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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUV. VALSTIJOS įve
dė griežtą sargybą kariš
kų reikmenų dirbtuvėse vi
soje šalyje, kad špiegai ne
pridarytų kokių negeistinų 
nuostolių ir sabotažo.

BEDARBIŲ skaičius vi
soje šalyje bendrai imant, 
per Liepos mėnesį padau
gėjo 3.5 nuoš. Bedarbių 
nustatyta Liepos mėnesį 
9,860,000.

South Barre, Mass. — 
Kilo streikas vilnonėje au
dinėje, kur tarp streikerių 
ir streiklaužių atsibuna ir 
muštynių.

Sandusky, O. — Barr gu
rno dirbtuvėje darbininkai 
streikuoja jau trečias mė
nuo, nori algų pakėlimo. 
Streikuoja apie 250 darbi
ninkų.

. VOKIETIJOJ darbinin- 
kai, kurie dirba 60 valandų 
į savaitę, pradeda zurzėti 
prieš Hitlerį ir nevartoja 
“Heil” jo sveikinimui. Iš 
Anglijos buvo duodama ra
dio programas trumpomis 
bangomis, raginantis Vo
kietijos darbininkus susi
prasti ir apsižiūrėti kad jų 
vyriausybė stumia Vokieti
ją į naują karą.

Amerikos Darbo Santi- 
kių Taryba išdavė sprendi
mą kad Chicagos kompani
ja Stewart Die Casting 
Corp. priimtų atgal į dar
bą 165 darbininkus ir už
mokėtų jiems už visą laiką 
nuo jų paleidimo. Kompa
nija juos išmetė- iš darbo 
už dalyvavimą sėdėjimo de
monstracijoje.

TOLEDO, O. — Toledo 
Industrinė Taikos Taryba, 
sudaryta po 1935 metų di
delio streiko ir riaušių, iki 
šiol sutaikė jau 140 šiame 
mieste kilusių darbininkų 
nesusipratimų su darbda
viais. Taigi tokios tarybos 
gali būti pasekmingos ir 
kitur.

VOKIETIJOS IR ITA
LIJOS suorganizuotas au
ti- kominternas (prieš- ko
munistinis frontas), į kurį 
inėjo Vokietija, Ispanija, 
Italija ir Japonija, Vokie
tijos susiartinimu su Rusi
ja suardomas. Japonija iš 
jo išstojo, ir Ispanija pasa
kė kad ji pasilieka sau pil
ną laisvę spręsti savo už
sienio politikos klausimus 
viena.

LENKIJA UŽPULTA
į*. « w v- V. •ė

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

VISO PASAULIO LIETUVIAI ir Lietuva privalo išnaudoti progą: daryti spaudimą į Lenkiją ir didžiąsias valstybes, diplomati
niais keliais, kad Lietuvai butų grąžinta jos išplėšta širdis — istorinė sostinė Vilnius — ir visas Lenkų pagrobtas Lietuvos trečda
lis. Lietuvių tauta užjaučia Lenkijai jos sunkioje, tragiškoje valandoje, bet privalo priminti Lenkijai kad ji žinotų jog ir kitoms 
tautoms skauda kada jas kas užpuola. — Lai ji laimi savo karą už savo gyvybę, už savo uostą — to jai linki Lietuviai, bet lai šioje 
savo kritingoje valandoje prisimena kai 18 mėnesių atgal ji visu žiaurumu grasino tokiu pat užpuolimu Lietuvai kaip ji dabar yra 
užpulta. Tada aimanavo, Rūpinosi Lietuvis kas nutiks su jo tėvyne, kurią jos amžinas priešas — didesnė valstybė — pasikėsino pra
ryti. Lenkija šiądien žino kas yra karas, ką reiškia prasmingo kaimyno užpuolimas mažesnio — Lai nuo dabar Lenkai būna teisingi 
— lai pasimokina kaip yra skaudu mažesniam pamatyti prieš save savo priešą visame žiaurume, užsimojusį smogti — Lai atsižvelgia 
į žmoniškumą ir teisingumą — lai parodo noro ateityje su savo kaimynais sugyventi draugiškai ir santikiauti padoriai.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

&---------------------------------------------------------------

SMULKIOS ŽINIOS

LENKIJA IR VOKIETIJA UŽTIKRINO GERBSIAN
TI LIETUVOS NEUTRALUMĄ

KAUNAS, Rūgs. L — Lenkija oficialiai patikrino 
gerbsianti Lietuvos neutralumą. Prieš keletą/dienų Vo
kietija irgi užtikrino gerbsianti Lietuvos neutralumą. 
Oficialiuose sluogsniuose pareiškiama kad yra pamato 
tikėtis išlikti nuošaliai konflikto.

Ministras Pirmininkas Černius pareiškė spaudai 
kad šiuo metu Lietuvai negręsia tiesioginis pavojus, ta
čiau Lietuvos ginkluotos pajiegos gins Lietuvos 
piją nuo kiekvieno pasikėsinimo.

Lietuva pašaukė dalimis atsarginius karius 
pratimams.

Lietuvoje ramu ir kraštas pasiryžęs ginti 
klausomybę, jeigu kas į ją kėsinsis.

.Y.

terito-

nepri

EUROPOS KARO EIGA

KROATAI pagaliau lai
mėjo sau teises Jugoslavi
jos valdžioie. Iki šiol per 
20 metų viską valdė 
Serbai. Kroatų yra 
5 milijonai.

BELGIJOJE, laike 
kūnijos Augs. 1 d. išgriau
ta du tiltai, vienas jų gele
žinkelio, ir nelaimėje žuvo 
10 žmonių.

vieni 
apie

LONDONAS, Rugs. 5. — Britai pradėjo smarkią 
propagandą per radio į Vokietiją, ir iš oro mėto milijo
nus atsišaukimų i Vokietijos miestus, raginant Vokie
čius atsikratyti Hitlerio, ir tuoj karas bus sulaikytas.

Britų karo lėktuvai užatakavo Vokietijos karo lai
vyno stotį prie Kiel kanalo, apgadino porą karo laivų.

Britų karo laivas nuskandino Pietų Atlantike Vo
kišką laivą vežusį grudus į Vokietiją.

PARYŽIUS, Rugs. 5. — Prancūzijos kariuomenė ir 
orlaiviai pradėjo puolimą Vokietijos tvirtovių iš abiejų 
galų Siegfried linijos, sumažinimui Vokiečių spaudimo 
Lenkų rytiniame fronte. Prancūzija turi 8,000,000 vy
rų karo tarnyboje.

ROMA, Rugs. 5. -- Italija nerodo jokio noro kištis 
į karą gelbėt Hitleriui. Italijos pasažieriniai laivai at
lieka savo reguliares keliones tarp Amerikos.

BERLINAS, Rugs. 5. — Hitleris atvyko į mūšio 
frontą, tapo kariuomenes entuziastiškai sutiktas.

VARŠAVA, Rugs. 5. — Vokietijos karo lėktuvai 
desėtkais puldinėja Lenkijos miestus. Varšava bom
barduojama nuolatos. Daug nuostolių, užmušama po 
keliolika ir kelis desėtkus žmonių.
.. LONDONAS, Rugs. 3. — Britanija ir Prancūzija, 
negavusios Hitlerio tinkamo atsakymo į pareikalavimą 
apleisti užpultos Lenkijos teritorijas, paskelbė Vokieti
jai karą. Britų karo laivynas pradėjo blokuoti Balti
jos juras, sulaikymui Vokiečių jurų judėjimo.

Prancūzija pradėjo karo veiksmus prieš Vokiečius 
Vakarų fronte, Reino srityje.

LONDONAS, Rugs. 4. — Vokiečiai iš pirmos dienos 
po karo paskelbimo smogė Britams: Vokiečių submari- 
nas užpuolė Britų pasažierinį laivą, Athenia. kuris iš 
Glasgowo plaukė į Montreaį Kanadą, su 1400 kaleivių. 
ir nuskandino. Ant to laivo gryžo į Ameriką ir apie 250 
Sliv. Valstijų piliečių. Keleivių likimas nežinomas.

Kitos žinios sako kad Britai sugavo juroje iš Ame
rikos gryžtantį Vokiečių smarkų pasažierinį laivą ir 
paėmė kaip karo grobį.

Paskutiniai pranešimai sako kad iš tų keleivių žu
vo apie 100, kiti visi išgelbėti. Vokiečiai skleidžia gan
dus buk ta laivą susprogdinę patys Anglai, įtraukimui 
Amerikos į karą prieš Vokietiją.

Washington, D. C., Rugs. 3. — Prez. Roosevelt sa
kė savo radio kalba į Ameriką ir pasaulį. Rooseveltas 
pažadėjo išlaikyti Ameriką nuo įvėlimo į karą. Paža
dėjo, iki tas bus jo galėję, vengti karo, ir dės pastangas 
kad Amerikoje taika nebūtų suardyta.

(Daugiau ant 5-to pusi.)
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LATVIJA pranešė padi
dinanti savo vandenų ne
utralumo ruožtą iki 4 my
lių nuo krašto, į kurį ka
riaujančių šalių laivai ne
turi teisės ineiti.

Be abejo to laikysis ir 
Lietuva bei Estija.

EDEN ir Churchill, bu
vę Britų valdžios nariais, 
bet nepritarę Chamberlai- 
no politikai, dėl jo taiky
mosi su Hitleriu pernai, 
dabar vėl pakviesti į kabi
netą, karui kilus.

AMERIKOS visų laik
raščių tema buvo, kuomet 
Europoje iškilo karas, kad 
Amerikos valdžia stengtų
si išsilaikyti nejvėlus šalies 
į karą.

MAŽOS valstybės Vokie- 
kiejos kaimynystėje viena 
po kitos paskelbė save ne- 
uitrališkomiS Lenkų-Vokie- 
čių konflikte.

Belgija, kuri buvo viena 
iš didžiausių karo mūšių 
laukų kuomet 1914 metais 
kilo karas, paskelbė 
teresuotbms šalims 
neutralumą. f

JAPONIJA davė 
vyriausybei užtiki* i n i m ą 
jog laikysis neutrališkai 
Britų kare su Vokietija.

Japonija visu smarkumu 
siunčia savo kariuomenes 
ir karo reikmenis į Manču- 
kuo pasienį greta Rusijos, 
tikėdama kad Sovietai, pa- 
siliuosavę nuo Vokiečių 
pavojaus Europoje gali 
imtis žygių prieš Japonus 
rytuose.

BALKANŲ šalys, Bul
garija, Jugoslavija, Ruma- 
nija ir Vengrija sutartinai 
daro neutralumo bloką ir 
tuo tikslu tariasi su Italija.

ISPANIJOS valdžios va
das Gen. Franco per radio 
šaukėsi į pasaulį raginda
mas kariaujančias valsty
bes palaikyti karą savo ri
bose ir nebandyti įvelti ki
tų šalių. Ispanija visai ne
nori kištis į kitų reikalus 
ir nemano gelbėt Hitleriui, 
nors iis pagelbėjo laimėti 
Gen. Francui.

LONDONE ž v ė rinčiuje 
jau pereitą savaitę buvo iš
žudyta gyvatės ir pavojin
gi kirminai, kad karo lai
ku, jeigu jie ištruktų iš sa
vo vietų, nepridarytų di
delio blogo.

DANZIGO ir KARIDORIAUS padėtis, kur Vokiečiai pradėjo 
karą prieš Lenkiją. Palyginkit didumą nuo Lietuvos atplėšto 
Klaipėdos krašto ir Danzigo bei karidoriaus, ko Vokiečiai rei
kalauja iš Lenkų. Danzigas jau prijungtas prie Vokietijos. — 
Gandai dėl derybų pavesti Lenkijai Lietuvą yra nepagrysti, nes 
jeigu taip butų norėta padaryti, nebūtų Lenkai dėję visas savo 
jiegas už Danzigą kariauti ir Anglai bei Prancūzai nebūtų Vo
kietijai karo skelbę.

suin-
savo

Britų

TAUTŲ SĄJUNGA vi
sai matyt nustojo reikš
mės, nors buvo tikėta kad 
ji diktuos pasaulio taikai. 
Iš Danzigo kivirčių ji vi
sai pasitraukė. Dabar dar 
Lyga turės savo posėdį 11 
d. Rugsėjo. Svarstys ko
kią rolę turi lošti šiame ka
re.

SUV. VALSTIJOSE ga
minama daugiau įvairių 
žvėrelių kailiukų negu ki
tose šalyse, nors mažai jau 
liko vietų kur tie žvėreliai 
gali veistis.

AMERIKOS valdžia iš
dirbo planus sulyg kurių 
visos šalies moterys ir net 
vaikai galėtų užimti dar
bus palaikymui šalies in
dustrijų veikmėje, jeigu ši 
šalis turėtų eiti į karą.

IIOOVER, buvęs prezi
dentas, ragina šalį remti 
Prez. Roosevelto pastangas 
apsaugoti Ameriką nuo į- 
vėlimo į Europos karą.

PATVIRTINO SU
TARTI

sei-
pa-

Maskva. — Sovietų 
mo atstovai, suvažiavę 
tvirtinti Stalino sutartį su 
Hitleriu, patvirtinimą atli
ko į 20 minutų, vienbalsiai, 
kaip tik gavo įsakymą pa
kelti rankas.

Raudonoji armija nutar
ta padidinti.

Sovietų karo misija tuoj 
išvažiavo į Berliną.

NABAGAI. Kauniečiai gry- 
žę iš Klaipėdos tvirtina kad 
Klaipėdos valgyklose po pietų 
kaip desertas (užsigardavimas) 
paduodama riekutė duonos su 
sviestu.... Praėjo jiems ge
ri laikai, pasibaigė skanus Lie
tuviški valgiai kurių turėjo iki 
soties. .. .

LIETUVIŠKAS
Leliūnais (Utenos 
jant sunkvežimiu

ir
1

JAPONŲ lėktuvas su as
tuoniais žmonėmis atskri
do į Ameriką, 
liekama vieno 
finansuojama, 
sustojimais.

ITALIJOJ uždrausta 
vą parduoti bent kam 
vačiai. Visa turi būti 
koma aprūpinimui kariuo
menės.

Kelionė at- 
laikraščio 

Skrido su

ka- 
pri- 
lai-

Cirkas ties 
ap.) važiuo- 
Rugp. 18 d. 

iš Zarasų i Kauną, apvirto
nusirito į griovį. Užmušta 
ir sužeista 12 cirko artistų.

Iš LIETUVOS pradėta slap
tai vilioti miestų darbininkus 
vykti Į Vokietiją dirbti. Vi
liojami net kariuomenėje ne
tarnavę jauni vyrukai. Iš Šan
čių keli tokie jau slapta yra iš
vykę. Prieš kiek laiko pana
šiai buvo agituojami vykti Į 
Vokiečių pusę lauko darbinin
kai, kurie tačiau buvo apvil
ti ir gryžo.

KLAIPĖDOS uoste paskuti
niu laiku laivų judėjimas pa
gyvėjo, tačiau visi be išimties 
laivai atplaukia tik su prekė
mis Lietuvai. Daug atvežta 
cemento, anglies, superfosfato 
ir kitų prekių. Reiškia, Klai
pėda visai apmirtų jeigu Lie
tuvos biznis per tą uostų butų 
nutrauktas.

♦
TARP Lietuvos ir Vokieti

jos eina artimas parubežio su
sisiekimas, abiejų pusių pilie
čiai gali pereiti į vieną ir kitą 
pusę paprastais reikalais. Bet 
Vokietijos pusės gyventojams 
einant Į Lietuvos pusę dabar 
duoda neštis Į Lietuvą vos tik 
tris markes. Pirmiau leisdavo 
turėti iki 10 markių.

LIETUVOJ vis daugiau ple
čiamas vidaus turizmas. Dau
giausia lankomos istorinės pi
liakalnių ir gražiosios gamtos 
vietovės. Mėgiamiausios turi
stų vietos yra Dubingiai ir 
Kernavė. Ateinančiais metais 
Kernavė ruošiasi švęsti 900 
metų Įsikūrimo sukaktį. Ji 
buvo ankstyvų Lietuvos kuni
gaikščių pilis.

•
ŽEMĖS ŪKIO ir pramonės 

mašinų pirkimas Lietuvoje šy- 
męt padvigubėjo. Iki šiol šių 
mašinų jau parduota daugiau 
kaip už 5 milijonus litų, o per
nai tik už pustrečio milijono 
litų. Kai kurios žemes ūkio 
mašinos jau gaminamos ir Lie
tuvoje.

•
LIETUVOJE rupinasi pieno 

pasterizavimu miestuose kur 
turi pent 5,000 gyventojų. Tas 
reikalinga sveikatos delei. Be 
to bus tvarkoma vidaus rin
kai ir eksportui skiriamo pie
no bei jo produktų sanitarinė 
ir ūkinė gamybos bei prekybos 
priežiūra.

o

PRIE KALVARIJOS, Suval
kijoje, Rugpjūčio mėn. vidury
je perėjus didelė audra su lie
tum užnešė žemėmis nuo aplin
kinių kalvų visą nedidoką. eže
rą, buvusį apie 1 km. nuo mie
sto. Ežero vieta visiškai už
pilta ir sulyginta su žeme.

•
ANGLIJOS ekonomistai pa

siryžę Rugsėjo mėnesio pabai
goje aplankyti Pabalti jos val
stybes. Delegacija susidės iš 
10 asmenų, daugiausia specia
listų. Lankysis susipažinti su 
Pabaltijo valstybių rinka ir 
sudaryti glaudesnius, ekonomi
nius ryšius.

•

VOLDEMARAS sugryžo į 
Lietuvą, Kybartus, kur yra jo 
tėviškė, savo reikalų sutvarky
ti. Jis. čia ir apsigyvens, nes 
valdžia leido jam į Lietuvą par
važiuoti. Jis buvo Lietuvos 
ministras pirmininkas kuomet 
tautininkai užėmė Lietuvos 
valdymą, bet nesutikdamas su 
kitais valdžios nariais pasišali
no, vėliau pradėjo daryti ne
smagumų pačiai valdžiai, dėl 
ko buvo baudžiamas ir paga
liau turėjo apleisti Lietuvą.
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PITTSBURGH
DEMOKRATAI Pittsburghe 

tt ri 66,355 daugiau savo bal
suotojų negu Republikonai, 
s u. lyg paskiausių davinių, gau
tų laike piliečių užsiregistra
vimo pastaromis dienomis.

Balsuoti teisę turinčių pilie
čių registraciją baigus pasiro
dė sekančios pasekmės:

Demokratai turi 201,465 ša
lininkus, Republikonai — 135,- 
110.

Lyginant su pirmesnių metų 
registracijų daviniais, Repul- 
likonų šalininkų skaičius pa
daugėjo 1308 balsuotojais.

per fiskalį 
31 d. buvo 
jau buvusių 

Vi-

PROTIŠKŲ LIGŲ ligoninė
se Pennsylvanijoje praeitą fis
kalį metą padaugėjo 452 vy
rų ir moterų.

Į tas ligonines 
metą iki Gegužės 
įleista naujų arba
sugrąžinta 3,600 asmenų, 
so proto ligų ligoninėse Penn
sylvanijoje globojama 20,974 
asmenys, vyrai ir moterys.

Tos ligoninės randasi Allen- 
town, Danville, Farview, Har- 
risburg, Norristown, Philadel- 
phia, Torrance, Warren ir Wer- 
nersville.

TAUTINES TARYBOS
KONFERENCIJA

MIRIMAI
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

ALLEGHENY APSKRITIS 
iš Pennsylvanijos iždo gavo 
mokyklų palaikymo reikalams 
8647,293. Tai yra didžiausia 
suma gauta tam tikslui.

Bendrai valstija paskyrė 
$5,878,113 antros ir trečios 
sies distriktų mokykloms, 
apskrityje.

ru-
51

ku-DIDYSIS VIEŠKELIS, 
ris jau pradėtas statydinti iš 
Pittsburgho į Harris'burgą, no
rima pratęsti dar toliau — iki 
Philadelphijos. Kelionė šiuo 
nauju vieškeliu iš Pittsburgho 
į Philadelphiją bus trumpesnė 
rpie 150 mylių ar daugiau.

BEDARBĖS APDRAUDOS 
Pennsylvanijos valstijoje nuo 
Vasario mėnesio 1938 metų iš
mokėta desėtkui milijonų dar
bininkų kurie dirbę savo regu
liariuose darbuose, buvo iš jų 
paleisti.

Apdraudos mokcsties jie vi
si bendrai gavo $111,500,000 
sumą. Darbo netekęs darbi
ninkas vidutiniai gauna apie 
$12 savaitėje, kiti mažiau, kiti 
daugiau, sulyg jų savaitinio 
uždarbio didumo.

PENNSYLVANIJOJE rupi- 
namasi pravesti įstatymas su
lyg kurio valstijoje galėtų vei
kti grupinis sveikatos patarna
vimo planas. Tuo planu, kiek
vienas asmuo moka į sveika
tos centrus apie 8 centus die
nai, c atsitikime sužeidimo ar 
ligos gaus nemokamą 
nes patarnavimą.

Šis planas numatytas 
ti veikti su Lapkričio 1

Į šį planą gali ineiti
ninkai uždirbanti ne daugiau 
$60 savaitėje. Kurie uždirba 
daugiau tie gali pajiegti užsi
mokėti už ligoninių patarnavi
mą tiesioginai.

Vidutiniai kiekvienam Į tą 
planą ineinančiam asmeniui at
sieis mokėti po $2.50 mėnesiui. 
Vedusios poros mokės $4.50 ir 
po $1 nuo kiekvieno šeimos na
rio. Visiems sveikatos patar
navimas bus nemokamai.

ligoni-

prade- 
diena, 
darbi-

ABECIUNIENĖ Zofija, mirė 
Rugpjūčio 7 d., Baltimore, 
Md.

PAPECKAS Juozas, I 
mirė Rugpjūčio 1, ' 
Kearny, N. J.

ŠMITIENĖ Uršulė, 
mirė Rugpjūčio 17. 
ragės par., šilių k. 
ko je išgyveno 35 metus.

MINKEVIČIUS Kastas, 56 m. 
mirė Rugpjūčio 17, Brook- 
lyn, N. Y.

KAČINSKIENĖ Bronė (Patu- 
paitė), 22 metų, mirė Rug
pjūčio 23, Chicagoje, kur bu
vo ir gimus.

DASAULINĖS Parodos Lietuvių Dienos proga, Rug
sėjo* 10 d., anksti rytą yra šaukiama A. L. Tautinės 

Tarybos plati konferencija, į kurią yra prašomi visi 
ALTT. Centro Valdybos nariai ir įvairių ALTT. skyrių 
Komisijų nariai.

Konferencija bus Hotel New Yorker. kampas 34th 
St. ir Sth Avenue, New Yorko mieste, '9 vai. ryto. Ka
dangi ta vieta ir laikas rasta tinkamiausias, delegatai 
prašomi susirinkti nevėluodami, nes konferenciją tu
rėsim baigti pirm važiuosiant į Pasaulinę Parodą Lietu
vių Dienos programą pamatyti.

Taipgi įvyks ir šių organizacijų konferencijos:
AMERIKOS LIET. TAUTINIO JAUNIMO Sąjungos, Rug

sėjo 9 d., Dexter P’arko salėje, 74-11 .Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. (Brooklyno dalis). Prasidės 1 vai. po pietų.

AMERIKOS LIET. TAUTINĖS SANDAROS — Rugsėjo 
d., A. Povilansko salėje, 158 Grand st. Pradžia 10 vai. ryte.

AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIONO seimas — Rugsėjo 9,
Dexter Parko salėje, pradžia 10 vai. ryte.

AMERIKOS LIET. EKONOMINIO CENTRO — Rugsėjo 
11, Susivienijimo salėje, 197 Grand St., Brooklvn, N. Y. Pra
džia 11 vai. ryte.

AMERIKOS LIETUVIŲ AERO KLUBŲ — Rugsėjo 13, 
Susivienijimo salėje, pradžia 8 vai. ryte.

KATALIKAI laikys savo A. L. R-K. Federacijos konferen
ciją, ir Vargoninkų Sąjunga turės savo posėdį.

Coldwater, Mich.
Juozas, mi-

17, Mahanoy

45
14

metų, mi- 
d., Pitts-

53 metų, 
Harrison-

pusamžė,
— Tau-

Ameri-

Svečiai yra Žymus As
menys, atsakingų vietų 

pareigūnai
Kilus Lenkų-Vokiečių karui, 

Amerikoje netikėtai užkliuvo 
keli desėtkai Lietuvos svečių, 
kurie atvyko šią vasarą apsi
lankyti Amerikoje ir pamaty
ti Pasaulinę Parodą New Yor- 
ke.

Kadangi jų didelė diduma 
atkeliavo per vakarų Europą, 
ne per Švediją, tai jiems Lie
tuvon gryžti reikalinga iš bent 
kurio vakarų Europos uosto 
traukiniais per Vokietijos teri- 

Į toriją ir per tą Lenkų karido-
SU- rBj, už kurį šiuo laiku tęsiasi 

j Lenkų-Vokiečių susirėmimai.
Jie šiuo laiku negali kitaip 

gryžti kaip tik per Švediją, 
norėdami išbėgti pavojaus. Ta
čiau jų laivakortės pirktos ne 
ne švedų laivais, todėl prisieis 
gerokai sugaišuoti iki galima 
bus jų gryžimas sutvarkyti ki
tu keliu.

Lietuvos svečiai taip pat su
sirūpinę sayo paliktomis šei
momis, kiti net kariška tarny
ba, jeigu karas kaip nors palie
stų ir Lietuvą. »

Jų šeimos taip pat susirū
pinusios, Įlėkusios vienos be 
savo globėjų. Nežinoma atei-

Į tis ir karo baimė jas labai su
rūpino.

Lietuvoje buvo dar užsilikę 
keliolika Amerikos Lietuvių iš
važiavusių paviešėti. Ir jų lai
vakortės daugelio pirkta per 
vakarų Europos uostus. Kurie 
važiavo per Švediją, tie sugryš 
greitai ir be vargo, nes Švedi
ja tuo tarpu visai karo zonoii 
neineina.

Ko- 9

KIEK IŠGERIAM PIENO, 
VALGOM SVIESTO

Pennsylvanijos Valstijos 
legija padarė apskaičiavimus,
kurie parodo kad Amerikos gy
ventojas kiekvienas vidutiniai 
per metus išgeria 153 kvortas 
pieno., sunaudoja 17 svarų svie
sto, suvirs 5 svarus sūrio, ir 
ant to visko dar suvalgo du 
galionu (8 kvortas) šaltkošelės 
(ice cream).

REPUBLIKONAI Pennsylva
nijos valstijoje, kaip parodo 
pastaros registracijos, žymiai 
pakilo virš Demokratų, ir pa
sitiki nominacijų balsavimuo
se gauti daugiau balsų už sa
vo kandidatus. Demokratai po 
šešių metų valdymo pradeda 
silpnėti.

Daugelyje apskričių Repub
likonai gavo daugiau balsų 
sėtkais tūkstančių.

NEWTON FALLS,

de-

o. 1

MIRĖ JURGIS JURGAITIS

Liepos 18 d. mirė Jurgis Jur
gaitis, palaidotas Liepos 21 d. 
Buvo geras žmogus, visų my
limas. Paėjo iš Šiaulių apsk., 
Amerikon atvyko į W. Mar- 
land, Md., 1915 metais.

Į Newton Falls atvažiavo 
1934 metais, ir persikėlė į L. 
R.-K. S. A. 284 kuopą, nes ir 
tenai gyvendamas buvo šio 
Susivienijimo nariu. Čia taip 
pat darbavosi kuopos raštinin
ku 8 metus, o šymet buvo iš
rinktas kuopos pirmininku.

Darbavosi visų tautų suor
ganizuotame Demokratų klu
be, kurio buvo išrinktas vice 
pirmininku. , i

Kiek galėjo visada darbavo-f 
si Lietuvių reikalais. Iš ama-i 
to buvo plaukų kirpėjas. j

Liko nubudus žmona, Ona, ir į 
trys sunai bei trys dukterys. |

Palaidotas su bažnytinėmis į 
apeigomis Šv. Juozapo bažny- į 
čioje.

Jurgaičio šeima yra geri | 
katalikai ir Lietuviai, Dirvos; 
skaitytojai.

Mes šio savo gero 
neužmiršime. Ilsėkis 
šios šalies žemelėje.

Lydėjęs P.

i

23 MILIJONAI AUTO
MOBILIŲ

Valstijose šymet yra
au-
va-

Iš jų 5,500.000 au- 
yra jau seni, 1929

Suv. 
suregistruota 23 milijonai 
tomobilių kurie vartojami 
žinojimui, 
tomobilių 
metų išdirbimo.

Taip pat naudojama po ke
lis milijonus automobilių visų 
metų modelių nuo 1939 iki 
atgal 1929 metų.

Sulyg išdirbdysčių tie 
mobiliai skirstosi:

Ford —
Chevrolet 
Plymouth 
Dodge — 
Buick — 
Kitų visų 

žesni. juo 
gesnis arba

auto-

6,568,000
— 5,894,000
— 2,288.000
1,317,000;
1,213,000.
skaičiai eina ma- 

automobilis bran- 
firma menkesnė.

draugo j 
ramiai I

AUKOS LIETUVOS
REIKALAMS

Domicelė (Dilu- 
metų, mirė Rug- 
d., Cleveland, O.

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goję gavo ir šiuo maloniai skel
bia sekamas aukas Lietuvos 
reikalams:

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

BROOKLYN, N. Y. — Rug
pjūčio 25 d. įvyko Lietuvių 

Spaudos Klubo susirinkimas, 
SLA. name. Tarp kitų lankė
si svečiai iš Lietuvos, redakto
rius Alb. Briedis ir kiti. Brie
dis įstojo į Spaudos Klubo na
rius.

—Vienybės dienraščio pikni
kas Clinton Parke sekmadieni, 
Rugpjūčio 27 d. pavyko pusė
tinai. Dalyvavo svečių iš ke
lių aplinkinių valstijų.

—-Pasaulio Lietuvių Susipa
žinimo Diena rengiama Brook- 
lyn, N. Y., šeštadienį, Rugsėjo 
9 d. Ne tik vyrai bet ir mo
terys Brooklynietės smarkiai 
darbuojasi svečius priimti ir 
atitinkamai pasitarnauti. At
vykusieji į Brooklyną, infor
macijų kreipkitės į Vienybės 
Įstaigą, 193 Grand St.
• SAO PAULO, Brazilija. —

Brazilijos Lietuvių savait
raštis, “Lietuvių Aidas Brazi
lijoje”, pradėjo eiti du kartu 
savaitėje.

kas Juozas Ambraziejus pra
nešė spaudai kad bėgyje pas
tarų 10 metų i Lietuvą važia
vo 16,004 Lietuvių. Didžiau
sias vieno meto skaičius buvo 
1931 metais — 2,445 keleivių; 
mažiausias — 1935 metais — 
1,041.

® BROOKLYN, N. Y. — Chi- 
cagos Lietuvių Nacionalio 

Aeroklubo du lakūnai, J. Kri
vis ir Al. Rauskinas su lėktu
vu pasiryžę skristi į New Yor- 
ką, Į Lietuvių Dienos progra
mą. Taip pat atvyksta važiuo
ti kiti Chicagiečiai klubo dar
buotojai pasitarti su Brook- 
lyno Dariaus-Girėno Aero kin
ko nariais.

Y0UNGST0WN

apsk. Amerikon 
1912 m.
Jurgis, mirė Lie- 
Newton Falls, O.

• NELAIMĖS su automobi
liais atsitinka ir seniems auto
mobilistams, kurie patyrę. Ka
lifornijoje suvestomis žiniomis, 
iš 12,000 automobilistų kurie 
turėjo kokius nors nelaimingus 
atsitikimus per metus laiko, 
trys ketvirtdaTiai buvo važinė
je po 8 ir daugiau metų.

• CHICAGO, UI. — Jurgis
Nausėda, 44 metų, likos už

muštas elektros srovės Ru'gp. 
20 d. Nausėda bandė gelbėti 
kitą darbininką ir pats žuvo.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

• AMSTERDAM, n. y. — Ona
Kerbeliutė paskirta gimna

zijos (hilgh school) komerci
jos ir matematikos mokytoja.
• BROOKLYN, N. Y. — Lie

tuvių Laivakorčių Agentų
Amerikoje Sąjungos pirminin-

VESTUVĖS. Rugsėjo 2 d. 
įvyko vestuvės p. Lukoševičių 
dukters, Elenos, su Kenneth 
J. Mog, iš Clevelando. šliubą 
ęlavė 10 vai. ryto Kun. Petrei- 
kis Lietuvių šv. Pranciškaus 
bažnyčioje. Dalyvavo giminės 
ir artimi draugai. Bažnyčioje 
per šliubą giedojo jaunosios 
sesuo, žinoma dainininkė Ro
žė Baltrušaitienė, kuri tik šios 
vasaros pradžioje pati ištekė
jo. Ji su vyru atvažiavo į 
vestuves iš Saginaw, Mich.

Iš Clevelando dalyvavo jauni
kio tėvai ir giminės, taipgi ke
letas jų abiejų bendrų draugų.

Vestuvių pokilis atsibuvo 
jaunosios tėvų namuose. Jau
nieji išvažiavo “medaus mė
nesiui”, po ko sugryš ir gy
vens Clevelande. Jaunavedis 
dirba Dirvos spaustuvėje.

TURAUSKAS Antanas, mirė 
Rugpjūčio 13, Plymouth, P'a.

RAGUCKAS Kazys, 81 metų, 
mirė Liepos 19, Springfield, 
III. — Marijampolės ap., Ig
liaukos par., Tupikų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 48 me
tus.

NARUŠEVIČIUS J., mirė 12 
d. Rutglp.,

SAKALAUSKAS 
rė Rugpjūčio 
City, Pa.

BUSILAS Jonas, 
rė Rugpjūčio 
burgh, Pa.

ABRAITIS Jonas, mirė Rug
pjūčio m., Shenandoah, Pa.

PACIUKONIS Jonas, 56 m., 
mirė Rugpjūčio m., Tama- 
qua, Pa.

ALEKSANDRAVIČIENĖ, mi
rė Rugpjūčio 20 d., Brook- 
lyn, N. Y.

ŠIMONIENĖ 
naitė), 55 
p j učio 25
— Pageležių k., Veprių par.. 
Ukmergės 
atvažiavo

JURGAITIS 
pos 18 d.
— Paėjo iš Šiaulių apsk.

VINTIS Jonas, mirė Rugpjū
čio 4 d.., Racine, Wis.

MITKIU'TĖ Anelė, 32 metų, 
mirė Rugpjūčio m., Spring
field, III.

NAUSĖDA Jurgis, 44 metų, 
mirė Rugpjūčio 20 d., Chi
cago, III.

ALEX Juozas, sulaukęs senat
vės, mirė Rugpjūčio 21 d., 
Chicagoje. Gimęs Lietuvoj. 
Amerikoje išgyveno 40 me
tų.

• KALINAUSKAS Povilas, pus
amžis, mirė Rugpjūčio 21, 
Chicagoje. — Rokiškio aps., 
Randelio par., Roikėnų kai
mo. Amerikoje išgyveno 26 
metus.

SUNELAITIENĖ Ona, 60 m. 
mirė. Liepos mėn., Buenos 
Aires. Argentinoj.

KASALONIS Stasys, mirė 16 
d. Rugpjūčio, Portsmouth, 
Virginia. Tarnavo Suv. Val
stijų karo laivyne 14 metų.

, STANAITIENĖ Rožė, mirė 20 
Rugp., IVilkes-Barre, Pa.,

, GUDŽIŪNAS Marcijonas, 54 
i metų, mirė Rugpjūčio 10 d.,
i Manchester, Conn. — šiaulė-
, nų par., Abrieskų k. Ameri

koje išgyveno 33 metus.
DUMKIENĖ Ona (Venckiutė), 

49 metų, mirė Rugpjūčio 4, 
Baltimore, Md. — Telšių ap. 
Salantų par.

BUKIENĖ Salomėja, 66 metų, 
mirė Rugpjugčio 15, Phila- 
delphia, Pa.

KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS 
ŠELPTI:

Los Angeles, Calif., Lietuvių 
Draugijų Bendras Komitetas, 
per ižd K. Lubiną . $33.86
Šią sumą suaukojo: SLA. 75 
kp. $10; Tautiškas Klubas — 
$10.10; Liet. Laisvės klubo su
rinkta $8.76; Darb. Susiv. 221 
kp. (Los Angeles jaunuoliai) 
$5.00.

Ilk, Lietuvai Gelbėti
Palaimin- 

per sekr. G. Pa- 
$10.00

AERO KLUBUI
N. Y.. E. G. šla-

APSIGYNIMO FONDUI
Chicago,
Fondas, Draugystė 
tos Lietuvos, 
keltį
/LIETUVOS 
Binghamton,
pelis, už Lietuvos Neprikl. XX 
ženklelius $15.00

Viso gauta ir Lietuvon pa
siųsta - $58.86

Visos gaunamos aukos tuoj 
pakvituojamos, laikrašči u o s e 
skelbiamos ir į atitinkamus 
fondus pervedamos. Už visas 
aukas Konsulatas taria nuo
širdų ačiū. <

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E, Bellevue Place

Chicago, III.

I UETUVxl
Keliaukit Vikingų laivais

Per Gothenburgą, Švediją.

Iš
Rūgs. 8
Rūgs. 16

Laivų išplaukimai:
New York Iš Gothenburg

GRIPSHOLM Rūgs. 19
KUNGSHOLM Rūgs. 30
GRIPSHOLM Spalių 12

DIRVA

Šventosios laivų dirbtuvėje pastatyti žvejams didžiuliai motoriniai kateriai. •

DIRVA”

pusę metų)

T
fi

i
Už naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertes
kny gų dovanų. Kalbinki! ša
vo draugus užsiprenumeruoti

Dirvą”.

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio.

James E. Spagnola
F L O R IS T

COMPLETE FLOWER SERVICH 
FOR ALL OCCASIONS

Rare Plants 
(38)

Rock Ponds
E N. 23oU

Novel ty Vase Plants 
Cut Flowers

Landscaping
Pristatom į namus.

5818 Superior A vė.

DROTTNINGHOLM
25
30 GRIPSHOLM
24 GRIPSHOLM 

kelionei niekas 
geriau

vietinis laivakorčių
arba

Lapk. 2

Lapk. 13 
nepatar- 

prisirengti kaip 
agen-

Rūgs.
Rūgs.
Spalių

Jūsų
naus
Jūsų
tas,

SWEDISH american
4 W.51st St. NewYork, N. Y.

LĮNE

STATĖ 
WINDOW SHADESWA©£S ”

VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) | 
Išdirbami visokius už traukai us (Shades) ir Venetian Blinds, nuo E 

pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom. E
KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS. f

Mes pasirengę. Lietuviams patarnauti. Lietuviška, išdirbystė. § 
HEnd. 2119 ® 1248 E. 79 St. ® J. Pečiulis. Sav. I 

i1 lumiiiniiiiiiimiimmiinimminiiiniinmiiiiniimimnmniiiiimumm i h mmS

APDRAUDOS REIKALE
. Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas jr praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos 
miau šaukite mus

(Insurance) visai dykai. Todėl pir- E
negu ugniagesius (fire-monus). §

P. P. MULIOL.IS I
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate E

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 s



DIRVA

Gerb.

SPRAGILAS

VAŽIUOT Į PARODĄ 
GERB. TETULE NORI

Aną šventą dieną, netu
rėdamas kur dėtis, guliu 
savo kieme po lapotu krū
mu ir apdumoju Lietuviš
kas politikas ir musų poli
tikierių žemiškas marnas- 
tis. Mano gerb. šonkaulis 
virtuvėje virė vištą pie
tums.

Žiuriu ir matau: ateina 
pas mus gerb. Tetulė.

Aš iš krūmo galvą iški
šau ir sakau:

— Gerą dieną, tetule, iš 
kur tu taip netikėtai pas 
mus? Jau senai buvai! —

— Ką tu ten, vaikeli, lyg 
šuva po krumu veiki? Net 
išgąsdinai! — sako ji.

— Tai eiva, tetule, sėst 
čia ant g’onkų, papasakok 
man ką nors naujo. Ištik- 
ro jau senai buvau: nuo 
parvažiavimo iš Lietuvos 
tik vieną kartą tave ma
čiau, — sakau aš.

v — O ar nežinai kur mes 
gyvenam? Ar mums se
niems pas jus į svečius vai
kščiot? Galit atvažiuot pas 
mus kada tik norit, — sa
ko ji.

— O iš kur tetulė dabar 
parkeliauji?' Juk po musų 
pusę ne visada vaikštinė
ji, — sakau aš.

— Vaikeli, aš buvau nau
joj parapijoj ant pamaldų, 
tai namon gryžtant pro 
jus yra pro šalį. Neskubin
dama į namus, sumaniau 
sustot pas jus, ba diedas 
sakė eis žuvaut. Ale ar 
girdėjai, vaikeli, mes turim 
naują kunigėlį naujoj pa
rapijoj? — sako ji.

— Taip, girdėjau: skai
čiau Dirvoje. Na o kaip 
patinka naujas kunigas?— 
sakau aš.

— Turbut visiems patin
ka, ba tuoj pradėjo dau
giau žmonių į bažnyčią at
silankyti, — sako ji.

— Tai matai ko jums ge
riems katalikams reikia: ne 
tiek bažnyčios, ne tiek ti
kėjimo, bet naujų kunigų. 
Jeigu aš bučiau vyskupas, 
aš taip ir daryčiau: kuni
gus tankiai mainyčiau, ta
da bažnyčios visos butų pil
nos. Kaip tik apsiprantat 
su kunigu, perdaug susi- 
draugaujat, tuoj pradedat 
jam diktuot ką turi daryt, 
o kai kunigas nepaklauso 
imat bėginėt ir agituot sa
vo draugus kunigą iš para
pijos mest ir kito reika
laut, — sakau aš.

— Kai kunigas pasidaro 
negeras, mes pareikalau- 
jam vyskupo kad duotų ki
tą kunigą,, ale jis turbut 
laiko vieną ranką su kuni
gais, ba musų niekad ne
klauso ir naujo kunigo ne
duoda iki jis pats sumano 
juos pamainyt, — sako ji.

— Tetulė nesupranti dva
siškos valdžios: ji yra jū
sų valdymui, ne klausymui, 
taigi be reikalo lendat vys
kupams į akis reikalauda
mi kad jums kunigus mai
nytų, nors gal dėl to nu
kenčia ir tikėjimas ir vys
kupai. Gerai žinai kaip 
yra Lietuvoje: ten žmonės

i parapijos reikalus ir ku
nigų tvarką nesikiša, — 
sakau aš.

— Gal, vaikeli, Lietuvoj 
kunigai geresni. B a kai at
važiuoja koks kunigas iš 
Lietuvos į Ameriką į sve
čius, , jie tokie mandagus, 
išmintingi. Ir kai Lietu
voj buvau pereitą vasarą 
patyriau tą patį, — sako ji.

— Na, tuščia jo apie tai. 
Pasakyk, tetule, ar tau pa
tiko Lietuvoj? Juk daug 
metų buvai jos nemačius,
— sakau aš.

— Ką ir kalbėt, vaikeli: 
aš po du kartu į metą va
žiuočiau į Lietuvą jeigu tik 
kišenius leistų, — sako ji.

— O gal su kokiu reika
lu tetulė atėjai? Juk šiaip 
nevaikštinėji į mus, — sa
kau aš.

— Taigi, taigi, vaikeli. 
Aš girdėjau kad judų ke
tinat važiuot į Pasaulinę 
Parodą ir Lietuvių Dieną 
Najorke. Ar aš galėsiu su 
jumis važiuot, ba man se
nai Najorke baisu, galiu 
viena paklyst, — sako ji.

— Kodėl ne, jeigu tik te
tulė nori, važiuojam. Pa
matysi ten dalį ir Lietuvos, 
juk šioje Parodoje pirmą 
kartą Amerikoje dalyvauja 
Lietuva, turi savo paviljo
ną ir jame išstatyta daug 
iš Lietuvos atvežtų daly
kų, — sakau aš.

— Sako, suvažiuos daug 
Lietuvių iš visos Amerikos, 
gal susitiksiu savo parapi
jonų ir giminių, — sako ji.

— Na tai viskas tvarko
je: einam dabar į vidų, gal 
višta jau išvirta ir pietus 
gatavi, pavalgysim, susi
tarsim visi, ir važiuosim,
— sakau aš.

— Ar iš Klyvlando nie
kas daugiau nevažiuos, tik 
mes trys? — sako ji.

— Važiuos taip sau pa
skirai kaip mes. Bet or
ganizuotos ekskursijos, ko
kias rengia kitų miestų 
Lietuviai nebus, dėl to kad 
musų vadai perdaug užsi
ima politika ir garbės trok
šta darbo nenuveikę, — 
sakau aš.

— Tikra teisybė, vaikeli, 
ba aš čia visą laiką gyve
nu ir juos pažystu, — sa
ko ji.

Dar butume apie musų 
politikierius kalbėję, ale 
mano gerb. šonkaulis atsi
darė duris ir pavadino mus

Gerb. Tetulė

NUŽUDĘ DUKTERĮ
Camden, N. J. — Iškilo 

aikštėn kad Lenkų Baptis
tų pastorius Dworecki, su
sitaręs su jo dukters vaiki
nu, 21 m. amžiaus, nužudė 
savo dukterį, 18 metų 
amžiaus, tikslu išgauti jos 
gyvasties apdraudos $5,000 
sumą. Abu jie suimti. Žu
dytojui už tą darbą paskir
ta tik $100. |

KAIP Hitleris seniau ne
apkentė Rusijos ir norėjo 
kad visas pasaulis organi- 
zuotųsi kovai prieš komu
nizmą parodo jo paties vei
kalas “Mein Kampf”. Toje 
knygoje jis pasakęs jog su
tartis su Rusija butų .Vo
kietijai galas. Dabar jis, 
įsigalėjęs, pats pirmutinis 
nusilenkė Rusijai. Gal tai 
ir bus Vokietijai pabaigos 
pradžia?

(Tęsinys iš pereito nr.)

PIRMYN IŠLEISTUVIŲ BA
LIUS — DOVANOS. — PUL

KININKAS KURIS SAKE 
MANE PAŽYSTA, BET 

NEPAŽINO. .. .

Pribuvom į Karininku Ra
movę laiku, salė buvo užpildy
ta žmonėmis, ir programas iš- 
tikro buvo įspūdingas. Jauna
lietuviai buvo šios pramogos 
rengėjai, nes jie buvo Pirmyn 
choro globėjai ir prižiūrėtojai 
laike jo buvimo Lietuvoje. 
Jaunalietuvių nariai dėvėjo sa
vo tamsiai žalias uniformas, o 
daugybė panelių vilkėjo tauti
nius rubus.

Pasakyta iškilmingos pagy
rimo kalbos chorui ir jo va
dams, p. Steponavičiams. Prie 
to visa dar jiems įteikta daug 
dovanų, meno dalykų ir rank
darbių atminčiai šio apsilan
kymo Lietuvoje. Steponavi
čienei padovanota Aukštaitės 
tautinis kostiumas, tikra repli
ka tokio kokį dėvi poni Sme
tonienė, Lietuvos Prezidento 
žmona. Jos kostiumas pasiu
tas sulyg stiliaus kokį dėvėjo 
Lietuvoje 300 metų atgal. Ne 
tik choro vadai buvo apdova
noti, bet ir kiekvienas choris
tas gavo po keletą dovanų Lie
tuviškų rankdarbių ir kitko. 
Kiekvienas buvo pakviestas į 
priešakį ir atitinkamomis cere
monijomis gavo savo dovaną. 
Tam viskam tęsiantis mudvi 
su Brone tiesiog gėrėjomis to
kiu netikėtu parodymu meilės 
ir sąjausmo iš pusės tų nuošir
džių, vaišingų žmonių; ne tik 
kad jie vaišino ir priėmė sve
čius atviromis širdimis, bet da
bar jiems išvykstant apdova
noja brangiais ir vertingais da
lykais. atminčiai iš jų tėvų 
šalies. Tas mus taip sujaudino 
kad net išsiveržė džiaugsmo 
ašaros iš mudviejų akių. Kaip 
mes galėsim kada nors paro
dyti jiems savo dėkingumą? 
Kaip galėsim mes kada nors 
atsidėkoti už jų malonų ir sve
tingą priėmimą?

Po to sekė p. Steponavičiaus 
eilė padėkoti už visa tai. Jis 
pasakė labai puikią kalbą, ir 
baigė pareikšdamas jog ir jie 
įteikia savo dovaną Lietuvai. 
Bevažinėjant po Lietuvą su 
koncertais, jie pardavinėjo ma
žus ženklelius atminčiai choro 
atsilankymo įvairiose vietose, 
ir tuos surinktus pinigus da
bar choras padovanoja Lietu
vos apsigynimo fondui, išviso 
1,000 litų, šį pranešimą pada
rius mes nepaprastai pradžlu- 
gom, nes ištikro tai buvo ma
žiausia ką jie galėjo padaryti 
atsidėkojimui už Lietuvos su
teiktą jiems nuoširdų vaišin
gumą. Tai pasakęs p. Stepo
navičius iškėlė ranką su če
kiu ir paprašė ateiti Dr. Pulk. 
Praną Lesauską, kuris yra už- 
žiurėtojas Lietuvos ginklų ir 
amunicijos, ateiti artyn.

Pulk. Lesauskas. sėdėjo dvi 
eilės prieš mus priešakyje su 
p. Steponavičiene, mudvi jį pa
stebėjom ir net kalbėjom koks 
puikus vyras, net rūpėjo pa
tirti kas jis toks, taigi kuomet 
jis atsistojo ir ėjo priimti do
vaną apsigynimo fondui paty
rėm apie jį. Jis padėkojo už 
dovaną gražia kalba ir sugry
žo atgal į savo* vietą.

Po viso programo svečiai 
buvo užkviesti į bufetą užsi
kąsti, o salė tuo tarpu buvo 
ištuštinta ir paruošta šokiui. 
Bufete radom stalus apdėtus 
visokiais valgiais, taip pat kaip 
buvo kuomet pirmą kartą at
silankėme Karininkų Ramovė
je, laike svečių sportininkų ba
liaus. Kaip čia yra priimta, 
mudvi su Brone priėjom prie 
stalo pasiimti sau užkandžių ir 
kalbėjomės apie šio įvykio iš
kilmingumą. Tuo laiku aš at
sisukau atgal ir pamačiau kad

tas patogus Pulkininkas stovi 
šalę manęs prigelbėdamas po
niai Steponavičienei rinkti už
kandžius nuo stalo, čia mu
dvi į juos prasišypsojom ir 
pratarėm keletą žodžių. Tuoj 
šis Pulkininkas užklausė manęs 
ar ir mudvi iš Amerikos, ir 
mes atsakėm “taip”. Jis. pra
dėjo kalbėti į mane gražiai An
gliškai, nuo ko net nusistebė
jau, ir pasisakė kad jis taipgi 
buvo Amerikoje, 1934 metais. 
Paskiau paklausė iš kokio mie
sto aš paeinu, atsakiau, iš Qle- 
velando.

“Iš Clevelando?” nustebo 
jis, “aš buvau Clevelande, la
bai gražus miestas, ir aš ma
čiau jūsų puikų Lietuvių Kul
tūrinį Darželį”. Aš labiau ir 
labiau įdomavausi juo, o kai 
pasakė kad jis buvo Clevelan
de, nustebau kaip tai galėjo 
atsitikti kad mes nežinojom 
jog jis tuo laiku lankėsi Cle
velande ; man parupo žinoti 
pas ką jis buvo ir kas jį nuve
žė parodyti Lietuvių Darželį. 
Pradėjau permąstyti kaip tai 
galėjo būti, nes paprastai vi
sada kas tik į Clevelandą iš 
Lietuvos atvažiuoja, mes kaipo 
vietinis laikraštis žinome, ir 
svečiai paprastai atsilanko re
dakcijoje. Pamaniau sau, gal 
jis turėjo kokių draugų kurie 
neatsivežė į redakciją. Dabar 
man pradėjo rūpėti apie jo at
silankymą Clevelande, taigi 
paklausiau pas ką jis Clevelan
de viešėjo. Jis prasišypsojo 
ir pasakė, “aš pažystu Dirvos 
redaktorių poną Karpių ir po
nią Karpienę. ”

Jeigu aš kada savo gyveni
me buvau labiausia nustebinta 
tai dabar, nes štai žmogus pa
sakoja man jisi pažysta ponią 
Karpienę, o aš jokiu budu ne
galiu jo prisiminti, kuomet ir 
kokiose aplinkybėse aš jį susi
tikau. Pradėjau galvoti grei
tomis, nes pamačiau kad ir jis 
manęs nepažino, taigi pasiry
žau šiek-tiek pajuokauti.

“Poni Karpienė yra mano 
gera drauge”, pasakiau jam, 
“ar tamsta atsimenat ją ge
rai ?”

“Taip, puikiausia!” atsakė 
šypsodamasis, pilnu įsitikini
mu. Tai girdėdama aš nega
lėjau ilgiau isšilaikyti, turėjau 
prisipažinti, ir juokdamosi pa
sakiau: “Tamsta tikrai jos ne
atsimenat .‘puikiausia’, nes štai 
ji stovi prieš jus akis į akį, ir 
nepažystat jos”.

Nuo tų mano žodžių jis ko 
neparvirto, jo akys išsiplėtė 
ir veidas paraudo.

“Pasakykit man”, tariau aš 
jam, “kaip tai galėjo* atsitikti, 
nes aš ir dabar jūsų neatsime
nu”. Tuo tarpu Bronė ir Ste
ponavičienė stovėdamas įdoma- 
vosi tuo musų pasikalbėjimu, 
ir mes visi turėjom gražaus 
juoko kuomet aš pasakiau jam 
kad esu Karpienė, kurią jis sa- 
sakė “puikiausia pažysta”.

Kuomet jis apsakė viską nuo 
pradžios kaip tas įvyko, aš at
siminiau kad vieną vakarą 
mano vyras parsivežė į namus 
svečią iš Lietuvos, kuris pavie
šėjo tik keletą minutų, nes tu
rėjo tą pat vakarą išvažiuoti, 
jam buvo parodyta Lietuvių 
Darželis prieš parvykimą pas 
mus, ir jis tuoj išvažiavo. Jis 
tada dėvėjo civilinius rubus, o 
dabar puošnią karininko uni
formą su žibančiom sagutėm ir 
ordinais, taigi nenuostabu kad 
aš jo ir nepažinau. Iš kitos 
pusės, aš tada savo namuose 
buvau paprastai pasirengus, o 
dabar išsipuošus baliui, kas ir
gi padarė skirtumą. Kaune aš 
daug kartų girdėjau vyrus iš
sitariant kad moteris permai
no savo išvaizdą tik užside- 
dant kitą skrybėlę, ir negali
ma pažinti, ir tame gali būti 
kiek nors teisybės.

Taip tai mudu su Pulk. Le- 
sausku atnaujinom pažinti ir

ŠVENTOSIOS UOSTO VAIZDAS: Nauja gatvė su eile 
žvejams pastatytų mūrinių namų. Elta.

Kelione po Musų
Rašo ONA KARPIUS.

dabar esu tikra kuomet kitą 
kartą susieisim to daugiau ne
atsitiks. Jis pasakė žinojęs 
jog aš esu Kaune, net bandė 
surasti, norėdamas pasikviesti 
į savo namus ir pavaišinti.

Kuomet' Vėliau ; Sugryžom į 
šokių salę radom aplinkui iš
statytus mažiukus . stalukus, 
ten buvo padėta kavos ir.krupr 
niko kiek tik pajiegėm gerti, 
ir šokiai užsitęsė iki kitos die
nos saulės patekėjimo., Pulki
ninkas užsiprašė mane štą die
ną su juo pietauti, ir taip už
sibaigė tas balius ir mes gry- 
žom namon pramigti nors ke
lias valandas.

(Bus daugiau)

Gyventojų Padaugėjo
KAUNAS, rf Lietuvos Cen- 

tralinio Statistikos ’ Biuro ’ duo
menimis, natūralinis gyventojų 
judėjimas per pusę metų nuo 
Sausio iki Birželio pabaigos bu
vo' toks:
jungtuvių- buvo ■ 10,638
gimė kūdikių 28,753
mirė kūdikių 18,445
priaugo gyventoju 10,308

Seniausia Lietuvos bažnyčia Zapyškyje, prie Nemuno kranto, netoliese Kauno, staty
ta Vytauto Didžiojo laikais. Bažnyčia įsmegus į žemę nuo amžių stovėjimo. Ji labai 
branginama kaip istorinė statybinė retenybė. VDV.

JŪSŲ SVEIKATA
KĄ ŽMOGUS TURĖ

TŲ ŽINOTI
•P V ¥

Rašo DR. G. I. BLOžIS.

Ką apsiskaitęs žmogus turė
tų žinoti apie savo burną bei 
dantis ? Darbininkas žmogus 
neturi galimybės bei progos 
studijuoti arba daryti palygi
nimą burnos stovio su kita kū
no dalimi kaslink hygienos. 
Bet, jeigu butų galimybės stu
dijuoti, jis patirtų jog sunku 
yra surasti kitą tokią kūno da
lį taip labai apleistą kaip bur
na bei dantys.

Civilizuotame krašte nerasi 
žmogaus kuris neplautų ran
kų, nemazgotų veido nors kar
tą į dieną, bei nesimaudytų 
bent kartą savaitėje. Bet ra
si didelį skaičių, ypatingai iš 
vyrų, kurie savo gyvenime nei 
kartą nėra plovę burnos, bei 
valę dantis, nors burnos ir 
dantų švarumas yra daug rei
kalingesnis sveikatos palaiky
mui negu veido bei bendras 
kūno švarumas.

Visi žinom jog per burną pa
laikom savo gyvybę, nes daly
kai be kurių negalim gyventi, 
būtent: valgis, gėrimas, oras, 
ir tt. pasiekia musų sistemą 
per burną. Vienok žmones la
bai mažai kreipia dėmesio į 
burnos bei dantų švarumą.

Burnos hygiena turėtų bū
ti stebiama nuo pat kūdikio 
gimimo dienos. Nes kūdikis 
pirmą kvapą kvėpdamas bei 
pirmą kartą imdamas maistą 
iš motinos krūties, arba kokios 
kitos maitinimo priemonės, jau 
įtraukia į savo bumą nemažą 
skaičių mikrobų. Patekę ap- 
leiston burnon perai labai greit 
veisiasi ir suranda tinkamus 
sau lizdus liežuvio grioveliuo
se ir gleivinės plėvės susime- 
timuose. Suprantama, bakte
rijų kiekybę bei kokybę suda
ro aplinkybės, taigi, kvėpuo
jant orą į burną įsigauna įvai
rių rusių bakterijų, 
jų nepavojingos, o 
ligų gamintojos.

Kai kurie iš tų 
misdami maisto 
burnoje pagamina 
raugalą, kuris patekęs į vai
ko vidurius kenkia sveikatai; 
kiti, progai pasitaikius, įsigau
na į vaiko kūno sistemą ir pa
gimdo rimtą ligą. Todėl, mo
tinos turėtų nepamiršti jog 
kur randasi nešvarumas ten 
gludi ir ligos pavojus; kur dul
kina ir suteršta, ten mikrobai 
geriausia bujoja.

Taigi, reikia stengtis kad vi- 
•si dalykai su kuriais kūdikis 
susiduria butų švarus. Reikia 
neleisti vaikui landžioti po dul-

(sterilizuoti) prieš 
kūdikio valgydinimą. 
burną reikia dažnai 
nes kartais randasi

daug pa-

drabužių 
būti šva- 
ir visas 

užlaikoma

kinus užkampius, bandyti ne
leisti vaikui dėti į burną daik
tus, pavyzdžiui, suterštus sa
vo pirštus, popiergalius, sku
durus ir tt. Tie bei panašus 
dalykai kartais turi 
vojingų mikrobų.

Nežiūrint kūdikio 
kiekybės, ir jie turi 
rus; rankos, veidas 
kūnas privalo būti
švariai. Jei kūdikis yra maiti
namas prie motinos krūties, 
prieš kiekvieną žindymą moti
na turi atsargiai bei švariai 
nusiplauti rankas ir kitas lie
čiančias kūdikį dalis, kad vis
kas butų švaru. Jeigu gi dėl 
kokios nors priežasties motina 
nemaitina savo kūdikio savo 
krūtimis, tada visi indai bei

įrankiai turi būti išplauti ir 
išvirinti 
kiekvieną

Kūdikio 
apžiūrėti,
liaukos, glleivės tarpe žandukų, 
veido raumenų, ant liežuviuko, 
gale gerklės bei apie tonsilus. 
Pastebėjus gleivėtą medegą, 
reikia tuojau prašalinti, pasi
darius tam tikrą sukuriuką iš 
geros bei švarios vatos ant ne
smailaus virbalėlio. Bet kaip 
greitai vaikas gauna suprati
mą taip greitai reikia jį mo
kyti plauti burną bei valyti 
dantukus.

Bendras išlaukinis švaru
mas sumažina infekcijos pa
vojų, o nuolatinis ir atsargus 
burnos plovimas susilpnina ten 
esančius mikrobus ir tokiu bu
du kūdikio sveikata yra sau
gesnė nuo pavojaus.

JUROS SAVAITE

žvejys Rejeris pri- 
kokios buvo žvejams 
anksčiau ir kokios yra 
Jis taipgi kvietė visus 
valgyti juros žuvies ir

Vienos iš 
kitos yra

mikrobų, 
liekanomis, 

nuodingą

viso-
prie

brig.

kilometrų ruoželiu pri- 
prie juros. Užtat jis 
daug brangesnis negu 
valstybėms, su jų šim- 
tukstančiais kilometrų 

krantais, 
Dėl ši-

KAUNAS. — Rugpjūčio 16 
d. šventosios uoste ir Palango
je įvyko didelės iškilmės — Ju
ros Savaitė, kuri tęsėsi nuo 
Rugpjūčio 8 iki 16. šventojo
je nuo ankstyvo ryto buvo pil
na žmonių, suvažiavusių iš vi
sos Lietuvos. Prie juros bu
vo atlaikyta katalikų ir evan
gelikų pamaldos, pasakyta ati
tinkami pamokslai ir kalbos, 
raginant visus Lietuvius 
mis išgalėmis įsitvirtinti 
juros.

Finansų ministras ats.
Gen. Sutkus, savo kalboje, tarp 
kitko, pasakė: “Liūdna tikro
vė musų juros juostą labai su
siaurino ir šiądien mes siauru, 
vos 20 
einame 
mums 
kitoms 
tais ir
matuojamais juros 
su patogiais uostais.
to ruoželio ištisus du amžius 
kovojo musų bočiai. Musų val- 
laimėjo musų sentėviai, nesi- 
duodami atstumti nuo juros. 
Jeigu atsitiktų nelaimė ir bent 
kuris priešas kėsintųsi mus at
stumti nuo juros dabar — ko
votume ir mes su tokiu pačiu 
atkaklumu su kokiu kitados 
kovoje musų bočiai. Musų val
stybė, atgavus šį juros pakra
štį, pradėjo šventosios uostą 
tobulinti ir didinti, kad jis tik
tų moderniškos žvejybos . rei
kalams. Po paskutiniųjų įvy
kių į šventąją pradėta dar dau
giau kreipti dėmesio.

“Vyriausybės darbų progra
me numatyta šventosios žvejų 
uostą praplėsti, patobulinti, su
jungti gerais keliais su visa 
Lietuva, ir atlikti kitus darbus, 
kad mes iš jo 'turėtume dau
giausia naudos. ?

Šventosios žvejų vardu kal
bėdamas, 
siminė 
sąlygos 
dabar, 
daugiau
padėkai už šventosios uosto ge
rinimą paprašė susirinkusius 
sušukti vyriausybei tris kar
tus “valio”. Kiti kalbėtojai pa
geidavo kad kitais metais bu
tų rengiama nebe juros savai
tė, bet ištisas juros mėnuo.

KIAUŠINIŲ iš Lietuvos šy
met jau išvežta daugiau kaip 
81 milijonas štukų. Lyginant 
su praėjusiais metais, šymet 
per tiek pat laiko išvežta jau 
7 milijonai kiaušinių daugiau.

OPAUDOŠ darbai yra
Dirvos Spaustuves 

specialybė. Atlieka:
® PLAKATUS
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
® BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainų — 
atsakymą gausit greitai.
® Darba Atliekam ®. 
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gi? šiądien Šovietija 
su Vokietija ir pa- 
kolekty vio saugumo

K. S. Karpius.

ARTĖJANT Lietuvių Dienai New Yorke, be pasiryži- 
j * mo į ją važiuoti tik pasižiūrėti Parodos ir išklau
syti Lietuvių programo, dar šaukiama kelios didesnės 
apimties konferencijos: Tautinės Tarybos, Sandaros, 
Katalikų Federacijos, Ekonominio Centro, ir tt.

Tas parodo kad Amerikos Lietuviai dar dega noru 
dirbti ką didelio, turi gana energijos visokiems visuome
niniams darbams — ir tuos darbus atliktų daug geriau 
ir nuosekliau jeigu kolonijas neskirtų tie dideli toliai.. 
Amerika'didelė. Lietuvos žmonės tą tolufną tarp kolo
nijų geriausia įsivaizduos padarydami sekantį palygi
nimą: lai viena didelė Lietuvių kolonija būna Maskvoje, 
kita Leningrade, kita Taline, kita Kaune, kita Vienoje, 
kita Berline, kita Paryžiuje, ir tt.

Dar kita, ir didžiausia kliūtis, yra tai nemokėjimas 
kultūriškai veikti: viena srovė prieš kitą nuolat kovo
ja, neigia, tik savo svarbiausia laiko; jos gi tūlos prie 
Lietuvos valdžios kimba, nežino ko j ieško — ir dėl to 
savo namie nieko beveik gero neatsiekė, eina prie su
irimo ir žlugimo.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Tokiais Tikėti
Amerikos Lietuvių 
(kairėji), kaip žino-

I TITLERIS užsimojęs Lenkija suplėšyti, savo pasiry- 
I * žimo sulaikyt nepajiegė: jau buvo pervėlai. Sukir
šinęs savo šąli prieš Lenkiją iki pašėlimo, jis negalėjo 
numoti ranka ir pasakyti “tuščia jos, duokim ramybę”, 
kada jam pagrasino karu Britanija ir Prancūzija.

Lenkijai duotą žodį jos išlaikė — ir Hitleris atsidū
rė vienas tarp dviejų ugnių — Lenkų iš rytų fronto, ir 
Britų-Prancuzų iš vakarų.

Tokią riziką imti galėjo tik iš-beprotnamio pabėgęs 
žmogus, taigi labai gaila Vokietijos kad jai likimas lė
mė gauti tokį vadą. Jis dėl savo vieno užsigeidimo at
gauti Danzigą, be kurio Vokiečiai puikiai apsiėjo, iš
statė į pavojų pats savo gyvybę, savo padėjėjų, ir visą 
Vokietiją.

Tas aiškiai parodo kad tas žmogus neturėjo jokių 
gerų planų ateičiai, nemokėjo nieko gero sugalvoti šalį 
ekonominiai sustiprinti — taigi panaudojo primitivišką, 
barbarišką, žvėrišką būdą — kitą pulti, sukelti skerdy
nes. Žmogus su protu, turėdamas tokią kultūringą ša
lį savo rankose, butų galėjęs daug ką gero padaryti.

Tas lai būna pavyzdžiu ir musų politikieriams: jie 
irgi, vietoj išgalvoti ką gero, naudingo, amžinai kelia 
kovas ir pjovynes savo žmonių tarpe, ir tik tuomi gali 
pasididžiuoti. Kur jų tikri, rimti didesni darbai?

Sunku
Dalis 

spaudos 
ma, per 20 metų gana žiauriu
budu 'puldinėdavo Nepriklau- 
mos įdėtu vos valstybes idėją. 
Lietuvos valstybė jiems buvo 
ar “buržujų padaras”, ar daly
kas “nei cento nevertas”.

Buvo niekinama ne tik pati 
valstybė bet ir viskas su ja 
surišto: kariuomenė, šaulių or
ganizacija, Vilniui Vaduoti są
junga bei jos idealas, aukos 
įvairiems Lietuvos fondams, ir 
tam panašiai.

šie puldinėjimai šaldė Ame
rikos Lietuvių patriotinį jaus
mą, bet jo neužmušė.

Lenkų ultimatumo dienose 
šis jausmas tokiu stiprumu su
bujojo kad net kairieji sudre
bėjo ir bent lupom pradėjo 
garbinti Lietuvos valstybę ir 
su ja surištas įstaigas bei fon
dus.

Tačiau, Amerikos Lietuviai 
gali savęs paklausti — kam gi 
verta buvo ta musų kairėj i 
spauda per 20 metų. Juk ji 
ją skaičiusius Lietuvius vedė 
visai 
vedė 
butų 
darę
spaudos ?

štai per keletą metų ta pati 
kairėji spauda mums ka.le gal
von jog Lietu vos išganymas 
gludi susidėjime su Šovietija 
“prieš agresorius ir fašizmą”. 
Sakė, reikia dėtis į kolektyvio 
saugumo bloką, kuris išgelbė-

klaidingu keliu, reiškia, 
į raistus. Ar ne geriau 
Amerikos Lietuviai pa- 

visai nes'kaitydami tokios

TaiĮAAUG entuziazmo sukėlė Lietuvoje Darbo Talka.
yra piliečių savanoriškas stojimas greitomis pra

vesti nekuriuos numatytus ir būtinai reikalingus grei
tus viešus darbus. Tiesimas geležinkelio į Šventosios 
Uostą yra vienas tų projektų. Ten pradėjo dirbti jau 
trečia Talkininkų pamaina. Darbo Talkoje dirba, kaip 
privatinės ir spaudos žinios skelbia, ne vien tiktai pa
prasti piliečiai bet ir aukšti valdininkai ir karininkai. 
Toks jų darbas yra susiartinimas su visuomene, su dar
bininkais, pridavimas jiems ūpo ir energijos.

Gerais norais imtas, greitomis .atliktas darbas liks 
jų pastangų paminklas, kuris šaliai’ bus naudingas ant 
visados.

siąs Lietuvos nepriklausomy
bę.

Ir ką 
susitarė 
smaugė
klausimą. Šovietija, kurios ga
lybė buvo piešiama kairiųjų 
spaudoje, nusilenkė Vokietijai, 
kaip turėjo nusilenkti Lietuva 
Klaipėdos klausimu.

Lietuva musų kairiųjų buvo 
smerkiamu už varymą drau
giškumo politikos link Vokie
tijos. Tokią pat politiką dabar 
pasiėmė ir Šovietija. Kairėji 
musų spauda dabar griebėsi 
girti ir pateisinti Sovietijos 
politiką link Berlino.

Aklas negali kelio sveikam 
parodyti. Amerikos Lietuviai 
daro klaidą pasitikėdami ir 
sekdama kairiąją spaudą.

Tik tautinė spauda duoda 
sveikų minčių ir realių vaizdų.

▼▼▼

(Dr. J. 
O. šir- 
didelio

Amerikos Lietuvių 
Archyvas

Veik visi Amerikos Lietuvių 
laikraščiai prielankiai pritarė 
Vienybės sumanymui kurti A- 
merikos Lietuvių gyvenimo is
torijos archyvą, šis klausimas 
jau ne sykį buvo keltas dar 
musų senųjų veikėjų 
šliupo, V. Daukšio, J. 
vydo), tačiau nerado 
pritarimo visuomenėje.

Dabar jis iškeltas jaunuolio 
A. Stelmoko, kuriam WPA ra
šytojų skyrius pavedė parinkti 
medegos Amerikos . Lietuvių 
gyvenimo istorijai Angliškoje 
kalboje. Stelmokas kreipėsi į 
redakcijas senų kompletų, ir 
pasirodė kad tokie seni laik
raščiai kaip Vienybė, Saulė ir 
kiti jų neturi. Nerandama 
kompletų Tėvynės, Sandaros 
ir kitų laikraščių.

Gal butų nevėlu (jei rastųsi 
l^šų) pradėti rinkti archyvinę 
medegą, bet joje jau gal bus 
nemaža nepapildomų spragų.

SUVALKIJOJE retai 
buvo tokia gausi statyba 
šymet. Tiek miestuose, 
kaimuose statoma labai 
mūrinių namų.

AUDRINGAS VAKARAS

Reikalinga Amerikos-Lie- 
tuvos Eksporto B-ve

AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINIAM CENTRUI PASIŪLYMAS

Šios Darbo Talkos pasekmėje, kaip matyti, Lietu
voje gali būti įvesta ir nuolatinė darbo tarnyba. Kiek
vienas pilietis ta tvarka butų reikalaujamas kartą į me
tus, nustatytą trumpą laiką, padirbėti valstybės viešuo
se darbuose, be užmokesnio, kaip kareivis, kuris tarnau
ja kariuomenėje atėjus tam tikram laikui.

Tūlos kitos šalys tą jau praktikuoja, nors jos yra 
daug didesnės negu Lietuva ir jų iždai daug didesni. 
Kiekvienas milijonas litų sutaupytas tokiu darbu butų 
milijonas pelnytas — valstybės iždas butų stipresnis.

Prie šios Darbo Talkos džiuginančių žinių kartu at
eina ir nemalonios. Kuomet viena piliečių dalis sten
giasi šalį stiprinti, statyti, kiti dirba iš pagrindų knis
dami : tai yra tie kurie skleidžia šalyje visokius pasalin- 
gus gandus, kurie silpnina litą, kurie vogtinai slepia 
užsienyje šaliai priklausančius pinigus, ir tt. ir tt.

Nors šių tranų yra daug mažiau negu gerų, darb
ščių bitelių, tačiau niekšingi darbai randa pasekėjų vis 
didesniais skaičiais, todėl su jais reikia kuogriežčiau- 
sia kovoti, nerodant jiems jokio pasigailėjimo.

Tirštas rūkas supa žemę.
Nerami širdis:
Gal likimas laimę lemia,
Gal žaibais prašvis.
Tolumoj lyg kas grūmoja, 
Dunda dangumi....
Ar sulauksiu aš rytojaus, 
Toluma tamsi ?!
Ko jus stugaujat pašėlę?
Vėl dangus prašvis!
Demonai,v jus lig rytojaus 
šėlstate dar vis!....

Šiauliai. Balys Buinauskas.

BALTIJAI
Gelsvi gintarėliai pražysta ant kranto, 
Ir smėlys toks baltas bepustomas šnara; 
Pro galvą suklykus žuvėdra praskrenda, 
Ir burės šilkinės baltuoja ant marių.

IZONGRESO pataisytu ir dapildytu Socialės Apdrau- 
dos Aktu, pradedant ateinančiu Sausio mėnesiu, se

natvės apdraudos mokestis, nebus mažiau kaip $20 mė
nesiui. Tiek gaus darbininkai kuriems sueina 65 metai 
amžiaus ir kurie uždirbo vidutiniai po $50 per mėnesį 
pradedant nuo Sausio 1 d. 1937 metų. Nuo. tos dienos, 
mat, darbdaviai ir patys darbininkai pradėjo mokėti į 
senatvės apdraudos fondą.

Sulyg gauto uždarbio ir senatvės apdrauda bus di
desnė, pav.: kurie uždirbo $75,į mėnesį — gaus $22.50; 
uždirbę $100 — gaus $25.00, bet ne mažiau negu $20, 
prie to, kai jo žmonai sueis 65 metai, ir jai bus moka
ma $10 mėnesiui, taip kad sena pora bendrai gaus $30 
mėnesinės pensijos.

Bet amžiui įrodyti valdžia reikalauja gimimo met
rikų. Dirva jau ragino jus, ir vėl ragina: skubėkit įsi
gyti sau gimimo metrikus, parsitraukit juos iš Lietu
vos dabar, kuomet jūsų arba tėvai arba broliai-seserys 
Lietuvoje gyvi ir su jais lengviau susirašyti.

Dirvos redakcija kreipėsi j atitinkamą Lietuvos iš
taigą kad padarytų palengvinimą seniems Amerikos Lie
tuviams gimimo metrikų nuorašą gauti.

Vilnis išbučiuoja krantus tuos smėlėtus, 
Ir puta pavirtus ilsėtis palieka;
Taip jura nerimsta, alsuoja išlėto, 
Tik kopos baltuoja -baltesnės už sniegą. , 
Vai, skriskit, žuvėdros, į mėlynus tolius, 
Jus, simbolis laisvės, laisvos ir juros. 
Mes jurą pamilom, su jura suaugom, 
Su meile į plotus tuos mėlynus žiūrim. 
Banguok ir tu, jura, smėlėtuos krantuose, 
Tu musų gyvybė, mus kūnas ir kraujas'. 
Tavęs ir krantų tų mes niekam neduosim, 
Čia imsim gyvent ir žydėti išnaujo.
Mes čia pastatysime uostus ir molus 
Ir švyturius aukštus iškelsim į dangų. 
Atskris čia laivai ir ateis svetimieji iš tolo, 
Stebėsis darbais musų proto ir rankų.
Ir ginsim tave iki vieno sustoję, 
Nes tu mus gyvybė ir kūnas ir kraujas. 
Nes čia kur žuvėdros baltais sparnais moja, 

Mes imsim gyvent ir žydėti isnaujo.
“Tr.” B.. Labenskas.

Ar Lietuva turi gana produktų? 
pASKIAUSIOS žinios iš Lietuvos, pasiekusios 
I Amerikos Lietuvių spaudą, skelbia jog 
“prasidėjo daržovių, medaus, grybų ir vaisių 
eksportavimas. Medus ir grybai eksportuoja
mi į Ameriką”, ir tt.

Antra žinia, taip pat iš Kauno, bet Ameri
kos Pasiuntinybės Lietuvoje pranešimas savo 
valdžiai, kad Lietuva nori plėsti prekybą su Su
vienytomis Valstijomis.

Iš seniau jau žinome, kad Lietuva ekspor
tuoja į Ameriką kumpius, nekuriuos kitus mė
sos padarinius, agurkus, sviestą, saldainius.

Lietuvos žemės ūkį plečiant, reikalinga plė
sti prekyba su užsieniais, nes tik nuo eksporto 
priklauso šalies ekonominis stiprėjimas.

Ar Lietuva yra pasiruošus praplėsti tų ir 
dar kitų savo produktų eksportą į Ameriką? 
Jeigu galima butų tuos Lietuvos produktus len
gviau gauti, jų pristatymą dar geriau sutvar
kius, yra galimybės tiems produktams rinką 
greitu laiku dar labiau praplėsti.

Prieš trejetą metų viena svetimtaučių im
porto tarpininkų bendrovė pirmiausia pradėjo 
platinti Lietuvos “Maisto” produktus, kumpius, 
agurkus ir dar šį-tą, ir jiems rinka pasirodė 
nemenka, žinoma, didesnę dalį išpirko Lietu
viai.

Pasisekimui pasirodžius, “Maisto” b-vė su
manė ir įsteigė New Yorke savo skyrių, kuria
me pora asmenų, atsiųstų iš Lietuvos, tuos pro
duktus platina.

Tačiau greta su tais, yra pareikalavimas ir 
tokių produktų kuriuos Lietuvoje gamina ir kas 
kitas negu tiktai “Maistas”. Jeigu “Maisto” 
atstovai nėra įgalinti kitų bendrovių gamybos 
prekes platinti, nuo to kenčia ne' kas kitas kaip 
pati Lietuva.

Ir dėl paties “Maisto” produktų platinimo: 
ar dėl neturėjimo gana tų produktų į New Yor
ką prisiųsti, ar gal tik dėl pačių “Maisto” at
stovu nesutvarkymo biznį Amerikonišku tempu 
varyti, tankiai Amerikos Lietuvių maisto pro
duktų pardavėjų pareikalavimai nebūna pa
tenkinami. Dėl to tų produktų pardavimas ne
siplečia, skyriaus veikimas eina ne Amerikoniš
ku tempu, bet lėtu Lietuviško prekiavimo budu, 
siauru tik vienos “Maisto” b-vės produktų pla
tinimu.

Tačiau jeigu ir kitos Lietuvoje veikiančios 
ir eksportui prekes gaminančios firmos įsteig
tų savo skyrius Amerikoje, ir jų produktai bu
tų platinami tik tokiu pat budu: skyriaus ve
dėjams laukiant kada ateis pirkėjas paprašyti, 
ir duos jeigu turės, o jeigu neturės tai ir taip 
turės būti gerai, bet nesirūpins rinką plėsti, 
kompeticiją su kitų šalių ir Amerikos tokiais 
pat produktais varyti.

Amerikos-Lietuvos Importo B-ve
Amerikonišku tempu Lietuvos eksporto 

biznį varyti galimybės yra. Reikalinga suda
ryti Lietuvos-Amerikos Eksporto Bendrovė iš 
Amerikos ir Lietuvos Lietuvių kapitalų. Lie
tuva iš savo pusės pristatys produktus ir pre
kes, o Amerikiečiai Lietuviai sudarys bendrovės 
vedėjus, tarnautojus, agentus-pardavėjus, kurie 
supranta kaip tokį biznį varyti moderniško am
žiaus tempu. Jie iš to biznio darys sau pragy
venimą ir stengsis auginti procentus savo in
vestuotiems kapitalams. Prie tokios bendrovės 
keli desėtkai gabių, aukštus mokslus išėjusių 
Lietuvių čiagimių vaikinų gautų pardavėjų vie
tas. Jų pareiga butų ne New Yorke sėdėti ir 
laukti iki kas ateis paklausti prekių, bet po Ame
riką važinėti iieškant pirkėjų, organizuojant ur
mo pardavėjus didesnėse kolonijose, o paskirus 
Lietuvius valgomų daiktų pardavėjus aprūpi
nant Lietuvos produktais tiesiog, paimant jų 
užsakymus ir juos laiku pristatant. Jie aprū
pintų Lietuvos maisto produktais visus Lietu
vius tos rūšies biznierius, kurių dabar vargu 
dešimtas nuošimtis ar turi.

Tokia bendrovė galėtų importuoti net ir 
tūlų draugiškų Lietuvos kaimynių tam lygias 
prekes aprūpinimui jų tautiečių, arba Ameriko
nus tuos produktus mėgstančius.

Visos Lietuvoje velkančios firmos kurios 
turi ką nors eksportuoti kas Amerikai tinka ir 
galima parduoti, privalėtų susirišti su ta ben
drove ar kooperacija: ir mėsos, ir sūrių, ir sal
dainių, ir degtinės, ir krupniko, ir grybų, ir tre- 
ių-devvnerių, ir audinių, ir lėlių, ir tt. Tarpe 
tų kai kurie 'produktai yra sezonini, bet viskas 
turėtų būti laiku ir atsakančiai pristatoma.

Atsiskaitymas už produktus su Lietuvos 
pristatytojais turėtų būti ir butų sutvarkytas 
priimtu tarptautinio prekiavimo atsiskaitymo 
budu, ir abi pusės butų patenkintos,

šis projektas reikalinga imti vykdyti da
bar. tuojau, iki dar išeiviai Lietuviai Ameriko
je sudaro reikšmingą skaičių, iki jie gali pa

gelbėti Lietuvos produktus išplėsti. Bendrovė 
su laiku galėtų išaugti taip kad ir išeiviams su
mažėjus jų vaikai turėtų sau pelningą biznį, 
nes Lietuvos produktai Amerikoje 'butų jau 
gerai žinomi.

Amerikos Lietuviams negali būti jokios 
baimės į tokią bendrovę savo kapitalus dėti, ir 
tie kurie bus priimami privalės tik džiaugtis iš 
tokios privilegijos, nors iš praeities daugelis 
yra labai apsivylė sukišdami daugybę pinigų į 
visokias Lietuviškas bendroves. Anos bendro
vės visos buvo tik fantazija, geri norai Lietuvą 
gelbėti, o Lietuvos eksportas dabar yra jau tik
ras, įsikūnijęs dalykas, jau keli metai kaip vei
kia ir pelną neša, tik šaukiasi žmonių kurie jį 
imtųsi plėsti: Lietuva gyvuoja, ūkio gamyba 
didinama, ūkio produktų apdirbimas pritaikytas 
pasaulinės rinkos standartui, eksportas jau iš
bandytas ir įrodytas galimu, atvežimas iš Lie
tuvos pusėtinai sutvarkytas, pirkėjų ir sunau
dotoji] dalis šioje pusėje jau yra ir jų galima 
greitai sudaryti dar didesnius burius. Viskas 
ko reikia tai sumaniems tokiam bizniui vyrams 
stoti į darbą, daryti sau pragyvenimą ir daryti 
pelnus savo įdėtiems kapitalams. Nereikia ma
nyti kad tik kitataučiai, kurie net teisme bylas 
kėlė ir varžėsi už Lietuvos produktų biznį, arba 
iš paties Kauno atsiųsti atstovai tinka Lie
tuvos prekių ir produktų importo biznis varyti 
čia pat musų naujoje tėvynėje, po pat musų 
akių.

Yra proga išauginti didžiausią Amerikos 
Lietuvių pelningą bendrovę, kokios dar neturė
jome.

Lietuvos firmos nemanys kad tik jų paskir
ti atstovai tinka jų produktams Amerikoje pla
tinti, kurie nepažysta Amerikos biznio sąlygų, 
ir nedasileis kad Lietuvos prekes čia supuolę 
išperka kitataučiai. Ne, toli nuo to. Lietuvos 
produktus kiek gali reklamuoja geros valios 
Lietuvių spauda, perka juos ir platina Lietuviai 
maisto krautuvių operatoriai, ir jie dar dau
giau ir labiau tą darys kuomet patys taps ben
drovės ar kooperacijos dalininkais, ir kuomet 
galės laiku visko gauti kas tik galima parduoti. 
Svetimtaučiai, Amerikonai nuperka tik dalį vi
so Lietuvos produktų importo; kiti jų kad ir 
perka tai tik ten kur tikisi Lietuviams savo 
klijentams parduoti.

Amerikoje biznis paremtas ant kompetici- 
jos, ir dideli pinigai bei gabus mokyti vyrai 
naudojami išreklamavimui ir įkalbėjimui visuo
menei KODĖL tie ir tie produktai yra GERES
NI, KODĖL juos privalo pirkti.

O kas geriau Lietuviškus produktus galės 
išreklamuoti ir parduoti jeigu ne patys Lietu
viai — tos Lietuviškos importo bendrovės tar
nautojai !

Nebandžius tokio darbo rimtai imti, jis 
pats per save neišdygs. Lietuvos firmoms ne
bendradarbiaujant su Amerikiečiais niekas jų 
prekių Amerikoje nepasiges; o Lietuvai — jai 
keli ar keliolika milijonų dolarių per metus nau
jų ineigų nebus perdaug.

Iniciatyvą tokią bendrovę tverti galėtų imti. 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras, kurio 
tarpe nariais (Lietuvių Vaizbos Rūmuose) yra 
Lietuvių maisto produktų pardavėjų, kurie pri
sidėtų savo pinigais, kurie patys rūpintųsi ir 
pardavimu. Susitarti su Lietuvos eksporto fir
momis Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
galėtų įgalioti savo atstovą apsilankyti Lietu
voje.

Ši importo bendrovė galėtų veikti visai to
kiu pat principu kaip veikia Lietuvos nekurios 
valdžios remiamos bendrovės, kur ir ūkininkai 
ir valdžia sudeda savo kapitalus ir pasekmin
gai opertibja. šios bendrovės veikimas galėtų 
būti paremtas Amerikos Lietuvių kapitalais, o 
Lietuvos eksporto prekių ir produktų gaminto
jai butų tai tie pristatytojai. Jie galėtų turėti 
savo bendrą atstovą Lietuvoje, kuris rūpintųsi 
eksportavimu ir tvarkiu patarnavimu, ir galėtų 
laikas nuo laiko apsilankyti Amerikoje pasita
rimui su išplatintojais dėl prekių kokybės ir 
ko Amerikai labiausia reikia.

Tai maždaug paviršutinis projektas, kuris 
gali būti plačiai apdirbtas ir pritaikytas veiki
mui su abipuse nauda.

LIETUVOS 

ZEMLAPIAI 
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 kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit uDirvoje”
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EUROPOS KARO EIGA

BERLINAS, Rūgs. 3. — Hitleris atmetė Britų pas
kutinį ultimatumą, kuris reikalavo apleisti Lenkiją, jei 
nori išvengti Britų-Prancūzų karo. Jis pats išleido į 
savo tautą ir kariuomenę atsišaukimus, ragindamas vi
sus laikytis iki paskutinis, prižadėdamas jog jisai lai
mės ir visus priešus sumuš. Hitleris savo kalboje ap
kaltino Britaniją, buk ji viena dėjo pastangas ardyti tai
ką ir neduoti Vokietijai susitarti su Lenkija.

MASKVA, Rūgs. 3. — Sovietų valdžios artimi žmo
nės tikrina jog Sovietų vyriausybė apsisprendus laiky
tis neutraliai šiame Europos kare. Jie ypač patikrino 
kad jokiu atveju Sovietų kariuomenė neis kariauti už 
Vokietijos interesus.

Kitos žinios iš Maskvos skelbia jog Hitleris deda 
pastangas sulaikyt Rusiją su Japonija ir sudaryti tarp 
jų draugingumo sutarti.

Japonija iš savo pusės parodė labai taikų atsineši- 
mą i Britaniją, paliaudama darius klintis Britams Ki
nijoje.

VARŠAVA, Rūgs. 3. — Lenkija džiaugsmo ašaro
mis priėmė žinią jog Britanija ir Prancūzija paskelbė 
Hitleriui karą. Per porą dienų Lenkai buvo Vokiečių 
puolami ir mušami, ir tuo tarpu nekurie pradėjo abejo
ti ar Londonas ir Paryžius išpildys savo prižadą Lenki
jai gelbėti.

VARŠAVA, Rūgs. 3. — Oficialiai pranešama kad 
1,500 žmonių buvo užmušta Vokiečių orlaivių užpuoli
mais ant Lenkijos miestų, tarp jų 46 užmušta Varsavoje. 
Vokiečiai iš pat pirmos dienos kaip tik puolėsi ant Len
kijos, padarė oro atakus ant daugelio miestų, matomai 
tikslu išgąsdinti žmones, sudemoralizuoti šalį ir priver
sti Lenkus pasiduoti pirm negu Britai ir Prancūzai su
spės paskelbti karą ir pradėti Vokietijos puolimą.

KAIP KARAS PRASIDĖJO
Rugsėjo 1 d. Vokiečiai paskelbė jog atsakys Len

kams “jiega prieš jiegą”, ir pradėjo mušius keletoje 
vietų. Tuoj tapo užblokuotas Lenkų uostas Gdynė, ir 
paskelbta Danzigo prijungimas prie Vokietijos. Hitle
ris tą prijungimą iškilmingai priėmė. Savo kalboje Į 
seimą Hitleris pareiškė jog kariausiąs Lenkiją iki galo.

Hitleris, prieš puolimą Lenkijos, paskelbė savo 16 
taikos punktų, bet .jų nepasiuntęs nei Lenkijai nei Bri
tanijai oficialiai, tuoj ir pradėjo Lenkiją atakuoti.

Vokietijoje maistas suvaržytas. Žmonės paruošti 
karui tokiu suagitavimu buk Vokiečiai yra užpuolami 
ir turi gintis iki mirties. Prezidento Roosevelto atsi
šaukimai taikytis nuo žmonių paslėpti.

Savo žmonėms jis pasakė, “aš žusiu arba laimėsiu, 
bet ginklo prieš Lenkus nepadėsiu’’. Savo įpėdiniu jis 
paskyrė Gen. Georingą, jeigu pats žus; jeigu žus ir Goe- 
ring, sekantis Vokietiją valdyti paskirtas Hess.

Hitleris, atsakydamas į pakartotinus Britų ir Pran
cūzų grąsinimus karu, pareiškė jog jis pasirengęs ka
riauti desėtką metų “už savo teises ir už Europos taiką.”

Mūšiai tarp Vokiečių ir Lenkų kariuomenių tuoj 
užsidegė keletoje frontų.

Slovakijos kariuomenė, apie 500,000 vyrų, privers
ta kariauti prieš Lenkiją.

Čekai, kurie gavo progą išbėgti iš Vokiečių užimtos 
teritorijas į Lenkiją, organizuoja Lenkijoje pagalbą ir 
pasižada kariauti Lenkų pusėje prieš Vokiečius.

Karą pradėjo visai vienas prieš tris valstybes. Vo
kiečiai turi du frontus, rytuose prieš Lenkiją ir vaka
ruose prieš Britus ir Prancūzus.

KLAIPĖDOS KRAŠ
TO GYVENIMAS

KLAIPĖDA. — Išleista įsa
kymas panaikinti visus Klaipė
dos krašte dar užsilikusius Lie
tuviškus parašus.

Lenkų telegramų agentūra 
pranešė apie planą kolonizuoti 
Vokiečius Klaipėdos krašte. 
Tas planas palies 5,000 ūkių. 
Lietuviai ūkininkai pradėjo dėl 
to nerimauti, nes juos grąsina- 
ma nuskandinti germanizacijos 
bangoje.

Paskutinėmis dienomis Klai
pėdos uoste pradėta darbai ap
tverti Lietuvai skirtą laisvos 
zonos sritį, kaip tai yra numa
tyta susitarime. Į laisvąją 
zoną žiemos uoste patenka ir 
valdiškas locų namas, kur bus 
Įrengta Lietuvos muitinė ir 
kai kurios kitos zonoje veik
siančios Įstaigos. Į uosto ben
drovės direktorių kreipiasi be
gales žmonių su prašymais 
gauti tarnybas laisvojoje uos
to zonoje.

Su Klaipėdos uostu jūrinį 
susisiekimą palaiko Lietuvos 
Baltijos Lloydo laivai: Panevė
žys, Kaunas, Šiauliai, Marijam
polė, Kretinga ir Utena, kurie 
yra perregistruoti į šventosios 
uostą ir plaukioja po Lietuvos 
vėliava, taip pat du “Sandėlio” 
bendrovės laivai Nida ir Ven
ta.

Taip pat į Klaipėdą atplau
kia Lietuvos Nemuno laivai, 
kurie atvelka baidokus iš Kau
no ir gabena prekes vidaus 
vandenų keliais.

KLAIPĖDOS Krašte pradė
ta apgyvendinti nazių parti
jos ištikimieji, atsiųsti iš Vo
kietijos gilumos. Kiekvienas 
kolonistas turi įmokėti tik 300 
markių pinigais ir gauna ne
didelį ūkelį su trobesiais ir in
ventorium. Kolonistai parink
ti iš pačių patikimiausių par
tijos veikėjų.

Klaipėdos krašto gyventojai, 
turintieji sienai pereiti korte
les, pradeda vis dažniau ateiti 
i Lietuvos pusę pavalgyti ir 
maisto produktų nusipirkti.

Lietuvos ir Lietuvių Tautos Gar
bė Tave šaukia!

JACK’S FRUIT MARKET
Lietuvis savininkas ir operatorius.

P E R R Y’ S

WINE HOUSF.
RŪGS. 1 IKI SPALIŲ 31
Pirkit sau ALŲ IR VYNĄ 

wholesale kainomis.
STIPRUS GERAS ALUS 

25 skirtingų rusių — $1.56 už dože 
6 bonkos — 49c.•

VYNAS '— 22 skirtingų rūšių. 
$1 galionas ir aukščiau.

CANNED EEEF $2.15 už dėžę 
10c vienas.

PF.RRY WINE HOUSE 
7205 Wade Park A v. ENd. 9276

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

HENRY WIEBUSCH
Namų Dekoratorius iš Vidaus 

ir iš Lauko.
Pirmos rūšies medega ir darbas. 

Specialės rudeninės kainos.

VVAsh. 0527 4371 E. 139 St.

IŠ VILNIAUS KRAŠ
TO GYVENIMO

VILNIUS. — Dėl įvairių 
Lenkų administracijos stato
mų reikalavimų iki šiol dar 
neįsteigta Vilniaus krašto Lie
tuvių ūkio draugija, kurios vei
kimu rūpinamasi nuo Gegužės 
mėnesio.

Besiartinant naujo mokslo 
meto pradžiai, vienintelė Vil
niaus krašte Lietuvių Vytauto 
Didžiojo gimnazija vis dar ne
turi teisių.

Vilniaus krašte jau nėra ir 
nei vienos privatinės Lietuviš
kos pradžios mokyklos..

T prašymus leisti vėl atida
ryti kai kurias uždarytas Lie
tuviškas privatines mokyklas 
iki šiol negauta jokio teigiamo 
atsakymo. Elta.

=
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Geros rūšies vaisiai ir daržovės už žemiausias 
kainas. Atvežam nemokamai.

6601 Wade Park Avenue

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių namas, 3 akrai že

mės, Garfield Heights. Reikia Įmo
kėti tik $1,000, likusius išsimokė.ji- 
mui. Kreipkitės (87)

M. H. JENN1NGS
MIch. 0238 14205 Dressler Av.

DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

v
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Edward A. Hiss
Pharmacist and Optomeirist
Pabandykit musų Ųay Fever 
apsaugos vaistus, 100 nuošim
čių veiksmingi. Pagelbsti net 
blogiausiais atvejais. Kainuo
ja tik $1.00. (41)

7102 St. Clair Avė.
ENdicott 8555- HEnd. 5092
Pritaikom akinius ir ištiriam 

akis per virš 30 metų.
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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.ž .......

ROSEDALE PAPER GO.
6702 Superior Avė.
Vyniojamas Popieris, 
Popieriniai Krepšiai,

Rišami Siūlai reikalingi 
krautuvėms, ir tt.

SAM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919

D ESIRUPINANT savo kas- 
dieniniais reikalais ir ruo

šiantis iškilmingiausiai Ameri
kos Lietuvių šventei, ji taip 
greitai prisiartino kad net ne- 
suskubom reikiamai išsijudinti 
šiam entuziastingam momentui 
sutikti. Be nuolat mus, Pa
baltijo krašto kilmės žmones, 
Jaudinančių žinių dėl karo pa
vojų, buvo ir kitų musų pasi
ryžimą slopinančių reiškinių, 
besirengiant šiai pirmutinei, ir 
gal vienintelei toko mąsto A- 
merkos Lietuvių Dainų šven
tei, kuri įvyksta RUGSĖJO 10 
d. New Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje.

Jai, vis tik, ruoštasi daug 
ir stropiai. Kai męnt kiek pra
dėjo aiškėti kokias pareigas 
teks atlikti, komitetas ėmėsi 
priemonių zsavo užduotį atlikti 
ir, palyginamai per truųipą lai
ką, teko kelti Lietuviuose ūpą, 
teko judinti atskiras, kolonijas, 
teko rūpintis lėšomis to viso 
darbo įvykdymui. Teko parū
pinti chorams dalį gaidų, teko 
rūpintis sudarymu galimybės 
vyriausiam dirigentui aplanky
ti visus chorus. Daug kartų 
per spaudą ir kitomis priemo
nėmis kreiptasi į draugijas bei 
asmenis paramos reikalu.

Ir reikia pasidžiaugti kad, 
pagaliau, kaip paaiškėjo, ir 
komiteto pastangos ir komp. 
J. Žilevičiaus kelionė kolonijo
se davė bent jau tokį dabar 
matomą vaisių, kad visa Ame
rikos Lietuvija yra išsijudinus 
ir nekantriai laukia momento 
kada specialus, Lietu viškom 
vėliavom papuošti ir Lietuviš
kos dainos siūbuojami trauki
niai, autobusai, ir net lėktuvai 
sujudės, susiubuos New Yor
ko linkui. O ta laukiama die
na jau atėjo.

Ir štai, komiteto žiniom, at
vyksta 59 chorai su 290'6 dai
nininkais.

Chorai atvyksta iš šių komp. 
Žilevičiaus aplankytų vietų:

Massachusetts: Athol, Gard- 
ner, South Boston, Cambridge, 
Brockton, Lavvrence, Norwood, 
Westfield, Worcester.

Connęcticut: Hartford, New 
Haven, Bridgeport, New Bri
tam, Stamford, Ansonia, Wa- 
terbury.

New York: Utica, Bingham- 
ton, Amsterdam., Nęw York 
City, Brooklyn.

New Jersey: Elizabeth, Har- 
rison, Jersey City, Nevvark, 
Paterson.

Pennsylvania: Easton, Gi- 
rardville, Mahanoy City, Mi- 
nersville, Pittsburgh, Philadel- 
phia, ' Shenandoah, St. Clair, 
Tamaųua, Kingston, Luzerne, 
Pittston, Wilkes-Barre. Ply- 
mouth.

Providence, R. I.
Chičago, Illinois.
Toronto, Montreal — Kana

dos.
Su choristais keliaus ir jau

ni Lietuviškų liaudies šokių 
šokėjai, kuriuos p-lė Baronai
tė yra kolonijose suorganiza
vus ir priruošus. Prie jų pri
sidės ir ištvermingi Lietuviškų 
kapeli jų muzikantai bei draus
mingi legijonieriai. Šivffis vi
sus pagarbos vertus Lietuvių 
Dienos programo dalyvius,- ei- 
nant-maršuojant pro Lietuvos 
paviljoną, parodos aikštėje pri
ims Lietuvos Ministras, garbės 
svečiai ir komiteto atstovai.

Taigi, iš visų Suv. Valstijų 
ir net Kanados miestų, iš ma
žų miestelių ir ūkių, kur tik 
Lietuvių * gyvenama, kur tik 
skamba musų graži daina, ruo
šėsi jaunimas Dainų šventei. 
Jie daug dirbo, daug naktų ne
migo, kad atvykę į didįjį pa
saulio metropolį New Yorką. 
prieš minias galėtų parodyti 
tautiškus Lietuvių šokius, Lie
tuviškos dainos grožį ir galią. 
Garbė tam jaunimui, garbė jų 
vadams, garbė visiems tiems

kurie darbu ar pinigu sudarė 
sąlygas jaunimui į šią Lietu

vių Dienų atvykti.
Neabejojame kad'be tų gar

bingų ir laukiamų dainininkų 
ir kitų programo dalyvių, dau
gybė atvyks ir šiaip Lietuviš
ko jaunimo ir senimo. Visus 
kviečiame, visų laukiame. Jū
sų garbė ir pareiga jus, bran-

I Iiirm MIMggBBM—«

gus Lietuviai, šaukia Rugsėjo 
10 d. būti New Yorko Pasauli
nės Parodos Lietuvių Dienoje.

Be išanksto numatyto ir ruo
što proigramo, čia reiks kelti 
savo balsą ir kitais musų tau
tai svarbiais klausimais.

ŠIENAPJŪTĖ
LIETUVOJE

Lietuvaitės grėbėjos, 
linksmos suspė justos 
sugrėbti ir sukrauti 
į. kugius kvepiantį 
šieną dar nesuspėjus 
sulyti.

f

K&zys P. Vilniškis.

iš tų 4 Didelių Darbų

NAMU ŠILDYMAS. ŠĮvari, .patogi ši
luma be valandėlės darbo ar rūpesčio iš
tisą žiemą. Taipgi pavasarį ir rudenį.

VANDENS ŠILDYMAS Gasas duo- 
da progą turėti karšto vandens tieki kiek 
reikia ir kada tiktai reikia—tik už kelis 
centus į dieną.

VIRIMAS. Greitas karštis, daugiau ati
tinkamų gazo degintojų, naujas automa
tiškas kontroliavimas sutaupys jums dik- 
čiai valandų per savaitę kurias dabar pra- 
leidžiat virtuvėje.

ŠALDYTUVAS. Gasinis skaldymas yra 
tylus, laisvas nuo gedimų, ir.kaštuoja žy
miai mažiau negu kitas kuris moderniš
kas metodas.

I

Naudokit GAS taupymui laiko ir pinigų. 
Bus lengvesnis ir patogesnis gyvenimas.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
keliems 

darbam?;

« v

NEW DEAL
BAKERY

-» _ -
--- --------------------------

Virimui ® Vandens šildymui 
šaldytuvui ® Namo šildymui

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

e @

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

S Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py- S 
S ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas. ES 

gį VISADA PRAŠYKIT N'EW DEAL DUONOS | 
™ Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse §
IffliffluiiiimiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiniiiiim
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 6820 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND, OHIOPHONE: ENdicott 4486

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS

ARAUKOJOT LIETU
VOS GINKLU FON

DUI?

SKAITYTOJAMS

laikytis neutra- 
visas. pastangas 
poziciją, apginti 
kad neprisieitų

Dėl kilusio Lenkų-Vokiečių 
karo šis Dirvos numeris išlei
džiamas anksčiau.

Kitas gi numeris, delei Dir
vos redaktoriaus išvykimo į 
New Yorko Lietuvių Dieną ir 
į konferencijas, gali kiek pavė
luoti. Jei taip butų, paturėki! 
kantrybę. Jeigu neišeis ket
virtadienį tai bus atspausdin
tas penktadienį.

Sportininkų Vakarėlis
Rugsėjo 16

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

/

CLANDESTINE OCCUPATIONS OF A 
GRIDIRON HERO

Europinis karas prasidėjo —- 
Vokiečiai, Lietuvos kaimynai, 
visu Įšėlimu puolė kitą musų 
kaimynę, Lenkiją. Lietuvoje 
girdisi kanuolių garsai. Lietu
va pasiryžus 
liška, ir deda 
atlaikyti savo 
savo rubežius
įsivelti į konfliktą.

Nekurie Clevelandiečiai abe
jojo kad reikia aukoti Lietu
vos gynimui, ir iki šiol nėra 
davę nei cento tam tikslui.

Ar abejc>sit dar ilgiau? Ar 
musų tėvynės gynė- 
pakankamai ginklų 
savo neutralumą?

VVS 
savo 
bus

Lietuviška Mokykla vėl 
Pradės Veikti

Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubo bolinin-kai ruošiasi prie 
“minkštos bolės” čampionato, 
kuris įvyks Gary, Ind. Mat, 
Clevelandiečiai nuvykę į Du- 
Bois, Pa., laimėjo rytinių val
stijų čampionatą.

Savo kelionės į Gary finan
savimui klubas rengia korta- 
vimo vakarą Onos Pečkaitienės 
darželyje, šeštadienio vakare, 
Rugsėjo 16 d., 6028 Superior 
avė. Visi kviečiami dalyvauti.

norit kad 
jai butų 
apsaugoti

Aukas 
skyrius, 
auką
perduota j atitinkamą fondą.

renka vietos
Galit priduoti 

Dirvos redakcijai.

Pereitą žiemą suorganizuota 
SLA. 14-tos kuopos vadovybė
je Lietuvių vaikams mokyklė
lė tos pačios komisijos 
ir vėl tęsti šią žiemą, 
ma Įdomus programas; 
kiniai turėtų įvairesnį 
gesnį laiką.

Pamokų vieta ir laikas tuoj 
bus paskelbta. Užregistruokit 
savo vaikus pas SLA. 14 kp. 
komisiją, Lietuvių salėje.

inutarta
Ruošia- 

kad mo- 
ir sma-

Aviacijos Sostine

Clevelandas tapo Amerikos 
Aviacijos Sostinė. Jau apie 
desėtkas metų paeiliui čia ren
giama metinės orlaivių lenkty
nės ir visoki oriniai pasirody- 
mai^ Kiekvieną metą sutrau
kia į tas lenktynes naujausius 
lėktuvus ne .tik iš Amerikos 
bet ir iš kitų šalių. Lenkty
nės tęsiasi trejetą dienų.

šių metų oro lenktynės atsi
buvo Rugsėjo 2, 3 ir 4 d. Jos 
sutraukia šimtus tūkstančių 
publikos.

Rugsėjo 3 d. vienas lenkty
nių dalyvis lakūnas Leland 
Williams laike skridimo užsi
mušė.

Clevelandui tos lenktynės te
ko dėl to kad čia randasi vie
nas iš geriausių pasaulyje aero
dromų.

Didumu jam gana artimai 
stovi Kauno aerodromas.

• MOKYKLOMS atsidarant, 
ties mokyklomis bus pastaty
ta sargai prižiūrėtojai vaikų 
einančių per gatvę. Tokių sar
gų prie mokyklų jau paskir
ta 389. Pereitais laikais patė- 
myta kad nekurie tie sargai 
yra nusigėrę: kiti žiemos metu 
paimdavo “dėl šilumos” net 
perdaug, šymet policijos vy
resnybė išleido įsakymą tiems 
sargams negerti, nes bus 
varyti iš darbo kaip tik 
patėmyta įsigėrę. Pernai 
tą buvo pavaryta apie 100 
kių sargų už gėrimą.

Sargai skiriami iš miesto 
šelpiamų bedarbių. Vienas ju 
kontingentas pastatytas prie 
parapijinių • mokyklų, kurios 
atsidarė Rugsėjo 5 d.,’ kitas 
prie miesto mokyklų, šios at
sidaro Rugsėjo 11 d.

pa
bus 
me
to-

Lenkai Renka Aukas 
Savo Tėvynei Ginti

Clevelando Lenkai, kaip tik 
Hitleris užpuolė jų tėvynę, su
šoko dar smarkiau darbuotis 
rinkti aukas 
ją. Pradėta 
Raudonajam 

šių metų
surinko Clevelande $60,000 sa
vo šaliai remti, kaip tik Vo
kiečiai pradėjo reikalauti Dan
cigo. Dabar darys vajų gauti 
50,000 narių savo Raudonajam 
Kryžiui.

ir gelbėti Lenki- 
vajus Lenkijos 

Kryžiui remti, 
pradžioje Lenkai

ir Clevelande pradėta 
vėžio ligos sergančio 

“sušaldymu ir
Pirmas

• JAU 
gydymas 
asmens “sušaldymu ir užmig- 
dinimu”. Pirmas bandymas 
daryta Lutheran ligoninėje, su 
56 metų amžiaus moterimi. Ji 
turi vėžio ligą apie 16 metų. 
“Sušaldyto miego” gydymas 
išrasta dviejų daktarų Phila- 
delphijoje ir paskelbta pora 
mėnesių atgal.

• CLEVELANDO gyventojai 
per metus bendrai imant išmo
ka net $80,000,000 už visokių 
viešų reikmenų patarnavimą: 
už elektrą, gasą, telefoną, gat- 
vekariuis, vandenį 
pašalinimą.

Nejudamo, turto 
tarpu sudaro tik 
sumą per metus.

ir nuobėgų

taksai tuo
$45,946,448

PRAKALBOS
J. Vanagas, iš Pittsburgho, 

kalbės temoje: “PERMAINŲ 
LAIKAS ATĖJO IR DIEVO 
KARALYSTĖ PRISIARTINO” 
— sekmadienį, Rugsėjo 10 d., 
nuo 3:00 vai. po pietų, Wm. 
Abel salėje, 7017 Superior av.

Norėdami sužinoti plačiau 
apie tuos dalykus prašomi at
silankyti. Įžanga dovanai, ko- 
lektų nebus. Prakalbas rengia 
S. B. Š. D., Cleveland, Ohio.

Keturi Clevelandiečiai 
buvo ant Nuskandinto 

Anglų Laivo
Apie keturi Clevelandiečiai 

ir dar trys iš kitų Ohio miestų 
pasažieriai radosi ant Vokiečių 
submarinu nuskandinto Britų 
laivo, Athenia, kuris skubino 
i Kanadą veždamas Amerikos 
ir Kanados keleivius iš Euro
pos į Ameriką. Visi yra sve
timi, Lietuvių nebuvo nei vie
no. Tas laivas plaukė tuo pa
čiu keliu kuriuo pernai gryžo 
iš Anglijos per Kanadą Ona 
Karpienė ir Bronė Rasiliutė. 
Jodvi apleido Angliją šio mė
nesio 16 dieną, 1938 m. Jei
gu butų šymet važiavusios, da
bar dar butų buvusios Vokie
tijoje, per kur iš Lietuvos va
žiavo. Pernai šiuo laiku jau 
visa Europa laukė karo, kai 
įvyko Municho konferencija, 
po ko Čekoslovakija tapo su
draskyta.

PIKNIKUS šią vasarą Cle
velando srityje, kaip apskai
čiuojamą, lankė apie 750,850 
asmenų.

red-and-white houses, the austere 
lovely landseape of beautiful gre<_n 
foliage, and the perfcct cleanliness 
e.vistent there.”

Joe ivishes his old friends and 
schoolmates his best regards, and 
toys ivith the idea of a class re 
union for old times’ sake. Inci- 
dentall.v, odd as it may «eem, tivo 
other of Joe’s former grammar 
school classmųtes have ivorn the 
laurels of f ame: Anthony Vaiks- 
noras as an artist wit.li a scholar- 
ship to che Cleveland School of Art, 
and Benny Lucas as East High’s 
gridiron lūm'nary ivith a scholar- 
ship to the University of Dayton.

So Joe, with the probability of a 
commercial career loomir.g three 
years ahead, rests at home drinking 
his vitamins in preparation for the 
Ist of September ivhen he is sum- 
moned to don his footbal! helmet for 
•?9, his Lithuanian fans and sup- 
porters, and — morj fame ? We’re 
all motin’ for yuh. Joe!

healthy,
200 lb.

confess overcarne rne and I laugh- 
inglv told him, “you certainly don’t 
remember her so “very well” ivhen 
she stąnds here beiore you, faee 
te face, and you don’t recognize 
her.”

These ivords of raine neari •/ floor- 
ecl him, his.eyes opened up and a 
sliglit blush flusiied his face. “An-1 
ncw/’ I said, “tell me hoiv this all 
happened from che beginning, for 
cven yet I can’t remember.” In 
the meantime Bernice and Mrs. 
Steponavičius also stood by vvide- 
eyed and interested in our conver- 

g’ood 
M ra. 

kneiv

(Continued)

We arrived at the Karininkų 
movė at the proper time, the 
ivas Įilled ivith people, and the 
gram was indeed a touching event. 
The Jaunalietuviai sponsored the af- 
fair, for they įvėrė the hosts and 
guardians of Pirmyn vvhile they 
įvėrė i n Lithuania. The inembers 
of this organization įvėrė i n their 
dark green uniforms and many girls 
įvėrė in national costumes.

There įvėrė floiVery speeches of 
praise to the chorus and their very 
charming leaders Mr. and Mrs. Ste
ponavičius. ~ 
many 
them, ivorks of art and handieraft 

į for a 
i visit
uanian Chorus to
Mrs. Steponavičius was presented 
with a national costume of the pro- 
vince of Aukštaitija the exact rep- 
lica of the one that Mrs. Smetona, 
the ivife of the president of Lith
uania -has. It iš copied after the 
stvle of those ivorn 300 years ago. 
Not only were the leaders of Pir- 
^nvn Chorus, Mr. and Mrs Stepo
navičius shoįvcred ivith gifts, būt 
cverv member of the chorus receiv- 
ed a number of gifts of Lithuanian 
art and handieraft. Each one was 
called forivard and with proper cere
mony presented a gift. While this was 
going on Bernice and I įvėrė so 
thrilled iinth this. unexpected dis- 
play of love and affection by these 
sincere h'ospitable people; not only 
did they entertain, and receive ivith 
oper; hearts, būt noiv of the eve of 
their departure they shoįvered them 
all to the lašt one with dear and 
precious gifts, from the land of 
their fathers. It moved us so deep- 
ly we įvėrė in tears of joy. How 
could we ever repay their kindness9 
Ho'.v could ivc ever show them our 
appreciation ? >How can we ever 
thank them enough for their cordial 
and hearty hospitality?

Then came the time- for Mr. 
Steponavičius to acknowledge all 
this. He made a very lovely speech, 
and as he ended1 he 
they are leaving a 
uania too. While 
tour thru Lithuania 
they sold small pins in

j brance of the Chorus’ visits in the 
various cities, and noiv the money 

| they collected they are giving to 
: the Lithuanian armanment fund.
the totai sum of 1,000 Lits.

At this announcement our hearts 
leaped for joy, and indeed it was 
the least they could do in apprecia
tion for the warm and hearty \vel- 
come Lithuania extended them. — 
With this Mr. Steponavičius raised 
his hand 
check, and called for Colonel Pranas 
Lesauskas ivl^o is the head of all 
armaments and amunitions of Lith
uania.
“'■■Colonel Lesauskas vvas sitting .just 
tivo roįvs in front of us ivith Mrs. 
Steponavičius, įve had noticed him 
and remarked about what a hand-. 
some man he is and ivondered who 
he ivas, and as he was called he 
arose and įvent forward to receive 
this gift to the armanent fund. He 
acknoivledged the gift with a fine 
speech and returned to his seat.

After the program was over ev- 
eryone v/as invited to the buffet 
for refreshments while the hall was 
cleared for dancing. Here we found 
tables spread out ivit.h a. feast, the 
šame as it was the first time we 
came 
when the bąli was held for the 
visiting athletes and sportsmen. As 
is the custom Bernice and I stood 
at the table helping ourselves to 
refreshments while exchanging a 
word noiv and then about hoiv grand 
this ivhole affair is. Just then I 
turned my head to find the hand
some Colonel standing beside me. 
helping Mrs. Steponavičius to some 
food from the table. We smiled at 
them and špoke a few ivords. At 
this the Colonel asked me if įve 
too vvere from America, at ivhich 
I ansivered “yes.” He began to 
talk to me in perfect English which 
surprised me, and he told me he 
too had .been in America, in 1934. 
Then he asked me ivhat city I was 
from I told him, Cleveland.

“Cleveland?” he said, “I ivas in 
Cleveland, too, it’s a lovely city, 
and I saiv your beautiful Lithuan
ian Cultural Garden.” With every 
ivord I became more interested, and 
noiv that he told me he had been 
m Cleveland I ivondered hoiv it 
happehed that we did not know at 
the time he was in Cleveland. 
I vvondered whom he visted and 
took him to see the garden? 
this flashed thru my mind, 
usuallv in fact most of the time any- 
one, that comes 
Lithuania. visits 
naper. Though 
hought. perhans 
>verlooked this.
’^as most cur’ous

vis ;t

Ra- 
hall 
pro

I

To add to all the praise 
many gifts įvėrė present to

remembrance of this eventful 
first American Lith- 

visit Lithuania.
of the

I

announced that 
gift to Lith- 

they įvėrė on 
with concerts, 

remem-

sation, and iv? all had a 
luugh ivhen I told him I was 
Karpius, ivhom. ne thought. he 
“so very įveli.”

After he told me the story 
tlie beginning, I remembered 
one day Mr. Karpius brought 
a guest from Lithuania who stayed 
just a feiv minutes, for he was anx- 
ious to make train connections out 
of Cleveland, they only took time 
to see the garden, and he depart- 
ed. Naturallv at that time he ivas 
•iressed in civilian clothes, and noiv 
in the handsome unifonn of an of- 
ficer, with shinv buttons and med.als, 
it is no ivonder I didn’t recognize 
him. On the othėr hand I had been 
in everyday clothes in my own home 
and now dressed for a bąli, made a 
difference too. In fact I often heard 
men in Kaunas remark that when 
a ivoman changes her hat, it’s hard 
to recognize her, and there might 
be some truth in that.

However, Colonel Lessaukas and 
I reneived our acųuaintance and I 
am sure the next time we meet we 
ivon’t let the šame. įhing hapoen. 
He told me he knew I was i n .Kau
nas, and he tried to find me, for 
he ivanted to extend the hospitality 
of his home to me ivhile 1 would 
be in Kaunas.

When įve returned to the dance 
hall įve found many small tables 
arranged around the hall, there was 
coffee and krupnikas all we could 
drink, and the dancing contirued un- 
til long after the sun had risen 
on a neiv day. The Colonel invited 
me to have lunch ivith him this 
and so the bąli came to an 
and įve įvent home to snateh a 
hours of «leep.

(To be continued)

from 
that 

home

day, 
end 
few

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

By J. S. Dereska

Gradually incręasing his 
athletic poundagė to the 
mark, Joseph Procopx Notre Dame
[hiiversitv prospective sophomore 
and 190 lb. gridiron veteran right 
halfback of the unbeatable ‘36 Ca- 
thedral Latin team, is preparing to 
achieve the honor of one minute’s 
playing on the varsity scpiad this 
fall — a distinetion reąuiring the 
most arduous and diligent' applica- 
tion for realization since competi- 
tion is so keen.

Joe, the modest, competently ef- 
ficient “novus homo” (self-made 
man) - who scored such great suc- 
cess at the late Lithuanian Nailon
ai Olympics, is launching upon his 
second year of the four-year schol- 
arship to Notre Dame for his out- 
standing sports activities: he excels 
in track, in addition to football, run- 
ning the 100 in 10 seconds flat. He 
enjoys most sports and sočiai ac
tivities: his golfing hovers about a 
comfortable 90, būt give him time! 

, Among other interests, Joe pro- 
foundly appreciates travel; in his 
Olvmpic tour he visited Lithuania, 
Belgium, Berlin. Sv/eden, Neiv York, 
and Chicago. He likęs Chicago and 
delights in relating his experiences 
there dūrine: the formation of a 
union for the American members 
ivho participated in the Olympics; 
i.e., the sumptuous reception banauet 
the ominent dignitaries present — 
including Mr. Zuris, and the elec- 
tion of officials. Siveden appears 
to be Joe’s choice of beautiful coun- 
try, and he niinces no ivords des- 
cribing “those quaint picturesąue

MEDICAL MESSAGE 
CABINET BATHS — SHOWERS 
Scientific Body Building & Reducing 

Rheumatism. Arthritis 
and kindred ailments treated.
Warts Moles, etc. Removed 

permanently. (36)
AVALON HEALTH STUDIO 

8311 Euclid Avenue 
Room 206 RAnd. 4171

ANSEL ROAD

Ansel Road

Wedding Beik
JENKINS-LEVIKAS

The įvedding of Miss Sally Jen- 
kins and Mr. Anthony Levikas, 
will take place on . Saturday, Sep- 
temher 9th. After the ceremony, 
the bride and her groom ivill take 
a “honeymoon” trip in the East, 
including Scranton, Pa., Nėw York 
City, etc.

E. CHEKEY & SON
Expert Upholsterers

Mes apder.giam ir taisom viso
kius rakandus. ’ Darom naujus 
sulyg užsakymo. 35 
tyrimo. Paimam ir

namus.
9803 Denison
Telef. WOodbine

i
metų pa- 
pristatom 

(37)
Avė.
9111

K. STONIS 
RESTAURANT 
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

CAFE
1066

SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKCS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms

Budiveiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.) 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisene- 
jų$io— Reumatizmo,-- nuo -įvairių. 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

6824 Superior Avė.in which he held theDirbtuves Laukia Ka
rišky Užsakymų

Prasidėjus Euopoje karui, 
Clevelando diclėsės išdirbystės 
laukia įvairių karo reikmenų 
užsakymų. P'rasitęsės karas 
ilgesnį laiką reikalavimus pa
didins. Bet Clevelando Preky
bos Rūmai pataria išdirbys- 
tėms neplėsti savo įmones, nes 
karui pasibaigus darbai apma- 
žės ir tada tos išdirbystės ku
rios daug prisikastuos ruošda
mosi didelei gamybai daugiau
sia nukentės.

Pagyvės ir laivų judėjimas 
Didžiaisiais Ežerais, kuriais 
vežiojama geležies rudis, gru
dai ir šiaip reikmenys iš 
nu uostų į kitus.

Išios va--
vasaros

Clevelan-

• KARŠČIAUSIAS
pasitaikė

Ši vasara
buvo nepaprastai 

karščių, be sunkių

saros oras 
pabaigoje, 
d o srityje 
puiki: be
tvankių dienų ir naktų, be žai
bų ir perkūnijų. Karščiausias 
oras šią vasarą buvo tik Lie
pos 7 d., kuomet pasiekė 92 
laipsniu, ir dabar Rugsėjo 3 
d. pasiekė tą pačią temperatū
rą. Rugsėjo 4 d. prieš pietus 
pradėjo lynoti.

Įveda Automobilių 
Inspekciją

Sumanyta įvesti Clevelande 
automobilių inspekciją, kuri 
bus verstina. Bet reikalinga 
kad ir Clevelando 
tą patį įvestų, nes, 
jos vadovybė, be 
kooperavimo iš to 
kios naudos. Visi
gyventojai suvažiuoja į mies
tą visokiais reikalais, ir jeigu 
jų automobiliai netvarkoje, jie 
vistiek gali pridaryti negero
vių ir nelaimių.

priemiesčiai 
sako poli ei- 
priemiesčiu 
nebūtų jo- 
priemiesčių

VIEŠNIOS Iš DETROITO

to the Karininkų Ramove,

vie-

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

PYTHIAS
CAFE

• DARBAI Clevelando 
tuvėse Rugpjūčio mėnesi 
tiek pagerėjo. Dirbtuvėse per
eitą mėnesį dirbb 63,200 dar
bininkų, 3.1 nuoš. daugiau ne
gu Liepos mėnesį.

Darbai
aukščiausį laipsnį 
buvo nuo Gruodžio m. 1937 m.

dirb- 
šiek-

tokiu bu d u pasiekė 
negu kada

SAVININKĖ PARDUODA
Labai patogus namas ant Vale 

avė., pavienis 6 kambarių, dvigu
bas garažius; arti mokyklų, bažny
čių ir gatvekarių; galima matyti 
popiečiais. (36)

Savininkė 10226 TALE A VE.

FARM A PARSIDUODA AR MAI
NAIS 1 NAMĄ MIESTE

140 akrų farma, netoli Onvell, 
O., parsiduoda arba mainysim į na
mą Clevelande. Pilnai įrengta, 
gyvuliais, naujais padargais, ’ 
vai s. (

8603

su
ja-'

(36)
ZIGMONT PISCHING

Force Av. off Tumey Rd.
Cleveland, Ohio

Adomaitienė, Bronė

Per Darbo Dienos šventę 
Clevelande lankėsi visas buris 
veiklių Detroitiečių moterų: 
Petronėlė Bandzienė, Julė Juš
kevičienė, Valerija Juškevičiū
tė, Jieva 
Kundelytė.

Jos viešėjo pas Masonus, Gu- 
žauskus, Zorskius, Maslaus'kus,
O. Sadauskienę ir kt. Apsilan
kė Lietuvių Darželyje, kuris 
labai patiko. Atsilankiusios į 
Dirvos redakciją, gėrėjosi sa
vo draugais Clevelandiečiais, 
ir apsidžiauigdamos Darželiu, 
paliko jo reikalams aukų: 
Juškevičienė ir duktė
P. Bandzienė 
Jieva Adomaitienė

$1.00
1.00
1.00

AntanasIš Chicagos lankėsi
Samuolis pas savo brolį Cle
velande. Praleido šventes, ap
žiurėjo Lietuvių Darželi ir ki
tas vietas. Jis yra Dirvos 
skaitytojas.

Pas Miščikus tūlą laiką vie
šėjo p. Mišeikienės sesuo, p-lė 
Medelis, iš Philadelphijos.

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

and 
who
Ali 
for

BLACK CAT
CAFE
• Night Club •

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

•

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Paimam iš narni; ir pristatom 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

9.

.k

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.

I I

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27 
Prie E.

B
I

The Wilkelis Furniture Co. |
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARRUCKAS

Savininkas Vedėjas

9.

I

■
Bm

to America from 
at the local news- 
at this moment I 
he had friends who 

By 
o

vis't in Cleveland 
him whom he knoivs
"nd who he vi.sit.nd with, He snvl 
-'d arH continued. “1 know the odi- 
tor of Dirva, M r. and Mrs Kar- 
nius”. Tf ever in mv l'fe I w'as 
'j’.irnrAcfi and shocked it ivas at 
this moment, for bert was a man 
telline: me he knows Mrs. Karpius, 
vet for the life of me I could not 
remember, when or under what cir- 
eurm tances we met. I began to think 
■opt for I realized he did not recog- 
nize me either so I decided to have 
~ome fun “Mrs. Karpius is a elose 
friend oi .mine”, I told him. “do“ 
vou remember her įveli”? “O, very 
įveli.” he renlied ivith'-a flourish, 
smiling broadlv ivith uplifced eye- 
broivs. At this answer I could 
held out no longer, my desire to

this time i 
know about 
so I asked 

in Cleveland

Schweizer, Prop.
SUPERIOR AVENUE 
55th St. (14)

ENdicott 8908

Formai Cleaners lnc-
Vyriškų

Moterišku 
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

•
Painiam visą darbą 

iš jūsų namų ir pri
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson. 3050. -

J. Bindokas ir Sunai, Sav. 
1194 East 79th Street

Dantų Laboratorija
*

Dental Platės

We are not al- 
lowed to adver- 
tise prices, būt 

you will be 
pleased when 

you come here.

CREDIT
Bridges, Fillings, Teeth Clcaned 

on easy terms.

TEETH EXTRACTED
Novocain Gas

I

Don’t 
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

Wilh Infected 
Teeth!

DR. SILVER Dentist
7042 Superior Avė. HEnderson 3157

i
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