškos autonomijos.

Rugsėjo 2 d. turės paaiškėti ar daly
kas nusvirs blogojon ar gerojon pusėn.

Berlinas. — Nazių spauda rėkia visa 
gerkle savo ataką prieš Čekoslovakiją; 
kariuomenė kuri turėjo pasiliuosuoti iš 
tarnybos, palikta pulkuose ilgesniam lai
kui.

Vokiečiai iŠ savo pusės kaltina Čeko
slovakiją “žiauriausiu spaudimu”, “perse
kiojimais” Vokiečių. Sako, Čekai jau dvi
dešimts metų darę pažadus* 
Sudetams suteikti paleng
vinimų ir teisių, bet iki šiol 
nieko neišpildę.

Hitleris skubomis apva
žinėjo Prancūzijos parube- 
žio tvirtoves apžiūrėdamas 
ir po to su savo patarėjais 
nuvažiavo į savo nuošalų 
dvarą tartis ką toliau da
rys.

Šis Hitlerio aktas gali 
būti yra tikslu ištirti ar 
daug kas norės užstoti Če
koslovakiją, jeigu prisieitų 
vykdyti savo užpuolimą ir 
traukimą į rytus, arba iš
bandyti lermavimu ką ga
lima iš Čekų iškovoti.¥ " ¥ ¥

Paryžius. — Prancūzija 
pakartotinai pareiškia kad 
ji stovės su savo sąjungi
ninke Čekoslovakija atsiti
kime Vokiečių puolimo.

Prancūzija gavo pažadą 
iš Britanijos stoti už Čeko
slovakiją ir Europos taiką.

Kitose šalyse esantiems 
savo ambasadoriams Pran
cūzijos vyriausybė įsakė 
padaryti pranešimus apie 
Prancūzijos griežtą stoji
mą už Čekoslovakiją.

P r a n cuzijos premjeras 
Daladier užtvirtino įsaky
mą pailginti darbo valan
das apsigynimui reikalin
gose industrijose.

^Prancūzijos kariuomenės 
motorizuotos dalys manev
ruoja Vokietiios pasienyje.

Išviso penkios valstybės 
davė Vokiečiams suprasti 
kad neduos jiems pulti Če
koslovakiją.

Rusų karo laivynas sako 
yra gatavas reikalui kilus.

VOKIETIJOS KATALI
KAI PRIEŠ NAZIUS
Bėdinas, Rugp. 28. — 

Vokietiios Romos katalikų 
bažnyčiose buvo perskaity
tas ilgas vyskupų laiškas, 
kuriame naziai įtariami dė
jimu pastangų griauti baž
nyčią ir iš, pamatų versti 
krikščionybę.

GEN. FRANCO KAL 
TJNA AMERIKOS 

SAVANORIUS

Burgos, Ispanija. — Su
kilėlių vyriausias vadas ir 
nacionalistų valdžios galva 
Gen. Franco pranešė kad 
jis dėl to negali sutikti su 
svetimų šalių kareivių iš
traukimu iš Ispanijos, ka
dangi į Londono siūlomą 
ištraukimo programą ne- 
ineina Amerika, o kairiųjų 
eilėse esama apie 12,000 
komunistų “savanorių’ ’ iš 
Amerikos, kuriuos niekas 
neprivers pamesti ir gryžti 
Amerikon.

Mūšiai visais frontais Is
panijoje tęsiasi. Kairieji 
praneša apmušę sukilėlius 
,Zujar slėnyje, kitose vieto
se sukilėliai sumušė lojalis- 
tus pastarų dienų bėgyje.

PERSKRIDO AMERIKĄ 
PER 10 VALANDŲ

Lakūnas Maj. Alexander 
de Seversky Rugp. 29 d. 
perskrido Amerikos konti
nentą iš New Yorko į Los 
Angeles per 10 valandų ir 
3 minutas. Jis sumušė pir
mesni rekordą, kuris buvo 
11 valandų ir 27 minutos.

Jis skrido po apie 250 
mylių į valandą, atlikda
mas 2,5'93 mylias kelio.

JAUTIS IŠŠOKO PER 
LANGĄ

.. Indianapolis, Ind. — Iš 
skerdyklos namo 7-to auk
što per langą iššoko jau
tis norėdamas pabėgti nuo 
nujaučiamos mirties. Jis 
pateko į upę, kiek plaukęs 
išlipo į krantą, paskiau dar 
kovojo su jį suimti norin
čiais, iki du policininkai jį 
nušovė.

RUSIJA mano padaryti 
durpių industriją pelninga 
įvedus tam tikrą artificialį 
durpių džiovinimą.

GRAŽIU LIETUVIŠKU ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ GRUPE

Atnaujinant .Lietuvių tautinius šokius, jų atsirado daugybė, ir visi gražus, žavėjanti.
(Iš U k. Patarėjo, specialiai Dirvai)

ROOSEVELT SIŪLO 
MAŽINTI GINKLA

VIMĄSI

Washington, Rugp. 28.— 
Prez. Roosevelt pareiškė 
jog Suv. Valstijos mielai 
sutiktų mažinti ginklavimą 
jeigu kitos šalys mažintų 
savo.

Militariški ekspertai ap
skaičiuoja kad nuo pasira
šymo Kellogg’o-Briand tai
kos programo dešimts me
tų atgal, įvairiuose karuo
se tapo išžudyta apie pus
trečio milijono žmonių ir 
pasidaryta mažiausia de
šimts bilijonų dolarių nuo
stolių ir kaštų bekariau
jant.

MASKVA SIEKIA AME
RIKOS PER CIO

Vienas žymus Meksikos 
artistas, Diego Rivera, pa
reiškė kad Trečiasis Komu
nistų Internacionalas, kon
troliuojamas Sovietų Rusi
jos, manevruoja įsigriebti 
Amerikoje, įsakant savo 
agentams dėti visas pastan
gas remti ir stengtis įsi
galėti Industrialio Organi
zavimo Komitete (CIO).

Dėl to tai komunistų ir 
spauda ir agitatoriai viso
mis pastangomis stoja už 
CIO.

NUŽUDĖ ŪKININKĄ
Fairfield, III. — Dvi pa- 

dykusios jaunos moterys, 
palikusios savo vyrus, ėjo 
savais keliais. Kelyje jos 
prisiprašė vieną seną ūki
ninką jas pavėžėti. Jis at

jos
nu-

si vežė jas pas save, bet 
nutarė jį apiplėšti ir 
žudė. Abi suimtos.

at-POPIEŽIUS staiga 
naujino Vatikano kovą su 
fašistų prieškatalikiška ak
cija, kuri paplito nuo Mus- 
solinio paskelbimo naujo 
‘Aryonizavimo’ programo.

JAPONAI NUVEIKIA 
KINUS

Šanghai, Rūgs. 1. — Ja
ponai, žygiuodami link Ki
nų laikinos sostinės Han- 
kow, užėmė keturias nau
jas svarbias pozicijas.

¥ ¥ ¥
šanghai, Rugp. 31. — Ja

ponų kariuomenės veikian
čios Kinijoje parodė savo 
didžiausias pastangas, už- 
vesdamos atakus šešiose 
Kinijos provincijose.

Atkaklus mūšiai prasidė
jo prie Anhwei-Honan pro
vincijos sienos, Japonams 
norint nukirsti Peipingo- 
Hankow geležinkelį į lai
kiną sostinę Hankow.

Kitose vietose taip pat 
eina atkaklus susirėmimai, 
kuriuose kaip kur Kinai 
stipriai laiko savo frontą.

¥ ¥ ¥
NEPRISIIMA KALTĖS
Tokio, Japonija. — Ja

ponijos vyriausybė atsisa
ko prisiimti kaltę už nušo
vimą Amerikos-Kinų oro 
linijos lėktuvo netoli Kan
tono pereitą savaitę, kur 
žuvo keliolika žmonių.

Japonai užginčina kad to 
lėktuvo žuvimas turi ką 
bendro su Suv. Valstijomis.

¥ ¥ ¥
Iš Japonijos išeinančios 

žinios sako kad Japonijoje 
žmonėse prasideda išsisem
ti kantrybė dėl Japonų-Ki- 
nų karo. Japonija dabar 
gauna mušti tiek kiek ji 
gali pakelti ir vargu galė
tų daugiau atlaikyti.

ŽUVO 38. Palestinoj vėl 
pasikartojo riaušės ir žu
dynės tarp Arabų ir Žydų. 
Pereitą savaitę vėl užmuš
ta 38 žmonės. Nuo Liepos 
5 d. prasidėjusių riaušių 
jau žuvo apie 300. Arabai 
mėto bombas į Žydų burius 
turgaus dienomis.

BIZNIŲ PAGERĖJI
MO ŽYMĖS DIDĖJA

Washington. — Trejetas 
federalės valdžios įstaigų 
patiekia statistinius įrody
mus apie žymų biznių pa
gerėjimą pastarų savaičių 
bėgyje. Darbai pagerėjo 
plieno, audimo, avalų, pet- 
rolejaus ir tūlose kitose in
dustrijose.

Tą patikrina ir iždo de
partamentas, kur mokes
čių plaukimas pakilo 25%.

Pereitą savaitę prekių 
vežiojimui panaudotų va
gonų skaičius buvo 8,357 
didesnis negu savaitė pir
miau. Viso tą savaitę bu
vo panaudota 597,918 va
gonai.

NUKRYŽIAVO.JO UŽ 
PRIEŠINIMĄSI

Reno, Nev. — Du plėši
kai, paleisti iš kalėjimo, su
sitikę trečią su jais kartu 
buvusį kalinį, pakalbino jį 
prisidėti prie jų eiti vėl plė
šikauti. Trečiasis atsisa
kė. Tada tiedu jį išsivežė, 
privertė pavogti du šmotu 
medžio ir padarę kryžių 
prikalė ir paliko. Prava
žiuojanti žmonės išgirdę jį 
šaukiantį pagalbos atlupo 
ir nuvežė ligoninėn.

SOVIETŲ ŠNIPAS GAVO 
PER ŠNIPŲ

Amerikietis garsus lakū
nas Lindbergh su žmona, 
lėktuvu nuskrido i Maskvą. 
Ten jiems beviešint, Lind
bergh patėmijo kad jam 
kur einant, paskui jį seka 
sovietų pristatytas šnipas. 
Perpykęs, Lindbergh vieną 
kartą gavęs gerą progą at
sisuko ir rėžė tam sekioto- 
jui į nosį taip kad tas ap
sivertė aukštyn kojom. So
vietų viršininkai paskui at
siprašinėjo ir aiškino buk 
jį paskyrę sekioti apsau
gai jo, ne šnipinėjimui....

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

REGISTRUOS UŽSIENYJE 
ESANTĮ TURTĄ-. Finansų mi
nisterija parengė ir netrukus 
išleis atskirą įsakymą, kuriuo 
Lietuvos piliečiai bus įparei
goti registruoti savo judomą 
ir nejudomą turtą, esantį už
sieniuose.

•
SEIMAS SUSIRINKS RUG

SĖJO 6 D. Lietuvos Seimo at
einanti sesija bus atidarėta 
Rugsėjo 6 dieną. Tarp pirmų
jų seimo darbų numatytas Ad
ministracinio Teismo įstatymo 
projektas.

•
VISUOTINIS SURAŠINĖJI

MAS 1910 M. Rugpjūčio 24 
Rygoje šaukiama Baltijos vals
tybių statistikos biurų konfe
rencija, kurioje be kita ko bus 
svarstoma projektas vienu lai
ku, būtent 1940 metais, pra
vesti visose Baltijos valstybė
se visuotinį gyventojų, ūkių, 
prekybos ir pramonės įmonių 
surašymą.

•
KLAIPĖDOS ir Kauno miš

ko pirkliai padavė atitinka
miems Lietuvos organams pra
šymą vesti su Lenkais derybas 
kad Lenkija grąžintų mišką 
kuris buvo pirktas prieš karą, 
arba atsiteistų už mišką pini
gais iki 3,000,000 litų.

•
RUDENĮ pradės veikti nau

ja Lietuvos prekybos sutartis 
su Lietuva. Sutarties objektas 
apima 10 milijonų litų.

Nuo Rugpjūčio 1 d. pradėjo 
veikti nauja prekybos sutar
tis su Vokietija. Kaune lan
kosi Vokiečių importininkai, 
padarymui visos eilės užpirki
mų.

•
LIETUVAITĖ GRAIKIJOS 

OPEROJE. Lietuvon gryžo į 
tėviškę vasarai pasilsėti O. Za- 
belaitė-Karvelienė, kuri yra 
pirmutinė jr vienatinė Lietuvė 
dainuojanti Graikijos operoje, 
Atėnuose. Ji yra kontraltas. 
Graikai ją labai aukštai verti
na.

DVASIŠKI.! A PRIEŠ STE
RILIZACIJĄ. Vienas Kauno 
profesorius prieš kiek laiko 
parengė sterilizacijos įstatymo 
projektą ir patiekė jį atitinka
moms įstaigoms. Patyrus kad 
projektas gali būti svarstomas, 
Lietuvos katalikų dvasiškija 
rengia vyriausybei platų me
morandumą, kuriuo prašys nuo 
tokio projekto įgyvendinimo 
susilaikyti.

•
KLAIPĖDOS krašte varsaro- 

jantiems Vokiečiams uždraus
ta Lietuvoje ką nors kito pirk
ti, pinigus gali leisti tik mais
tui ir pragyvenimui.

•
ŠALTENIS IR ALEKNA 

APDOVANOTI. Kaune, šaulių 
Sąjungos žvaigžde apdovanotas 
Amerikos jaunuolis lakūnas P. 
Šaltenis, kuris nuvežė šaulių 
Sąjungai Amerikos Lietuvių 
dovaną, lėktuvą. Antra tokia 
Šaulių žvaigždė padovanota A. 
Aleknai, gyvenančiam Brook- 
lyne, kuris dirbo prie aukų 
lėktuvui rinkimo.
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PITTSBURGH AMBRIDGE, PA
Iš Lietuvių Katalikų 
Gyvenimo East Side

(IS MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Apkaltino Miesto Tei
sių Departamentą

PITTSBURGH, Pa. — Mies
to Taryba rado kaltu Miesto 
Teisių Departamentą už išmo
kėjimą ant pareikalavimo net 
$375,000 iš miesto iždo už ne
va nelaimes ir sužeidimus pa
ėjusius iš miesto kaltės bėgy
je pirmų šešių šių metų mėne
sių.

GRĄSO NUSIŽUDYMU
Pittsburghe vienas universi

tetą baigęs vaikinas, neturintis 
darbo, parašė pagrasinimo lai
šką vienam vietos laikraščiui 
kad jis nusižudys nušokdamas 
iš aukščiausio Pittsburgho 
mo jeigu iki Rugsėjo 1 d. 
gaus darbo.

na- 
ne-

SUKČIAI per metą laiko iš 
Pittsburgho senų tamsių žmo
nių išvilioja po apie $40,000. 
Jie parodo dideles sumas pini
gų, žadėdami jiems dalį pelno, 
jeigu jie išsiims iš banko savo 
pinigus ir sudės į krūvą kaipo 
užstatą ar užtikrinimą kad 
tuos “didelius pinigus” teisin
gai globos. Sukčiai prie akių 
žmones apmonija, su tikrais 
negudrių žmonių pinigais pa
bėga, o žmonės lieka su popie- 
rų pluokštu.

NUSIŽUDYMAI. .Pittsbur
gho apielinkėje pereitą savaitę 
nusižudė trys asmenys. Vie
nas pasikorė policijos nuova
doje, kiti šiaip nusižudė.

Prie Arnold, vienas žmogus 
nusižudė padėdamas galvą ant 
geležinkelio bėgių, kuomet at
lėkė traukinis.

AMBRIDGE, Pa. — Natio
nal Electric Products Co. dar
bininkai, 500 skaičiuje, nuta
rė protestuoti prieš kompani
jos sumanymą mažinti algas.

LIETUVIS SPORTININKAS
Ir mes Ambridge Lietuviai 

gavom progą susipažint su pa
sižymėjusiu atletu sportininku 
Jurgiu Platakiu. Pirates futbo
lo jauktas turėjo savo pirmą 
šio metlaikio lošį Ambridge, 
ir Pirates išlošė 26 prieš Gri- 
ders 13. Jurgis Platakis labai 
gerai lošė su Pirates ir mums 
jis labai patiko. Dailiai nuau
gęs vyras, virš 6 pėdų, inteli
gentiškos išvaizdos, 
pasikalbėjime, kalba 
liausią Lietuviškai, už 
bė jo tėvams, kurie 
Hazleton, Pa., 
darbininkai.
į mokslą, jis baigė aukštąją 
mokyklą Pittsburghe. Tas pa
rodo tėvų susipratimą, kurie 
būdami angliakasiais, šiais sun
kiais laikais pasistengė duoti 
savo sunui mokslą.

Su šiuo jauktu lošė 
nas Lietuvis, Juozas 
čius, tik gaila kad jo 
pamatyt, nes kol Platakis iš
ėjo po lošimo iš maudynės tai 
Karpavičius jau buvo nuėjęs, 
o aš jo nepažinojau ir taip ne-1 
pasirhatėm tai ir negaliu ką 
apie jį sakyt. Gi su Platakiu 
mes jau pirmiau buvom po 
dį apsimainę, todėl jį laike lo 
Šimo tėmijau. Jis patiko 
tik Lietuviams jaunuoliams 
ir svetimiems, nes visi 
už jį laike lošimo.

DARBAI kaip visur taip ir 
pas mus eina prastai ir žmo
nės gyvena gana vargingai.

LIETUVIAI jaunuoliai boli- 
ninkai lošia bolę gana pasek
mingai, jau yra prasimušę iki 
geriausio vietos jaukto, 
čia puikiai 
vardą, kas 
Musų senių 
jaunuoliams 
eitis, todėl jie ir stengiasi pa
sidaryt sau garbingą vardą 
tarpe Ambridge gyventojų.

,B. Gratnba.

malonus 
kuodai- 
ką gar- 
gyvena

ir yra tik prasti 
Jie išleido sūnų

dar vie- 
Karpavi- 
negavau

žo

ne 
bet 

šaukė

Jie 
garsina Lietuvių 

ir pridera daryti, 
ryt-poryt nebus, o 
priklauso visa at-

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ

Dirvos. skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ją antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland, Ohio.

Skandalas dėl Kalinių 
, Mirties

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

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

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

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

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

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

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, Pa. — Iš
kilo didelis skandalas dėl mir
ties keturių kalinių Philadel- 
phijos apskrities kalėjime, ku
rie mirti sutiko kalėjimo virši
ninkų žiaurumu: jie buvo iš
kepti. Keliolika kalinių pra
dėjo badavimo streiką. Virši
ninkai uždarė juos į pabaudos 
kamerą ir ten juos baudė. Jie 
protestavo prieš teikiamą la
bai prastą maistą. Uždaryti 
į pabaudos kamerą jie buvo 
užleisti karščiu. Tie keturi 
pateko į tokį karštį kurio jau 
žmogaus kūnas nepakelia ir 
didelėse kančiose mirė.

Apskrities viršininkai 
kia kalėjimo viršininką 
padėjėjus atsakomybėn.

šv. Jurgio parapija perleido 
visokių vargų, nesusipratimų, 
tąsynių ir nelaimių. Ši para
pija prieš 15 metų buvo iškilus 

; aukštai, parapijonų skaitlinė 
j siekė virš 500, katalikų spau- 
' dą skaitė tūkstančiai. Lietu- 
( vystė buvo pakelta iki aukš
čiausio laipsnio. Plačiai buvo( 
išplitęs organizacinis veikimas, 
jaunimo organizacija, Lietuvos 
Vyčiai, buvo didžiausia kuopa 

į visoje Amerikoje, ši parapija 
buvo pirmutinė Lietuvybės ža
dinimo ir katalikybės darbe. 
Aplink ją bujojo kitos idėjinės 
organizacijos bei draugijos. I

Tas buvo pradėta Kun. F.
1 Kemėšio ir tūlą laiką tęsėsi po 
jo, kuris čia seniau klebonavo.

Bet po jo išvažiavimo iš šios 
parapijos, viskas ėmė smukti, 
parnpijonai krikti, Lietuvystė 
nykti, idėjinės organizacijos, 
didelės ir galingos, tapo išnai
kintos, o kitos labai pakrikdy- 
tos arba jau taip nusilpnintos 
jog jau visai mažai naudos iš 
jų tėra. Lietuvybės reikalas 
a-'sidutS dar blogesniame sto
vyje, nes visas užsiėmimas, vi
sas pasilinksminimas teliko tai 
pagirtavimas susirinkus į baž- 

I n.Vtinę salę. Tas viskas stojo
si dėl to kad parapijos gaspa- 
dorius nesirūpina niekuo kitu 
kaip tik savo interesais, uždarė 
visų žmonių teisotus parapijos 
susirinkimus, o vietoj to įvedė 
tą kas žmones aklina, mažina 
jų protą, naikina žmonių \ieny- 
bb ir Lietuvių garbę.

Dėl o čia ir pakilo kovos ir 
1 t'synSs: vieni kovojo prieš 

t- os kurie nori tokį negerumą 
p laikyti, kiti laikosi už tokią 
tvarką.

Parapijonys prikiša klebonui 
ir palinkimą prie Lenkų, kurie 
Lietuvius taip visomis pusėmis 
per amžius engia, kiti kitokius 
užmetimus jam daro, ir taip 
nėra sutikimo ir pritarimo nei 
jo darbams nei jam.

Pastaru laiku ir jis turėjo 
gina nemalonumų, taip sakant 
p' iėjo liepto galą, kai Vasario 
21 d. 1938 m. rado vieną iš ge- 
r ausių katalikų, V. Ramanau
ską, nužudytą, žmonėms pasi- 
d rbavus greit buvo uždarytas 
p rapijos vardu biznis bažnyti
nėje salėje. Dabar tegalima 
ką nors daryti paskirų legali
zuotų draugijų vardu, tačiau 
kiek tas buvo bandyta tai vis 
menkai kas pelnyta.

Tokios šios parapijos padė
ties reikia apgailėti.

¥ ¥

• KENOSHA, Wis. — Rugpjū
čio 28 d. įvyko Kenoshos ir

apielinkės Lietuvių surengta 
šventė, Tautos Diena. Toje 
šventėje pagerbta Lietuvių 
tautos kilmė ir progresas bė- j 
gyje 29 metų laisvo gyvavimo.

—SLA. narys ir veikėjas Jo
nas Martin (Marcinkevičius) šį 
rudenį per rinkimus Lapkričio 
8 d., tikisi laimėti Kenoshos Še
rifo vietą.
• CHICAGO, III. — Kun. My

kolas švarlys tapo paskirtas
klebonu į šv. Juozapo parapi
ją, So. Chicagoje, vieton miru
sio Kun. Pr. Vaitukaičio.

i

Ištyręs.
¥

trau 
ir jo

Nela’mingas Vyras

Gryžkite į T. M. D.
Šiuomi kviečiame Detroito 

Lietuvius plačiau susidomėti 
Tėvynės Mylėtojų Draugija ir 
tapti jos nariais. Draugija 
savo nuveiktais darbais pati už 
save atsako, jos leidiniai švie
tė tūkstančius Lietuvių.

Detroite gyvuoja 
kuopa, kuri kviečia 
vo buvusius narius 
ir naujus įsirašyti
varyti darbą pirmyn. 
68 kuopa yra didžiausia 
vižbje Amerikoje, todėl 
būti jos nariu. Nemiegokim,
bet stokim i darbą, petis į pe
tį, ir skleiskime apšvietą.

Matykit kuopos organizato
rių, Jonas Kibartas, aš jums 
pasitarnausiu tapti TMD. na
ciais.

68
sa-

ir kulturinius 
patiekia vėliau- 
žinias su pavei-

dienraščio skai-

I

—Rugp. 26 d. Chicagos Uni
versitetas suteikė transatlanti
niam lakūnui Leit. Feliksui 
Vaitkui Filosofijos Bakalauro 
laipsnį. Vaitkus mokslą žada 
tęsti toliau Mass. Technologi
jos Institute.

—Rugp. 31 d. įvyko Pirmyn
choro iš Lietuvos sutiktuvių ir 
fondo banketas.

—Rugsėjo 5 d., Vytauto par
ke įvyksta antras dienraščio 
Draugo piknikas.

—Rugp. 30 d. Chicagiečiai 
surengė gražias sutiktuves iš 
Lietuvos gryžusiems Chicagos 
sportininkams.
• NASHUA, N. H. — šiomis 

dienomis Adv. Leonardas Ve
lička išlaikė New Hampshire 
valstijos advokatų kvotimus ir 
buvo prisaikintas. Rugpjūčio 
7.d. vietos Lietuviai turėjo su- 
rehgę jam pagėrbtuvių banke
tą.

• PITTSBURGH, Pa. — Pitts
burgho ir visos apielinkės

Lietuviai šv. Pranciškaus Lie
tuvaičių vienuolyno rėmėjai 
uoliai ruošiasi septintam sei
mui, kuris įvyks Rugsėjo 25 d. 
Pranciškiečių vienuolyno aka
demijoje.
• BUENOS AIRES, Argenti

na. — šiomis dienomis Ar
gentinos Lietuviams teko ma
tyti Argentinoj gaminta filmą 
“Mūrio ei Sargento Laprida”, 
La Opera teatre, kurioj svarbią 
rolę vaidina Lietuvaitė Regina 
Labanavičiutė.

I

KITTANNING, Pa. — Tu- 
’as Bowser, PWA darbininkas, 
sulaukė didelės tragedijos: jo 
šeimoje sudegė penki nariai: 
žmona ir keturi vaikai.

Jo visą gyvenimą lydėjo ne- 
’aiirės: jo pirma žmona mirė 
nuo ligos, antra užmušta au- 
tombilio, dabar trečia sudegė 
ugnyje.

NUŽUDĖ TĖVĄ. \Vashing- 
ton, Pa .— Irena Giricz, 12 m. 
mergaite, nušovė savo tėvą už 
'siaurų apsiėjimą su savo žmo
na, jos riotina.

PRADEDA DtRU S. Jom- 
stown, Pa. — Prie šio miesto, 
Fonemaugh upės slėnyje, pra
dėta darbas potvinių kontro- 
’iavimui. Tai pirmas žingsnis 
i potvinių kontroliavimo pro
jektą, kuris apims 7 milijonų 
dolarių sumą. I

I

TMD. 
visus 

užsimokėti 
padėti 
TMD. 
kuopa 
garbė

ir

POLITIŠKAS SUSIVIENIJI 
MAS. Rugp. 11 d. susitvėrė 
Lietuvių Demokratų Susivieni- 
i'mas, kurio tikslas sutraukti 
visus šio miesto Lietuvius bal
si otojus į vieną grupę po Nau
jos Dalybos obalsiu ir supažin
dint su šios valstijos ir šalies 
reikalais. Tas bus ypač nau
dinga mums patiehis. Kadan
gi mes nesam politiškai organi
zuoti, nežinom už ką balsą ati
duoti, tai tuomi save skriau
džiam. ši organizacija yra po
litinė, ne pašalpinė, gali joje j

Visokios Žinutės
SUSTOJO. Akrone sustojo 

ėjęs dienraštis Akron Times- 
Press, kurį perėmė Akron Bea-1 
con Journal.

Netikėta liga staiga užklu
po jaunuolį J. Bernotavičių, 
kuris gyvena Chicagoje ir dir
ba ant trokų išvežiodamas dai
ktus į kitus miestus. Jis su- 

1 sirgo kelionėje, važiuojant į 
Pennsylvaniją, pravažiavus 40 
mailių už Akrono. Pakelyje 
apsiigus ir sustojus, geri žmo
nės jo troką priglaudė, o iį at
gabeno į Akroną, Peoples ligo
ninėn. Liga buvo staigus apen
dicitas, nuo ko ligoninėje pada
rė operaciją. Ligonis taisosi. 
Jį palanko jo žmonos gimines, 
Bartkai, V. Kubiliai ir kiti.

Bcrnotavičiaus žmona yra 
Bronė Balsiutė, gyvus ir au
gus Akrone, dabar gyvena Chi- 
cagoj. Ji yra duktė žinomos 
ilgametės Dirvos skaitytojos, 
Veronikos Balsienės, kuri taip 
pat gyvena Chicagoje.

Labai susirgo Ona Bartkie
nė, gydosi namuose. Linkėti
na greitai pasveikti.

Iš Clevelando lankėsi pas p. 
Bartkus biznieriaus ir veikėjo 
J. Blaškevičiaus žmona, Ona, 
bet rado savo motiną, p. Bart
kienę sergančią. Poni Blaške- 
Vičienė prie motinos prabuvo 
visą savaitę laiko, pasitarnau
dama ligonei.

DIRBA. Akrono priemies
tyje, Barbertone, Seiberling 
gurų dirbtuvėje darbininkai ■ 
dirba pilną laiką, po 6 dienas 
savaitėje. Gaila kad nedidelė 
yra dirbtuvė, nedaug tesamdoi 
darbininkų. Neblogai dirba Ge-| 
neral if Mohavvk gumų dirbtu
vės. Kurie darbininkai jose dir
ba yra patenkinti. Kalnas, i

• MONTREAL, Kanada, —čia 
šiomis dienomis lankėsi keli 

Suv. Valstijų Lietuviai: pp. A. 
S. Trečiokas su žmona, iš Ne'w- 
ark, N. J., ir A. Alekna ir Wm. 
Shedlovv iš Brooklyn, N. Y.

• M’ATERBURY. Conn. — Iš
Europos gryžo Valerija Jak- 

štaitė, Jakštų duktė, kuri vie
nus metus lankė Vytauto Di
džiojo universitetą Kaune ir 
vienus metus studijavo Lou- 
vain universitete, Belgijoje. Be 
to ji mokslo reikalais lankėsi 
Romoje. Turėdama progą ap
keliavo ir nekurias Europos ša
lis.

• CICERO, III. — Antanazas
Valančius organizuoja že

maičių chorą, kuris pirmą kar
tą pasirodys parapijos piknike 
Rugsėjo 11 d., Vytauto parke.

priklausyti vyrai ir moterys, 
kurie yra Amerikos piliečiais.

Metinė mokestis į šią orga
nizaciją tik 25c. Nieko nepra- 
laimėsim tik galime išlaimėti 
susijungę į vieną. Kada bu
sim stiprus, galėsim gauti val
diškas vietas savo jaunuoliams 
kurie bus tam tinkami. Tą 
galim pasiekti kaip pasiekia ki
tų tautų organizuoti žmonės.

Tos organizacijos pirminin
kas *yra M. Balčiūnas, sekreto
rius Juozas Vasiliauskas, fin. 
sekretorius R. M. Beggis, ir iš
rinkta šeši vice pirmininkai. 
Organizacijoje turime biznie
rių ir profesijonalų.
pradėtas Demokratiškais 
grindais. Reikia linkėti 
riausio pasisekimo.

Jonas Kibartas.

Darbas
pa-
ge-

PAJIEŠKOJIMAI

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

16 metų,
9, Worcester,

(Klioštoraity- 
mirė Rugp. m. 
Conn. — Jur- 
Amerikoje iš-

•
32

57 metu, 
Brooklyn,

49 <ietu,

(Klioštoraity- 
mirė Rugp. 1, 
Conn. Ameri- 
apie 30 metų.

nie

nušau- 
užvaiz- 
Liepos

Lietuvos Konsulatas Chica
goje jieško sekančių asmenų:

Raganas ar Ra kanas, Kazys. 
Vinco sūnūs; iš Padsosnos vn., 
Zarasų ap.. Išvyko 1905 m., gy
veno Chicagoje. Gali būti apie 
62 metų amžiaus.

Eolcevičius Stasys, apie 19 2 
m. išvyko Kanadon. Sakoma 
dirbo uoste. 1935 m. j ieškojo 
savo giminių Lietuvoje.

Jonikienė (Daugard) Barbo
ra, 1923 m. atvyko Chicagon.

Kilpšienė Katrė (Kavaliaus
kaitė), iš Lankelių k., Salantų 
v. Apie 1908 m. atvyko Chi
cagon.

Lesčauskas Rokas, iš Lietu
vos išvyko prieš karą, gyveno 
Chicagoje.

Matulis Kazys (Charles lu- 
rich), Antano sūnūs, gyveno 
Chicagoje.

Racevičiai, Kazys ir Andrius. 
Kazys atvyko Amerikon 1907 
m., gyveno Chicagoje, vėliau 
persikėle į Milwaukee. Wis., ir 
ten vedė. Ardrius Amerikon 
išvyko 1910-11 m., gyveno Chi- 

' cagoj.
Stanelis Stasys, gyveno Chi

cagoje.
Veikša Pranas, 1911 m. iš

vyko Amerikon. Kilęs iš Uš
nėnų k., Šiaulių apsk.

Jieškomieji arba apie juos 
žinantieji asmenys prašomi at
siliepti.

Lietuvos Konsulatas.
100 E. Bellevue Place 

Chicago, III.

1

APIE vienas iš desėtko

visus že-
500 mili-

automobi-

BORTNIKAS Jonas, 66 metų,i 
mirė Rugp. 19 d., Clevelan- Į 
de. — Gadvaišių k., Kauno į 
apsk. Amerikoje buvo tre
čiu kartu, pirmą kartą at
važiavo 1898, paskiau gryžo 
į Lietuvą, vėl atvažiavo čia, 
o vėliau gryžęs, 1913 metais 
su visa šeima atvažiavo į 
Tariffville, Conn. Paskiau 
atsikėlė į Clevelandą.

ŠIAULIENĖ Magdalena, 75 m. 
mirė Rugp. 10, So. Boston, 
Mass. — Ilakių par., Giedri
ntų kaimo.

ZIKAS Jonas, užmuštas auto
mobilio, Rugp. 7, So. Boston, 
Mass. — Užvenčio parapijos. 
Amerikoj išgyveno 26 m.

BUIVYDAITĖ Ona, 
mirė Rugp.
Mass.

BLAŽAITIENĖ 
tė) Veronika, 
New Haven, 
barko parap.
gyveno 28 metus.

SADAUSKAS Petras, 
tų, mirė Liepos 4, San Isid- 
ro ligoninėje, Buenos Aires, 
Argentinoj. — Panevėžio ap. 
Muimeliškių k. Argentinoje 
išgyveno 9 metus. ,

KIŠKELIS Boleslavas, 
tas Italo darbininkų 
dos prie darbo ukėje,
12, Buenos Aires, Argenti
noje. — Gervėčių v., Mičiu- 
nų k., okupuotoj Lietuvoj. 
Liko žmona ir sūnūs Lietu
voje. Argentinoje išgyveno 
9 metus.

RAŽIAVICIUS Vincas, 49 me
tų, mirė Liepos 10 d., Vilią 
Maria dvare, Maximo Paz, 
Argentinoje. Liko žmona, 
Marė, kuri gyvena Buenos 
Aires.

ČESNULE VICIUS A1 fonsas, 
mirė Rugp. 5 d., Plymouth, 
Pa.

ČEPONIENfi Marė, mirė Rug
pjūčio 11, Plymouth, Pa.

MICKIENĖ Marė, mirė Rugp. 
19, Newton, Pa.

PUPALAIGIS Kazys, 42 me
tų, mirė Rugj. 11, Pittston, 
Pa.

KAZLAUSKIENĖ Barbora, 53 
metų, mirė Rugp. 17, Brook
lyn, N. Y.

STANCIKAS Kazys, 64 metų, 
užmuštas kirviu laike ginčų, 
Rugp. 17, Mahanoy City, Pa.

VUNĖVICIENė Ona mirė pra
džioje Rugp. mėn., Shenan
doah, Pa.

KUNDROTAITĖ Marcelė, 55 
metų, mirė Rugp. 13, Brook
lyn, N. Y.

GEČAS Pranas, 46 metų, mirė 
Rugp. 14, Chicago, III., kur 
buvo gimęs.

DAVIDAUSKAS Aleksandras, 
56 metų, mirė Rugp. 14 d., 
Chicagoje. — Šiaulių apskr., 

. Klovainiečių par., Laipuškių 
k. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

ADOMAVIČIENĖ Elzbieta, 
pusamžė, mirė Rugp. 9, Chi
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Kupiškio par., Slavintiškių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 
29 metus.

R LUBIENĖ Ona (Motekaitė), 
psamžė, mirė Rugp. 9 d., 
Chicagoje. — Tauragės par., 
Dunokų k. Amerikoje išgy
veno 34 metus. *

PERECKAS Mykolas, pusam
žis, mirė Rugp. 12, Chica
goje. — Ukmergės par., Kū
renu k. Amerikoje išgyve-1 
no 29 metus.

Amerikonų praleidžia gyveni
mą nevedę.

• AMERIKOJE i šd i rbami 
automobiliai galima rasti 97 
šalyse pasaulyje, šymet nu
matyta eksportuoti Amerikoje 
darytų automobilių į 
mės kampus už apie 
jonų dolarių.

• A M E R IKOJE
liūs perka ar kas gali išlaiky
ti ar ne. Paveizdan. 1937 me
tais, suvirš 300.000 naudotų 
automobilių pirkėjų negalėjo 
išsimokėti už paimtą automo
bilį. Tai yra vienas iš aštuo
nių tais metais pirkusių auto
mobilius. Iš naujų automobi
lių pirkėjų nepajiegė išsimokė
ti vienas iš kiekvienų 25 pir-i 
kėjų. I

KMET Genovaitė (Valunaitė), 
22 metų, mirė Rugp. 5, Chi
cagoje, kur buvo ir gimus.

KŪNIŠKAS Jonas, 
mirė Rugp. 7 d., 
N. Y.

NAUSĖDA Albinas,
mirė Rugp. 8, Chicagoje. ■— 
Tauragės ap., Gardamo par. 
Pipliškio k.

KELPŠIENĖ Jieva, pusamžė, 
mirė Rugp. 7, Chicagoje. — 
Telšių ap., Tirkšlių par., Pe- 
vienių k. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

BLAŽAIT1ENĖ
te) Veronika,
Nevv Haven, 
koje išgyveno
Kilus iš Jurbarko parap.

ADOMAVIČIENĖ-Vežytė Elz
bieta, pusės amžiaus, mirė 
Rugp. 9 d., Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Kupiškio p., 
Slavintiškių k. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

KAZIUKONIS Juozas, 45 me
tų, mirė Rugpjūčio 6, So. 
Boston, Mass.

KAČĖNAS Jonas, mirė Liepos 
27 d., Cambridge, Mass.

BEGANSKIENĖ Antonetė, mi
rė Rugp. 4, Hudson, Pa.

BUZAS Mykolas, mirė Rugp. 
4 d., Pittston, Pa.

I RIMIENĖ Agnetė, mirė Rugp. 
4 d.. Port Griffith, Pa.

K A V ALI AUSKIEN fe M a gdale- 
na, mirė Rugp. 5 d., Pitts
ton, Pa.

MIKALAJŪNIENĖ R., 60 me
tų, mirė Rugp. 6, Wapwallo- 
oen. Pa.

INDULIS Kristupas, 5.8 metų, 
mirė Rupp. 4, Kingston, Pa.

GUSTAIČIUTĖ Julė (Ringhei- 
ser), mirė Rugp. 7 d., She
nandoah. Pa.

DAUNIS Kazys, 50 metų, mirė 
Rugp. 4 d., New Britain, 
Conn.

DAUGINAS James, 36 metų, 
nušautas Rugp. 8 d., Chica
go, III.

ŽALNIERAITIS Antanas, 78 
metų, mirė Liepos 28, Balti
more, Md. — Gižų par., Oš- 
kasvilių k. Amerikoje išgy
veno 58 metus.

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

Ūkininkai galit gauti veisli
nių buliukų, telyčiukių, me
tinių ir dveigių. T.B. išban
dyti. Kainos visai prieina
mos. Pirkit tiesiog nuo sa
vininko. Rašykit ar telegra- 
fuokit: Orr Gilchrist,

Bonaparte, Iowa.

SKAITYKIT!
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šfuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,

“AMERIKOS LIETUVIS”

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

CEDAR POINT
L____ • _______ON LAKE

\ JUNE I Ith to SEPTEMBER 5th
\\ Finest Bathing Beach in the Wor1d . ,

. Largcst Hotels on the Grest Lakęs .
JS-j vk 1000 .outslde rooms at reasonable rates

Į \\ Fishing ... Golf ... Tennis ... Dancing 
. . . and all recreational attractions . .

Appctizing Meals . . . Ample Garages . . . 
Free Parking Space . . . Ideal fer a day 
... a week-cnd or your entire vacation.

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

CEDAR PO1NT-ON - LAKE ERIE
OVVNED AND OPERATED BY

The G. A. Boeckling Co., Sandusky, Ohio
v
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Lietuvos Kariai Pirmieji 
Aplanke Savo Pajūrį

Įdomi Kelione Nemunu, Istoriški Vaizdai, Apsi
lankymas Nidoje ir Klaipėdoje

VILNIEČIŲ SPORTININKŲ PASITIKIMAS VIEVIO STOTYJE

Mjr. S. Narušis.

(Tęsinys iš pereito nr.)
Trečią ekskursijos dieną 

rių ekskursija tęsė juros susi
pažinimo programą išvažiuo
dami karo laivu “Prezidentas 
Smetona”. Išplaukiant iš Klai
pėdos uosto visi įdomavosi uo
sto įrengimais, jame esamais 
laivais, o kai laivas išėjo į ju
rą čia atsirado nauji įspūdžiai 
ir kai kitriems teko pajusti ju
ros ligos malonumus. Jūrei
viai maloniai aiškino laivo įren
gimą ir jo paskirtį. Juroje 
patirti malonumai pasiliks il
gai karių atmintyje. Už ma
lonų pavažinėjimą Karo laivo 
vadui ir jūreiviams ekskursi
ninkai sušuko tris kart valio!

Gryžę iš juros ir papietavę 
ekskursininkai buvo išleisti 
laisvai po miestą, miesto pasi
žiūrėti, o vėliau turėjo progos 
dalyvauti Klaipėdiškių Jauna
lietuvių surengtame lauže, ku
ris buvo gana įdomus ir kuria
me kaip šventą dieną gausiai 
dalyvavo jaunimo. Po laužo 
ekskursininkai tykiai apleido 
Klaipėdą, nes Klaipėdiečiai jau 
ramiai ilsėjosi. Ekskursinin
kai dar Klaipėdoje turėjo pro
gos susipažinti su tradiciniu 
Klaipėdiškių “jomarku”, kuris 
tada buvo atidarytas — “jo- 
markas” ne kokių jaučių ar be
konų pardavimo, bet didesnis 
jaunimo 
jaunimo 
davimas 
čia per
transliavo įvairias Lietuviškas 
plokšteles, orkestrams grie
žiant, įvairiose sūpuoklėse jau
nimas važinėjo, linksminosi.

ka-

pasilinksminimas ir 
žaislų pirkimas, par- 
bei demonstravimas, 
radijo garsiakalbius

iš

Na- 
kad 
ku- 
bu-

RAMBYNO KALNE 
IR PAS JANKŲ

Birželio 13 d. gryždami 
pajūrio Rambyno kalne gražiai
paminėjo Respublikos Prezi
dento A. Smetonos vardines.

Ekskursininkams išsirikiavus 
prie Rambyno kalno aukuro, 
ekskursijos vadovas Mjr. 
rūšis savo žodyje paminėjo 
visa Lietuvių tauta kad ir 
kliai paskaitomis ir kitais
dais mini Ginkluotų Pajiegų 
Viršininko Respublikos Prezi
dento A. Smetonos vardo die
ną, kad tą dieną kariuomenės 
dalyse, mokyklose ir kitose or
ganizacijose laikomos paskai
tos, kad šios ekskursijos daly
viai tegryš į savo dalis jau po 
vardadienio ir negalės dalyvau
ti paskaitose, kurios buvo su
rengtos Tautos Vado vardinių 
proga, kad dėl laiko stokos čia 
taip pat negalės plačiau nušvie
sti Tautos Vado A. Smetonos 
atliktus darbus Lietuvių Tau
tai. Tautos Vado garbei ir jo 
sveikatai kariai ekskursininkai 
sušuko triskart galingą valitf, 
o orkestras sugriežė Respubli
kos Prezidento maršą. Po to 
Mjr. Narušis kariams dar pa
aiškino Rambyno reikšmę ir, 
kaip paskutinėje išlipimo vie
toje, ekskursijos programą taip 
pat pabaigė kaip ir buvo pra
dėję, Tautos himnu.

Ekskursijų garlaivis sustojo 
prie Bitėnų kaimo ir ekskursi
jos atstovai keli karininkai, 
puskarininkiai ir eiliniai aplan
kė Mažosios Lietuvos Patriarką 
Martyną Jankų ir pasirašė 
Rambyno garbės knygoje. Pa
nelės Jankytės ekskursijos at
stovus karius pavaišino kava 
ir apdovanojo gėlėmis.

Martynas Jankus ir jo duk
terys ekskursijos atstovus pa
lydėjo iki garlaivio ir garlaivy
je esantiems kariams, kurie 
visai nebuvo išlipę į kraštą pa-

sakė savo žodį. Kariai Marty- i 
nui Jankui sušuko triskart va- • 
lio, dar šaukė valio Jankytėms 
ir visiems Bitėnų kaimo gyven- 1 
tojams.

Taip linksmi, pakilusia nuo-1 
taika, kariai paliko Bitėnus ir 
artinosi vis artyn Kauno.

Ekskursija 13-tos Birželio 
vakare pasiekė Jurbarką. Iš 
Jurbarko plaukiant dėl Nemu- j 
no seklumų teko net tris kar
tus lipti į krantą ir žygiuoti 
po vieną-kitą kilometrą pės
tiems. Bet tas žygis paįvairi
no kelionę, o taip pat žmonės 
ilgesnį laiką nusisedėję turėjo ; 
progos pasivaikščioti.

Ekskursija atplaukė Kaunan 
Birželio 14 d. po pietų. Kau
no įgulos dalių komandos išsi
vaikščiojo į savo dalis, o Ma
rijampoliečių įgulos pasižiurę-1 
ję Kauno miesto, traukiniu iš
važiavo atgal. Ekskursijoj da- Į 
lyvavo apie 500 žmonių. Jai j 
vadovavo Mjr. Narušis, o eks-1 
kursijos komandų viršininkai: ; 
ltn. Klimavičius, j. ltn. Trečio-Į 
kas, j. ltn. Asadauskas, j. ltn.! 
Sakalauskas ir kapelmeisteris' 
Masaitis.

Taip linksma, nepaprastai i 
gera nuotaika karių ekskursi
ja gryžo keturias dienas važi- Į 
nėjus panemuniais ir pajūriais] 
plačiai 
muniu, 
tomis, 
krašto

Kiekvienam gerai supranta
ma kad ekskursijos yra nau
dingos ne tik kariams bet kiek- Į 
vienam jaunuoliui. Tik tokios 
ilgos ekskursijos sunkiai kam 
yra prieinamos, nes padarytai 
apie 700 kilometrų kelionės ir. 
keturių dienų pragyvenimui 
nemažai kainuoja. To|<ių ma
lonumų jaunuolis tegali turėti 
tik tarnaudamas kariuomenėje, j

Birželio 16 d. ryte Valdžios 
garlaiviu “Vilnius’.’ vėl buvo 
nuvežta į pajūrį tokio pat dy
džio antra karių ekskursija 
Mjr. P. Jakšto vadovaujama. 
Ekskursiją taip pat palydėjo 
Spaudos ir švietimo Skyriaus 
viršininkas Pulkininkas J. ša- 
rauskas. Ekskursija lankė maž
daug tas pačias vietas kurias 
lankė ir kitos ekskursijos. Ši 
ekskursija dar turėjo progos 
pasižiūrėti Klaipėdoje laivų re
gatos iškilmių, kur dalyvavo 
apie 50 įvairių laivų. Ekskur
sija 20 d. rytą gryžo Kaunan.

Tenka pasakyti kad į pajūrį 
vežami ne tik Kauno įgulos ka
riai, o vežami iš įvairių kariuo
menės įgulų. Kitų įgulų ka
riai atvažiuoja Į Kauną, čia 
apžiūri Kauno miestą, jo isto
rines ir kultūrines įstaigas ir 

' Nemunu išvežami į pajūrį. 
‘ Tuo budu provincijos įgulų 
' riai turi 
i laikinąja 
’ juriu.

susipažindama su pane- 
pajuriu istorinėmis vie- 
vasarvietėmi's ir kitais i 
gamtos turtais.

progą susipažinti 
sostine ir gražiu

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue

Waterbury, Gonn.

Vievio geležinkelio stotyje didžiulės minios 
žmonių Liepos 17 d. sveikina į Nepriklauso
mą Lietuvą įvažiavusius Vilniaus krašto 
Lietuvius sportininkus. Jų vadą ir savo

mokinį Pr. žižmarą bučiuoja buv. Vilniaus 
Lietuvių gimnazijos mokytojas St. Kairiūk
štis.

(Iš Uk. Patarėjo — specialiai Dirvai.)

Kelione po Musų Lietuvą
Dviejų Clevelando Lietuvaičių Kelionė:

*

Rašo ONA KARPIUS.
•Y* Y

i

ka
su 

pa-

ŪKININKAI TURĖS 
VIEŠBUTI KAUNE

JŪSŲ SVEIKATA
MAISTAS KURĮ PRIVALOME VALGYTI

Rašo Dr. I. E. Makar.

Nuo Redakcijos: Iki šiol 
buvę prisiųsti p. Karpienės 
aprašymai jos kelionės iš
sibaigė ir tolesnių aprašy
mų dar negavom, bet neuž
ilgo ir vėl gausim ir jie tę
sis toliau. Kadangi toles
ni aprašymai bus apie Lie
tuvę, po Lietuvą ir apie vi
sokius įvykius Lietuvoje, 
jie bus įdomus ir svarbus.

Jos apsilankė Rambyne, i 
Telšiuose, Kuršėnuose, Ni
doje, Klaipėdoje, Birštone, 
Zarasų krašte, Panevėžy
je, Pasvalyje. Buvo Vil
niuje, vėl Rambyne, Marty
no Jankaus 80 metų sukak
tuvėse, ir Suvalkijoje.

Dalyvavo Sporto Olimpi- 
jadoje ir visokiose iškilmė
se ir pokiliuose kokie tik 
užsienio svečiams buvo su
ruošti, ir ekskursijose po 
Lietuvos įvairesnes vietas.

Nors dėl visų tų kasdie
ninių važinėjimų ir vaišių 
neturėjo kada aprašymų 
Dirvai prisiųsti, tačiau vis
kas bus tęsiama smulkme
niškai ištisai, kaip' buvo iki 
šiolei.

* * Y
čia paduodame ištraukas iš 

privatinio laiško, apie jų prie- 
| tikius, kas vėliau bus aprašy- 
: ta smulkiau:

KAUNAS (Tsb.). — Dauge
liui ūkininkų tenka įvairiais 
reikalais atvažiuoti į Kauną ir 
Čia kartais net po keletą dienų 
pabūti. Esamieji viešbučiai 
ūkininkams netinka, nes bran
gus, o atvažiavusiems savais 
arkliais nėra kur pasistatyti 
arklius ir vežimus. Todėl uki- 
pinkams tenka bastytis miesto 
pakraščiuose, palikti gyvulius 
be priežiūros ir kitų nepatogu
mų patirti.

Dabar žemės ūkio rūmai ruo
šia šią negerovę pašalinti. Rū
mai nutarė Kaune pastatyti 
didelį ūkininkų viešbutį, kuria
me bus valgykla, skaitykla, ar
kliams tvartai, patalpos veži
mams pasistatyti ir kt. Jeigu 
viešbučiui tinkamų namų ne
ras pirkti tai statys visai nau-, 
ja viešbutį.

Ji 1 1

Klausimas apie tai kokį mai
stą privalom valgyti yra vie
nas iš svarbiausių kasdieninio 
gyvenimo problemų. Dažnai 
tas klausimas yra sprendžia
mas iš parankumo pusės, o ne 

l logikos ar tikro žinojimo at- 
' žvilgiu.

Netinkamas maistas dažnai 
j iššaukia mumyse atmainas, 
j kurios gali būti atitaisytos tik 
į per ilgą laiką ir gerą maistą, 
i Jei norime būti sveikais, tai 
1 7 

be vandens dar penkios mede- 
l gos yra svarbios, kurios turi 
rastis musų maiste, būtent, vi
taminai, mineralai, proteinai, 
riebalai ir karbohydratai.

Apie kiekvieną tik ką minė
tą medegą mėginsiu smulkiau 
aprašyti. Mes žinome kelis 
skirtingus vitaminus, kurie pri
valo būti maiste, kad žmogaus 
sveikata nukentėtų.
. Tuos vitaminus suskirstoma 
sekančiai: 1) iš riebalų gau
namus, pavyzdžiui, iš sviesto, 
grietinės ir žuvų trano, 2) ku
rie beverdant sunaikinami, bet 
išsilaiko šviežiose daržovėse ir 

| vaisiuose, kaip tai: salotose, 
kopūstuose, tomatėse, apelsi- 

' nuošė, obuoliuose ir tt., ir 3) 
| kurie nesunaikinami per šili- 
j mą ir svarbiausia gaunami iš 
pieno ir kudos mėsos.

Mineralai yra reikalingi kau-
1 lų ir kraujo sudarymui. Mes 
randame piene labai daug mi
neralų ir vitaminų, o ypatin
gai kalkių.
avižų miltai 
vintos pupos, 
štai ir kitos 
irgi ąprupina 

i bei vitaminais.
tartina vartoti tomates, apelsi-

i nūs ir obuolius.
I
; Proteinus randame piene ir 
pieno produktuose, kiaušiniuo
se, mėsoje ir žuvyje. Tam ti
kra rūšis ir kiekis turi būti, 

Į nes kitaip žmogaus vystyma
sis ir augimas sustos.

Riebalai yra labai svarbus 
priedas prie maisto. Jų svar
bumas pasireiškia energijos su
teikime. Prie riebalų 
tomą sviestas, grietinė

Karbohydratai yra 
reikalingi ir mes juos 
iš saldžiųjų medegų. 
dalį musų maisto sudaro kar
bohydratai.

Be išvarintų maisto dalių

proteinų arba 
duoda maždaug

valgio šilumos

yra dar kiti svarbus dalykai, 
kuriuos reikia priimti domėn 
kad valgomi produktai butų 
gerai išnaudojami. Reikia ži
noti kiek valgyti ir kaip mais
tą paruošti. Geras ir gražus 
maisto paruošimas didina jo 
sunaudojimą. Be to, mums 
reikia įsidėmėti maisto energi
jos vertybė, kad pajiegtume 
atlikti vienokį ar kitokį darbą 
visai nesinaudojant kūno audi
niais.

Suskaldytos maisto produk-* 
tų dalys gamina šilumos, ši 
šiluma matuojama kalorijomis. 
Kalorija yra šilumos vienetas. 
Viena uncija 
karbohydratų 
115 kalorijų.

Sužinojimui
vertybės reikalinga žinoti mai
sto sudėtį ir jo kokybę. Kny
gos kurios išsamiai parašo apie 
maistą, paduoda vartojamų val
gių kalorijų lenteles. Yra ap
skaičiuota kad Amerikoje vy
rui ar moteriai ramiai gyve
nantiems namie reikalinga per 
dieną 2500 kalorijų. Jei kiek 
daugiau mankštinasi — 3000 
kalorijų. Lengvesnis užsiėmi
mas tereikalauja 3500, o sun
kus darbas 4000 ir net dau
giau kalorijų.

Kai kurie žinovai % nurodo 
kad žmogaus kasdieninis val
gis turėtų susidaryti iš sekan
čių dalių; vienos kvortos pie
no, salotos, dvi porcijos žalių 
daržovių, mėsos ir dviejų kiau
šinių. Be to, kiekvienas as
muo gali paįvairinti savo val
gį pasiimdamas 

' duonos, sviesto, 
1 įvairių daržovių. 
1 ti omenyje kad 
’ daugiau negu ištikro privalo- 
■ me, tada musų kūnas sukrau

na dalį to pertekliaus po oda 
kaip taukus. Ir jeigu žmogus 
daro taip per ilgesnį laiką, jis 
gerokai nutunka ir taukų ran
dame visuose organuose.

Iš kitos pusės — imdami ne
pakankamą kiekį maisto, nors 
visos svarbios dalys butų ja
me atstovaujamos, pasekmė 
būna tokia kad žmogus sulie
si, sunyksta. Todėl labai yra 
svarbu ne tik maisto kokybė 
bet ir jo kiekybė.

Ką Amerikos Lietuviai 
sako apie LietuvąDabar, atvažiavus į Palangą, 

pirmą dieną taip sau vienos 
praleidom, o jau po to tai ir 
vėl gerai. Susiėjom čia Ame
rikiečius studentus, kurie tik 
vakar pradėjo pamokas, kurias 
specialiai dėl Amerikiečių duo
da DUlLR. Pasikvietė ir mus 
į kursus, ir kaip tik aš dažino- 
jau išlygas ir ką mokina mane 
baisiai užįdomavo, ir štai noriu 

: pasakyt kad aš įstojau į kur- 
: sus ir pasinaudosiu. Duoda 
mums valgį ir mokslą visai dy
kai, tik prašo mokytis. Kur- 

1 sai yra: Lietuvos istorija, Li
teratūra, ir ' Lietuvių kalba. 
Man kaip tik tas labai reika
linga. Aš begalo užinteresuo- 
ta, ir taip džiaugiuosi kad pa
sitaikė čia būti kada jie pra
dėjo. žinau kad laiko 
teturim, bet šią' progą 
riu praleisti.

Einam į pamokas nuo 
ryto iki 11. Kaip katras die- 

I nas eisim nuo 4 iki 5 po pietų 
mokytis liaudies dainų, tas 
Bronei labai patinka, bet mes 

! visus kursus mokinamės sykiu.
Literatūros kursus pradėjo 

su. Aušros laikais, šie kursai 
tęsis iki Liepos 25, tada bus 
ekskursija po Lietuvą, per 
penkias dienas, viskas tas tik 
už pašvęstą laiką, tas kelias 

: valandas į dieną. Po pamokų 
i galim eit maudytis, ir laikas 
liuosas, galim daryt ką norim.

Su Clevelandietėmis pasime- 
tėm, jos taip pat visur važi
nėja, ir yra gerai prižiūrimos. 
Danielių moterys turi giminių 
kurie yra to paties laipsnio 
kaip ir musų pažystami, ir jos 
sėdėjo net pirmoj eilėj operoje 
kaip ir mes. Taigi aš apie jas 
nesirūpinu, nors ir keletą kar
tų Kaune susitikom. Baltru
šaitienės ir Brazįutės neteko 
matyti, nes Kaune Amerikie
čiai nesusigaudo, visi vis kur 
nors važinėja, kaip vieni išva
žiuoja, kiti atvažiuoja. Gal vi
si susieisim per Olimpijadą, nes 
aš žadu važiuot, nors porai die
nų, kad ir reiks čia tas pamo
kas pertraukt.

Antradienį važiuosim į Klai
pėdą pasitikt ekskursiją su 
sportininkais iš Amerikos. Jau 
p. Zaborskis man davė pakvie
timą dalyvauti sportininkų pri
ėmime ir ant pietų, ir viskas 
vienu žodžiu geroj tvarkoj.

Kaune tankiai susiėjom su 
Valaičiu ir Kruze, ir jie atva
žiuos į Klaipėdą sportininkų 
sutikimui. Tikiu ir p. Augus- 
tauskas ten bus. Aš jam pa
rašiau laišką prašydama parū
pinti bilietus Olimpijados iš
kilmėms.

mažai
neno-

7 vai.

tam Kaune

Kuršėnuose, 
gimines, iš-

LAIŠKAS I.
Palanga, Liepos 6. — At

važiavom į Palangą Liepos 4, 
o tą savaitę prieš buvom sve
čiuose pas p. Gedminą (buvu
sį Dirvos redaktorių), Telšiuo
se, ir paskiau Kuršėnuose. Bu
vo labai malonu svečiuotis su 
p. Gedminu, labai maloniai 
priėmė ir vaišino, tik visas 
tris dienas lietus" tarpais lijo. 
Jo ūkyje gerai išsilsėjom ir iš- 
simiegojom, nes 
nėra laiko.

Paskui buvom 
pas mano motinos
buvom net keturias dienas, ir 
tai vargiai išvažiavom, nenori 
išleist ir gana. Jie taip malo
nus, vaišingi ir mielus kad žo
džiais negalima išreikšt. Sta
sys Vezevičius (pusbrolis) tu
ri arklį tai dvi dienas vežiojo 
ir rodė Kuršėnų progresą: pa
rodė naują cukraus fabriką, ir 
čia pradėta statyti naujas ply
tų fabrikas. Stasys turi eigu
lio tarnybą, tas jam priduoda 
aukštesnį laipsnį, taigi jis vi
sur prieina. Mus išvedžiojo 
po cukraus fabriką, perstatė 
viršininkaųis, ir buvom malo
niai priimtos. Bus daugiau)

Lietuvos Aido- koresponden
tas, Kaune, šitaip aprašo savo 
pasikalbėjimą su tūlais Ameri
kiečiais:

Turbut nei vienais 'metais 
Lietuvoje nesilankė toks dide
lis skaičius Amerikoje gimu
sių ir augusių Lietuvių kaip 
šymet. Todėl, jų pirmojo at
silankymo Lietuvoje proga įdo
mu pateikti jų pirmuosius įs
pūdžius ir nuomones apie Lie
tuvą, kurias jie, žinoma, par
siveš į Ameriką ir kuriomis 
pasidalins ten su savo drau
gais, tėvais ir pažystamais.

. . BRONĖ RASIULYTfi, 
iš Clevelando, sako:

Kiekvienas žemės plotas 
tuvoje atrodo išnaudotas, 
sužavėta Lietuvos gamta. ( 
žus miškai ir derlingi laukai. 
Susisiekimas Lietuvoje taip 
pat geras, ypač įspūdžio pada
rė automatrica, kuri kai ku
riais atvejais gali būti geres
nė negu panašus traukiniai 
Amerikoje. Tarnautojai visur 
nepaprastai mandagus ir vi
suomet pasiruošę patarnauti.

Kaunas padarė labai 
įspūdžio. Miestas gražus, šva
rus ir nepaprastai jaukus, žmo
nės čia nesiskubina gyventi, 
daugumas dar važinėja ark
liais, bet vis dėlto arklį gatvė
je matyti mums Amerikiečiams 
yra naujiena ir dalinai įdomu. 
Niekur Amerikoje, ar kitose 
valstybėse, kur teko man būti, 
neradau taip nepaprastai kve
piančio miško kaip Panemunė
je. w

Lietuvoje žmonės labai vai
šingi ir prielankus. Lietuvos 
miestuose ir kaimuose aiškiai 
matyti progresas, tik jis dau
giau pasireiškia miestuose. Vi
sur jaučiama didelis noras to
bulėti, kulturėti ir žengti su 
gyvenimu į geresnę ateitį. Man 
teko lankyti kaimus Kuršėnų 
ir Pavenčio apielinkėje. Ten 
žmonės gyvena labai švariai, 
nors esu girdėjus kad Lietu
voje kaime didelė nešvara. Tie
sa, kai kur mačiau labai var
gingai gyvenančių kaimiečių, 
bet jų kambariai buvo švarus 
ir tvarkingi.

Mane ypatingai1, jaudina Lie
tuvos žmonių nepaprastas t pri
sirišimas prie savo žemės, jų 
patriotiškumas, kuris yra net 
užkrečiamas. Paveizdan, aš 
niekad nebuvau didelė Lietu
vos patriotė, bet po šio atsilan
kymo Lietuvoje aš ir norėda
ma negalėčiau jau išrauti tą 
tėvynės meilės jausmą, kurį 
Lietuva man davė dabar. Bu-

Lie- 
Esu 

G ra-

gero

Paskiau stambus 
(oatmeal), džio- 
spinačius, kopu- 
žalios daržovės 

. mus mineralais 
Taip pat pa-

laisvą kiekį 
vaisių arba 
Reikia turė- 
jei valgome

priskai- 
if tt. 
būtinai 

gaunam 
Didesne

tų labai naudinga kad visi tie 
Amerikos Lietuviai kurių jau
smai Lietuvai jau atšalo, at
vyktų į Lietuvą bent trumpam 
laikui pagyventi. Aš neabejo
ju kad juose atsinaujintų mei
lė Lietuvai ir patriotiškumas.

Nežinau kaip man reikės 
Lietuvai atsidėkoti už tas ma
lonias dienas praleistas Lietu
voje. Joki pinigai negali už 
tai atlyginti. Aš turiu tik vie
ną troškimą kad, gryžus į A- 
meriką, kaip tas misijonierius 
galėčiau bent dalį musų pakly
dusių Lietuvių įtikinti kad Lie
tuvą reikia mylėti, gerbti ir, 
reikalui esant ją ginti. Šio 
savo atsilankymo Lietuvoje 
niekuomet neužmiršiu ir prie 
pirmos progos vėl aplankysiu 
savo tėvų žemę.
Seka: Ką sako Al. Kumskis, 
iš Chicagos, Amerikiečių spor

tininkų vadas.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

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

"MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago. I1L

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 

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

Stockholmo ar Kalmaro 
“Marieholm”.

Nuo Švedijos vyksta iš 
modernišku S. S.

Nereikia švedų vizos keleiviams j
Švediją.

Laivų išplaukimai iš New
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 7
KUNGSHOLM ....Rugsėjo lt 
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 24
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j vietinį 

laivakorčių agentą, arba

Lietuvą per

Yorko:
Spalio

Spalių... 28
Spalių 22

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. Roekefeller Center New York, N. Y.
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SVEIKAME KŪNE SVEIKAS PROTAS

H'AUTINĖ Olimpijada Lietuvoje atskleidė jaunimui 
* naują dirvą, kuriai jaunimas gali pašvęsti energin

giausią dalį savo gyvenimo ir būti naudingais žmonėmis 
savo tautai ateityje.

Kur jaunimas turi progą lavintis sporte ten jam 
mažiausia į galvą kliūva visokios paikos idėjos. Vie
na tokių paikų idėjų yra tai kovojimas prieš ką nors, už
sikrėtimas revoliucine dvasia ir jieškojimas versti esa
mos tvarkos. Tokia kvailyste sirgo beveik kiekvienas 
prieš 30—40 metų mokslus ėjęs Lietuvos (ir Rusijos 
bendrai) jaunuolis, ir juos dar paseka nekurie suklai
dinti šių dienų jaunuoliai, nors ta anų dienų idėja se
nai atgyvenus.

Amerikoje, kur jaunimas turi įvairiausias sporto 
šakas plačiai išvystytas, paskutiniausias jaunimui daly
kas yra kištis į kokią nors politiką, vaikytis kokių nors 
idėjų ar izmų. Ta sveika kryptimi jau pasuktas ir Lie
tuvos jaunimas.

Jau virš dešimts metų kaip Lietuvoje gyvuoja tau
tinio jaunimo Jaunalietuvių Sąjunga, kuri įvedė gim
nastišką, tautinių šokių gaivinimą, ir štai į jaunimo su
eigas sueina tūkstančiai dalyvių, kurie išpildo puikiau
sius mankštos ir šokių programus.

Dabar, Tautinė Olimpijada ir jau tūlas laikas pir
miau akstinamas Lietuvoje sportas pastūmėja jaunimą 
dar daugiau į tą sveiką užsiėmimą.

Nuo šio laiko, kiekvienas augantis Lietuvoje vaikiu
kas ar mergaitė jau turės savyje tą nprą lavintis kokia
me nors sporte, kad užaugės galėtų prisidėti prie kitų, 
dalyvauti rungtynėse, pasižymėjimuose.

' Atėjus kas keturi metai Tarptautinėms Olimpija- 
doms Lietuva jau turės ką išstatyti ir tenai, ir Lietu
vos jaunuoliai gali parnešti savo tautai garbės vainikus.

Kaip tik jaunimas turi kuo naudingu užsiimti, jam 
lieka svetimi ir nereikalingi keno nors pašaliniai kurs
tymai. Kurstymų ir bruzdėjimų nesant, šalis geriau 
tarpsta, patiems jaunuoliams ateitis darosi geresnė ir 
patikrintesnė.

Taigi, sveikiname Lietuvą jos didžiu laimėjimu 
Pirmos Tautinės Olimpijados didžiausiu pasisekimu.

Sveikiname Lietuvių tautos jaunimą, Lietuvoje 
kitose šalyse gyvenantį, kuris pasirinko sau tokį svei
ko kūno ir sveiko proto kelią!

ir

ir

DIRVA

mai tavo “protestais”, “re
zoliucijomis” ir “reikalavi
mais”?

HITLERIO NAUJA 
HISTERIJA

Šiuo laiku dėl Vokiečių 
Čekoslovakijoje, kaip trys 
metai atgal dėl Klaipėdos, 
laike Klaipėdos krašto sei
melio rinkimų, visi naziai 
ir Hitleris kaip padūkę rė
kauja ir grąsina Čekoslo
vakijai, reikalaudami Su
detams “laisvių”, ir kursto 
Sudetus nepriimti jokių Če
koslovakijos siūlymų tai
kytis.

Tuomi Vokiečiai sukėlė 
nemažo nerimo Europoje.

Trys metai atgal, kada 
tą patį naziai darė laksty
dami Lietuvos pasieniu ir 
grūmodami Lietuvai jeigu 
neduos Klaipėdos krašto 
Vokiečiams “laisvių”, padė
tis buvo gana įtempta.

Šiuo kartu jie rėkauja ir 
lermuoja daug didesniu 
mastu, Hitleris net lakstė 
Prancūzijos patvoriais, no
rėdamas padaryti karo pa
vojaus įspūdi. Tačiau rei
kia tikėtis tą aktą jie vai
dina susitarę išgąsdinti ir 
daugiausia kiek galės iš
gauti iš Čekoslovakijos.

Dabar bet gi daug griež
čiau į padėti kišasi Brita
nija, kuri net grąsina Hit
leriui karu jeigu Vokiečiai 
pultų Čekoslovakiją.

ROOSEVELT’O 
‘VALYMAS’ NEVYKSTA

Šiuo laiku Su v. Valstijo
se atsibuna partijų kandi
datų nominacijos į Senatą, 
Kongresą ir į valstijų gu
bernatorius.

Kadangi dalis Kongreso 
narių kandidatuoja vėl, jų 
nekuriuos Prez. Roosevelt 
nenori atgal į Kongresą 
įsileisti, kurie nepritarė jo 
prpgramui, ir ragina val
stijų piliečius už tuos kan
didatus nebalsuoti. Tuomi 
prezidentas nori parodyti 
savo įtaką šalyje ir gauti 
į sekantį Kongresą tiktai 
sau patinkamus narius.

Tačiau iš davinių matosi 
kad prezidento spaudimas 
ir raginimas vienus remti, 
kitus ne, nedaro jokios įta
kos: žmonės nubalsuoja su- 
lyg savo nuožiūros sau pa
tinkamus kandidatus. Ne- 
kuriose valstijose prezi
dento užgirti ir net parem- 

kti kandidatai pralaimėjo.
Politikieriai gi tą prezi

dento kišimąsi į valstijų 
balsavimus panaudoja pa
žeminimui prezidento reik
šmės ir prestižo.

KASKĄRAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

MARTYNO JANKAUS 80 METŲ AMŽIAUS SUKAKTUVĖS

SOCIALISTŲ VADAMS 
PRIKLU....

Chicagos Pirmyn choro 
vedėjo žmona, p. Stepona- 
višienė, su choru kartu bū
dama šią vasarą Lietuvoje, 
apie Lietuvą išsireiškus:

“Lietuva, aš tave giliai 
širdyje nešiosiu... Taip, pas 
mus, Amerikoje, nežinia 
dėl ko, yra ir tokių žmo
nių kurie Lietuvą, kaip į- 
manydami, nori juodinti. 
O juk kaip pagalvoji kiek 
Lietuva yra iškentėjus, 
kiek musų tauta kentėjus, 

' tai daug ką turi atleisti.”
Poni Steponavičienė, bu

vus Salaveičikiutė, seniau 
dirbo su komunistais, vė
liau nuo jų atsitraukė, iki 
šiol Chicągoje dirbo su so
cialistais.

Nuo tų ir tų ji prisiklau
sė tų Lietuvos niekinimų.

Pirmyn chorą socialistai 
laiko “savu choru”. Senis 
Grigas be abejo bandys už
čiaupti choristams burnas 
kad apie Lietuvą gerai ne
kalbėtų.

Vienas Naujienų redak
cijos narys 1935 metais lai
ke Pasaulinio Kongreso pa
sakė, “norėčiau ir galėčiau 
daug ką gražaus apie Lie
tuvą parašyti, bet Grigai
tis man uždraudė....”

sakyti nuo palaikymo ryšių 
su Lietuva butų visai ne
protinga.”

Tikrai, Grigaitis puikiai 
žino kad Lietuvos gyveni
mas ir jo tvarka, kurią jie 
vadina “nenormalumu”, ne 
nuo Amerikiečių priklauso, 
ir Amerikiečiai to pašalin
ti negali.

Taigi, kam, senuk, visi 
tie musų žmonelių mulkini-

KLAIDA
Pereitame numeryje, 

damojo straipsnio antraš
tėje, praėjo tipografiška 
klaida. Ten buvo pasaky
ta: “Vitaitis Tėvynės Re
daktorium”. Turėjo būti: 
“Vitaitis Vienybės Redak
torium”.

ve-

GRAIKIJOJE uždrausta 
pardavinėti šviežiai iškep
ta duona, nes jos perdaug 
suvalgoma. Duona turi bū
ti dienos senumo.

—---------------------------------- 1_______________
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MANO LAIMĖ
tamsa švelniai nusišypsojo,Vakaro

Ir gėlės palenkė galvas,
Kaip tėvai duryse prieš piršlius....

' Sakalo graži daina sode girdėjos, 
Aš tyliai kalbėjau maldas, 
Kaip žmogus atėjęs i svečius....

Mano grožio pasaulyj siektos idėjos 
Nuklaupę lankas....
Aš tuojau, tuojau pasieksiu altorius....

Ona Pucetaitė.

UŽDAVĖ SAU PER 
NOSĮ

Visai nesenai, Naujienos 
su Keleiviu susikirto dėl 
Chicagos socialistų Pirmyn 
chofo lankymosi Lietuvoje.

Keleiviui nepatiko kam 
socialistų choras nuvažia
vo pas “fašistus”.

Naujienos atsakė:
“ ‘Nenormalumai’, apie 

kuriuos kalba musų drau
gų laikraštis So. Bostone 
ir kuriuos mes čia nurodė
me, pareina ne nuo Ameri
kiečių valios. Ar Amerikie
čiai nori ar ne, jų pašalin
ti negali. Bet dėl jų atsi-

LIKIMAS
—Gražus pavasaris ateis, — 
Sakei n^an daugel kartų, 
Ir štai jis puošiasi žiedais 
Darželyj ir prie kiemo vartų.
Gegužis svyra mus glėbyj, 
Nuo saulės pasigėręs, 
Malonu ir džiugu širdyj 
Gegužį tą šiądien nutvėrus..,.
Bet kas, jis vėliai sau nueis, 
Palikęs mus čia vienus, 
Nueis į kraštą tais keliais 
Iš kur negali gryžt nei vienas.
Ir mes nueisime tenai, 
Nuneš mus, mylimoji,
Kur liūdi kryžiai ir kapai, 
Ten migsim amžius tylumoje.

Vladas Šaulys.

*
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LIAUDININKAI

Lietuvos liaudininkų organas 
Lietuvos žinios, sykiu su mu
sų Vilnimi ir Laisve, ragina 
sandariečius mesti “fašistus” 
(suprask, Dirvą ir Vienybę) ir 
dėtis prie social-komunistų ker
mošiaus taip vadinamam Ame
rikos Lietuvių “kongrese”.

Reiškia, liaudininkai pilnai 
šiam Amerikos Lietuvių išnau
dojimo ir klaidinimo kermošiui 
pritaria. Kodėl? Dėl to kad 
nori vėl Į Lietuvos vyriausybę 
patekti. Bet kodėl liaudinin
kai nesikreipia j Lietuvos pi
liečius tuo tikslu? Amerikie
čiai savo “kongresais” tame 
niekuo nepagelbės. Įsigykite 
Lietuvos gyventojų prisirišimą 
ir pritarimą, tada nereikės no
sies kišti į Amerikos Lietuvių 
reikalus ir pataikyti kaip pirš
tu dangun: juk tautinę sanda- 
riečių srovę raginti dėtis prie 
tarptautinės ir Lietuvą niekad 
nemylėjusios srovės yra dide
lis, didelis politinis ir pnotinis 
absurdas!

DARBAI IR GAMINIŲ 
VERTĖ LIETUVOJ 

1937 METAIS

KAUNAS (Tsb.). — Lietu
vos pramonė pernai pagamino 
prekių už 428,920,000 litų.

Daugiausia pagaminta mai
sto produktų, būtent už 178 
milijonus litų. Toliau: teksti
lės (audimo) pramonė už arti 
64 mil.. litų. Medžio pramonė 
už arti 39 mil. litų. Popieriaus 
ir poligrafijos pramonė už 36 
mil. litų. Drabužių ir avalinės 
pramonė už arti 23 mil. litų. 
Metalų ir mašinų pramonė už 
virš 22 mil. litų. Chemijos 
pramonė už 21 mil. litų, ir tt.'

Viso pernai Lietuvoje veikė 
1440 pramonės įmonių, pra
monėje dirbo arti 41,000 dar
bininkų ; darbininkams algų iš
mokėta per 50 milijonų litų, o 
tarnautojams 14,600,000 litų.

Lietuvos pramonė tais pa
čiais metais suvartojo žaliavos 
už 223 milijonus litų, kuro ir 
šviesos suvartojo už 17 mil. lt.

Apie pusė Lietuvos pramo
nės gaminių (maisto produk-, 
tai) parduota į užsienius, 
sa kita suvartota vietoje.

Vi-

PI-DAUGĖJA BANKUOSE 
NIGŲ. šymet padidėjo indė
liai Lietuvos bankuose ir tau
pomose kasose iki 281,000,000 
lity. Pernai indėlių buvo 268 
milijonai litų, o užpernai 200 
milijonų.

Mažosios Lietuvos patnarkas, Aušrininkas Martynas Jankus, 
savo ūkyje, su prijaukinta stirnaite.

DAUG SVEČIŲ BITĖNŲ KAIME 
TYUGPJUČIO 7 dieną, į Bitėnus, prie Nemu- 
; • v no’ suvažiavo didelės minios Lietuvos auk
štų žmonių ir šiaip visuomenės. Tai buvo lyg 
antras svvažiavimas į Jonines Rambyne. Tos 
minios suvažiavo pasveikinti Martyną Jankų, 
Mažosios Lietuvos Patriarką, kurio tą dieną 80 
metų amžiaus sukaktį minėjo visa Lietuva.

Martynas Jankus ir jo duktė, Elzė, priimi
nėjo svečius ir vaišino savo mažame ūkyje, ne
toli Rambyno kalno. Martynas Jankus ir jo 
duktė yra globotojai to istoriško kalno Mažojoj 
Lietuvoj. Iš Jankų ūkės į Rambyną nueinama 
pėksčiai. Kas lankosi Rambyne tas lankosi ir 
Jankų ūkyje, arba pirmiau atvyksta į Jankų 
namus, o paskui eina gražiu pušynu į senovės 
Lietuvių šventą kalną.

Lietuvių tautiškumui atgyjant, Martynas 
Jankus su kitais Mažosios Lietuvos veikėjais 
Įvedė Rambyno kalne metinę Joninių šventę, 
atgaivindami senovišką ugnies kurinimą, o da
bar Rambynas tapo galutinai lyg Lietuvių tau
tos senovės šventovė, ten išstatytas akmens au
kuras ir laikas nuo laiko ant jo sukuriama ug
nis, daugiausia paties Martyno Jankaus rankom.

Martynas Jankus, savo ilgų metų darbuo
te Lietuvybei, susilaukė didžios pagarbos savo 
gyvenime. Jis buvo nuo pat 1880 metų tautiš
kai atgyjančios Mažosios Lietuvos didžiausias 
veikėjas ir vadas.

¥ ¥ ¥

Martyno Jankaus diedukas į Bitėnų kaimą, 
prie garsaus Rambyno kalno, atėjo iš žemaičių, 
iš Batakių parapijos. Jankus Bitėnų kaime tu
rėjo didelį geros žemės gabalą. Tačiau per vi
sokias žemės dalybas kiti šeimos nariai gerokai 
pralobo, o Martynui Jankui liko tik 60 Prusiš- | 
kų margų (apie 15 ha) smiltynų, kuriuose ge
rai uždera bulves ir daržovės.

Martynas Jankus yra mažamokslis, kiek te- į 
pasimokinęs pradžios mokykloje, išmoko vėliau i 
spausdinti knygas, ir savo ūkyje įsteigė spaus
tuvėlę, kurioje daugiausia spausdindavo Lietu
viškas knygas ir laikraščius, šis verslas leido 
jam gražiai sutvarkyt savo ūkį ir gana daug sa
vo lėšų ir turto skirti atgyjančios Lietuvių tau
tos kultūriniams reikalams.

Martynas Jankus iš pat jaunystės buvo su
sipratęs Lietuvis. Matydamas kaip Vokiečiai 
spaudžia kitų tautų žmones, jis jau 17 metų 
vaikinas, pradėjo prieš Vokiečius griežtą ap
maudą. Susipratęs Lietuvis ir didelis Vokie
čių nekentėjas buvo ir Martyno Jankaus tėvas, 
kuris per didįjį karą mirė Rusijoje. Martynas 
Jankus ne kartą Joną šliupą kalbino vyti lau
kan Vokiečius iš senoviškos Lietuviškos Prūsų 
žemės. Turėdamas 21 metus 'amžiaus, Marty-! 
nas Jankus jau rengė Lietuvių prašymus Vokie-Į 
čių karaliui, gindamas Lietuvių tautines teises, j

“LIETUVIAI ESAME MES GIMĘ!”
1881 metais Jankus susipažino su Dr. Jur-1 

giu Sauerveinu-Girėr.u, autorium Lietuvių tau-; 
tinės giesmės, “Lietuviais Esame Mes Gimę”. 1 
Dr. Sauerveinas, nors kilimo buvo Vokietis, ta
čiau Vokiečių nekentė ir kiek galėdamas gynė j 
skriaudžiamus 'Lietuvius. Jis turėjo didelės įta-' 
kos Martynui Jankui. Jis tiek savo poezijoje, į 
tiek savo kalbose pranašavo kad ateis tokia ga-! 
dynė kada mašosios tautos išsivaduos iš didžių- i

jų jungo. Martynas Jankus, karštai mylėfia- 
kryžiuočių ainiams. Jankus matė kad ir dabar 
Vokiečiai nekenčia Lietuvių.

Suprasdamas .didelę liaudies dainų reikšmę 
Lietuviškumui išlaikyti, Martynas Jankus pra
dėjo rinkti ir pats mokytis Lietuvių liaudies 
dainų, kurių buvo išmokęs apie porą šimtų ir 
kurių daugumą dar ir dabar atsimena. 1882 
metais išleido dalį savo surinktų liaudies daine
lių. Tais pat metais jis buvo sumanęs leisti 
Lietuvių tautišką laikraštį. Tačiau 1883 metais 
pradėjus eiti “Aušrai”, Jankus pritapo prie jos.
1884 metais jis išleido “Aušros” Kalendorių, ir 
jis daug prisidėjo prie “Aušros” leidimo. Dėl 
to jis yra ir daug nuostolių panešęs.

JANKUS IR JONAS ŠLIUPAS
Redaguodamas “Aušrą”, Jonas šliupas gy

veno Bitėnuose pas Martyną Jankų, šliupui iš 
Prūsų išbėgus į Ameriką, kurį laiką atsakomuo
ju “Aušros” redaktorium buvo pats Jankus.
1885 metais jis redaktoriaus pareigas užleido 
Mikšui. Tačiau pažadėjo ir toliau dirbti tauti
nį darbą. Jis šitaip pareiškė:

Neužmiršiu visados!
Kad ir svetimoj šalelėj, 
Žemės tolimoj dalelėj 
Gyvastį reikės pamesti. 
Smertį kad reikės iškęsti. 
Kad paskiausį kvapą trauksiu, 
Ir^ tada dar šaukte sauksiu: 
Aš neužmiršiu niekados, 
Lietuva ant visados! 
Lietuva ant visados,

JANKUS U 5 RUP INO KNYGNEŠIUS
Martynas^ Jankus ne tik daug yra prisidė

jęs prie “Aušros” leidimo bet taip pat ir prie 
jos platinimo. Jo pastangomis spaudos draudi
mo metu daug Lietuviškų knygų buvo išplatin
ta Didžiojoje Lietuvoje. Knygnešiai Lietuviš
kas knygas platinti imdavo iš Martyno Jankaus 
ir jas gabendavo į Lietuvą ir čia mažesniais 
kiekiais platindavo. Be “Aušros”, Jankus pas
kirais laikais trumpesnį ar ilgesnį laiką yra lei
dęs devynis Lietuviškus laikraštėlius. Be to, 
jis yra parašęs^ ir išleidęs apie penkiolika įvai
rių knygelių.^ Nors tų knygelių turinis buvo 
paprastas, tačiau žmonės jas mielai skaitė. Jos 
pratino žmones prie Lietuviškų knygų skaitymo 
ir tuo jos turėjo nemažos reikšmės.

Suprantamas dalykas kad jis dėl savo tau
tinio veikimo Vokiečių buvo labai nemėgiamas 
ir persekiojamas. Jis buvo apie 40 kartų trau
kiamas į teismą ir apie 23 kartus skaudžiai 
baustas.

Martynas Jankus veikliai dalyvavo Lietu
vių tautiniame judėjime ir po didžiojo karo. Jis 
buvo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto 
pirmininkas ir vienas iš didžiųjų Klaipėdos at
vadavimo vadų.

Ir dabar Martynas Jankus, sulaukęs 80 me
tų amžiaus, tebėra veiklus ir gana energingas.

Ekskursijos kurios keliauja po Klaipėdos 
kraštą, visuomet aplanko ir Martyną Jankų, ku
ris visus jį aplankiusius maloniai priima ir pa
sakoja apie anuos sunkius laikus, kada Lietuva 
buvo žadinama ir tautinio miego, 
mas savo tautą, domėjosi jos praeitimi, skaitė 
istorinius veikalus apie garsią Lietuvos praeitį 
ir tie veikalai kėlė dar didesnę jo neapikantą
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Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

(Tęsinys iš pereito nr.)

X.
ĄŽUOLO KERŠTAS

Kautynė baigėsi.
Kraujais papludusiame kieme žlagsojo Lie

tuvių lavonų krūvos. Riteriai jodinėjo per juos 
ir, šalmų antburnius pakėlę, žiūrinėjo užmuš
tuosius. Lengviau apsidarę knechtai ir ginkla
nešiai ištraukė iš po lavonų kaugės tris vos gy
vus riterius; kad ne šarvai, jie nebūtų kėlę; tik
tai Liubarto nudobtasis riteris gulėjo be žado. 
Ji atsargiai pakėlė ir nunešė į gurguolę.

Leistis jieškoti į klaikų mišką pabėgusių 
moterų Vokiečiai nei nemanė.

— Kaip gaila kad šitos paukštytės iš musų 
nagų paspruko! Ar nevertėtų tik eiti jų pa- 
jieškoti? — išsiveržė balsas iš vienos krutinės.

— Neverta: verčiau sidabro ir kitokio lobio 
pajieškokime trobose, — atsiliepė kitas. — Taip 
plonai apsidariusios jos vistiek turės peršalti, 
kvailės!

Ir knechtai, nešvankiai juokaudami, pasipy
lė po trobas, kuriose šeimininkavo, versdami vis
ką kojom aukštyn.

Albrechtas sėdėjo žirge toje pačioje vieto
je kur sudavė paskutinį smūgį kaž kokiam Lie
tuviui, ir į žirgo karčius šluostė savo kalaviją.

Lengvas drebulys ėjo jo kunu. Smilkiniuo
se tvinksėjo kraujas; jis jautėsi kaip pasvaigęs. 
Kaip jis įsiveržė į priešų būrį, ką kapojo savo 
kalaviju — dabar gerai neatsiminė. Teatsimi
nė jis tiktai klaikią akių išraišką, nuogas gal
vas ir, rodos, tik tolimus riksmus tegirdėjo. 
Tačiau ar jis savo balne sėdėjo, ar jis vikriai 
išsisukinėjo nuo bruklinių smūgių, ir to jis ne
galėjo atsiminti.

Tiktai, išgirdęs dėdės balsą ir pajutęs ant 
peties sunkią jo ranką, atsikvošėjo. Atsigręžęs 
pastebėjo paraudusius nuo šalčio Henriko ir 
dėdės skruostus.

— Sveikas narsiai kovojęs! — griausmin
gu balsu pasakė Rudolfas ir vėl jaunuoliui trink
telėjo per petį. — Kaip matau, nesupuvęs esi!

— Tikrai vyriškai kovėisi! — patvirtino 
Henrikas, — savo akim mačiau. O, tu ir atsi- 
žymėjimo ženklą beturįs!

— Kur, kas? — paklausė nesuprasdamas 
Albrechtas.

— Štai, žiūrėk! — ir Henrikas parodė ran
ka į jo šarvus: krutinėję, kur šarvai sudarė aš
trų kampą, buvo įlenkta gili duobė: brūklio 
pėdsakas.

— O aš nei nejutau.... •— tarė Albrech
tas, žiūrėdamas į šarvus. Henrikas tik nusi
juokė.

— Kur čia jausi smūgius pirmose kauty
nėse! Bet paskui, žiūrėk kad tik neimtų skau
dėti.

— Ne, ne.... — skubiai atsakė Albrech
tas: — krūtinė liko nepaliesta, nes įlenkimas 
dar nesiekia jos.

— Pajojėkim toliau: čia, mat, norima ug
nelė pakurti, — tarė Rudolfas.

— Tuo tarpu pro praviras duris, išgąstin
gai bliaudami, išbėgo galvijai. Keli kneštai, 
mosuodami nuodėguliais varė juos iš tvartų lau
kan; paskui nuodeguljus sumetė į kraiką. Ne
trukus iš tvartų pradėjo virste virsti tiršti du
mi) kamuoliai.

Kai riteliai išjojo į gatvę, Albrechtas atsi
gręžęs pamatė jau liepsnojančius viršaičio na
mus.

Ir gatvėje šian-ten klaksojo moterų ir vy
rų lavonai.

Riteriai plėšė kaimą. Lybiai ir knechtai 
vilko iš trobų maišus visokio maisto. Raitieji 
knechtai varė gatve bandą ir surištom rankom 
Belaisvius. Dalis Lietuvių buvo vienmarškiniai; 
jų veidai pamėlynavę nuo šalčio ir žvarbaus vė
jo. Trobesiai vienas po kito ruko ir degė.

Bespalvės šternbergo akys reiškė pasiten
kinimą ir džiaugsmą; plonos jo lupos buvo su
čiauptos.

šalia maršalo, ant putoto juodo žirgo, pa
kėlęs šalmo antburnį, stovėjo juodasis riteris, 
grapas Eberhardtas.

Greit ir paskutiniai Vokiečiai susirinko 
aikštelėje, apleisdami degantį sodžių. Aikšte
lėje pasidarė anksta nuo daugybės gyvulių, be
laisvių ir ordino kareivių. Trobos tratėjo, ark
liai žvengė, galvijai mykė, riteriai ginčijosi ir 
rėkavo. Visi šie garsai skrido paveju miško 
link.

Nors sodžius buvo gerokai atstu nuo šitos 
aikštelės, tačiau pasidarė tiek šilta jog sniegas 
ėmė tirpti ant didžiulio ąžuolo, po kuriuo sto
vėjo maršalas. Stambus vandens lašai, kaip 
ašaros, krito ant plunksnuotų šalmų.

— žiūrėkite .tik, ąžuolas pravirko, — kel-

dj.

ka

ną

Lietuvių krūtinių iš- 
Maršalo žirgas šoko 
ir pražuvo po nuvir-

aikštelę nuskardėjo

damas akis į viršų, pasakė vienas, ir keli stam
bus lašai nukrito jam ant veido.

šternbergas dėbtelėjo akim į šimtametį me- 
Prie pašaknio jis pastebėjo kažkokį kupstą.
— Kas gi čia galėtų būti? — tarė jis, ran- 

rodydamas į kupstą. — Pažiūrėkime....
Keli artimesnieji knechtai pripuolę savo jie-

timis nubraukė sniegus: pasirodė juodo akmens 
griauna.

— Aukojamasai akmuo! — tarė laibas ri
teris, atsidėjęs žiūrėdamas į knechtų darbą. — 
Ir kraujas bežymu!

— A.... vadinasi, turime reikalo su šven
tuoju ąžuolu, — tęsiamai pasakė šternbergas 
ir vėl dėbtelėjo į ąžuolą. — Ištiesų atrodo lyg 
ąžuolas ko vergtų.... Turbut verkia savo li
kimo. .. . Nukirsti jį. .. . — trumpai pasakė 
maršalas ir, spustelėjęs pentinais žirgą, išjojo 
iš po ąžuolo. Jį pasekė kiti riteriai.

Keturi stiprus knechtai pačiupo kirvius.
— Na, perkūne, laikykis! — paspjaudęs del- 

pasakė knechtas.
Knechto juokavimui, skardžiai kvatodami,

pritarė riteriai.
Sušmėžavo ore platus kirvių ašmenys ir 

atsitrenkė į milžino liemenį. Kirčio aidas pa
siekė ir belaisvių ausis, šie, ligšiol žiūrėję į' 
degančias savo sodybas, atsigręžę ir sudejavę 
ėmė tarpusavyje šnibždėtis, linguodami galvas.

Geruoju tas viskas negali baigtis: juk bu
vo kertamas šventas Perkūno medis, to galingo 
dievaičio, žmonių likimo ir žaibų valdovo medis, 
prie kurio meldėsi jų tėvai ir sentėviai ir ku
rio ūksmėje dargi nusikaltėlis būdavo neliečia
mas.

Tuo tarpu knechtai iš visų pusių, lyg ge
niai, kirto milžiną, kurio skiedros lėkė toli į 
šalis.

Šternbergas iš pradžių žiurėjo į kirtimą, 
bet, pamatęs kad darbas nesparčiai eina, nusi
suko ir ėmė kalbėtis su grapu Eberhardu.

Ąžuolo, matyti, nenorėta pasiduoti. Veikiai 
atšipo, susilankstė ir ištrupėjo kirviai.

Keturis nebetikusius kirvius ir išvargusius 
kirtėjus pakeitė nauji. Nauji kirtėjai smar- į 
kiai kirto.

Tik staiga iš saujelės 
lėkė spiegiamas riksmas, 
atgal, bet čia pat suklupo 
tusio ąžuolo viršūne.

Medžiui džiugtelėjus, 
kitas išgąstingas riksmas.

Visi raitieji šoko į nelaimės vietą. Sušvyt
ravo kalavijai ir kirviai, bet tik po kokio laiko 
tepavyko apgenėti ąžuolo viršūnę.

Maršalas nei nekrutėjo. Jis gulėjo kniūb
sčias šalia savo užmušto žirgo; jo veidas giliai 
buvo įsmegęs į sutryptą sniegą.

Keletas vyrų, pačiupę maršalą, iškėlę ir 
paguldę ant nugaros, apvalė nuo sniegų jo akis 
ir veidą. Maršalas buvo negyvas. Tik atrodė 
kad jis išgąstingom akim žiuri Į dangų ir kaž 
ką baisaus mato prieš save. Sniegas, esąs tarp 
jo dantų, ėmė tirpti; iš pamėlynavusių lupų sun
kėsi kraujas; veidas greit balo....'

Riteriai skubiai nuėmė šarvus, ir du ordino 
broliai uoliai ėmė trinti maršalą' sniegu, norė
dami jį atgaivinti.

Bet visos pastangos nuėjo niekais: štern
bergas vis labiau šalo ir balo.

Ąžuolas atkeršijo už save ir tuos kurių kū
nai žlagsojo gatvėje.

Matydami kad jų darbas eina niekais, or
dino broliai atsistojo ir tyliu žvilgsniu apžvelgė 
visą draugę. Greit vienos rogės buvo patuš
tintos ir į jas riteriai įdėjo maršalo kūną, įsuk
tą Į kailius.

Visi neteko geros nuotaikos ir ėmėne ne- 
šternbergo mirtis daug kam atrodė blo-

. Prietarin- 
Visas būrys

rimti.
gu ženklu ir būrio žuvimo pranašu, 
gieji ėmė atvirai apie tat kalbėti, 
nerimo.

(Bus daugiau)

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.QP

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

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

DIRVA

Lietuva Dalyvaus Pasaulinėje
Olimpiadoje

Olimpiada bus Suomijoje 1940 Metais — Lietu
vos Kaimynystėje. Lietuvos Sportininkai 
Pradeda Rūpintis Prisiruošimu Žaislams

Kas ketveri metai, kiekvieną 
kartą kitoje valstybėje, įvyks
ta pasaulinės sporto olimpia
dos. Ateinančius olimpinius 
žaidimus 1940 metais buvo ap
siėmus suruošti Japonija To
kio mieste. Kai kilo Kinų-Ja- 
ponų karas, daugelio kraštų 
sportiningai pareiškė kad jie 
nevyks į pasaulinę Olimpiadą 
Japonijoje, dėl Japonų pradė
to užpuolikiško karo ant Kini
jos.

Japonai, matydami beužsitę- 
siantį karą, atsisakė 1940 me
tais ruošti pasaulinę sporto 
olimpiadą. Ta ta olimpiados ko
mitetas paskyrė olimpiadą Suo
mijai. Suomija su/džiaugsmu 
apsiėmė olimpiadą suruošti.

Suomija olimpiadai jau ruo
šiasi.

Lietuvos sportininkai nei ne
svajojo vykti i pasaulinę olim
piadą Japonijoje, nes tai bega
liniai tolima kelionė. Dabar, 
kai Olimpiada ruošiama Suomi
jos sostinėje Helsinky, Lietu
vos kaimyninėje šalyje, dau
gelis Lietuvos sportininkų no
rėtų joje dalyvauti. Suomija 
iš Lietuvos lengvai pasiekiama. 
Galima plaukti laivu iš Klaipė
dos į Helsinkį, arba traukiniu 
per Latviją ir Estiją, Kelio
nė netolima ir nebrangi. Jei
gu ne dalyvauti olimpiadoje tai 
bent pasižiūrėti pasaulinės 
olimpiados iš Lietuvos žada vy
kti į Suomiją daugelis sporti
ninkų ir

Dabar 
mintimis 
lyvavimą 
doje.
piada parodė kad Lietuviai

ša- 
vie-

pa-

sportininkai kai kuriose spor
to šakose jau yra artimi pa
saulinio masto rekordams. Tai
gi, jeigu iki 1940 metų dar bu
tų gerai pasiruošta tai gali pa
vykti vienoj-kitoj sporto 
koj užimti gana garbingą 
tą.

Jeigu butų nusistatyta
saulinėje olimpiadoje dalyvau
ti tai reikėtų atrinkti geriau
sius sportininkus iš nepriklau- 
srfrnos Lietuvos ir užsienio Lie
tuvių tarpo. Svarbu kad mu
sų sportininkai pasaulinėje 
olimpiadoje tinkamai pasirody
tų ir parsivežtų kai kurių lai
mėjimų.

Dabar laukiama kol bus pa
skelbta olimpiados paruošia
mas programas, nes iki šiol ne 
visai aišku kokių sporto šakų 
varžybos Helsinky įvyks. Pa
vyzdžiui, pasklido gandų kad 
krepšinio varžybų visai nebu
sią. O gaila, nes krepšinio 
varžyboms Lietuviai galėtų su
daryti stiprią komandą ir ryž
tis stoti į kovą su kitašaliais.

Tsb.

LIETUVOJE TRŪKS
TA AMATNINKV

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Tarptautinis Sporto 
Turniras Kaune

iki
su-

ne sportininkų.
eina ~ gyvos kalbos, 

pasikeitimas apie da- 
pasaulinėje olimpia-

Lietuvos tautinė olim-

KAUNAS. — Rugp. 16 
21 d. Kauno Teniso Klubas 
rengė tarptautinį teniso turny
rą. Tai buvo didžiausias iŠ vi
sų iki šiol Kaune buvusių ir 
Įdomumu pralenkė daugelį kai
myninėse valstybėse ruoštų te
niso turnyrų. Dalyvauti pa
kviesti Latvijos, Estijos, Suo
mijos, Švedijos, Vokietijos, Če
koslovakijos, Vengrijos, Jugo
slavijos ir kitų šalių žaidikai.

KAUNAS (Tsb.). — šalia 
besikuriančios pramonės (fab
rikų), Lietuvoje turi labai ge
ras sąlygas veikti ir smulkios 
amatininkų dirbtuvėlės. Deja, 
vis dar labai trūksta gerų ama
tininkų. Fabrikuose dar ten
ka laikyti daug užsieniečių 
meisterių. Tiesa, jų skaičius 
nuolat mažėja, nes vis daugiau 
ir daugiau atsiranda savų Įvai
rių rūšių specialistų. Kai Lie
tuva sparčiai statosi ir stengia
si visame kame tikslingiau ir 
gražiau susitvarkyti, amatnin- 
kų klausimas darosi opus.

Pastarais laikais labai rūpes
tingai plečiamas amatų moks
las. Nuo šių mokslo metų pra
džios jau veiks aštuonios ge
rai įrengtos amatų mokyklos: 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Šiauliuose, Ukmergėje, Mari
jampolėje, Telšiuose ir Alytu
je. Priimami asmenys baigę 
pradžios mokyklos keturis sky
rius. Už mokslą mokėti nerei
kia. Pragyvenimas apskričių 
miestuose nėra brangus.

Amatų mokyklos turi įvai
rius skyrius. Stalių skyriuje 
išmokstama gamint įvairių bal
dų ir šiaip meniškai gražių ir 
prakiškų* reikmenų iŠ medžio. 
Statybos skyriuje mokoma tro
besių statybos, namų vidaus 
įrengimo, dažymo, muro, tin
ko ir kitokių darbų.

Mokinama metalų, elektro
technikos, ir tt.

Stalių ir dailidžių statybos 
meistrų klasėse ruošiami 
trąi dirbtuvių ar darbų 
jų pareigoms.

JUODI ANTANGELAI
ŽEMĖS

Jei tiesa, 
kad net Angelai danguje 
Dievui prieštaravo: 
Sustreikavo ir nustojo
Jam per amžius giedot šventas, 
ir su Juo kariavo.

kaip raštas rodo,

Dievas jiems nuvilkęs rubus, 
ragus, uodegas uždėjęs, 
juos velniais padarė;
Atėmė jiems visą galią, 
įmetė į karštą peklą, 
ir duris uždarė....

Velnias pekloj 
taip suruko ir 
kaip suodinas 
Užtat gal būt 

Ma vaizduotė Europiečių 
kad velnias yr’ juodas....

smalą virdams 
pajuodo, 
puodas, 
teisingiausia

meis- 
vedė-

Kaip atgavo jie liuosybę, 
kokiu budu jie iš peklos 
į svietą atėjo?
Jie net musų pirmus tėvus — 
Rojuje Adomą, Jievą 
gundinti pradėjo....

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

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

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00. ♦ 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Gausus Angliškai-Lietuviskas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.

30c
šie .Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kita reikalingo jame rasite.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

SUOMIŲ gydytoju draugija 
Rugpjūčio 26 ir 27 d. Helsinky 
sušaukė Suomijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gydytojų 
kongresą. Kongreso tikslas už- 
megsti ryšius ir sustiprinti 
bendradarbiavimą tarp šių ša
lių gydytojų.

Tas dalykas man neaišku, 
aš pats negaliu suprasti 
ir jums perstatyti,
Tat priseis man apie kitką 
juodus angelus ant žemės, 
ką nors pasakyti.

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!
Knygynas gavo naujausių, aiškių 
vaikams Lietuviškai mokytis Ele-
— SPINDULĖLIS Dalis I — iš 

maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai

MOKYKIT
“Dirvos” 
mažiems 
menturių 
kurio su
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

ir

Mažasis Lietuvių Kalbos

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

Nedaug ju gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mdyą kainą .......... tik 35c.

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ 
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

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

KAINA TIK 25c.

Ar girdėjot, gerbiamieji, 
kokia tai gadynė virto 
ir laikai atėjo?
Kad iš juodo žmogaus, Negro, 
angelai čia pat ant žemės 
vystytis pradėjo?....

Nevv York Harlem—dalis 
miesto,

kurioje apsigyvenę 
beveik tik juodukai.
Nors jie yra taip pat žmonės, 
bet baltiems išsivaizduoja 
žemiški velniukai.
Juodžių tarpe atsirado 
labai garsus dvasios vadas, 
toks “Tėvas Divine”,
Kuris esąs stebuklingas 
ir tūry s jau sugalvojęs 
tokį “išradimą”:

Jisai juodo žmogaus dūšią, 
kokiu stebuklingu budu, 
gali išvalyti,
Ir iš juodo, kuoskaisčiausį 
ant šios žemės angelėlį 
gali padaryti.
Stebuklingi išradimai 
ir jo tokie darbo vaisiai 
reiškiasi kasdiena: 
Tūkstančius tur’ pasekėjų, 
ir angelų jau pridirbęs 
desėtką ne vieną.
Dabar tie angelai žemės 
įsigijo gražią vietą 
sau pasigerėti:
Labai gražų žemės plotą, 
sodą, rumus, kambarių daug 
angelams perėti.
(Namai buvo Hovvland Spencer, 
skersai upės nuo Hyde Parko,

i Roosvelto kaimynas.
Dabar juos valdys juodieji 
angelai žemes šventieji, 
ir Tėvas Divinas.)
Važiuos ten jo pasekėjai 
“su Dievu pasikalbėti”,

1 melstis ir giedoti.
Piktoms dvasioms nebus vietos, 
priseis iš ten kuogreičiausia 

j išsibaladoti.
Keli tūkstančiai koristų 
kaip užtrauks ten Aleliuja 
ant to žemės ploto —

Į Aplinkiniai prisibijo
kad mulai, išgirdę trukšmą, 
gali išeit iš proto.

Ku Ku.

I

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohii
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Vagyste ant Superior 
Dienos Metu

Bedarbis Golfistas Lai
mėjo Čampionatą

PASIMATĖ ISPANŲ 
KARO DRAUGAI

Nori Pinigų Naujam 
Tiltui ir Keliams

Clevelando apskrities valdy
ba nori duoti piliečių nubalsa- 
vimui Lapkričio 8 d. užtrauki
mą apie 6 milijonų dolarių pa
skolos statymui keturių vieš
kelių ir vieno tilto, per Rocky 
River, su viešų darbų pinigų 
pagalba. Jeigu apskritis da- 
dės savo reikalingą dalį tai 
iš valdžios gaus pinigų.

ir

Rugp. 29 d., pirmadienį, ne- 
Xfnt į banką pinigus iš Por- 
tage mėsos parduotuvės, nešė
ją ir jo palydovę užklupo gat
vėje plėšikai ir atėmė $1,600.

Tas viskas atsitiko Lietuvių 
distrikte, prie E. 71 gatvės, 
einant į Cleveland Trust Ban
ko skyrių kampas Superior ir 
Addison road.

Kitoje vietoje tą pat dieną, 
penki plėšikai atėmė $3,176 iš 
Fraimount Creamery ant W. 
17 gatvės.

Pereitą savaitę Clevelande 
buvo Amerikos viešų golfo lo
šimų vietų golfistų čampiona- 
to rungtynė. Laimėjo Cleve- 
landietis, Al Leach, iš Collin- 
wood, bedarbis vaikinas, 
ko jis yra pusiau Lietuvis 
siau Bohemas (čekas).

Sa- 
pu-

GRYŽO Iš LIETUVOS
Pereitą savaitę pargryžo 

Lietuvos čia apsigyventi jau
nuolis Kazys Kuras, gimęs 
Bethlehem, Pa., kuris su tė
vais apie astuoni metai atgal 
buvo parvežtas Lietuvon. Ap
sigyveno pas p. Kazlauskus.

Taip pat parvažiavo pirmu
tinė šios vasaros ekskursinin- 
kė, Marė Angelaitienė, kuri 
Liepos 1 d. išplaukė Lietuvon 
su sportininkų ekskursija.

is

APSIVEDA
Rugsėjo 3 d., Šv. Jurgio baž

nyčioje. įvyksta vestuvės, su
eina į moterystės gyvenimą 
Marė Slauta su Jonu Kozlows- 
kiu. 
tuvių salėje.

Vestuvių pokilis bus Lie-

SVEČIAI Iš PITTSBURGHO
Kazys Kundrotas su žmona 

viešėjo Clevelande pas Kundro
tus, Saukevičius ir kitus. Ap
silankė Lietuvių Darželyje ir 
Dirvos redakcijoje. K. Kun
drotas yra Lietuvių Piliečių 
Klubo darbuotojas, išrašė Klu
bui Dirvą, nariams pasiskaity
ti.

Sužinojęs kad Clevelande 
rengiama Dr. Vinco Kudirkos 
paminklo atidengimas, p. Kun
drotas norėtų pats dalyvauti 
tose iškilmėse ir sako, gražu 
butų jeigu Pittsburgho Lietu
vių didesnės draugijos į iškil
mes atsiųstų savo atstovus.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
LORAIN, O II I O

BROWN DERBY 
CAFE

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

Lietuvius — užkąsti ir 
atsivėdinti

1344 Broadvvay
Danelevičiai, Savininkai.

BLACK CAT
CAFE 
• Night Club • 

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

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė ‘ 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais. 

JUz’fc ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS
CAFE
lietuviška užeiga 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

Čekai Kelia $50,000 
Kovos Fondą

Clevelande gyvenanti čekai. 
pasiryžo sukelti $50,000 fon- i 
dą parėmimui savo tėvynės jos į 
kovoje su naziais.

Tuo tarpu tarp Slovakų, an- Į 
tros dalies čekoslovakų respu
blikos, eina kurstymai už atsi 
skyrimą nuo čekų. Dėl 
respublikai yra sunkiau 
laukiniais priešais, kada 
nesutariama.

SLA. KUOPŲ PIKNIKAS
Didelis bendras visų trijų 

vietos SLA. kuopų —, 14, 136 
ir 362 — atsibus jau šį sek
madienį, Rugsėjo 4, nuo 1 vai. 
po pietų, ir tęsis iki vėlumos. 
Dalyviams bus duodama pen
kios geros dovanos, daugiau 
dolario vertės kiekviena. Pik
nikas bus naujos parapijos so
de, prie Neff road. šokiams 
gros Jono Apanaičio orkestras. 
Įžanga 25c. Komisija.

James MacCombie iš Stough- 
ton, Mass., ir John M. Casey, 
iš Kingston, Pa., gryždami iš 
Columbus, Ohio, Ispanų Ameri
kos karo veteranų konvencijos, 
sustojo Clevelande aplankyti 
savo draugą, to karo dalyvį, 
Antaną Miliauską, 603 E. 97 
St. Jie buvo draugai C kuopo
je, Penkioliktame Regimente 
Ispanų Amerikos Kare, ir taip 
pat dalyvavę Kinijoje laike 
Bokserų sukilimo, aplankę Ja
poniją, Manilą ir Kubą.

Jie buvo nesimatę per apie 
28 metus.

JJIPPODROMJ]

to tai į 
su iš-; 
namie

Iš KELIONĖS
Tulauskas su šeima ir 
Kirkilas su savo šei-

GRYŽO
Jonas 

Antanas 
ma automobiliu buvo išvažia
vę į Daytoną pas pažystamus, 
praleisti atostogas. Apsistojo 
p. Aržuolaičių rezidencijoj, kur 
buvo maloniai priimti. Dayto- 
ne atlankė žinomą Lietuvišką 
įstaigą, Kaunas Cafe, kurių sa
vininkai yra Kaškevičius ir 
Fretikas.

Taipgi buvo apžiūrėti dide
lę nesveikų kareivių užlaiky
mo vietą, National Military 
Home, apžiurėjo tūlas dirbtu
ves ir įdomesnes įstaigas.

Pasitaikė būti Lietuvių šv. 
Kryžiaus piknikas sekančią die
ną, kur suėjo daug savo pažys
tamų. Susiėjo su pačiu klebo
nu, kuris aprodė bažnyčią ir 
salę, sako klebonas linksmo 
budo, prielankus žmogus. Jis 
čia klebonauja trys metai, pa
rapijoje sako turi 86 Lietuvių 
šeimas, visi Lietuviai laikosi 
išvien, pasekmingai dirba pa
rapijos naudai. Per trejetą 
metų išmokėjo $7,000 bažny
čios skolos ir banke turi $1900 
parapijos pinigų, statymui ki
tos, naujos, bažnyčios.

Gryžę iš savo smagios kelio
nės, J. Tulauskas ir kiti kartu 
dalyvavę taria Davtoniečiams 
gražų ačiū už linksmai pralei
stą laiką. <

PADĖKA
Šiuomi norim išreikšti savo 

širdingą padėką visiems kurie 
kuo nors prisidėjo prie laido
tuvių musų tėvo, Jono Bortni- 
ko, kuris mirė Rugp. 19 d.

Liko čia žmona, du sūnus, 
abu vedę, ir trys dukterys, ku
rių dvi ištekėjusios.

Velionis paėjo iš Gadvaišių 
k., Kauno apsk.

Ačiū draugams už jų pareik
štą mums užuojautą, ir už da
lyvavimą laidotuvėse. širdin
gas ačiū giminėms iš Conn. ir 
Penna kurie atsilankė į laido
tuves.

Duktė Mrs. F. čapas.

LAISVAMANIŲ ETINĖS 
KULTŪROS DR-JOS 
IŠVAŽIAVIMAS

Išvažiavimas įvyks per Labor 
Day, 5 d. 
darže, 862 
ford, Ohio. 
vamanybės 
telionis, iš 
moja: “Ką 
žmonijai’’.

Rugsėjo, Levertho 
Archer avė., Bed- 
Kalbės geras lais- 

žinovas, A. M. Me- 
Detroit, Mich., te- 
Krikščionybė davė 
Vieta išvažiavimui 

graži ir užtektinai pastogės at
sitikime lietaus. Puiki salė šo
kams. Važiuoti reikia: Broad
vvay iki antrai trafiko lempai, 
nuo čia sukti po kairei į Co
lumbia road, ir biskį pavažia
vus rasit Archer avė. ir reika
lingą vietą.

Nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti Komisija. (Skelb.)

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią didelę

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

Ignace Jan Paderewski

“Carefree”
Naujame RKO veikale, romanse 

ir komedijoje, kuri pilna Irving 
Berlin’s malonių ir linksmų dainų, 
filmoje “CAREFREE” vėl suporuo
ti Fred Astaire ir Ginger Rogers, 
kuri pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Rugsėjo 3.

Veikalas yra grynai moderniškas 
ir einasi apie trikampį romansą 
tarp populiarės aktorės, žymaus 
psychiatristo ir pasekmingo advo
kato. Astaire vaidina mediką, o 
Ralph Bellamy yra advokatas, ku
rio netikrumas meilėje su Miss Ro
gers priveda jį kreiptis prie As
taire jieškoti pagalbos.

Iš šios nekaltos pradžios išsivys
to įvairių linksmų painiavų. Fred 
paima gydyti Ginger, ir ji įsimyli 
į jį vietoje į Bellamy, ir prasideda 
juokingi nuotikiai. Veikale ineina 
gražios dainos, komedija ir šokiai.

‘Moonlight Sonata’
Senai laukas pirmutinis ir viena

tinis dalyvavimas filmose žymiau
sio pasaulinio pianisto Ignaco Jan 
Paderewskio pradedamas rodyt šį 
penktadienį, Rugsėjo 2 d., City 
Theatre. Tas žymus Maestro daly
vauja Lothar Mendes’o veikale 
“Moonlight Sonata”, kur prie jo 
vaidina kiti žinomi artistai, Marie 
Tempest, Charles Farrell, Barbara 
Greene ir Erie Portman.

Paderevvskis, kuris yra 76 metų 
amžiaus, šiame veikale vaidina la
bai atsakančiai. Paruošiant šį vei
kalų filmai, Paderewskis išbandė aš
tuoniolika įvairių pianų iki nuspren
dė kuriuos du galės naudoti filmos 
daryme, šiame veikale Paderewskis 
skambina pianu keletą garsių pasau
linių muzikos kurinių.

t t
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NAUJA POLICIJOS 
SIGNALŲ SISTEMA
Clevelando policija, po ilgų 

tyrimų ir bandymų, ištobulino 
naują gatvėse veikiančios poli
cijos radio susisiekimo siste
mą, kuri sako gal perkeis visą 
Amerikos policijos signalų sis
temą. Policija bus motorizuo
ta ir turės kalbėjimosi ir klau
symo telefoną su savo centru.

Centralinėje stotyje bus iš
taisyta lenta su žiburėliu kiek
vienam policijos automobiliui 
esančiam paskirose miesto da
lyse. Jeigu kuris žiburėlis ne
degs, tuoj bus pertikrinta kas

su tuo automobiliu atsitiko.
Iš policijos stoties reikalai 

žodžiu bus perduodami j auto
mobilį per radio,. ir policijos 
automobilis turės skubėti į nu
rodytą vietą.

Sako, galės būti panaikintos 
ir dabartinės įvairiose miesto 
dalyse esančios policijos nuo
vados.

• MOKSLO metas vešose 
Clevelando mokyklose prasidės 
Rugsėjo 6 d., ir iki Rugsėjo 12 
tikima visi mokiniai bus susi
rašę į klases. Miesto mokyklo
se bus apie 140,000 mokinių ir 
apie 90,000 mokinių parapiji
nėse mokyklose.

Maistas ESTI Skanesnis-YRA
Geresnis kuomet Gaminamas

■MODERNINIU Gasiniu Pečium
Jus galit prisidėti prie tūkstančių tų šeimų 
kurios naudojasi sveiku, skaniu maistu ku
rį pasigamina moksliškai ištobulintom ypa
tybėm Gasiniu pečium, štai keli pavyzdžiai:

Great Lakęs Bedding and Upholstering Co.
BALDŲ IR PATALŲ TAISYTOJAI

Padarom užsakymu kaldras, patalus, pertaisom ir atnauji- 
nam matrasus, sudedam naujus springsus už mažą kainą.

Patalus išvalom nauju procesu. Reikale kreipkitės.
8003 St. Clair Avenue EN. 1760

PIRKIT IR TAUPYKIT!
Paskutinis Išpardavimas visų Vasarinių Dalykų!
VYRAMS geri marškiniai 97c 

vertės iki $1.50.
VYRAMS gražios Celenase
Vyrams gražios Celanese 

kojinės

Vyrams Broadcloth apat. 
kelnaitės ar marškiniai

15c

22c

Vaikams K & E skalbiami $ | 
siutai. Vertės iki $1.95

ŠIAUDINĖS Skrybėlės
Vertės iki $2.45

Kaklaraiščiai, gražus 
šilkiniai

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

vėm. Mieros 4 iki 8 metų.
2 už $1.00.

97c

24c

89c

55c

Daug kitų Bargenu, kurie reiškia jums sutaupvma pinigu. 
NEYRALEISKIT ŠIOS PROGOS!

MES DUODAM IR IšKEIČIAM EAGLE STAMP KNYGELES.

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė.
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Kampas Giddings Rd

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

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

ir Apdraudos Agentūra E
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
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EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

» 1 I ki 'I1 'I1 ■> * *■ * » * »

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O.
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
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s šliubiniai žiedai,
\ vestuvėms dova-

nos ir kitokios rjr
\ >’ reikmenys. vyU 
, YĄ Ateikit pamatyti ir JvL 1 
A \ pasirinkti, pirm ne- 
\ gu eisit kitur.

Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu ::

O
T::

6704 Superior Avenue ❖
♦❖

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

iiiiiiiiiiiiiunuiiiiiiiim 
ĮGALIOJIMAI 
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

J
B

■

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio
*1 nnrn■ n n >i i m i mi n i rf
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—Kepsniai pagaminti automatiškame 
“oro nustatytame” gaso pečiuje bū
na skanesni, nes jie ištikro iškepa 
daug geriau.

—Smožyti valgiai turi geresnį skonį ir 
sveikesni kuomet iškepami žemu kar
ščiu viršutinėmi sliepsnomis.

—Daržovės palaiko sako skanų žalumą 
ir savo sveikus mineralus ir vitami
nus kuomet išvirti “bevandeniu bu
du” ant naujo tušintojo.

Pamatykit savo Gas Company arba parda
vėjus ir patirkit, taipgi, kaip jus galėsit tu- 
ryti sveiką maistą su pagalba moderniško 
Gasinio Pečiaus.

THEEASTOHIOGASCOMPANY
Klausykit per radio 
MYSTERY CHEF 

Kas Ketvirtadienį ir Penktadienį 
nuo 8:45 ryto

nDIRVA”

1.00
(už pusę metų)

f

Už naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant 
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertes 
knygų dovanų. Kalbinkit sa
vo draugus užsiprenumeruoti 

“Dirvą”.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.
M '

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininką.
4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

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

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
I?

e



A DIRVA 7

■■
■

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

i NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

YOUNGSTOWN
G. K. Žinios

M E T E L I A 1
PRIE DIDŽIŲJŲ LIETUVOS EŽERŲ

climino pėstininkų Pulko dvi
dešimties metų sukaktuvės.

METELIAI PRIEŠ 300 METŲ. 
STEBUKLAI ŠVEDKAPIUO- 

SE
Giaži Dzūkija! Ne veltui ji 

• taip vadinama. Kalnais, kal
neliais nusėta, žvilgančiais eže
ru perlais padabinta, žaliais 
pušynais apkaišyta — ji visa 
graži ir miela. Tačiau vargu 
ar yra kitas toks nuostabus, 
taip žaviai romantinis kampe
lis kaip Meteliai. Iš vienos pu
sės banguoja didžiausias nepri
klausomoje Lietuvoje Dusios 
ežeras, iš antros krištolu žiba 
didžiulis Metelių ežeras, o to
liau, pačiame horizonto pakraš
tyje, tyvuliuoja trečias krišto
linis baseinas — Obelijos eže
ras.

Tarp dviejų didžiųjų ežeru 
stovi mažas Metelių miestelis. 
Tarp medžių guotos baltuoja 
muro bažnyčia ir klebonija. 
Aplinkui niukso pilkos Dzūkų 
ūkininkų sodybos: medinės pir
kios, šiaudiniai stogai, Dzūkiš
ko “stiliaus” tvoros. Pirkių 
palangėse gėlynai: žaliuoja rū
tos, marguoja pinavijos, rožės, 
jazminai, našlaitės ir kitokių 
gėlių žiedai.

Prieš 300 metų didžiųjų eže
rų krantuose ošė amžinos gi
rios, kurių glūdumoje retai ka
da šmėkštelėdavo kokio gink
luoto žmogaus šešėlis, Tiktai 
viename ežero krante, ten kur 
dabar stovi Metelių miestelis, 
kiurksojo keletas menkų lūšne
lių. 1619 metais čia apsilankė 
didikas Povilas Sapieha, ap
žvalgė romantišką savo didžios 
veldenės kampelį ir nutarė įs
teigti čia Metelių parapiją. Ti
jūnui įsakė suskaičiuoti Padu- 
sio sodybų gyventojus — o jų 
čia butą astuonios šeimos su 
35 dūšiomis — ir visus pado
vanojo busimam klebonui. Ka
ralius Zigmantas III tą aktą 
patvirtino. Tačiau 
pastatyti neišgalėjo, 
metų praslinkus, 
bažnyčiai priklausė
turtas: pinučiais aptverta me
dinė klebonija, senas namelis 
su kamara, kepykla ir prieme
ne, su pora langų, durimis su 
geležinėm užkabom ir su me
diniais bėgunais. O paežerio 
gyventojai kasmet mokėdavo 
valdovams po 40 skatikų duo
klės, po 1 žąsį, 2 vištas, 20 
kiaušinių, 20 saujų linų ir 1 
statinę avižų. O kai juos ap
lankydavo tijūnas, dažnai vi
siems ikirsdavo beržinių rykš
čių kad butų stropesni, kad di-

I

bažnyčios
Ir šimtui 

Meteliuose
tik toks

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITJ 
(Lai t) 

1155 East 79th St.

desnes linų saujas duotų, 
biau žąsis nupenėtų. Taip 
veno dabartinių Meteliečių pro
tėviai.

O Metelių valdovai mėgo pa- 
sig.rti, pasididžiuoti savo dar
bais. rodei jau 1665 metais 
jie įrašė inventoriaus aktus, 
kad Meteliuose pastatyta baž
nyčia. Tiktai 1782 metais di
dikas Vyšniaveckis pastatydi
no medinę bažnytėlę. 1709-10 
m. Metelių apielinkėje siau
tė baisus maras, kuris išreti
no ir taip negausius paežerių 
gyventojus. Iš 1018 parapi- 
jonų beliko tik 213, bet ir tie 
slapstėsi po miškus, bijodami 
gryžti į maru apkrėstas sody
bas. Pirkiose klaksojo miru
sių lavonai, kurių niekas nc- 
dryso palaidoti, o aplink so- 
bas lakstė alkani vilkai....

Kitapus Dusios ežero yra 
graži medinė koplyčia — tai 
visoj Dzūkijoj garsus Kryžiai. 
Koplyčioj yra stebuklingas Šv. 
Panelės paveikslas. Seneliai 
pasakoja kad tą paveikslą lie
pęs nupiešti kunigaikštis Vyš
niaveckis 17C2 m., karo su šve
dais metu. Jo Įsakymu čia bu
vę pastatyti trys kryžiai ir 
ant vidurinio kryžiaus pąka- 
birtas tas paveikslas, čia Lie
tuvių ir Lenkų -kariuomenė kas 
rytą klausė pamaldų, čia įvy
kęs su švedais didelis mušis, 
kurio metu paveikslas dingęs 
be žinios. Ant kalnelio ‘prie 
kryžių buvo palaidota keli šim
tai žuvusių karių. Po dauge
lio metų vienas aklas šveaų ka
ro dalyvis atvyko prie kryžių, 
pasimeldė ir staiga praregėjo, 
o paskui pažino kautynių vietą 
ir surado žemėse užkastą ste
buklingą paveikslą.

Gandas apie Borunų Dievo 
Motinos paveikslą pasklido po 
apielinkę. Į Kryžių kalnelį 
pradėjo plaukti ligoniai ir in
validai. 1816 m. čia buvo pa
statyta koplyčia. Ir dabar kas 
met per Sekmines Kryžiuose 
Įvyksta didžiuliai atlaidai. Mi
nios žmonių suplaukia nuo Aly
taus, Seirijų, Kapčiamiesčio. 
Lazdijų, Simno ir Slavintų.

Dusios ežero 
skamba 
juokas, o vėliau, po pamaldų, 
dainos 
Kryžiai 
čiams Šiluva ir žemaičių Kal
varija, Aukštaičiams Daujenai, 
Rozalimas, Gruzdžių šv. Rokas.

EŽERŲ DIDUMAS
Garsus didieji Dzūkijos eže

rai. Dusios ežeras aplinkui tu
ri apie 23 klrr., o kai kuriose 
vietose gilumas siekia iki 35 
metrų. Gausu jame yra lyde
kų, mekšrų, ešerių, Jvnų, stin
tų, aukšlių ir kitokios žuvies. 
Pakrančių nendrynuose dažnai

rie-
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22Rugp.
iš Lietu-
Užsienių 
Spaudos

ATVYKO Iš LIETUVOS
NEW YORK. — 

laivu Laconia atvyko 
vos M. Avietėnaitė, 
Reikalų Ministerijos
Biuro viršininkas, kuri yra ir 
Pasaulinės Parodos Lietuvos 
Sekcijos Generalinis Komisa
ras. Taip pat kartu atvyko 
paviljono architektas Algirdas 
Šalkauskas. Abu atvyko tos 
parodos paruošiamus darbus 
atlikti ir išbus Amerikoje apie 
menesi. Patirta kad Lietuvoje 
paruošiamieji darbai New Yor
ko Parodai eina pilnu tempu ir 
jau gerokai Įpusėjo.

DEVYNIŲ MII I.JONŲ LITŲ 
PARAMA ŪKININKAMS

KAUNAS, Rugp. 23. — Šio
mis dienomis prasidėjo grudų 
supirkinėjimas Lietuvos vy
riausybės nustatytomis tvirto
mis kainomis. Valstybės iždo 
parama ūkininkams sieks devy
nis milijonus Htų.

LENKAI TARDĖ žIžMARĄ
VILNIUS, Rugp. 23 d. — 

Vilniaus Lietuvių sportininkų 
vadą Tautinėje Olimpijadoje, 
p. žižmarą, sugryžus jam iš 
Lietuvos, Lenkų policija tar
dė.

LIETUVOS BURMISTRAI 
PRIEŠ MIESTŲ BOM
BARDAVIMĄ

KAUNAS, Rugp. 23 d. — 
Lietuvos burmistrai (miestų 
galvos) prisidėjo, prie kitų sa
lų burmistrų protesto prieš 
atvirų miest ų bombardavimą 
karo laiku. Protestas paskel
btas spaudoje.

•i;

pakrantūje su- 
giesmės, ūžia kaltos,

ir muzika. Dzūkams 
tas pats kas žemai-

BELU C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

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

LITHUANIAN FUNĖR A L HOME
fiG21 EDNA AVENUE ENdicott 176?
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UžDARĖ LIKUSIAS 
MOKYKLAS

VILNIUS, Rugp. 26. — šio
mis dienomis uždaromos visos 
likusios Vilniaus krašte Lietu
vių Ityto Draugijos mokyklos.

EKONOMINIAI BALTIJOS 
KRAŠTŲ KURSAI

KLAIPĖDA, Rugp. 26. ,— 
čia prasidėjo ekonominiai 
tijos kraštų kursai.

Kal

NUKRITO LĖKTUVAS 
PALANGA. — Rugp.

nukrito į jurą vilkęs šaudymui 
taikinius kariškas lėktuvas. La- 

o

24 ci.

kūnas Karvelis išgelbėtas, 
kitas, Sruogys, prigėrė.

KIAURUS BERNAS. Navi
kų kaime, Vilkaviškio vai., bu
vo toks šiurpus atsitikimas. 
Pas ūkininką T. Brazį buvo ru
giapjūtės pabaigtuves. Po jų 
šio ūkininko tarnas Vikt. Za- 
bita, 24 m. amžiaus, kilęs iš 
Alytaus, girtas nuvykęs pas 
tame pat kaime gyvenančius 
senukus Pijų ir Oną Kairius 
iuos subadė peiliu, nors ne mir
timi. Kvočiamas, jis sakė pats 
nežinąs kodėl jis juos užpuolė.

DARBO ŠVENTĖ. Rugpjū
čio 13 ir 14 d. Kaune įvyko vi
sos Lietuvos Darbo Šventė. Iš 
visų šalies dalių suvažiavo ar
ti 31,000 darbininkų ir tarnau
tojų. Derbininkai šimtais su
važiavo iš paskirų Lietuvos 
.riestų. x

DURPYNAI - LIETU
VOS LOBYNAI

KAIMŲ DARBININKŲ 
PRIVALOMAS DRAUDIMAS

KAUNAS, Rugp. 23. — šio
mis dienomis Ministrų taryba, 
vystydama toliau darbininkų 
socialinės globos planą, nutarė 
ivesti kailio darbininkų priva
lomą draudimą nelaimingais 
atsitikimais iždo lėšomis. •

D.L.K. GEDIMINO PULKO 
SUKAKTUVĖS

KAUNAS, Rugp. 26. — 'Da
lyvaujant Valstybes Preziden
tui A. Smetonai. Krašto Ap
saugos Ministrui Gen. Rašti
kiui ir divizijų vadams, šiomis 
dienomis Ukmergėje buvo at
švęstas Pirmojo D. L. K. Ge-

I
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ne
savu

Lietuva dar toli gražu 
naudoja visas galimybes 
ekonominei bei kultūrinei ge
rovei kelti. Sakysim, Lietuva 
turi tikrai didelį lobyną dur
pynuose. Lietuvoje yra apie 
65,000 hektarų durpynų. Vi
suose tuose durpynuose esama 
apie du bilijonai tonų šlapių 
durpių. Durpės yra šlapia me- 
dega, buvusių miškų puvėsiai, 
dalinai susimaišę su 'žeme.

Kai kur yra durpių sluogs- 
niai iki 3—5 metrų storumo.

Durpes kasa iš žemės, suda- 
r

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorių

IR BALSAMUOI'O.IAS
. Av„ HEnderson 9292

6522 Superior A\e. %
O O

The Wilkelis Furniture Co.
R.k„d, Krautuvė 2;ij

M07-11 Superior Avė. AR|1UCKAS
X. A. VVILKELIS Vedėjas
‘ Savininkas . ,yy> y "///“//'//
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prieš saulę šildosi žalsvai gel
tonos lydekos, 15—25 metų se
rumo, 8—15 kilogramų svorio.

Ogi seliavos! 
seliavos garsios 
voje. Ir Kauno 
kelneris išdidžiai 
tiems klijentams: 
sios ežero seliavų!”

Metelių ežere žuvienos taip 
pat gausu. Be to, jis pagar
sėjo gulbėmis, kurios čia ne tik 
plaukioja, bet ir vaikus išperi. 
Jų pažiūrėti atvažiuoja svečiai 
net iš Kauno.

Obclijos ežeras garsus savo 
vėžiais. Niekur nerasi tokių 
stambių ir skanių vėžiu kaip 
Obelijoj. Seniau Obelijos vė
žiai patekdavo į Peterburgą m 
Maskvą, o dabar keliauja Į Pa
ryžių ir Berliną.

Sako kad pavadinimas “Me
teliai” kilęs iš metelės augalo, 
kuri kitur dar vadina pelynais, 
peletrunu, kartelėm ir kitaip. 
Šis aštriai kvepiąs ir labai kar
tus augalas čia labai gausiai 
auga, o žmonės juo naudojasi 
kaip vaistu. Kiekviena mote
rėle turi pastogėje ir maišely
je džiovintų metelių saują. Už- 
plikina jas* karštu vandeniu :r 
geria baisią kartybę stiklinė
mis. Nes mat metelės gelbsti 
nuo gumbo, išgąsčio, trūkio, 
katilų gėlos, vidurių skaudėji
mo ir daugelio kitokių ligų.

Daug senoviškos romanti
kos vra prie didžiųjų Lietuvos 
ežerų, 
gėje.

Dusios ežero 
visoje Lietu- 
restoranuose 

praneša rim- 
“Turime Du-

gražios Dzūkijos oadan-
K. Baliunas.

(Sekm.)

LIETUVIŲ DIENOS KETVIR
TAS PIKNIKAS.

Sekmadienį, Rugsėjo 4 d. 
Hubbard Country Club, prie 
Youngstown.

Kaip nuvažiuoti iš Clevelan
do: Route 422, imti 304 iš Gi- 
rard, važiuoti iki route 62 ir 
pasieksit vietą..

Bus šokiai, geras orkestras, 
kalbėtojai, dainų programas, 
vaikų ir suaugusių choras.

Pradžia 1 vai. po pietų, įžan
ga 25c.

Lietuvių Diena prasidės su 
iškilmėm šv. Pranciškaus baž
nyčioje 10:39 v. ryto.

Širdingai kviečia visus vie
tos, Clevelando ir apielinkių 
Lietuvius Į šį ketvirtą metinį 
Lietuvių apvaikščiojimą.

Youngstowno Liet. Klebonas 
ir Komisijos.

* * *

LIETUVIŲ GYVENIMAS
Čia tikras Lietuvių gyvento

jų skaitlius yra nežinomas, bot 
skaitliuojama apie tūkstantį 
asmenų. Visi senai apsigyve
nę ir turi savas nuosavybes. 
Iš jaunuomenės, yra gerai pa
sižymėjusių jaunuolių sporte 
ir lankančių aukštesnius mok
slus. Profesijonalų rodos ne
turim, bet yra vilties trumpo
je ateityje susilaukti ir jų.

Biznieriai yra du: J. P. Sa- 
bel, nejudamo turto agentas, 
ir Eddie Barton, krautuvnin- 
kas.

čia yra dvi didesnės Lietu
vių organizacijos (kuopos): o. 
L. A. ir LRKSA. BLA. kuo
pa yra gausinga nariais, dėl to 
kad joje geli priklausyti visi 
be tikėjimo ar pažiūrų skirtu
mo. LRKSA. kuopa yra ma
gesnė, nes čia tik vieni prakti
kuojanti katalikai priklauso.

Dirva yra plati veikimui 
musų • kultūriniuose darbuose, 
bet stoka inteligentų kurie in- 
teresuotųsi visuomenišku dar
bu.

Rodos, veiklesniu ir daug pa
sidarbavusiu SLA. kuopoje yra 
Martynas Subonis, o LRKSA. 
kuopoje šiais metais daug pri
sidėjo veikime nariai Stasys 
Markauskas ir Vincas Kastan- 
tiravičius.

Lietuviai daugiausia užsidir
ba pragyvenimą plieno dirbtu
vėse, kurios nepergerai dirba, 
šiuo tarpu rodosi darbų gerė
jimo ženklai.

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau $1 

galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi............ /........... 25c

AKIS Už AKI, DANTIS UŽ DANTJ — viename
akte juokai. Vaidina 3 vytai, 2 moterys. 29 p. 15c

AUKSO VERŠIS — Vieno 
dina 4 vyrai, I moteris.

DU BAILIU — Komedija 
kia 3 vyrai, 2 moterys.

veiksmo komedija. Vai-
35 pusi............................ 15c
viename veiksme. Vei-
36 pusi......................... 15c

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijoj Amerikie
čių Lietuvių priet kių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis i. 64 misi. _______________ _________________ 50

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų. 4 moterys, 57 pusi..................... 50c

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senov škas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi 50c

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

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 dirtterys; 76 pusi............................ 45c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.......  25c

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai.......................................................................... 10c

KOMEDIJA LĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko- 
rtiedijos: 1—Uošvė j namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3--Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.....................................   50c

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......  5c0

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi..................................... 35c

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksm s va zdelis 
dainomis ir šokiais. Vaid na 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi........................................................ 15<

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai 11 p. 10c 

KUNIGAS MAČOCHAS — Tragedija 4 aktuose.
vaid’na 17 vyrai, 3 motėrys; 35 pusi................... 30c

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi. . %..................... 25c

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 va kai. 30 p. 13ė 

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašalin ai. 35 pusi. 45« 

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama tr juose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 31 pusi, didumo..................... ttv........... .  i •...25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi......................... 25c

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20c

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi......................................... 10c

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi.............. 15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. SI pusi..........................  25c

NAS’rt’TĖ — dviejų keiksmų drama; vaidina 4
vyrai, 2 moterys. 30 pusi.......................................... 15c

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

ki- 
Pa- 
tin- 
Jos 
ar

ro storas plytas, išdžiovina 
raudoja daugiausia kurui.•

Durpės tinka pakratams ir 
laukų tręšimui. Iš durpių esą 
galima pagaminti net statybi
nę rnedegą ir kai kuriuos 
tus naudingus dalykus, 
prastai pagamintos durpės 
ka tiktai krosnims kūrenti, 
mažai tetinka fabrikams 
garvežiams.

Kad tiktų miestų namų cen- 
traliniam šildymui, pramonei 
ir geležinkeliams, durpes rei
kia suspausti Į mažas kietas 
plyteles, vadiramąs briketais. 
Geresni briketai pagaminami 
iš akmens anglies nuotrupų bei 
dulkių. Bet ir iš durpių išeina 
visai geri briketai. Tačiau bri
ketų gamybai reikia steigti 
gana brangiai kaštuojančius 
fabrikus.

Iki šiol durpių tikslesni iš
naudojimą trukdo ir pinigų, 
ir durpirinkystės žinovų tru
kumas. Pinigų greičiau susi
rastų jeigu butų žmonių ge
rai nusimanančių darbuose, 
kurie sudarytų aiškius durpių 
naudojimo planus ir 
juos įgyvendinti.

Pastarais laikais 
j miškų departamento
kystės inspekcija ėmėsi uoliau 

, tyrinėti durpių naudojimo ga
limumus. Tsb.

sugebėtų

Lietuvos 
durpinin-

LIETUVIŲ VIENYBĖ
Butų geistina kad čionaiti- 

niai Lietuviai: East Siete ir 
South Side dirbtų susitarę ir 
visi lygiai remtų savo paren
gimus, iš to butų didesnė nau- j 
da ir garbė šio miesto Lietu- , 
viams. Southsaidiečiai nelabai Į 
remia Eastsaidiečių parengi
mus. Kad laikytųsi obalsio: 
“Kur vienybė, ten galybė”, ta
da daugiau galėtume atsiekti 
gyvenimo verpete ir darbai 
neštų geresnes pasekmes.

LAIKRAŠČIAI
Dirva čia turi neblogą pasi- j 

sekimą tarp Lietuvių, ir iš pa- į 
sikalbėjimo aišku kad mėgsta i 
ją skaityti. Bendrai čia atei- Į 
na visokių pakraipų laikraščių. 
Tik keista kad tūli LRKSA. 
nariai skaito ir prenumeruoja 
socialistiškus laikraščius. Ka
talikai ir jų spauda turi žiūrė
ti kad geri katalikai nevirstų 
Maikiotėvo vaikais.

APSIVEDĖ. Panelė T. M. 
Baltrus apsivedė su A. Ė. Ship- 
ka, tapo surišti moterystės ry- 
šiu per kleboną Kun. Petreikį, 
Rugp. 27 d. Abu jaunavedžiai 
yra baigę universiteto -noksią. 
Laimingo jiem gyvenimo!

St. Gėle.

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

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys-
3 vaikai. 110 pusi.................................................... 50c

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusil 20c 

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi......................................... 50c

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi................. 60c

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi-
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p............... 10c

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi................. 20c

RUSIJOS CARAS — Monologas ............................. 10c
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Amer.ko-

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p...........  35c
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. 10c 
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p.............. 35c
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........  25c
_JĖGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy

tai ir trys moterys. 62 pusi.................................... 50c
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai:

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant...................................................................... 25c

SALOMĖJA, Hcrodienės Duktė — Drama viename >
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......  25c

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5
vyrai, 3 moterys. 33 pusi..................................... 25c

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė.......... 10c

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi...........  25c

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas,

Namu Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos.

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

SKATINDAMA ūkininkus 
i daugiau vartoti dirbtinas trą
šas, Lietuvos vyriausybė auta-1 
rė valstybės iždo lėšomis ap
mokėti trąšų vežiojimo išlai
das. Tuo budu trąšos pagimi- 
namos ir jų kaina visame kra
šte suvienodinama.

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—'Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai..................................... 50c

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragtdija 5
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p. 50c 

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksnų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi........................... 50c
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Už Clevelando Aukas 7 šautuvai DR. KUDIRKOS PA- 
M1NKLO ATIDEN
GIMAS SPALIŲ 2

SEA PROViDES NEW 1NDUSTRY FOR 
LITHUANIA

Už Clevelando . Lietuvių au- Į 
kas, kurios buvo surinktos ir j 
pasiųstos Lietuvos Ginklų Fon- į 
dui, masiniame susirinkime šį j 
pavasarį, Kovo 24 d., nupirkta 
Lietuvos kariuomenei septyni! 
šautuvai. Aukų buvo pasius
ta $156.37.

re-1 
tas 
Mi-

Šiomis dienomis Dirvos 
daktorius gavo liudymą už 
aukas iš Krašto Apsaugos 
nisterijos, Kariuomenės Tieki
mo Valdybos Ūkio Skyriaus, 
kuriame rašoma:

“Pranešu Tamstai, kad dė
ka Tamstos pastangomis su
rinktos per Clevelando, Ohio,

Lietuvių visuomenę aukos 
156.37 dolarių, Ginklų Fonde 
gautos ir Įrašytos Ūkio žur- 
nale ‘A’ str. 556.

“Tamstai už pasidarbavimą 
ir visiems aukojusiems Kraš
to Apsaugos Ministras širdin
gai dėkoja.

“CIeveland, Ohio, Lietuvių 
visuomenės vardu bus Įteikti 
7 šautuvai, {teikimo iškilmės 
paskirtos Rugpjūčio 13 d., 12 
vai.”

Tos iškilmės, tokiu budu, jau 
Įvyko. Clevelando gerų Lietu
vių aukomis Lietuvos kariuo
menei nupirkta septyni moder
niški šautuvai.

CLEVELANDO DARBININKAI GALI
PAGELBĖTI GEROVĘ PAKELTI

Tie kurie dabar Didžiajame 
Clevelande turi darbus gali pa
daryti šią apielinkę viena iš 
pasekmingiausių šalyje. Su- 
lyg J. E. North, Clevelando 
Plano generalio pirmininko, tie 
žmonės kurie dabar turi dar
bus gali savo darbus labiau už
sitikrinti ir suteikti darbą ki
tiems kooperuojant tame CIe
veland Plan judėjime.

Ponas North sako: “Darbi
ninkai Clevelande turi savo li
kimą kaip lygiai likimą ir kitų 
savo rankose. Nuo jų priklau
so apsisprendimas ar jie nori 
matyti Clevelandą didėjant ir 
turtmgėjant.

"Joks miestas negali eiti ge
ryn jeigu jo žmonės t nedirba. 
Algų pelnytojai gali prisidėti 
prie užsitikrinimo savo darbo 
ir parupinimo darbo kitiems 
kurie nori dirbti, gelbstint ir 
remiant biznius.”

Ponas North nurodo kad 
prekių pardavimas reiškia dar
bus — pardavimas reiškia vis
ką ! Kuomet pardavimas pa
kyla bizniai didėja; prirdavimai 
mažėja, bizniai apslugsta.

pardavimo, krautuvnin- 
jo darbininkai neturi ką 

Be pardavimų, nebūna 
gabenimo, traukiniai ir 
reikalingi prekėms ve- 
Be pardavimų, dirbtu-

“Be 
kas ir 
veikti, 
prekių 
trokai 
žioti. 
vės negali dirbti naujas pre
kes. Visais atvejais, bedarbė 
yra aiški ir kiekvieno darbinin
ko darbas nyksta.

“Algos yra strėnkaulis viso 
biznio”, aiškina p. North. “Be 
algų visas biznis susiparali- 
žiuoja. Laikraščiai, bankai, ap
draudos kompanijos ir viskas 
kitkas lieka be pagalbos kuo
met žmonės negali pirkti.

“Daktaras, advokatas, dirb
tuvės darbininkas, raštinės tar
nautojas, prekių vežiotojas ir 
šeimininkė priklauso nuo dar
bu ir algų savo pragyvenimui. 
Kadangi daugiau pardavimų 
reiškia daugiau darbų ir ka
dangi daugiau darbų reiškia 
daugiau algų, kiekvienas dar
bininkas turi savo galioje DA
BAR pagalba sau ir savo kai
mynams prisidėdamas prie pa
didinimo pardavimų Clevelan
de.

“Clevelandiečiai žino”, sako 
p. North, “kad daugiau parda
vimų pastatys į darbus daug 
daugiau krautuvių aptarnauto
jų. Daugiau pardavimų parei
kalaus daugiau prekių išve- 
žiotojų ir pristatytojų. Dau-

ANGLIES PARDAVĖJAS
Geras uždarbis norinčiam už
siimti anglies pardavimu. At- 
sišaukit 1990 Scranton road, 
tarp 12 ir 4 po pietų.

Linksmas Piknikas
M. S. 36-tos kuopos piknikas 

rengiamas naujos parapijos so- 
d? sekmadienį, Rugsėjo 11 d., 
pradžia 3 vai. po pietų. Ten 
bus kortavimas, kornų kepimas 
ir linksmas laiko praleidimas 
su dainomis ir šokiais. Gera 
muzika, skanus užkandžiai ir 
gėrimai. Visas pelnas eis pa
rapijos naudai. Antrašas pik
niko vietos: 18922 Neff Road. 

Visus kviečia Valdyba.

PIRMU POPIERŲ
REIKALE

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

giau pardavimų pašauks Į dar
bus dirbtuvėse daugiau žmo
nių gaminimui naujų prekių.

“Naujos prekės reikalauja 
žalios medegos — daugiau plie
no — daugiau vatos ■— dau
giau metalų — daugiau dažų. 
Tas reiškia darbus kitiems di
deliais skaičiais. Kuomet visi 
turės darbus tada visi galės 
geriau gyventi. Kuomet kas 
nors parduodama, iš to turi 
naudos daugybė žmonių. Cle
velando gyventojai stengiasi 
prisidėti prie to judėjimo pa- 
stumėjimo: jie perka ir kitus 
ragina pirkti. Clevelandiečiai 
atlieka savo dali prie to, nes 
jie žino kad pardavimai reiškia 
daugiau darbų.”

MIRIMAI
BARBORA OBERDANKAS
Rugp. 26 d. mirė Barbora 

Oberdankas, 42 metų, nuo 1624 
E. 36 St. Pašarvota buvo Wil- 
kelio laidotuvių namuose, pa
laidota Rugp. 29 d., Brooklyn 
Heights

Liko 
Feliksas

Paėjo 
atvažiavo 1913 m., Clevelande 
išgyveno 13 metų. Lietuvoje 
liko penkios seserys.

kapinėse.
vyras, Vincas, sunai: 
ir Alfredas.

iš Viekšnių, Amerikon

IŠMOKINANTI RA-

RIO PROGRAMAI
Fradedant Rugsėjo 7 d., va

karais tarp 7 iki 8 valandos, 
Įvedama nauja serija savaiti
nių pamokinančių radio pro
gramų iš stoties WHK, kuriuos 
asmeniškai vadovauja Lietu
viams žinomas Stanley Alt- 
schuler, tautinių programų di
rektorius toje stotyje.

Prie pamokinančių kalbų, ku
rias trumpai duos Įvairus šio 
miesto žymus žmonės, kiekvie
ną kartą nauji, bus gražus mu- 
zikalis programas, vadovaujant 
Louis Rich, taipgi bus Įvairių 
solistų.

šiame programe žada būti ir 
žymesnių Lietuvių kalbėtojų, 
apie ką patirsite vėliau.

• 4 UŽMUŠTA. Clevelando 
srityje automobilių nelaimėse 
šeštadienĮ-sekmadienį užmušta 
4 asmenys gryžtant iš vestu
vių.

• PRIE VIEŠŲ darbų Cle
velande šiomis dienomis ima
ma darbininkai po apie 200 kas 
dieną. Dar yra apie 18,000 
aplikantų laukiančių darbų.

* LAKŪNAS Douglas Cor- 
r.’gan atsilanko Clevelande šeš
tadieni, dalyvauti 1938 metų 
Amerikos oro lenktynėse. Jo 
priėmimui rengiama dideles iš
kilmės. Corrigan prieš mėne
si laiko perskrido Atlantiką sa
vo senu $900 vertės lėktuvu.

PIKNIKAS
NEUROS FARMOJ

RUGSĖJO-SEPT. 4 d.
Brunswick, Ohio

Įžanga tiktai 15c.
Bus vištų, ančių dovanų prie 

Įžangos tikieto. 
Pradžia 10 vai. ryto iki vėlai. 

Muzika, valgiai, gėrimai. 
Atvažiuokit su savo draugais, 

praleiskit čia visą dieną. 
Kviečia Neurų šeima.

IŠKILMĖ DARŽELYJE
Jau buvo pranešta kad Lie

tuvių Darželyje bus pastatytas 
Dr. Vinco Kudirkos paminklas, 
bet nebuvo nustatyta toms iš
kilmėms diena.

Dabar galutinai nustatyta 
visas iškilmių programas, ku
rio smulkmenos bus paskelbta 
toliau.

Dr. Vinco Kudirkos pamink
las bus atidengtas sekmadienį, 
Spalių 2 d., Lietuvių Daržely
je. Nuo Lietuvių salės į Dar
žui) su vainikais iškilmių daly
viai važiuos papuoštais auto
mobiliais.

Paminklo atidengimo ir pa
dovanojimo apeigą atliks Lie
tuvos kariuomenės Majoras S. 
Narušis, kuris tą paminklą at
veža, kaip dovaną nuo Lietu
vos Karininkų Ramovės.

ŠĮ paminklą Darželyje stato 
Dr. Vinco Kudirkos Draugija, 
gyvuojanti Clevelande arti 30 
metų.

Paminklas pastatomas pami
nėti Dr. Vinco Kudirkos 8) me
tų gimimo sukakčiai.

Iškilmėse dalyvaus miesto 
mayoras ir kiti žymus valdi
ninkai, kartu kitų Lietuviškų 
kolonijų veikėjai, Dr. Vinco 
Kudirkos giminės ir draugai.

Musų organizacijos prašo
mos prisiųsti iškilmėms savo 
dovaną — vainiką.

Vainikai pageidaujami nuo 
muziku organizacijos, daktarų 
draugijos, profesijonalių orga
nizacijų, chorų ir tt.

Viskas privalo būti prisiųsta 
arba pačiu atvežta į Clevela :- 
dą iki šeštadienio, Spalių 1 d.

Veikėjai ir svečiai iš kitų ko
lonijų norėdami iškilmėse da
lyvauti prašomi pranešti šiuo 
antrašu:
Dr.

Until Recently Residents of
Baltic Stale Ignored Fish off

Coast
The coast of Lithuania v is very 

short, only 55 njiles, būt off it the 
Baltic Sea svvarms vvith herrings 
and other fish. Lašt year, Lith
uanian 
mately 
pounds 
factory 
some of the catch on

Lašt year, 
fishermen caught approxi- 
three and a 
of fish. A 
at Klaipėda

half million 
new canning 
(Memel) put 
foreign mar-

radio apparatus, autos, typevvriters. 
tvpesetting machines and machin- 
ery.

“Lack of coal and metais has 
somevvhat retarded Lithuania’s in- 
dustrial grovvth. Industry, com- 
merce, and communications, togeth- 
er employ only one-tenth of the 
people. The manufacture of arti- 
cles from amber dug on the coast 
is one of the oldest of the coun- 
try’s inductries. Making artificial 
šilk is one of the nevvest.”

Vinco Kudirkos Paminklo 
Komisija

6820 Superior Avenue 
CIeveland. Ohio.

BANKETAS
Po iškilmių Darželyje, tą pa- 
vakarą Lietuvių salėje bus 

S. Narušio pagerbimui
tį
M j r. 
banketas.

Norintieji dalyvauti banke
te kitų kolonijų svečiai prašo
mi pranešti komisijai viršmi- 
nėtu antrašu.

Kurie negalėtų Į iškilmes pri
būti, prašomi pridėti savo au
ką ir prisiųsti baigimui Darže
lio Įrengimo skolų mokėjimui.

Dr. Vinco Kudirkos Paminklo 
Komisija:

K. S. Karpius, 
A. M. Praškevičius, 
Izidorius Šamas, 
Jonas Petrauskas.

Kvietimas Draugijoms
Clevelando Lietuvių Draugi

jos formaliai kviečiamos daly
vauti Dr. Vinco Kudirkos pa
minklo atidengimo iškilmėse 
Lietuvių Darželyje sekmadienį, 
Spalių 2.

Kurios draugijos padarys 
nutarimus kad jų draugija bu
tų atstovaujama iškilmėse, tie 
išrinkti asmenys prašomi pri
duoti komisijai savo draugijos 
vardus ir savo vardus. Jiems 
bus paskirta svečių "Vietos Dar
želyje.

Komisija.

(Tėmykit kitus Dirvos nu
merius, kuriuose bus plačiau 
pranešta apie iškilmes.)

To Be Continued
'.The articles written by Mrs. An

na Karpius concerning her trip to 
and in Lithuania are only tempor- 
arily discontinued. Due to the faet į 
that Mrs. Karpius could not set- 
tle in any one locality long enough 
to vvrite about her experienee, vve 
vvill have to wait until vve receive 
future correspondence. We hope 
that the articles heretofore vvritten 
vvere found enjoyable, and that you 
vvill find the forthcoming the šame.

VISIT BEAUTIFUL 
LITHUANIA

kets. To keep pace vvith the grovv- 
ing canning industry, the givern- 
ment has ordered a nevv motorized 
fishing fleet.

“Until recently, Lithuania ignored 
its firheries, 
exclusively on 
'bulletin from 
the National 
“Three out of 
ians
grav houses o n. isolated farms 
in forest-encircled communities.

concentrating almost 
agriculture,” says a 
the headquarters of 
Geographic Society. 
every four Lithuan-

are farmers living in silver- 
or

Eikš Roarn Forests
“About half the Baltic Statė 

a patchvvork of fields of varied 
’hades of green where rve, wheat. 
bdrley, pats, and poiatoes thrive. 
Flax is an important crop, the 

/country ranking among the fore- 
most of the vvorld’s producers of 
the fibre.

“One-fifth of the totai surface 
of the spite is occupied by pastures 
and grain cultivation is gradually 
giving vvay to the more lucuęrative 
cattle breeding, dairying, and poul- 
try farming. Much of the butter, 
bacon, and eggs on English break
fast tables comes from Lithuania. 
Its eggs are shipped as far as 
North Africa. vvhile its butter even 
reaches the ice boxes 
Statės.

“Another fifth of 
bristles vvitji forests
and bireli. Portions of them vvere 
ruthlessly eut over by Germans 
during the World War, būt are 
being restored by a reforestation 
program. ExpOrts of forest pro- 
duets to Great Britain and other 
countries form an important source 
of revenue. Herds of state-pro- 
teeted eik range the woodlands.t

Amber Dug on Coast
“Lithuania looks not only to thez 

sea for fish. 
lakęs teem 
large part 
ed by the 
tributaries.
rapids upstream, 
Nemunas is easily navigable. 
eveY, timber rafts manage to be 
floated dovvn the upper part of 
the river to the port of Klaipėda 
(Memel) near its mouth.

“The 
172,000 
ucts in 
phide,
pork, and calfskins. 
merican business men sold $510,750 
vvorth of their goods to Lithuania. 
Lithuanians smoke American tobac- 
co, eat American praneš and raisins, 
and ūse American coal tar dyes. 
They import heavily of American

i s

in the United

the country 
of pine, fir.

There is a small country on the 
Baltic Sea. In the Travel Bureaus 
abroad fevv pretentious posters and 
pamphlets vvill be found, būt every 
foreigner vvho has once visited this 
country vvill not regret his journey 
and vvill gladly repeat the visit. 
Thic beautiful country is Lithuania.

The country is full of memorials 
and tales cf its great past. Entire 
Lithuania is a museum and is a 
country of delight and beauty. The 
different provincial vievvs have a 
beauty and style all their ovvn 
and special customs, and culture 
peculiar to the country give a for
eigner much vvorth seeing.

Hills extend over the vv'nole coun
try; one finds here the ancient 
earth built fortresses, castles, vvit- 
nesses of severe fights vvith ancient 
onemies; the magnifieant hills of 
Žemaitija are the main places of 
the legendary vvitehes. This is the 
country of Vytautas the Great, 'the 
home of the famous Lithuanian 
Atlantic flyers Darius and Girėnas.

The Lithuanian territory is tro- 
versed by many rivers and covered 
bu innumerable lakęs of great beau
ty. Every part of this country 
has its ovvn characteristic charm. 
Dzūkija is the land of the spruce 
forests, sandhills and crystal-clear 
lakęs, Suvalkija, Aukštaitija has 
numerous mineral springs, Žemai
tija an important Seaside Resort 
Palanga, Amber Coast and surround- 
ing of rare provincial beauties. The 
Memel Territory has beautiful Sea
side Resorts and the famous sand 
dunes (Lithuania Saįara); legen 
dary Eikš are štili to be seen 
and there are local fisher folk 
manners and customs of their

Lithuania is vvorth seeing
every visitor vvill be enthralled by 
it beauties and vvill be unable to 
vvithhold praise of its charm and 
mystery. Lithuania is also knovvn 
as the Land of Amber and Crosses.

The visitor vvill alvvays find the 
hospitality and cordiality in Lith
uania, unparalleled.

The pampered foreign tourist vvill 
not find here the modern equip- 
ment of vvestern Health Resorts. 
vvhere unscrupolous specialists en- 
deavor to dravv as much money as 
possible out 
hovvever find 
ped lodging, 
food and all 
prices.
vvhich are offered to foreigners in 
pleasant Lithuania.

Comfortable, quick and cheap are 
the means of communication by 
vvater, air and road facilitate the 
visit and acųuaintance of this leg
endary country.

here, 
vvith 
own.
and

Many rivers and 2000 
vvith pike and bass. A 
of the country is drain- 
River Nemunas and its 

Because of shoals and 
only the lovver

How-

United Statės imported $1,- 
worth of Lithuanian prod- 

1937, chiefly unbleached sul- 
vvood pulp, butter, hams, 

Meanwhile A-

of visitors. He vvill 
here hygenically equip- 
nourishing and tasty 

at extremely moderate 
These are the specialties

THE BEAUTIFUL BATHING 
RESORT PALANGA

Palanga, surrounded by an aro- 
matic spruce forest, with its beach 
bordered by the Birute Hill vvhich 
has been known since heathen days 
of old, and the legendary Naglis 

is one of the finest seaside
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becomes in- 
and full of 
alvvays har-
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i balhing places. Fresh vvesterly air ' 
| eurrents provide continuous healthy ' 
i air.

The seavvater contains jodine and 
mineral salts and acts enlivingly 
and furthers health on every organ- 
ism.

Palanga is knovvn as a Summer 
Health Resort not only in Lith
uania būt also abroad; numerous 
foreign visitors spend every sum
mer there. Pines protect the dunes 
from vvinds and enable sun bathing 
to be enjoyed under conditions vvhich 
can be envied even by the best 
foreign Health resorts. 
evervone revives, and 
ternally vvarm, joyful, 
life. Pa'anga Beach is
boring a very large crovvd and in 
the evening crovvds of visitors prom- 
enade talking on the seabridge ad- 
miring the moonlit sea.

The Ileait'n resort Administration 
of Palanga improves and embel- 
lishes every year the Resort grounds 
so that today Palanga in its ex- 
ternal appearance is similar to oth
er international Seaside Bathing 
Places.

There are comfortable vilias the 
equ:pment of vvhich being perfect- 
ed to give even more comfort and 
recreation to visitors. This year, 
“Pienocentras” has opened a res- 
taurant, vvith very moderate prices 
vvhich vvill considerably reduce visi
tors expenses, as rooms vvith įull 
board cost from 20 to 200 Lit lor 
the season.

The “Pienocentras” restaurants 
are knovvn throughout Lithuania, 
supply healthy and fresh food, and 
are much favored by the public and 
largely visited. The “Maistas” Ltd. 
also maintans a branch and is anx- 
ious to serve visitors in Palanga in 
the šame manner as in other Lith
uanian tovv^is. A bathing 
being built. It is further 
plated to e.ect a nevv Sea 
r&nt. This year symphony
are to be performed vvith local and 
foreign noldists.

There is a suitable bus connec- 
tion betvveen Palanga and Klaipėda, 
Kretinga, Kaunas and šventoji.

(To be Continued)
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LITHUANIAN COWBOY
Mr. Mike Švabunas — Shvvab- 

Shvvoboni, residing in CIeveland is 
a former covvboy from Tulsa, Okla- 
homa. This gentleman isn’t one 
of these drug-store covvboys either. 
You should see him us the lariat. 
Mr. švabunas is anticipating to 
visit his folks back home before 
cold vveather sets in — maybe never 
to return to these civilised parts.

YOUNGSTOVVN

VISITS CLEVELAND
Charming Ann 

diana, Pa., just 
week vacation in 
here she visited 
P. W. Urbans’. 
Glebovich family
blocks avvay from Jimmy Stevvart. 
the movie actor, vvhom they knovv 
personally.

Elsie and Antoinette Urban, sis- 
ters of Mr. P. W. Urban, took the 
young Pennsylvanian up to the 
observation tovver of the Terminai 
Tovver, vvhich Ann gaped and stood 
in bevvilderment at. After visiting 
the Cultural Garden, Library and 
Art Museums, Miss Glebovich said, 
“These things wouldn’t tempt me 
avvay from Indiana, and it peace 
and quiet.” This small tovvn of 
Indiana has only a population of 
10,000 innabitants.

Alex Glebovich, brother of Ann, 
visited CIeveland a vveek preceed- 
ing his sister’s stay vvith his mother. 
A)ex is a very congenial and inter- 
esting fellovv, despite the 
he vvas seriously injured 
mine accident some time 
has been an invalid ever
time of the accident, going to Pitts
burgh, Pa., regularly for medical 
treatments.

Alex is an amateur magician, and 
he sure can do zextraordinary trieks 
vvith cards, etc. Imagine, a Lith
uanian Amateur Magician! Būt 
the greatest thing. about this un- 
usual person is his philosophy of 
life — he’s alvvays happy! Happy, V-- 
even tho he vvill be an invalid all 
his life.

faet that 
in a coal 
ago.. He 
since the

FOURTII ANNUAL LITHUANIAN 
DAY PICNIC

St. Francis Church, 923 Shehy 
St., Youngstovvn, O. is holding it’s 
annual pienie on its annual date. j 
The annual date is I.abor Day vveek- 
end, or to be specific, Sunday, Sept. 1 
4th, from 10:00 a.m. on. This gala 
affair is being held at Hubbard 
Country Club, Hubbard-Girard Rd., 
one-half mile vvest of Hubbard, O. 
Stop 32. At Junction Routes 304 Į 
and 62.

As usual many many prizes are 
to be avvarded, vvith residents of | 
CIeveland, Akrori, Alliance, Pitts
burgh and other Lithuanian :iear- 
by communities participating in the 
activities This is a very vvorthy 
cause, as the proceeds of this :'un- 
for-all pienie vvill go tovvards a 
nevv Parish Hali. Let’s give St. 
Francis Parish’s pastor, Father Pat- 
rick, formerly of CIeveland, a great 
big helping hand by attending this 
BIG ANNUAL PICNIC.

Ar jūsų kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik
raščiu Dirva.

RIGHT THIS WAY, 
FOLKS...

Line forms to the left, plenty of 
good seats, būt going fast, step 
right up and get yours. Yessiree 
it’s the event of the season . . . 
The Lithuanian Hali Societies’, ąala 
blovvout.

The date is Saturday, Oct. 29th 
— the event comprises a gigantic 
floor thovv, vvith magicians, dancers, 
singers, etc. on the bill. Follovv- 
ing this vvill be dancing and party- 
ing. In addition to the entertain- 
ment are the 38 prizes to be given 
raging from $500.00 dovvn to $5.00.

If you’re in the mood for real, 
honest-to-goodness entertainment — 
and if you’re feeling just a bit 
lucky, purchase your ticket novv, 
from any of the board of director 
memb'ers -— only one dollar. It’s 
really not a lot of money vvhen you 
think of the costly entertainment 
bookcd, plūs the chance you have 
of gaining anyvvhere from 5 to 500 
times the initial amount back.

Anyone in doubt as to a dollar’s 
vvorth of value, just ask any of 
the folk vvho attended lašt year. It 
can’t be beat or duplicated.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savy.

Guest of the President
Our local sports leader and di- 

rector, Geo. C. Venslovas may have 
just made a lašt moment's decision 
to go to Lithuania, būt he certain- 
ly did make the utmost of his 
stay there. As the picture belovv 
clearly illustrates, Mr. Venslovas is 
standing directly behind the Presi
dent of Lithuania, Antanas Sme
tona, vvhere he was guest of honor 
vvith the other sportsmen at the 
president’s farm.
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